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Apel Głównego Inspektora Sanitarnego  
w związku z występowaniem  
koronawirusa w Polsce
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce  
o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania za-
leceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych 
służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia 
w imprezach masowych oraz zaniechania podró-
ży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zaka-
żenia się koronawirusem. Na podstawie danych 
dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu 
widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny 
Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do 
Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji 
(departament Oise w Regionie Hauts-de-France, 
region Ile-de France, departament Górna Sabau-
dia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament 
Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia 
Północna-Westfalia) i Japonii. W przypadku osób 
przebywających na terenie Niemiec, Francji i Hisz-
panii zalecamy zachowanie szczególnych środków 
ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalni-
ki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej  
30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym my-
dłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograni-
czyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłasz-
cza gorączki i innych objawów grypopodobnych, 
zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia 
z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze spraw-
dzonych źródeł informacji o koronawirusie, które 
znajdziecie Państwo w serwisach instytucji pu-
blicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koro-
nawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii 
NFZ 800-190-590.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób 
starszych i innych osób o obniżonej odporności. 
W szczególności chodzi o pomoc w codziennych 
czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie 
w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po 
prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują 
całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby za-
pewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zacho-
wanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb 
sanitarnych i profesjonalistów medycznych.
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XIV Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 17 lutego 2020 roku odbyła 
się XIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca. W posiedzeniu tym uczestniczyli także Radni 
Powiatu Krakowskiego Beata Bartoszek i Włodzi-
mierz Tochowicz. Sesja rozpoczęła się od części 
proceduralnej, czyli zatwierdzenia proponowa-
nego porządku obrad, który uzupełniony został 
o punkt dotyczący określenia kryteriów rekrutacji 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz 
klas I szkół podstawowych, a także przyjęcia przez 
Radnych protokołu z poprzedniej XIII Sesji Rady.

Następnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca 
przyszłości Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, 
którą rozpoczęło wystąpienie Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia,Oświaty, Kultury i Sportu Grze-
gorza Marca. Kontynuując realizację tego punktu 
obrad Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 
Doniec odczytała uzasadnienie propozycji podję-
cia przez Radę uchwały o zamiarze likwidacji Szko-
ły Podstawowej w Maciejowicach. Po zakończeniu 
wystąpienia pani M. Doniec, odczytana została 
petycja rodziców oraz mieszkańców dotycząca od-
stąpienia od zamiaru likwidacji szkoły w Maciejo-
wicach. W dyskusji, która miała miejsce po zakoń-
czeniu wspomnianych powyżej wystąpień, udział 
wzięli Radni oraz obecni na sesji rodzice i miesz-
kańcy Maciejowic. Ostatecznie Rada Gminy podję-
ła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Maciejowicach. Została ona 

przyjęta stosunkiem głosów 13 „za”, 1 „przeciw” 
i 1 „wstrzymujący się”. W kolejnym punkcie obrad 
Radni wysłuchali informacji o działalności Mało-
polskiej Izby Rolniczej w Krakowie. Przedstawili ją 
obecni na Sesji jej przedstawiciele:Wiceprezes Za-
rządu MIR Krystyna Janecka oraz delegaci repre-
zentujący gminę Kocmyrzów-Luborzyca w MIR: 
Anna Kaczmarczyk i Krzysztof Malik. 

W dalszej części, głos zabrał Wójt Gminy Marek 
Jamborski, który przedstawił informację o pracy 
w okresie pomiędzy XIII a XIV Sesją Rady Gminy. 
Po wystąpieniu pana Wójta, głos zabrał Radny 
Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Tochowicz, 
który przedłożył zebranym informację dotyczącą 
stanu powiatowej infrastruktury drogowej znajdu-
jącej się na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
Następnie Przewodniczący Stałych Komisji Rady: 
Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdro-
wia, Oświaty, Kultury i Sportu, Augustyn Kacz-
marczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa 
i Gospodarki Przestrzennej, Władysław Zięciak – 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, 
Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej, Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji 
Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowi-

ska, Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodni-
cząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych 
przedstawili krótkie informację o przebiegu posie-
dzeń poszczególnych Komisji Rady. Po zakończeniu 

realizacji tego punktu obrad Przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Doniec przedstawiła zebranym 
plan pracy Rady Gminy na rok 2020. Radni zapo-
znali się też z informacjami dotyczącymi planów 
pracy poszczególnych Stałych Komisji Rady Gminy 
w roku 2020, a także podjęli uchwałę w sprawie za-
twierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 
2020.

Kontynuując poniedziałkowe obrady Rada Gmi-
ny podjęła uchwały w następujących sprawach:

• trybu i sposobu powoływania i odwoływa-
nia członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowych warunków jego funk-
cjonowania,

• ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyży-
wienie dziecka w Samorządowym Żłobku 
"Małe Misie",

• zmiany Uchwały NR XXXVIII/297/2018 
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 
20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Sa-
morządowego Żłobka „MAŁE MISIE” i nada-
nia mu statutu,

• określenia kryteriów, wartości punktowej 
poszczególnych kryteriów oraz rodzajów 
dokumentów składanych w celu potwier-
dzenia spełniania kryterium na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych, pro-
wadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Lubo-
rzyca,

• określenia kryteriów wraz z liczbą punk-
tów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
I szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Kocmyrzów-Luborzyca dla kandy-
datów zamieszkałych poza obwodami tych 
szkół wraz z określeniem dokumentów nie-
zbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

• przyjęcia Regulaminu korzystania z wie-
lofunkcyjnych boisk sportowych będących 
własnością Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

• przyjęcia Regulaminu korzystania z urzą-
dzeń siłowni zewnętrznych na terenie Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca,

• uchwalenia Regulaminu korzystania z par-
kingów funkcjonujących w systemie "Parkuj 
i Jedź" (P+R) w Gminie Kocmyrzów-Lubo-
rzyca,

• przystąpienia do sporządzenia zmiany na-
prawczej miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego sołectw Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca,

• wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych publicznych na 
terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krakowskiemu na realizację zadania drogo-
wego w 2020 roku,

• wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Kra-
kowskiego zadania z zakresu budowy chod-
nika przy drodze powiatowej nr 1267K 
w miejscowości Kocmyrzów,

• wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 
2020 r.

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

z dnia 09.03.2020 r. 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Lubo-

rzyca - po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Wydział Prawny  
i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz po akceptacji 

procedury naprawczej przez ten Wydział.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn.zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu zmiany naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw 
Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z Uchwałą Rady 
Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XIV/125/2020 z dnia 17 lutego 2020. 

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, 32-010 Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, woj. Małopolskie, w termi-
nie od 18.03.2020 r. do 14.04.2020 r. w godz. od 11.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6.04.2020r. w Urzędzie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, o godz. 10.00. 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wno-
sić uwagi do przedmiotu zmiany planu zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) . Uwagi należy składać do Wójta Gminy 
Kocmyrzów - Luborzyca, Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, 32-010 Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 
woj. Małopolskie, w terminie do dnia 29.04.2020r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
(-) Marek Jamborski

Spotkanie z sołtysami
W poniedziałek 24 lutego 2020 roku w Urzędzie 

Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Marka 
Jamborskiego z sołtysami Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca. W spotkaniu tym uczestniczyli także: 
Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gmi-
ny, nadinspektor Marek Kyzioł – Komendant Komi-
sariatu Policji w Słomnikach, dzielnicowy, aspirant 

Maciej Lejdy oraz pracownicy Urzędu Gminy. Spo-
tkanie rozpoczęło się od wystąpienia Wójta Gminy 
Marka Jamborskiego, który zapoznał zebranych 
z tematami, jakie zostaną omówione w jego trakcie. 

