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III Sesja Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

W czwartek 27 grudnia 2018 r. odbyło się 
w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca posie-
dzenie III Sesji Rady Gminy. Rozpoczęło się ono od 
części proceduralnej, podczas której Rada zatwier-
dziła proponowany porządek obrad. Jego przyjęcie 
poprzedziła dyskusja związana z wnioskami złożo-
nymi przez radnego pana Tadeusza Rozpondka, 
które dotyczyły wprowadzenia zmian w propo-
nowanym porządku obrad. Proponowane zmiany 
to: usunięcie punktu dotyczącego wprowadzenia 
zmian uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2025 
oraz wprowadzenia dodatkowego punktu doty-
czącego zgłaszania przez Radnych interpelacji. Po 
przeprowadzonej dyskusji, w której uczestniczyli 
radni m.in. pani Małgorzata Doniec, pani Kata-
rzyna Konewecka-Hołój, pan Grzegorz Marzec 
oraz radca prawny Urzędu Gminy pani Magdalena 

Kołodziej, przeprowadzone zostało głosowanie, 
w wyniku którego Rada Gminy zdecydowaną więk-
szością głosów odrzuciła zaproponowane zmiany, 
a tym samym przyjęła wcześniej proponowany po-
rządek obrad. W dalszej części obrad Radni przyjęli 
protokół z poprzedniej II Sesji Rady Gminy.

Po zakończeniu procedury formalnej głos 
zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który 
w pierwszej części swojego wystąpienia przed-

stawił obecnym na czwartkowej Sesji radnym, 
sołtysom i mieszkańcom gminy informację o pra-
cy w okresie pomiędzy II a III Sesją Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Drugą część swojej wypo-
wiedzi pan Wójt poświęcił podsumowaniu działań 
samorządu w roku 2018, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zrealizowanych w tym czasie działań inwe-
stycyjnych. 

Po wystąpieniu pana Wójta głos zabrali Prze-
wodniczący Komisji, którzy przedłożyli informację 
o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy w ana-
logicznym okresie tj. pomiędzy II a III Sesją Rady. 
Powyższe informacje przedstawili: pan Krzysztof 
Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
pan Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Handlu i Usług, pan Augustyn Kacz-
marczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa 
i Gospodarki Przestrzennej, pan Grzegorz Marzec 
– Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kul-
tury i Sportu, pani Jadwiga Łach – Przewodniczą-
ca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska oraz pani Katarzyna Konewecka-Ho-
łój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicja-
tyw Społecznych.  

Kolejnym punktem realizowanego podczas 
ostatniej w roku 2018 Sesji było przyjęcie przez 
Radę uchwał w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz Wielo-
letniej Prognozie Finansowej na lata 2018–2025 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Założenia dotyczą-
ce ww. uchwał przedstawiła Radzie Skarbnik Gmi-
ny pani Kornelia Łakomy. 

W dalszej części obrad, Rada Gminy przystą-
piła do prac nad przyjęciem uchwały budżetowej 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2019 oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–
2025. Rozpoczęło je wystąpienie Skarbnik Gminy 
pani Kornelii Łakomy, która poinformowała ze-
branych o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie dotyczących zarówno 
projektu budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
na rok 2019 jak i Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2019–2025. W dalszej części swojej 
wypowiedzi pani K. Łakomy, omówiła szczegółowo 
wprowadzone do projektu budżetu autopoprawki, 
które powstały w trakcie prac nad ww. uchwałą.

Po wyjaśnieniach przedstawionych przez panią 
K. Łakomy, Przewodnicząca Rady Gminy pani Mał-
gorzata Doniec odczytała projekt uchwały bu-
dżetowej. Uchwałę tę Rada Gminy przyjęła przy 
12 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”, 
uchwalając tym samym budżet Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca na rok 2019. Także przy 12 
głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących” Rada 
Gminy podjęła uchwałę o Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 
lata 2019–2025.

Kontynuując obrady Rada Gminy przyjęła dwie 

uchwały dotyczące nadania nazw ulic w miejscowo-
ści Kocmyrzów. Pierwsza z nich dotyczyła wprowa-
dzenia nazewnictwa ulic na drogach publicznych, 
natomiast druga nazewnictwa dróg prywatnych. 
Następnie Radni uchwalili Program Ochrony Śro-
dowiska dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 
2018–2021 z perspektywą na lata 2022–2025 
oraz pakiet trzech uchwał dotyczących polityki 
społecznej. Uchwały te to: 
• uchwała w sprawie „Ustanowienie wieloletnie-

go gminnego programu osłonowego „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019–2023”, 

• uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków na dożywianie w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wielolet-
nim rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019–2023,

• uchwała w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyzna-
nia pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej 
tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup 
posiłku lub żywności dla osób objętych wielo-
letnim rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019–2023.  

Po przyjęciu ww. uchwał Rada Gminy, kon-
tynuując swoje obrady, podjęła uchwałę w spra-
wie zmiany uchwały Nr XXX/209/2013 z dnia 
20.09.2013 r. w sprawie ustalenia zasad udziela-
nia stypendiów dla uczniów klas II–III Gimnazjum 
i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na te-
renie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

Ostatnią z podjętych w trakcie III Sesji Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwał, było 
uchwalenie przez Radę Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2019.

Posiedzenie III Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym po-
rządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wol-
ne wnioski. W trakcie realizacji tego punktu obrad 
interpelacje złożyli na ręce Przewodniczącej Rady 
pani M. Doniec, radni, panowie Tadeusz Rozpon-
dek oraz Mariusz Wąsowicz.
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Ś.P. Jacek Płaszewski (1960–2019)
Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy w dniu 14 stycznia 2019 roku na cmenta-

rzu parafialnym w Biórkowie Wielkim ś.p. Jacka Płaszewskiego, wieloletniego sołtysa wsi 
Łososkowice, prezesa OSP Łososkowice, samorządowca, człowieka oddanego społeczności 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP  
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Głębokiej

W remizie OSP Głęboka odbyło się w czwartek 
13 grudnia 2018 r. posiedzenie Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W trakcie 
spotkania, któremu przewodniczył Prezes Zarzą-
du Gminnego druh Marek Jamborski, Zarząd do-
konał podsumowania działalności jednostek OSP 
naszej Gminy w 2018 roku, a także nakreślił plany 
działalności Ochotniczych Straży w 2019 roku. 
W posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, które jak 
już wspomniano odbyło się w Głębokiej, uczest-
niczyli obok członków Zarządu, także druh Adam 
Domagała – Wiceprezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP, Przewodnicząca Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca pani Małgorzata Doniec, 
młodszy brygadier Mariusz Bałazy – Zastępca Do-
wódcy JRG 7 (KM PSP Kraków), Kapelan Gminny 
OSP, proboszcz parafii w Prusach, ksiądz Bogu-
sław Zając, kapelan jednostki OSP Goszcza ksiądz 
proboszcz Andrzej Orlikowski, kapelan jednostki 
OSP Łuczyce ksiądz Mieszko Ćwiertnia, Zastępca 
Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Wiesław 
Wójcik.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności 
jednostek OSP naszej gminy w roku 2018 przedsta-
wili obecnym na posiedzeniu Prezes Zarządu druh 
Marek Jamborski oraz Komendant Gminny OSP 

druh Andrzej Szwajca. W swoim wystąpieniu druh 
M. Jamborski podkreślił m.in. że : „… w roku 2018 jed-
nostki OSP z naszej gminy brały udział w 332 akcjach 
ratunkowo-gaśniczych, takich jak likwidacja pożarów 
i ich skutków, wypadki i kolizje drogowe, poszukiwania 
osób zaginionych oraz różnorakie zdarzenia losowe nie 
tylko na terenie naszej gminy. Najczęściej uczestniczyli 
w nich strażacy z OSP Łuczyce – 114 wyjazdów oraz 
OSP Goszcza, którzy wraz z Grupa Poszukiwawczo – 
Ratownicza brali udział w 69 wyjazdach ratowniczych. 
Przypomnijmy w tym miejscu, iż obydwie wymienione 
powyżej jednostki OSP są włączone są do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z pozostałych jed-
nostek OSP naszej gminy najczęściej w akcjach ratow-

niczych brali udział druhowie z OSP Maciejowice (38 
wyjazdów), Marszowice (27 wyjazdów) i Czulice (23 
wyjazdy)”. Kontynuując swoją wypowiedź druh Pre-
zes M. Jamborski zaznaczył, iż w minionym 2018 
roku: „... jednostki OSP naszej gminy doposażone zo-
stały w różnorodny sprzęt strażacki, co wpłynęło na 
wzrost możliwości skutecznego prowadzenia przez nie 
akcji ratunkowych. Część nowego sprzętu pozyskano 
dzięki podjętym wspólnie z samorządem gminy dzia-
łaniom, które pozwoliły pozyskać zewnętrzne wsparci 

finansowe, a tym samym lepiej wyposażyć naszych 
druhów w nowe wyposażenie. Ponadto wykorzystując 
pozyskane środki finansowe w ramach konkursu „Ma-
łopolskie Remizy 2018” przeprowadzone zostały pra-
ce modernizacyjne (remont dachu) w budynku remizy 
OSP Łuczyce”.

Po zakończeniu wystąpienia Prezesa Zarządu 

Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
druha Marka Jamborskiego, głos zabrała pani Alek-
sandra Bielecka, która przedstawiła obecnym na 
posiedzeniu Zarządu Gminnego finansowe aspek-
ty działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 
w roku 2018. Podczas czwartkowego posiedzenia 
Zarządu Gminnego druhowie ustalili także terminy 
Walnych Zebrań Sprawozdawczych w 2019 roku. 
Pierwsze z nich odbędzie zaczynają się 22 lutego 
w Karniowie, ostatnie zaś 9 marca w Goszczy.

Zgodnie z wieloletnią tradycją grudniowy Za-
rząd OSP naszej gminy miał również charakter uro-
czystego spotkania wigilijnego, podczas którego 
w zgodzie z naszą wielowiekową, polską tradycją 
strażacy – ochotnicy, złożyli sobie świąteczne ży-
czenia, łamiąc się opłatkiem, poświęconym przez 
Kapelana Gminnego OSP księdza proboszcza Bo-
gusława Zająca.

Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach
W związku z okresem zimowym i wynikającymi z warunków pogodowych spadkami temperatur, 

w przypadku wiedzy o na temat osób bezdomnych, żebrzących, nadużywających alkoholu, mieszka-
jących samotnie w celu udzielenia niezbędnej pomocy oraz zapobieganiu ich wychłodzeniu Komisa-
riat 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

i
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Zapraszamy na Facebookowy portal naszej gminy

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do „polubienia” nowo utworzonej strony naszej Gminy na portalu  
Facebook www.facebook.com/UrzadGminyKocmyrzowLuborzyca/.

