
W tym niełatwym dla nas czasie, życzymy Państwu  
zdrowych, spokojnych i wypełnionych miłością  
Świat Narodzenia Pańskiego. Życzymy Nowego  
Roku dającego nadzieję na to, iż jutro będzie lepsze,  
spełniającego wszelkie marzenia, wypełnionego  
wiarą, nadzieją i siłą, która pozwoli pokonać  
trudności i z ufnością patrzeć w przyszłość.

Marek Jamborski – Wójt Gminy, Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,  
pracownicy Urzędu Gminy, Centrum Zarządzania Edukacją,  
Centrum Kultury i Promocji, Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz redakcja  
„Wiadomości Lokalnych”.

Zdrowych  
i Wesołych  
Świąt!
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Szanowni Państwo,

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym doświadczamy
ciepła rodzinnego domu i atmosfery radości, dobroci oraz
pokoju, który przynosi nowonarodzony Jezus Chrystus.

Życzę Państwu, aby przy
wigilijnym stole, pomimo wszelkich niedoli trwającego roku 

w szczególności pandemii koronawirusa, 
zagościły zdrowie, nadzieja, pomyślność oraz chęć

pojednania i pogłębiania więzi międzyludzkich.

 Świętujmy rozsądnie.
Chrońmy siebie i najbliższych. Nie tylko w czasie Świąt.

 
Życzę wszelkiego dobra na Boże Narodzenie i cały 2021 rok!

Minister Infrastruktury
Poseł Ziemi Krakowskiej

Andrzej Adamczyk

Życzenia świąteczne
Nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego niech niosą ze sobą wiele radości,  
spokoju, a także refleksji nad mijającym 2020 rokiem. Wszystkim Mieszkańcom  
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pragnę życzyć, aby ten świąteczny czas  
był czasem wyjątkowym, rodzinnym i aby napełnił Wszystkich nadzieją  
na przyszłość w nowym nadchodzącym 2021 roku.

Radna Powiatu Krakowskiego Beata Bartoszek

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości i refleksji dotyczących  
minionego czasu i planów na nadchodzący Nowy Rok. Życzę Państwu,  
aby te chwile były wyjątkowe, rodzinne i dawały nadzieję na przyszłość  
pełną szczęścia, powodzenia w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Radny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Tochowicz

Niech radość i pokój Świąt Narodzenia Pańskiego towarzyszą  
Wszystkim przez cały Nowy 2021 Rok. Życzę, aby był to Rok  
szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i plany  
zarówno osobiste jak i zawodowe, by przyniósł wiele  
satysfakcji i radości z własnych dokonań.

Radny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Okrajek

Zdrowych spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia  
Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.  
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu  
osobistym i zawodowym.

W imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia „Gmina Aktywna+” 
życzy Prezes Sylwia Zawalska-Wierzbińska 
 
Ze szczerego serca w ten piękny czas, gdy gwiazdka świeci dla wszystkich  
nas, życzymy miłości, bez trosk i złości, a w Nowym 2021 Roku marzeń  
spełnienia i pomyślności, wszystkim Mieszkańcom naszej gminy życzą:

Zarząd i członkowie Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca składa  
Wszystkim Swoim Członkom z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  
oraz Nowego 2021 Roku życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, spokoju i realizacji 
wszelkich marzeń. Nasze życzenia kierujemy szczególnie do wszystkich naszych  
Darczyńców oraz osób, które swoją działalnością wspierają prace naszego Koła.

W imieniu Zarządu Koła Przewodnicząca Grażyna Bebak
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XX Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 30 listopada 2020 roku odbyło 
się posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca. Zostało ono, w związku z obowiązu-
jącymi przepisami sanitarnymi, przeprowadzone 
w trybie online.

Poniedziałkowe obrady rozpoczęły się od części 
proceduralnej, w trakcie której Rada Gminy przyję-
ła porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XIX 
Sesji. W pierwszym punkcie posiedzenia XX Sesji 
Rady, głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, 
który przedstawił informację o pracy w okresie 
pomiędzy XIX a XX Sesją Rady Gminy. Po zakoń-
czeniu wystąpienia Wójta, Przewodniczący Komisji 
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Augu-
styn Kaczmarczyk, przedłożył Radnym informacje 
o przebiegu posiedzenia kierowanej przez niego 
Komisji, które odbyło się w tym samym okresie.

W dalszej części obrad Rada Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca podjęła następujące uchwały:

• w sprawie uchwalenie rocznego Programu 
współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2021,

• w sprawie określenie szczegółowego try-
bu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Kocmyrzów- Lu-

borzyca na lata 2021-2030,
• w sprawie przystąpienia Gminy Kocmy-

rzów-Luborzyca do Programu „Wspieraj 
Seniora” na rok 2020,

• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 
Zastów,

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/132/2020 
z dnia 28.04.2020 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

• w sprawie wyrażenie zgody dla Wójta Gmi-
ny Kocmyrzów Luborzyca o wystąpienie 
z wnioskiem o skomunalizowanie działki  
nr 282, obręb Prusy.

Po przyjęciu ww. uchwał Rada Gminy wysłucha-
ła informacji przedstawionej przez Przewodniczą-
cą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Annę Szlachtę, a następnie podjęła następujące 
uchwały:

• w sprawie podtrzymania stanowiska wyra-
żonego w Uchwale Nr XIX/171/2020 z dnia 
28 października 2020 r. w sprawie rozpa-
trzenia skargi, którą uznano za bezzasadną,

• w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzy-
szenia „Gmina dla Mieszkańców”. Zgodnie 
z treścią ww. uchwały Rada postanowiła 
przedłożony wniosek rozpatrzyć odmownie.

Następnie Radni, kontynuując obrady XX Se-
sji Rady Gminy, podjęli dalsze uchwały:

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2020 rok,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2020–2035.

Posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad, omówieniem spraw bieżących 
i wolnymi wnioskami.
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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Budowa świetlicy wiejskiej  
w Dojazdowie – zakończenie zadania

Budowa świetlicy wiejskiej w Dojazdowie 
z przeznaczeniem na działalność kulturalno-spo-
łeczną została zakończona. Świetlica jest obiek-
tem parterowym, wykonanym w technologii 
tradycyjnej, mieszczącym główną salę oraz po-
mieszczenia zaplecza gospodarczego i socjalno-
-sanitarnego. Obiekt jest przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. Inwestycja dofinansowana 
jest w wysokości 500 tys. zł z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach 
działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na ob-
szarach wiejskich”. Poniesione koszty inwestycji 
objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w wyso-
kości 899 999,77 zł brutto zostały zrefundowane 
w wysokości 283 060 zł. Oczekujemy pozostałej 
kwoty refundacji – 216 940 zł.

Dofinansowanie dla Gminy  
w ramach Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych

Rozstrzygnięto nabór wniosków w ramach Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do Gminy Kocmyrzów-Luborzyca trafi od Pre-
zesa Rady Ministrów 1 500 000,00 zł na zada-
nie dotyczące rozbudowy szkoły podstawowej 
o 2 sale dydaktyczne wraz z budową sali gim-
nastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym 
w Goszczy. Obok sali gimnastycznej powstanie bo-

isko sportowe o nawierzchni syntetycznej, bieżnia, 
a teren zostanie zagospodarowany poprzez nasa-
dzenie zieleni.

Głównym celem programu jest danie impulsu 
do dynamicznego rozwoju we wszystkich regio-
nach Polski. To szczególnie ważny instrument pod-
czas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii 
COVID-19.

Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Dojazdowie 

W ramach zagospodarowania terenu zostały 
wykonane kompleksowe roboty ziemne i wod-
no-kanalizacyjne w tym instalacja odwodnienia 
z montażem zbiorników na wody opadowe, dro-
ga dojazdowa do budynku, miejsca postojowe 
oraz ścieżki dla ruchu pieszego. Zamontowana 
została brama przesuwna i rolety antywłama-
niowe na obiekcie oraz zabezpieczono skarpę  

na tyłach budynku.
Koszt zagospodarowania w wysokości 

428  988  zł został w całości pokryty ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które 
zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy 
dla samorządów wspierającej realizację zadań in-
westycyjnych w czasie pandemii COVID-19.
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Budowa sali gimnastycznej  
z zapleczem przy SP w Karniowie 

Trwa kolejny etap prac przy realizacji inwesty-
cji pn.: „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 
przy Szkole Podstawowej w Karniowie”. Zarów-
no budynek główny, w który będzie się mieścić 
sala gimnastyczna oraz budynek zaplecza zosta-
ły ocieplone. Została także wykonana docelowa 

elewacja budynku, w kolorze dopasowanym do 
kolorystyki istniejącego już budynku szkolnego. 
Obecnie trwają prace w środku obiektu polegające 
na wykonywaniu instalacji wewnętrznych, a także 
tynków i wylewek. Roboty prowadzone są zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Zakończona budowa chodnika  
w Kocmyrzowie

Zakończone zostały prace związane z realizacją 
zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnie-
niem przy drodze powiatowej nr 1267K w miej-
scowości Kocmyrzów”. Zadanie to realizowane 
było w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych 
wraz z Powiatem Krakowskim. Rzeczowy zakres 
robót obejmował budowę około1200 mb chodni-
ka, w tym 500 mb powyżej planowanej pierwotnie 
długości chodnika. Zwiększenie długości wybudo-
wanego chodnika było możliwe dzięki oszczędno-
ściom uzyskanym w trakcie postępowania przetar-
gowego. W ramach wykonywanej inwestycji, poza 
budową chodnika wraz z odwodnieniem, zostały 
wykonane dwa perony przystankowe oraz przej-
ście dla pieszych.      

Całkowity koszt inwestycji to kwota  
1 166 192,00 PLN (brutto), wkład środków z bu-
dżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca to 60% cał-
kowitej wartości inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej  
wraz z budową chodnika  
w Łuczycach

Na ukończeniu są prace związane z realiza-
cją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2152 K w miejscowości Łuczyce”. Zadanie to 
realizowane jest w ramach tzw. Inicjatyw Samo-
rządowych wraz z Powiatem Krakowskim. Rze-
czowy zakres robót obejmuje budowę chodnika 
z obustronnym odwodnieniem oraz przebudowę 
jezdni do szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem no-
wych warstw nawierzchni. Prace te realizowane 
są na odcinku 209 mb. Całkowity koszt inwesty-
cji wynosi 430 196,50 PLN (brutto), w tym wkład 
środków z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
to 50% kosztów jej realizacji.
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Chodnik w Pietrzejowicach
W listopadzie dokonano odbioru końcowego 

budowy chodnika w miejscowości Pietrzejowice, 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 776. 

Długość wykonanego odcinka chodnika to 204 
mb, a wartość zadania 401 430 zł. 

Zadanie realizowane było w ramach porozumie-
nia z Województwem Małopolskim, a udział środ-
ków budżetu gminy wyniósł 201 430 zł.

Nowe nawierzchnie na drogach 
powiatowych

Wykonane zostały nowe nawierzchnie as-
faltowe na dwóch odcinkach dróg powiatowych 
w Goszczy i Czulicach. Zakres robót obejmował 
wykonanie nowych nawierzchni, utwardzenie po-
boczy i odtworzenie rowów. Zadania zrealizowano 
w ramach IS, a udział Gminy wyniósł 40 % kosztów 
zadania. W Czulicach prace wykonano na odcinku 

1100 mb drogi, a ich koszt całkowity to kwota 339 
150,00, w tym wkład budżetu Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca to 135 660,00 zł. Z kolei w Goszczy 
roboty wykonane zostały na odcinku 900 mb, za 
kwotę 251 940,00 zł, a wkład Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca wyniósł 100 700,00 zł.