Po wystąpieniu pana Marka Jamborskiego, głos za-
brał nadinspektor Marek Kyzioł, który przedstawił 
zebranym informację dotyczącą stanu bezpieczeń-
stwa na terenie gminy Kocmyrzów -Luborzyca, ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności Komisa-
riatu w Słomnikach w roku 2019.

Po zakończeniu wypowiedzi nadkomisarza  
M. Kyzioła odbyła dyskusja na temat działań Poli-

cji, których podjęcie, zdaniem Sołtysów, niezbęd-
ne jest dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. W dalszej części spotkania, 
Ekodoradca Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Aneta 
Caba, zapoznała obecnych na spotkaniu Sołty-
sów z działaniami, jakie realizuje gmina w zakresie 
poprawy stanu środowiska, a zwłaszcza czystości 
powietrza. 

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w roku 2019 oraz jego plany na bieżący 2020 rok 
przedstawiła z kolei Dyrektor ZGK Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca Magdalena Chmiel-Solarz

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie pana 
Krzysztofa Kolarskiego, który przybliżył Sołtysom 
akcję „Tu mieszkam, tu płacę” oraz projekt „Na co 
idą moje pieniądze”. Po jego wystąpieniu, kwestie 
związane z realizacją projektu dotyczącego mon-
tażu Odnawialnych Źródeł Energii na terenie na-
szej gminy przedstawiła zebranym pani Agnieszka 
Kozłowska. 

W następnym punkcie spotkania, pracownicy 
Urzędu, pani Joanna Hankus, pan Janusz Guzy 
oraz pan Leszek Pałetko szczegółowo omówili 
kwestie związane z wykonaniem zadań, realizowa-
nych ze środków Funduszu Sołeckiego 2020, w po-
szczególnych sołectwach naszej gminy.

Ostatnim punktem poniedziałkowego spotkania 
była dyskusja dotycząca spraw bieżących.
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Symboliczne rozpoczęcie budowy 
sali gimnastycznej w Karniowie

27 lutego 2020 r. z inicjatywy Sołtys Karnio-
wa Heleny Żuwały i Koła Gospodyń Wiejskich 
w Karniowie, przy współpracy Dyrekcji i Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Karniowie odbyła się uroczystość „wbicia 

pierwszej łopaty”, która w sposób symboliczny 
rozpoczęła budowę nowej sali gimnastycznej przy 
wspomnianej placówce oświatowej. W uroczysto-
ści wzięli udział Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Doniec wraz z Radnymi, proboszcz 
parafii Czulice ksiądz Kazimierz Szarek, Sekretarz 

Gminy Anna Szymczyk-Sierak, Skarbnik Gminy 
Kornelia Łakomy, Dyrektor S.P. w Karniowie Aneta 
Zięcik- Dziuba, Rada Rodziców, pracownicy Urzę-
du Gminy odpowiedzialni za realizację tej inwesty-
cji, kierownictwo firmy, która będzie budować salę 
gimnastyczną w Karniowie, a przede wszystkim 

uczniowie szkoły, dla których to budowana jest 
nowa sala gimnastyczna.

Przypomnijmy w tym miejscu, iż zgodnie z pod-
pisaną 6 lutego 2020 roku umową z firmą EURO-

COMPLEX Sp. z o. o. Sp. K. z Krzeszowic, budowa 
sali gimnastycznej zostanie zakończona do dnia  
31 maja 2021 roku.

Wiejski Ośrodek Zdrowia  
w Skrzeszowicach znów  
będzie działał

Z wielką przyjemnością pragniemy Państwa 
poinformować, iż zamknięty z dniem 31 stycznia 
2020 roku Wiejski Ośrodek Zdrowia w Skrzeszo-
wicach znów rozpoczyna swoją działalność. Pierw-
szych pacjentów Ośrodek w Skrzeszowicach przyj-
mie 1 kwietnia 2020 roku. Będzie to możliwe dzięki 
intensywnym staraniom podjętym przez samorząd 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zwłaszcza jej Wój-
ta Marka Jamborskiego oraz lokalnej społeczno-
ści. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w Ośrodku 
Zdrowia w Skrzeszowicach środkami pochodzący-

mi z budżetu gminy przeprowadzony został gene-
ralny remont i modernizacja pomieszczeń.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Skrzeszowicach 
prowadzony będzie przez NZOZ „GASTRO-ME-
DICAL”, którego motto brzmi: „Zdrowie jest naj-
ważniejsze - Jesteśmy dla ludzi...”. Jak poinformo-

wała nas doktor Ewa Jasińska-Kryczka: ”...w ramach 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia ośro-
dek będzie świadczył bezpłatnie pełen zakres usług 
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej: lekarz 
rodzinny, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, 
położna podstawowej opieki zdrowotnej. Na miejscu 
będzie także możliwość pobierania badań laboratoryj-
nych. Ponadto pacjenci będą mogli skorzystać odpłat-
nie z konsultacji chirurgicznych oraz diabetologa”. 
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Figura Św. Jana odnowiona
W miesiącu marcu 2020 r. na granicy miejsco-

wości Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka zo-
stały wykonane prace remontowe i renowacyjne 

przy figurze Św. Jana, celem zabezpieczenia obiek-
tu przed zniszczeniem.

Renowacja pamiątek naszej historii
Rozpoczęły się prace renowacyjne (odno-

wienie) dwóch krzyży przydrożnych w miejsco-
wości Wola Luborzycka. Przewidywany termin 

wykonania powyższych prac, zgodnie z zawartą  
umową – do 20.08.2020 roku.

 „Tu mieszkam – tu płacę podatek”
Szanowni mieszkańcy, jednym z głównych źró-

deł 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 zameldowa-

nych poza naszym terenem stanowią wpływy do 
budżetu innych 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
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Budżet Obywatelski 2020  
– spotkania informacyjne  
i harmonogram

W imieniu Samorządu Województwa Małopol-
skiego zachęcamy do wzięcia udziału w spotka-
niach informacyjnych na temat V edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 
Na terenie Subregionu Krakowski Obszar Metro-
politarny, w skład którego wchodzi Gmina Kocmy-
rzów-Luborzyca spotkania takie planowane są:

• w Urzędzie Miasta w Krzeszowicach, w dniu 
23.03.2020 r. /poniedziałek/, godz. 16:30, 

• w Starostwie Powiatowym w Proszowicach 
w dniu 3.04.2020 r./piątek/, godz. 16:30, 

• w Urzędzie Miasta w Miechowie, w dniu 
31.03.2020 r./wtorek/, godz. 16:30. 

Harmonogram V edycji Budżetu Obywatelskiego 
Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Woje-

wództwa Małopolskiego: 1–30 kwietnia 2020 r. 
Udostępnienie wykazu zgłoszonych zadań do 

15 maja 2020 r. 
Udostępnienie wstępnej listy zadań dopuszczo-

nych do głosowania i listy zadań odrzuconych do 
17 lipca 2020 r. 

Składanie odwołań przez autorów zadań do  
24 lipca 2020 r. 

Rozpatrzenie odwołań autorów zadań przez 
Radę Budżetu Obywatelskiego Województwa Ma-
łopolskiego do 14 sierpnia 2020 r. 

Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopol-
skiego uchwały w/s przyjęcia listy zadań dopusz-
czonych do głosowania oraz listy zadań odrzuco-
nych (wraz z uzasadnieniem) do 31 sierpnia 2020 r. 

Udostępnienie listy zadań dopuszczonych 
do głosowania oraz listy zadań odrzuconych  
do 31 sierpnia 2020 r.

