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IV Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 28 stycznia 2019 roku odbyła 
się IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
w której uczestniczyli także zaproszeni Goście 
w osobach: pana Tadeusza Nabagło – członka Za-
rządu Powiatu Krakowskiego, pana Władysława 
Sitko – Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powia-
tu Krakowskiego oraz radnych Powiatu Krakow-
skiego pani Beaty Bartoszek i pana Włodzimierza 
Okrajka. Po zatwierdzeniu przez Radę porządku 
obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej III 
Sesji Rady Gminy, obecni na sali obrad Urzędu 
Gminy Radni, Sołtysi i mieszkańcy naszej gminy, 
wysłuchali informacji na temat planowanych przez 
Powiat Krakowski w roku 2019 inwestycji drogo-
wych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. In-
formację tą przedłożyli pan Tadeusz Nabagło oraz 
pan Władysław Sitko. W swoim wystąpieniu czło-
nek Zarządu Powiatu Krakowskiego pan T. Nabagło 

przedstawił zebranym zasady konstrukcji budżetu 
Powiatu Krakowskiego, w zakresie środków prze-
znaczonych na realizację inwestycji na drogowych 
powiatowych w roku 2019. Zgodnie z tą informacją 
budżet ten będzie wynosił w bieżącym roku 7 400 
000,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację 
zadań mających poprawić stan dróg powiatowych, 
w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych czyli przy 
znaczącym współudziale środków finansowych za-

pewnionych przez samorządy gminne. Pan T. Na-
bagło w swojej wypowiedzi podkreślił, iż kwota ta, 
niestety, nie daje możliwości realizacji większości 
zaproponowanych przez gminy Powiatu Krakow-
skiego inwestycji na drogach powiatowych w 2019 
roku, a podstawowym powodem takiego stanu rze-
czy są ograniczone możliwości finansowe Powiatu. 
Aby więc przynajmniej w części zaspokoić oczeki-
wania mieszkańców gmin Powiatu Krakowskiego, 
Zarząd zmuszony był dokonać trudnego wyboru, 
co w praktyce oznacza duże ograniczenia realizacji 
zgłoszonych przez gminy inwestycji drogowych. 
Po zakończeniu wystąpienia pana T. Nabagło, 
głos zabrał pan dyrektor W.Sitko, który odniósł 
się w swojej wypowiedzi do inwestycji drogowych 
planowanych na terenie gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca. Podkreślił w niej, iż przygotowane i zgłoszo-
ne przez naszą gminę sześć propozycji inwestycji, 
mających na celu przebudowę dróg powiatowych 
oraz budowę nowych chodników zostały przy-
gotowane w sposób wysoce profesjonalny i me-
rytoryczny, z gotową dokumentacją ich realizacji. 
Niestety ze względu na wspomniane ograniczenie 
finansowe, do realizacji w bieżącym roku wybrana 

Rozlicz PIT przekazując część  
swojego podatku na rozwój  
naszej Gminy!

Szanowni Państwo,

jeżeli mieszkacie w naszej Gminie, a nie je-
steście tutaj zameldowani, wskażcie w Urzędzie 
Skarbowym Gminę Kocmyrzów-Luborzyca jako 
miejsce zamieszkania!

Dlaczego to ważne?
Prawie 38 % wpływów z podatku dochodo-

wego od osób fizycznych powraca do ich miejsca 

zamieszkania – przekazywane jest z budżetu pań-
stwa do budżetu gminy, w której mieszkają. Wiele 
osób mieszkających w Gminie Kocmyrzów-Lu-
borzyca zameldowanych jest w innych gminach 
i rozlicza się zgodnie z miejscem zameldowania, 
a nie faktycznego zamieszkania. Część zapłaco-
nego przez te osoby podatku dochodowego zasila 
wtedy budżet innej gminy. Tracimy pieniądze, które 
mogłyby wpłynąć na poprawę komfortu życia na-
szych Mieszkańców.
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została tylko jedna z nich, a jest nią przebudowa 
drogi powiatowej Wilków – Wola Luborzycka, 
na odcinku 2,4 km. Koszt realizacji tej inwesty-
cji wyniesie 1 000 000,00 zł, w tym wkład fi-
nansowy gminy to 400 000,00 zł. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, iż gmina Kocmyrzów-Lu-
borzyca złożyła do Powiatu wnioski dotyczące 
realizacji w 2019 r. sześciu inwestycji w ramach 
tzw. IS-ów na łączną kwotę 3 223 900,00 zł, 
z czego środki zabezpieczone w budżecie gmi-
ny wynosiły 1 690 000,00 zł. Kontynuując swoją 
wypowiedź pan W. Sitko zaznaczył, że: „... realizacja, 
choćby części pozostałych ze zgłoszonych przez gminę 

inwestycji, możliwa będzie tylko w przypadku poja-
wienia się dodatkowych środków w budżecie Powiatu, 
o tym jednak przekonać się będzie można najwcześniej 
w miesiącu maju, kiedy to planowane jest kolejne spo-

tkanie dotyczące dróg powiatowych z samorządem 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca.” Dyrektor W. Sitko 
podkreślił, iż w roku 2019 prowadzone będą prace 
mające na celu usunięcie usterek, jakie pojawiły się 
na niedawno przebudowanej, w ramach programu 
tzw. „Schetynówek”, drodze powiatowej łączą-
cej Kocmyrzów ze Słomnikami. Usterki te doty-
czą głównie studzienek odprowadzających wody 
opadowe z drogi. Ponadto, jak poinformował pan 
W. Sitko, prowadzone będą remonty „cząstkowe” 

dróg powiatowych, których celem będzie m.in. 
usunięcie największych ubytków w nawierzchni, 
wycinki drzew w pasie drogowym oraz wykaszanie 
poboczy. Po wystąpienia pana dyrektora W. Sitko 
rozpoczęła się dyskusja na temat koniecznych dzia-
łań mających rozwiązać problemy dotyczące stanu 
dróg powiatowych w naszej gminie, w której udział 
wzięli: Wójt Gminy pan M. Jamborski, Przewodni-
cząca Rady pani M. Doniec, Radni: pani J. Łach, pani 
K. Konewecka-Hołój, pan A. Kaczmarczyk, pan  
W. Zięciak, pan. K. Krupiński, pan J. Małota, pan  
R. Zębala, pan G. Marzec, pan S. Machnik, Sołtysi: 
pani J. Łaciak (Zastów), pani H. Zięciak (Dojazdów), 
pan A. Siudek (Goszcza) oraz mieszkający w Wil-
kowie pan S. Mentel. Wśród poruszonych podczas 
dyskusji tematów na plan pierwszy wysunęły się 
sprawy związane z koniecznością dalszej budowy 
chodników przy drogach powiatowych, a w szcze-
gólności kontynuacja już rozpoczętych prac w Łu-
czycach, Dojazdowie, Kocmyrzowie i Goszczy. Wie-
le uwagi poświęcono także konieczności poprawy 
stanu nawierzchni dróg powiatowych, której jakość 

budzi zastrzeżenia w wielu miejscowościach na-
szej gminy. Istotną kwestią, o której mówili przed-
stawiciele naszego samorządu była konieczność 
podjęcia przez Powiat działań mających podnieść 
poziom bezpieczeństwa na drogach powiatowych, 
szczególnie w okolicach placówek oświatowych 
i obiektów użyteczności publicznej, m.in. poprzez 
wprowadzenie właściwego, czytelnego oznakowa-
nia poziomego jak i znaków drogowych oraz pasów 
zwalniających, zwłaszcza w miejscach szczególnie 
zagrożonych kolizjami i wypadkami. Pośród innych 
poruszonych problemów w trakcie omawianej dys-
kusji jej uczestnicy zwracali także uwagę na pro-
blem właściwego odśnieżania chodników przy dro-
gach powiatowych, pojawiających się „wyrobisk” 
na poboczach dróg powiatowych, a także m.in. 
konieczności wykonania gruntownej przebudowy, 
takich obiektów drogowych, jak choćby mostek 
na drodze powiatowej Czulice – Czernichów. Po 
zakończeniu dyskusji poświęconej tematyce stanu 
dróg powiatowych na terenie gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca, z krótkimi wystąpieniami dotyczącymi 
m.in. dalszej współpracy zwrócili się do wszystkich 
obecnych na posiedzeniu IV Sesji radni Powiatu 
Krakowskiego pani B. Bartoszek i pan W. Okra-
jek. Następnie, w kolejnym punkcie realizowanego 
przez Radę porządku obrad, głos zabrał Wójt Gmi-
ny pan Marek Jamborski, który przedstawił zebra-
nym prace w okresie, który upłynął od poprzedniej 
III Sesji Rady Gminy. Po wystąpieniu pana Wójta 
sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady 
w analogicznym okresie przedłożyli ich Przewod-
niczący: pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Ko-

misji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środo-
wiska, pan Krzysztof Krupiński – Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, pan Władysław Zięciak – Prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, pan 
Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji 
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, oraz 
pani Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodni-
cząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych, 
która przedstawiła sprawozdanie ze wspólnego 
posiedzenia, kierowanej przez nią Komisji oraz Ko-

misji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. W dalszej 
części obrad Radni zatwierdzili Plan Pracy Rady 
Gminy na 2019 rok, który szczegółowo omówiła 
Przewodnicząca Rady pani Małgorzata Doniec, 
a następnie podjęli uchwałę o przyjęciu Planu Pra-
cy Komisji Rewizyjnej na rok 2019, który przedsta-
wił Przewodniczący tej Komisji pan Krzysztof Kru-
piński. Kontynuując obrady Rada podjęła uchwałę 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/92/2015 z dnia 
29 grudnia 2015 r. ws. szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz uchwałę 
w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkol-
nego przy Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie I. 
Posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca zakończyło omówienie spraw bieżących 
i wolne wnioski. W trakcie realizacji tego punktu 
obrad, zgodnie z obowiązującą procedurą, interpe-
lacje na ręce Przewodniczącej Rady pani Małgorza-
ty Doniec, złożył radny, pan Mariusz Wąsowicz.
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Stan bezpieczeństwa w gminie  
Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku

W 2018 roku na terenie gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca zgłoszono 1273 interwencje. Funkcjona-
riusze Komisariatu Policji w Słomnikach ujawnili 
na terenie gminy w tym okresie 2840 wykroczeń, 
wobec 625 sprawców nałożono mandaty karne na-
tomiast wobec 2215 osób zastosowano środek od-
działywania wychowawczego w postaci pouczenia.

