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XIII Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 30 grudnia 2019 roku odbyło 
się posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca. W posiedzeniu tym uczestniczyli także 
zaproszeni Goście w osobach: Zastępcy Dyrek-
tora Oddziału Krakowskiego Głównej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Roberta Jakubiaka, 
Zastępcy Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich 
w Krakowie Magdy Rutkowskiej oraz Głównego 
Specjalisty Zarządu Inwestycji Miejskich w Krako-
wie Wojciecha Schab.

XIII Sesja rozpoczęła się od części procedural-
nej, podczas której Radni zatwierdzili propono-
wany porządek obrad oraz przyjęli protokół z po-
przedniej, XII Sesji Rady Gminy

Po zakończeniu tej części obrad głos zabrał Za-
stępca Dyrektora Oddziału Krakowskiego GDD-
KiA Robert Jakubiak, który przestawił obecnym na 
Sesji informację dotyczącą stanu zaawansowania 
działań związanych z budową drogi ekspresowej 
S7. W swojej wypowiedzi pan R. Jakubiak poin-
formował zebranych, iż prace terenowe związane 
z realizacją budowy drogi S7 rozpoczną się w na-
szej gminie około połowy 2020 roku, a jej oddanie 
do użytku planowane jest w pierwszym półroczu 
2023 roku. Ponadto Dyrektor R. Jakubiak, w swo-
jej wypowiedzi, przedstawił zebranym informa-
cję o zasadach wypłat odszkodowań za przejęte 
w związku z realizacją inwestycji budynki mieszkal-
ne i gospodarcze.

Po krótkiej dyskusji, która miała miejsce po wy-

stąpieniu pana R. Jakubiaka, głos zabrała Magda 
Rutkowska, Zastępca Dyrektora Zarządu Inwe-
stycji Miejskich w Krakowie, która przedstawiła 
obecnym na Sesji krótką informację dotycząca 
modernizacji ulicy Kocmyrzowskiej, na odcinku od 
ulicy G. Morcinka do miejscowości Prusy, a więc 
granicy miasta Krakowa i gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca. Zgodnie z treścią wypowiedzi Dyrektor  
M. Rutkowskiej obecnie trwają rozmowy doty-
czące uzgodnień technicznych i proceduralnych. 
Niestety na dzień dzisiejszy brak jest możliwo-
ści określenia jakichkolwiek wiążących terminów 
związanych z realizacją wspomnianej modernizacji 
tego odcinka ulicy Kocmyrzowskiej.   

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Wójt 
Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obec-
nym na poniedziałkowej Sesji radnym, sołtysom 
i mieszkańcom gminy informację o pracy w okresie 
pomiędzy XII a XIII Sesją Rady Gminy. Po wystą-
pieniu pana Wójta głos zabrali Przewodniczący 
Komisji, którzy przedłożyli informację o posiedze-
niach Stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym 
okresie tj. pomiędzy XII a XIII Sesją Rady. Infor-
macje te przedstawili: Krzysztof Krupiński – Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej, Władysław Zię-
ciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu 
i Usług, Grzegorz Marzec – Przewodniczący Ko-
misji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Jadwiga 
Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku 
Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Tadeusz 
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Rozpondek – Zastępca Przewodniczącej Komisji 
Planowania i Inicjatyw Społecznych.

Kontynuując obrady XIII Sesji Rada Gminy pod-
jęła następnie uchwały:

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2019 rok,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2019–2035.

W dalszej części obrad, Rada Gminy przystąpiła 
do prac nad przyjęciem uchwały budżetowej Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2020 oraz Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–2035. 
Rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca Marka Jamborskiego, w którym 
przybliżył On zebranym na posiedzeniu XIII Sesji 
Rady Gminy założenia projektu budżetu gminy na 
rok 2020. Po zakończonej przez pana Wójta pre-
zentacji najważniejszych informacji dotyczących 
planowanego budżetu gminy, głos zabrali Prze-
wodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, którzy 

przedstawili pracę kierowanych przez nich Komi-
sji nad założeniami budżetu gminy na rok 2020. 
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały 
przedstawiony projekt budżetu, a tym samym za-
rekomendowały jego uchwalenie. W dalszej części 
prac nad przyjęciem budżetu gminy na rok 2020 
głos zabrała Skarbnik Gminy Kornelia Łakomy, 
która omówiła wprowadzone do projektu budżetu 
autopoprawki, jakie powstały w trakcie prac nad 
ww. uchwałą. Po wyjaśnieniach przedstawionych 
przez panią K. Łakomy, Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Małgorzata Doniec odczytała projekt uchwały 
budżetowej. Uchwałę tę Rada Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca przyjęła przy 13 głosach „za”  
i 2 głosach „przeciw”, uchwalając tym samym bu-

dżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2020. 
Z kolei przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 
Rada Gminy podjęła uchwałę o Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca na lata 2020–2035.

W dalszej części obrad XIII Sesji Rada Gminy 
podjęła kolejne uchwały:

• w sprawie utworzenia na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca ośrodka wsparcia 
pod nazwą „Klub Senior +” oraz ustalenia za-
sad ponoszenia odpłatności za pobyt,

• w sprawie przystąpienia gminy do realizacji 
w roku 2020 programu rządowego „Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej”,

• w sprawie uchwalenie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Narkomanii w Gminie Kocmy-
rzów-Luborzyca na 2020 rok,

• w sprawie określenia średniej ceny jednost-
ki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca 
w roku szkolnym 2019/2020,

• w sprawie środków finansowych przezna-
czonych na pomoc zdrowotną dla nauczycie-
li, rodzaju świadczeń przyznawanych w ra-
mach tej pomocy oraz warunków i sposobu 
ich przyznawania.

Posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym po-
rządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wol-
ne wnioski.

V Sesja Gminnej Rady Seniorów 
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Se-

sja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym 
uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Prze-
wodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz 
Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Posiedzenie, które prowadziła Przewodniczą-
ca GRS Danuta Sokół, rozpoczęło się od przyjęcia 
protokołu z poprzedniej IV Sesji Gminnej Rady 
Seniorów. 

W dalszej części obrad głos zabrała pani Mał-
gorzata Doniec, która w swej wypowiedzi m.in. 
zadeklarowała, w imieniu Rady Gminy, chęć bliskiej 
współpracy z Gminną Radą Seniorów. 

W trakcie dyskusji, przy udziale Przewodniczą-
cej Rady Gminy, poruszono m.in. takie problemy 
jak: utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Skrzeszowi-
cach, możliwość pozyskania środków na szkolenia 
komputerowe skierowane do seniorów oraz moż-
liwości udziału seniorów w posiedzeniach Rady 
Gminy. 

W imieniu GOPS głos zabrała jego Kierownik 
Elżbieta Turek, która przybliżyła informacje na te-
mat powstającego w Kocmyrzowie „Klubu Senio-
ra”, przedstawiła zebranym informację o bieżących 
i planowanych działaniach GOPS ukierunkowa-
nych na seniorów oraz przekazała członkom GRS 
stosowne materiały. 

Przewodnicząca GRS Danuta Sokół podsumo-
wała działalność Rady Seniorów i podziękowała 
wszystkim zaangażowanym w nią osobom. Z kolei 
panowie Teofil Witkowski i Bogusław Janik zło-
żyli w imieniu Rady Seniorów podziękowania pani 
Danucie Sokół za organizację pracy Gminnej Rady 
Seniorów oraz aktywizację osób starszych. 

Drugą część obrad V Sesji Gminnej Rady Senio-
rów poświęcono na dyskusję dotyczącą jej dalszej 
działalności oraz omówienie wniosków skierowa-
nych przez członków Gminnej Rady Seniorów do 
jej Prezydium.

Informacja dla mieszkańców
W ramach zachowania medycznej działalności Ośrodka Zdrowia w Skrzeszowicach informujemy,  

iż planowane jest podjęcie współpracy z podmiotem świadczącym opiekę zdrowotną w ramach kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz rodzinny, pielę-
gniarka, położna). 

Wszystkich Mieszkańców zainteresowanych utrzymaniem działalności Ośrodka Zdrowia w Skrze-
szowicach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 12 647 20 28.
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Ś.P. inż. Michał Pociask (1926–2019)
Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy w dniu 27 grudnia 2019 roku na cmentarzu 

parafialnym w Luborzycy ś.p. Michała Pociaska, wspaniałego człowieka, wielkiego patriotę, 
żołnierza Armii Krajowej, wieloletniego prezesa Gminnego Koła Związku Kombatantów RP  

i Byłych Więźniów Politycznych, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Panu Leszkowi Pałetko
wyrazy współczucia, głębokiego żalu oraz słowa otuchy,

w związku ze śmiercią Mamy

Ś.P. Marii Pałetko
składają

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Marek Jamborski

oraz pracownicy Urzędu Gminy

Kim byli Trzej Królowie?
Poznanie odpowiedzi na to pytanie jest dosyć 
istotne, jeśli chcemy zrozumieć sens celebrowania  
6 stycznia przez Kościół Katolicki Uroczystości 
Objawienia Pańskiego, potocznie nazywanej Świę-
tem Trzej Króli. Jest to jedno z najstarszych świąt 
chrześcijańskich. Upamiętnia trzy wydarzenia: 
przybycie Mędrców ze Wschodu z pokłonem do 
Dzieciątka Jezus, chrzest Jezusa w Jordanie oraz 
pierwszy publicznie uczyniony przez Niego cud, 
jakim było przemienienie wody w wino, w Kanie 
Galilejskiej.
W drugim rozdziale Ewangelii według św. Mate-
usza czytamy: „Gdy zaś Jezus narodził się Betlejem 
w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze 

Wschodu przybyli do Jerozolimy […]” (Mt 2, 1). Mę-
drcy to ludzie szukający w życiu prawdy. W Piśmie 
Świętym w j. greckim na określenie owych mędr-
ców użyte zostało greckie słowo „magoi”, ozna-
czające magów, astrologów. Nie pochodzili oni 
z narodu wybranego. Nie znali Pisma Świętego Sta-
rego Testamentu. Oni czytali księgę stworzonego 
świata, z której dowiedzieli się o istnieniu cudownej 
gwiazdy. Poszli za nią. Podczas drogi, będąc u He-
roda w Jerozolimie dowiadują się o dokładnej loka-
lizacji narodzin Mesjasza na podstawie proroctwa, 
które głosiło: „A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale 
nie jesteś najmniejsze spośród wielkich miast Judy, 
gdyż z ciebie wyjdzie wódz, który będzie pasterzem 