Rozpoczęcie akcji informacyjnej (promującej 
dane zadanie) przez autorów zadań od 31 sierpnia 
2020 r. 

Głosowanie mieszkańców Województwa Mało-
polskiego: 4–25 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców 
Województwa Małopolskiego do 30 października 
2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące projek-
tu będą dostępne na stronie internetowej www.
bo.malopolska.pl oraz na profilu fb: www.facebook.
com/bo.malopolska

Zaproszenie
Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludo-

wego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca serdecznie 
zaprasza wszystkich swoich członków i sympaty-
ków na Gminny Zjazd Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego, który odbędzie się w niedzielę 5 kwiet-

nia 2020 roku, o godzinie 14.00 w siedzibie KGW 
Baranówka.

Prezes Zarządu Gminnego PSL
Stanisław Jungiewicz

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA 2020 ROK

Miejscowość Termin

1 Goszcza, Sadowie

2 Marszowice, Goszyce

3 Wilków, Wysiołek Luborzycki

4

5 Łuczyce

6

7 Kocmyrzów

8 Baranówka

9 Dojazdów

10 Krzysztoforzyce

11

12 Maciejowice, Wiktorowice

13 Luborzyca

14 Zastów, Prusy

15 Sulechów, Głęboka

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.

21.04.2020 
06.10.2020

22.04.2020 
07.10.2020

23.04.2020 
08.10.2020

Skrzeszowice, Łososkowice, Rawałowice
24.04.2020 
09.10.2020

28.04.2020 
13.10.2020

Karniów, Czulice
29.04.2020 
14.10.2020

30.04.2020 
15.10.2020

05.05.2020 
16.10.2020

06.05.2020 
20.10.2020

07.05.2020 
21.10.2020

Wola Luborzycka, Pietrzejowice
08.05.2020 
22.10.2020

12.05.2020 
23.10.2020

13.05.2020 
27.10.2020

14.05.2020 
28.10.2020

15.05.2020 
29.10.2020

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

785011050  lub  miechow@mpgo.krakow.pl
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Formy dotacji i refundacji inwestycji  
proekologicznych dla mieszkańców  
w budynkach mieszkalnych

Program „Czyste Powietrze”

Ulga termomodernizacyjna

Program „Mój prąd”

Na co? • demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe
• zakup i montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, kotłów olejo-

wych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych, węzłów ciepl-
nych i kotłów na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu

• docieplenie przegród budowlanych,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Dla kogo? • osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych
• osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego

Forma dofinansowania • dotacja lub/i pożyczka
• dotacja może wynieść od 90% do 30% poniesionych kosztów
• koszty kwalifikowane od 7 tys. zł do 53 tys. zł,
• dotacja uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę

Dodatkowe informacje • nabór wniosków - na bieżąco
• wnioski składane są poprzez Portal Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej ul. Kanonicza 12 w Krakowie
• program realizowany jest do roku 2029

Kontakt: infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00): 502 073 066 lub 12 422 94 90 wew.2 lub 
ul. Kanonicza 12 w Krakowie lub na stronie www.wfos.krakow.pl, e-mail: czyste.powietrze@wfos.
krakow.pl

Na co? • odliczenie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
• instalacje pompy ciepła wraz z osprzętem, kolektora słonecznego wraz z osprzętem, ogniowa 

fotowoltaicznego wraz z osprzętem, przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, kotła gazo-
wego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, kotła na paliwa stałe spełniający 
wymagania ekoprojektu,

• materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia budynku, wchodzące w skład instalacji 
grzewczej i składające się na system wentylacji mechanicznej

• stolarka okienna i drzwiowa

Dla kogo? Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:
• według skali podatkowej,
• według 19% stawki podatku,
• ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Forma dofinansowania • w ramach ulgi można odliczyć 100% wydatków poniesionych w czasie realizacji przedsięwzięcia
• kwota nie wyższa niż 53 000 zł jako suma wszystkich poniesionych wydatków

Dodatkowe informacje • tylko na istniejące budynki
• czas realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać 3 lat

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się w dokumencie: „Nowe preferencje w podatku 
dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne” z dnia 
9.09.2019 r. oraz na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/ulga-termomoderniza-
cyjna/

Kontakt: infolinia (czynna w godzinach 7.00-18.00): 801 055 055 (dla połączeń z telefonów 
stacjonarnych), 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych), +48 22 330 03 30 (dla 
połączeń z zagranicy).

Można również zadać pytanie poprzez formularz kontaktowy na Portalu Podatkowym lub sko-
rzystać z czatu z konsultantem https://www.podatki.gov.pl/zadaj-pytanie/pytanie-e-mail/

Na co? • mikroinstalacje fotowoltaiczna o mocy 2–10kW
• koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z oprzyrządowaniem

Dla kogo? • osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby

Forma dofinansowania • dotacja do 50% kosztów mikroinstalacji
• kwota dofinansowania nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie

Dodatkowe informacje • nabór wniosków w formie tradycyjnej oraz online

Kontakt: infolinia: 22 45 95 990, e-mail: mojprad@nfosigw.gov.pl wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl lub 
na stronie internetowej http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Dofinansowanie dla Centrum  
Kultury i Promocji 

Centrum Kultury i Promocji otrzymało informa-
cję, że zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego złożony przez nas wniosek 
do programu Infrastruktura domów kultury został 
rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie 
w kwocie 22 000 złotych. Już w najbliższych mie-
siącach pracownia muzyczna ( reżyserka ) zostanie 
doposażona w instrumenty i akcesoria muzyczne, 
które przyczynią się do powstania studia nagrań 
w naszej instytucji, a tym samym poszerzenia ofer-
ty kulturalnej. W czerwcu z okazji Dnia Dziecka 
odbędzie się między innymi dzień otwarty dla mi-
łośników muzyki, a nasi wykwalifikowani instrukto-
rzy zaprezentują nowy sprzęt.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury”.
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Dofinansowanie dla Stowarzyszenia  
„Gmina Aktywna +”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzy-
szenie ,,Gmina Aktywna +'' otrzymało dotację na 
organizację IV Powiatowego Festiwalu Piosen-
ki ,,O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego”, który 
odbędzie się w Baranówce w grudniu 2020 roku, 

przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Pozyskana dotacja, na realizację tego zadania 
publicznego, udzielona została w kwocie 7 000,00 
z budżetu Powiatu Krakowskiego.

Dofinansowanie dla Klubu  
„Senior+” w Kocmyrzowie

W dniu 3 marca 2020 r na stronach Minister-
stwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zostały 
ogłoszone wyniki konkursu w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020, edy-
cja 2020. Wniosek złożony przez Gminę Kocmy-
rzów-Luborzyca został oceniony pozytywnie i uzy-

skał dofinansowanie na rok 2020 w wysokości:  
33 880 zł. Kwota przeznaczona jest na zapewnie-
nia funkcjonowania działającego od stycznia tego 
roku Klubu „Senior+” w Kocmyrzowie.