Realizując zadania funkcjonariusze tut. jednost-
ki na terenie gminy zatrzymali na gorącym uczynku 
popełnienia przestępstwa 45 osób, oraz w ramach 
prowadzonych postępowań przygotowawczych 
8 podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Po-
nadto ujawnili 21 nietrzeźwych kierujących oraz 

zatrzymali 8 osób poszukiwanych przez organy 
ścigania. 

W ramach wykonywanych czynności sporzą-
dzono 31 niebieskich kart w rodzinach dotkniętych 
przemocą domową.

W ubiegłym roku w Komisariacie zostało 
wszczętych łącznie 397 postępowań przygoto-
wawczych, z których 122 postępowania dot. zda-
rzeń zaistniałych na terenie gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca. Wykrywalność wszystkich przestępstw 
wyniosła 77,59%, natomiast przestępstw o charak-
terze kryminalnym 71,65%.

Płatność bezgotówkowa!
Informujemy, że istnieje możliwość wnoszenia 

opłat w kasie Urzędu Gminy także w formie bezgo-
tówkowej tj. kartą płatniczą, oraz za pomocą kodu 
blik bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Przypominamy, że w kasie urzędu gminy jest 
możliwość zapłaty m.in. za: podatek, odpady komu-
nalne, natomiast płatności za wodę można dokonać 
przelewem, w banku lub w urzędzie pocztowym.

Zmiana siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej
Uprzejmie informujemy, iż Zakład Gospodar-

ki Komunalnej został przeniesiony do budynku 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.  
Adres: Kocmyrzów 202 (ul. Spółdzielców 1),  
32-010 Luborzyca. Tel. 12 387 10 35,  

Tel. alarmowy 795 621 723, 
www.zgkkocmyrzow.pl.

Wybrane  
kategorie

Liczba 
postępowań

Kradzież 6
Kradzież z włamaniem 10
Uszkodzenie mienia 9
Posiadanie środków odurzających 4
Nietrzeźwy kierujący 21
Oszustwo 13
Inne 59

L.p. Wypadki  
drogowe

Kolizje Zabici Ranni

1. 12 136 0 59

Wybrane przestępstwa zgłoszone w 2018 roku:

Zdarzenia drogowe w 2018 roku na terenie gminy:

Oprac. na podst. materiałów KP Słomniki – kom. M. Kyzioł

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 dzielenia 

się swoimi opiniami, a przede wszystkim platformą współpracy z naszymi mieszkańcami.

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 apli-
kację „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.
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Parkingi „Parkuj i jedź”
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020; Działanie 4.5 Nisko-
emisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 
Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

Przy stacjach PKP w Baranówce i w Łuczy-
cach wybudowane zostały parkingi gdzie można 
bezpiecznie pozostawić samochód i skorzystać 
z dalszej jazdy koleją. Zachęcamy mieszkańców do 
korzystania z tego ekologicznego, alternatywnego 
środka komunikacji.

Zgodnie z dokumentacją projektową parkingi 
wyposażone są w niezbędną infrastrukturę tech-
niczną:

• stanowiska postojowe (53 miejsca każdy),
• odwodnienie poprzez system paneli polipro-

pylenowych,
• oświetlenie lampami energooszczędnymi 

LED,
• system monitoringu wizyjnego,
• stojaki rowerowe wraz z zadaszeniem,
• oznakowane miejsca, przeznaczone do wy-

sadzenia pasażera,
• zorganizowaną zieleń, kosze na śmieci,
• dojścia zapewniające komunikację we-

wnętrzną (w tym ze stacją PKP i peronem), 
oznakowanie poziome i pionowe,

• tablice z regulaminem i informacją o prze-
znaczeniu parkingu wyłącznie dla osób prze-
siadających się na komunikację zbiorową.

85% kosztów budowy parkingów pokrywa 
fundusz pomocowy Unii Europejskiej (EFRR) tak, 
że udział budżetu gminy wynosi zaledwie 15 %.

Dotychczas poniesione wydatki w ramach pro-
jektu obejmujące koszty dokumentacji projekto-
wej, analizy finansowej, promocji projektu i budowy 
dwóch wspomnianych parkingów to kwota w wy-
sokości 1 608 063,27 PLN. Wnioskami o płatność 
na koniec roku 2018 rozliczono pomoc finansową 
w wysokości 1 363 878,76 PLN (85% kosztów 
kwalifikowanych). 

W bieżącym, 2019 roku w ramach projektu 
budować będziemy kolejne parkingi w centrum 
gminy oraz przy stacjach PKP w Goszczy i Za-
stowie.

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w ramach Stowarzy-
szenia Metropolia Krakowska pełniącego funkcję 
Związku ZIT.

Dofinansowanie na budowę  
OZE – nabór uzupełniający

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór 
uzupełniający do projektu „Partnerski projekt bu-
dowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla 
Gmin Województwa Małopolskiego”.

Ze względu na specyfikę projektu w naborze 
uzupełniającym wskazana została możliwość re-
alizacji tylko źródła: instalacja fotowoltaiczna 
o mocy 3,08 KW.

Poziom otrzymanego dofinansowania wynosi 
60% kwoty netto inwestycji. Koszt instalacji po 
stronie Mieszkańca: 40% kwoty netto inwestycji 
+ wysokość podatku VAT od całej inwestycji, tj. 8% 
lub 23% (w zależności od miejsca zamontowania 
instalacji).

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wy-
konanie inspekcji technicznej. Umowy na analizę 
technicznych możliwości budowy źródła OZE moż-
na podpisywać do 15 marca 2019 w tut. Urzędzie 
Gminy – pok. 35, II piętro.

Po pozytywnej weryfikacji technicznych moż-
liwości posadowienia instalacji, ostatnim krokiem 

przystąpienia do Projektu jest podpisanie umowy 
organizacyjno – finansowej pomiędzy Właścicie-
lem nieruchomości a Gminą Kocmyrzów-Luborzy-
ca.

Więcej informacji można uzyskać w tut. Urzę-
dzie pok. 35, II piętro, tel 601 743 496, pani 
Agnieszka Kozłowska.

Łuczyce

Baranówka

Wniosek GOPS zakwalifikowany  
do kolejnego etapu konkursowego 

W grudniu 2018 roku został złożony przez nasz 
Ośrodek 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”.

Cel główny projektu to podniesienie świadomo-
ści społeczności lokalnej na temat zjawiska prze-
mocy w rodzinie oraz promowanie prawidłowych 
wzorców zachowania wśród dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych oraz wzmocnienie współpracy 
między instytucjami.

W dniu 6 lutego 2019 r. otrzymaliśmy z Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
informację, że złożony przez nas wniosek został 
pozytywnie oceniony zarówno pod względem for-
malnym jaki merytorycznym i znalazł się w grupie 
10 najwyżej ocenionych projektów, których doku-
mentację przesłano do Ministerstwa Rodziny Pra-
cy i Polityki Społecznej, celem kontynuacji proce-
dury konkursowej.
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Gminne przetargi
Aktualnie trwają postępowania przetargowe na 

realizację zadań:
• Termomodernizacja budynków użytecz-

ności publicznej na terenie Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca – etap II, obejmujące 
termomodernizację świetlicy wiejskiej w Za-
stowie, remizy OSP w Łuczycach oraz remi-
zy OSP w Goszczy (zadanie dofinansowane 
z funduszy europejskich w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020)

• Budowa obiektu kultury – świetlicy 
wiejskiej w Dojazdowie (zadanie współ-
finansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania: ,,Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014–2020)

• Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlo-
kalizowanych przy stacjach kolejowych 
wzdłuż linii Kraków – Miechów – Warsza-
wa – II etap, które obejmuje budowę dwóch 
parkingów w miejscowości Kocmyrzów oraz 
Goszcza (zadanie dofinansowane z funduszy 
europejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020)

• Budowa sal gimnastycznych z zapleczem 
przy szkołach podstawowych w Goszy-
cach i Łuczycach. 

Więcej szczegółów znajdą państwo na stronie 
BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w zakładce 
„zamówienia publiczne i ogłoszenia”. O wynikach 
w/w postępowań będziemy Państwa informować 
na bieżąco w kolejnych numerach „Wiadomości 
Lokalnych”.