Wiaty przystankowe
Zamontowane zostało pięć nowych wiat przy-

stankowych w miejscowościach: Łososkowice, 
Wola Luborzycka, Goszyce i Marszowice. Ponad-
to uzupełnione zostały szyby w dwóch wiatach 
przystankowych usytuowanych w miejscowości 
Wola Luborzycka, a także poprawione zostały 

perony przystankowe w Łososkowicach i Woli 
Luborzyckiej. 

Koszt realizacji ww. zadania wyniósł  
25 200,00 zł (brutto), a środki przeznaczone 
na jego realizację pochodziły z budżetu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

Podpisana umowa
Dnia 1.12.2020 r. została podpisana umowa na 

realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Krzysztoforzyce”, będąca efek-
tem przeprowadzonego postępowania przetargo-
wego. Umowę realizować będzie P.H.U.P. MIKA Je-
rzy, Marcin, Rafał Migdał, z siedzibą: Nasiechowice 
31, 32-200 Miechów.

Wartość umowy: 1 315 935,04 zł. brutto, ter-
min realizacji do dnia 31.05.2021 r.

Zadanie obejmuje: przebudowę drogi gminnej  
K 600326 w miejscowości Krzysztoforzyce głów-
nie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok 900 
mb, przebudowy poboczy, remontu i przebudowy 
jezdni, remontu istniejących zjazdów, budowy pali-
sad zbrojonych, budowy urządzeń odwadniających 
i odprowadzających wodę oraz przebudowy czte-
rech odcinków sieci wodociągowej o łącznej długo-
ści 170 mb wraz z towarzyszącą armaturą.

Gminne przetargi
Dnia 10.12.2020 r. zostało ogłoszony przetarg 

nieograniczony w celu realizacji zadania pn: „Roz-
budowa drogi gminnej w miejscowości Karniów”.

Zadanie obejmuje:
• rozbudowa istniejącej drogi gminnej  

nr K 600345 na długości ok 206 mb wraz 
z budową obustronnych poboczy;

• budowa sieci kanalizacji deszczowej;
• budowa kanału technologicznego;
• rozbiórka i budowa sieci gazowej;
• przebudowa sieci elektroenergetycznej;
• rozbudowa wlotu skrzyżowania z drogą po-

wiatową nr 1267 K;
• renowacja rowu drogowego wzdłuż drogi 

powiatowej;
• rozbiórkę ogrodzeń.
Termin realizacji w/w zadania ustalono do 

dnia 30.06.2021 r. 
Planowane otwarcie ofert: 5.01.2021 r. 

godz.11:00, zgodnie z dokumentacją postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego do-
stępną na stronie internetowej: bip.malopolska.pl/
ugkocmyrzowluborzyca/ w zakładce zamówienia 
publiczne.

Czulice Goszcza
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Dofinansowanie zakupu sprzętu 
komputerowego

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca pozyskała grant 
w wysokości 74 907, 00 zł zł na zakup sprzętu kom-
puterowego umożliwiającego zdalne nauczanie, 
w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. 
Uzyskane dofinansowanie przeznaczone będzie na 
zakup laptopów z pakietem oprogramowania, które 
trafią do szkół na terenie gminy.

Podpisywanie umów o powierzenie grantu pla-
nowane jest w grudniu 2020 r., natomiast wypłata 
środków planowana jest na I kwartał 2021 r.

Pakiet Edukacyjny Małopolskiej Tarczy Anty-
kryzysowej to działania będące częścią szeregu 
kompleksowych rozwiązań służących wsparciu 
małopolskich samorządów w trudnym okresie pan-
demii.  

Działania wspierające zdalną edukację prowa-
dzone w ramach środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020.

Wyposażenie placu zabaw  
w Luborzycy

W ramach środków Funduszu Sołeckiego na rok 
2020 dwóch sołectw Luborzycy i Kocmyrzowa, 
przy Szkole Podstawowej Kocmyrzów I w Lubo-
rzycy, zostały zamontowane dwa nowe urządzenia 
wyposażenia placu zabaw. Są to:

• linarium-stożek – urządzenie sprawnościo-
we do wspinaczki, z ktorego równocześnie 

korzystać może maksymalnie trzech użyt-
kowników, którzy ukończyli siedem lat.

• bocianie gniazdo – huśtawka, przeznaczo-
ne maksymalnie dla 2 użytkowników, którzy 
mogą z niego korzystać równocześnie.

Kosz realizacji ww. zadania: 10 558,63 zł 
(brutto).

Zagospodarowanie terenu  
pod plac zabaw w Głębokiej

Działając w oparciu o środki finansowe z Fun-
duszu Sołeckiego na rok 2020 sołectwa Głęboka, 
które zostały przeznaczone na zagospodarowanie 
terenu pod plac zabaw wykonane zostało plan-
towanie i wyrównanie 6 arów ziemi, na którym 
planowany jest plac zabaw. Mieszkańcy Głębokiej 
wraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi 
tj. Ochotniczą Strażą Pożarną i Kołem Gospodyń 
Wiejskich w dni wolne od pracy społecznie zanoto-
wali zakupione ogrodzenie. Pozostałe prace tj. wy-
branie kamieni i wyrównanie terenu wykonywane 
zostaną sukcesywnie, jeśli tylko pogoda pozwoli na 
ich realizację.

Zagospodarowanie placu tj. zakup sprzętu, wy-
konanie opaski kostki brukowej, posadzenie roślin 
będą wykonane w następnych latach w zależności 
od pozyskanych na ten cel środków. Wszystkie pra-

ce, za wyjątkiem montażu urządzeń, mieszkańcy 
wykonają we własnym zakresie.

Grażyna Klamra

Zjazd linowy w Baranówce
W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020, 

sołectwa Baranówka, zostało zrealizowane  
zadanie pn. „Dostawa i montaż zjazdu linowego 
w miejscowości Baranówka”, za kwotę 16 200,00 zł 
(brutto).

