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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim  
Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości, spokoju
oraz smacznego świątecznego jajka.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski
Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

Pracownicy Urzędu Gminy, Centrum Kultury i Promocji,
Centrum Zarządzania Edukacją, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz redakcja „Wiadomości Lokalnych”
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VI Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

25 marca 2019 roku odbyła się VI Sesja Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której udział 
wzięli zaproszeni goście w osobach pana dr Jana 
Karczmarskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Miechów oraz Leśniczego Leśnictwa Goszcza 
pana Mariusza Spery. Po przyjęciu przez Radę 
porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej V 
Sesji Rady Gminy, obecni na posiedzeniu VI Se-
sji Rady, Radni, Sołtysi i mieszkańcy gminy wy-
słuchali informacji dotyczącej gospodarki leśnej 
prowadzonej na terenie Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca. Informację tę przedstawił Nadleśniczy 

dr Jan Karczmarski. W wystąpieniu tym w sposób 
bardzo szczegółowy przedstawione zostały naj-
ważniejsze podstawy prawne, na których opie-
ra się działalność miechowskiego Nadleśnictwa, 
a które mają służyć przede wszystkim zapewnie-
niu ciągłości istnienia lasu. W swoich działaniach 
miechowskie Nadleśnictwo opiera się na modelu 
leśnictwa wielofunkcyjnego, który stosowany jest 
i ceniony w całej Europie. Omawiając gospodar-
kę leśną prowadzoną na terenie naszej gminy, pan  
dr J. Karczmarski szczegółowo przedstawił prace 
prowadzone na obszarze lasów w Goszycach i Gosz-
czy, podkreślając, iż realizowane są one w oparciu 
o Wieloletni Plan Urządzenia Lasu obejmujący lata 
2013–2022, którego istotnym celem jest zmiana 
drzewostanu w obrębie wspomnianych powy-

żej obszarów leśnych. Zmiana ta w perspektywie 
wieloletniej przyczynić się ma do poprawy stanu 
różnych ekosystemów występujących na jego ob-
szarze, jak również zwiększyć jego bioróżnorodno-
ści. Następnie,  po zakończonym wystąpieniu pana  
dr J. Karczmarskiego rozpoczęła się krótka dysku-
sja, w której udział wzięli radni, sołtysi oraz obecni 
na Sesji mieszkańcy gminy. Wśród poruszonych 
tematów wiele uwagi poświęcono m.in. takim kwe-
stiom jak: możliwość usunięcia drzew usytuowa-
nych na obrzeżach lasu w Wilkowie, w pobliżu dro-
gi powiatowej Wilków – Wola Luborzycka, której 

remont planowany jest w bieżącym roku, a które 
stanowić mogą zagrożenie dla jej użytkowników, 
możliwości nawiązania bliższej współpracy celem 
wspólnego zorganizowania na terenie naszej gmi-

ny ścieżek edukacyjnych (las w Łuczycach) oraz 
sprawie prowadzonych na obszarze lasów naszej 
gminy polowań i ich wpływu na rozwijająca się „tu-
rystykę leśną”. W kolejnym punkcie realizowanego 

porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Ma-
rek Jamborski, który przedstawił zebranym prace 
w okresie pomiędzy V a VI Sesją Rady Gminy. Po 
wystąpieniu pana Wójta sprawozdania z działalno-
ści Stałych Komisji Rady w analogicznym okresie 
przedłożyli ich Przewodniczący: pani Anna Szlach-
ta – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Pe-
tycji, pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji 
Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowi-
ska, pan Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący 
Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 
oraz pan Grzegorz Marzec – Przewodniczący Ko-
misji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. 

W dalszej części obrad Radni podjęli następują-
ce uchwały:

• w sprawie wyrażenia zgody przez Radę 
Gminy na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca Funduszu Sołeckie-
go,

• w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 
z dnia 27.12.2018 r. dotyczącej nadania 
nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów,

• w sprawie uchwalenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdzia-
łania bezdomności zwierząt na terenie gmi-
ny na rok 2019,

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
działki położonej w Baranówce na drodze 
bezprzetargowej,

• w sprawie likwidacji oddziału przedszkolne-

go w Szkole Podstawowej Kocmyrzów I,
• w sprawie współfinansowania funkcjonowa-

nia Miejskiego Centrum Uzależnień w Kra-
kowie prowadzonego przez Gminę Kraków,

• w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
Komendzie Miejskiej PSP środków finanso-
wych z przeznaczeniem na pokrycie wydat-
ków inwestycyjnych. 

Ostatnie z podjętych na poniedziałkowej Sesji 
uchwał to uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na 2019 rok oraz w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej na lata 2019–2025.  
Posiedzenie VI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca zakończyło omówieniu spraw bieżą-
cych oraz wolne wnioski. W trakcie realizacji tego 
punktu porządku obrad głos zabrała pani L. Bajger, 
Prezes Koła Pszczelarzy w Słomnikach, w którym 
działają również pszczelarze z terenu naszej gminy. 
Pani Prezes w swoim wystąpieniu zwróciła się do 
Rady Gminy o udzielenie wsparcia dla działalności 
ww. Koła, podkreślając przy tym znaczenie pszcze-
larstwa i jego dalszego rozwoju dla dobra przyrody 
i mieszkańców naszej gminy. W dalszej części reali-
zacji ww. punktu obrad, interpelacje na ręce Prze-
wodniczącej Rady Gminy pani Małgorzaty Doniec 
złożyli: radna pani Jadwiga Łach oraz radny pan 
Tadeusz Rozpondek, który dodatkowo przedłożył 
pisemne zapytanie.
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Informacje o złożonych wnioskach
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wnioski 

o przyznanie pomocy finansowej do następujących 
programów: „Małopolskie Remizy 2019”, Małopol-
ska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa, „Spor-
towa Polska” oraz „Kapliczki Małopolskie 2019”: 

„Małopolskie Remizy 2019” 
W ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 

2019” złożyliśmy wniosek o dofinansowanie prac 
remontowo-budowlanych remizy OSP w Łososko-
wicach. W zakresie robót zaplanowano: wymianę 
stolarki okiennej oraz ślusarki i stolarki drzwiowej, 
odnowienie elewacji zewnętrznej poprzez jej reno-
wację i malowanie oraz przebudowę wewnątrz bu-
dynku poprawiającą dostępność do toalety.

Planowane koszty realizacji wynoszą:  
102 183,00 zł; a wnioskowane dofinansowanie 
to kwota 51 091,00 zł. Po uzyskaniu pozytywnej 
decyzji Zarządu Województwa przystąpimy nie-
zwłocznie do realizacji zadania.

Program „Małopolska Infrastruktura Rekre-
acyjno-Sportowa”

W dniu 26 marca 2019 r. złożyliśmy wniosek 
o udzielenie pomocy finansowej w ramach pro-
gramu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-
-Sportowa – MIRS” na modernizację boiska spor-
towego o nawierzchni asfaltowej w Luborzycy. 
Przedmiotem złożonego projektu jest głównie 
wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej na po-
liuretanowo -gumową oraz wyposażenie w bramki, 
zestaw do siatkówki i koszykówki. Ponadto boisko 
zostanie ogrodzone i zamontowane będą piłko-
-chwyty. Planowane wydatki to kwota 392 tys. zł. 

Wnioskowana pomoc wynosi 200 tys. zł i jest to 
maksimum, jakie można pozyskać w powyższym 
Programie.

„Sportowa Polska” – Program rozwoju lokal-
nej infrastruktury sportowej – edycja 2019

Dnia 29 marca 2019 r. po raz kolejny przesłali-
śmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki do 
Programu „Sportowa Polska”- edycja 2019 o finan-
sowe wsparcie budowy sali gimnastycznej z zaple-
czem socjalno-sanitarnym i boiska z nawierzchnią 
syntetyczną do gry w siatkówkę i koszykówkę przy 
nowej szkole podstawowej w Karniowie. W ra-
mach wspomnianego Programu można pozyskać 
dofinansowanie do 50% kosztów budowy, które 
wynoszą ponad 2 377 083 zł. Wnioskowane dofi-
nansowanie to 1 188 541 zł tj. 50% planowanych 
kosztów.