Wiosenny nabór wniosków na Projekty 
Grantowe – Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
informuje o planowanych naborach wniosków na 
projekty grantowe – tematyka: Edukacja i Ekolo-
gia (zadania z zakresu wzmocnienie kapitału spo-
łecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy spo-
łeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska 

i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych) oraz Grant Publikacje 
i Lokalne Dziedzictwo kulturowe. Planowane na-
bory odbywać się będą prawdopodobnie w ter-
minie 15.04.2020–30.04.2020. Konkursy skie-
rowane są do organizacji pozarządowych z terenu  

Działaj z nami!
Rozpoczynamy III edycję programu „Działaj 

Lokalnie”. W tym roku zaszły pewne zmiany. W ra-
mach programu można się starać o dofinansowa-
nie w kwocie maksymalnej do 6 000 zł dodatkowo 
obowiązkowy jest wkład własny 25% w tym mini-
mum 5% wkładu finansowego. Wspierane będą 
projekty, które inicjują współprace mieszkańców 
na rzecz wspólnego dobra, służą pobudzaniu aspi-
racji rozwojowych, poprawie jakości życia i akty-
wizują mieszkańców. Zapraszamy do aplikowania 
organizacje pozarządowe posiadające osobowość 
prawną, fundacje, stowarzyszenia i inne organiza-
cje prospołeczne w tym grupy nieformalne, mające 
siedzibę na terenie 5 gmin na których działa nasz 
Ośrodek Działaj Lokalnie Igołomia – Wawrzeń-
czyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wiel-
ka Wieś, Zielonki. Termin składania wniosków od  
1 maja do 31 maja 2020 r. Projekt musi trwać od  

3 do 6 miesięcy, a jego realizacja przypadać na 
okres od 1.07.2020r. do 31.12.2020 r. Wnioski 
będzie można składać poprzez generator on-line 
dostępny pod adresem http://system.dzialajlokalnie.
pl/. Osoby do kontaktu w ramach programu Działaj 
Lokalnie to Katarzyna Nogieć i Monika Kwaczała 
– można się z nami kontaktować osobiście, tele-
fonicznie, mailowo lub poprzez Facebooka. Adres 
Biura: ODL Stowarzyszenia Korona Północnego 
Krakowa,ul. Włodzimierza Szomańskiego 1,32-
091 Zagórzyce Dworskie, w godz.7:30- 15:30. Tel. 
539 961 799, 664 067 821, 12 346 43 12, e- mail: 
info@koronakrakowa.pl

Uwaga: I spotkanie informacyjno – promo-
cyjne odbędzie się 1 kwietnia 2020 roku o go-
dzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny Kocmyrzów- Luborzyca, ul. Jagiellońska 7,  
32-010 Luborzyca. Wstęp wolny, zapraszamy.

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

pięciu podkrakowskich gmin (Igołomia-Waw-
rzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, 
Wielka Wieś, Zielonki) oraz do osób fizycznych (nie 
wykonujących ani nie planujących 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. Zachęcamy także 
serdecznie do umawiania się (telefonicznie) na do-
radztwo i konsultacje indywidualne. Zapraszamy 
do kontaktu!

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa
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Walne Zebrania Sprawozdawcze 
Ochotniczych Straży Pożarnych

Zakończyły się coroczne Walne Zebrania Spra-
wozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Jako 
pierwsi podsumowanie, minionego 2019 roku, do-
konali w piątek 7 lutego druhowie z jednostki OSP 

w Głębokiej. Dzień później, w sobotę 8 lutego, Wal-
ne Zebranie odbyło się w Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Łuczycach, natomiast 9 lutego w Goszycach 
i Łososkowicach. Z kolei 14 lutego spotkali się dru-
howie ze Skrzeszowic, a dnień później zebrania od-

były się w Karniowie i Czulicach. W niedzielę 16 lu-
tego podsumowania 2019 roku dokonali druhowie 
z OSP Maciejowice i OSP Rawałowice. Jako ostatni 
Walne Zebrania przeprowadzili druhowie z Mar-

szowic i Goszczy (sobota 22 lutego br.) We wszyst-
kich przeprowadzonych zebraniach, obok druhów 
z poszczególnych jednostek OSP uczestniczyli Pre-
zes Zarządu Gminnego ZOSP RP, a zarazem Wójt 
Gminy druh Marek Jamborski oraz Komendant 
Gminny OSP druh Andrzej Szwajca. W strażackich 
zebraniach udział wzięli również zaproszeni Go-
ście, wśród których byli między innymi: Poseł na 
Sejm RP Ireneusz Raś, Radni Powiatu Krakowskie-
go, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Do-
niec, Radni i Sołtysi naszej Gminy, członkowie Rad 
Sołeckich, przedstawiciele KM PSP w Krakowie 
oraz Komisariatu Policji w Słomnikach, dyrektorzy 
szkół, a także reprezentanci organizacji pozarządo-
wych działających w naszej gminie. W trakcie luto-

OSP Głęboka

OSP Czulice

OSP Łososkowice

OSP Marszowice

wych Walnych Zebrań druhowie zapoznali się ze 
szczegółowymi sprawozdaniami o działalności po-
szczególnych jednostek OSP w 2019 roku, w tym 

m.in. o liczbie wyjazdów i podjętych interwencji, 
pozyskanym sprzęcie, prowadzonej działalności 
szkoleniowej i profilaktycznej oraz zakresie podej-
mowanych przez członków OSP działań na rzecz 
lokalnych społeczności. Dopełnieniem przedłożo-

nych sprawozdań merytorycznych były sprawoz-
dania finansowe przedstawione przez skarbników 
oraz sprawozdania i opinie Komisji Rewizyjnych 
dotyczące oceny działalności Zarządów poszcze-
gólnych jednostek OSP. Po zakończeniu części spra-
wozdawczej odbywały się głosowania, w wyniku 
których Zarządy wspomnianych powyżej jednostek 
OSP otrzymały absolutorium za swoją działalność 
w minionym roku. Tegoroczne zebrania były rów-
nież okazją do uroczystego przyjęcia w szeregi OSP 
nowych członków tej organizacji oraz uhonorowa-
nia druhów szczególnie zaangażowanych w działal-
ność swoich jednostek w minionym 2019 roku.

W jednostce OSP w Głębokiej, w związku z rezy-
gnacją z pełnionej funkcji, dotychczasowego, wie-
loletniego Prezesa OSP Głęboka druha Krzysztofa 
Machnika, odbyły się wybory, w wyniku których 
nowym Prezesem OSP Głęboka wybrano druha 
Dominika Wcisło, absolwenta Politechniki Krakow-
skiej, działającego w tej jednostce od 1995 roku.

OSP Łuczyce

OSP Łuczyce

OSP Marszowice

OSP Goszcza

OSP Goszcza
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Ćwiczenia terenowe GPR  
OSP Goszcza

8 marca br. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza 
OSP Goszcza zorganizowała ćwiczenia terenowe, 
których celem było wypracowanie modelu współ-
pracy ze służbami prowadzącymi poszukiwania 
osób zaginionych oraz organami wspierającymi. 

Spotkanie rozpoczęło się krótkimi wystąpienia-
mi kpt. Sylwestra Kanadysa, pilota z 3 Grupy Po-
szukiwawczo- Ratownicza Sił Powietrznych Kra-
ków- Balice, funkcjonariusza KP nr 8 w Krakowie 
Radosława Zębali oraz przedstawicieli GPR OSP 
Goszcza i Piotra Cywickiego ze Storatu, którzy 

omówili metody i taktyki stosowane w akcjach 
poszukiwawczych z użyciem psów ratowniczych 
i urządzeń GPS. Następnie wyznaczono obszar 
działań i przeprowadzono ćwiczenia w terenie 
otwartym. W działaniach wykorzystano psy ra-
townicze, quady, dron, tyralierę i metodę szybkiej 
trójki.

W ćwiczeniach uczestniczyli: JRG- 7 PSP Kra-
ków, JRG-5 PSP Kraków, S.A PSP Kraków, OSP 
Wola Więcławska, OSP Biały Kościół,OSP Czerna, 
OSP Sieciechowice, OSP Grzegorzowice oraz GPR 
OSP Goszcza. 