Zjazd linowy, którego długość wynosi 24 m, 
został usytuowany został na terenie boiska spor-
towego w Baranówce. Z nowego obiektu mogą 
korzystać zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.
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„Skąd te śmieci ?”
Koniec roku to naturalny czas podsumowań, 

rozliczeń i analiz. W związku z kończąca się za kilka 
miesięcy umową dotycząca odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych z terenu naszej gmi-
ny, chcielibyśmy przedstawić państwu porównanie 
masy odpadów zebranych w tym samym okresie 
w latach 2019 i 2020. Niestety już na pierwszy rzut 
oka ujawnia się tendencja rażącego wzrostu ilości 
odpadów w większości frakcji zebranych w 2020 r.

Dla podstawowej frakcji odpadów odbieranych 
spod posesji tj. odpadów zmieszanych, wzrost ten 
wyniósł ok. 180%. Jeszcze większy przyrost odno-
towano w frakcjach odpadów zbieranych selektyw-
nie. Ilość odpadów opakowaniowych wykonanych 
z plastiku, metalu i tzw. „tetrapaków” wzrosła o po-
nad 250%. Rekordzistami w zestawieniu są jednak 
odpady biodegradowalne i remontowo -budowla-
ne, których ilość w systemie zwiększyła się odpo-
wiednio o 300% i o 450%.

Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka:
• epidemia koronawirusa, która większość 

z nas zamknęła w domach lub zmusiła do 
powrotów osoby na co dzień mieszkające 
w innych miastach lub za granicą,

• duże zakupy robione na zapas,
• powszechne remonty wykonywane w trak-

cie przymusowego lockdawnu,
• szybki rozwój budownictwa mieszkalnego, 

a co za tym idzie wzrost ilości mieszkańców,
• popularyzacja zakupów internetowych, 

związanych z dodatkowymi opakowaniami 
produktów

• wzrost konsumpcji dóbr,
• świadomość, że system odbioru śmieci jest 

w Polsce solidarny, tzn. płacimy wszyscy tak 
samo (na osobę) bez względu na ilość produ-
kowanych śmieci. Czyli te osoby, które pro-
dukują bardzo mało odpadów poczęci finan-
sują tych, którzy produkują ich bardzo wiele,

• ograniczenie nielegalnego pozbywania się 
odpadów,

• rozwój infrastruktury związanej z odbiorem 
odpadów,

• wzrost świadomości ekologicznej mieszkań-
ców.

Niestety bez względu na przyczynę, zwiększe-
nie ilości odpadów, najprawdopodobniej doprowa-
dzi do podwyżki opłat za ich transport i zagospo-
darowanie. Tym bardziej, iż od 1 marca przyszłego 
roku, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisa-
mi, firma odbierająca odpady, będzie się rozliczała 
od każdej zebranej tony śmieci, a nie ryczałtowo 
jak to odbywało się wcześniej. Podobna sytuacja, 
w gminach sąsiednich doprowadziła do przyjęcia 
stawek opłaty za zagospodarowanie śmieci w kwo-
tach przewyższających 30 zł na osobę.

Porozumienie w sprawie programu 
„Czyste powietrze”

W celu usprawnienia realizacji Programu Prio-
rytetowego „Czyste Powietrze”, a także dotarcia 
do jak największej liczby potencjalnych wnio-
skodawców, nasza gmina zawarła porozumienie 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie uru-
chomienia punktu doradztwa. 

Współpraca z WFOŚiGW to cenna inicjatywa, 
która wspomaga walkę z problemem smogu oraz 
wymianą nieefektywnych źródeł ciepła. Przedsta-
wiciele administracji samorządowej na poziomie 
gminy, doskonale orientują się w potrzebach lokal-
nych i są najbliżej mieszkańców i ich problemów. 
Dlatego tak ważna jest koordynacja wspólnych 

Więcej środków na wymianę kotłów  
w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r.

Stan powietrza w naszym najbliższym sąsiedz-
twie ma duży wpływ na wiele sfer naszego życia, 
w tym na nasze zdrowie i samopoczucie. Za jakość 
powietrza odpowiada wiele czynników zewnętrz-
nych w tym przemysł i transport, jednakże od daw-
na obserwowane jest zjawisko zwiększenia stop-
nia zanieczyszczenia powietrza w trakcie okresu 
grzewczego. 

Powstająca tzw. niska emisja zanieczyszczeń 
do powietrza jest ściśle powiązana z procesem 
spalania paliw stałych za pomocą nisko spraw-
nych kotłów grzewczych w indywidualnych go-
spodarstwach domowych. Mając świadomość, 
iż zanieczyszczenie środowiska, w tym przede 
wszystkim powietrza, ma ogromny i stale rosnący 
wpływ na jakość życia mieszkańców, nasza Gmi-
na od kilku lat realizuje programy zmierzające do 
wyeliminowania źródeł niskiej emisji w wyniku 
ograniczenia wykorzystania starych kotłów tzw. 
kopciuchów. W latach 2017-2019 sfinansowa-
no wymianę 341 kotłów wraz z instalacjami CO. 

W tym roku w ramach programu usunięto kolejne  
100 starych kotłów.

W wyniku wcześniejszych ustaleń na rok 
2021 uzyskano środki zewnętrzne na dokonanie 
120 nowych wymian, jednakże w wyniku działań 
Wójta Gminy pula środków dla Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, a przeznaczonych na ten cel 
zostanie powiększona, co pozwoli na zastąpie-
nie w przyszłym roku ponad 180 kotłów starego 
typu przy zastosowaniu nowych ekologicznych 
urządzeń na paliwo gazowe lub biomasę. 
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działań. Mieszkańcy gmin, które przystąpiły do 
współpracy z WFOŚiGW mają możliwość sko-
rzystania z porad przeszkolonych przez Fundusz 
urzędników. Można dowiedzieć się jakie są aktu-
alne wymagania Programu, jak wypełnić wniosek 
o dofinansowanie, ale też uzyskać poradę, jak pra-
widłowo złożyć wniosek o płatność i jak przygo-
tować wszystkie niezbędne załączniki. W naszym 
urzędzie gminy pomocą będą służyć dwie ekodo-
radczynie, zatrudnione w ramach programu „Eko-
team”, koordynowanego przez Stowarzyszenie 
Metropolia Krakowska. W trakcie spotkania zain-
teresowani uzyskają także pełne informacje o in-
nych działaniach gminy mających poprawić jakość 
powietrza i ogólnie stan środowiska naturalnego.