Mamy nadzieję, że portal ten stanie się dodatkowym źródłem informacji, przestrzenią do dziele-
nia się swoimi opiniami, a przede wszystkim platformą współpracy z naszymi mieszkańcami.

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

domowy na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
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 GOPS. Tel. 12 387 14 99, 12 387 11 10.

i

i

Przypominamy o możliwości  
korzystania z aplikacji „BLISKO”

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca o możliwości korzysta-
nia z aplikacji „BLISKO”. Jest to mobilny i w pełni 
darmowy system powiadamiania i ostrzegania, 
dostępny na urządzeniach mobilnych z systemem 
Android, Apple oraz Windows.

Aby móc z niego skorzystać należy pobrać 
aplikację „BLISKO” z właściwego dla naszego urzą-
dzenia sklepu (Google Play, App Store, Windows 
Store), zainstalować, a następnie dodać w niej inte-
resującą nas lokalizację.

Można dodać wiele lokalizacji, dla których chce-
my otrzymywać stosowne informacje. Przychodzić 
będą one wtedy od różnych nadawców, w zależno-
ści od właściwości miejscowej.

W chwili obecnej dla Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca dostępne są dwie kategorie informacji i po-
wiadomień w ramach których otrzymywać Pań-
stwo mogą stosowne powiadomienia:
• Aktualności i wydarzenia.

• Ostrzeżenia, zagrożenia, awarie.

Redagowane i rozsyłane są one w systemie 
przez pracowników Urzędu Gminy. Przesyłamy 
tam informacje o lokalnych wydarzeniach kultu-
ralnych, sportowych, aktualnych sprawach doty-

czących mieszkańców, ale również komunikaty 
o istotnych utrudnieniach i awariach, przypomnie-
nia o terminach wywozu odpadów czy terminach 
płatności rat podatków i opłat lokalnych.

Dodatkowo w dziale „Ostrzeżenia, zagrożenia, 
awarie” automatycznie pojawiać będą się informa-
cje z Regionalnego Systemu Ostrzegania zarządza-
nego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Dzięki temu ważne informacje alar-
mowe, meteorologiczne czy hydrologiczne będą 
mogły trafiać bezpośrednio na Państwa urządzenia 
mobilne. 

Ponadto dla każdej z wybranych lokalizacji do-
stępne są informacje o poszukiwaniu dzieci zaginio-
nych – tzw. Child Alert, informacje o wyłączeniach 
prądu, jak również informacje o jakości powietrza 
(należy zdefiniować najbliższą nam stację pomia-
rową) oraz komunikaty pyłkowe – alergie (należy 
wybrać interesujący nas alergen). 

Serdecznie zachęcamy do aktywnego korzy-
stania z aplikacji „BLISKO”, dzięki której nie ominą 
Państwa żadne ważne informacje z regionu. Wszel-
kie uwagi co do treści rozsyłanych komunikatów 
oraz działania systemu prosimy zgłaszać mailowo 
na adres: webmaster@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl.

Resortowy program instytucji opieki  
nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu 28.12.2018 r. został złożony Wniosek do 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Re-
sortowego programu instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019. 

W planowanych działaniach przewiduje się 
utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w Sa-

morządowym Żłobku „Małe Misie” w Wysiołku Lu-
borzyckim. Wnioskowane zadania dotyczą utworze-
nia oraz funkcjonowania tworzonych oddziałów.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania  
„Utworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora”  
w miejscowości Kocmyrzów"

W dniu 3 stycznia 2019 roku do Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Pomocy Stacjo-
narnej Wydział Polityki Społecznej, została złożona 
oferta o dofinansowanie zadania realizowanego 
w ramach otwartego Konkursu ofert – Program 
Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015–2020, edycja 
w 2019 r. finansowanego przez Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, pn. „Utworzenie i wypo-
sażenie ‘Klubu Seniora’ w miejscowości Kocmyrzów, 
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest remont po-
mieszczeń w budynku komunalnym pełniącym funk-
cję biblioteki wraz ze świetlicą wiejską w Kocmy-
rzowie (ich adaptacja oraz wyposażenie), a tym  

samym zapewnienie właściwych standardów dla 
utworzenia „Klubu Seniora” w gminie Kocmyrzów-
-Luborzyca. 

„Klub Seniora”, to placówka zrzeszająca osoby 
w wieku 60+, mająca na celu zwiększenie aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych, 
oferując im między innymi zajęcia o charakterze in-
tegracyjnym, samopomocowym, artystycznym, ru-
chowym. Szacowana wartość zadania: 72 563,85 
zł, w tym wnioskowana kwota pomocy z budżetu 
państwa: 58 051,05 zł. 
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Podpisana umowa o dofinansowanie OZE
W dniu 27 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszał-

kowskim Województwa Małopolskiego, Wójt Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pani Kornelii 
Łakomy, podpisali umowę o dofinansowanie pro-
jektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji od-
nawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa 
Małopolskiego” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 
4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źró-
deł odnawialnych, z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 68 991 
097,56 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO 
WM przyznaje dofinansowanie w kwocie 36 156 
392,49 PL.

Przypomnijmy, iż Gmina Kocmyrzów-Luborzy-
ca, jako Lider projektu partnerskiego zrzeszającego 
41 gmin z województwa małopolskiego, aplikowała 
o dofinansowanie realizacji tego Projektu ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014–2020, po-
przez złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

Ta wspólna inicjatywa Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego związana jest ze zmniejszeniem emisji 
CO

2
 oraz redukcji pyłów PM10, PM2,5. Dzięki wy-

budowaniu instalacji OZE u mieszkańców Gmin oraz 
na budynkach użyteczności publicznej obejmują-
cych instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, 
powietrzne pompy ciepła oraz kotły na biomasę uda 
się osiągnąć wymierne korzyści w postaci poprawy 
jakości powietrza oraz redukcji dwutlenku węgla.

W pierwszym kwartale 2019 r. Gmina Kocmy-
rzów-Luborzyca, jako lider Projektu planuje wszczę-
cie postępowania przetargowego, którego celem 
będzie wyłonienie wykonawców ww. zadania.

Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem 
(kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” 

W związku z zakończeniem procedury prze-
targowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wypo-
sażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów)” z dniem 19 grudnia 2018 r. zo-
stała podpisana umowa zarówno z wykonawcą ro-
bót budowlanych, jak również inspektorem nadzoru. 
Koszt robót budowlanych po przetargu wyniósł  
1 126 031,35 zł.

Projekt jest współfinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014–2020, pod-
działanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT. Przy-
znana kwota pomocy z Unii Europejskiej wynosi 
568 991,93 zł. Celem projektu jest poprawa stanu 
środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efek-
tywności systemu selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych na terenie Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca.

Ogłoszenie WFOŚiGW w Krakowie!
WFOŚiGW w Krakowie ogłasza wstrzymanie 

od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o do-
finansowanie w ramach programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze”.

Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie 
wznowiony niezwłocznie po aktualizacji programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz dostoso-
waniu systemów informatycznych Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej do zmian w prawie powszechnie obowiązują-
cym, wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 

9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. 
U. z 2018 roku poz. 2246).

O wznowieniu programu, będziemy nie-
zwłocznie informować w aktualnościach, na na-
szej stronie internetowej.

Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu

Wizualizacja obiektu PSZOK
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Informacja o zwrocie podatku akcyzowego
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, 

że każdy Rolnik, który chce odzyskać część pienię-
dzy wydanych na olej napędowy używany do pro-
dukcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, wła-
ściwego ze względu na miejsce położenia gruntów 
będących w posiadaniu lub współposiadaniu w ter-
minach:
• od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. – 

wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) doku-
mentującymi zakup oleju napędowego do pro-
dukcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 
31 stycznia 2019 rok,

• od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. – 
wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) potwier-
dzającymi zakup oleju napędowego do produk-
cji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 
lipca 2019 r. w ramach limitu określonego na 
2019 rok.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez 
producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do 
wniosku należy dołączyć dokument wydany przez 
kierownika biura powiatowego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawie-
rający informacje o średniej rocznej liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego 
w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym 
rok, w którym będzie składany wniosek. Zwrot po-
datku akcyzowego przysługuje na bydło określone 

w załączniku do ustawy czyli: buhaje powyżej 18 
miesiąca, krowy, cielęta do 6 miesiąca, jałówki po-
wyżej 6 miesiąca do 1 roku, jałówki powyżej 1 roku 
do 18 miesiąca, buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku 
i buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. 
wynosi:
• 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

• 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jed-
nostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 1–30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia 

wniosku w pierwszym terminie,

• 1–31 października 2019 r. w przypadku złoże-
nia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie 
urzędu gminy lub przelewem na rachunek ban-
kowy podany we wniosku.

Informujemy także, że zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
20 grudnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór wniosku 
o zwrot podatku akcyzowego. Wzór wniosku jest 
dostępny na stronie internetowej urzędu gminy oraz 
w siedzibie urzędu gminy. Ponadto hodowcy bydła, 
którzy będą się ubiegać o dodatkowy zwrot podatku 
akcyzowego mogą pobrać w urzędzie gminy wnio-
sek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie 
DJP bydła w gospodarstwie, który należy złożyć do 
ARiMR.

Bezpłatne Poradnictwo Prawne w Gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca w 2019 roku

Porady obejmują swoim zakresem różnorodną 
tematykę, m.in. poradnictwo: rodzinne, psycholo-
giczne, pedagogiczne, rozwiązywanie problemów 
alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy domo-
wej, dla osób bezrobotnych, prawa pacjenta, prawo 
pracy, prawo podatkowe, prawo ubezpieczeń spo-
łecznych. Z porad może skorzystać każda osoba, 
której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która 

złoży stosowne oświadczenie.
W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca bezpłatnej 

pomocy prawnej w roku 2019 udzielać będzie: Fun-
dacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”. 

Punkt przyjęć zainteresowanych osób: budy-
nek Urzędu Gminy, Luborzyca 97, parter.

Dni i godziny przyjęć: poniedziałek: 9.00–
16.00, wtorek: 12.00–15.00, środa: nieczynne,

Umowa o dożywocie, czyli jak bezpiecznie 
przekazać dzieciom dom?