„Kapliczki Małopolski 2019”
Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa do 

Urzędu Marszałkowskiego złożone zostały dwa 
wnioski w ramach Konkursu „Kapliczki Małopolski 
2019” dotyczące prac remontowo-konserwator-
skich figury Św. Jana na granicy Wysiołka i Woli 
Luborzyckiej oraz figury Św. Floriana w Maciejowi-
cach. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie Konkur-
su z nadzieją na pozytywną decyzję.

Budowa parkingu w centrum Kocmyrzowa
Dnia 21 marca 2019 r. została podpisana umo-

wa na budowę parkingu typu ,,Parkuj i jedź” zlo-
kalizowanego w centrum Kocmyrzowa.

Prace realizowane będą przez Firmę Drogo-
wą i Budowlaną „STRUZIK” z Luborzycy (wartość 
umowy: 1 588 378,78 zł. brutto). Termin realizacji 
prac do 30.08.2019 r. Zadanie to objęte jest pro-

jektem dofinansowanym z funduszy europejskich 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 
obejmującym swoim zakresem budowę pięciu par-
kingów w naszej Gminie: przy stacjach PKP i w cen-
trum gminy.Pomoc finansowa UE – to 85 % kosz-
tów projektu.

Parking w centrum Kocmyrzowa – mapa do celów projektowych
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Parkingi „Parkuj i jedź” w Baranówce i w Łuczycach
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.

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

gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014–2020. Działanie 
4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziała-
nie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

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

W 2019 roku w ramach projektu budować bę-
dziemy kolejne parkingi: w centrum gminy oraz 
przy stacjach PKP w Goszczy i Zastowie.

Projekt wymiany starych pieców węglowych
„Poprawa efektywności energetycznej po-

przez modyfikację systemów ogrzewania, wy-
mianę pieców starego typu na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca”

Zadanie to realizowane jest w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020; działania 4.4 
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; pod-
działania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji 
–ZIT.

Projekt wymiany starych pieców węglowych 
na piece gazowe oraz na biomasę realizowany 
jest w latach 2017-2019. Podpisywane są umowy 
z mieszkańcami chętnymi do skorzystania z dofi-
nansowania do wymiany pieca, czy robót związa-

nych z instalacją C.O. Gmina prowadzi nadal otwar-
ty nabór wniosków. W ramach projektu założono 
wymianę 311 źródeł ogrzewania. Na koniec roku 
2018 wymienionych zostało na terenie Gminy 
194 pieców węglowych z dofinansowaniem dla 
mieszkańców w wysokości 2 456 519,79 zł (dofi-
nansowanie w wysokości 100 % w przypadku wy-
miany pieca – max 8 tys. zł; natomiast dofinanso-
wanie do instalacji C.O. – max 6 tys. zł). Wysokość 
dofinansowania wskazana jest w umowie zawartej 
z właścicielem nieruchomości i ustalona w oparciu 
o wyniki audytu energetycznego opracowanego 
dla danego budynku.

W roku 2019 w ramach projektu wymienione 
zostanie kolejne 117 starych kotłów węglowych.

Drogi gminne
Dnia 25 marca 2019 r. została wybrana, w pro-

cedurze przetargowej, Firma „PRIMA KOP” Grze-
gorz Wawrzeń z Koniuszy, która realizować będzie 
zadanie bieżącego utrzymania dróg gminnych. Pra-
ce te rozpoczną się w terenie z początkiem kwiet-
nia br. 

Jednocześnie pragnie poinformować, iż opra-
cowywana jest już dokumentacja projektowa doty-
cząca budowy chodników przy drogach gminnych 
w miejscowości: Krzysztoforzyce, Baranówka  
i Łuczyce.
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Jak oszczędzić energię w domu?
Wbrew pozorom oszczędzanie energii w gospo-

darstwie domowym nie musi oznaczać konieczno-
ści wymiany sprzętu lub jakichkolwiek wyrzeczeń. 
Wystarczy tylko niewielka zmiana dotychczaso-
wych przyzwyczajeń, a stosując kilka prostych za-
sad można znacząco obniżyć rachunki za prąd. 

Najprostszym sposobem na ograniczenie zu-
życia energii jest korzystanie z niej wtedy, kiedy 
jest nam naprawdę potrzebna, na przykład po-
przez wyrobienie w sobie nawyku gaszenia światła 
w pomieszczeniach, w których nie przebywamy. 
Dobrym pomysłem jest też wymiana starych ża-
rówek żarowych, które większość pobranej energii 
zamieniają w ciepło, na żarówki LED. Koszt zuży-
cia prądu przez jedną żarówkę obniży się wtedy 
o ok.75 zł. Pozostawienie żarówek starego typu ma 
sens tylko w pomieszczeniach, w których światło 
jest zapalane na bardzo krótki czas.

Duży udział w zużyciu energii mają sprzęty 
elektryczne codziennego użytku. Należy pamiętać 
o niepozostawianiu urządzeń w trybie czuwania, 
ponieważ pomimo że nie są one w pełni włączone 
nadal pobierają energię. Dobrym rozwiązaniem 
jest wyposażenie domu w listwę zasilającą, do 
której podepniemy kilka sprzętów, w ten sposób 
za jednym razem będziemy mogli wyłączyć wie-
le urządzeń naraz. Warto zrezygnować z funkcji 
wygaszacza ekranu w komputerze, podczas której 
używana jest podobna ilość prądu co przy nor-
malnej pracy. Według ekspertów najwięcej energii 
elektrycznej w gospodarstwie zużywa lodówka 
dlatego opłacalne jest kupno urządzenia o wysokiej 
klasie energooszczędności, najlepiej A++ , oznaczo-
nej na etykiecie kolorem zielonym. Lodówka pobie-
ra mniej energii jeśli nie jest ustawiona w pobliżu 
kaloryfera lub piekarnika, co więcej ważne jest, aby 
była regularnie rozmrażana, ponieważ nawet 5 mm 
lodu sprawia, że wykorzystuje ona o 20% więcej 
energii. Ważną informacją jest również to, iż cał-
kowicie zapełniony odkurzacz pobiera nawet 50% 
energii więcej, dlatego konieczne jest jego opróż-
nianie. Podczas prania również można oszczędzić 
prąd poprzez stosowanie krótszych programów 
do czyszczenia mniej zabrudzonych ubrań, stoso-

wanie najniższej możliwej temperatury oraz pranie 
tylko przy pełnym wkładzie. Mycie naczyń w zmy-
warce też jest bardziej efektywne energetycznie 
przy pełnym jej zapełnieniu oraz przy użyciu krót-
szych programów do mniej zabrudzonych naczyń.

Podczas ogrzewania domu możemy ograniczyć 
zużycie energii poprzez odpowiednią termoizo-
lację, gdyż przez nieszczelne okna, nieocieplone 
ściany, dach czy strop dochodzi do dużych strat 
ciepła. Opłacalnym jest obniżenie temperatury 
w pomieszczeniach, w których nie przebywamy. 
Pomysłem wartym rozważenia jest zastosowanie 
ekranów zagrzejnikowych, które odbijając energię 
emitowaną przez grzejnik sprawiają, że większa 
ilość ciepła trafia do pomieszczenia, nie będąc mar-
nowana na ogrzanie ściany za grzejnikiem. W ten 
sposób zaoszczędzić możemy 5% energii. Zamon-
towanie na kaloryferach termostatów i obniżenie 
temperatury na noc o 1 stopień przyczyni się nato-
miast do spadku zużycia energii o ok. 10%. 

Warto uświadomić sobie, że korzystając ra-
cjonalnie z energii elektrycznej nie tylko oszczę-
dzamy pieniądze ale też chronimy środowisko 
naturalne ograniczając emisję dwutlenku węgla 
do atmosfery, a co za tym idzie nie przyczyniamy 
się do wzrostu efektu cieplarnianego.