Aktualne informacje dotyczące działania ww. 

punktu informacyjnego, będzie można uzyskać za 
pośrednictwem strony internetowej urzędu gminy 
pod adresem: www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl.

Powszechny Spis Rolny –  
podsumowanie i podziękowanie

W ramach Powszechnego Spisu Rolnego prze-
prowadzonego na terenie Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca od 1 września do 30 listopada br. spisa-
nych zostało 1036 gospodarstw rolnych, według 
stanu na dzień 1 czerwca 2020 r, czyli 97,23% ogó-
łu gospodarstw objętych spisem.

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogli udzie-
lić informacji o gospodarstwach rolnych przez:

• samospis internetowy przeprowadzony za 
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, do-
stępnej na stronie internetowej GUS. Z tej 
możliwości skorzystało 20,23% rolników. 

• telefon, dzwoniąc na numer infolinii spiso-
wej 22 279 99 99. Ten sposób dokonania 
spisu rolnego wybrało 4,69% rolników.

Na terenie naszej gminy od dnia 1 października 
pracowało 4 rachmistrzów spisowych, którzy wy-
konywali swoje obowiązki z wielką starannością 
i zaangażowaniem.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy 
nie spisali się samodzielnie kontaktowali się rach-
mistrzowie spisowi:

• telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu 
w wywiadzie telefonicznym. Było to 14,76% 

ogółu gospodarstw rolnych z terenu naszej 
gminy. 

• bezpośrednio – w celu przeprowadzenia 
spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu 
dogodnym dla użytkownika gospodarstwa 
rolnego. Bezpośrednio w terenie zostało 
spisanych 60,32% gospodarstw rolnych. 

Na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 
2020 w Urzędzie Gminy w Kocmyrzowie-Luborzy-
cy zostało powołane Gminne Biuro Spisowe, gdzie 
rolnicy i osoby zainteresowane mogły zasięgnąć 
informacji na temat Powszechnego Spisu Rolne-
go. Również udostępniono stanowisko spisowe, 
gdzie można było wypełnić formularz internetowy 
z pomocą pracownika urzędu gminy. Nad całością 
przedsięwzięcia czuwał Gminny Komisarz Spisowy 
czyli Wójt Gminy wraz z Gminnym Biurem Spiso-
wym, które było w stałym kontakcie z rachmistrza-
mi spisowymi oraz z koordynatorami prac spiso-
wych z Urzędu Statystycznego.

Powszechny Spis Rolny jest wyczerpującym 
i drobiazgowym badaniem. Dlatego też pragniemy 
podziękować wszystkim rolnikom z terenu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca za aktywny udział w bada-

Profilaktyka zdrowotna  
w naszej gminie

W dniu 4 grudnia 2020 r. przeprowadzone zo-
stały w specjalistycznym „mammobusie”, ustawio-
nym na parkingu obok Urzędu Gminy, bezpłatne 
badania mammograficzne dla pań pomiędzy 50 
a 59 rokiem życia. Badania te finansowane były 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a przeprowa-
dzone zostały przez pracowników firmy „Geneva 
sp. z .o.o” z Gdańska.

Z badań skorzystało łącznie 45 mieszkanek 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

niu, za poświęcenie swojego czasu, rzetelne wypeł-
nienie obowiązku spisowego oraz przekazanie cen-
nych informacji, a także rachmistrzom terenowym 

za poświęcenie i pracę wykonaną w tym trudnym 
czasie epidemiologicznym.

#liczysięrolnictwo

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Rolnikom za wzięcie udziału 
w Powszechnym Spisie Rolnym. 

Dane zebrane w spisie posłużą do 
opracowania programów rozwojowych 
polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, 
a także dostarczą szczegółowych informacji a także dostarczą szczegółowych informacji 
o sytuacji społecznej, demograficznej 
i ekonomicznej rolników.
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„Kulturka z Podwórka”, czytamy bajki
W ramach projektu pt. „Kulturka z Podwór-

ka” realizowanego przez Stowarzyszenie „Gmi-
na Aktywna+” oraz Centrum Kultury i Promocji 
w Kocmyrzowie-Luborzycy, zrealizowano cykl 
filmów, w których Radni Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca czytają bajki i wiersze dla najmłodszych 
mieszkańców Gminy. Spotkania te powstały 
w związku z nadchodzącym okresem Świąt Boże-
go Narodzenia oraz ferii zimowych, mają na celu 
zachęcenie dzieci do częstego kontaktu z książką, 
wyrobieniem w nich już od najmłodszych lat po-
trzeby obcowania ze słowem drukowanym, a przez 

to stworzenie alternatywnej formy spędzania wol-
nego czasu. Akcja miała na celu promowanie czyta-
nia bajek swoim dzieciom, co ma to istotny wpływ 
na rozwój umysłu i osobowość dziecka.

 Wszystkim Radnym dziękujemy za za-
angażowanie i poświęcony czas w realizacji 
przedsięwzięcia.