Wniosek na „Klub Seniora” –  
dofinansowany

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie pro-
jektów w ramach Programu „SENIOR+”. Wniosek 
na „Utworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora” 
w miejscowości Kocmyrzów, Gmina Kocmy-
rzów-Luborzyca” znalazł się na liście wniosków 
do dofinansowania.

Z przyjemnością możemy Państwa poinformo-
wać, iż złożona przez Gminę Kocmyrzów-Luborzy-
ca 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 wy-
posażenie ‘Klubu Seniora’ w miejscowości Kocmy-
rzów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca” została za-
kwalifikowana do dofinansowania. Nasz projekt 
znalazł się wśród 19 z województwa małopol-
skiego, a 243 wszystkich pozytywnie ocenionych 

ofert dotyczących uruchomienia nowych domów 
i klubów dla seniorów. Dzięki środkom z progra-
mu „Senior+” utworzony zostanie w miejscowości 
Kocmyrzów „Klub Seniora”, w którym osoby star-
sze znajdą dedykowaną dla siebie ofertę zajęć.

Szacowana wartość zadania: 72 563,85 zł, 
w tym wnioskowana kwota pomocy z budżetu 
państwa: 58 051,05.

Umowy o wsparciu finansowym dla organizacji  
pozarządowych naszej gminy – podpisane

W lutym 2019 r. podpisane zostały umowy 
o dofinansowanie projektów grantowych w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, obejmujących 
takie działania jak: „Publikacje” i „Lokalne dziedzic-
two kulturowe”, pomiędzy LGD Stowarzyszenie 

Projekt „Małopolskie Talenty”–  
I i II etap edukacyjny

Centrum Zarządzania Edukacją informuje, że 
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała dofi-
nansowanie projektu "Małopolskie Talenty – I i II 
etap edukacyjny" w kwocie: 1 187 498,40 zł cał-
kowita wartość zadania (1 256 798,40 zł). 

Realizacja w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Prioryteto-
wej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wspar-
cie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój 
uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktyw-
ności edukacyjnej uczniów.

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczo-
wych oraz właściwych postaw niezbędnych na 
rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia 
w szczególności do uczniów o szczególnych potrze-
bach w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 
1.09.2019 r. do 30.06.2022 r.

Grupa docelowa:
8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-

-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
Główne zadania:
• utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów 

Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
• realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijają-

cych kompetencje kluczowe w tym:
a. matematyczne i naukowo-techniczne
b. język angielski
c. informatyczne
d. przedsiębiorczość
e. dodatkowo dla każdej grupy kluczowe 

kompetencje ponadprzedmiotowe
Główne rezultaty:
270 uczniów objętych wsparciem w zakresie 

kompetencji kluczowych
243 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczo-

we lub umiejętności uniwersalne
104 uczniów objętych szkoleniami w zakresie 

kompetencji cyfrowych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Korona Północnego Krakowa, a organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

Trzy umowy o dofinansowaniu z LGD Stowa-
rzyszenie Korona Północnego Krakowa podpisa-
ło Stowarzyszenie„Gmina Aktywna+”. Podpisane 
umowy pozwolą na realizację przez Stowarzysze-
nie trzech projektów: „Zakup strojów regionalnych 
dla Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” i podmio-
tów z nim współpracujących” – dofinansowanie 
w kwocie 42 278,00 zł, „Opracowanie i wydanie 
publikacji w formie albumu pt. „Gmina Kocmy-
rzów-Luborzyca w obiektywie” – dofinansowanie 
w kwocie 14 544,00 zł, „Wydanie publikacji „Zie-
mie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach wiel-
kiej wojny 1914–1918” – dofinansowanie w kwocie 
26 830,00 zł. Z kolei Stowarzyszenie KGW Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca „Kolibaby” pozyskało 
wsparcie w kwocie 41 511,00 zł, na realizację pro-
jektu „Zakup strojów regionalnych i reprezenta-

cyjnych dla Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu „Kolibaby”, natomiast Stowa-
rzyszenie Orkiestra Dęta „TON” w Goszczy, na 
realizację projektu „Dźwięk lokalnej kultury”, po-
legającym na zakupie nowych instrumentów mu-
zycznych.,otrzymało dofinansowanie w wysokości 
42 576,00 zł.

O grantach w Michałowicach
Dnia 13.02.2018 roku w Urzędzie Gminy w Mi-

chałowicach odbyło się spotkanie informacyjno – 
promocyjne poświęcone tematyce naboru na pro-
jekty grantowe ekologię i edukację oraz zostało 
przeprowadzone szkolenie dla osób, które podpisa-
nie umów grantowych na dziedzictwo, infrastruktu-
rę i publikacje mają już za sobą. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele lokalnych organizacji dzia-
łających na terenie pięciu gmin Igołomia – Waw-
rzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Wielka Wieś, 
Zielonki, Michałowice. Spotkanie przyczyniło się 
do integracji i wymiany doświadczeń między śro-
dowiskami należącymi do terenów obejmowanych 
przez Stowarzyszenie Koronę Północnego Krako-
wa. Na szkoleniu poruszano tematykę podnoszenia 
kompetencji społeczności lokalnych, kształtowania 
postaw i podnoszenia wiedzy lokalnych społeczno-
ści w zakresie ochrony środowiska lub przeciw-
działaniom zmianom klimatu. Omówiono krok po 
kroku wniosek o powierzenie grantu, kto może się 
ubiegać o grant, w jakich przypadkach pomoc jest 
wypłacana, jaka jest dostępna wysokość grantów 

a co za tym idzie informacji na temat kosztów kwa-
lifikowalnych i niekwalifikowalnych, jak wygląda 
ocena złożonych wniosków, przedstawiono zasady 
i sposób wypełniania wniosku, oraz kryteria, które 
wpływają na ich ocenę. Grantobiorcy, którzy ten 
etap mają już za sobą, mieli okazję porozmawiać 
z Pracownikami LGD i rozwiać swoje wątpliwości, 
poruszano temat odpowiednich oznaczeń pro-
duktów uzyskanych w trakcie realizacji grantu, jak 

Konkurs „Kapliczki Małopolski 2019”
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 

Konkurs „Kapliczki Małopolski 2019”. Konkurs do-
tyczy prac konserwatorskich-robót budowlanych 
przy zabytkowych kapliczkach. Gmina może złożyć 
maksymalnie dwa wnioski o dotację. Przygotowana 
została dokumentacja w zakresie prac remonto-
wo-konserwatorskich dwóch kapliczek: figury św. 
Floriana w Maciejowicach, która została ufun-
dowana prawdopodobnie około 1835 roku przez 
Stanisława Wędrychowskiego, ówczesnego dzier-
żawcę majątku ziemskiego w Maciejowicach oraz 
figury św. Jana położonej na pograniczu Woli 
Luborzyckiej i Wysiołka Luborzyckiego.

Obydwie kapliczki położone są na gruntach 
prywatnych ale dzięki temu, że właściciele nieru-
chomości wyrazili zgodę na prowadzenie prac kon-
serwatorskich będziemy aplikować o dotację. Choć 
obydwie kapliczki nie wpisane są do rejestru zabyt-
ków stanowią ważny element kulturowy i religijny 
oraz świadczą o lokalnej tożsamości historycznej.

powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie gran-
tu i wiele innych. Szkolenie miało na celu nie tylko 
informowanie o istotnych kwestiach odnoszących 
się do grantów, ale również stworzyło możliwość 
poznania się lokalnych grup, organizacji, jednostek, 
które chcą działać na rzecz swojej gminy. Wszyst-
kim przybyłym serdecznie dziękujemy za poświę-
cony czas oraz aktywne uczestnictwo.

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa

Wola Luborzycka

Maciejowie
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Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP  
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

We wtorek, 5 lutego 2019 r., odbyło się w siedzi-
bie Urzędu Gminy, robocze posiedzenie Zarządu 
Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
któremu przewodniczył Prezes Zarządu Gminne-
go druh Marek Jamborski. W trakcie posiedzenia 
Komendant Gminny ZOSP druh Andrzej Szwajca 
szczegółowo omówił wyniki kontroli przeprowa-
dzonej we wszystkich jednostkach OSP naszej 
gminy, w dniu 25 stycznia 2019. Kontrolę tę wraz 
z druhem Komendantem, przeprowadziła specjal-
na komisja, w skład której wchodzili: druh Rafał Ko-
zik (OSP Karniów), druh Michał Łach(OSP Łuczyce) 
oraz druh Jan Solarz (OSP Czulice). 

Ponadto, podczas wtorkowego posiedzenia, 
Zarząd podjął decyzję o organizacji Gminnych Za-
wodów Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, które odbędą się w niedzielę 
7 lipca 2019 r. w Czulicach oraz ćwiczeń bojowych 
dla naszych gminnych jednostek OSP, których 
planowany termin to 31 sierpień 2019 r. Z kolei 
tegoroczne święto strażackie, jakim jest „Dzień 
Strażaka”, odbędzie się 3 maja 2019 r. w Luborzy-
cy i będzie miało charakter ogólnogminny. Ponad-
to w trakcie obrad członkowie Zarządu ustalili, 
że w roku 2019 współpracę ze Stowarzyszeniem 
„Szansa” w ramach akcji „Bank Żywności” podejmą 
druhowie z jednostki OSP Maciejowice, a w przy-
padku pilnej potrzeby wesprą ich strażacy z OSP 
Łuczyce.

Podziękowanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmy-

rzowie-Luborzycy składa serdeczne podziękowa-
nia Panu Doktorowi Michałowi Jastrzębskiemu 
z Przychodni Zdrowia w Kocmyrzowie za wzorco-
wą współpracę z pracownikami socjalnymi Ośrod-
ka w rozwiązywaniu trudnych problemów zdro-
wotnych mieszkańców naszej gminy.

Bezinteresowna pomoc i wsparcie okazywane 

nam przez Pana Doktora, działania wspólnie z nami 
w często trudnych i zaniedbanych środowiskach 
osób, które korzystają z wsparcia pomocy społecz-
nej oraz przekonanie, że zawsze możemy liczyć na 
Pana Doktora – są doskonałym potwierdzeniem, 
że tytuł „Lekarza roku” trafił do właściwego czło-
wieka.

Panie Doktorze serdecznie dziękujemy.
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Uchwała antysmogowa
Zapraszamy do zapoznania się z informacją prze-

kazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego w sprawie działań mających na celu 
poprawę jakości powietrza, w tym realizacji zało-
żeń Programu ochrony powietrza dla wojewódz-
twa małopolskiego – uchwała nr XXXII/451/17 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia  

23 stycznia 2017 r. oraz postanowień ustanowio-
nych w Uchwale nr XXXII/452/2017 Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 
r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewódz-
twa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakre-
sie eksploatacji instalacji, w których następuje spa-
lanie paliw tzw. uchwale antysmogowej.

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo złą jakością powietrza 
w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emi-
sją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel 
i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie woje-
wództwa małopolskiego obowiązuje uchwała any-
tsmogowa1. Wszyscy mieszkańcy Małopolski są 
zobowiązani do stosowania postanowień uchwały:

Nowe kotły instalowane w nowych budyn-
kach lub remontowanych kotłowniach muszą 
spełniać odpowiednie parametry.

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można 
eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno 
lub kominka na drewno o parametrach emisji gor-
szych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu 
w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3). 
Parametry te należy potwierdzić odpowiednią do-
kumentacją podczas kontroli. Za niedostosowanie 
się do przepisów wynikających z uchwały antysmo-
gowej grozi mandat do 500 zł. Gdy sytuacja będzie 
się powtarzać sprawa może zostać skierowana do 
sądu – kara może wynieść nawet 5 000 zł!

Wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” po-
winny zostać wymienione do końca 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 roku nie można użytkować 
bezklasowych kotłów na węgiel i drewno, czyli tzw. 

kopciuchów. Należy je wymienić na kocioł gazowy, 
przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pom-
pę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe 
spełniający wymogi ekoprojektu.

Od 1 stycznia 2023 wszystkie kominki muszą:
• spełniać wymagania ekoprojektu lub ich 

sprawność cieplna powinna wynosić co naj-
mniej 80% lub 

• być wyposażone w urządzenie redukujące 
emisję pyłu do poziomu zgodnego z wyma-
ganiami ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/
m3). Parametry te należy potwierdzić odpo-
wiednią dokumentacją podczas kontroli.

Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy  
3 i 4 od 2027 roku.

Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, 
które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, 
czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy 
PN-EN 303-5:2012.

Zakaz stosowania węgla i drewna o określo-
nych parametrach.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obo-
wiązuje zakaz stosowania mułów i flotokoncen-
tratów. Jest to odpad węglowy o bardzo drobnej 
frakcji zawierający duże ilości wilgoci, siarki, popio-
łu i innych zanieczyszczeń, które podczas spalania 
emitowane są do atmosfery.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obo-
wiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wil-
gotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem 
powinno być sezonowane. Suche drewno charak-
teryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niż-
szą emisją zanieczyszczeń niż drewno wilgotne.

Pomoc finansowa
Na wymianę kotłów można otrzymać dofinan-

sowanie. W niektórych miejscowościach działają 
gminne programy wymiany kotłów i pieców. Od 
września 2018 można też składać wnioski do pro-
gramu Czyste Powietrze. Oferowane są dotacje 
i pożyczki do wymiany kotłów i pieców na paliwa 
stałe, montażu odnawialnych źródeł energii oraz 
termomodernizacji budynków jed¬norodzinnych 
(ocieplenie ścian, stropów, wymiana okien i drzwi). 

Dotacja może wynieść nawet 90% kosztów kwalifi-
kowanych (od 7 000 zł do 53 000 zł)!

Ważne!
Wnioski można składać w ramach:
• Programów gminnych – w Urzędzie Gminy.
• Programu Czyste Powietrze – internetowo 

lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie. Więcej informacji na temat programów 
dotacyjnych możesz uzyskać w Urzędzie 
Gminy oraz na stronie: powietrze.malopol-
ska.pl/dofinansowanie

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji!  
Wymień swój stary kocioł!

1. Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadze-
nia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których na-
stępuje spalanie paliw https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-
-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html

1.07.2017 – wejście w życie uchwały antysmogowej 1.01.2023 1.01.2027
Całkowity zakaz użytkowania 
bezklasowych kotłów na węgiel 
lub drewno, czyli tzw. kopciuchów.
Wszystkie stare kotły muszą 
zostać wymienione 
do końca grudnia 2022!

Całkowity zakaz 
użytkowania 
kotłów, klasy 3 i 4. 
Kotły te muszą zostać 
wymienione do 
końca grudnia 2026!

Dozwolone będą tylko piece i ko-
minki spełniające normy emisyjne 
lub posiadające sprawność cieplną 
powyżej 80%. Istniejące piece 
i kominki muszą zostać wyposażone 
w urządzenie redukujące emisję pyłu 
(np. elektrofiltr) do poziomu ekopro-
jektu (emisja pyłu do 40 mg/m³). 

Całkowity zakaz stosowania mułów i flotów węglowych 
oraz węgla, który zawiera powyżej 15% drobnego ziarna 
(0–3 mm). Zawsze żądaj od sprzedawcy świadectwa 
jakości paliwa. Zachowaj je do kontroli.

Nowo instalowane kominki i piece muszą 
również spełniać wymagania ekoprojektu.

Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. 
Drewno należy suszyć przynajmniej 2 sezony.

2018 20222019 20232020 20242021 2025 2026 20272017

3–4 
KLASA

eco
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eco
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Najważniejsze daty związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej dla Małopolski

Pomoc finansowa

Taki obowiązek wynika z uchwały antysmogowej dla Małopolski. Wszystkie bez-
klasowe instalacje grzewcze takie jak: kotły, piece, kozy, kominki na paliwa stałe 
muszą być wymienione do końca 2022 roku. Za naruszenie przepisów uchwały 
antysmogowej może być nałożona kara finansowa od 500 do 5000 zł. 
Dowiedz się więcej na:  powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Likwidacja wszystkich przestarzałych instalacji grzewczych do końca 2022 r.

Wymień kocioł i nie płać mandatu!!!

Na wymianę kotła można dostać 
dofinansowanie np. w Urzędzie Gminy 
lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Więcej na: powietrze.
malopolska.pl/dofinansowanie/ 

Budujesz lub remontujesz dom? Od tej daty 
wolno instalować tylko kotły spełniające normy 
ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m³). 
Więcej na: powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
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Kontrole palenisk
W ramach działań w zakresie poprawy jakości 

powietrza, w tym ograniczania niskiej emisji, która 
jest głównym źródłem szkodliwych pyłów w powie-
trzu, upoważnieni przedstawiciele Urzędu Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca od listopada 2018 r.  
do końca stycznia 2019 r., przeprowadzili łącznie 
115 kontroli palenisk w domach indywidualnych. 
Kontroli dokonano na podstawie ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
w ramach realizacji obowiązku wynikającego z zapi-
sów Programu Ochrony powietrza dla Wojewódz-
twa Małopolskiego i tzw. „uchwały antysmogowej”.

Powyższe akty prawa miejscowego zobowią-
zują do przeprowadzenia określonej ilości kontroli 
palenisk domowych w każdej gminie województwa 
małopolskiego. W trakcie czynności weryfikowany 
jest rodzaj wykorzystywanego opału, jego jakość 
i sposób składowania. W sytuacji wykazania spa-
lania odpadów, taki proceder zgłaszany jest na Po-
licje celem ukarania w trybie mandatowym. Rów-
nolegle właściciele nieruchomości informowani są 
o zapisach uchwały antysmogowej w tym o termi-
nach wymaganej wymiany kotłów na paliwa stałe 
nie spełniających norm emisji.

Próbując przedstawić wnioski z dotychczas 
przeprowadzonych kontroli należy uznać, iż zdecy-
dowana większość sytuacji w których stwierdzono 
wyraźną emisję z komina, dotyczyło spalania w ko-
tłach legalnych paliw stałych, a nie odpadów. Wy-
stępowanie dużego zadymienia występuje zazwy-
czaj w trakcie rozpalania węgla w starych piecach 

zasypowych. Powodem tego stanu rzeczy jest zbyt 
szybkie zasypanie paliwem rozpałki lub wykorzy-
stanie jednorazowo zbyt dużej ilości paliwa. Rów-
nie często stwierdzanymi nieprawidłowościami są 
zbyt niska temperatura pieca (poniżej 55–58 °C) 
lub znaczne przymykanie wylotu spalin na czopu-
chu kotła. W przypadku wykorzystywania na opał 
drewna, gdy jego wilgotność przekracza 20%, tak-
że może dochodzić do zaburzenia procesu spala-
nia i powstawania zbyt dużej ilości dymu. Spalanie 
odpadów np. elementów mebli jest marginalne. 
Najczęstszymi nieprawidłowościami jest wykorzy-
stywanie jako rozpałkę lakierowanego drewna lub 
papierowych opakowań wykrytych farbami i folią. 
Uznając argumenty niektórych mieszkańców, iż 
do procederu spalania odpadów może dochodzić 
głownie w nocy tj. poza czasem, kiedy przepro-
wadzane są kontrolę, od lutego bieżącego roku, 
wyrywkowo będą pobierane próbki popiołu z pa-
lenisk, które następnie będą poddawane badaniom 
laboratoryjnym bojącym ustalić czy w jego składzie 
brak jest pozostałości po spaleniu substancji niedo-
zwolonych. 