Serdecznie dziękujemy za nieoceniona pomoc 
pozorantom: Tomaszowi Twardowskiemu z OSP 
Grzegorzowice, Damianowi Czekajowi z OSP Grze-
gorzowice, Kamilowi Zębali z OSP Goszcza oraz 
Bartłomiejowi Perzowi, Justynie Hećko, Zuzannie, 
Stanisławowi i Jolancie Ciepaczom, Marcelinie Ga-
gałuszko. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
aktywny udział w ćwiczeniach. Mamy nadzieję że 
współpraca zaowocuje większą skutecznością nie-
sienia pomocy zaginionym w realnych akcjach.

Fot. Marcin Zębala

I Turnieju Tenisa Stołowego  
o Puchar Prezesa OSP Łuczyce

W sobotę 7 marca 2020 roku w remizie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Łuczycach odbył się Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa OSP Łuczyce. 
Zawody rozegrane zostały w dwu kategoriach wie-
kowych. W pierwszej z nich rywalizowali zawodni-

cy w wieku dzieci i młodzież od 6 do 15 roku życia, 
w drugiej zaś ci, którzy ukończyli już 16 lat (bez 
górnej granicy wiekowej). Turniej został zorgani-
zowany przez druhów OSP Łuczyce przy wsparciu 
Gminy Kocmyrzów- Luborzyca oraz sponsorów. 
Wspaniała atmosfera oraz duże zainteresowanie 
rozgrywkami sprawiły, że wszyscy uczestnicy czuli 
się zwycięzcami sobotniego turnieju. Dzięki orga-
nizatorom, podczas trwania sportowych zmagań 
można było zjeść kiełbaskę z grilla, wypić kawę, 

herbatę czy poczęstować się słodkościami.
Ostatecznie po pasjonującej i zaciętej rywaliza-

cji w kategorii do 16 lat pierwsze miejsce i Puchar 
Prezesa OSP Łuczyce zdobył Kordian Kałkus (Łu-
czyce), drugie miejsce zajął Wojciech Grabowski, 
a trzecie Józef Moj.

Natomiast w drugiej kategorii wiekowej, zawod-
ników powyżej 16 roku życia zwycięzcom, a tym 
samym zdobywcą Pucharu Prezesa OSP Łuczyce 
został Marek Nowicki (Krzysztoforzyce), wyprze-
dzając Grzegorza Wośka (II miejsce) i Łukasza 
Książkiewicza (III miejsce).

Organizatorom i wszystkim uczestnikom zawo-
dów w Łuczycach składamy serdeczne gratulacje 
i życzenia dalszych sukcesów.

Profilaktyka zdrowotna w naszej gminie 
W dniach 5-6 marca 2020 r. na parkingu Cen-

trum Kultury i Promocji w Baranówce przeprowa-
dzone zostały przez Centrum Medyczne MASZA-
CHABA Sp. z o.o. w ramach realizowanych przez 
nie programów zdrowotnych dofinansowanych 
z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie świa-
domości zdrowotnej kobiet w wieku 50–69 lat 
w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019–
2021”oraz „Kształtowanie świadomości zdrowot-
nej kobiet w wieku 25–59 lat w zakresie profilakty-

ki raka szyjki macicy w latach 2019-2020” badania 
profilaktyczne dla Mieszkanek naszej gminy. Panie 
mogły w tych dniach skorzystać z bezpłatnych ba-
dań mammograficznych oraz również nieodpłatne-
go przesiewowego badania densytometrycznego 
w kierunku diagnostyki osteoporozy. Ostatecznie 
badania mammograficzne przeprowadziło 72 pa-
nie, a badania przesiewowe 68 mieszkanek naszej 
gminy. 
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„Skrzydła Dobroci 2019”
W piątek 21 lutego 2020 roku w siedzibie Cen-

trum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca w Baranówce odbyła się, już po raz piąty, 
finałowa Gala Plebiscytu „Skrzydła Dobroci”. Ple-
biscyt ten organizowany jest z inicjatywy Radnych 
Gminy, działających w Komisji Planowania i Inicja-
tyw Społecznych oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, 
Kultury i Sportu. Honorowy Patronat Honorowy 

nad tegoroczną edycją Plebiscytu objął Wójt Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski.

Jak co roku, podczas piątkowej Gali wręczo-
ne zostały honorowe statuetki osobom i firmom 
szczególnie zaangażowanym w różnorodne formy 
działalności na rzecz mieszkańców gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca. Przybyłych na tegoroczną Galę 
Gości, wśród których byli między innymi: Wice-
marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz 
Smółka,Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Ma-
rek Jamborski, Sekretarz Powiatu Krakowskiego 
Mirosław Golanko, Radni Powiatu Krakowskiego 
Beata Bartoszek i Włodzimierz Tochowicz, Prze-

wodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
Małgorzata Doniec, Radni i Sołtysi naszej Gminy, 

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agniesz-
ka Brodowska, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Elżbieta Turek, Komendant 
Gminny OSP Andrzej Szwajca, dyrektorzy placó-
wek oświatowych, przedstawiciele organizacji po-

zarządowych i klubów sportowych, reprezentanci 
lokalnego biznesu, a przede wszystkim Laureaci 
poprzednich czterech edycji Plebiscytu „Skrzydła 
Dobroci”, powitani zostali przez prowadzących 
Galę Radnych: Katarzynę Konewecką-Hołój – 
Przewodniczącą Komisji Planowania i Inicjatyw 
Społecznych oraz Grzegorza Marca – Przewodni-
czącego Komisji Zdrowia,Oświaty, Kultury i Sportu.

Po powitaniu Gości, pani Katarzyna Konewec-
ka-Hołój odczytała specjalny list okolicznościowy 
Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika skierowa-
ny do organizatorów i uczestników V Gali, a przede 

wszystkim do wszystkich „ludzi dobrej woli”, miesz-
kańców naszej gminy, zaangażowanych w dzia-
łalność społeczną na rzecz drugiego człowieka. 
Następnie pani Katarzyna Konewecka-Hołój, 
wspólnie z panem Grzegorzem Marcem przybli-
żyła zebranym ideę i historię Plebiscytu. Po tym 
wprowadzeniu nastąpiła najważniejsza część V fi-
nałowej Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2019”, 
którą była prezentacja i uhonorowanie tegorocz-
nych Laureatów, wybranych przez Kapitułę Plebi-
scytu, spośród zgłoszonych kandydatur. 

I tak Laureatami V edycji Plebiscytu „Skrzydła 
Dobroci 2019” zostali:

W kategorii „Bohater Roku”:
pani Katarzyna Żyła, której odwaga i bezwa-

runkowa troska o los drugiego człowieka zapobie-
gła być może tragicznemu w skutkach wypadkowi 
drogowemu, którego ofiarą mogła być nieletnia, 
chora dziewczynka. „Bohaterce Roku” pan Katarzy-
nie Żyła, Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 
2019” wręczył Wicemarszałek Województwa Ma-
łopolskiego Łukasz Smółka.

W kategorii wyróżnienie za całokształt dzia-

łalności i pracy zawodowej:
Pani Weronika Zemełka, wieloletnia działacz-

ka społeczna,animatorka kultury, poetka, a przede 
wszystkim „strażniczka” naszej lokalnej kultury 
i tożsamości historycznej. Pani Weronice Zemeł-
ce Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2019” 
wręczył Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Ma-
rek Jamborski.

Pan Marian Kałkus, przedsiębiorca, od blisko 
30 lat wspierający działalność klubu sportowego 
„Sokół” Kocmyrzów, a także liczne inicjatywy spo-
łeczne organizowane na terenie naszej gminy.