Spalanie odpadów roślinnych 
Nadeszła długo wyczekiwana wiosna, a to czę-

sto czas porządków w obrębie przydomowych 
ogrodów po zimowej przerwie. Wiele osób, aby 
szybko pozbyć się suchej trawy, zeszłorocznych 
liści i drobnych gałęzi z przycinanych krzewów 
i drzew, pali je w formie ognisk. Niestety ww. 
resztki roślin, najczęściej charakteryzują się dużą 
wilgotnością, która w trakcie spalania powoduje 
powstawanie sporej ilości dymu, który z kolei nie 
pozostaje bez wpływu na jakość powietrza, a czę-
sto także komfort użytkowania sąsiednich posesji. 
Z racji tego, iż wśród części mieszkańców pojawiają 
się wątpliwości dotyczące możliwości rozpalania 
ognisk, postanowiliśmy przeanalizować ten pro-
blem od strony przepisów prawnych. Na wstępie 
należy, ustalić co i gdzie chcemy spalić. Przypomi-
namy, że suche liście, trawa, czy inne roślinne po-
zostałości, w tym drobne gałęzie z przydomowych 
ogrodów, trawników i zieleńców należą do grupy 
odpadów komunalnych tzw. "bio-degradowalnych", 
których odbiór jest objęty gminnym systemem go-
spodarowania odpadami. Zgodnie z art. 30 ust.  
1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zaka-
zuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób 
termiczny) poza instalacjami i urządzeniami. Z kolei 
art. 31 ust. 7 tej samej ustawy przewiduje, że do-
puszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości 
roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz 
jedynie wówczas, gdy nie są objęte obowiązkiem 
selektywnego zbierania. Biorąc pod uwagę powyż-
sze,należy stwierdzić, że odpadów komunalnych 
w tym także odpadów bio-degradowalnych, nie 
wolno spalać. Najlepszym sposobem zagospoda-
rowania resztek roślinnych jest ich kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach. Oczywiście 
nadal istnieje możliwość oddania odpadów "bio" 
w trakcie wywozu odpadów komunalnych z pod 
posesji (wg. harmonogramu) oraz za pośrednic-
twem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w Kocmyrzowie. Z inną sytuacją mamy 
odczynienia, gdy chcemy spalić resztki roślinne na 
polu, powstałe w wyniku rolniczej działalności. Nie 
są to już odpady komunalne, ponieważ nie powsta-
ją w obrębie gospodarstwa domowego, a wyniku 

działalności produkcyjnej. Ale i w tym przypadku 
występują ograniczenia. Zgodnie z zapisem art. 
144 Kodeksu Cywilnego, nakazującym powstrzy-
manie się od działań, które zakłócałyby korzysta-
nie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społeczno -gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejsco-
wych. Palenie ogniska powodujące przedostawanie 
się dymu na sąsiednie nieruchomości, co może sta-
nowić naruszenie tego nakazu. 

W myśl art. 191 ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach ten, kto wbrew zakazowi określone-
mu w art. 155 termicznie przekształca odpady 
poza spalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub 
grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, 
gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać uka-
rana mandatem w wysokości do 500 zł. 

Na koniec pragniemy zaapelować o racjo-
nalne podejście do tematu palenia ognisk. Pa-
miętajmy, że ognisko rozpalone w celach rekre-
acyjnych, z wykorzystaniem suchego drewna, 
w bezpiecznej odległości od budynków lub skła-
dów substancji łatwopalnych, nie powinno być 
przedmiotem pochopnych interwencji. 
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W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA 2019 ROK

Miejscowość Termin

1 Goszcza, Sadowie

2 Marszowice, Goszyce

3 Wilków, Wysiołek Luborzycki

4

5 Łuczyce

6 Karniów, Czulice

7 Kocmyrzów

8 Baranówka

9 Dojazdów

10 Krzysztoforzyce

11 Wola Luborzycka, Pietrzejowice

12 Maciejowice, Wiktorowice

13 Luborzyca

14 Zastów, Prusy

15 Sulechów, Głęboka

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIONE  PRZED POSESJĘ DO 
GODZINY 06:30  w miejscu dostępnym z możliwością podjazdu 

samochodu specjalistycznego. 

W ramach akcji w podanych poniżej terminach odbierane będą odpady 

wielkogabarytowe tj. stare meble (szafy, fotele,krzesła, stoły), zużyte dywany,      

 a także zużyty kompletny sprzęt AGD i RTV (radia, telewizory, komputery, 

żelazka, ramy okienne bez szyb, wanny, piecyki gazowe, zużyte opony od 

samochodów osobowych. Nie będą odbierane: odpady poremontowe (gruz, 

pokrycia dachowe), oleje, farby, akumulatory, styropian, wyroby ceramiczne 

(umywalki, urządzenia sanitarne).

Lp

07.05.2019  

11.10.2019  

08.05.2019 

15.10.2019

09.05.2019 

16.10.2019

Skrzeszowice, Łososkowice, Rawałowice
10.05.2019 

18.10.2019

14.05.2019 

22.10.2019

15.05.2019 

23.10.2019

16.05.2019 

24.10.2019

17.05.2019 

25.10.2019

21.05.2019 

29.10.2019

22.05.2019 

30.10.2019

23.05.2019 

31.10.2019

24.05.2019 

05.11.2019

29.05.2019 

06.11.2019

30.05.2019 

07.11.2019

31.05.2019 

08.11.2019

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami 413830285, 785011080, 

785011050  lub  miechow@mpgo.krakow.pl

Opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi

W ramach realizacji Gminnego programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca na rok 2019 przyjętego uchwałą 
Nr VI/33/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca z dnia 25 marca 2019 r. zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom w bieżącym roku na pod-
stawie zawartej umowy realizuje Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt w Bolesławiu, ul. Parkowa 
60, 32-329 Bolesław, www.schroniskoboleslaw.
pl/. Opieka w schronisku obejmuje zapewnienie 
zwierzętom właściwych warunków bytowania, 
pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami 

i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła 
dziennego. Utrzymywanie zwierząt w warunkach 
zapewniających im swobodne poruszanie się, sys-
tematyczne oczyszczanie boksów i wybiegów, za-
pewnienie wyżywienia, karmy i stałego dostępu do 
wody, zapewnienie opieki weterynaryjnej w zakres, 
której wchodzi: 14 dniowa kwarantanna, odroba-
czanie, szczepienie, regularna kontrola stanu zdro-

wia, leczenie, obligatoryjna sterylizacja/kastracja 
zwierząt, znakowanie - czipowanie zwierząt. War-
to w tym miejscu podkreślić, iż jedną z głównych 
przyczyn bezdomności zwierząt są ich ucieczki 
i zagubienie, w szczególności jest to obserwowane 
wśród psów. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 
br. do w/w schroniska z terenu tut. gminy trafiły 
2 koty i 5 psów, z których 2 zostały już odebrane 
przez właścicieli.

Problem opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
jest jednym z ważnych elementów pracy Komisji 
Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 
Rady Gminy, dlatego też dnia 19 marca 2019 r., jej 
członkowie szczegółowo zapoznali się z warunkami 
panującymi w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
w Bolesławiu. Kierownictwo i pracownicy schro-
niska przedstawili naszym Radnym szczegółową 
informację dotyczącą jego funkcjonowania, a także 
zapoznali Ich z wynikami kontroli przeprowadzo-
nych w schronisku przez Najwyższą Izbę Kontroli 
oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

Ogłoszenie
Sprzedam trzy działki budowlane, w pełni uzbrojone w Rawałowicach.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 503 339 503.

i
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Bezpłatna akcja czipowania psów
Elektroniczne znakowanie psów zwane popu-

larnie czipowaniem to jedna z metod zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Dzięki czipowaniu można 
szybko ustalić właściciela zagubionego psa. Zabieg 
wszczepienia mikroprocesora jest prawie bezbole-
sny, a zwierzę reaguje jak przy zwykłym zastrzyku. 
Czip jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza 
zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych, 
wprowadzany jest pod skórę w szyję lub między 
łopatkami zwierzęcia.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca, posiadających psy do uczestnictwa 
w akcji bezpłatnego chipowania psów. Zadanie 
to będą wykonywane w ramach realizacji Gminne-
go programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2019 .

Elektroniczne znakowanie psów w 2019 r. bę-

dzie wykonywane w ramach umowy zawartej z Ga-
binetem Weterynaryjnym „LIDERWET” lek. wet. 
Mariusz Czerwonka w Słomnikach. Warunkiem 
skorzystania z darmowego zaczipowania psa jest, 
złożenie przez właściciela zwierzęcia w Urzędzie 
Gminy na dzienniku podawczym wniosku o darmo-
we czipowanie psa. Po zweryfikowaniu danych za-
wartych we wniosku, pracownik urzędu przekazuje 
informację o możliwym terminie wizyty w gabine-
cie weterynaryjnym.