Przypominamy, iż wszystkie osoby nie mające 
pewności co do tożsamości osób przedstawiają-
cych się jako pracownicy tut. urzędu gminy chcący 
dokonać czynności kontrolnych, mogą poprosić 
o okazanie imiennych upoważnień. 

Mamy nadzieję, iż działania realizowane przez 
gminę w tym program wymiany kotłów, pokazy 
palenia, akcje edukacyjne i kontrolne, przybliżą nas 
wszystkich do oczekiwanego celu.

„Popołudnie z Kolędą” w Goszycach
W Goszycach 20 stycznia 2019 r., odbyło się 

spotkanie pn. „Popołudnie z Kolędą”, którego 
głównym celem była integracja mieszkańców na-
szej miejscowości oraz członkiń Kół Gospodyń 
Wiejskich, działających na terenie naszej gminy. 
Na spotkaniu, którego organizatorem było Koło 
Gospodyń Wiejskich z Goszyc obecni byli rów-
nież zaproszeni Goście w osobach Wójta Gminy 
pana Marka Jamborskiego, Przewodniczącej Rady 
Gminy pani Małgorzaty Doniec, pana Augustyna 
Kaczmarczyka Radnego, Sołtysa Goszyc oraz Pre-
zes OSP Goszyce w jednej osobie, Prezes Banku 
Spółdzielczego Rzemiosła pani Sabiny Sitko, Prezes 
GS Samopomoc Chłopska pani Anny Kurowskiej, 
Dyrektor SP Goszyce pani Iwony Tutaj-Niklińskiej 
wraz z gronem pedagogicznym, druhów OSP Go-
szyce, zespołu wokalnego „Serenada” oraz koleża-

nek z Kół Gospodyń Wiejskich naszej gminy.

W trakcie naszego spotkania, którego atmosferę 
określić można jednym słowem 'wspaniała”, wspól-
nie śpiewaliśmy kolędy, przy akompaniamencie 
pani Agnieszki Bednarczyk. Dziękujemy za obec-
ność – KGW Goszyce.

Biesiada Karnawałowa w Czulicach
W sobotę 16 lutego 2019 r. w Czulicach, zor-

ganizowałyśmy Karnawałowe Spotkanie Kół Go-
spodyń Wiejskich z całej naszej Gminy. Wśród 
zaproszonych Gości obecni byli m.in.: Przewodni-
cząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec, Rad-
na Powiatu Krakowskiego pani Beata Bartoszek, 
Radny wsi Czulice i Karniowa pan Krzysztof Kru-
piński,Proboszcz Parafii w Czulicach ks. Kazimierz 
Szarek, członkowie Zarządu OSP Czulice, Sołtys 
wsi Czulice pani Aneta Caba, pan Józef Miecho-
wicz, były wieloletni sołtys Czulic, pan Kazimierz 
Stoczyński, który przygrywał nam na akordeonie, 
pani Renata Wiss, długoletni Prezes i założycielka 
Stowarzyszenia KGW „Kolibaby”, Zarząd Stowa-
rzyszenia KGW „Kolibaby” oraz koleżanki z Kół Go-
spodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z terenu naszej 
Gminy, a także nasze koleżanki z KGW Tropiszów.

Biesiady, towarzyszy większości radosnych 
spotkań świątecznych, rodzinnych i towarzyskich. 
Tak jest teraz, tak było i dawniej, kiedy czas wol-
niej płynął, a ludzie częściej spotykali się ze sobą. 
Jak spędzały czas nasze babcie pokazałyśmy 
organizując konkursy, w których koleżanki m.in. 
darły pierze, ubijały masło i przyszywały guziki. 
Przygotowałyśmy na sobotnie spotkanie śpiewniki  

z biesiadnymi piosenkami, dzięki czemu mogliśmy 
wspólnie z naszymi Gośćmi śpiewać przy dźwię-
kach akordeonu. W sobotę, wszyscy obecni w Czu-
licach mogli obejrzeć wystawę naszego rękodzieła 
oraz „staroci”, wśród których były m.in. lampy naf-
towe, lampa do wozu, kantarek, sierp, hebel i wiele 
innych atrakcji z przeszłości. 

To czym zastawiłyśmy stoły również nawiązy-
wało do przeszłości i tradycji. Były więc swojskie 
wyroby, zasmażana kapusta, żur, drożdżowe ciasta 
i pyszne serniki.

Mamy nadzieję że wszyscy dobrze się bawili,  
a u niektórych przywołałyśmy wspomnienia z mło-
dości. 

Dziękujemy KGW Czulice



LUTY NR 3–4/281–282 LUTY NR 3–4/281–282

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2120

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2120

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI

Koncert Magdy Steczkowskiej  
i orkiestry „Kosynierzy” w Luborzycy

W niedzielę 27 stycznia 2019 r. w Kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy od-
był się zorganizowany przez Centrum Kultury 
i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz Or-
kiestrę Dętą „Kosynierzy” z Luborzycy, kolejny już 
„Noworoczny Koncert Kolęd”.

Dla bardzo licznie zgromadzonej publiczności 
wystąpiła znana wokalistka – Magda Steczkowska.

Artystka zaśpiewała z towarzyszeniem wspa-
niałego muzyka, kompozytora i aranżera – Michała 
Jurkiewicza. Występom solistki towarzyszyła rów-
nież luborzycka orkiestra dęta „Kosynierzy” pod 
batutą jej dyrygenta – Jarosława Ignaszaka.

Finałowe utwory tego uroczystego koncertu – 
to wspólnie wykonane przez „Kosynierów”, Magdę 
Steczkowską i Michała Jurkiewicza kolędy i pasto-
rałki, wśród których nie zabrakło tak wspaniałych, 
tradycyjnych kolęd jak: „Dzisiaj w Betlejem”, „Cicha 
noc”, „Pasterze mili”, czy też „Bóg się rodzi”.

Natomiast całkowitą nowością niedzielnego 
koncertu było pierwsze w historii wykonanie przez 
artystów z towarzyszeniem orkiestry dętej cudow-
nej pastorałki „Tylko jedna jest taka noc” , autor-
stwa Michała Jurkiewicza.

Zgromadzona w kościele publiczność owacjami 
na stojąco podziękowała wykonawcom za tą wspa-
niałą „muzyczną ucztę” w Ich wykonaniu.

Paweł Dys

Z wizytą u Cystersów w Mogile
W sobotę 9 lutego 2019 r., uczestnicy zorga-

nizowanych jesienią ubiegłego roku przez Stowa-
rzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo” 
i Centrum Kultury i Promocji naszej gminy warsz-
tatów historycznych „Poznaj historię swojej gminy”, 
udali się na przygotowaną dla nich wycieczkę do 
klasztoru Cystersów w Mogile. Wyjazd ten, w któ-
rym uczestniczyło ponad dwadzieścia osób, był 
swego rodzaju zwieńczeniem wspomnianych po-
wyżej warsztatów. W trakcie pobytu, w założonym 
w roku 1222 klasztorze Cystersów, nasi „lokalni 
pasjonaci historii” mogli zobaczyć nie tylko wspa-
niałe wnętrza Bazyliki Krzyża Świętego, ale przede 

wszystkim niedostępne na co dzień ogrody i wnę-
trza budynków klasztornych. Wyjątkową atrakcją 
była możliwość podziwiania wspaniałych polichro-
mii z XVI w. wykonanych przez mistrza Stanisława 
Samostrzelnika, a znajdujących się we wnętrzu ko-
ścioła, krużgankach i bibliotece. 

Ponadto uczestnicy wyjazdu mogli zwiedzić 
wspaniały drewniany kościół św. Bartłomieja 
Apostoła w Mogile, jeden z najcenniejszych drew-
nianych kościołów Małopolski, zbudowany przez 
cieślę królewskiego Macieja Mączkę w 1466 roku, 
a konsekrowany przez biskupa krakowskiego Jana 
Rzeszowskiego w 1475 roku.

„Maciejowickie Jasełka” w Więcławicach
27 stycznia 2019 roku na zaproszenie pro-

boszcza parafii w Więcławicach księdza Ryszarda 
Honkisza i z inicjatywy pana radnego Stanisława 
Machnika gościliśmy w kościele p.w. św. Jakuba 
Apostoła w Więcławicach Starych, z przedstawie-
niem jasełkowym, przygotowanym przez uczniów 
S.P. w Maciejowicach. Był to dla nas duży zaszczyt 
i wyróżnienie, że mogliśmy wystąpić w sąsiedniej 
parafii. Występy naszych uczniów mogli obejrzeć, 
obecni tego dnia w kościele w Więcławicach, Wójt 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jambor-
ski, Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata 
Doniec, proboszcz parafii Więcławice Stare ksiądz 
R. Honkisz, radni naszej gminy, parafianie z Wię-
cławic oraz rodzice i dziadkowie naszych uczniów.  
Za swój występ, dzieci otrzymał gromkie brawa, 

a Gospodarz – ksiądz proboszcz R. Honkisz podzię-
kował Im za wystawione Jasełka.