Panu Marianowi Kałkus Honorową Statuetkę 
„Skrzydła Dobroci 2019” wręczył Sekretarz Powia-
tu Krakowskiego Mirosław Golanko.

W kategorii inicjatywa społeczna na rzecz 
promocji lub poprawy życia w naszej gminie:

Panie Katarzyna Załucka i Marlena Mikulska, 
mieszkanki naszej gminy, dla których troska o los za-
ginionych i poszkodowanych zwierząt stała się ży-
ciową pasją. To dzięki Ich działalności wiele porzu-
conych zwierząt znalazło swój „drugi dom” i opiekę.
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Pani Katarzynie Załuckiej i Pani Marlenie Mikul-
skiej Honorowe Statuetki „Skrzydła Dobroci 2019” 
wręczył Radny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
Wiceprzewodniczący Komisji Ładu, Porządku Pu-
blicznego i Ochrony Środowiska Radosław Zębala.

Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (Anna Kramarz, Jolanta Wątorczyk, Jo-
lanta Basista, Dorota Rodak, Agnieszka Frączek-
-Prusak), w imieniu którego Honorową Statuetkę 
„Skrzydła Dobroci 2019” z rąk Wójta Gminy Marka 
Jamborskiego odebrała, kierująca jego działalno-
ścią pani Anna Kramarz.

Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy działający w naszej gminie od roku 2005, 
każdego roku nie tylko prowadzi zbiórki i aukcje 
dla WOŚP, ale przede wszystkim uczy młodych 
wolontariuszy, dostrzegania potrzeb innych ludzi, 
współczucia i chęci niesienia pomocy osobom, dla 
których los nie zawsze okazał się być łaskawy.

W kategorii Przedsiębiorca Roku:
Państwo Helena i Marian Jakubas. Pani He-

lenie Jakubas Honorową Statuetkę „Skrzydła Do-
broci 2019” wręczyła Radna Powiatu Krakowskie-
go Beata Bartoszek.

Firma „Jurek” Sp.j. Centrum Ogrodnicze Bo-
żena Kurpik Katarzyna Latała, w imieniu której 
Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2019” 
z rąk Radnego Powiatu Krakowskiego Włodzimie-
rza Tochowicza odebrała pani Katarzyna Latała.

Działalność obu wyróżnionych firma charak-
teryzuje otwarcie na potrzeby społeczności lokal-
nej, czego wyrazem jest między innymi wspieranie 
działalności organizacji pozarządowych, szkół, 
klubów sportowych, a także systematycznie pro-
wadzona działalność charytatywną na rzecz tych 
mieszkańców, nie tylko naszej gminy, którzy znaleź-
li się w trudnej sytuacji życiowej. 

Po zakończeniu ceremonii wręczenia Statuetek 
„Skrzydła Dobroci 2019” z krótkimi wystąpienia-
mi zwrócili się do zebranych Wicemarszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Wójt 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski 
oraz Sekretarz Powiatu Krakowskiego Mirosław 
Golanko, którzy serdecznie pogratulowali wszyst-
kim Laureatom, a organizatorom złożyli podzię-
kowania za Ich inicjatywę i znakomitą organizację 
piątkowej Gali. Z kolei wszystkim, którzy wsparli 
organizację V Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci”, 
władzom samorządowym Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca, szczególnie zaś Wójtowi Gminy Markowi 
Jamborskiemu, za wszechstronne wsparcie, a tym 
samym możliwość organizacji tej wyjątkowej im-
prezy podziękowali państwo: Katarzyna Konewec-
ka-Hołój i Grzegorz Marzec. Tak jak i w przypadku 
poprzednich Gali organizatorzy, nie zapomnieli 
o artystycznym wymiarze tej uroczystości, który 
zapewnił występ wokalny Kamili Stefańczyk.

I Mistrzostwa Małopolski 
Cheerleaders w Luborzycy

W sobotę 22 lutego 2020 roku w Szkole Podsta-
wowej im.600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Luborzycy odbyły się I Mistrzostwa Małopolski 
Cheerleaders. Zostały one zorganizowane przez 

Stowarzyszenie „Rusz Się!” z Kocmyrzowa oraz 
trenerkę zespołów „Unique Cheerleaders” Lidię 
Stefańską. Współorganizatorami zawodów była 
duża grupa rodziców dzieci, które na co dzień tre-
nują w zespołach „Unique Cheerleaders” w gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca. Organizację całego tur-
nieju licznie wsparli wolontariusze. I Mistrzostwa 
Małopolski Cheerleaders współfinansowane były 

ze środków Województwa Małopolskiego oraz 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a Patronat Hono-
rowy objęli nad nimi Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Tomasz Urynowicz oraz Wójt Gmi-

ny Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski.
Na zaproszenie Organizatorów zawodów w Lu-

borzycy do udziału w turnieju zgłosiło się 22 kluby 
z 16 miast, nie tylko Małopolski. Podczas zawo-
dów wyjątkowo licznie zgromadzona publiczność 
obejrzała 81 występów przygotowanych przez  
32 trenerów.

 I Mistrzostwa Małopolski Cheerleaders roz-
grywane były w dwóch dywizjach tanecznych:

• amatorskiej – zespoły, duety
• profesjonalnej – zespoły, duety, solo
W skład komisji sędziowskiej oceniającej 

wszystkie prezentacje, wchodzili sędziowie będą-
cy członkami Polskiego Stowarzyszenia Cheerle-
aders, które również objęło patronatem I Mistrzo-
stwa Małopolski Cheerleaders. Byli to: pan Bartosz 
Penkala – Kielce (sędzia główny zawodów), pani 
Anna Polatowska -Zegar – Warszawa, pani Oliwia 
Gaweł – Tyczyn oraz pani Agata Giża – Kraków (sę-
dzia techniczny). Należy w tym miejscu podkreślić, 
iż turniejowa rywalizacja oceniana była poprzez 
aplikację do sędziowania przygotowaną specjal-
nie na zawody w Luborzycy przez pana Tomasza 
Skrzypka. Warto dodać, iż sobotnie zawody rela-
cjonowane były bezpośrednio na specjalnej stronie 
internetowej turnieju https://www.turniejcheer.pl/

Uroczystego otwarcia I Mistrzostw Małopol-
ski Cheerleaders dokoła pani Maja Moczyńska – 
Papka – Prezes Stowarzyszenia „Rusz Się!” wraz 
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„Aktywny Dzień Kobiet, czyli  
bieg w szczytnym celu” 

Nie ulega wątpliwości, że w okolicy nie ma ak-
tywniejszej gminy. Na co dzień ćwiczą fitness, 
a w weekendy stawiają na aktywność fizyczną na 
powietrzu. Coraz więcej kobiet, nastolatek, a nawet 
dzieci, docenia korzyści płynące z ruchu i zdrowe-
go trybu życia. W swoje święto, mieszkanki gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, zachęcone i zmobilizowa-
ne przez trenerkę Maję Moczyńską-Papkę, wzięły 
udział w charytatywnym, wirtualnym biegu kobiet. 
Inicjatywa „Fundacji w Biegu” polegała na tym, że 

w dniach 7 do 8 marca 2020 na całym świecie, 
w imię „babskiej” solidarności, kobiety skrzykiwały 
się, aby przebiec, „przetruchtać” minimum 5 km. 
Każda miała swój numer startowy, a medal otrzy-

ma pocztą. Część dochodu z biegu została prze-
znaczona na leczenie Renaty Dziurki, chorującej na 
raka piersi.