„Dofinansowano ze środków programu Działaj 
Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz ODL Stowarzyszenie Korona Północne-
go Krakowa „
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Odwiedziny Świętego Mikołaja
Pomimo trwającej pandemii św. Mikołaj nie za-

pomniał o dzieciach i młodzieży z niepełnospraw-
nościami z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca. Stało się tak za sprawą Centrum Zarządzania 
Edukacją, które już po raz drugi zorganizowało dla 
nich „Mikołajki”. Ponieważ pandemia nie pozwoliła  
św. Mikołajowi spotkać się z dziećmi przy tradycyj-
nej, świątecznej choince, więc wraz ze swoimi po-
mocnikami zapukał on do ich domów. W dniach 4 i 5 
grudnia br. św. Mikołaj odwiedził blisko 150 grzecz-
nych dzieci z terenu gminy, którym rozdał świątecz-
ne prezenty. Do Mikołaja dołączył również... pan 
Wójt Marek Jamborski, który wraz z jego orszakiem 

odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Prusach. Roz-
śpiewany orszak nie zapomniał również o dzieciach 
z Rodzinnego Domu Dziecka w Goszczy. Wszędzie, 
gdzie tylko nie dotarł Mikołaj, a miejsc takich było 
naprawdę wiele, jego wizycie towarzyszyło dużo 
uśmiechów i wiele radości, nie tylko najmłodszych, 
ale również i tych nieco starszym. Często „nasze” 
grzeczne dzieci zaskakiwały swojego wyjątkowego 
gościa i wręczały mu przygotowane przez siebie 
rysunki, upominki i pierniczki. Do tej wyjątkowej ak-
cji włączył się również przewoźnik osób niepełno-
sprawnych firma „Radio Taxi Partner”, której w imie-
niu organizatorów bardzo dziękujemy.

Św. Mikołaj w Centrum Kultury
Jak co roku Centrum Kultury zaprosiło dzieciaki 

do udziału w Mikołajkowym spektaklu. Tym razem 
z uwagi na utrudnienia związane z epidemią spo-
tkaliśmy się 6 grudnia o godzinie 12.00 na naszym 
kanale YouTube, a link do spektaklu podaliśmy na 
stronie internetowej oraz Facebooku. Dzieci, wraz 
z rodzicami, mogły uczestniczyć w zabawnych 
poszukiwaniach zagubionego Mikołaja, którego 
odnaleźć próbował skrzat Bąbel. Podczas spotka-
nia dzieciaki, mogły nauczyć się kilku piosenek, 
potańczyć oraz pośmiać a co najważniejsze pomóc 
odnaleźć zagubionego Mikołaja, który z pewnością 
wręczył im wymarzone prezenty.

Baletowe Mikołajki w CKiP
Dla pasjonatów tańca i baletu przygotowaliśmy 

w tym roku małą niespodziankę. „DZIADEK DO 
ORZECHÓW”- niesamowite widowisko taneczne 
dla małych, dla dużych, dla całej rodziny. Uczestni-
cy mogli przenieść się, choć na chwilę, w magiczny 
świat tańca, pełnego wielobarwnych strojów, świa-
teł i nastrojowych świątecznych melodii. Każdy 
zarejestrowany uczestnik jako prezent otrzymał od 
nas link do spektaklu.
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„Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Integracyjna wieczerza wigilijna dla osób ubogich, 
samotnych, niepełnosprawnych w podeszłym wieku, wykluczonych społecznie pod nazwą Międzypokoleniowa 

Wieczerza Wigilijna”, realizowane przez Stowarzyszenie  „Gmina Aktywna+”, przy współpracy Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego”.

„Nie mogą przyjść na Wigilię –  
Wigilia przyjdzie do nich” –  
Międzypokoleniowe Spotkanie  
Wigilijne w nowej formule

Okres świąt – to czas w którym nikt potrzebują-
cy nie powinien zostać bez pomocy, dlatego też nie 
braliśmy pod uwagę ,że organizowane w naszej gmi-
nie od kilku lat Międzypokoleniowe Spotkanie Wi-
gilijne może się nie odbyć. Z uwagi na obostrzenia 
sanitarne nie mogliśmy niestety wspólnie zasiąść 
do wigilijnego stołu. Tegoroczne spotkanie zorga-
nizowane zostało więc w zupełnie nowej formule. 
Osoby potrzebujące wsparcia otrzymały w formie 
cateringu potrawy świąteczne, które zostały przez 
Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” oraz pracowni-

ków socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej dostarczone bezpośrednio do Ich domów. 
Ponadto dla osób, które znalazły się w trudnej sy-
tuacji życiowej przygotowano kilkadziesiąt paczek 
świątecznych z artykułami żywnościowymi, które 
także zostały dostarczone osobom potrzebującym. 
Do każdej paczki dołączono życzenia świąteczne, 
jako znak naszej pamięci i życzliwości dla Tych, któ-
rym w życiu jest znacznie trudniej niż nam.

Przeciwdziałanie przemocy  
w rodzinie – profilaktyka  
skierowana do seniorów

W ramach realizacji programu osłonowego 
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie” edycja 2020 projekt „Rodzina wolna od 
przemocy" kilkudziesięciu seniorów z naszej gminy 
otrzymało pakiety materiałów edukacyjnych po-
święconych przeciwdziałaniu przemocy. Na stro-
nie internetowej GOPS wszyscy seniorzy mogą 
się też zapoznać z prezentacją poświęconą temu 
tematowi.

Ponieważ szybkimi krokami zbliżają się Świę-
ta Bożego Narodzenia , do pakietów GOPS do-
łączył upominki w formie książek i świątecznych 
życzeń.

Święta w Klubie „Senior+”  
w Kocmyrzowie

Ze względu na panującą pandemię koronawiru-
sa nie mogą odbywać się zajęcia w naszym Klubie 
„Senior+” w Kocmyrzowie. Pomimo to nasi Se-
niorzy realizują swoje pasje w zaciszu domowym,  

a zbliżające się Święta Bożego Narodzenia stały się 
dla nich źródłem inspiracji w tworzeniu rękodziel-
niczych ozdób.
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„Ścieżka rekreacyjno-edukacyjna  
w Czulicach”

W ramach programu „Działaj Lokalnie” realizo-
wanym przez Stowarzyszenie Korona Północnego 
Krakowa w Czulicach powstają zielone skwerki 
w ramach Projektu pt. „Ścieżka rekreacyjno-edu-
kacyjna w Czulicach” realizowanego przez Stowa-
rzyszenie „Aktywne Czulice i okolice”, przy współ-
pracy z Radą Sołecką i mieszkańcami miejscowości. 
W efekcie stworzone zostaną skwery, nasadzenia 
i tablice upamiętniające najważniejsze miejsca  
w Czulicach. Przyczyni się to do upiększenia okoli-
cy oraz wzrostu poczucia idnetyfikacji z miejscem 
zamieszkania.