Izraela, mojego ludu” (Mt 2, 6). Przez wiarę daną 
temu proroctwu dotarli do Chrystusa i oddali Mu 
pokłon.
Ewangelista wspomina, że Magowie przybyli ze 
Wschodu. W pierwszym wieku chrześcijaństwa, 
kiedy powstawała Ewangelia według św. Mateusza 
przez wyrażenie, że „przybyli oni ze Wschodu” ro-
zumiano ziemie położone na wschód od Jordanu, 
a więc Arabię, Babilonię, Persję.
Ewangelista nie mówi, ilu było Magów ani nie poda-
je ich imion. Pierwsze wyobrażenia ikonograficzne 
pochodzące z II i III wieku z katakumb przedsta-
wiają dwóch, czterech, a nawet sześciu mężczyzn. 
Ormianie sądzili, że dostojników, którzy przybyli ze 
Wschodu pokłonić się nowo narodzonemu Królowi 
w Betlejem było dwunastu, a Syryjczycy uważali, 
że było ich trzynastu. Twierdzenie, że Magów było 
trzech stało się powszechne w Kościele Katolickim 
dopiero w IV wieku. Po raz pierwszy królami nazwał 
ich św. Cezary z Arles, żyjący w latach 470–543.
Imiona „trzech magów” pojawiły się dopiero w IX 
wieku, ale ulegały one zmianie. Dopiero w wieku 
XIII ostatecznie ustalono ich brzmienie jako Ka-
sper, Melchior, Baltazar. Imię Kasper wywodzi się 
prawdopodobnie z perskiego gizbar – co znaczy 
stróż skarbów, skarbnik lub jest skrótem od wyra-
zu Gathaspar, czyli dbający o swoją cześć. Z kolei 
imię Melchior pochodzi od hebrajskiego wyrazu 
melkior, co ozncza król (także Bóg) jest moją świa-
tłością. Wreszcie imię Baltazar jest grecką formą 
semickiego słowa Belszassa, które pochodzi od ba-
bilońskiego określenia boga Marduka – Bel i znaczy 
niech Bel (w znaczeniu: Bóg) go zachowa.
Zgodnie z dawną tradycją chrześcijańską Kasper 
miał pochodzić z Arabii, Melchior z Persji, a Baltazar 
z Indii. Niemal od początku jednego z nich wyobra-
żano sobie, jako mężczyznę ciemnoskórego. Dla-
czego? Być może powodem tego była interpretacja 
proroctwa proroka Izajasza, zawartego w psalmie 
72, gdzie jest mowa o królach Saby, którzy przybę-
dą z pokłonem. Królestwo Saby nazywano w owym 
czasie Abisynię, która była zamieszkała w większo-
ści przez czarnoskórą ludność. Tak więc pobożność 
chrześcijańska przedstawiała „trzech króli” jako 
przedstawicieli różnych ras. Dla Żydów podstawo-
wym podziałem ludzi była różnica między dziećmi 
Izraela a tymi, którzy nimi nie są. Owi mędrcy ze 

Wschodu przedstawiają te narody ze wszystkich 
stron świata, które przyjdą, by oddać cześć Bogu 
w nowym Jeruzalem, jak przepowiedział to prorok 
Izajasza: „I pójdą narody do twojego światła, królo-
wie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem doko-
ła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. 
Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach nie-
sione [są] twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć 
będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do 
ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby naro-
dów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłą-
dów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni 
przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc 
radośnie hymny na cześć Pana” (Iz 60, 3–6).
Mędrcy ze Wschodu, byli reprezentantami ludów 
pogańskich, czyli tych, którzy nie należeli do naro-
du wybranego, a mieli szczerą chęć poznania Boga, 
który w Osobie Jezusa Chrystusa przyszedł do 
wszystkich ludzi, aby ich zbawić, bez względu na 
ich kolor skóry, narodowość czy pochodzenie. Dla 
nas są oni wzorem poszukiwania Boga, otwarcia się 
na Jego milczącą obecność w znakach stworzenia.
Święto Trzech Króli jest świętem katolickości, czy-
li powszechności Kościoła. Przez celebrację tego 
święta wyrażamy Bogu wdzięczność za powszech-
ność zbawienia, którego zwiastunem był hołd po-
gańskich mędrców.

ks. Krzysztof Piechowicz
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V Orszak Trzech Króli 
Obchody Święta Objawienia Pańskiego, które 

nazywamy zazwyczaj Świętem Trzech Króli, miały 
miejsce w poniedziałek 6 stycznia 2020 roku. Roz-
poczęły się one o godzinie 10.30, kiedy to z parkin-
gu obok Centrum Kultury i Promocji w Baranówce 
do kościoła parafialnego w Luborzycy wyruszył, 
zorganizowany już po raz piąty gminny „Orszak 
Trzech Króli”. Przypomnijmy, że organizowany 
w naszej gminie „Orszak Trzech Króli”, jest imprezą 
od lat wpisaną na ogólnopolską listę takich wyda-

rzeń, którą prowadzi działająca w Warszawie Fun-
dacja „Orszaków Trzech Króli”.

Głównym organizatorem Orszaku w gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca jest Koło Gospodyń Wiej-
skich z Luborzycy, którego działalnością kieru-
je jego Przewodnicząca, pani Jadwiga Walczak. 
W przygotowaniu tegorocznego „Orszaku Trzech 
Króli”, Koło uzyskało znaczące wsparcie ze strony 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ponadto w po-
moc przy organizacji imprezy włączyły się: parafia 
w Luborzycy, Koła Gospodyń Wiejskich z Goszyc 
i Wilkowa, Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów 
„Jesienny Liść” oraz Szkoła Podstawowa Kocmy-
rzów I. 

Barwny korowód, prowadzony przez „Gwiaz-
dę Betlejemską” i „Trzech Króli”, niosących sym-
boliczne dary dla Jezusa – mirrę, kadzidło i złoto, 
któremu towarzyszyły okolicznościowe sztandary, 
w drodze do luborzyckiej świątyni, zatrzymał się 
przed „żywą Szopką Betlejemską”, usytuowaną 
obok luborzyckiego kościoła parafialnego, gdzie 
jego uczestnicy wspólnie zaśpiewali tradycyjne pol-

skie kolędy. „Szopka Betlejemska” przed świątynia 
w Luborzycy, została przygotowana przez wikariu-
sza luborzyckiej parafii księdza Mieszka Ćwiertnię 
oraz panów Pawła Prusaka, Marka Prusaka, Miro-
sława Rodaka i Michała Ordę, a zwierząt do niej 
„użyczył” pan Marek Osiakowski. 

Po tym krótkim, ale jakże symbolicznym postoju, 
nasz gminny „Orszak Trzech Króli” udał się do Ko-
ścioła, w którym odprawiona została przez księdza 
proboszcza Tadeusza Majchra, uroczysta Msza 
święta. Nabożeństwo to uświetnił występ zespołu 
wokalnego „Serenada”, który to zespół koncerto-
wał także po zakończonym nabożeństwie. 

Obchody tegorocznego Święta Trzech Króli za-
kończył przygotowany przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Luborzycy oraz z Kół w Goszycach 
i Wilkowie tradycyjny poczęstunek dla wszystkich 
jego uczestników. Na tę wyjątkową okazję Panie 
przygotowały m. in. tradycyjny bigos staropolski, 
kiełbaski z grilla, znakomite ciasta i szereg innych 
„smakołyków”, a także gorące napoje. 

Organizatorzy V Orszaku Trzech Króli pragną 
w tym miejscu podziękować za udzieloną pomoc 
i wsparcie wszystkim, którzy zaangażowali się 
w jego organizację. Szczególnie serdeczne po-
dziękowania organizatorzy kierują w stronę 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Szkoły Pod-
stawowej Kocmyrzów I.

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

Tradycyjnie już w drugą niedzielę stycznia Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz dwudzie-
sty ósmy zagrała w całym kraju, również w naszej 
gminie, zbierając fundusze na zakup wyposażenia 
dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej 
dla najmłodszych pacjentów. To już szesnasty raz 
w szkole w Luborzycy nauczyciele zorganizowa-
li Sztab WOŚP, utworzony przez Annę Kramarz, 
Agnieszkę Frączek-Prusak, Jolantę Basistę i Doro-
tę Rodak. Sztab jak co roku został zasilony w dniu 

zbiórki przez kilku innych nauczycieli, również eme-
rytowanych, którzy komisyjnie przeliczali pienią-
dze zebrane do puszek przez wolontariuszy. W tym 
roku do 20 wolontariuszy – uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Luborzycy dołączyli : 6 wolontariuszy 
ze Szkoły Podstawowej w Prusach oraz 4 wolonta-
riuszki ze Szkoły Podstawowej w Goszycach. Od 

wczesnych godzin porannych przed kościołami 
i kaplicami w naszej gminie pojawili się oznako-
wani wolontariusze z puszkami do kwestowania 
i uśmiechami na buziach, zbierając datki i rozdając 
serduszka. Tradycją stał się już popołudniowy hap-
pening organizowany dla mieszkańców w Centrum 
Kultury i Promocji. Wielu doznań artystycznych 
dostarczyły wszystkim obecnym występy tanecz-
ne i wokalne młodych wychowanków CKiP. Całość 
występów dopełniła przeprowadzana w formie za-
bawy sprzedaż gadżetów na rzecz WOŚP. Późnym 
popołudniem wolontariusze oddawali swoje pusz-
ki do sztabu, w którym komisja przeliczała ich za-
wartość. Po raz kolejny okazało się, że mieszkańcy 
naszej gminy mają wielkie serca i otwarte portfele: 
w tym roku zebraliśmy rekordową kwotę. Łącznie, 
wliczając pieniądze uzyskane ze sprzedaży gadże-
tów i wymianę waluty obcej to 22800 złotych.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy przy Szkole w Luborzycy składa podzięko-
wanie wszystkim, którzy „zagrali” w 28 Finale 
WOŚP dla wyposażenia oddziałów pooperacyj-
nych, a szczególnie: mieszkańcom, którzy razem 
z nami bawili się w CKiP, pracownikom CKiP, 
nauczycielom oraz dyrekcji i pracownikom BSR 
w Kocmyrzowie.