Większość osób, które darują dom swoim dzie-
ciom lub wnukom, mają nadzieję na to, że będą mo-
gły spokojnie zamieszkiwać w darowanej nierucho-
mości oraz że otrzymają stosowną pomoc, gdy tylko 
będą tego potrzebować. Tak oczywiście powinno 
być w każdym przypadku. Jednak według prawa – 
nie musi. 

Najczęściej spotykam się z sytuacją, kiedy 
przedstawiają mi Państwo umowę darowizny, w któ-
rej darczyńcy zastrzegają sobie prawo dożywot-
nego korzystania z podarowanej nieruchomości 
(darczyńcami są przeważnie rodzice, a obdarowa-
nymi – dzieci). Pojawia się wówczas pytanie – czy 
taka umowa darowizny gwarantuje rodzicom, że ich 
dzieci będą zobowiązane do pomocy w chorobie lub 
w gospodarstwie domowym? Niestety nie. Umowa 
darowizny, nawet z zapisem o prawie dożywot-
niego zamieszkiwania w nieruchomości, nie za-
pewnia opieki i pomocy ze strony obdarowanego. 

Jaką zawrzeć umowę, by zapewnić sobie opie-
kę i pomoc w przyszłości?

W tym miejscu wyraźnie podkreślę, że umowa 
o dożywocie a umowa darowizny (z prawem doży-
wotniego zamieszkiwania) to dwa zupełnie różne 
rozwiązania. Różnice między nimi mają istotne zna-
czenie dla darczyńców. W przypadku umowy da-
rowizny (z dożywotnim prawem zamieszkiwania), 
obdarowany musi zezwolić darczyńcom na zamiesz-
kiwanie w ustalonej części domu. Formalnie rzecz 
biorąc, nie musi jednak opiekować się rodzicami ani 
im pomagać. 

Sytuacja rodziców jest diametralnie inna, jeśli 
decydują się przekazać dom drogą umowy o doży-
wocie. W zamian za przeniesienie własności nie-

ruchomości, oprócz prawa zamieszkiwania w niej, 
otrzymują oni bowiem dożywotnie utrzymanie, 
opiekę i pomoc. Definicję umowy o dożywocie znaj-
dziemy w art. 908 § 1 kodeksu cywilnego: „Jeżeli 
w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na-
bywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie 
utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w bra-
ku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domowni-
ka, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, 
światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc 
i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym 
kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejsco-
wym”. Co bardzo istotne, „przeniesienie własności 
nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie 
następuje z jednoczesnym obciążeniem nierucho-
mości prawem dożywocia” (art. 910 § 1 k.c.). 

Oczywiście chęć pomocy rodzicom powinna 
istnieć zawsze i to niezależnie od tego w jakiej for-
mie nastąpiło przekazanie majątku. Jednak życie 
pisze różne scenariusze i jeśli jest tylko możliwość 
zabezpieczenia swoich interesów i zapewnienia so-
bie spokojnej starości, zawsze polecam dokładne 
rozważenie, która z omawianych umów – darowizny, 
czy dożywocia – będzie bardziej korzystna w danym 
przypadku.

Autor tekstu:
mecenas Magdalena Kowalska-Graca

Kancelaria Radcy Prawnego  
Magdaleny Kowalskiej-Graca

Kocmyrzów 202 (budynek GS)
tel.: 609 871 221

 czwartek: 12.00–15.00 , piątek: 8.00–15.00. 
Uwaga!

Obowiązują wcześniejsze zapisy na wizyty do 
punktu pod numerem telefonu: 576 058 217. Nu-
mer telefonu czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.30–17.00.

Bezpośredni numer telefonu do punktu:  

798 944 650 – czynny w godzinach pracy punktu. 
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność 

ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub oso-
by doświadczające trudności w komunikowaniu się 
mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez In-
ternet.
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„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.

Celem programu jest uzyskanie efektu ekolo-
gicznego mającego na celu zmniejszenie ilości za-
nieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku 
z procesem spalania paliw stałych na terenie gminy. 
Dotacja jest przeznaczona dla mieszkańców po-
siadających użytkowane, stare kotły opalane pali-
wem stałym, np. węglem lub drewnem, chcących 
je wymienić na źródła ciepła, wysoko sprawne 
i przyjazne środowisku, opalane paliwem gazo-
wym lub biomasą. Zakres zadania poza wymianą 
źródła ciepła obejmuje również modernizację insta-
lacji CO i montaż wkładu kominowego, jeśli będzie 
to konieczne dla sprawnego funkcjonowania nowe-
go systemu ogrzewania i osiągnięcia zakładanych 
wskaźników obniżenia niskiej emisji.

Gmina prowadzi nadal otwarty nabór wniosków, 
jednakże należy mieć świadomość, że złożenie apli-
kacji do programu nie jest równoznaczne z automa-
tycznym otrzymaniem dotacji. Przed podpisaniem 
umowy na udzielenie dofinansowania, budynek 
musi zostać objęty oceną energetyczną,który to 
dokument ustali możliwość spełnienia wymogów 
programu oraz ewentualnie wskaże niezbędne pra-
ce termomodernizacyjne. Wnioski rozpatrywane 
są w kolejności wpływu. Przypominamy, iż war-
tość dofinansowania zależy od mocy zaleconego 
kotła,a jego wartość w przypadku wymiany źródła 
ciepła wynosi maksymalnie 8 tys. zł, a dla instalacji 
instalacji co, maksymalnie 6 tys. zł. 

W ramach przedmiotowego projektu założono 
wymianę 311 źródeł ogrzewania. 

Na koniec roku 2018 wymienionych zosta-
ło na terenie Gminy 194 piece węglowe z do-
finansowaniem dla mieszkańców w wysokości  
2 456 519,79 zł.
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Pokaz ekonomicznego palenia w piecu
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrze-

bom naszych mieszkańców, Gmina Kocmyrzów-
-Luborzyca realizuje szeroko zakrojone działania, 
których celem jest poprawa stanu powietrza oraz 
zwiększenia świadomości ekologicznej ludności. 
Oprócz wdrażania programu wymiany starych 
kotów węglowych na ekologiczne opalane gazem 
i biomasą, prowadzenia kontroli palenisk oraz akcji 
edukacyjnych w szkołach na temat negatywnych 
skutków spalania śmieci, w dniu 12 stycznia 2019 r. 
na parkingu przy budynku urzędu gminy przepro-
wadzono pokaz ekonomicznego palenia w pie-
cach i kotłach.

Główną przyczyną niskiej emisji czyli zanie-
czyszczenia powietrza szczególnie szkodliwego dla 
ludzi jest użytkowanie domowych palenisk i kotłów 
węglowych. Niskiej jakości paliwo, przestarzałe in-
stalacje, a także praktyki spalania odpadów powo-
dują wydzielanie się znacznych ilości szkodliwych 
pyłów do atmosfery. Wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy jak wiele zależy jednak nie tylko od jakości 
paliwa i instalacji, ale także od samego sposobu pa-
lenia w piecu. Spalanie w niewłaściwy sposób mogą 
powodować uwalnianie pyłów mimo stosowania 
dobrej jakości opału, i odwrotnie – nawet nie posia-
dając nowoczesnego pieca i najwyższej jakości opału 

można znacznie zredukować emisje zanieczyszczeń 
stosując metody ekonomicznego spalania. Właśnie, 
aby przybliżyć mieszkańcom gminy zasady eko-
nomicznego palenia w piecu zorganizowany zo-
stał pokaz metody „palenia od góry”.

W pierwszej części prezentacji, w dwóch iden-
tycznych kotłach, rozpalono ten sam rodzaj paliwa 
z tą różnica, iż w pierwszym przypadku wsad rozpa-
lono tzw. „metodą od góry”, a w drugim metodą tra-
dycyjną. Realizujący pokaz przedstawiciel portalu 
„czysteogrzewanie.pl”, krok po kroku opisywał spo-
sób układania opału i miejsce umieszczania podpałki, 
a następnie odpowiadał na pytania zgromadzonych. 
Po kilku minutach prezentacji, można było zaobser-
wować, iż z komina pieca rozpalanego tradycyjnie 
unosił się gęsty dym. W przypadku drugiego kotła, 
dym był znacznie mniej widoczny.

W drugiej części spotkania, które odbyło na sali 
konferencyjnej urzędu gminy przedstawiono pre-
zentację multimedialną, która szczegółowo przed-
stawiła zebranym zasady ekonomicznego i ekolo-
gicznego palenia w piecu metoda "od góry", jej wady 
i zalety. 

Należy zaznaczyć, że opisany powyżej sposób 
palenia w tradycyjnych kotłach, nie może być uznany 
za alternatywę dla programów realizujących wymia-
nę starych kotłów na nowe konstrukcję. W trakcie 
spotkania wskazano, iż brak widocznego dymu z ko-
mina nie oznaczam zupełnego braku emisji, a jedynie 
jej częściowe ograniczenie. Według danych przed-
stawionych przez prelegenta: „zaletą prezentowanej 
metody, jest szansa na zmniejszenie ilości opału oraz 
ograniczenie osadzania w piecu i kominie sadzy i smoły”.

Informacje Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej
Ubiegamy się o wsparcie finansowe na realizację  
kolejnego Projektu

W grudniu 2018 roku został złożony przez 
GOPS Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wniosek do 
otwartego konkursu ofert Ministerstwa Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej – Programu Osłonowego 
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie – edycja 2019”.

Głównym celem projektu będzie podniesie-
nie świadomości społeczności lokalnej na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie oraz promowanie 
prawidłowych wzorców zachowania wśród dzie-
ci, młodzieży i osób dorosłych oraz wzmocnienie 
współpracy między instytucjami.

„Działaj Lokalnie” czas podsumowań
Dnia 17 grudnia 2018 r. w Kocmyrzowie, zor-

ganizowaliśmy spotkanie podsumowujące z grano-
tobiorcami biorącymi udział w programie „Działaj 
Lokalnie”, do którego przystąpiliśmy, jako jedyna Lo-
kalna Grupa Działania na terenie Małopolski.

Program ten dofinansowany jest ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Spotkanie z wniosko-
dawcami było niesamowicie owocne, radosne, ale 
także i pouczające. Nasi „grantobiorcy” mieli pod-
czas spotkania okazje przedstawić przygotowane 
przez siebie prezentacje o tym, w jakich sposób 
realizowali projekt, do kogo był skierowany, plusy 
i minusy jego wykonania. Dzielili się swoimi doświad-

Informacja w sprawie Rządowego Programu Dożywiania
Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku wszedł 

w życie nowy rządowy wieloletni program pod na-
zwą „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. 
Tym samym zastąpił on dotychczasowy realizowany 
do końca ubiegłego roku program „Pomoc Państwa 
w zakresie dożywiania”. Nowy program, podobnie 
jak poprzednio realizowany, również daje możliwość 
skorzystania ze wsparcia w formie bezpłatnego go-
rącego posiłku w szkole dla uczniów wymagających 
tej formy pomocy. Wsparcie w formie nieodpłatne-
go gorącego posiłku uzależnione jest od dochodu na 

osobę w rodzinie i wiąże się z koniecznością prze-
prowadzenia wywiadu środowiskowego przez pra-
cownika socjalnego GOPS. 