Wnioski o bezpłatne czipowania psów do-
stępne są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, II piętro p. 32 oraz na stronie internetowej 
UG w zakładce Dla mieszkańców – Wzory doku-
mentów – Referat Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Odpadami. Szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu 12 387 14 10 wew. 16.

O działalności Zakładu Gospodarki 
Komunalnej słów kilka...

Prace porządkowe
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzo-

wie-Luborzycy informuje, iż Pomniki Pamięci na 
terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca są porząd-
kowanie systematycznie raz w miesiącu.

Od 1 marca br. rozpoczęliśmy porządkowanie 
terenów przy drogach gminnych. Zebranych zosta-
ło 374 worków ze śmieciami. Poniżej przedstawia-
my wykaz miejscowości, w których prace porząd-
kowe zostały już wykonane: Baranówka - park 
koło dworu, droga od strony Łuczyc, Dojazdów: 
ul. Apteczna, Pogodna, Galicyjska, Płanki, Rędzi-
ny, Jarzębinowa, Polna, Soczyny, Dolna, Dworska, 
Sportowa, Piastowska, Zacisze, Błonie, Wierzbo-
wa, Kocmyrzów: centrum, droga w kierunku ul. Je-
sionowej, ul. Graniczna wąwóz, okolica „Budrolu”, 
Luborzyca, Wysiołek Luborzycki, Sulechów - oko-
lica ogródków działkowych, droga od ronda w dół 
w stronę Maciejowic, Prusy: ul. Jaśminowa, Brzo-

zowa, Stary Gościniec, Kościelna, Zastów, Łuczyce: 
ul. Pod Lasem, Kolejowa, Sadowa, Ryszarda Goli, 
Św. Floriana, Nad Stacją, Dworska, Pod Lipami, 
Goszcza: ul. Sportowa, Bożego Ciała, okolica cmen-
tarza, Łososkowice, Skrzeszowice: droga od remizy 
pod las, od przychodni w stronę drogi głównej na 
Łososkowice oraz Szczepanowice, Pietrzejowice, 
Maciejowice: droga od Baranówki w stronę szkoły, 

od remizy w stronę Łuczyc, Krzysztoforzyce, Mar-
szowice, Wilków: od kościółka w stronę Folwarku 
oraz droga w stronę Marszowic i Goszyc, Czulice, 
Karniów, Goszyce: okolica kaplicy, od drogi głównej 
w stronę Wilkowa, Wola Luborzycka, Rawałowice. 

Pomniki Pamięci: Prusy, Czulice, Kocmyrzów, Lu-
borzyca, Wilków, Marszowice, Łuczyce, Goszcza.

W ostatnim okresie pracownicy ZGK uporząd-
kowali oraz przycięli wystające gałęzie przy dro-
gach gminnych w miejscowościach Czulice, Mar-
szowice, Pietrzejowice, Karniów.  

Przeglądy techniczne placów zabaw
Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął prze-

glądy techniczne placów zabaw znajdujących się na 

terenie naszej Gminy. Kontroli podlegać będą ele-
menty konstrukcyjne jak również ogólna estetyka 
wszystkich elementów urządzeń do zabaw. Ewen-
tualne usterki usuwane będą na bieżąco.  

Wymiana niesprawnych zasuw
Pracownicy ZGK rozpoczęli wymianę niespraw-

nych zasuw na sieciach wodociągowych w miejsco-
wościach Marszowice, Łuczyce.
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Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 
w naszej Gminie

Na przełomie marca i kwietnia br. w 25 sołectwa 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przeprowadzone 
zostały wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na nową 
kadencję 2019 – 2013. Pierwszym sołectwem, 
w którym przeprowadzone zostały wybory było 
sołectwo Goszcza, w którym wybory odbyły się 
już 20 marca 2019 r. Natomiast ostatnie wybory 
zostały przeprowadzone w dniu 7 kwietnia 2019 r. 
w sołectwach: Głęboka, Krzysztoforzyce, Macie-
jowice, Pietrzejowice i Skrzeszowice. W siedmiu 
sołectwach naszej gminy, mieszkańcy, powierzyli 
funkcję Sołtysów nowym osobom. Są to sołectwa: 
Kocmyrzów, Łososkowice, Marszowice,Pietrzejo-
wice, Skrzeszowice, Wilków i Wiktorowice.

Poniżej przedstawiamy Państwu lista wybra-
nych Sołtysów w poszczególnych sołectwach Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca:

• Sołectwo Baranówka – pani Dorota 
Adamczyk,

• Sołectwo Czulice – pani Aneta Caba,
• Sołectwo Dojazdów - pani Halina Zięciak,

• Sołectwo Głęboka – pani Marzena Stan-
kowska,

• Sołectwo Goszcza – pan Adolf Siudek,
• Sołectwo Goszyce – pan Augustyn Kacz-

marczyk,
• Sołectwo Karniów – pani Helena Żuwała,
• Sołectwo Kocmyrzów – pani Magdalena 

Tańska,
• Sołectwo Krzysztoforzyce - pan Antoni 

Trela,
• Sołectwo Luborzyca – pan Zbigniew Trąt-

nowiecki,
• Sołectwo Łuczyce – pani Agnieszka Sykut,
• Sołectwo Łososkowice – pan Krzysztof 

Malik,
• Sołectwo Maciejowice – pan Tadeusz Wi-

tas,
• Sołectwo Marszowice – pan Andrzej Nat-

kaniec,
• Sołectwo Prusy – pani Elżbieta Koniecz-

na,
• Sołectwo Pietrzejowice – pani Joanna 

Wieczorek,
• Sołectwo Rawałowice – pan Andrzej Wi-

tek,
• Sołectwo Sadowie – pani Krystyna Broś,
• Sołectwo Skrzeszowice – pan Mariusz 

Wąsowicz,
• Sołectwo Sulechów – pan Marian Nowak,
• Sołectwo Wilków – pan Sławomir Mentel, 
• Sołectwo Wiktorowice – pan Stanisław 

Machnik,
• Sołectwo Wola Luborzycka – pan Kazi-

mierz Rynczak,
• Sołectwo Wysiołek Luborzycki – pani 

Anna Kaczmarczyk,
• Sołectwo Zastów – pani Jolanta Łaciak. 
Wszystkim wybranym Sołtysom, a także człon-

kom Rad Sołeckich składamy serdeczne gratulacje 
i życzymy sukcesów w działaniach na rzecz naszych 
lokalnych społeczności.

Wybory sołeckie w Dojazdowie
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„Zielona Wiosna 2019”
W ramach obchodów „Pierwszego Dnia Wio-

sny”, 21 marca br. uczniowie, nauczyciele, a przede 
wszystkim mieszkańcy naszej gminy posadzili wie-
le roślin ozdobnych przy budynkach przedszkoli, 
szkół oraz wybranych budynkach użyteczności 
publicznej. Łącznie tego dnia zasadzono ponad 
800 sadzonek drzew i krzewów m.in. żywotników, 
świerków, hortensji bukietowych, róż, pęcherznic 
kalinolistnych, krzewuszek, jałowców, ostokrze-
wów, trzmielin, wierzb, laurowiśni, magnolii, berbe-
rysów, bzów lilaków, barwinków, liliowców, tawuł 
japońskich, sosen górskich, pięciorników krzewia-
stych oraz klonów ozdobnych. Najmłodsi uczest-

nicy akcji zasadzili z kolei różnokolorowe bratki 
i stokrotki. Wszystkie sadzonki, które zostały wy-
korzystane w ramach akcji „Zielona Wiosna” zaku-
pione zostały przez gminę Kocmyrzów-Luborzyca, 
a jej inicjatorami byli członkowie Komisji Ładu, Po-
rządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady 
Gminy, których aktywnie wsparli pracownicy Refe-
ratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
Urzędu Gminy. Organizatorzy tej, jakże pożytecz-
nej akcji, dzięki której nasza gmina z pewnością bę-
dzie piękniejsza składają w tym miejscu serdecznie 
podziękować wszystkim tym mieszkańcom naszej 
gminy, którzy tak licznie się w nią zaangażowali.