Akcje świąteczne w Wysiołku 
Luborzyckim

Grudzień jest szczególnym okresem, w którym 
drugi człowiek staje się nam jeszcze bardziej bliż-
szy. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bo-
żego Narodzenia w Samorządowym Przedszkolu 
„Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyc-
kim zostały przeprowadzone świąteczne akcje 
charytatywne. 

W połowie listopada zespół ds. Promocji przed-
szkola zorganizował pomoc najbardziej potrzebują-
cym mieszkańcom gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
pod hasłem „Podaruj uśmiech na święta”. Akcja ta 
zyskała wielką popularność wśród dzieci, rodziców, 
a także innych mieszkańców gminy. Przyłączył się 

do niej także Krąg Biblijny działający przy Para-
fii Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy. 
Dzięki wielkiej hojności darczyńców udało się po-
zyskać bardzo dużą ilość artykułów spożywczych 
z długim terminem przydatności. Świąteczne pacz-
ki już na początku grudnia trafiły do rodzin miesz-
kających na terenie gminy. Dodatkowo do paczek 
zostały dołączone kartki z życzeniami wykonane 
przez przedszkolaków w ramach kampanii „Dbam 
o mój zasięg”.

Nie zapomnieliśmy również o naszych czwo-
ronożnych przyjacielach. Dla fundacji „LaFauna” 
została zebrana karma, koce, ręczniki, które ode-

brała od nas koordynator akcji pani Katarzyna 
Konewecka – Hołój. Widać, że los porzuconych 
zwierząt nie jest obojętny dzieciom naszego przed-
szkola.Tak liczny udział w akcjach charytatywnych 
świadczy o tym, iż potrafimy na chwilę zatrzymać 
się i zrobić coś dla drugiego człowieka. 

Przedszkole ze swej strony składa wszyst-
kim darczyńcom gorące podziękowania za udział 
w przedsięwzięciach organizowanych przez Samo-
rządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 
w Wysiołku Luborzyckim.

Malwina Chronowska

„Kulturalnie zawsze masz wybór”
W ramach projektu pt. „ Kulturalnie zawsze masz 

wybór” realizowanego przez Stowarzyszenie „Gmi-
na Aktywna +”oraz Centrum Kultury i Promocji 
w Kocmyrzowie – Luborzycy, odbyły się dwa kolejne 
koncerty adresowane do młodzieży z Powiatu Kra-
kowskiego. Dnia 18 listopada 2020 r. odbył się kon-
cert pt. „Sportowa Motywacja Drużyna Mistrzów - 
propagujący zdrowy tryb życia”. Jego tematyka miała 
na celu propagowanie zdrowego i aktywnego stylu 
życia, zachęcając do budowania dobrych relacji z ró-
wieśnikami i rozwijanie własnych pasji sportowych. 
Te cele były też wstępem do kolejnego koncertu, 
który odbył się 25 listopada 2020 r. i dotyczył pro-
filaktyki zagrożeń wśród młodzieży oraz sposobów 
radzenia sobie z nimi. Poprzez autobiografię artysty 
poruszone zostały problemy, z jakim borykają się 
młodzi ludzie, często sięgając po szkodliwe używki, 
takie jak alkohol, narkotyki oraz różnego rodzaju do-

palacze. Koncerty transmitowane był online, dzięki 
czemu został poszerzony zasięg przedsięwzięcia.

 „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego”
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Konkurs plastyczny „Kto ty  
jesteś... Polak mały”

Centrum Kultury i Promocji zorganizowało  
z okazji obchodów 102. rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości konkurs plastyczny dla dzieci. 
Z pośród 31, nadesłanych prac komisja konkurso-
wa w składzie; Barbara Hawling i Jerzy Kozik, wy-
łoniła następujących laureatów w poszczególnych 
kategoriach:

Kategoria I (4–6 lat)
1 miejsce – Nadia Natkaniec
2 miejsce – Nadia Szczęśniak
3 miejsce – Bartosz Nawrot
Wyróżnienie – Anna Nowak

Kategoria II ( od I do III klasy)
1 miejsce – Michał Maruszczak
2 miejsce – Bartosz Pantoł
3 miejsce – Jakub Turek
Wyróżnienie – Gabriela Pazdańska
Kategoria III
1 miejsce – Dominik Pantoł
2 miejsce – Matylda Ortyl
3 miejsce – Michał Królik
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, 

a laureaci dodatkowo nagrody rzeczowe. Gratuluje-
my zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolej-
nych naszych konkursach.

„Wirtualne Andrzejki” w Centrum 
Kultury

W tym roku nasze Centrum przygotowało „Wir-
tualne Andrzejki” dla dzieciaków. Były tradycyjne 
wróżby z kart, wyścig bucików oraz lot na „czaro-
dziejskiej” miotle. Dzieciaki wspaniałe się bawiły an-
gażując domowników. Wspólnie z naszą czarodziejką 
Elą wykonali magiczne różdżki i tańczyli do „upadłe-
go”. Dziękujemy serdecznie dzieciakom za wspólne 
czary i super zabawę oraz piękne przebrania.
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Nasze zajęcia online
W naszym Centrum Kultury nie ma czasu na 

nudę. Wszystkie dzieciaki lubiące kreatywnie spę-
dzać czas wolny ciągle coś tworzą z naszą panią Elą. 

Zajęcia odbywają się online, a w proces twórczy an-
gażują się również rodzice. Zachęcamy do udziału  
w tej formie twórczej aktywności.