Szef sztabu – Anna Kramarz
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Posiedzenie Zarządu Gminnego 
ZOSP w Łuczycach

W budynku remizy OSP Łuczyce odbyło się 
w środę 18 grudnia 2019 roku posiedzenie Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
któremu przewodniczył Prezes Zarządu Gminne-
go druh Marek Jamborski. W posiedzeniu Zarządu 
Gminnego OSP uczestniczyli obok jego stałych 
członków, także zaproszeni Goście: Przewodniczą-
ca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Małgorza-
ta Doniec, druh Adam Domagała – Wiceprezes Za-

rządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, młodszy 
brygadier Mariusz Bałazy – Zastępca Dowódcy 
JRG 7 (KM PSP Kraków), kapelan jednostki OSP 
Goszcza – ksiądz proboszcz Andrzej Orlikowski.

Podczas obrad Zarząd dokonał podsumowania 
działalności jednostek OSP Gminy Kocmyrzów- 
Luborzyca w 2019 roku, a także nakreślił plany na 
rok 2020. Szczegółowe informacje dotyczące dzia-
łalności Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 
2019 przedstawili obecnym na posiedzeniu Prezes 
Zarządu druh Marek Jamborski oraz Komendant 
Gminny OSP druh Andrzej Szwajca. W swoim wy-
stąpieniu druh M. Jamborski podkreślił m.in. iż:  
„... w roku 2019 nasze gminne jednostki OSP brały 
udział w 476 akcjach ratunkowo-gaśniczych, takich jak 
likwidacja pożarów i ich skutków, wypadki i kolizje dro-
gowe, poszukiwania osób zaginionych oraz różnorakie 
zdarzenia losowe, a działania te prowadzone były nie 
tylko na terenie naszej gminy. Najczęściej uczestniczyli 
w nich strażacy z OSP Łuczyce – 157 wyjazdów oraz 

OSP Goszcza, którzy wraz z Grupa Poszukiwawczo-Ra-
townicza brali udział w 88 wyjazdach ratowniczych. 
Przypomnijmy w tym miejscu, iż obydwie wymienione 
jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Z pozostałych jednostek OSP naszej 
gminy najczęściej w akcjach ratowniczych brali udział 
druhowie z OSP Maciejowice (61 wyjazdów), Marszo-
wice (57 wyjazdów) i Czulice (40 wyjazdy)”.

Po zakończeniu wystąpienia Prezesa Zarządu 
Gminnego druha Marka Jamborskiego, głos zabra-
ła pani Aleksandra Bielecka, która przedstawiła 
obecnym na posiedzeniu Zarządu Gminnego finan-
sowe aspekty działalności Ochotniczych Straży 
Pożarnych w roku 2019.

Podczas czwartkowego posiedzenia Zarządu 
Gminnego druhowie dokonali wyboru Kapelana 
Gminnego OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
którym wybrany jednogłośnie został ksiądz An-
drzej Orlikowski, proboszcz parafii w Goszczy oraz 
kapelan tamtejszej jednostki OSP.

W dalszej części obrad Zarząd Gminny usta-
lił terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych 
w 2020 roku. I tak pierwsze z nich odbędzie się  
7 lutego w Głębokiej, a ostatnie 22 lutego w Gosz-
czy. Ponadto druhowie podjęli decyzję o organiza-
cji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
drużyn seniorów, które przeprowadzone zostaną 
dnia 5 lipca 2020 roku w Czulicach. Z kolei ob-
chody „Dnia Strażaka” odbędą się 3 maja 2020 
roku w Goszczy, i połączone będą z uroczystym 

Spotkanie Grup Poszukiwawczo- 
-Ratowniczych

W dniu 14 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego przy ul. 
Basztowej w Krakowie odbyło się spotkanie z mar-
szałkiem Witoldem Kozłowskim oraz wicemarszał-
kiem Łukaszem Smółką poświęcone funkcjonowa-
niu Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych z terenu 

województwa małopolskiego oraz możliwości ich 
wsparcia.

W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca Marek Jamborski oraz przed-
stawiciele Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 
z Goszczy.

Zdjęcia: Biuro Prasowe UMWM

poświeceniem nowego samochodu strażackiego 
Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, działającej 
przy OSP w Goszczy. Ponadto w dniu 12 lipca 
2020 roku zorganizowana zostanie uroczystość 
poświęcenia strażackiego samochodu bojowego 
OSP Marszowice.

Z godnie z wieloletnią tradycją grudniowy Za-
rząd OSP naszej gminy miał również charakter 

uroczystego spotkania wigilijnego, podczas któ-
rego w zgodzie z naszą wielowiekową, polską tra-
dycją, strażacy – ochotnicy złożyli sobie świątecz-
ne życzenia, łamiąc się opłatkiem, poświęconym 
przez Kapelana Gminnego OSP Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, księdza proboszcza Andrzeja 
Orlikowskiego.

Defibrylator dla Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zakupiła na wy-

posażanie Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie: Au-
tomatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), który 
za pomocą poleceń głosowych i wizualnych umoż-
liwi przeprowadzenie akcji ratowniczej zarówno 
osoby dorosłej jak i dziecka, do momentu przyjazdu 
Zespołu Pogotowia Ratunkowego.

Zaletą defibrylatora AED jest fakt, że może go 
użyć każda osoba, nawet nie przeszkolona medycz-
nie. Ideą wykorzystania defibrylatora AED jest ła-
twy i publiczny dostęp do niego oraz prosta i zro-
zumiała obsługa.
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Informacja dotycząca  
projektu OZE

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy 
uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł ener-
gii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji od-
nawialnych źródeł energii dla gmin województwa 
małopolskiego”

Uprzejmie informujemy iż 10 stycznia 2020 r. 
Lider Projektu dokonał wyboru oferty najkorzyst-
niejszej w zakresie:

• części I w ramach drugiego postępowania 
przetargowego tj. pn.: „Dostawa i montaż 
wraz z uruchomieniem 815 instalacji so-
larnych na nieruchomościach prywatnych 
mieszkańców gmin partnerskich”

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, 
za którą uznał ofertę nr VIII złożoną przez Wyko-
nawcę działającego pod firmą:

Flexipower Group Spółka z Ograniczoną Od-
powiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą 
w Woli Zaradzyńskiej, adres: ulica Majora Hubala 
157, 95-054 Wola Zaradzyńska

• części III w ramach drugiego postępowania 
przetargowego tj. pn.: „Dostawa i montaż 
wraz z uruchomieniem 133 instalacji kotłów 
na pellet”

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, 
za którą uznał ofertę nr VII złożoną przez Wy-
konawcę działającego pod firmą: Sanito Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie, adres: ulica Puławska 476, 02-884 
Warszawa

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 roku Prawo zamówień publicznych czas 
na wniesienie ewentualnych odwołań wynosi  
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej. Po tym okresie, a przed 
podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą cała 
dokumentacja przetargowa musi zostać przekaza-
na celem kontroli uprzedniej do Urzędu Zamówień 

Publicznych. Dopiero po otrzymaniu wyników 
z kontroli uprzedniej Zamawiający może podpisać 
umowę na realizację zadania.

Jednocześnie informujemy iż w temacie IV czę-
ści postępowania tj. Dostawa i montaż wraz z uru-
chomieniem 2438 mikro-instalacji fotowoltaicz-
nych na na nieruchomościach prywatnych: zostały 
wygrane dwa odwołania w KIO od wyboru oferty 
najkorzystniejszej i obecnie dokumentacja prze-
targowa jest w Urzędzie Zamówień Publicznych 
celem kontroli uprzedniej.

II część postępowania tj. Dostawa i montaż 
wraz z uruchomieniem 295 instalacji z pompą cie-
pła powietrzną jest nadal w trakcie oceny.

Chodnik przy drodze  
powiatowej w Dojazdowie

W miesiącu grudniu zakończona została reali-
zacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
2165, polegająca na budowie chodnika i kanalizacji 
deszczowej w istniejącym pasie drogowym” w miej-
scowości Dojazdów. Zadanie to realizowane było 
przez gminę Kocmyrzów-Luborzyca wspólnie z Po-
wiatem Krakowskim w ramach Inicjatyw Samorzą-
dowych, na odcinku drogi długości 541 mb. Całko-
wity koszt wykonania zadania to kwota 637 426,92 
zł, a wkład finansowy gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca w jego realizację wyniósł 347 662,64 zł.

Drogi gminne i powiatowe
W miesiącu grudniu wykonano przebudowę 

dwóch odcinków dróg gminnych. Zakres robót 
obejmował: wzmocnienie korpusu drogi i w wy-
konanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 300 
mb stanowiącego dojazd do działek położonych 

w miejscowości Wola Luborzycki i w Wysiołek Lu-
borzycki. Wartość 117 160 zł. Na drugim odcinku 
w miejscowości Kocmyrzów wykonano wzmoc-
nienie korpusu drogi, odwodnienie i położenie na-
wierzchni asfaltowej 200 mb. Wartość 136 960 zł.

Dokonano odbioru modernizacji drogi powiato-
wej w miejscowości Goszcza-Kielnik zadanie reali-
zowano w ramach IS-ów. Wartość całkowita zada-
nia 448 321,00zł, udział Gminy 179 328,00 zł.

Wysiołek Luborzycki

Goszcza

Kocmyrzów 
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Dokonano również odbioru robót związanych 
z budową chodnika w Prusach przy drodze powia-
towej w ramach IS-ów. Zadanie to obejmowało 
dokończenie kanalizacji deszczowej na całym pro-
jektowanym odcinku oraz częściowego wykonania 
chodnika z kostki brukowej. Wartość prac wyniosła 
374 707,00 zł, udział Gminy 219 000,00 zł.

Prusy

Budowa sal gimnastycznych
Łuczyce 

Na budowie sali gimnastycznej w Łuczycach 
prace idą pełną parą. Cały obiekt jest już przykryty 
dachem, zamontowana została również zewnętrz-
na stolarka okienna i drzwiowa, rozpoczęły się pra-

ce elewacyjne. Wewnątrz wykonywane są wylewki 
i tynki. Prace realizowane są zgodnie z harmono-
gramem rzeczowo-finansowym.