Jubileusz Święta Szkoły w Goszczy
16 marca 2019 roku obchodziliśmy jubileusz 

20-lecia nadania imienia Szkole Podstawowej 
w Goszczy. Nasza szkoła od 1999 roku nosi imię 
Generała Mariana Langiewicza, bohatera narodo-
wego, który właśnie w Goszczy został ogłoszony 
dyktatorem Powstania Styczniowego. Dlatego też 
Szkoła Podstawowa w Goszczy przyjęła zaszczyt-
ne imię Generała, który jest tak blisko związany 
z naszą miejscowością.

Tegoroczne obchody nosiły hasło „Ojczyzna, 
Nauka, Cnota”. Uroczystości Jubileuszu rozpo-
częły się Mszą Świętą w kościele parafialnym 
w Goszczy, którą odprawił ks. proboszcz Andrzej 
Orlikowski. Wspaniałą oprawę muzyczną nabo-
żeństwa zapewniła orkiestra dęta „TON” pod 
batutą dyrygenta pana Eugeniusza Sokoła oraz 
organistki pani Jadwigi Jakubiak. Po zakończeniu 
nabożeństwa orkiestra tradycyjnie już wystąpiła 
z koncertem utworów patriotycznych. Po Mszy 
Świętej uczestnicy obejrzeli program patriotyczny 
przygotowany przez uczniów szkoły pod kierun-
kiem nauczycieli: Marii Pęchalskiej, Małgorzaty 
Ziąbek, Marii Radoszek, Grzegorza Burzyńskiego 
i Stefana Tochowicza. Program wzbogaciła pre-
zentacja multimedialna dotycząca postaci patrona 
Szkoły, Powstania Styczniowego oraz patrioty-
zmu. Wspomniano także XIX-wiecznych bohate-
rów: Kajetana Pałetko, Maksymiliana i Antoniego 
Fuchs, żyjących na terenie współczesnej Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, którzy swoimi postawami 
wpłynęli na rozwój patriotyzmu w Gminie i w sa-
mej Goszczy. W tej części obchodów uczestniczyli 
także zaproszeni Goście m.in.: Wójt Gminy pan Ma-

rek Jamborski, Radni Powiatu Krakowskiego pani 
Beata Bartoszek i pan Włodzimierz Tochowicz, 
przedstawiciele lokalnych władz Polskiego Stron-
nictwa Ludowego pan Stanisław Jungiewicz i pan 
Krzysztof Malik, Radny Gminy pan Radosław Zę-
bala, Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” pani Anna 
Kurowska, Prezes Stowarzyszenia „Aktywna Wieś 
Goszcza i Sadowie”, a zarazem Sołtys wsi Sado-
wie pani Krystyna Broś, Prezes OSP Goszcza pan 
Henryk Dutkiewicz, Naczelnik OSP Goszcza pan 
Łukasz Dutkiewicz, Sołtys wsi Goszcza pan Adolf 
Siudek, przedstawiciel Nadleśnictwa Miechów pan 
Mariusz Spera, emerytowani pracownicy Szkoły, 
licznie zebrani Mieszkańcy – Przyjaciele Szkoły. Po 
uroczystościach głos zabrali: Wójt Gminy pan Ma-
rek Jamborski, który bardzo ciepło wypowiedział 
się na temat Szkoły i podziękował za zaproszenie 
na uroczystość oraz Dyrektor Szkoły pan Zygmunt 
Łach, który podziękował Gościom za przybycie 
na uroczystości i zaprosił do budynku szkoły. Po 

uroczystościach w kościele uczestnicy w asyście 
pocztu sztandarowego oraz Orkiestry „TON” prze-
maszerowali do szkoły, gdzie złożyli kwiaty przed 
tablicą upamiętniającą gen. Mariana Langiewicza.

Uroczystości jubileuszowe w Goszczy zakoń-
czyło zwiedzanie wystawy prac dzieci oraz degu-
stacja potraw regionalnych, przygotowanych przez 
rodziców i Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Gosz-
cza i Sadowie”. Dyrektor Szkoły składa serdecz-
nie podziękowania wszystkim Gościom, Rodzi-
com i Mieszkańcom za udział w uroczystościach.

Goszcza

Łuczyce

Karniów

Prusy
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W trosce o zdrowie naszych 
uczniów

Z inicjatywy Radnych, działających w Komisji 
Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca oraz lekarzy Szpitala im.  
S. Żeromskiego w Krakowie – Nowej Hucie rozpo-
częła się w naszej gminie akcja profilaktyki układu 
kostnego i kręgosłupa dzieci i młodzieży „Zdro-
wokostni”. Jej pierwszym etapem były przepro-
wadzone w dniach 1 i 3 kwietnia br. przez lekarzy 
specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu Szpital im. S. Żeromskiego: panią 
Zofię Bernasik – Smagała, panią Agnieszkę Ban-
dura, pana Rafała Musiałka i pana Dominika Ko-
starczyka, prelekcje dla uczniów wszystkich szkół 
podstawowych działających na terenie naszej 
gminy. Ich tematyka dotyczyła znaczenia układu 
kostnego dla naszego zdrowia oraz koniecznych 
działań, które pomogą nam zapewnić zachowanie 
przez wiele lat zdrowego kręgosłupa i kości, a tym 
samym znacząco wpłynąć na stan zdrowia całego 

naszego organizmu. Drugim etapem akcji „Zdrowo-
kostni” będzie konkurs poetycki dla uczniów klas 
V–VIII o tematyce prozdrowotnej, którego moty-
wem przewodnim jest: „pochwała zdrowego stylu 
życia i wszelakich formom aktywności fizycznej”. 
Szczegóły dotyczące ww. Konkursu znajdą Pań-
stwo na umieszczonym obok plakacie. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż tegorocz-
na akcja profilaktyki zdrowotnej „Zdrowokostni” 
jest już trzecią tego rodzaju akcją organizowaną 
przez Komisję Planowania i Inicjatyw Społecz-
nych Rady Gminy. Przypomnijmy tylko, że w latach 
2017–2018 Komisja ta zorganizowała dwie ogól-
nogminne akcje profilaktyczne. Pierwszą z nich 
była akcja z zakresu profilaktyki chorób oczu – 
„Zdrowooczni”, drugą zaś „Zdrowożercy”, której 
tematyka dotyczyła spraw związanych z dietetyką 
i prawidłowym odżywianiem.

Kocmyrzów

Łuczyce

Goszyce

Goszcza
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Wielkanoc – Najważniejsze Święto
Gdybyśmy wśród katolików przeprowadzili an-

kietę na temat tego, które święto w Kościele Ka-
tolickim jest najważniejsze, to z pewnością wielu 
z nich udzieliłoby odpowiedzi, że najważniejszym 
świętem jest Uroczystość Bożego Narodzenia. Kie-
dy jednak zaglądniemy do kalendarza liturgicznego, 
to na jednej z pierwszych jego stron znajdziemy li-
stę świąt litrugicznych ułożonych według porząd-
ku pierwszeństwa, a w niej na miejscu pierwszym 
znajduje się Paschalne Triduum Męki i Zmar-
twychwstania Pańskiego. Uroczystość Bożego 
Narodzenia znajduje się na drugim miejscu wspo-
mnianej listy razem z takimi Uroczystościami, jak: 
Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie, Zesłanie 
Ducha Świętego. A zatem najważniejszym świętem 
w Kościele Katolickim jest Święte Triduum Paschal-
ne. Rozpoczyna się ono od Mszy Świętej Wiecze-
czy Pańskiej sprawowanej wieczorem w Wielki 
Czwartek, następnie ma swoje centrum w Wigilii 
Paschalnej, a kończy się nieszporami chrzcielny-
mi odprawianymi po południu w Niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego.

Mówiąc “Triduum” mamy na uwadze trzy 
zbawcze wydarzenia związane z Osobą Jezu-
sa Chrystusa: Ukrzyżowanego, Pogrzebanego 
i Zmartwychwstałego. Te wydarzenia dokonały się 
w określonym czasie i są przeżywane w konkret-
nych dniach roku liturgicznego. Z racji szczegól-
nego charakteru tych dni, Kościół nadał im nazwę 
“wielkich”, a cały tydzień poprzedzający święta 
wielkanocne nazywamy Wielkim Tygodniem”. Roz-
poczyna się on Niedzielą Palmową, a kończy Nie-
dzielą Zmartwychwstnia Pańskiego inaczej nazy-
waną Wielką Niedzielą.