Beata Jagła
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Dzień Bezpiecznego Internetu w Luborzycy
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.600-le-

cia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy 
włączyli się akcji informacyjnej organizowanej 
w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) – po-
przez przygotowanie prezentacji, tablicy i plakatów 
informacyjnych, rozpowszechnianie ulotek doty-
czących bezpiecznego dostępu do sieci, zagrożeń 
z nią związanych i jak na nie reagować oraz ubiorów 
z napisami propagujących akcję. 

Tegoroczna edycja DBI przypadała na 5 lute-
go i przebiegała pod hasłem „Dzień Bezpiecznego 
Internetu: Działajmy razem!”. Celem DBI było za-
chęcenie wszystkich do aktywnego uczestnictwa 
we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego 
środowiska online, podkreślenie faktu, że wszyscy 
powinniśmy angażować się w promowanie pozy-

tywnych zastosowań internetu, promocję toleran-
cji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

     
Dorota Zawadzka-Łach

Profilaktyka zdrowotna w naszej gminie
Dnia 1 lutego 2019 r. na parkingu przy Urzę-

dzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przeprowadzo-
ne zostały bezpłatne badania mammograficzne, 
w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED 
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Mi-
nisterstwo Zdrowia i refundowanego przez NFZ. 
Do przeprowadzenia badań uprawnione były pa-
nie w wieku 50–69 lat, które są ubezpieczone, nie 
są leczone z powodu raka piersi, a także: nie mia-
ły wykonanej mammografii w ramach Programu 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ry-
zyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy. Z możliwości przeprowa-
dzenia bezpłatnych badań skorzystało 24 miesz-
kanki naszej gminy.

Z kolei w dniu 5 lutego 2019 r. w mammobusie 
na parkingu obok Urzędu przeprowadzono bez-
płatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 
50–69 lat, które finansowane były przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia, a wykonane przez firmę 
medyczną „Geneva Trust” z Gdańska. Tym razem 
z możliwości przeprowadzenia tychże badań sko-
rzystało 35 mieszkanek naszej gminy.

Również w dniach 12–13 lutego 2019 r. prze-
prowadzone zostały w mammobusie obok Urzędu 
Gminy bezpłatne badania mammograficzne, któ-
rych wykonawcą było Centrum Medyczne „Ma-
szachaba”w Krakowie. W ciągu dwu dni, w trakcie 
których można było wykonać bezpłatną mammo-
grafię, skorzystały z niej aż 93 panie, mieszkające 
na terenie naszej gminy.

Zebranie Sprawozdawcze  
w Stowarzyszeniu KGW Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca „Kolibaby”

W dniu 3 lutego 2019 roku w Kocmyrzowie od-
było się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowa-
rzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca „Kolibaby”. Podczas niedzielnego 
zebrania, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, 

podjęło decyzję o przedłużeniu działalności do-
tychczasowego Zarządu, którego Prezesem jest 
pani Katarzyna Wcisło – Nowak na okres kolejnego 
roku.

Hejt – czyli obraźliwe komentarze
Obrażanie innych osób jest szczególnie nasilone 

w Internecie, gdzie osoba obrażająca nie musi po-
kazywać swojej twarzy, ani nawet używać praw-
dziwego nazwiska. Czy mimo tej „zasłony” osoby 
obrażające (hejterzy) mogą czuć się bezkarnie? 
Zdecydowanie nie. Hejterzy za naganne wpisy 
mogą odpowiadać zarówno na gruncie prawa kar-
nego, jak i cywilnego. W dzisiejszym artykule przyj-
rzymy się odpowiedzialności karnej.

Na gruncie kodeksu karnego, hejt najczęściej 
jest karany z następujących artykułów:

• art. 212 § 1 k.k., dotyczący zniesławienia: 
„Kto pomawia inną osobę, (...) o takie po-
stępowanie lub właściwości, które mogą 
poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na 
utratę zaufania potrzebnego dla danego sta-
nowiska, zawodu lub rodzaju działalności, 
podlega grzywnie albo karze ograniczenia 
wolności”. § 2 ”Jeżeli sprawca dopuszcza się 
czynu określonego w § 1 za pomocą środ-
ków masowego komunikowania, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.”

• art. 216 § 2 k.k., dotyczący zniewagi: „Kto 
znieważa inną osobę za pomocą środków 

masowego komunikowania, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do roku.”

• art. 257 k.k., dotyczący znieważenia grupy 
ludności: ”Kto publicznie znieważa grupę 
ludności albo poszczególną osobę z powo-
du jej przynależności narodowej, etnicznej, 
rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej 
bezwyznaniowości lub z takich powodów 
narusza nietykalność cielesną innej osoby, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3.”

Jak można namierzyć osoby dokonujące ob-
raźliwych wpisów?

Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, by rze-
czywiście móc ukarać hejtera. Zacznijmy od wska-
zania, że każdy komputer zostawia w Internecie 
ślad w postaci swojego adresu IP, za pomocą któ-
rego można ustalić komputer, z którego dokonano 
wpisu (adres IP można przyrównać do nr rejestra-
cyjnego samochodu). Stwarza to z kolei możliwość 
pośredniego ustalenia tożsamości osoby, która do-
konała tego wpisu. Wobec powyższego, w pierw-
szej kolejności – najlepiej z pomocą Policji lub Pro-
kuratury – należy zwrócić się do administratora 

danej strony internetowej o udostępnienie danych 
autora tekstu. Jeśli administrator nie będzie chciał 
ujawnić lub nie będzie mógł ustalić, jakie prawdziwe 
dane kryją się za adresem IP, warto zwrócić się do 
GIODO (Generalnego Inspektor Danych Osobo-
wych) z prośbą o pomoc w uzyskaniu tych danych. 
Dysponując już prawdziwymi danymi hejtera, mo-
żemy wystąpić do sądu z oskarżeniem prywatnym 
(samodzielnie lub za pośrednictwem Prokuratury, 
zgodnie z art. 60 k.p.k.). 

Oprócz odpowiedzialności karnej, hejter musi 
się również liczyć z tym, że osoba dotknięta jego 

działaniami może żądać zadośćuczynienia w formie 
pieniężnej. Zapraszam Państwa do lektury kolejne-
go artykułu, w którym znajdą się szczegóły na te-
mat odpowiedzialności cywilnej hejterów.

Autor tekstu:
mecenas Magdalena  

Kowalska-Graca
Kancelaria Radcy Prawnego  

Magdaleny Kowalskiej-Graca
Kocmyrzów 202 (budynek GS)

tel.: 609 871 221
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„Opowieść wigilijna” w Przedszkolu  
Samorządowym w Dojazdowie

Niewątpliwie okres Bożego Narodzenia to czas 
wyjątkowy, pełen radości, refleksji, nadziei i ser-
decznych spotkań w gronie najbliższych. Piękne 
i niepowtarzalne wydarzenie, w którym w głów-
nej roli wystąpili nasi przedszkolacy przygotowani 
przez nauczycieli i pracowników przedszkola po-
zwoliło nam wszystkim przenieść się w zupełnie 
inny „magiczny świat” Świąt Bożego Narodzenia.

Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowa-
niem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali 
umiejętności recytatorskie i wokalne. Na uroczy-
stości obecni byli :Wójt Gminy Kocmyrzów Lubo-
rzyca pan Marek Jamborski, Dyrektor Centrum 
Zarządzania Edukacją pani Anna Szymczyk-Sierak, 
Radny Gminy pan Władysław Zięciak, Sołtys Do-
jazdowa pani Halina Zięciak, przedstawicielki Kół 
Gospodyń Wiejskich z Dojazdowa. 

Wszystkim przedszkolakom należą się ogromne 
pochwały za zaangażowanie, perfekcyjnie recy-
towane wierszyki, kolędy i pastorałki, dzięki któ-
rym stworzyły wspaniałą, świąteczną atmosferę 
i podbiły serca całej widowni, zaś nauczycielom 

i pracownikom składam ogromne podziękowaniaza 
bardzo duże zaangażowanie Sercem w swoją pracę.

 Dziękuję także wszystkich naszym Rodzicom, 
przybyłym Gościom za obecność w tak wyjątko-
wym i szczególnym dniu dla naszych przedszkola-
ków.

Monika Spyrka

Dzień otwartych drzwi w Przedszkolu 
Samorządowym „Wesoła Gromadka”  
w Dojazdowie

Zapraszamy Wszystkich przyszłych przed-
szkolaków i ich Rodziców do wspólnej zabawy 
w Naszym Przedszkolu dnia 2 marca (sobota)  
o godz. 10.00–12.00.

Podczas Dnia otwartego mają Państwo możli-
wość zwiedzenia przedszkola, będą mogli Państwo 
zapoznać się z naszą ofertą, obejrzeć placówkę, po-
rozmawiać z wychowawcami poszczególnych grup 
i Panią dyrektor, a dzieci będą mogły przekonać się 
jak wygląda dzień w przedszkolu.

Będzie Nam Bardzo miło gościć wszystkie dzie-
ci oraz rodziców. Mamy również nadzieję ,że będą 
miłe wspomnienia wesołych zabaw , które pozosta-
ną w pamięci dzieci aż do września, kiedy wrócą do 
Nas jako przedszkolaki.