Szczegółowych informacji w sprawie programu 
udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy 
w godzinach pracy Ośrodka, tj.: poniedziałek w godz. 
od 9.00 do 18.00, wtorek–czwartek w godz. od 7.00 
do 15.00 i w piątek w godz. od 7.00 do 14.00 oraz 
pod numerem telefonu 12 387 11 10.
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czeniami oraz pomysłami na przyszłość. Ogromnie 
cieszymy się, że realizowane wnioski tchnęły w nich 
nowe siły i chęci do dalszej pracy na rzecz wspólne-
go dobra. Już nie możemy doczekać się kolejnych na-
borów w przyszłym roku i tego co nam zaproponują 
lokalni liderzy

W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentu-
jące Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
prezes Piotr Adamczuk, wiceprezes Barbara Kawa, 
Dyrektor Biura Monika Kwaczała, Pracownicy Biu-
ra Katarzyna Nogieć, Joanna Sołtys, Iwona Kociarz 
oraz nasi grantobiorcy z: Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Modlnicy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibi-
cach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach 
Dworskich, Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiej-
skich gminy Michałowice „Pod Kwitnącą Jabłonią”, 
Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich „Koliba-
by”, Koło Gospodyń Wiejskich Kocmyrzów, Koło 
Gospodyń Wiejskich Pietrzejowice, Koło Gospo-
dyń Wiejskich Pobiednik Mały, Małopolskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju i Edukacji Szerokie Horyzonty, 
Fundacji im. Marszałka Marka Nawary. Ze strony 
Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa każ-
dy przedstawiciel wyżej wymienionych organiza-
cji otrzymał okazjonalną statuetkę, symbolizującą 
udział w pierwszej edycji programu Działaj Lokalnie 
zorganizowanym na terenie naszego Ośrodka Dzia-
łaj Lokalnie oraz urocze kalendarze, w których już 
mogą notować swoje pomysły.

Warto podkreślić, że miedzy „garnotobioraca-
mi” zawiązały się bliższe relacje. Nawiązali nowe 
kontakty, nie zamykają się tylko w obrębie swojego 
terenu zamieszkania, ale również dowiedzieli się ile 
dóbr, zabytków, pięknych miejsc i uzdolnionych ludzi 
znajduje się tuż „za pagórkiem” i że warto ich odwie-
dzać.

My, jako Stowarzyszenie, dzięki zaangażowaniu 
się w program „Działaj Lokalnie” lepiej poznaliśmy lo-
kalnych liderów a przy okazji prowadzonych projek-
tów wyłonili się następni. Ich pasje i chęci napędzają 
nas do dalszej pracy i poprawy jakości życia naszego 
otoczenia. Nie tylko poprzez zajęcia sportowe, ręko-
dzielnicze, ale również edukacyjne. Z tego miejsca 
chcielibyśmy serdecznie podziękować i pogratulo-
wać naszym „grantobiorcom” realizacji projektów, za 
pracę i czas, jaki poświęcili by to wszystko się udało.

Jeśli są Państwo ciekawi jakie projekty reali-
zowano w ramach programu serdecznie zapra-
szamy na naszą stronę www.koronakrakowa.pl/ 
oraz do polubienia naszego fanpage na fecebo-
oku www.facebook.com/DzialajLokalnieKorona/ 
i śledzenia aktualności, w których z pewnością 
pojawi się informacja o kolejnym naborze do 
programu „Działaj lokalnie”.

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa

IV Orszak Trzech Króli w naszej gminie
Tegoroczne obchody Święta Objawienia Pań-

skiego zwanego potocznie Świętem Trzech Króli, 
które miały miejsce w niedzielę 6 stycznia 2019 r. 
rozpoczęły się o godzinie 10.30, kiedy to z parkin-
gu obok Centrum Kultury i Promocji w Baranówce 
do kościoła parafialnego w Luborzycy wyruszył, 
zorganizowany już po raz czwarty gminny „Orszak 
Trzech Króli”. Jego głównym organizatorem było, 
jak co roku, Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy, 
którego Przewodniczącą jest pani Jadwiga Walczak. 
W przygotowaniu IV Orszaku Trzech Króli, Koło 
Gospodyń z Luborzycy uzyskało znaczące wspar-
cie ze strony Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parafii 
w Luborzycy, redakcji „Krzyża Luborzyckiego”, nad 
którym „pieczę” sprawuje ksiądz Mieszko Ćwiert-
nia, a także Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów 
„Jesienny Liść”, KGW z Goszyc oraz uczniów szkoły 
podstawowej w Goszycach. Przypomnijmy w tym 
miejscu, iż organizowany w tym roku „Orszak Trzech 
Króli”, tak jak i w latach ubiegłych został wpisany na 
ogólnopolską listę takich imprez, prowadzoną przez 
działającą w Warszawie Fundację Orszaków Trzech 
Króli.

Barwny korowód, prowadzony przez „Gwiazdę 
Betlejemską” i „Trzech Króli”, niosących symbolicz-
ne dary dla Jezusa – mirrę, kadzidło i złoto, któremu 
towarzyszyły okolicznościowe sztandary, w dro-
dze do luborzyckiej świątyni zatrzymał się przed 
zorganizowaną po raz pierwszy, obok kościoła pa-
rafialnego „żywą Szopką Betlejemską”, gdzie „Trzej 

Królowie” złożyli swoje dary Maleńkiemu Jezusowi, 
czemu towarzyszyły śpiewane przez zespół wokalny  
„Serenada” kolędy. 

Ta pierwsza, w historii luborzyckiej parafii „żywa 
Szopka Betlejemska” została przygotowana i zbudo-
wana przez panów Pawła Prusaka, Marka Prusaka, 
Mirosława Rodaka oraz wikariusza luborzyckiej 
parafii księdza Mieszka Ćwiertnię. Drzewo, z któ-
rego została ona wykonana ofiarował pan Andrzej 
Szwajca, a zwierzęta „wypożyczyli” państwo Anna 
i Witold Cuppa.

Po złożeniu darów, gminny Orszak Trzech Króli 
udał się do Kościoła, w którym odprawiona zosta-
ła, przez księdza Krzysztofa Piechowicza, uroczy-
sta Msza święta. Obchody tegorocznego Święta 
Trzech Króli 2019 zakończył przygotowany przez 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich tradycyjny poczę-
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stunek dla wszystkich jego uczestników. I tak panie 
z KGW Goszyce przygotowały na tę wyjątkową 
okazję znakomity tradycyjny bigos, a panie z KGW 
w Luborzycy równie wspaniałe ciasta i szereg innych 
„smakołyków”, a także słodycze dla najmłodszych 
uczestników gminnego „Orszaku Trzech Króli”. Z ko-
lei parafia w Luborzycy zaprosiła swoich parafian na 
tradycyjną kiełbaskę z grilla. 

Organizatorzy tegorocznego IV Orszaku Trzech 
Króli pragną w tym miejscu serdecznie podziękować 
za udzieloną pomoc i wsparcie wszystkim instytu-
cjom, organizacjom społecznym i osobą prywatnym 
zaangażowanym w organizację tegorocznego Or-
szaku.

III Międzypokoleniowe Spotkanie  
Wigilijne w Baranówce

W piątek 14 grudnia 2018 r. już trzeci rok z rzę-
du, przy wspólnym świątecznym stole spotkali się 
samotni, starsi, niepełnosprawni mieszkańcy naszej 
gminy oraz rodziny wielodzietne. 

Przybyłym na uroczystość licznym gościom cie-
płe, serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne 
złożył obecny na spotkaniu Wójt Gminy pan Marek 
Jamborski, dołączając do życzeń drobne, słodkie 
upominki .

Spotkanie, którego głównym organizatorem 
był GOPS, zgromadziło ponad 80 osób, dla któ-
rych w wielu przypadkach była to jedyna okazja do 

wyjścia z domu, spotkania się ze znajomymi, czy też 
spędzenia kilku godzin w miłej atmosferze, przy sto-
łach zapełnionych świątecznymi przysmakami. Na 
stołach były m.in. tradycyjny barszcz i ryba, kęski 
drobiowe i sałatka śledziowa, pierogi i paszteciki. 
Nie zabrakło pysznych słodkości: sernika, szarlotki 
i kruchych ciasteczek, cukierków.

We własnoręcznie wykonane ozdoby przystro-
iły choinkę licznie zgromadzone dzieci. Dla wszyst-
kich gości były oczywiście prezenty, a dla najmłod-
szych dodatkowo maskotki i książeczki .

Żeby jednak udało się zorganizować tak dużą 
imprezę potrzebny był wysiłek i praca wielu 
osób dobrego serca. A tych z roku na rok nam 
przybywa. Dlatego też chcielibyśmy serdecznie 
podziękować wszystkim instytucjom, przedsię-
biorstwom i osobom prywatnym, dzięki któ-
rym tak wspaniale udała się nasza uroczystość. 
A o tym, że nasza tradycyjna już uroczystość wi-
gilijna była udana i potrzebna najlepiej świadczą 
rozmowy uczestników, którzy między sobą już 
umawiali się na spotkanie w roku przyszłym. 

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

Tradycyjnie już w drugą niedzielę stycznia Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz dwudzie-
sty siódmy zagrała w całym kraju, również w naszej 
gminie, zbierając fundusze na zakup sprzętu dla spe-
cjalistycznych szpitali dziecięcych.