W Niedzielę Palmową odbywa się poświęce-
nie palm oraz czyta tekst biblijny opowiadającący 
o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozoli-
my. Zalecane jest, aby ten obrzęd odbywał się na 
zewnątrz kościoła. Polskie tradycyjne palmy, przy-
gotowuje się głównie z gałązek wierzby, stąd inna 
nazwa Niedzieli Palmowej to niedziela “kwietna” 
lub “wierzbna”. Dawniej w Polsce praktykowany 
był zwyczaj zgodnie z którym ksiądz zmierzający 
na czele procesji do ołtarza trzykrotnie pukał do 

zamkniętych drzwi kościoła, co było przypomnie-
nem dla wiernych, że męka i śmierć Pana Jezusa na 
krzyżu otworzyła ludziom bramy nieba. W czasie 
Mszy Świętej, która następuje po procesji czyta się 
Ewangelię opowiadającą o Męcę Pana Jezusa, stąd 
też Niedziela Palmowa inaczej nazywana jest Nie-
dzielą Męki Pańskiej.

W trzy następujące po Niedzieli Palmowej dni: 
poniedziałek, wtorek i środę liturgia Kościoła 
przypomina wydarzenia z życia Jezusa, które bez-
pośrednio poprzedziły Jego śmierć na krzyżu: na-
maszczenie nóg Jezusa w Betanii, zapowiedź zdra-
dy Judasza i zaparcia się Piotra, zdrada Judasza. 
W środę młodzież wlecze ze sobą nad rzekę wyp-
chaną słomą kukłę sybmolizującą Judasza, aby na-
stępnie ją utopić. Te dni bezpośrednio poprzedza-
jące święta paschalne to już “ostatni dzwonek”, aby 
pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty i aby 
móc przeżywać całe Triduum Paschalne w stanie 
łaski uświęcającej.

Niedziela Zmartwychwtania Pańkiego nie 
jest osobnym świętem następującym po Wielkim 
Czwartku, Wielkim Piątku i Wielkiej Sobocie, ale 
należy do Triduum Paschalnego. Dlatego też księ-
ża proboszczowie w ogłoszeniach duszpasterskich 
kierują zachętę do swoich parafian, aby starali się 
uczestniczyć w całym Triduum Paschalnym będąc 
w stanie łaski uświęcającej. Jest to warte przypo-
mnienia, bo w gronie niektórych katolików wciąż 
panuje przekonanie, że Święte Triduum Paschalne 
to jest czas przygotowania się do świąt wielkanoc-
nych.

Wielki Czwartek to wyjątkowy dzień dla wszyst-
kich kapłanów. Tylko w tym dniu w godzinach 
przedpołudniowych odprawiana jest w kościołach 
katedralnych Msza Krzyżma Świętego. Podczas 
niej kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia kapłań-
skie, a biskup diecezjalny poświęca oleje (krzyżmo, 
olej chorych, olej katechumenów), których używa 
się przez cały rok.

Natomiast wieczorem sprawuje się Mszę Świętą 
Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynajacą obchód świąt 
paschalnych. Upamiętnia ona ustanowienie przez 
Pana Jezusa sakrementu Eucharystii i kapłaństwa. 

Po jej zakończeniu przenosi się Najświętszy Sakre-
ment do ciemnicy, czyli specjalnego miejsca w ko-
ściele, które ma przypomnieć wiernym o modlitwie 
i pojmaniu Jezusa w Ogrójcu. W tym czasie taber-
nakulum w kościele pozostaje wewnątrz puste 
i otwarte, wieczna lampka jest zgaszona, a ołtarz 
pozostaje obnażony z obrusu i jakichkolwiek deko-
racji. W cimnicy Najświętszy Sakrament pozostaje 
do momentu przeniesienia Pana Jezusa do grobu.

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie 
sprawuje się Mszy Świętej. To czas żałoby. Wierni 
uczestniczą w nabożeństwach drogi krzyżowej. 
Szególne widowisko ma miejsce w tym dniu na Fili-
pinach, gdzie ochotnicy biorą udział, w procesjach, 

podczas których biczują się bambusowymi kijami 
z przymocowanymi do nich kawałkami szkła i po-
zwalają się przybić do krzyża.

Wielki Piątek to także czas, kiedy wierni adorują 
Najświętszy Sakrament, a wieczorem biorą udział 
w Liturgii Męki Pańskiej, w czasie której przystępu-
ją do ucałowania krzyża. Po liturgii Najświętszy Sa-
krament przenoszony jest do udekorowanego gro-
bu. Dekorowanie grobu Chrystusa oprócz naszego 
kraju występuje też w Niemczech oraz Austrii, ale 
w Polsce ma szczególny charakter.

Wielka Sobota to dzień błogosławieństwa. 
W tym dniu święci się ogień, wodę i pokarmy. Świę-
cenie pokarmów jest dawną tradycją, nawiązują-
cą do obyczaju składania ofiar przez pierwszych 
chrześcijan przede wszystkim z pierwocin, czyli 
z pierwszych plonów. Do Polski zwyczaj błogosła-
wienia pokarmów przywędrował w XIV w. Począt-
kowo błogosławiono tylko baranka wielkanocnego 
i mięso. Później do koszyczka wielkanocnego wkła-
dano też inne pokarmy o znaczeniu leczniczym 
i symbolicznym (chleb, jajko, sól, chrzan, wędliny, 
ser, ciasta, mleko, miód).

Ogień i wodę, które symbolizują oczyszczenie 
i życie wiecze, kapłan poświęca wieczorem w cza-
sie liturgii. Od poświęconego ognia odpalany jest 
paschał. Zapalony paschał wnoszony jest w proce-
sji do ciemnego kościoła. Jego światło rozświeca 
mroki wnętrza świątyni podobnie jak Zmartwych-
wstały Pan rozjaśnia mroki grzechu i śmierci.

Liturgia Wigilii Paschalnej połączona jest z litur-
gią chrzcielną. W początkach chrześcijaństwa tego 
dnia udzielano katechumenom sakramentu chrztu 
świętego. Dziś w kościołach wierni odmawiają 
przyrzeczenia chrzcielne. Po liturgii powinna od-
bywać się procesja rezurekcyjna, ale w wielu pol-
skich parafiach zwyczaj ten został przełożony na 
niedzielny poranek. Procesja rezurekcyjna w czasie 
której wierni trzykrotnie okrążają budynek kościo-
ła ma na celu zwrócenie naszej uwagi na obecność 
Zmartwychwstałego Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie. Świadomość ta była żywa u pierw-
szych chrześcijan, przykładających wielką wagę 
do uczestniczenia w Eucharystii, w każdą niedzielę, 
którą traktowali jako pamiątkę zmartwychwstania 
Chrystusa.

ks. Krzysztof Piechowicz
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Życzenia Wielkanocne
Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności  

i sukcesów życzy Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
    

Beata Bartoszek
Radna Powiatu Krakowskiego 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą,  
nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych  
spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”,  
życzy Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Włodzimierz Okrajek 
Radny Powiatu Krakowskiego

Pogodnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, zdrowia, pomyślności  
i wiosennego nastroju wszystkim Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

   
Życzy Włodzimierz Tochowicz 
Radny Powiatu Krakowskiego

 

Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary i miłości.  
Radosnych i szczęśliwych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

   
Życzy Zarząd Gminnego Koła Związku  

Emerytów i Rencistów

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się Święta Wielkiejnocy.  
Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki  
i mokrego poniedziałku!

Życzą człownkowie i Zarząd  
Gminnego Koła PSL
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V Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
4 marca br. uczniowie klas gimnazjalnych raz 

kolejny reprezentowali naszą szkołę na Festiwalu 
Piosenki Obcojęzycznej organizowanym przez XXI 
LO w Krakowie. Joanna Wachowska (klasa III a), 
Gabriela Machnik (klasa III b) i Karol Czernichowski 
(klasa III r) wykonali piosenki w języku angielskim, 
natomiast Gabriela Gawron (klasa III e) spróbowała 
swoich sił w kategorii piosenki hiszpańskiej.