Goszyce
Na budowie sali gimnastycznej w Goszycach po 

przerwie świątecznej ruszyły prace budowlane. 
Cały obiekt jest już przykryty dachem, zamontowa-
na została zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa, 

trwają prace elewacyjne. Wewnątrz wykonywane 
są wylewki i tynki. Prace realizowane są zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

„Klub Senior +” w Kocmyrzowie 
rozpoczął swoją działalność

Od 1 stycznia 2020 roku w Kocmyrzowie, ul. 
Centralna 115 (budynek biblioteki) rozpoczął swo-
ją działalność „Klub Senior+”. Na zajęcia w klubie 
zapraszamy mieszkańców naszej Gminy w wieku 
60 i więcej. Udział w nich daje możliwość nawiąza-
nia nowych znajomości, wymiany myśli, wspólnej 
zabawy, przyjemnie spędzonego czasu oraz roz-

wijania własnych zainteresowań. Spotkania klubu 
odbywają się trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, 
środy i piątki. Kontakt z osobą prowadzącą „Klub 
Senior +” w Kocmyrzowie pod numerem telefo-
nu 668 804 894

Jubileusz w Pietrzejowicach
1 stycznia 2020 roku miało miejsce wyjątkowe 

święto. Tego to bowiem dnia swoje setne urodziny 
obchodził mieszkaniec naszej gminy Pan Stanisław 
Gorczyca z Pietrzejowic.

Dzień później tj. 2 stycznia 2020 roku, Wójt 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, 
odwiedził naszego Dostojnego Jubilata i przeka-
zał Mu serdeczne gratulacje i życzenia. Gratulacje 
Panu Stanisławowi złożyli także: Zastępca Kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego Ewelina Kałkus, pani 
Renata Rumińska-Busz, reprezentującą Gminną 
Radę Seniorów oraz przedstawiciel Rady Sołeckiej 
Pietrzejowic pan Witold Busz.   

Niestety z wielką przykrością zmuszeni jeste-
śmy Państwa poinformować, iż kilka dni po swoim 

wyjątkowym Jubileuszu – 5 stycznia 2020 roku – 
Pan Stanisław Gorczyca zmarł.
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 „Tu mieszkam – tu płacę podatek”
Szanowni mieszkańcy,

jednym z głównych źródeł dochodów gminy są 
podatki płacone przez Państwa z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych.

Pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych 
PIT w ok. 38% trafiają do budżetu tej gminy, którą 
podatnik wskaże jako swoje miejsce zamieszkania.

Fundusze te przeznaczane są między innymi na 
finansowanie:

• budowy i modernizacji dróg, chodników, 
oświetlenia ulicznego,

• rozbudowy i modernizacji bazy sportowej 
i oświatowej,

• inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
• zadań z zakresu ochrony środowiska.
Liczba osób zamieszkujących, ale nie zameldo-

wanych na terenie naszej gminy szacowana jest na 
ponad tysiąc mieszkańców. Jeśli osoby te w swoim 
formularzu PIT jako miejsce zamieszkania wskaza-
łyby Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, to w prosty 
sposób przełożyłoby się to na dodatkowy dochód 
w budżecie.

Niestety, podatki osób zameldowanych poza 
naszym terenem stanowią wpływy do budżetu in-
nych gmin.

Każdy, kto składając swoje roczne rozlicze-
nie PIT, jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca, będzie miał udział w jej 
dalszym rozwoju.

W tym celu:
• swoje rozliczenie roczne PIT złóż w Urzę-

dzie Skarbowym w Proszowicach, w części 
A wpisz – Urząd Skarbowy w Proszowicach, 
w części B wskaż – adres zamieszkania na te-
renie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

• poza okresem rozliczeniowym zaktualizuj 
dane o miejscu zamieszkania za pośrednic-
twem formularza aktualizacyjnego ZAP-3, 
który można składać cały rok,

• poinformuj o miejscu zamieszkania swojego 
pracodawcę, który zaktualizowane dane za-
mieści w rozliczeniu podatkowym przesyła-
nym do Urzędu Skarbowego

Dzięki tak prostej czynności możesz mieć udział 
w dalszym rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Komunikat Komisariatu Policji
Komisariat Policji w Słomnikach w związku 

z nadchodzącym okresem ferii zimowych w trosce 
o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zwraca się 
z apelem do mieszkańców aby pamiętać o zasa-
dach bezpieczeństwa, podczas zimowych zabaw. 
Jazda na nartach, sankach czy łyżwach należą do 
najbardziej popularnych zajęć podczas ferii. Jednak 
zabawa w zimowych warunkach może skończyć 
się urazem, kolizją, a nawet niebezpieczną kąpielą 
w mroźnym stawie.

Należy także pamiętać o zasadach bezpieczne-

go podróżowania udających się na wypoczynek, 
właściwego zachowania się w górach, a także bez-
piecznego przebywania w domu. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na bezpieczeństwo w sieci i zagro-
żenia wynikające z niefrasobliwego korzystania 
z Internetu.

Wszelkie informacje dotyczące ewentualnych 
zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem 
dzieci i młodzieży należy przekazać na bieżąco do 
dyżurnego jednostki telefonicznie tel. 0 12-388-
29-97, 112, 997



Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Oddział Miechów ul. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów
ul. Barska 12, 30-307 Kraków tel. 41 38 30285

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków Luborzyca, ul. Jagiellońska 7

Tel. 12 34 00 405/409/421 32-010 Luborzyca

Fax. 12 34 00422 tel. 12 3871410 wew. 16 lub 36

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca od 1 STYCZNA do 31 GRUDNIA 2020 r.

MIEJSCOWOŚCI
Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Łuczyce I, III poniedziałek m-c 04*,20 3,17 2,16 6,20 4,18 1,15 6,20 3,17 7,21 5,19 2,16 7,21

Marszowice, Wysiołek Luborzycki   , Goszyce I, III  wtorek m-ca 7,21 4,18 3,17 7,21 5,19 2,16 7,21 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15

Krzysztoforzyce, Zastów I, III środa m-ca 31.12.2019r.*,15 5,19 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16

I, III czwartek m-ca 2,16 6,20 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16 6,20 3,17 1,15 5,19 3,17

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

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

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

II, IV środa m-ca 8,22 12,26 11,25 8,22 13,27 10,24 8,22 12,26 9,23 14,28 07*,25 9,23

Baranówka, Sulechów II, IV czwartek m-ca 9,23 13,27 12,26 9,23 14,28 06*,25 9,23 13,27 10,24 8,22 12,26 10,24

Kocmyrzów, Wiktorowice II, IV piątek m-ca 10,24 14,28 13,27 10,24 8,22 12,26 10,24 14,28 11,25 9,23 13,27 11,29*

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca od 1 STYCZNIA do 31 GRUDNIA 2020 r.

MIEJSCOWOŚCI
Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Łuczyce III poniedziałek m-c 20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Marszowice, Wysiołek Luborzycki   , Goszyce III  wtorek m-ca 21 18 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15

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

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

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

Wilków, Rawałowice, Skrzeszowice IV  poniedziałek m-ca 27 24 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28

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

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

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

Kocmyrzów, Wiktorowice IV piątek m-ca 24 28 27 24 22 26 24 28 25 23 27 29*

MIEJSCOWOŚCI
Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Łuczyce I poniedziałek m-c 04* 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7

Marszowice, Wysiołek Luborzycki   , Goszyce I  wtorek m-ca 7 4 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1

Krzysztoforzyce, Zastów I środa m-ca 31.12.2019r.* 5 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2

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

Prusy, Goszcza, Sadowie I piątek m-ca 3 7 6 3 30.04* 5 3 7 4 2 6 4

Wilków, Rawałowice, Skrzeszowice II  poniedziałek m-ca 13 10 9 11* 11 8 13 10 14 12 9 14

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

II środa m-ca 8 12 11 8 13 10 8 12 9 14 07* 9

Baranówka, Sulechów II czwartek m-ca 9 13 12 9 14 06* 9 13 10 8 12 10

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

*31.12.2019r.(wtorek) w zamian za 01.01.2020r.

*04.01.2020r.(sobota) w zamian za 06.01.2020r.

*11.04.2020r.(sobota) w zamian za 13.04.2020r.
*30.04.2020r.(czwartek) w zamian za 01.05.2020r.
*06.06.2020r.(sobota) w zamian za 11.06.2020r
*07.11.2020r.(sobota) w zamian za 11.11.2020r.
*29.12.2020r. (wtorek) w zamian za 25.12.2020r.

Głęboka, Karniów, Czulice, Łososkowice

Wola Luborzycka, Dojazdów

Głęboka, Karniów, Czulice, Łososkowice

Wola Luborzycka, Dojazdów

Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca od 1 STYCZNIA do 31 GRUDNIA 2020 r.

Głęboka, Karniów, Czulice, Łososkowice

Wola Luborzycka, Dojazdów
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Informacja Urzędu Gminy
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca infor-

muje, że każdy Rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany 
do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do 
wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia 
gruntów będących w posiadaniu lub współposiada-
niu w terminach:

• od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. – 
wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) sta-
nowiącymi dowód zakup oleju napędowego 
w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycz-
nia 2020 r.,

• od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 
r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakup oleju napędo-
wego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 
lipca 2020 r. w ramach limitu określonego na 
2020 rok.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez 
producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do 
wniosku należy dołączyć dokument wydany przez 

kierownika biura powiatowego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ARMiR) zawie-
rający informacje o średniej rocznej liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego 
w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym 
rok, w którym będzie składany wniosek. Zwrot po-
datku akcyzowego przysługuje na bydło określone 
w załączniku do ustawy czyli: buhaje od 6 do 18 
miesiąca, krowy, cielęta do 6 miesiąca, jałówki od 6 
do 18 miesiąca.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. 
wynosi:

• 100,00 zł × ilość ha użytków rolnych oraz
• 30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jed-

nostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 1–30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia 

wniosku w pierwszym terminie,
• 1–31 października 2020 r. w przypadku zło-

żenia wniosku w drugim terminie, gotówką 
w kasie urzędu gminy lub przelewem na ra-
chunek bankowy podany we wniosku.