Nasze aktywne kobiety, niektóre z dziećmi 
i mężami, spotkały się 8 marca w lesie w Goszczy 
i wspólnie pokonały trasę ponad 5 km. Aby zazna-
czyć kobiecy charakter wydarzenia, biegły w spód-
nicach, a towarzyszyła im przedstawicielka kobiet 
na czterech łapach, czyli suczka Coma.

Na tej samej trasie, 30 sierpnia 2020 roku, pla-
nowany jest bieg „Leśna piątka” organizowany 
przez Stowarzyszenie „Rusz Się!” przy wsparciu 
finansowym Starostwa Powiatowego i Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego 
Tomaszem Urynowiczem, Wójtem Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca Markiem Jamborskim, Przewod-
niczącą Rady Gminy Małgorzatą Doniec, Radną 
Powiatu Krakowskiego Beatą Bartoszek, Radny-
mi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Sekretarz 
Gminy Anną Szymczyk-Sierak. Ponadto Gościem 
luborzyckich zawodów był Dyrektor Departa-
mentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju Rafał 
Szlachta.

I Mistrzostw Małopolski Cheerleaders w Lubo-
rzycy okazały wielkim sukcesem organizacyjnym 
między innymi dzięki wielkiemu zaangażowaniu ro-
dziców dzieci uczestniczących w zawodach, a tak-
że wolontariuszy. Przyniosły one również szereg 
sukcesów sportowych zespołom „Unique Cheerle-
aders”, których trenerem jest pani Lidia Stefańska, 
a które reprezentowały Gminę Kocmyrzów-Lubo-
rzyca podczas sobotnich zawodów. I tak:

• W kategorii „Zespoły Profesjonalne Senior” 
– I miejsce zajął zespół „Unique Pro”, który 
dodatkowo uhonorowany został specjalną 
nagrodą za uzyskanie od konkursowego jury 

największej liczby punktów spośród wszyst-
kich uczestników Mistrzostw.

• W kategorii „Zespoły Profesjonalne Junior 
Młodszy” – I miejsce zajął zespół „Unique 
Stars”.

• W kategorii „Zespoły Profesjonalne Junior” 
– II miejsce zajął zespół „Unique Teens”.

• W kategorii „Zespoły Profesjonalne Mini” – 
II miejsce zajął zespół „ Little Unique”.

• W kategorii „Duety Profesjonalne Senior” – 
V miejsce zajął duet Oliwia Kwatera Oliwia 
Adamczyk.

• W kategorii „Duety Profesjonalne Junior 
Młodszy” – I miejsce zajął duet Dominika 
Jamróz, Zofia Książkiewicz, natomiast na  
IV pozycji sklasyfikowany został duet Zofia 
Klimas, Izabela Malaca.

• W kategorii „Duety Profesjonalne Mini” –  
II miejsce zajął duet Milena Statek, Oliwia 
Gudyka.

• W kategorii „Solo Profesjonalne Senior” –  
I miejsce zajęła Wiktoria Styczeń.

• W kategorii „Solo Profesjonalne Junior 
Młodszy” – III miejsce zajęła Lena Wotliń-
ska.

• W kategorii „Solo Profesjonalne Mini” –  
II miejsce zajęła Jagoda Micek.

• W kategorii „Duety Amatorskie Junior 
Młodszy” – V miejsce zajęły Kaja Jasek, Julia 
Machnik.
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Do zwycięstwa zabrakło 
skuteczności

 W dniu 22 lutego 2020 roku judocy 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca wystartowali w VI Memoriale Pawła 
Pytlińskiego, w ramach International Judo Le-
ague w Krakowie. Wśród ponad 700 startujących 
zawodników i zawodniczek reprezentowało nas 
w hali T.S. Wisła 11-cioro judoków: Katarzyna Róg, 
Bruno Ryszka, Kacper Rynczak, Maks Mik, Eryk 
Górecki, Jakub Górecki, Weronika Dzioba, Lena 

Ziembla, Anika Paluch, Wiktoria Kmera i Oliwia 
Niezgoda.

Najlepiej zaprezentowała się Lena Ziembla 
w kategorii wagowej U15 36 kg. Lena praktycznie 
przegrała swój medal po zaciętym boju ze stałą ry-
walką Sandrą Wierzbińską z UKS-u GROT Kraków. 
Mimo iż założyła udanie trzymanie z duszeniem 
Sankaku-gatame, niestety nie udało się zdobyć 

upragnionych punktów. Pojedynek na tyle był za-
cięty iż doszło do dogrywki, w której Lena straci-
ła punkty upadając na plecy, Wazari i przegrana.  
 W pozostałych pojedynkach były dwa zwycięstwa 
i jeszcze jedna porażka. Ostatecznie Lena zdobyła 
brązowy medal International Judo League. Pozo-
stali zawodnicy nie byli gorsi od swojej koleżan-
ki. Weronika Dzioba po zaciętych walkach zajęła  
V miejsce, przegrywając walkę o brąz. Zawodnicz-
ka ta z sezonu na sezon poprawia swoją dyspozy-
cję startową. Równie udany start na VII miejscach 
odnotowali w swoich kategoriach wagowych Eryk 
Górecki i Maksymilian Mik. Pozostali zawodnicy za-
liczyli udany start techniczny, jednak bez zdobyczy 
medalowych. Dziękuję rodzicom za doping i pomoc 
w koordynacji dzieci na pola walki. Myślę że emocji 
nie zabrakło, może i łez, ale nasze dzieci a moi za-
wodnicy to godni naśladowcy tej dyscypliny.

Opr. K. Marchewczyk – trener judo
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Duży dyplom – mały puchar
Duży dyplom – mały puchar taką nagrodę za 

I miejsce w wadze U14 40 kg wywalczyła w niedzie-
lę 8 marca 2020 roku Lena Ziembla, judoczka Cen-
trum Kultury i Promocji gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, w Bielsku Białej podczas IV edycji Południe 
Liga Judo Cup. Już w pierwszej walce przez efek-
towny Ippon pokonała utytułowaną zawodniczkę 
z Mysłowic Igę Frosztęge. Efektowne zwycięstwo 
zostało nagrodzone oklaskami zgromadzonej pu-
bliczności oraz wpłynęło na postawę pozostałych 
zawodniczek w tej wadze, które z respektem wy-

chodziły do walk z Leną. To duży i znaczący sukces 
tej młodej zawodniczki. Druga z zawodniczek Anika 
Paluch, po stoczeniu czterech walk, zakończyła za-
wody na V miejscu. Mimo braku wygranej, aż dwie 
walki przegrała w doliczonym czasie walki. Brawo 
dziękujemy za start i życzymy Wam wytrwałości 
w dalszej sportowej rywalizacji.

Opr. K. Marchewczyk – trener judo

Co słychać w „Klubie Senior+”  
w Kocmyrzowie

Nasze spotkania w Klubie „Senior+” w Kocmy-
rzowie cieszą się dużą popularnością wśród miesz-
kańców naszej Gminy. W Klubie pracujemy nad na-
szą dobrą kondycją fizyczną i w każdy poniedziałek 
i środę mamy zajęcia z fizjoterapeutą.

Również w poniedziałki uprawiamy „nordic wal-
king” (czyli po prostu dzielnie spacerujemy z kijka-
mi). Podczas zajęć „Siłownia Pamięci” trenujemy 
nasz umysł, aby był sprawny i abyśmy nie zapomi-
nali jak ma na imię nasza sąsiadka albo gdzie poło-
żyliśmy okulary.