Reprezentanci naszej szkoły wykazali się pod-
czas swoich występów talentem muzycznym, wy-
czuciem scenicznym i zdolnościami językowymi. 
Występy przebiegały w niezwykle serdecznej 
atmosferze i na pewno na długo pozostaną miłym 
wspomnieniem dla wszystkich uczestników festi-
walu.

A. Kosik-Roczkalska

Tenisowe Mistrzostwa Gminy 
Szkół Podstawowych

W sobotę, 30 marca 2019 r., w Szkole Pod-
stawowej w Goszycach odbyła się XVI już edy-
cja Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego Szkół 
Podstawowych Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. 
Uczestniczyły w nim reprezentacje siedmiu szkół 
podstawowych (Goszyce, Luborzyca, Łuczyce 
Maciejowice, Karniów, Kocmyrzów I i Pietrzejowi-
ce), a rywalizacja toczyła się w trzech kategoriach 
wiekowych. Ostatecznie, zwycięzcami zawodów 
w Goszycach zostali:

Klasy VI – dziewczęta
 I miejsce – Wiktoria Kmera – SP Pietrzejowice, 
II miejsce – Weronika Kuczyńska – SP Goszyce
III miejsce – Justyna Maderak – SP Karniów

Klasy VI – chłopcy
I miejsce – Tomasz Frys – SP Łuczyce
II miejsce – Kordian Kałkus – SP Łuczyce
III miejsce – Mateusz Kowalczyk – SP Goszyce

Klasy VII – dziewczęta
I miejsce - Weronika Bubak – SP Pietrzejowice
II miejsce - Natalia Warchoł – SP Goszyce
III miejsce – Patrycja Zając – SP Karniów

Klasy VII – chłopcy
I miejsce - Wiktor Sykut – SP Łuczyce
II miejsce - Bartosz Statek – SP Łuczyce
III miejsce - Konrad Kasza – SP Goszyce

Klasy VIII – dziewczęta  
I miejsce - Laura Lubelczyk – SP Pietrzejowice
II miejsce -Gabriela Tomczyk – SP Goszyce
III miejsce - Oliwia Adamczyk – SP Goszyce

Klasy VII – chłopcy
I miejsce – Kamil Boruczkowski – SP Łuczyce
II miejsce – Maksymilian Wierzbicki – 
SP Goszyce
III miejsce – Norbert Zieliński – SP Luborzyca 
     

Podziękowanie
Organizatorzy tegorocznego XVI Gminnego 

Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych 
w Goszycach pragną serdecznie podziękować 
pani Annie Szymczyk-Sierak, kierującej pracami 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, panu 
Wiesławowi Struzik (Firma Drogowa i Budowlana 
„STRUZIK”) oraz panu Tadeuszowi Filipkowi (Fir-
ma „EKLER”) za okazaną pomoc i wsparcie przy 
organizacji zawodów.
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Sezon turniejowy „Unique  
Cheerleaders” – rozpoczęty

W marcu br. zespoły z grup „Unique Cheerle-
aders”rozpoczęły swój kolejny sezon turniejowy. 
Ogólnopolski turniej z cyklu Grand Prix Polski, 
który odbył się w Garwolinie przyniósł zespołowi 
pierwsze w tym roku sukcesy. Były to: 

• I miejsce dla „Unique Pro” w kategorii „Ze-
spół Pom Dance Elite Junior”, 

• I miejsce dla „Unique Teens” w kategorii „Ze-
spół Pom Dance Premier Junior”, 

• VII miejsce dla „Unique Kids” w kategorii 
„Zespół Pom Dance Premier Junior Młod-
szy”.

Z kolei w kategoriach duetowych nasze repre-
zentantki na turnieju w Garwolinie zdobyły: 

• I miejsce – Iza i Milena („Little Unique”) w ka-
tegorii duet „Pom Dance Elite Dzieci”, 

• I miejsce – Klaudia i Julka („Unique Kids”) 
w kategorii duet „Pom Dance Premier Junior 
Młodszy”, 

• I miejsce – Wiktoria i Wiktoria („Unique 
Pro”) w kategorii duet „Pom Dance Elite Ju-
nior”,

• II miejsce – Lidia i Julka („Coach”) w kategorii 
duet „Pom Dance Elite Senior”, 

• III miejsce – Oliwia i Oliwia („Unique Pro”) 
w kategorii duet „Pom Dance Elite Ju-
nior”. 

Kolejnymi zawodami, które były najważniej-
szą imprezą cheerleaders w tegorocznym sezonie 

były Mistrzostwa Polski Polskiego Stowarzyszenia 
Cheerleaders. Turniej ten odbył się w Kieleckim 
Teatrze Tańca. Nadzwyczaj wysoki poziom prezen-
towanych choreografii przez zespoły z całego kraju 
był ogromnym wyzwaniem dla naszych zawodni-
czek. Mimo tego zawodniczki „Unique” kolejny już 
raz zachwyciły zarówno jury jak i publiczność. Tym 
razem nasze cheerleaderki zdobyły: 

• I miejsce – „Unique Pro” w kategorii „Zespół 
Pom Dance Elite Junior”, 

• II miejsce – „Unique Teens” w kategorii „Ze-
spół Pom Dance Premier Junior”, 

• I miejsce – Wiktoria i Wiktoria w kategorii 
Duet „Pom Dance Elite Junior”, 

• II miejsce – Oliwia i Oliwia w kategorii Duet 
„Pom Dance Elite Junior”, 

• II miejsce – Iza i Milena w kategorii Duet 
„Pom Dance Elite Dzieci”, 

• III miejsce – Julka i Klaudia w kategorii Duet 
„Pom Dance Premier Junior Młodszy”,

• IV miejsce – Lidia i Julka w kategorii Duet 
„Pom Dance Elite Senior”.  

Liczne sukcesy osiągnięte przez nasze cheerle-
aderki w ciągu ostatnich tygodni są efektem cięż-
kiej pracy zawodniczek i trenera. Poza treningami 
na sali, wszystkie tegoroczne grupy turniejowe, od-
były specjalistyczne warsztaty przygotowujące do 
startu w ogólnopolskiej rywalizacji.

Zimowe, wyjazdowe, warsztaty odbyły się 

Sukcesy na Festiwalu Sztuki  
Estradowej w Więcławicach

Dnia 24 marca 2019 r., na scenie w Więcławi-
cach (gmina Michałowice), odbył się Festiwal Sztu-
ki Estradowej „Scena Młodych 2019”. W tym roku, 
w festiwalu tym, po raz pierwszy brał udział nowo 
powstały przy naszym Centrum Kultury Zespół 
Wokalno-Instrumentalny „El Crescendo” , który 
otrzymał Wyróżnienie I Stopnia, za wykonanie 
utworu „Płonie ognisko i szumią knieje” Jerzego 
Brauna, w aranżacji Marcina Salachny. Kolejnym 
laureatem Festiwalu w Więcławicach został Moris 
Wierzbicki, uczeń Szkoły Podstawowej w Goszy-
cach, który uhonorowanych został również Wyróż-
nieniem I Stopnia, za wykonanie utworu na pianinie 
„Comptine D'un Autre Ete” pochodzącego z filmu 
„Amélie”, kompozytora Yann’a Tiersen’a. 

W Więcławicach nagrodzone zostały także 
zespoły cheerleaders: „Unique Pro” oraz „Unique 
Teens”, które otrzymały Wyróżnienie II Stopnia, 
prezentując układy choreograficzne autorstwa 
pani Lidii Stefańskiej.

Finałem tegorocznego Festiwal Sztuki Estrado-
wej w Więcławicach był koncert laureatów, w któ-

rym wystąpili: zespół „El Crescendo” oraz Moris 
Wierzbicki.

Za przygotowanie Zespołu Wokalno- Instru-
mentalnego „El Crescendo” odpowiedzialni byli: 
Marcin Salachna oraz Monika Kozakiewicz, a wy-
stępu Morisa Wierzbickiego – M. Salachna. Z kolei 
nasze cheerleaderki przygotowała Lidia Stefańska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnio-
nym festiwalu oraz życzymy dalszych sukcesów!

w Nowej Słupi i zostały sfinansowane ze środków 
Grupy „Eurocash” w ramach konkursu „Lokal-

ni Herosi. 100 Inicjatyw na 100-lecie odzyskania  
Niepodległości”. 