Proszę zabrać ze sobą obuwie zamienne.

Serdecznie zapraszamy –
Dyrektor przedszkola, nauczyciele
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IV Kongres Kobiecości „Kobieta  
zdrowa i szczęśliwa” 
9 marca 2019 r. godzina 15:00 – Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy,  
Baranówka 6.

W programie:
15:00–16:00 – wykład „Niezależne kobiety są szczęśliwsze”,
15:00–18:00 – studio fryzur i urody „JUSTYNA”: porady, manicure, makijaż,
16:00–18:00 – „Kobiece SPA na wiosnę”
16:00–17:00 – „las w słoiku”, warsztaty sadzenia roślin w szklanych słojach
17:00–18:00 – samba, rumba, cha-cha
18:00–19:00 – bachata, gorący taniec z Karaibów

Gorąco zapraszamy!

Kolędowanie instrumentalistów  
w DPS w Prusach

W dniu 24.01.2019 r. uczniowie Sekcji Instru-
mentów Klawiszowych i Zespołów Kameralnych, 
prowadzonej w naszym Centrum Kultury przez 
Barbarę Hawling, zawitali z kolędowaniem do 
Domu Pomocy Społecznej w Prusach prowadzo-
nego przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości. 
Zabrzmiało kilkanaście kolęd zagranych na dwóch 
keyboardach, skrzypcach, akordeonie, instrumen-
tach perkusyjnych oraz zaśpiewanych przez naszą 
najmłodszą artystkę Julię, a pensjonariusze do-

pełniali występ swoim śpiewem. Jesteśmy dumni 
z naszej młodzieży, że z wielkim zaangażowaniem 
i zapałem chce się dzielić swoimi talentami, wyko-
rzystując je do niesienia radości i uśmiechu także 
tym chorym i najsłabszym. Tym razem kolędowali: 
Kamila Kowacka, Karol Macek, Radek Górecki, Ali-
cja Lutyńska i Julia Gut.

Koncert Pieśni i Kolęd
2 lutego 2019 roku w sali widowiskowej Cen-

trum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Lubo-
rzycy miał miejsce koncert pieśni i kolęd, podczas 
którego wystąpił zespół wokalno-instrumentalny 
„El Crescendo”, Estera Wierzbińska (wokalistka 
CKiP) oraz gościnnie zespół „Jakubowe Muszelki” 
z Więcławic. Podczas koncertu publiczność wys-
luchała wielu kolęd i pastorałek w interesujących 
i oryginalnych aranżacjach. 

Organizacja przyjętego przez publiczność 
z uznaniem koncertu możliwa była dzięki naszej 
utalentowanej i ambitnej młodzieży, oraz zaanga-
żowaniu pana Pawła Dys – instruktora sekcji wo-
kalnej CKIP, pana Lecha Hinca – opiekuna „Jakubo-
wych Muszelek“ oraz Moniki Kozakiewicz i Marcina 
Salachny – opiekunów „El Crescendo”. 
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Zimowa półkolonia w naszym Centrum 
Kultury

W pierwszym tygodniu ferii Centrum Kultu-
ry i Promocji zorganizowało półkolonie dla dzieci 
w wieku od 7 do 13 lat w której brało udział 30 
dzieci. Podczas półkolonii odbyły się wycieczki do 
Krakowa i warsztaty tematyczne. W poniedzia-
łek koloniści wybrali się do Multikina na film pt. 
„Sekretny świat kotów”. Po seansie filmowym na 
dzieci czekała pyszna pizza. We wtorek uczestnicy 

kolonii wraz z wychowawcami zwiedzali muzeum 
przyrodnicze w Krakowie Po powrocie do centrum 
i posiłku odbyły się warsztaty przyrodnicze. Dzieci 
w podzielonych „ptasich” grupach miały za zada-
nie odgadnąć odgłosy ptaków i stworzyć gniazda 
w których wysiadywały jaja. Tu nasi koloniści wy-
kazali się dużym talentem aktorskim i super współ-
pracą w podzielonych grupach. Kolejny dzień to 
wyjazd do parku trampolin i wizyta w McDonalds. 
W czwartek ekipa kolonistów wybrała się na basen 
do Proszowic. Po powrocie do Centrum Kultury ko-
loniści w podziale na 7 grup doskonalili swój talent 
wokalny w przygotowanym przez pana Marcina 
Salachnę programie „Jaka to melodia”. Tym razem 
wszyscy chętnie śpiewali i wykazali się ogrom-
ną wiedzą i znajomością utworów muzycznych. 
Ostatni dzień półkolonii uczestnicy zgłębiali tajniki 
łyżwiarstwa na lodowisku przy NCK w Nowej H 

ucie. Po powrocie do CKiP koloniści mieli dla siebie 
ostanie wspólne chwile było wspólne tworzenie 
plakatu z półkolonii oraz szalone ,,piżama party 
„w tanecznym stylu. Nie zabrakło również wojny 

na poduszki. Ale wszystko co dobre szybko się koń-
czy i ta półkolonia dobiegła końca. Wszyscy zostali 
obdarowani pamiątkowymi gadżetami i dyplomami 
udziału w półkolonii. Wychowawcami podczas pół-
kolonii byli: pani Elżbieta Pierwoła, pani Edyta Bie-
lecka i pan Grzegorz Burzyński, kierownikiem pan 
Krzysztof Marchewczyk.

Sukces w Sosnowcu 
Udany start w Turnieju Judo Dzieci i Młodzi-

ków w Sosnowcu w dniu 20.01.2019, odnotowała 
zawodniczka UKJ CENTRUM w Kocmyrzowie-
-Luborzycy – Lena Ziembla. W kategorii do 34 kg 
dziewcząt zajęła 1 miejsce. Turniej ten to dosko-
nały sprawdzian umiejętności dla początkujących 
zawodników judo. W turnieju startowało prawie 
150 dzieci z województwa śląskiego, w tym nasza 
reprezentantka, która swój wolny czas podczas fe-
rii zaplanowała na udział w zawodach. Gratulacje 
Lena za udany start i sportowy duch. 

K. Marchewczyk

Kolejne sukcesy naszych młodych judoków 
W dniu 09.02.2019 roku w Krakowie, odbył 

się VI Turnieju Judo Dzieci I Młodzików im. Pawła 
Pytlińskiego w ramach International Judo League 
2019. W zawodach startowało łącznie 603 zawod-
ników i zawodniczek z 51 klubów z Polski, Czech 
i Słowacji. Udany występ odnotowali nasi reprezen-
tanci. I tak startujący w wadze +90 kg U17 Wojtek 
Małczyk zajął III miejsce. Natomiast Natalia Zięciak 
w wadze 70 kg U15 zajęła II miejsce. Poniżej pre-
zentujemy wyniki wszystkich zawodników, którzy 
reprezentowali gminę Kocmyrzowa-Luborzycy na 
podczas krakowskiego turnieju:

• Natalia Zięciak U15 70 kg – II miejsce,
• Wojtek Małczyk U17 +90 kg – III miejsce,
• Katarzyna Róg U11 25kg – IV miejsce,
• Weronika Dzioba U11 31 kg – VII miejsce,
• Lena Ziembla U 13 34 kg – VII miejsce,
• Jakub Górecki U11 42 kg – odpadł w elimi-

nacjach,
• Eryk Górecki U13 36 kg – odpadł w elimina-

cjach,

• Julia Mentel U15 48 kg – odpadła w elimi-
nacjach

Dziękując zawodnikom za start, a rodzicom za 
pomoc przy dowozie na zawody przypominam, że 
następny turniej z serii International Judo League 
już 2 marca br. w Jaśle.

K. Marchewczyk

Zapisy na zajęcia do sekcji piłki ręcznej – „Łączy nas piłka”.
LKS „Kosynierzy” Łuczyce prowadzi nabór do 

sekcji piłki ręcznej dziewcząt Szkoły Podstawo-
wej w sezonie 2019/2020. Zapraszamy chętne 
zawodniczki. Treningi prowadzone będą przez tre-
nera, panią Bożenę Orzeł. Zachęcamy wszystkich 