Po raz piętnasty nauczyciele ze szkoły w Lubo-
rzycy zorganizowali Sztab WOŚP, utworzony przez 
Annę Kramarz, Jolantę Wątorczyk, Agnieszkę 
Frączek-Prusak i Jolantę Basistę. Sztab jak co roku 
został zasilony w dniu zbiórki przez kilku innych na-
uczycieli, którzy komisyjnie przeliczali pieniądze ze-
brane do puszek przez wolontariuszy. W tym roku 
kwestowało 20 wolontariuszy-uczniów klas gimna-
zjalnych i klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Lubo-
rzycy oraz po 3 wolontariuszy ze Szkoły Podstawo-
wej w Goszycach i Szkoły Podstawowej w Prusach. 
Od wczesnych godzin porannych pomimo niesprzy-
jającej pogody przed kościołami i kaplicami w naszej 

gminie pojawili się oznakowani wolontariusze z pusz-
kami do kwestowania i uśmiechami na buziach, 
zbierając datki i rozdając serduszka. Tradycją stał 
się już popołudniowy happening organizowany dla 
mieszkańców w Centrum Kultury i Promocji. Wielu 
doznań artystycznych dostarczyły wszystkim obec-
nym występy taneczne młodych wychowanków 
CKiP, a także profesjonalne występy wokalistek. Ca-
łość występów dopełniła przeprowadzana w formie 
zabawy sprzedaż różnych gadżetów na rzecz WOŚP. 
Późnym popołudniem wolontariusze oddawali swo-
je puszki do sztabu, w którym komisja przeliczała ich 
zawartość. Po raz kolejny okazało się, że mieszkańcy 

naszej gminy mają wielkie serca i otwarte portfele: 
wolontariusze w puszkach zebrali łącznie prawie 
16 tysięcy złotych. Tę kwotę powiększono o 1580 
zł – tyle udało się uzyskać 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 17443,10 zł. Biorąc 
pod uwagę fundusze zebrane przez wolontariuszy 
innych sztabów (informacje z fb) oraz kwotę uzy-
skaną przez Sztab Imprezy Zamkniętej w Łuczycach 
(informacje z fb) łatwo stwierdzić, że mieszkańcy 
naszej gminy zasilili WOŚP na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych” kwotą ok. 22 
tysięcy złotych. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy przy Szkole Podstawowej w Luborzycy 
składa podziękowanie wszystkim, którzy „zagra-
li” w 27 Finale WOŚP, a szczególnie pracownikom 
CKiP, wolontariuszom i ich rodzicom, zaangażowa-
nym nauczycielom oraz dyrekcji i pracownikom BSR 
w Kocmyrzowie.

Na koniec trochę... historii WOŚP na terenie 
gminy, bo piętnaście lat to taki jubileusz. W kolejnych 
finałach kwestowało ok. 200 młodych wolontariu-
szy-gimnazjalistów wspieranych przez rodziców 
i nauczycieli. Łącznie na przestrzeni tych 15 lat na 
konto Fundacji przekazaliśmy kwotę ponad 200 ty-
sięcy złotych.

Pozdrawiam wszystkich byłych gimnazjalistów- 
wolontariuszy, którzy „grali” w Sztabie w Szkole 
w Luborzycy.

Szef sztabu – Anna Kramarz 
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Wolontariusze WOŚP 2019
Matylda Łyko, Inga Łach, Anna Marzec, Natalia Zębala, Monika Urbanowska, Eliza Siudak, Marcelina Ma-

leszak, Tomasz Bakalarz, Alicja Selega, Sandra Machnik, Aleksandra Wróblewska, Zuzanna Kudlańska, Ga-
briela Wójcik, Julia Duk, Jakub Kowalski, Alan Król, Dominika Wiśniowska, Wojciech Kułaga, Aneta Chytry, 
Karolina Zamojska, Jakub Popławski, Damian Stefańczyk, Wiktoria Bibuła, Oliwia Wójcik, Magdalena Ryn-
czak, Aleksandra Bajger

Świąteczne spotkanie emerytów  
w Baranówce

20 grudnia 2018 roku w Baranówce Zarząd 
Koła nr 4 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przygotował dla 
swoich Członków uroczyste spotkanie świąteczne, 
w którym udział wzięli licznie przybyli do Baranówki 
Członkowie Koła oraz zaproszeni na spotkanie Go-
ście, wśród których byli m.in.: pan Marek Jamborski 
– Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pani Małgo-
rzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy, Radny 
naszej Gminy pan Grzegorz Marzec, proboszcz pa-
rafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, przedsta-
wicielki Zarządu Rejonowego Związku Emerytów 
i Rencistów w Krakowie – Nowej Hucie z panią Pre-

zes Mirosławą Miśta na czele, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej pani Elżbieta Turek, 
pan Andrzej Szwajca – Komendant Gminny OSP, 
Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego Rzemio-
sła w Kocmyrzowie pani Sabina Sitko oraz pan Stani-
sław Jungiewicz – Prezes Gminnej Organizacji PSL, 
a równocześnie członek Zarządu naszego, gminne-
go Koła Emerytów. 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia pani 
Grażyny Bebak – Przewodniczącej Koła Emerytów, 
która powitała wszystkich obecnych tego dnia w Ba-
ranówce. Swoje wystąpienie pani G. Bebak zakoń-
czyła gorącymi życzeniami świąteczno – noworocz-
nymi skierowanymi do wszystkich jego Członków, 
darczyńców oraz zaproszonych Gości.

Równie serdeczne życzenia wszelkiej pomyślno-
ści złożyli naszym Seniorom Wójt Gminy pan Marek 
Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy pani Mał-
gorzata Doniec, pani Prezes Zarządu Rejonowego 

ZER i I Mirosława Miśta, radny pan Grzegorz Ma-
rzec oraz pan Stanisław Jungiewicz.

Wspaniałym zwieńczeniem tej uroczystej części 
spotkania w Baranówce było wpisane od wieków 
w polską tradycję wspólne dzielenie się opłatkiem, 
który poświęcił ksiądz proboszcz Tadeusz Majcher, 
połączone ze wzajemnym składaniem życzeń świą-
teczno-noworocznych.

Podczas spotkania naszych Seniorów nie mogło 
oczywiście zabraknąć bogatego programu arty-
stycznego. Były więc kolędy i pastorałki w wykona-
niu zespołu wokalnego „Wspomnienie”, działającego 
przy naszym Gminnym Kole Emerytów i Rencistów, 
były i okolicznościowe utwory poetyckie recytowa-
ne przez panią Marię Nowak z Goszyc. Jednakże 
najważniejsza podczas czwartkowego spotkania 
naszych Seniorów w Baranówce była wspaniała 
atmosfera, pełna wzajemnej sympatii, zrozumienia 
i serdeczności.
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Święto Patrona Szkoły w Karniowie
Dnia 21.12.2018 r. odbyła się pierwsza w historii 

naszej szkoły uroczystość Święta Patrona Szkoły – 
Adama Mickiewicza. W tym dniu mieliśmy zaszczyt 
gościć Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pana 
Marka Jamborskiego, Dyrektor Centrum Zarządza-
nia Edukacją panią Annę Szymczyk-Sierak, radnego 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pana Krzysztofa 
Krupińskiego, sołtysów Czulic i Karniowa w osobach 
pani Anety Caby i pani Heleny Żuwały oraz probosz-
cza parafii Czulice księdza Kazimierza Szarka.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i od-
śpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrek-
tor szkoły pani Aneta Zięcik-Dziuba, która powitała 
przybyłych obecnych na uroczystości i zaprosiła na 
okolicznościowy program artystyczny, podczas pre-
zentacji którego, wśród dźwięków kolęd, mieliśmy 
okazję przenieść się w czasy Adama Mickiewicza.

Dowiedzieliśmy się jak spędzano święta dawniej 

i dziś. Sam Adam Mickiewicz,w którego postać wcie-
lił się uczeń klasy VIII Jan Pryk, „zasiadł” przy na-
szym szkolnym wigilijnym stole i cytował fragmenty 
swoich utworów. Uczennice, Katarzyna Miechowicz 
z klasy VII, Agata Paluch z klasy VI i Natalia Janicka 
również uczennica z klasy VI przepięknie recytowa-
ły utwory wieszcza.

O oprawę muzyczną zadbał chór, śpiewając naj-
piękniejsze polskie kolędy. Na instrumentach grali: 
Jakub Maderak (klasa VIII) – pianino, Justynka Ma-
derak ( klasa V)– gitara klasyczna, Wiktoria Bizańska 
(klasa V) – flet prosty sopranowy. W ich wykonaniu 
usłyszeliśmy „Dla Elizy” Ludwika van Beethowena 
oraz kolędy „Lulajże Jezuniu” i „Cicha noc”. Jakub 
akompaniował też podczas śpiewania kolędy „Przy-

bieżeli do Betlejem pasterze”.
Scenkę przy pomniku Adama Mickiewicza zna-

komicie odegrali uczniowie z klasy VI: Agata Paluch, 
Magdalena Piwowarczyk,Natalia Janicka,Julita No-
wak, Mateusz Tomczyk i Maciej Marzec. Cała naszą 
wyjątkową uroczystość poprowadziły uczennice: 

Agata Paluch ( klasa VI) i Patrycja Zając (klasa VII).
Wspaniały, podniosły i świąteczny nastrój pod-

kreśliły wspólnie śpiewane przez wszystkich obec-
nych kolędy. Na zakończenie uroczystości głos za-
brał ksiądz proboszcz Kazimierz Szarek, który złożył 
wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. Z kolei 
pan Wójt podziękował za ten wspólnie spędzony 
czas i zapewnił,że będzie ze swej strony wspierał na-
szą szkołę w dalszej rozbudowie. Pani dyrektor Ane-
ta Zięcik-Dziuba także złożyła wszystkim obecnym 

życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia i zaprosiła obecnych gości na 
kolejne Święto Patrona w 2019 roku.