Trenerem naszych zespołów „Unique Cheer-
leaders”jest pani Lidia Stefańska będąca jednym 
z dwudziestu trenerów w Polsce posiadających 

najwyższe uprawnienia trenerskie Polskiego Sto-
warzyszenia Cheerleaders (poziom PL2). Pani Li-
dia posiada również kwalifikacje trenerskie kursu 
„Freestyle Pom” na poziomie „advanced”, organi-
zowanego przez „Cheer Project”, z rekomendacją 
Polskiej Federacji Tańca oraz Polskiego Związku 
Sportowego Cheerleadingu.
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„Medalowa niedziela” w Sosnowcu
W dniu 7 kwietnia 2019 roku na Turnieju Dzie-

ci i Młodzików w Sosnowcu zgromadziła się re-
kordowa ilość 500 uczestników, rywalizujących 
w kategorii dzieci młodszych, dzieci starszych 
i młodzików. W zawodach wzięli udział zawodnicy 
z Czech, Słowacji oraz Polski, reprezentujący wo-
jewództwa Śląskie i Małopolskie. Udany start od-
notowali, biorący udział w zawodach, zawodnicy 
z Gminy Kocmyrzowa-Luborzycy. Najlepszy wynik 
osiągnęła Lena Ziembla w wadze do 35 kg zajmując 
I miejsce. Pozostali zawodnicy również zajęli meda-
lowe pozycje: Weronika Dzioba - II miejsce w wa-
dze do 30 kg, Wiktoria Kmera – II miejsce w wadze 
go 52 kg, Katarzyna Róg – III miejsce w wadze do 
25 kg, Jakub Górecki – III miejsce w wadze do 40 
kg i Eryk Górecki – III miejsce w wadze do 34 kg. 
Gratulacje dla naszych zawodników za udany start, 

a zwłaszcza dla Wiktorii Kmera za pierwszy wy-
stęp w rywalizacji sportowej w judo. 

Krzysztof Marchewczyk

Informacje Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W środę 20 marca 2019 r. odbyło się spotkanie 
Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie, działającego przy Gmin-
ny Ośrodku Pomocy Społecznej. 

W spotkaniu tym, oprócz pracowników socjal-
nych GOPS, uczestniczyli również przedstawiciele 
policji, służby zdrowia, nauczyciele oraz przedsta-
wiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krakowie. Na spotkaniu obecna była także zawo-
dowa kurator sądowa pani Anna Dąbek.  

Podczas spotkania opracowany został plan 
pracy Zespołu na rok 2019. W dalszej jego części 
przedstawiciele PCPR, szczegółowo przedstawili 
plan pracy grupy korekcyjno- edukacyjnej dla osób, 
które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich 
negatywnych emocji. Uczestnictwo w takich za-
jęciach daje możliwość nauczenia się skutecznych 

sposobów kontrolowania negatywnych emocji, 
przede wszystkim złości i właściwego ich wyra-
żania. Dzięki informacjom dotyczącym zasad sku-
tecznej komunikacji zajęcia mogą przyczynić się 
do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny. 
W kolejnym punkcie programu środowego spotka-
nia, pani kurator Anna Dąbek omówiła możliwości 
wspierania rodzin ze strony kuratorów sądowych 
oraz zachęciła przedstawicieli szkół do informowa-
nia sądu o sytuacjach budzących niepokój pedago-
gów.

W trakcie spotkania zaplanowano organizację 
cyklu warsztatów dla młodzieży ze Szkoły Podsta-
wowej w Goszczy, w ramach programu „Bezpieczny 
Kraków”, którego jednym z głównych założeń jest 
ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szko-
łach. Przypomnijmy, iż w minionym roku szkolnym 
warsztaty takie prowadzone były w Szkole Podsta-
wowej w Łuczycach.

Podziękowanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmy-

rzowie- Luborzycy składa serdeczne podziękowa-
nia Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej 
w Maciejowicach oraz wszystkim uczniom i ich 
rodzicom zaangażowanym w kolejną, prowadzoną 
przez szkołę akcję pt.„Herbatka dla seniorów”. Do 

naszego Ośrodka przekazano bardzo dużą ilość 
pięknie zapakowanych herbat z życzeniami świą-
tecznymi od dzieci i nauczycieli Szkoły Podstawo-
wej w Maciejowicach.

Prezenty te za pośrednictwem pracowników so-
cjalnych GOPS będą przekazane osobom starszym 
i samotnym, aby umiliły im nadchodzące Święta 
Wielkanocne. Serdecznie dziękujemy
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Odpowiedzialność cywilna za hejt 
– czyli za obraźliwe komentarze

Zgodnie z zapowiedzią, w dzisiejszym artyku-
le ponownie przyjrzymy się odpowiedzialności za 
obraźliwe zachowania (hejt). Ostatnio wyjaśniałam 
jakiego rodzaju odpowiedzialność karną mogą po-
nosić osoby, które w nasilony sposób obrażają in-
nych oraz w jaki sposób można „namierzyć” autora 
uciążliwych tekstów umieszczanych w Internecie. 
Hejterzy powinni jednak pamiętać, że grozi im nie 
tylko odpowiedzialność karna, ale też cywilna za 
popełnione czyny.

Hejterzy dotykają często bardzo delikatnych 
tematów, takich jak: rodzina, religia, wygląd ze-
wnętrzny. Wszystkie cenne dla nas wartości mo-
żemy nazwać dobrami osobistymi. Kodeks cywilny 
uznaje, że dobrami osobistymi są m.in.: „zdrowie, 
wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub 
pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, 
nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, ar-
tystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska” (art. 23 
k.c.). Hejt może z kolei stanowić naruszenie dóbr 
osobistych. 

Skąd wiadomo, że dany wpis można zakwa-
lifikować jako hejt, który może być karalny na 
gruncie cywilnym?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, co 
możemy uznać za hejt, a co jest zaledwie nieprzy-
chylnym komentarzem. Choć odczucia odbiorcy 
wiadomości są oczywiście bardzo ważne, to nie 
można zapominać o tym, że zgodnie z orzecznic-
twem sądów, „podstawowym kryterium przy oce-
nie naruszenia dobra osobistego jest reakcja spo-
łeczna na daną wypowiedź lub zachowanie, nie zaś 
subiektywna ocena (odczucie) osoby, której one 
dotyczą” (wyrok SA w Warszawie z 11.10.2018 r., 
sygn. I ACa 387/18).

Jakie prawa przysługują osobie poszkodowa-
nej obraźliwym komentarzem?

Osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożo-
ne cudzym działaniem, może żądać zaniechania 
tego działania (chyba że nie jest ono bezprawne). 
W razie dokonanego naruszenia może ona także 
żądać, ażeby osoba, która dopuściła się narusze-

nia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia 
jego skutków (np. usunęła wpis), w szczególności 
ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści 
i w odpowiedniej formie (np. w mediach społeczno-
ściowych). Można również żądać odszkodowania 
pieniężnego na swoją rzecz, a nawet zapłaty odpo-
wiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społecz-
ny (art. 24 k.c.).

Autorzy komentarzy powinni więc kilka razy 
zastanowić się przed umieszczeniem obraźliwego 
wpisu, ponieważ oprócz - omówionej wcześniej - 
odpowiedzialności karnej, mogą również narazić 
się na dotkliwą odpowiedzialność odszkodowaw-
czą.

Autor tekstu:
mecenas Magdalena Kowalska-Graca

Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny 
Kowalskiej-Graca

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

OFERUJE : 
 

KSIĘGOWOŚĆ 
E-DEKLARACJE, JPK VAT 

ROZLICZENIA Z ZUS 
KADRY I PŁACE 

DORADZTWO PODATKOWE  
REJESTRACJA FIRM, SPORZĄDZANIE UMÓW 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE - SĄDOWE 
 

 
 

SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW 
ROLNICZYCH  DO ARiMR   (eWniosekPlus) 
 

 
 

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI RODO 
(WDRAŻANIE PROCEDUR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH)   
__________________________________________________ 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORCÓW 
ORAZ ROLNIKÓW 

 
ŁUCZYCE UL. KOSYNIERÓW 67 
TEL : 12 3871234, 881 318 888 

                E-MAIL: doradca.bc@wp.pl 
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