Rodziców do skorzystania z formularza na naszej 
stronie LKS „Kosynierzy Łuczyce” celu zapisania 
swoich „pociech” do naszej sekcji. Szczegółowych 
informacji udziela, jak i zapisy prowadzi Andrzej 
Jamborski tel.500 339 806.
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Obrazy z dziejów Skrzeszowic cz. II
Bywało, że ów swoisty rodzaj podatku (dziesię-

cina) był dotkliwie odczuwany przez chłopów, gdyż 
dotąd nie mogli zwieść zboża dopóty przedstawiciel 
kościoła nie policzył należnej mu części. W przypad-
ku Skrzeszowic powinność tą nałożono na kmieci, 
którzy dziesięcinę snopową byli zobowiązani odpro-
wadzić własnymi wozami w każdym rodzaju ziaren 
i nasion. Faktycznie obowiązek ten musiał być uciąż-
liwy skoro w 1827 roku Wójt Gminy Skrzeszowice 
wniósł do Komisji Obwodu Miechowskiego o rozło-
żenie jej na raty. Na decyzję czekano aż dziesięć lat, 
lecz wygląda na to, że „interwencja” wójta musiała 
być niewystarczająca ani też rozłożenie należności 
na raty nie zapobiegło sporowi hrabiego Stanisława 
Małachowskiego ze Skarbem Państwa. Choć był 
rok 1838 dotyczył on zaległej dziesięciny snopowej 
z 1827 roku, o którą upomniał się dziedzic dóbr Wię-
chowice Kajetan Florkiewicz. Sam dziedzic miasta 
i dóbr końskich nie mógł lekceważyć rodzącego się 
zatargu. Groziła mu właśnie egzekucja komornicza. 
Bez zbędnej zwłoki komornik Ignacy Rzuchowski 
przystąpił do zajęcia na gruncie dóbr Skrzeszowi-
ce zboża należącego do dziedzica na poczet zale-
głej dziesięciny. W efekcie wyrokiem „ W Imieniu 
Najjaśniejszego Mikołaja I cara Wszech Rosji Króla 
Polskiego” wyznaczono należną dziesięcinę z czter-
nastu łanów kmiecych, dwóch karczm i młyna na 
dzień 11 listopada, czyli świętego Marcina. Na ten 
czas rządcą majątku został Wojciech Lutrowicz i to 
do niego należał obowiązek dopełnienia warunków 
zawartego układu toteż od tej pory odprowadzenie 
dziesięciny miało odbywać się bez żadnej jak to okre-
ślono sprzeczki bez względu na żadne klęski, nieuro-
dzaj, gradobicia czy pożar. Zważywszy na dalsze kło-
poty ze spłatą dziesięciny i zawierane układy trzeba 
powiedzieć, że hrabia Stanisław Małachowski nie 
miał szczęśliwej ręki do gospodarowania w Skrze-
szowicach, choć Małachowscy należeli do tych, któ-
rzy z powodzeniem pomnażali swój majątek. Jednak 
to w posiadłości w końskich hrabia znalazł schro-
nienie, gdy wycofał się z życia politycznego, tam 
też dożył późnej starości. Tym czasem w dobrach 
skrzeszowickich pozostawał rządca wspomniany 
wyżej Lutrowicz posiadający stosowne upoważ-

nienia umożliwiające administrowanie majątkiem. 
Jednak kłopot z regulacją zobowiązań pieniężnych 
pozostał, co więcej unikanie płacenia podatków 
oraz dziesięciny, mimo że ta została rozłożona na 
raty spowodowała, że w 1829 roku dobra obłożono 
sekwestrem a trzy lata wcześniej cudem uniknięto 
licytacji publicznej w Słomnikach tylko, dlatego, że 
zaległa należność została wpłacona przez zastępcę 
wójta gminy Żaruckiego; odstąpiono, więc od egze-
kucji komorniczej. Właściwie do końca życia sprawy 
związane z regulacją długów w tutejszych dobrach 
zajmowały Pana Stanisława jeszcze przed końcem 
życia słał listy do urzędów, że upoważnił ekonoma 
Lutrowicza do zebrania dziesięciny ze wsi Szczepa-
nowice i czym prędzej nakazał mu się zgłosić do Bur-
mistrza Miasta Słomniki. Również w sprawie dzie-
sięciny ze wsi Szczepanowice i Skrzeszowice, o którą 
upomniał się Skarb Państwa zawarł w 1834 roku po-
rozumienie, którego gwarantem byli: ze strony dwo-
ru Karol Krulikowski dzierżawca plebanii w Lubo-
rzycy zaś ze strony prokuratury August Florkiewicz 
dzierżawca Łososkowic. O problemach z zadłuże-
niem majątku autora słynnych Pamiętników można 
by mówić bez końca. Dopiero córka Stanisława Ga-
briela hrabina Tarnowska, dla której ojciec przezna-
czył skrzeszowickie majętności zaczęła dbać o ich 
lepszą kondycję finansową by jej najmłodszy syn 
Stanisław miał z nich jak największą korzyść jednak 
działalność hrabiny przypadła na czas tuż przed 
wybuchem powstania styczniowego. Wielokrotnie 
w rachunkach hrabiego Małachowskiego wspomina 
się o karczmach i młynie oraz o tym, że płacona jest 
dziesięcina z grochu, i z prosa. Najprawdopodob-
niej chodzi o dziesięcinę konopną, którą kmiecie ze 
Skrzeszowic odprowadzali już za Tarnowskich w XV 
wieku. Wówczas ze względu na różnorodną jakoś 
pól była szacowana i wynosiła to 17 to 20 grzy-
wien w późniejszym czasie oddawano ją w naturze. 
W ówczesnej Rzeczpospolitej Szlacheckiej prawo 
propinacji i prawo posiadania karczmy było przywi-
lejem, o który ochoczo zabiegano. Nic, więc dziwne-
go, że na terenie dóbr znalazło się miejsce dla kilku 
karczm i młyna o dwóch kołach [tzn. koła mączne]. 
Jedna z karczm mieściła się najprawdopodobniej 

niedaleko rzeki zaraz przy drodze prowadzącej do 
lasu skrzeszowskiego. Wszystko wskazuje na to, że 
w dobrach skrzeszowickich cieszono się z dobro-
dziejstw, jakie płynęły z prawa wyszynku i przywi-
leju posiadania karczmy, tym bardziej, że liczba tych 
ostatnich ciągle wzrastała. Zwłaszcza za czasów 
starosty mszańskiego hrabiego Jana Nepomucena 
Zboińskiego , który został dziedzicem Skrzeszowic 
zgodnie z wolą ojca. Spośród nich wymieniana jest 
karczma zwana „Wytańcowaną” (1790r.). Wkrótce 
Kawaler Orderu Orła Białego Świętego Stanisława 
zakupił jeszcze 1802 roku od Józefa Jastrzębiec 
Borowskiego część dworską Marszowic wraz z pro-
pinacją. Zapewne Imć Pan hrabia Zboiński czerpał 
znaczne dochody z miejscowych gościńców, z dru-
giej strony z winny szynkarza odczuł dotkliwą stratę, 
gdy w 1796 roku w Skrzeszowicach wybuchł pożar. 
Szynkarz ów najprawdopodobniej był nim Andrzej 
Nagły··, ·przysnął w stodole; wcześniej jednak oddał 
się przyjemności zwanej fumigando tabacum, czyli 
paleniu tytoniu i zaprószył ogień. Pożar przybrał 
potężne rozmiary, szynkarz stracił życie a starosta 
mszański poniósł stratę 20 tysięcy złotych. Tak oto 
w osiemnastym stuleciu Skrzeszowice nawiedził 
pożar, po którym najprawdopodobniej gospodarczo 

podupadły, co zapewne przyspieszyło decyzję Zbo-
ińskiego o ich sprzedaży. Nawiasem mówiąc jeszcze 
nie raz mieszkańcom Skrzeszowic przyszło walczyć 
z pożogą. Najpierw w 1849 roku, gdy w Szczepa-
nowicach spłonęły stodoły by przystąpić do ich 
odbudowy wykorzystano fundusze, jakie hrabina 
Gabriela Tarnowska przeznaczyła na szlamowanie 
stawów zrezygnowano także z prac grabarskich. 
Dodatkowo w tym samym roku w Skrzeszowicach 
doszło do zamieszek, podczas, których zaginęły pa-
piery dotyczące zakupu bydła do majątku. Dopiero 
dwa lata później rewersy dostarczył do dworu wójt 
i zarządca majątku Roman Pracki. Szczęśliwie z po-
czątkiem XX wieku nad bezpieczeństwem wsi mogła 
już czuwać ochotnicza straż pożarna tak jak w 1952 
roku, gdy miejscowość nawiedził już kolejny pożar. 
Nie obyło się także bez burt między chłopami. Pod 
tym względem Skrzeszowice nie były odosobnione 
na tle innych wiosek i miast. Kmiecie z Łososkowic 
ubolewali nad brakiem karczmy w dobrach kapituły 
krakowskiej i w czasie wizytacji tymi o to słowami 
uskarżali się na dzierżawcę i swój los, „ że we wsi nie 
ma już karczmy i przez to wypada im włóczyć się, 
szukając piwa po sąsiednich wsiach” nota bene ku 
ich uciesze najbliższa gospoda znajdowała się w są-
siedniej wsi — Skrzeszowic, co zapewne stanowiło 
przyczynek do licznych zatargów, głównie na tle licz-
nych nieprawości, do których zaliczano bezprawny 
wypas bydła na polu sąsiada. Te ostatnie posiadały 
już karczmę w XV wieku i właściwie z propinacji 
korzystały także w wieku XIX, gdy Bogusław Klesz-
czyński dostał zezwolenie na budowę gorzelni, ale to 
już zupełnie osobny temat na kolejny artykuł.

Na pewno w dobrach hrabiego Jana Nepomuce-
na Zboińskiego działał browar prowadzony przez 
Franciszka Palucha oraz młyn. Chłopi zapewne 
mieszkali w kurnych chatach krytych strzechą. Tak 
naprawdę było ich niewiele, wiadomo, że w 1871 
roku w same Skrzeszowice liczyły dwadzieścia dwa 
domy w tym dziesięć murowanych pozostałe były 
drewniane. W Szczepanowicach było jeszcze mniej, 
bo tylko osiem, z czego tylko trzy murowane z kolei 
w Polanowicach w sumie dwanaście. Spośród nich 
najbogatsi byli kmiecie, ale i tutejsze włościa za-
mieszkiwali chałupnicy i zagrodnicy.

Oprac. Julita Wawrowska

Hetman Jan Amor Tarnowski –  
najsłynniejszy właściciel dóbr w Skrzeszowicach
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