Barbara Chuchmacz

XVIII edycja „Szlachetnej  
Paczki”, a trzecia w gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca

W dniach 8–9 grudnia 2018 r. Darczyńcy o wiel-
kich sercach zwozili do naszej bazy podarunki, przy-
gotowane specjalnie dla wybranych osób. Tych, 
którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnym 
położeniu. Nagła choroba, bezradność, starość, 

utrata bliskich. Dziesięciu wolontariuszy poświęciło 
swój czas , by dotrzeć do rodzin i sporządzić raport 
o ich sytuacji. Takich rodzin było 32, każda z inną 
historią i innymi potrzebami… wszystkie otrzymały 
pomoc. Ale sam finał to nie koniec akcji. Z potrze-
bującymi mamy kontakt cały rok – odwiedzamy ich, 
wspieramy i w razie potrzeby udzielamy bieżącej 
pomocy. W całoroczną pomoc angażują się m.in. 
nasi strażacy-ochotnicy, którzy wykonują zadania 
niemożliwe i trudne dla osób starszych i nie w pełni 
sprawnych. Stąd też nasze serdeczne podziękowa-
nia dla Anny i Łukasza Dutkiewicz z OSP Goszcza 

oraz Rafała Kozika – OSP Karniów.
Nie sposób wymienić wszystkich osób zaan-

gażowanych w tę szlachetną akcję. Sam transport 
paczek do rodzin odbył się dzięki pomocy nieoce-
nionych strażaków z Goszczy i Karniowa, panu 
Sylwestrowi Pale i Janowi Pyżowi. Podziękowania 
przekazujemy również pani Annie Wieczorek z fir-
my „ANULKA”, „EKLEROWI” z Baranówki, Pizzerii 
ŁUCZYCE, firmie „KEBAB-BYCZEK” z Kocmyrzo-
wa, „BUDROLOWI” z Kocmyrzowa, pani Ewelinie 
Natkaniec, Elżbiecie Broś, Wioletcie Wnęk i Marze-
nie Witas, Stowarzyszeniom „Złoty Liść” i „Nasze 
Łuczyce” oraz Kwiaciarni „Bukiecik”, a także wolon-
tariuszom z ubiegłorocznej edycji za wsparcie – Ka-
rolinie Wójcik, Gabrieli Wójtowicz, Annie Nowak, 
Mateuszowi Nowak, Uli Krzywonos, oraz tegorocz-
nej ekipie-liderowi Monice Góral oraz wolontariu-
szom Dorocie Sobczak, Uli Korfel , Aśce Sagan, Ani 
Smoroń, Agnieszce i Bartkowi Pyż , Rafałowi Kozi-
kowi oraz Madzi Latosińskiej i Piotrkowi Solarzowi, 
którzy w tym roku zadebiutowali w tej roli. To dzięki 
łańcuchowi wsparcia, dobrej energii i pozytywnych 
emocji mogliśmy zobaczyć w oczach potrzebujących 
łzy wzruszenia i radości. Zobaczyliśmy, jaki poten-
cjał drzemie w mieszkańcach naszej gminy, jak wiel-
kie i wrażliwe mają serca.

Joanna Sagan
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„Bóg się rodzi” – Jasełka w Szkole  
Podstawowej w Luborzycy

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas 
pełen dobroci, radości, miłości, wzruszeń. Z tym 
okresem wiąże się wiele pięknych tradycji i zwy-
czajów, a jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji 
o narodzeniu Zbawiciela.

21 grudnia w Szkole Podstawowej im. 600-lecia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy odby-
ły się Jasełka, które zostały przygotowane przez 
uczniów klas drugich pod kierunkiem wychowaw-
ców – pani Anny Pietrończyk i pani Jolanty Basisty. 
W świąteczny nastrój wprowadzała widzów piękna 

dekoracja. Uczniowie w specjalnie przygotowanych 
kostiumach z wielkim zaangażowaniem odgrywali 
swoje role, przedstawiając sceny z Betlejem. Jasełka 
wzbogacił śpiew kolęd i pastorałek.

Na zakończenie dzieci złożyły wszystkim obec-
nym świąteczne życzenia. Występ, który na długo 
pozostanie w sercach widzów, pozwolił poczuć at-
mosferę zbliżających się świąt, pełną ciepła i rado-
ści oraz przypomniał przesłanie o otwarciu serc dla 
Boga i ludzi.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc 
w przygotowaniu dekoracji i strojów.

Jasełka w Przedszkolu „Akademia  
Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas wyjąt-
kowy, czas spełniania marzeń i okazywania sobie 
wzajemnej miłości. Aby podkreślić wyjątkowy cha-
rakter tych świąt w Przedszkolu „Akademia Przed-
szkolaka” w Wysiołku Luborzyckim odbyły się wy-
jątkowe „bajkowe” Jasełka. Uroczystość okazała się 
szczególna, gdyż były to pierwsze Jasełka naszego 
przedszkola. Dzieci wcieliły się w rolę Maryi, Józefa, 
Aniołów. Obok nich pojawili się Jaś i Małgosia, Kop-
ciuszek, Calineczka, Sierotka Marysia, Dziewczyn-
ka z zapałkami, Stary Rybak, Krasnoludki i Smerfy 
składające dary Świętej Rodzinie. W przedstawieniu 
wzięły udział dzieci z całego przedszkola. Przebrane 
za bajkowe postaci śpiewały kolędy, pastorałki nio-

sąc przesłanie, że dobro jest w każdym z nas choć 
czasem ukrywamy go pod płaszczem naszych lę-
ków, obaw i żądz. Było bardzo niekonwencjonalnie, 

Jasełka w Szkole Podstawowej  
w Łuczycach

11 stycznia 2019 r. społeczność naszej szkoły 
wraz z zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami Łu-
czyc uczestniczyła w przedstawieniu jasełkowym. 
W tym roku opowieść o Narodzeniu Dzieciątka 
przygotowana pod kierunkiem pani Jadwigi Muchy, 
została przedstawiona przez rodziców i dzieci z klas 
I–VIII. Widzieliśmy wiele tradycyjnych scen, przed-
stawiających pasterzy przy ognisku, szopkę z Józe-
fem i Maryją oraz króla Heroda kuszonego przez dia-
bła. Fabuła spektaklu osadzona była na motywach 
krakowskich: towarzyszyły nam krakowskie stroje, 
dekoracje i tańce. 

Po zakończeniu występu dzieci przeprowa-
dziły kwestę, a aktorzy licytację na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach 27 fina-

łu „Gramy dla dzieci małych i bez focha na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”.

ponieważ słowa najpopularniejszych kolęd zostały 
zastąpione tekstami o bajkach. O oprawę muzycz-
ną widowiska zadbała pani Małgorzata Piotrowicz. 
Towarzyszyło temu wiele pozytywnych emocji. Za-
proszeni rodzice z ogromnym wzruszeniem oglądali 
swoje pociechy na scenie.

Na zakończenie dzieci otrzymały ogromne bra-
wa od publiczności. Wspólna uroczystość pozwoliła 
nam poczuć atmosferę zbliżających się świąt, pełną 
ciepła, radości i bliskości.

Malwina Chronowska
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Jasełka w Maciejowicach
16 grudnia 2018 r. w klimacie nadchodzących 

świąt Bożego Narodzenia odbyło się przedświątecz-
ne spotkanie całej naszej społeczności szkolnej. Na 
Jasełka przybyli licznie: rodzice, babcie, dziadkowie, 
ciocie, wujkowie i kuzyni naszych uczniów. Przed-
stawienie o Bożym Narodzeniu odbyło się w remi-
zie OSP w Maciejowicach, w pięknej i świątecznej 
scenerii. Całość Jasełek, ukazująca scenki związane 

z Bożym Narodzeniem: przybycie pasterzy z dara-
mi, postacie Trzech Króli i Heroda, przeplatana była 
pięknymi kolędami i pastorałkami śpiewanymi przez 
chór, a także wdzięcznym tańcem aniołków i wystę-
pem owieczek, w których role wcielili się najmłodsi 

– nasze przedszkolaki. Wszystko to tworzyło niepo-
wtarzalny klimat radości i oczekiwania na zbliżające 
się święta. Nasi młodzi aktorzy swoim występem 
podbili sercanie tylko rodziców, ale też przybyłych 
gości.

Po Jasełkach miało miejsce wspólne kolędowa-
nie przy akompaniamencie gitary, a potem wszyscy 
spotkali się na poczęstunku przygotowanym przez 
nasze mamy. Były pyszne, świąteczne ciasta, kawa, 
herbata, napoje i okazja do wspólnej rozmowy.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomagali 
nam w organizacji tej uroczystości.

Beata Jagła

I Gminny Turniej Koszykówki dziewcząt  
i chłopców w Luborzycy

14 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej 
w Luborzycy odbył się I gminny Turniej Koszykówki 
dziewcząt i chłopców. W zawodach uczestniczyło 
sześć reprezentacji szkół podstawowych z terenu 
gminy. Rozgrywki przeprowadzono systemem „każ-
dy z każdym”. Zwycięzcą turnieju została Szkoła 
Podstawowa w Luborzycy, pokonując rywali w każ-
dym rozegranym meczu. Dalsze miejsca w Turnieju 
zajęły odpowiednio: II miejsce – SP w Kocmyrzowie, 
III miejsce – SP w Pietrzejowicach, IV miejsce – SP 
w Goszycach, V miejsce – SP w Łuczycach, VI miej-
sce – SP w Karniowie. Dyplomy i puchary ufundowa-
ła Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Karniowie.

Udany start w ostatnich  
zawodach 2018 roku

W Mikołajkowym Turnieju Judo Dzieci, który 
odbył się w dniu 9 grudnia 2018 r. w Bochni udany 
start odnotowali reprezentanci Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Spośród ośmiu startujących zawodników, czwo-
ro z nich zdobyło medale i pamiątkowe dyplomy 
w swoich kategoriach wagowych. Byli to: Lena Ziem-
bla – I miejsce, Katarzyna Róg – II miejsce, Natalia 
Zięciak – II miejsce i Jakub Górecki – III miejsce. Po-

zostali zawodnicy: Weronika Dzioba, Julia Mentel, 
Eryk Górecki i Gabriel Mazurek, mimo iż nie zajęli 
medalowych miejsc, to otrzymali od św. Mikołaja 
słodkie upominki za trudy sportowej rywalizacji. 
Wszystkim naszym młodym judokom składamy ser-
deczne gratulacje i życzenia sukcesów w 2019 roku. 

Krzysztof Marchewczyk 

Sukces rodzi sukces...
VIII Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Mło-

dzieży „POKONAĆ GRANICE” w Bielsku Białej 
za nami. W dniu 12 stycznia 2019 r., w pierwszych 
w tym roku zawodach wystartował Wojciech Mał-
czyk, reprezentujący UK Judo Centrum w Kocmy-
rzowie-Luborzycy. W tym mocno obsadzonym 
turnieju judo startowało 1200 zawodników ze 
155 klubów z Polski i zagranicy. Wojtek startując 
w kategorii wagowej +81 kg U16 wywalczył srebr-
ny medal. Wynik sportowy cieszy. Równie udany był 
aspekt wychowawczy – spotkanie z mistrzem olim-
pijskim z Atlanty z 1996 roku, panem Pawłem Nastu-
lą. Wojtkowi życzymy dalszych sukcesów w następ-
nych zawodach.

Krzysztof Marchewczyk 



STYCZEŃ NR 1–2/279–280 STYCZEŃ NR 1–2/279–280

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2928

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

2928

Sukcesy zespołów cheerleaders  
z naszego Centrum Kultury

Sezon 2018 zakończył się ogromnym sukcesem 
zawodniczek z grupy „Unique Pro” reprezentujących 
Polskę w czasie Mistrzostw Europy, które odbyły się 
w grudniu. Wiktoria

Doniec oraz Laura Lubelczyk wywalczyły złoto 
w kategorii „Cheer Hip Hop”, zaś Sara Gniecka po-
konała starsze zawodniczki z Czech, Ukrainy i Rosji 
zdobywając 5 miejsce, debiutując w kategorii „Fre-
estyle Pom Solo”. Cała reprezentacja została dodat-
kowo nagrodzona przez Centrum Kultury i Promocji 
rocznymi karnetami na zajęcia cheerleaders.