Kontrole palenisk na terenie gminy
Realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza 

dla Województwa Małopolskiego oraz uchwały 
antysmogowej, w obecnym sezonie grzewczym po-
dobnie jak w poprzednich pracownicy urzędu gmi-
ny wykonują kontrole palenisk w gospodarstwach 
domowych. Kontrole te mają charkter systemowy, 
a także interwencyjny. W tym roku nowością są 
kontrole zainicjowane zgłaszaniem Ekointerwencji. 
Za pomocą strony internetowej https://powietrze.
malopolska.pl/ekointerwencja/ mieszkańcy mogą 
w szybki sposób zgłosić podejrzenie spalania od-
padów. Następnie zgłoszenie trafia do tutejszego 
urzędu i pracownicy są zobowiązani do podję-
cia interwencji oraz poinformowania o wynikach 
kontroli urząd marszałkowski i osobę zgłaszającą. 
Zgodnie z odgórnymi wytycznymi, tut. urząd uru-
chomił odrębną skrzynkę mailową pod adresem 

powietrze@kocmyrzów-luborzyca.ug.gov.pl, gdzie 
także można zgłaszać przypadki podejrzenia spala-
nia odpadów. W okresie od października do grud-
nia przeprowadzono 125 kontroli systemowych 
i interwencyjnych, w tym 7 zgłoszonych w ramach 
Ekointerwencji. Co ciekawe, tylko w jednym przy-
padku zgłoszonym interwencyjnie stwierdzono 
podejrzenie spalania odpadów, w pozostałych nie 
stwierdzono naruszeń. Wynika to z częstego po-
dejrzenia spalania odpadów, gdy z komina wydoby-
wa się czarny dym, który w rezultacie jest efektem 
nieodpowiedniego rozpalania kotła węglowego.

W trakcie czynności kontrolnych mieszkańcy 
informowani są o zapisach ww. uchwały, w tym 
o kategorycznym zakazie wykorzystywania, jako 
opał mułów, pyłów i flotów węglowych oraz węgla 
zawierającego więcej niż 15 proc. drobnego ziarna 

np. miału. U osób spalających drewno, weryfikowa-
na jest jego wilgotność, która nie może przekraczać 
20% oraz czy nie zostało ono zanieczyszczone 
powłokami lakierniczymi, bejcami czy impregna-
tami. Równolegle weryfikowane są same kotły pod 
względem ich klasy wg normy PN EN 303-5. Wła-
ściciele w oparciu o zapisy uchwały antysmogowej 
informowani są do kiedy można je legalnie użyt-
kować. W tym roku dodatkowo w uzasadnionych 
sytuacjach zostały pobrane próbki popiołu, a na-
stępnie przekazane do badania przez specjalistycz-
ne laboratorium – Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla w Zabrzu pod kątem ewentualnego spala-
nia odpadów. Na 20 pobranych próbek popiołu w  
16 przypadkach jednoznacznie stwierdzono spa-
lanie odpadów. Analiza morfologiczna i chemiczna 
w powyższych przypadkach wykazała obecność 
spalonego drewna i węgla, ale także forniru, oraz 
elementów metalowych w postaci gwoździ, śrub, 
zszywek tapicerskich, pianki montażowej. W związ-
ku z powyższym, urząd gminy wystąpi z wnioskiem 
o ukaranie w trybie mandatowym mieszkańców 
spalających odpady. W trzech kolejnych próbkach 
popiołu nie można jednoznacznie stwierdzić spa-
lania odpadów, jak również wykluczyć tego proce-
deru. Tylko w jednym przypadku analiza chemiczna 
wykluczyła spalanie odpadów w palenisku indywi-
dualnym. Głównym celem zadania jest wyelimino-
wanie procederu spalania odpadów w paleniskach 
indywidualnych.

Jednocześnie przypominamy, że projektem ma-
jącym pomóc w eliminacji źródeł zanieczyszczenia 
powietrza jest wymiana starych kotłów na nowo-
czesne i ekologiczne urządzenia opalane gazem 
lub biomasą. Do końca września 2019 r. na terenie 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca wymieniono 311 
kotłów wraz z modernizacją instalacji centralnego 
ogrzewania z dofinansowaniem w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, za kwotę  
3 944 202,90 zł. W listopadzie 2019 roku został 
złożony kolejny wniosek, którego celem jest pozy-
skanie środków zewnętrznych na wymianę kolej-
nych 190 kotłów w latach 2020–2021.

Informacje na temat możliwości uzyskania dofi-
nansowania do wymiany pieców mieszkańcy gminy 
mogą uzyskać za pośrednictwem strony interne-

towej tut. Urzędu https://www.kocmyrzow-lubo-
rzyca.ug.gov.pl/dla-mieszkancow/wymien-piec/
lub bezpośrednio u pracowników Referatu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarowania Odpadami, tel.  
12 387 22 62.

Zdjęcia próbki odpadu paleniskowego
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Ekologiczny konkurs plastyczny
W dniu 15 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury 

i Promocji w Baranówce rozstrzygnięty został kon-
kurs na projekt plakatu promującego komposto-
wanie i nie spalanie bioodpadów. Celem konkursu 
było podnoszenie świadomości na temat szkodli-
wości spalania bioodpadów, a także korzyści wy-
nikających z kompostowania. Wręczenie nagród 
i podsumowanie Konkursu poprzedzone zosta-
ło wykładem ekodoradcy Anety Caba na temat 
szkodliwości zanieczyszczenia powietrza, zapisów 
uchwały antysmogowej, a także działań podejmo-
wanych przez samorząd gminy w trosce o jakość 

powietrza, w tym w szczególności wymiany kotłów 
starego typu oraz systemowych i interwencyjnych 
kontroli palenisk na terenie gminy. 

Przypomnijmy w tym miejscu, iż Konkurs skie-
rowany był do uczniów i przedszkolaków z terenu 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w trzech katego-
riach wiekowych: kategoria pierwsza: przedszkole 
– klasa 0, kategoria druga: klasy od I do III, kategoria 
trzecia: klasy od IV do VIII. Był on efektem finalnym 
cyklu prelekcji dotyczących kompostowania, zaka-
zu spalania odpadów i bioodpadów. Prelekcje te zo-
stały przeprowadzone w październiku 2019 roku 
przez ekodoradcę Gminy Kocmyrzów-Luborzycy 
Anetę Caba we wszystkich szkołach i przedszko-
lach na terenie gminy. Podczas prezentacji przed-
szkolaki i uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo 

kompostować bioodpady, jakie z tego wynikają 
korzyści dla środowiska i w jaki sposób można wy-
korzystać kompost. Dodatkowo omówiony został 
temat szkodliwości spalania bioodpadów, takich jak 
skoszona trwa, liście, gałęzie. Uczestniczy czynnie 
brali udział w zajęciach, chętnie odpowiadali na za-
dawane pytania, wykazali się dużą wiedzą w tym 
zakresie. Na konkurs wpłynęły 83 prace konkur-
sowe. Jury w składzie: Aneta Caba – ekodoradca 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Jadwiga Łach – 
Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicz-
nego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca oraz Elżbieta Pierwoła – plastyk 
Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Lubo-
rzycy, wyłoniło zwycięzców, którymi zostali:

Kategoria pierwsza (przedszkole – zerówka):
miejsce I – Kacper Nowak (SP Goszcza)
miejsce II – Jakub Czarnecki (SP Luborzyca)
miejsce III – Jagoda Micek (SP Łuczyce)
wyróżnienia: Oliwia Dudek ( SP Łuczyce), 
Natalia Dudek (SP Łuczyce)
Kategoria druga ( klasy I – III ):
miejsce I – Joanna Kopeć (SP Luborzyca)
miejsce II – Gabriela Pazdańska (SP Kocmyrzów)
miejsce III – Olaf Wójcik (SP Karniów)
wyróżnienia: Anna Gadzinowska (SP Łuczyce), 
Szymon Frań (SP Luborzyca)
Kategoria trzecia (Klasy IV–VIII):
miejsce I – Adam Mietła (SP Pietrzejowice)

miejsce II – Julia Nowak (SP Goszcza )
miejsce III – Kinga Bugaj (SP Prusy)
wyróżnienie: Agnieszka Kozera (SP Karniów), 
Maciej Śmiałek (SP Łuczyce), Rafał Baran (SP 
Maciejowice).
Za udział w konkursie wszyscy jego uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują 

wszystkim jego zwycięzcom, i już teraz zapraszają 
do udziału w następnych konkursach!

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

,,EKO Ozdoby Świąteczne’’
Dnia 15 grudnia 2019 roku w Centrum Kultury 

i Promocji odbyło się spotkanie uczestników kon-
kursu ekologicznego pt. „EKO Ozdoby Świąteczne”. 
Konkurs został zorganizowany przez Stowarzy-
szenie „Gmina Aktywna+” oraz Centrum Kultury 
i Promocji. Licznie zgromadzeni goście mieli okazję 
zaczerpnąć wiedzy na temat ochrony czystego po-
wietrza oraz o tym jakie działania są podejmowa-
ne w naszej gminie w walce ze smogiem. Prelekcję 
wraz z przekazem multimedialnym poprowadziła 
ekodoradca z Urzędu Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca – pani Aneta Caba. Celem spotkania było 
zwiększenie świadomości wśród dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych na temat zanieczyszczeń po-
wietrza, poprzez uczestnictwo w wykładzie oraz 

udziału w konkursie ekologicznym. Konkurs pole-
gał na kreatywnym wykonaniu ozdoby świątecz-
nej z ekologicznych materiałów według własnego 
pomysłu i skierowany był do mieszkańców Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Konkurs na „EKO Ozdo-
bę Świąteczną” cieszył się sporym powodzeniem 
co wskazywała liczba złożonych prac. Jury miało 
nie lada wyzwanie, gdyż wszystkie ozdoby były 
oryginalne i niepowtarzalne w swoim wyglądzie. 
Spośród 59 ozdób i stroików komisja wybrała 30 
najlepszych w trzech kategoriach wiekowych oraz 
10 wyróżnień. Miłym zakończeniem spotkania było 
wręczenie nagród zwycięzcom w postaci trzydzie-
stu żywych choinek, które powędrowały do do-
mów szczęśliwych laureatów.
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„Stop przemocy i agresji w szkole”
W dniu 11 grudnia 2019 roku wręczone zo-

stały nagrody uczniom, zwycięzcom konkursu 
plastycznego „Stop przemocy i agresji w szkole”, 
którego organizatorem był Zespół Interdyscypli-
narny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Konkurs ten 
został przeprowadzony w ramach realizowanego 
Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek 
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Projekt 
„Aktywnie Przeciw Przemocy”. Do Konkursu zgło-
szono 108 prac plastycznych ze szkół w Luborzycy, 
Kocmyrzowie, Maciejowicach, Karniowie, Goszczy, 
Goszycach, Pietrzejowicach i Prusach.

W kategorii I: uczniowie klas I–III szkół podsta-
wowych oceniono 54 prace plastyczne, a w katego-
rii II: uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych 
oceniono 46 prac plastycznych. Ze względów for-
malnych ocenie nie podlegało 8 prac plastycznych.