Oczywiście tworzymy też małe dzieła sztu-
ki – ozdoby, maskotki itp. Ogromnym wsparciem 

w naszym twórczym działaniu rękodzielniczym jest 
nasza Wandzia, którą wspiera nas swoimi umiejęt-
nościami w robieniu pięknych szydełkowych kurek, 
koszyczków, jajeczek czy szyciu pluszaków cie-
szących się dużą popularnością wśród maluszków 
odwiedzających Bibliotekę, którą mamy tuż obok. 
Cieszymy się z tego, że jest nas coraz więcej i że pa-
nuje tu miła, serdeczna atmosfera oraz wzajemna 
życzliwość co sprawia, że z chęcią przychodzimy 
i wspólnie spędzamy czas. Zachęcamy – odwiedź-
cie nas. I jeżeli chcecie - zostańcie z nami. 

Seniorzy z Klubu „Senior+” w Kocmyrzowie

„Dieta Seniora”
W poniedziałek 2 marca 2020 roku nasz Gmin-

ny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 
spotkanie szkoleniowe dla starszych mieszkańców 
gminy, którego tematem była: „Rola tłuszczów 
w diecie Seniora”. Prowadząca szkolenie Katarzyna 
Mraczek – dietetyk i doradca żywieniowy – przy-
bliżyła uczestnikom spotkania rolę tłuszczów w ży-
wieniu człowieka.

Nasi Seniorzy dowiedzieli się między innymi:kie-
dy tłuszcze szkodzą, dlaczego powinno się jeść ryby 
i jakie oleje roślinne warto wprowadzić do diety.

Pani K. Mraczek podkreśliła w trakcie spotkania, 
że: „sposób żywienia bogaty w tłuszcze jest korzyst-
ny tylko przy zbilansowanej diecie uwzględniającej:  
5 porcji warzyw dziennie (głównie zielonych), produkty 
bogate w błonnik, nasiona i orzechy oraz ryby, owoce 
morza, kryl, tran – kwasy omega 3”. Zwróciła także 
uwagę, że stosowanie różnych olejów w kuchni 
może wpływać pozytywnie na stan naszego zdro-
wia, pod warunkiem zachowania właściwego sto-
sunku kwasów omega 6 do omega 3, a oleje powin-
ny być zawsze nierafinowane. Ponieważ spotkanie 

dotyczyło zdrowej diety, jego uczestnicy zostali 
poczęstowani oczywiście zdrowymi przekąskami 
w postaci owoców.

Organizatorów szczególnie cieszy fakt, iż temat 
szkolenia spotkał się z dużym zainteresowaniem 
uczestniczących w nim osób, które zadawały pro-
wadzącej go pani K. Mraczek liczne pytania doty-
czące szczegółowych porad związanych ze zdrową 
dietą i prawidłowym odżywianiem.

Podziękowanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa 

serdeczne podziękowania Pani Katarzynie Mra-
czek – dietetyczce i doradcy żywieniowemu – za 

bezpłatne przeprowadzenie szkolenia dla Senio-
rów z naszej gminy. Bardzo dziękujemy.
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Porady dla przedsiębiorców
W poniedziałek 24 lutego 2020 r. w sali obrad 

Urzędu Gminy z Ekodoradcami ds. biznesu Maksy-
milianem Kocerbą i Dariuszem Tatarą, reprezentu-
jącymi Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, 
spotkali się przedsiębiorcy działający na terenie 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podczas indywi-
dualnych konsultacji mogli oni uzyskać informacje 
dotyczące m.in.: obowiązków przedsiębiorcy zwią-
zanych z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyło-
wych do powietrza, w tym o wymogach Uchwał 
Antysmogowych, zakresach zachodzących zmian 
prawnych, a także potencjalnych źródłach finanso-
wania ze środków zewnętrznych zarówno inwesty-
cji z zakresu ekoinnowacji jak i odnawialnych źródeł 
energii.

Po raz pierwszy w gminie Kocmyrzów- 
-Luborzyca, wystartował program  
sportowy „Szczypiornista Szkoła”

Od poniedziałku 9 marca 2020 roku Urząd Mia-
sta Krakowa oraz Małopolski Związek Piłki Ręcznej 
uruchomiły kolejną już edycję projektu „Szczypior-
nista Szkoła”, który potrwa do 15 grudnia 2020 
roku. „Szczypiornista Szkoła” to program, który ma 
celu popularyzację piłki ręcznej. W projekcie udział 
wezmą zarówno dziewczynki, jak i chłopcy z klas 
od II do VI. Jego założeniem jest utworzenie kilku 
grup szkoleniowych w placówkach oświatowych, 
biorących udział w projekcie. Zajęcia odbywają się 
w ustalonych przez instruktorów grupach. Powsta-
łe grupy liczyć będą około 20 młodych szczypior-
nistów, a bezpłatne zajęcia dostosowane będą do 
wieku i umiejętności uczestników.

W naszej gminie treningi odbywają się od  
9 marca, w poniedziałki na sali gimnastycznej Szko-

ły Podstawowej w Luborzycy, w godzinach 14.30 
– 16.00. 

Więcej informacji wszyscy zainteresowani 
mogą uzyskać u pani Marzeny Burlyty w Szkole 
Podstawowej Kocmyrzów I. 

EKODORADCY
DLA BIZNESU

Ekodoradcy dla biznesu
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: 12 376 9158

504 779 842
email: ekodoradcy@mcp.malopolska.pl

http://www.mcp.malopolska.pl/

EKOINNOWACJE
EKOINFORMACJE
EKOTECHNOLOGIE

Ogłoszenie o nie zanieczyszczaniu 
dróg publicznych błotem, ziemią  
i innymi substancjami

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca mając na 
uwadze bezpieczeństwo użytkowników oraz stan 
techniczny dróg apeluje do osób prowadzących 
prace na polach uprawnych i placach budowy o za-
pewnienie właściwego stanu dróg po przeprowa-
dzonych pracach. Pojazdy używane w polu oraz na 
placach budów wyjeżdżając na drogi pozostawiają 
za sobą niebezpieczną dla ruchu samochodowego 
i pieszego warstwę błota, ziemi i innych substancji.

Przypominamy, że każdy rolnik przed wyjazdem 
z pola powinien koła maszyny oblepione ziemią 
starannie oczyścić z wszelkich nieczystości, tak 
aby nie zabrudzić utwardzonej nawierzchni drogi 
publicznej. Należy również pamiętać, aby jadąc 
na pole lub z niego wracając, odpowiednio zabez-
pieczyć przewożony ładunek. Pozostawione na 
drodze resztki obornika, gnojowicy, produktów rol-
nych, błota lub innych nieczystości, tworzą śliską 
warstwę, która stanowi zagrożenie i utrudnienia 
dla innych użytkowników dróg.

Wielu rolników i kierowców samochodów ob-
sługujących budowy zdaje sobie sprawę, jakie 
konsekwencje grożą za zanieczyszczenie drogi 

i starają się temu zapobiegać lub jeżeli już dojdzie 
do zanieczyszczenia drogi, to po sobie sprzątają. 
Niestety, wciąż jest wiele osób, które tego nie robią. 
Zapewne sprawcy nie zdają sobie sprawy, że takie 
zachowanie jest karalne. Zgodnie z art.91 ustawy 
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń tj. z dnia  
6 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 821 z późn. zm) 
,,Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze 
pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę 
w okolicznościach, w których może to spowodować 
niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu 
drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych 
albo karze nagany.”

Mając na uwadze powyższe fakty Wójt Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca apeluje do osób, które 
wykonują prace polowe lub w najbliższym czasie 
je rozpoczną, a także kierowców pojazdów cięża-
rowych o niezanieczyszczanie dróg. Pozwoli to 
bezpieczniej poruszać się po drogach, zapobiegnie 
niebezpiecznym zdarzeniom drogowym.

Foto. KPP NML
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