Nowy sezon zespół „Unique Cheerleaders” roz-
począł od wygranej 10 tys. zł w programie „Herosi 
Przedsiębiorczości”. Przy współpracy ze sklepem 
„Euro” w Luborzycy drużyna zdobyła ponad 25 tys. 
głosów. Wygrana w całości zostanie przeznaczo-
na na pokrycie kosztu wyjazdowych warsztatów 
przygotowujących turniejowe drużyny do startu 
w Mistrzostwach Polski. Każda z trzech grup spę-
dzi indywidualnie wraz z trenerem jeden weekend 
w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym w No-
wej Słupi. W ciągu trzech dni zawodniczki będą in-
tensywnie przygotowywać się do najważniejszych 
zmagań. To także okazja by lepiej poznać koleżanki 
z zespołu oraz spędzić wspólnie czas. Ogromne po-

dziękowania należą się zaangażowanym w głosowa-
nie rodzicom i przyjaciołom zespołu.

Już w marcu zespół rozpocznie nowy sezon 
turniejowy. Przed naszymi drużynami m.in. zmaga-
nia podczas zawodów Grand Prix Polski oraz walka 
o kolejne tytuły mistrzowskie.

Pierwszy koncert „El Crescendo”,  
czyli „małymi kroczkami do  
dużego sukcesu"

4 stycznia 2019 r. na deskach sceny Strażnicy 
Kultury w Więcławicach odbył się Koncert Ko-
lęd na którym gościnnie wystąpił zespół wokalny  
„El Crescendo”. W ten zimowy,piątkowy wieczór ze-
spół wystąpił wraz z orkiestrą „Mała Wieniawa” pod 
batutą Pawła Więcława. Pomimo mroźnej pogody 
za oknami, występ ten rozgrzał serca publiczności, 
prezentując wspólnymi siłami kolędę „Gdy się Chry-
stus rodzi”.

„El Crescendo” to nowo powstały zespół wo-
kalny składający się z dzieci i młodzieży z gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Działa przy Centrum 
Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy 
pod opieką założyciela zespołu Marcina Salachna.  
„El Crescendo” w przybliżeniu oznacza  „Wzrastając”, 
a głównym hasłem zespołu, które towarzyszy przy 
każdej piosence jest „Crescendo nella musica” czyli 
„Wzrastając w muzyce”. Warto podkreślić, że dla  

„El Crescendo” występ w Więcławicach był pierw-
szym występem na dużej scenie. Mamy nadzieję, że 
kolejne będą tylko kwestią czasu, a każdy będzie lep-
szy od poprzedniego.

Zespół „El Crescendo” tworzą Blanka Wierz-
bińska, Emilia Luty, Dominika Chaładaj, Klaudia 
Nowak, Anna Gaczoł, Amelia Gimza, Julia Banach, 
Maciej Gaczoł, Natalia Salachna, Patrycja Salach-
na, Moris Wierzbicki, Adam Tar i Amelia Pacanek. 
Instruktorem zespołu jest zaś Marcin Salachna.

W imieniu własnym oraz całego zespołu  
„El Crescendo” chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji na-
szego premierowego występu, a więc: Dyrektorowi 
Strażnicy Kultury w Więcławicach pani Katarzynie 
Kmita – za możliwość uczestniczenia w koncercie, 
Centrum Kultury i Promocji naszej gminy za poda-
rowanie eleganckich pulpitów koncertowych dla 
zespołu, pani Sylwii Zawalskiej-Wierzbińskiej – za 
wszelką pomoc przy organizacji prób oraz niezastą-
pione wsparcie i dobrą radę, pani Jadwidze Walczak 
– za uszycie pięknych szali koncertowych dla zespo-
łu, pani Sylwii Pacanek – za piękne uczesanie dziew-

cząt przed Ich pierwszym koncertem, dyrygentowi 
„Małej Wieniawy” panu Pawłowi Więcław oraz całej 
orkiestrze – za świetną współpracę i profesjonalizm. 
Szczególnie gorące podziewania chciałbym złożyć 
wszystkim rodzicom i członkom zespołowi „El Cre-
scendo” – za pomoc, współpracę i wspaniałe przygo-
towanie do koncertu!

Marcin Salachna
Uwaga!
Nabór do zespołu wciąż trwa. Zapraszamy!

fot. Sławomir Mikiewicz
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Instrumentalny Koncert Kolęd  
w Centrum Kultury

W niedzielę, 6 stycznia 2019 r. w Centrum Kul-
tury odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów 
Sekcji Instrumentów Klawiszowych i Zespołów Ka-
meralnych działającej w CKiP i prowadzonej przez 
panią Barbarę Hawling. Koncert rozpoczął Stani-
sław Szwajca znanym przebojem świątecznym Ma-
riah Carey „All I Want for Christmas is You”.

Następnie, podczas śpiewanej przez wszystkich 
zaproszonych gości kolędy „Cicha Noc”, kolędnicy 
– instrumentaliści wypełnili wspaniałą, świąteczną 
dekorację, przygotowaną przez panią Elżbietę Pier-
wołę, tworząc wspólnie żywą scenę Bożego Naro-
dzenia. Scena zapełniła się aniołami, pasterzami, 
trzema królami, bałwankiem; nie zabrakło również 
diabełków oraz akcentu regionalnego w postaci 
krakowianek. Zabrzmiały polskie kolędy tradycyj-
ne w wykonaniu fortepianu, akordeonu, skrzypiec, 

fletu prostego altowego i sopranowego – solo oraz 
w różnych składach i zespołach. Instrumentarium 
dopełniła trąbka oraz dwa saksofony na których za-
grali gościnnie bliscy naszych młodych artystów.

Dzięki czuwającemu nad nagłośnieniem i świa-
tłami panu Pawłowi Dys mogliśmy w pełni odbierać 
wrażenia zarówno słuchowe jak i wizualne. Było na-
strojowo, barwnie, radośnie i uroczyście, a ucznio-

wie z przejęciem i zapałem dzielili się ze słuchaczami 
swoim talentem i efektami pracy włożonej w przy-
gotowanie tego wspaniałego widowiska. Na zakoń-
czenie wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy: „Lulajże Je-
zuniu” oraz „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Naucz się tanga...
Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmy-

rzów-Luborzyca zaprasza serdecznie do udziału w 
drugiej edycji 4-tygodniowego kursu tanga argen-
tyńskiego, prowadzonego przez fantastycznych 
nauczycieli Agnieszkę Danek oraz Kamila Budziń-
skiego.

Kamil Budziński – przygodę z tańcem zaczął 
dziewięć lat temu. Na początku była to salsa NY 
Style. Od 2012 roku intensywnie tańczy tango ar-
gentyńskie. Wiedzę zdobywał na zajęciach i warsz-
tatach u wielu krakowskich i zagranicznych instruk-
torów. W tańcu ceni uważność i spotkanie z drugim 
człowiekiem. Przestrzeń do wspólnego przeżywa-
nia i interpretowania muzyki.

Agnieszka Danek – z wykształcenia polonist-
ka, zawodowo przewrażliwiona na punkcie słowa, 
ucząc i tańcząc szuka odpowiedzi na pytanie: co 
jest trudniejsze – komunikowanie się za pomocą 
języka czy porozumienie w tańcu. Tango to dla niej 
język (w szczególnym stanie skupienia), dla którego 
warto porzucić komfortową sferę słów. W objęciu, 
jak w rozmowie, poszukuje uważności, obecności, 
zanurzenia w „tu i teraz”, zaufania, otwartości i wła-
snej przestrzeni, ale także napięć pomiędzy powagą 
i nie-powagą, igrania z formą oraz połączenia, która 
tworzy doświadczenie niepowtarzalnym. 

Kurs odbywał się będzie przez 4 kolejne nie-
dziele w Centrum Kultury i Promocji, godziny 
do ustalenia po zebraniu się chętnych, wstęp-

nie będą to 17.00–18.15 – grupa początkują-
ca i 18.15–19.30 – grupa kontynuacyjna naukę 
z poprzedniej edycji. Organizację kurs planujemy 
od 24.02.2019 do 17.03.2019 roku. (po tym ter-
minie, jeśli "zakochają" się Państwo w tym tańcu, 
możliwa będzie kontynuacja kursu w kolejnym cy-
klu 4-tygodniowym). Tak więc przyjdź ze swoim mę 
żem/żoną, partnerem/partnerką, sąsiadem/sąsiad-
ką, wujkiem/ciocią... lub sama czy sam – pomożemy 
Ci znaleźć partnera/partnerkę do tańca. Zapisy 
i wszelkie informacje do 18.02.2019 u organizatora 
Anny Mucha-Nowak, tel: 606915110 lub mailowo:  
ania.sato@poczta.fm. Zapraszamy serdecznie!

Bezpłatna mammografia
1 lutego 2019 r. na parkingu przy Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędą się bezpłatne 

badania mammograficzne. 
Do badania uprawnione są panie w wieku 50–69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone 

z powodu raka piersi, a także: nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wska-
zanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. 

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania prosimy o wcześniej-
szą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/formularz. Przy rejestracji telefonicz-
nej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL. Prosimy 
o przygotowanie dowodu osobistego przed połączeniem telefonicznym. Badanie nie wymaga skiero-
wania lekarskiego.

i
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Obrazy z dziejów Skrzeszowic cz. I
Pośród wielu stron annałów spisanych przez 

średniowiecznych kronikarzy możemy odnaleźć 
pierwsze wzmianki na temat dawnych dziejów 
Skrzeszowic. To dzięki nim znamy najstarsze nazwy 
miejscowości, pierwszych właścicieli tych ziem sta-
nowiących pierwotnie drobną własność rycerską. 
Dziś miejscowość ta położona wśród pagórków i la-
sów w dolinie potoku „Goszczanka” nosi wszystkim 
dobrze znaną nazwę – Skrzeszowice, ale nie zawsze 
tak było. 

Na przestrzeni wieków nazwa tej dawnej osady 
średniowiecznej wielokrotnie ulegała zmianie i zmie-
niała swe brzmienie, co sprawiło nie lada kłopot ba-
daczom minionych czasów. Przywołując na myśl 
łacińskie nazwy takie jak: Crzissowicze, Crzysco-
wycze z trudem można dociec, w jaki sposób doszło 
do powstania dzisiejszej nazwy, która ostatecznie 
została przyjęta dopiero w XIX wieku, choć sama jej 
forma – Skrzeszowice była już rozpowszechniana od 
1782 roku. 