Komisja Konkursowa w składzie: Anna Szym-
czyk-Sierak – Przewodnicząca Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałaniu Narkomanii, Elżbieta Turek – 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kocmyrzowie-Luborzycy, Jadwiga Łach – Radna 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Sylwia Zawalska-
-Wierzbińska – Przewodnicząca Zespołu Inter-
dyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Kocmyrzowie-Luborzycy, Elżbieta 
Pierwoła – plastyk Centrum Kultury i Promocji, 
sierżant Agnieszka Adamek i sierżant sztabowy 
Przemysław Koster – przedstawiciele Komisariatu 
Policji w Słomnikach, po długich obradach przyzna-

ła ostatecznie następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria I – uczniowie klas I–III 
szkół podstawowych:
I miejsce – Mateusz Gaudyn, 
II miejsce – Emilia Rynczak, 
III miejsce – Franciszek Marzec. 
Wyróżnienia: Karina Bryndza, Zuzanna Gawryś, 
Marcelina Wachowska 
Kategoria II – uczniowie klas IV–VIII 
szkół podstawowych:
I miejsce – Adam Mietła, 
II miejsce – Amelia Pałetko, 
III miejsce – Lena Ziembla 
Wyróżnienia: Martyna Jurek i Weronika 
Kuczyńska 
Ponadto Komisja wyróżniła dwie prace nadesła-

ne przez przedszkola w Luborzycy i Goszczy. Była 
to praca wykonane przez Zuzannę Marzec oraz 
wspólnie wykonany plakat przez Jana Stefańczyka 
i Kacpra Nowaka. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody i wyróż-
nienia ( pamiątkowe dyplomy oraz drobne upomin-
ki: puzzle, gry planszowe, książki i słodycze) z rąk 
Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jam-
borskiego.  

Wszystkim uczestnikom konkursu, jego or-
ganizatorzy, składają serdeczne podziękowania 
za poświęcony czas i zaangażowanie związane 
z udziałem w konkursie. Równocześnie informuję, 
iż plakaty, które zajęły pierwsze miejsca zostaną 
wydrukowane i przekazane do szkół, w których 
będą przypominać, że przemoc nie jest właściwą 
drogą postępowania i rozwiązywania problemów 
oraz sporów w szkole.

Spotkanie emerytów w Baranówce
9 stycznia 2020 roku w Baranówce Zarząd 

Koła nr 4 Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przygotował 
dla swoich Członków uroczyste spotkanie świą-
teczno-noworoczne, w którym udział wzięli licz-
nie przybyli do Baranówki członkowie Koła oraz 
zaproszeni Goście, których powitała Grażyny 
Bebak – Przewodniczącej Koła Emerytów. Swoje 
wystąpienie pani G. Bebak zakończyła gorącymi 
życzeniami wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

skierowanymi do wszystkich emerytów i rencistów 
oraz obecnych w Baranówce Gości. Następnie pani 
Przewodnicząca przekazała wszystkim obecnym 
życzenia skierowane do nich przez nieobecną nie-
stety tego dnia w Baranówce Prezes Zarządu Re-
jonowego Związku Emerytów i Rencistów w Kra-
kowie – Nowej Hucie Mirosławę Miśtę. Następnie 
głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który 
w imieniu własnym oraz obecnej na spotkaniu 
Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec 
złożył życzenia wszelkiej pomyślności naszym Se-
niorom oraz wręczył symboliczne wiązanki kwia-
tów pani Grażynie Bebak i pani Danucie Sokół, 
Przewodniczącej Gminnej Rady Seniorów. Do ży-
czeń pana Wójta dla naszych Seniorów przyłączyli 
się następnie wspomniana już pani Danuta Sokół, 
asystent Posła na Sejm RP Ireneusza Rasia, Piotr 
Opiłka, który odczytał specjalny adres pana Posła 

skierowany do naszych Seniorów, a także Radny 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Grzegorz Marzec 
oraz Radni Powiatu Krakowskiego Beata Bartoszek 
i Włodzimierz Okrajek. W dalszej części tego wy-
jątkowego spotkania Przewodnicząca Koła Graży-
na Bebak wraz z jego przedstawicielami przekazała 
panu Wójtowi symboliczny upominek wraz z ser-
decznymi podziękowaniami za wieloletnie wspar-
cie i udzielaną pomoc na rzecz naszego Gminnego 
Koła Rencistów i Inwalidów. Podczas spotkania 
naszych Seniorów nie mogło oczywiście zabraknąć 
bogatego programu artystycznego. Były więc ko-
lędy i pastorałki w wykonaniu zespołu wokalnego 
„Wspomnienie”, działającego przy naszym Gmin-

nym Kole Emerytów i Rencistów, były i okoliczno-
ściowe utwory poetyckie recytowane przez panią 
Marię Nowak z Goszyc. Jednakże najważniejsza 
podczas czwartkowego spotkania naszych Senio-
rów w Baranówce była wspaniała atmosfera, pełna 
wzajemnej sympatii, zrozumienia i serdeczności.
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I Koncert Kolęd „Młodych  
Kosynierów” za nami 

W ostatnią niedzielę grudnia w Kościele Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy odbył 
się I Koncert Kolęd „Młodych Kosynierów”. Or-
kiestra złożona z niemalże 20 młodych muzyków 
pod batutą Grzegorza Martinsona, koordynatora 
projektu „Młodzi Kosynierzy” zachwyciła publicz-
ność najpiękniejszymi polskimi kolędami. Koncert 
poprowadziła Agnieszka Brodowska, dyrektor 
Centrum Kultury i Promocji. Młodzi Kosynierzy, 
to orkiestra dzieci i młodzieży kształcącej się pod 

okiem profesjonalnych instruktorów: Aleksandry 
Grodeckiej (flet), Grzegorza Martinsona (flet, sak-
sofon), Maksymiliana Kocerby (waltornia), Sławo-
mira Bukowskiego (saksofon, puzon, eufonium, 
tuba), Tomasza Adamczyka (trąbka) oraz Sławomi-
ra Łacha (instrumenty perkusyjne). 

Koncert Orkiestry poprzedził występ ze-
społu kameralnego, złożonego z instruktorów. 
Zespół wykonał trzy utwory: „Lulejże mi, lu-
lej”(muz.J.Derfel) z wokalem Hanny Tyrańskiej, 
„Pada Śnieg”(muz.R.Paczkowski), gdzie zaśpiewa-
ła Kamila Krzysztofek, oraz „Marry, did you kno-
w?”(muz.M.Lowry) z wokalem Julity Gorczycy. Po 
pełnym emocji i wzruszeń wstępie słuchacze mogli 
zachwycać się kolejnymi utworami, wykonywanymi 
już przez Orkiestrę w pełnym składzie. Pierwszym 

z nich był utwór instrumentalny pt. „Christmas Pi-
pes”(sł.i muz.Brendan Graham), który wprowadził 
słuchaczy w radosny, świąteczny nastrój. Następ-
nie mieliśmy przyjemność usłyszeć polskie kolędy, 
w których Orkiestra zachwycała brzmieniem, a wo-
kalistki będące jednocześnie muzykami Orkiestry 
oczarowały słuchaczy swoim głosem. W murach 
Świątyni rozbrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy, 
w których wystąpiły Martyna Natkaniec, Hanna 
Tyrańska, Natalia Wójcik, Kamila Krzysztofek oraz 
Julia Cuppa. Finałem I Koncertu Kolęd był znany 
na całym świecie utwór „All I want for Christmas 
is you”(sł.i muz.Mariah Carey), który po gromkich 
brawach muzycy wykonali raz jeszcze. 

Choć emocje dopiero opadają, a zachwyt nad 
kunsztem muzycznym młodych adeptów sztuki 
wciąż nam towarzyszy, młodzi muzycy na czele 
z dyrygentem nie osiadają na lurach. W planach 

kolejne koncerty oraz ciągłe zdobywanie nowej 
wiedzy.

Rekrutacja do projektu „Młodzi Kosynierzy” 
trwa. Zapraszamy wszystkie chętne do udziału 
w tej przygodzie dzieci i młodzież, zapewniamy 
zajęcia teoretyczne oraz naukę gry na instru-

mencie pod okiem wykwalifikowanych muzy-
ków. Zapisy bezpośrednio u instruktora podczas 
prowadzonych zajęć, każdy poniedziałek 18.00–
19.00, oraz wtorki 18.30–19.30 sala 208 w szko-
le w Luborzycy a także czwartki 18.30–20.00 na 
sali prób przy kościele, serdecznie zapraszamy.
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Sukcesy „Serenady”  
w Krzeszowicach

14 grudnia 2019 r. w Krzeszowicach odbył się 
X Jubileuszowy Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludo-
wych Regionu Krakowskiego. Organizatorem Prze-
glądu było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno 
oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

W Przeglądzie wzięły udział grupy i soliści z po-
wiatu krakowskiego i chrzanowskiego. Wśród 21 
grup i 12 solistów w kategorii osób dorosłych wy-
stąpił zespół „Serenada”działający przy Centrum 
Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz 
dwie solistki.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Prze-
glądu, Jury w składzie: Jadwiga Adamczyk, Bene-
dykt Kafel, Maria Kuśmirek i Monika Dudek posta-
nowiło przyznać 6 równorzędnych I miejsc m.in. 
„Serenadzie” – grupie kobiecej i „Serenadzie” – gru-
pie męskiej.

W kategorii dorośli soliści – I miejsce zdobyła 
mieszkanka Łuczyc – pani Paulina Tomczyk, a miej-
sce II – pani Maria Pochłopień z Czulic. Laureatom 
serdecznie gratulujemy.

„Aktywny Senior w CKiP”
„Aktywny Senior” to prozdrowotne zajęcia spe-

cjalnie opracowane dla osób starszych. Podczas 
ćwiczeń wykorzystywać będziemy elementy ae-
robiku, stretchingu, „Zdrowego Kręgosłupa” oraz 
metody Pilatesa. Jest to idealny zestaw ćwiczeń, 
pomagający w kształtowaniu zdrowej i wyspor-
towanej sylwetki, poprawiający kondycję, kształ-
tujący równowagę oraz wzmacniający całe ciało. 
Trening prowadzony jest zawsze w spokojnym tem-

pie, dostosowanym do możliwości ćwiczących, bo 
aktywny senior, to szczęśliwy senior! Prowadzący 
Agnieszka Brodowska, instruktor rekreacji rucho-
wej oraz fitness.