Ostateczne wyjaśnienia pochodzenia nazwy 
zdają się być zbyteczne. Właściwie, co stulecie na 
mapach państwa polskiego pojawiały się a to Cyrzy-
scowycze (1490) a to Krzyszkowice (1629) jednak 
zawsze chodziło o tą samą miejscowość i co ciekawe 
jeszcze na początku ubiegłego stulecia przypusz-
czano, że wioska ta już dawno nie istnieje. W nurcie 
tej myśli pozostawał profesor Jan Ptaśnik pionier 
badań historii kultury miast polskich w „wiekach 
średnich”, który na łamach Rocznika Krakowskiego 
nie szczędził ważkich słów o przedstawicielach rodu 
herbu Bonarowa.

Bonerowie, bo o nich mowa przybyli do grodu 
Kraka z rodzinnej Alzacji. Dobrze znali arkana han-
dlu i bankierstwa. Niespłacone pożyczki, niezwykły 
zmysł do interesów pozwoliły Janowi Bonerowi 
pozostawić krewnym nie małą fortunę. Wielu szla-
chetnie urodzonych chciało i korzystało z jego usług. 
Wśród nich znalazł się wojewoda sandomierski Jan 
z Tarnowa właściciel Szczepanowic, Polanowic, 
Czech i Krzyszowic. Wówczas wymienionych Krzy-
szowic profesor Ptaśnik nie powiązał z dzisiejszymi 
Skrzeszowicami, toteż z przekonaniem twierdził, że 
dawno już nie istnieją, chyba, że jest to wieś Krzyż 

pod Tarnowem. Podczas, gdy historia Skrzeszowic 
liczyła już kilkaset lat, za czym przemawia najstar-
sza znana nazwa miejscowości – Crysoiuz – wy-
mieniona po raz pierwszy w 1273 roku w Kodeksie 
dyplomatycznym Katedry Krakowskiej. Zapewne 
sam badacz dziejów mieszczaństwa krakowskie-
go nie podejrzewał, że z każdym kolejnym zdaniem 
o krewniakach Jana Bonera odkrywa właśnie przed 
czytelnikiem kolejną kartę z historii Skrzeszowic. 
Kartę, na której pieczęć herbu Bonarowa pozosta-
wiła swój znaczący ślad; bo przecież Jan z Tarnowa 
nigdy nie spłacił zaciągniętej pożyczki, przez co stał 
się ich dzierżawcą, a Jan Boner? No cóż ponownie się 
wzbogacił, korzystając z lekkomyślności kolejnego 
szlachcica, co pozwoliło mu na małżeństwo niezwy-
kle majętną panną Szczęsną Morsztynówną z córką 
kupca Seweryna Morsztyna. Być może wspomnia-
ne małżeństwo pozwoliło zagościć Morsztynom 
w progach tutejszego dworu na kolejne stulecie. 
Stulecie, które wcale nie przyniosło ze sobą dobro-
bytu, jaki mieszkańcy Skrzeszowic mogli odczuć. 
Co prawda Morsztynowie wyróżniali się na tle kra-
kowskiego patrycjatu. Przeto ich przodkowie zapi-
sali się w historii miasta w sposób niebanalny. Przez 
szczęśliwe zrządzenie losu weszli w stan posiadania 
jednej z kamienic krakowskich właśnie tej, w której 
w 1385 roku, skrył się w kominie na belce przed wy-
słannikami króla Wilhelm austriacki by przeszkodzić 
w ślubie królowej Jadwigi. Sami uchodzili za dobrych 
gospodarzy dbali o swoje kamienice, ale sąsiadowa-
nie z nimi przez miedze mogło dać się we znaki przez 
liczne sądy o wspólny mur, komin czy okno wybite na 
stronę sąsiada. Być może z taką samą dbałością pod-
chodzili do gospodarowania majątkiem ziemskim 
i Skrzeszowice pod ich zarządem czekała świetlana 
przyszłość tym bardziej, że dzięki wójtowi krakow-
skiemu Jerzemu Morsztynowi zostali skoligaceni 
z rodziną Stanów – właścicielami cegielni i kramu 
w Sukiennicach. Jednak jak później się okazało były 
to tylko pobożne życzenia, gdyż majątek przez liczne 
zapisy popadał w coraz większą ruinę. Ponadto bliż-
sze im było życie kupca niż rejowski żywot człowieka 
poczciwego zważywszy na zapis Jerzego Morszty-
na, który zachował się Biurze Rachuby Senatu Rzą-

dzącego w Krakowie . Zgodnie z nim zabezpieczoną 
sumę (1000 złp.) Przeniesiono na wieś Skrzeszowi-
ce z kamienicy przy ulicy Floriańskiej należącej do 
Akademii Krakowskiej, a procent od wspomnianego 
wyderkafu miał pomnażać majątek Kolegiaty Świę-
tej Anny w Krakowie. Spośród krewniaków Sewery-
na Morsztyna panem na Skrzeszowicach został An-
drzej Mikołaj z Raciborska Morsztyn. Ten sam, który 
powołał do życia Bractwo Szkaplerzne w Biórkowie 
Wielkim i uposażył je na rodowych włościach – stąd 
obchodzone po dziś dzień uroczystości odpustowe 
dnia szesnastego lipca. Pożegnanie rodu Morszty-
nów z tutejszym dominium zbliżało się nieuchronnie. 
Wkrótce, w 1756 roku zmarła Konstancja z Mako-
wieckich Morsztynowa, ostatnia dobrodzieja dóbr 
skrzeszowickich. Prawdopodobnie wspomniane po-
wyżej majętności należące w tym czasie do Andrzeja 
Michała Morsztyna nie ucierpiały w czasie potopu 
szwedzkiego, mimo że w pobliskiej parafii doszło do 
krwawych wydarzeń z udziałem Kozaków Rakocze-
go, którzy skatowali proboszcza Marcina Brzeskie-
go. Czas potopu szwedzkiego wcale nie przeszkodził 
miejscowemu dziedzicowi w spisywaniu legatów 
dla rozlicznych instytucji dla kościelnych. Nic, więc 
dziwnego, że dla Andrzeja Michała Skrzeszowice 
stanowiły rodzaj swoistego glejtu dla zapisów na 
rzecz wielu zgromadzeń zakonnych w Krakowie. 
Wśród nich znaleźli się Karmelici na Piasku, Bernar-
dynki św. Agnieszki na Stradomiu. Jego zacność się-
gała niebagatelnych kwot, choćby w 1797 roku, gdy 
w Nowym Korczynie zapisywał dziesięć tysięcy dla 
Szpitala Braci Miłosierdzia przy X. Trynitarzach na 
Kazimierzu.

Liczne datki, jakie zostały zabezpieczane przez 
Morsztynów na dobrach skrzeszowickich stały się 
źródłem narastających długów obciążających hipo-
tekę majątku na długie lata. Wiele z zapisanych sum 
przed laty przez Andrzeja Morsztyna zachowało 
się w rachunkach hrabiego Stanisława Małachow-
skiego posła do Stambułu jako wciąż wymagalne 
nota bene sam hrabia Małachowski był wzywany 
przez Komisję Województwa Krakowskiego do jak 
to określono „do dopełnienia” z Burmistrzem miasta 
Słomniki dziesięciny z prywatnej wsi Szczepanowice 
(1835r.). Zachowały się, więc liczne listy zastawne 
między innymi Panien Benedyktynek u św. Agniesz-
ki na Stradomiu w Krakowie, których kapitał sumy 

lokowanej na Skrzeszowicach wynosił siedem ty-
sięcy złotych (1822 r.). Tak z lekką ręką zapisywane 
rozliczne darowizny siłą rzeczy nie mogły być zaspo-
kojone przez dochód z głównego centrum dóbr. Nic, 
więc dziwnego, że na poczet należności były wpła-
cone tylko częściowe kwoty rzędu dwóch tysięcy 
złotych. Ponadto trzeba pamiętać, że z pobieranego 
czynszu ze Skrzeszowic dziedzic pokrywał również 
i swoje wydatki tak jak hrabia Jan Bogdan Tarnowski. 
Należało do nich choćby opłacanie posłańców z li-
stami, transport pakietów z Krakowa do Miechowa 
albo zakup nasion do ogrodu koneckiego czy zakup 
arfy – ot rachuneczek Imć Pana Tarnowskiego.

Symbolem gniazda Tarnowskich przez wieki 
pozostawały potężne mury dzikowskiego zamku, 
w jego komnatach, jako dziecko wychowywał się 
Stanisław hrabia Tarnowski rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Przyszły dziedzic Skrzeszowic, jako 
dziecko na każdym kroku mógł podziwiać kolekcję 
zgromadzoną przez swoich pradziadów, którą skry-
wał Zamek w Dzikowie. Mimo pokaźnych zbiorów 
zachowanych w Archiwum Tarnowskich w Dziko-
wie na próżno szukać jakichkolwiek dokumentów 
pochodzących z XIV czy XV wieku opisujących ów-
czesne dobra ziemskie. W niewielkim stopniu naszą 
ciekawość chociażby o powinnościach mieszkańców 
Skrzeszowic w XV wieku zaspakaja wychowanek sy-
nów Kazimierza Jagiellończyka, któremu zawdzię-
czamy spisanie Księgi uposażeń diecezji krakow-
skiej. W Liber Beneficiorum Jan Długosz wspomina, 
że za czasów Felicjana Tarnowskiego w tutejszych 
dobrach to jest w Skrzeszowicach znajduje się dwór 
mający pola folwarczne, z których dawana jest dzie-
sięcina snopowa dla prebendariusza w zamku tar-
nowskim. Wspomniana dziesięcina snopowa oraz 
inne powinności również w następnych stuleciach 
były obciążeniem dla włościan zamieszkujących 
Skrzeszowice, a w dziewiętnastym stuleciu stały 
się przyczynkiem do poważnego sporu z Prokura-
turą Królestwa. Nie obyło się także bez wezwania 
sekwestratora niejakiego Litwińskiego, gdyż tak 
jak i dziś i wtedy istniał obowiązek płacenia podat-
ków, który nie został dopełniony przez ówczesnego 
dziedzica dóbr w osobie hrabiego Małachowskiego. 
Szybko, więc nad Skrzeszowicami zawisła groźba 
publicznej licytacji. 

Oprac. Julita Wawrowska
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