Zajęcia ruszają od 12 lutego po utworzeniu 
grupy w każdą środę o godzinie 9.30–10.20 
Obowiązują zapisy, zajęcia są bezpłatne.

III „Międzypokoleniowa Wieczerza 
Wigilijna”

20 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie „Gmina 
Aktywna +” z pomocą Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zorga-
nizowało już po raz trzeci „Międzypokoleniową 
Wieczerzę Wigilijną”. Przy wspólnym świątecznym 
stole spotkali się samotni, starsi, niepełnosprawni 
mieszkańcy naszej gminy. Były też rodziny wielo-
dzietne. Tegoroczna „Międzypokoleniowa Wie-
czerza Wigilijna”zgromadziła około 80 osób, dla 
których w wielu przypadkach była to jedyna okazja 
do wyjścia z domu, spotkania się ze znajomymi, czy 
też spędzenia kilku godzin w miłej atmosferze , przy 
stołach zapełnionych świątecznymi przysmakami.

Ponadto organizatorzy dla wszystkich uczestni-
ków spotkania przygotowali paczki świąteczne.

Wszystkim, którzy przybyli na to wyjątkowe 
spotkanie ciepłe, serdeczne życzenia świąteczne 
i noworoczne złożyli obecni na spotkaniu: Wójt 
Gminy Marek Jamborski oraz Przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Doniec. 

Spotkanie Wigilijne rozpoczęto od odczytania 
przez proboszcza ks. Tadeusza Majchra fragmentu 
Ewangelii mówiącej o wydarzeniu sprzed 2000 lat 

oraz wspólnej modlitwy. Świąteczny nastrój spo-
tkania wzbogaciły kolędy w wykonaniu chóru „El 
Crescendo” prowadzonego, przy Centrum Kultury 
o Promocji w Baranówce, przez Marcina Salachnę 
oraz prelekcja historyka Jerzego St. Kozika o pol-
skich tradycjach wigilijnych. 

Żeby udało się zorganizować tak dużą imprezę, 
potrzebny był wysiłek i praca wielu osób dobrego 
serca. A tych z roku na rok nam przybywa. Dlatego 
też chcielibyśmy serdecznie podziękować wszyst-
kim, dzięki którym udała się nasza uroczystość.

O tym, że nasza tradycyjna już uroczystość była 
udana i potrzebna najlepiej świadczą rozmowy jej 
uczestników, którzy między sobą już umawiali się 
na spotkanie w roku przyszłym, a pracownikom 
socjalnym GOPS przypominali, aby broń boże nie 
zapomnieć o nich za rok, bo są bardzo zadowoleni 
z udziału w uroczystości, bardzo im się podobało, 
cieszą ich prezenty i chcą znów spotkać się razem. 
Czyż może być lepsze podziękowanie?

Opr. S. Zawalska – Wierzbińska

Fot. Marian Lewicki

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Międzypokole-
niowa Wieczerza Wigilijna” realizowane przez Stowarzyszenia Gmina Aktywna+ 

zostało dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.
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Zapraszamy na zajęcia Tai Chi
Tai Chi zalicza się do styli wewnętrznych Kung 

Fu Wushu. Charakteryzuje się płynnym ruchami 
wykonywanymi w wolnym tempie. W Chinach jest 
to najbardziej popularna forma ruchu (praktycznie 
w każdym parku można zobaczyć osoby trenują-
ce taichi). Jej prozdrowotny wpływ jest znany od 
wielu lat a ćwiczyć to mogą osoby w każdym wie-
ku i sprawności fizycznej. Zajęcia pozwalają się 
również zrelaksować gdyż duży nacisk kładzie się 
na prawidłowy sposób oddychania. Zajęcia popro-
wadzi Michał Adamowicz – Wielokrotny zdobywca 

tytułu Najlepszego Zawodnika Wushu w Polsce. 
Brązowy medalista Mistrzostw Europy, 7-zawod-
nik na Świecie (na tych zawodach został również 
wybrany najlepszym zawodnikiem z Europy).Tre-
ner Polskiej Reprezentacji Wushu. Egzaminator 
Polskiego Związku Wushu na stopnie Ji. Aktualnie 
posiadacz 5-go duana (stopień mistrzowski) i 2-go 
duana klasy Międzynarodowej.

Poniedziałek godz. 20.00–21.00 koszt 15 zł lub 
karnet 50 zł miesięcznie 

III Powiatowy Festiwal  
Piosenki „O Złoty Klucz  
Powiatu Krakowskiego”

To już po raz trzeci w Centrum Kultury i Pro-
mocji w Kocmyrzowie-Luborzycy odbył się Po-
wiatowy Festiwal Piosenki „O Złoty Klucz Powiatu 
Krakowskiego”.

Festiwal zorganizowało Stowarzyszenie „Gmina 
Aktywna+” przy dużej współpracy Centrum Kultu-
ry i Promocji. Projekt realizowany był przy wspar-
ciu finansowym Powiatu Krakowskiego. Istotnego 
wsparcia organizatorom udzieliła także Gmina 
Kocmyrzów-Luborzyca.

Głównym celem Festiwalu było pielęgnowanie 
wśród dzieci i młodzieży miłości do muzyki oraz 
rozbudzanie zainteresowań kulturalnych, a także 
realizację artystyczną, wzajemną integrację, zacie-
śnienie współpracy pomiędzy instytucjami kultury, 
szkołami i stowarzyszeniami oraz promocja powia-
tu krakowskiego i gmin.

Do zmagań konkursowych zgłosiło się pra-
wie 100 uczestników ( 80 podmiotów wykonaw-

czych – soliści i zespoły) z wielu gmin powiatu 
krakowskiego.

Młodych artystów oceniało fachowe, niezależ-
ne Jury w składzie: Justyna Motylska, Małgorzata 
Mazur i Ignacy Matuszewski. Wokaliści prezento-

wali swoje zdolności w 3 kategoriach wiekowych: 
6–9 lat, 10–15 lat, 16–23 lat oraz w kategorii ze-
społy. Część konkursowa Festiwalu odbyła się  
7 grudnia 2019 r. natomiast uroczysty Koncert 
Laureatów miał miejsce 14 grudnia.

Wyniki III Powiatowego Festiwalu Piosenki 
„O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego” Baranów-
ka, 7 grudnia 2019 r.

Kategoria I – soliści
Miejsce I 
• Katarzyna Majkut – CKiP w Michałowicach
• Aniela Mądra – CKiS w Skawinie
• Emilia Luty – CKiP w Kocmyrzowie-Lubo-

rzycy
• Antonia Kwater – Sekcja Wokalna w Prusach
• Oliwia Bąk – S.P. w Michałowicach 

Miejsce II 
• Kalina Czak – GOKiS w Wielkiej Wsi
• Oliwia Mistarz – CKiP w Michałowicach

Miejsce III 
• Hanna Mucha – SCKiP Gminy Zabierzów
• Maja Klaś – GOK w Mogilanach
• Blanka Wierzbińska – CKiP w Kocmyrzowie 

-Luborzycy

Kategoria II – soliści
Miejsce I 
• Julia Dąbrowska – CKiS w Skawinie   
• Zuzanna Węglarz – GOK w Mogilanach
• Estera Wierzbińska – CKiP w Kocmyrzowie-

-Luborzycy

Miejsce II 
• Oliwia Stefańczyk – NCK
• Małgorzata Młynarczyk – GOK w Mogila-

nach
• Zuzanna Kępa – S.P. Nr 92 w Krakowie
• Julia Wyrwik – CKiS w Krzeszowicach
• Karolina Kramarz – CKiS w Krzeszowicach

Miejsce III 
• Aleksandra Szota – SCKiP Gminy Zabierzów
• Urszula Strzebońska – GOK w Mogilanach
• Natasza Żurek – SCKiP Gminy Zabierzów

Kategoria III – soliści
Miejsce I 
• Wiktoria Gorzkowska – CKiP w Kocmyrzo-

wie-Luborzycy
• Karolina Gorzkowska – CKiP w Kocmyrzo-

wie-Luborzycy

Miejsce II 
• Ewa Mrożnik – MDK im. Andrzeja Bursy 

w Krakowie
• Damian Kłusek – MDK im. Andrzeja Bursy 

w Krakowie

Miejsce III 
• Kinga Kaczmarczyk – CKiP w Igołomii – 

Wawrzeńczycach
• Oliwia Świerszcz – MDK im. Andrzeja Bursy 

w Krakowie

Ze względu na małą ilość zgłoszonych zespołów 
Jury postanowiło rozpatrywać zespoły w jednej 
kategorii wiekowej.

Miejsce I – Duet „ZULA” – GOK w Mogilanach
Miejsce II – Zespół „MAŁA CONTRA” – SCKiP 

Gminy Zabierzów
Miejsce III – Zespół „METRUM” – CKiP 

w Kocmyrzowie-Luborzycy
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Każdy z uczestników Festiwalu otrzymał pa-
miątkowy dyplom i nagrodę rzeczową.

Zdobywcy miejsc III, II i I otrzymali specjalnie 
wykonane statuetki – „Klucz Powiatu Krakowskie-
go”. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Cieszy nas fakt, że z roku na rok Festiwal cieszy 
coraz większym zainteresowaniem, a i poziom Fe-
stiwalu, jak wielokrotnie podkreślało Jury jest bar-
dzo wysoki.

Opłatek w Starostwie
W dniu 19 grudnia 2019 roku w Starostwie 

Powiatowym w Krakowie odbyło się tradycyjne 
spotkanie opłatkowe. W części artystycznej uro-
czystości zaprezentowały się laureatki I miejsc 
w najmłodszej kategorii wiekowej III Powiatowe-
go Festiwalu Piosenki „O Złoty Klucz Powiatu 
Krakowskiego”, zorganizowanego w Baranów-
ce przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” 
przy współpracy Centrum Kultury i Promocji 
w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Wśród piątki wykonawców znalazły się woka-
listki na co dzień uczęszczające na zajęcia wokalne naszego Centrum Kultury i Promocji i sekcji wokal-

nej w Prusach – Emilia Luty i Antonia Kwater.
Po części artystycznej, która wprowadziła 

wszystkich w nastrojową, świąteczną atmosferę 
głos zabrali Starosta Krakowski Wojciech Pałka, 
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj, Harc-
mistrz Mariusz Siudek, Wojewoda Małopolski Piotr 
Ćwik, Przewodniczący Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego Jan Tadeusz Duda oraz Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Spotkanie zakończyło błogosławieństwo, wspól-
ny opłatek i życzenia.
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„Wieczór Wigilijny” w Goszczy
Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, to 

czas miłości i radości, czas wspólnych spotkań z ro-
dziną i znajomymi. Stowarzyszenie Aktywna Wieś 
w Goszczy i Sadowiu po raz kolejny zorganizowało 
wspólne spotkanie wigilijne. Prezes Stowarzysze-
nia Krystyna Broś przywitała zaproszonych gości. 
Wśród przybyłych znaleźli się:Wójt Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca Marek Jamborski, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Małgorzata Doniec, Radny Gminy 
Radosław Zębala, proboszcz parafii Goszcza ksiądz 
Andrzej Orlikowski, Prezes Gminnego Zarządu PSL 
Stanisław Jungiewicz, Prezes OSP Goszcza Henryk 
Dutkiewicz, Naczelnik OSP Goszcza Łukasz Dut-
kiewicz, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów 
Danuta Sokół wraz z panem Józefem Chmiel, Kie-
rownik Biblioteki w Goszczy Wiesława Zielińska, 
Prezes Orkiestry „TON” Sebastian Regulski, Wójt 
Gminy Jerzmanowice – Przeginia Tomasz Gwizdała, 
pani Jadwiga Jakubiec. Dużo radości sprawiło nam 

przybycie przedstawicieli wszystkich Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu naszej Gminy. „Zatrzymajcie 
się ludzie na chwilę”, tym wierszem rozpoczęłyśmy 
program poetycki, który nawiązywał do okresu Bo-
żonarodzeniowego. Następnie był czas na odczyta-

Zastów – „Spotkanie przy  
wigilijnym stole”

15 grudnia 2019 roku w Domu Ludowym w Za-
stowie odbyło się ,spotkanie przy „wigilijnym stole,,, 
zorganizowane przez Sołtys Jolantę Łaciak, Radę 
Sołecką i Radną Gminnej Rady Seniorów Krysty-
nę Zbroję. Okazją do spotkania, na które zostały 
zaproszone osoby samotne i starsze, zamieszkałe 
w Zastowie, był ten szczególny, magiczny czas ocze-
kiwania na Święta Bożego Narodzenia. Zebrani bie-
siadowali przy kawie, herbacie , ciastach i wigilijnym 
barszczyku. Składano sobie życzenia świąteczne, 
śpiewano przepiękne kolędy, wspominano zwycza-
je związane z przygotowaniami do świąt. Przybyli 
zaproszeni goście : ksiądz kanonik Wiesław Chole-
wa, ksiądz Andrzej Kubieniec z parafii św. Małgo-
rzaty w Raciborowicach, Wójt Gminy Kocmyrzów 
Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Doniec, Radna Anna Szlachta oraz 
członkowie Rady Seniorów wraz z jej Przewodni-
czącą Danutą Sokół.

Organizatorzy dziękują sponsorom, mieszkań-
com Zastowa oraz P.B. Kuczy za pomoc i wsparcie 
materialne, które pozwoliło na zorganizowanie tej 
imprezy.

Opr. K. Zbroja

nie fragmentu Pisma Świętego, wspólną modlitwę 
oraz łamanie się opłatkiem. Życzenia, tradycyjne 
potrawy, wspólne śpiewanie kolęd to bardzo ważne 
elementy wigilijnej tradycji, o której nie mogłyśmy 
zapomnieć. Dziękujemy naszej Orkiestrze „TON”, 
która przygotowała na ten wieczór specjalny 
koncert kolęd. Nasza Wigilia przebiegała w miłej 
i ciepłej atmosferze, pełnej wzajemnej życzliwości. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Stowarzyszenie „Aktywna Wieś w Goszczy 
i Sadowiu”
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Lekcja, czy… nie lekcja?
Grudzień w Szkole Podstawowej w Kocmyrzo-

wie był miesiącem poświęconym Władysławowi 
Stanisławowi Reymontowi. Jak przybliżyć postać 
wielkiego, polskiego noblisty najmłodszym uczniom, 
a jak zachęcić starsze dzieci do przeczytania naj-
większego dzieła tego pisarza – powieści „Chłopi”? 
Dyrekcja i nauczyciele znaleźli na to radę. Zaprosili 
do szkoły Koło Gospodyń Wiejskich z Luborzycy. 
Jakie atrakcje przygotowałyśmy dla dzieciaków? 
Dla dwóch grup wiekowych zorganizowałyśmy pre-
lekcje pt. „Tradycje i zwyczaje chłopskie zatrzyma-
ne w czasie”. Aby było dla dzieci ciekawie, w trakcie 
prelekcji odbywały się mini warsztaty np. szukanie 
słodyczy w snopku zboża dla młodszych dzieci, czy 
ubijanie masła dla starszych. Każdy uczestnik zajęć 
nie tylko usłyszał i zobaczył na prezentacji o daw-
nych zwyczajach chłopskich, ale i mógł dotknąć 
bogato zgromadzonych rekwizytów np. szatkow-
nicy do kapusty, czy łopaty i słomianki do chleba. 
Najmłodsi mogli się naocznie przekonać, jak niebez-
pieczne było korzystanie z lampy naftowej.

Oczywiście, w obu grupach wiekowych najwięk-

szym powodzeniem cieszyła się degustacja. Chleb 
na zakwasie upieczony w piecu chlebowym, opala-
nym tzw. chrustem, posmarowany masłem zrobio-
nym przez uczennicę w trakcie zajęć, prawdziwym 
miodem lub serem smakował wszystkim wybornie.

Anna Kramarz – KGW Luborzyca
Fot. K. Konewecka-Hołój

„Świąteczny czas – jednoczy nas”
W listopadzie i grudniu w Czulicach realizowa-

ny był projekt pt. „Świąteczny czas – jednoczy nas” 
przez Stowarzyszenie „Aktywne Czulice i okolice”. 
Celem zadania było pogłębianie wiedzy i świado-
mości kulturowej mieszkańców oraz dawnych tra-
dycji związanych z świętami Bożego Narodzenia. 
W ramach projektu zorganizowane zostało sześć 
spotkań podczas których wszyscy uczestnicy za-
cięć wspólnie wykonywali prace. W ramach spo-
tkań stworzyliśmy piękne wianki Bożonarodzenio-
we, bombki świąteczne, łańcuchy z papieru, słomy, 

Spotkanie międzypokoleniowe 
mieszkańców Czulic

Z inicjatywy sołtys miejscowości Czulice i dzięki 
zaangażowaniu Stowarzyszenia „Aktywne Czulice 
i okolice” w świetlicy wiejskiej na przełomie roku 
2019 i 2020 odbyło się spotkanie międzypokole-
niowe mieszkańców Czulic. W ramach spotkania 
odbyła się prezentacja zdjęć nawiązująca do hi-
storii Czulic. Najstarsze ze zdjęć pochodzi z 1905 
roku i przedstawia mieszkańców podczas procesji 
Bożego Ciała. Udało się również dotrzeć do zbio-
rów prywatnych rodziny van Wollenów właścicieli 
majątku dworskiego w Czulicach w latach 1900–
1945. Zaprezentowane zostały również zdjęcia 
z bieżącej działalności Stowarzyszania „Aktywne 
Czulice i okolice”. W spotkaniu oprócz mieszkań-
ców miejscowości wzięły udział panie z KGW 
Czulice i druhowie z OSP Czulice, Rada Sołecka, 
poprzedni sołtys miejscowości pan Józef Miecho-

wicz wraz z małżonką, przedstawiciele Szkoły Pod-
stawowej w Karniowie wraz z wychowawcą panią 
Darmoń, Sołtys Karniowa Helena Żuława oraz 
sołtys Kocmyrzowa Magdalena Tańska. Wykład 
na temat historii Czulic sięgającej XII wieku wy-
głosił lokalny historyk Jerzy St. Kozik. Uczestnicy 
spotkania byli zachwyceni i żywo zainteresowani 
tematyką spotkania. Podczas spotkania powsta-
ło wiele pomysłów na kolejne spotkania w jeszcze 
większym gronie a przede wszystkim pozyskanie 
przez organizatorów zdjęć i wspominek od miesz-
kańców Czulic nawiązujących do przeszłości miej-
scowości. Zadanie zostało dofinansowane w ra-
mach małych grantów z budżetu gminy.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

bibuły i wiele innych ciekawych ozdób. Odbyły się 
również zajęcia z malowania ekologicznych świą-
tecznych toreb przez dzieci wspólnie z rodzicami. 
Piekliśmy ciasteczka i pierniki wraz z dekorowa-
niem. Kulminacją naszych spotkań była wspólna 
wigilia wraz z ubieraniem choinki z własnoręcz-
nie przygotowanych ozdób. Zajęcia odbywały się 
w świetlicy wiejskiej w Czulicach i uczestniczyło 

w każdych z nich około 30 osób. Projekt został 
dofinansowany przez województwo małopolskie 
w ramach małych grantów. Zajęcia spotkały się 
z dużym zainteresowaniem i aprobatą lokalnej spo-
łeczności. Zachęca to organizatorów i uczestników 
do kolejnych działań, o których na pewno będziemy 
informować.
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Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa ogłasza  
nabór na projekty grantowe

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
informuje o ogłoszonym naborze wniosków na 
projekty grantowe – tematyka Edukacja i Ekologia 
(zadania z zakresu wzmocnienie kapitału społecz-
nego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczno-
ści lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych), który odbywać się będzie w termi-
nie 27.01.2020–14.02.2020. 

Konkursy skierowane są do organizacji po-
zarządowych z terenu 5 podkrakowskich gmin  

(Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzy-
ca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki) oraz do 
osób fizycznych (nie wykonujących ani nie planują-
cych wykonywania działalności gospodarczej).

Szczegółowe informacje na temat naborów, 
procedury oceny i wyboru, a także kryteriów wy-
boru operacji znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej www.koronakrakowa.pl oraz w biu-
rze Stowarzyszenia pod adresem: remiza OSP – 
ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce,  
nr tel.: 664 067 821, 12.346 43 12.

REKLAMY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Salon Fryzjerski
damsko męski

FH FLORCHEM BIS
SULECHÓW 118
32-010 KOCMYRZÓW

Zapraszamy!
TEL. 12 387 00 90
Pn.–pt. 7.30–16.00
Sobota 7.30–14.00
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