17 medali zawodników Wushu
W dniach 5–6 grudnia br. w hali sportowej „Com 

Com Zone” odbył się XXIV Otwarty Puchar Polski 
Wushu. Podczas sportowych zmagań o medale ry-
walizowali zawodnicy17 klubów z całego kraju. Za-
wody odbyły się w Krakowie, dzięki wsparciu finan-
sowemu Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Sportu. 
Głównym organizatorem mistrzostw była Krakow-
ska Szkoła Wushu, która już po raz 7 organizowała 
ten niezwykle prestiżowy turniej. Niestety w tym 
roku ze względów na ograniczenia związane z sytu-
acja epidemiologiczną zabrakło zawodników z zagra-
nicy, niemniej jednak w ciągu dwóch dni rozegrano 
prawie 150 startów, zarówno w formach tradycyj-
nych, jak i sportowych. Zabrakło jedynie konkurencji 
Sanda, która została wstrzymana z uwagi na swój 
kontaktowy charakter.

Spośród wszystkich zawodników najważniej-
sze trofeum czyli Puchar Najlepszego Zawodnika 
w konkurencjach sportowych wywalczyła aż dwójka 
zawodników Krakowskiej Szkoły Wushu, udowad-
niając tym samym, że jest najlepszą szkołą Wushu 
sportowego w Polsce. W kategorii seniorów Michał 
Frosik zdobył trzy złote medale w formie ręcznej, 
szabli oraz kiju. W kategorii juniorów również trzy 
złota w tych konkurencjach wywalczyła 11-letnia 
Marika Brodowska. W ogólnej klasyfikacji meda-
lowej zawodnicy trenowani przez Michała Adamo-
wicza, startujący w barwach Krakowskiej Szkoły 
Wushu, zgromadzili w sumie 17 medali, w tym 9 
złotych, 4 srebrne i 4 brązowe. Zawody te pomimo 
zmniejszonej liczny startujących oraz ograniczonej 

publiczności były podsumowaniem tegorocznej pra-
cy zawodników trenujących Kung Fu Wushu w Pol-

sce. Widać było, że poziom startujących jest wysoki, 
a każdy start dostarczał motywacji i celu do dalszego 
trenowania. Medaliści tegorocznych Mistrzostw to: 
Diana Chmielnicka srebro w formie z szablą Daoshu 
powyżej 18 lat, Michał Frosik złoto w formie ręcznej 
Changquan ( powyżej 18 lat) złoto z szablą Daoshu 
powyżej 18 lat oraz złoto w formie z szablą Gunshu 
powyżej 18 lat. Maciej Wilczyński brąz w formie 
z szablą Daoshu powyżej 18 lat. Estera Wierzbińska 
srebro w formie ręcznej Changquan grupa B 12-14 

lat, złoto w szabli Daoshu grupa B 12-14 lat. Marika 
Brodowska złoto w formie ręcznej Changquan grupa 
B 12-14 lat, złoto w formie z kijem Gunshu grupa C 
poniżej 12 lat, złoto w formie z szablą Daoshu grupa 
C do 12 lat. Fryderyk Liber złoto w formie ręcznej 
Changquan C poniżej 12 lat, srebro w formie z kijem 

Krajowe Mistrzostwa Cheerleaders
22 listopada br. zespoły Unique Cheerleaders 

wzięły udział w wyjątkowej rywalizacji – Krajowych 
Mistrzostwach Cheerleaders. Turniej został roze-
grany w formule online. Komisja sędziowska na żywo 
oceniała wcześniej nadesłane przez drużyny z całej 
Polski prezentacje video. W ramach zgłoszenia oce-
niane były filmiki nagrane przez rodziców podczas 
październikowych rozgrywek Grand Prix. Mimo nie-
korzystnych warunków udziału, Unique kolejny raz 
wielokrotnie stanęło na podium:

• II miejsce – Unique Pro w kat. Pom Dance 
Premier Senior

• III miejsce – Unique Teens w kat. Pom Dance 
Premier Junior

• III miejsce – Little Unique w kat. Pom Dance 
Elite Dzieci

• IV miejsce – Unique Stars w kat. Pom Dance 
Premier Junior Młodszy

• II miejsce – Milena Statek i Oliwia Gudyka  
w kat. Pom Dance Elite Dzieci

• III miejsce – Oliwia Kwatera i Oliwia  
Adamczyk w kat. Pom Dance Premier Senior

• IV miejsce – Wiktoria Styczeń i Wiktoria  

Doniec w kat. Pom Dance Premier Senior
• IV miejsce – Izabela Malaca i Zofia Klimas 

w kat. Pom Dance Premier Junior Młodszy
Aktualnie trwają intensywne przygotowania do 

nowego sezonu. Przed tancerkami liczne wyzwania, 
w tym zmiany kategorii tanecznych. W kolejnym se-
zonie zespół będzie prezentował aż 6 choreografii 
grupowych oraz 15 choreografii duetowych i indy-
widualnych. 

Opr. Lidia Stefańska
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Gunshu poniżej 12 lat. Maja Liber srebro w formie 
Changquan C poniżej 12 lat, brąz w formie z kijem 
Gunshu poniżej 12 lat. Nikola Kądziela brąz w for-
mie Changquan C poniżej 12 lat. Emil Bielawski złoto 
w formie tradycyjnej Nanquan grupa A 15–17 lat. 
Izabela Jajeśniak brąz w formie ręcznej Changquan 
B 12–14 lat.

Dodać należy, iż medaliści Krakowskiej Szkoły 
Wushu trenują na co dzień w Kocmyrzowie- Lubo-
rzycy przy Centrum Kultury i Promocji oraz w Słom-
nikach. Centrum Kultury było partnerem podczas 
organizacji tegorocznego Pucharu Polski Wushu, 
a większość zawodników pochodzi właśnie z gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

Brązowy medal Leny
W niedzielę 6 grudnia 2020 roku, kielecka Hala 

MOSiR przy ul. Ściegiennego gościła prawie 200 
młodych adeptów judo w Mikołajkowym Święto-
krzyskim Turnieju Judo. Naszą jedyna reprezentant-
ką w tych zawodach była Lena Ziembla. Jechała z na-
dzieją na kolejny medal. Jest mocna. Mimo pandemii, 
okres wyłączenia obiektów szkolnych, w którym mie-
ści się mata JUDO CENTRUM K-L, przepracowała 
w domu intensywnie. Ostatecznie po weryfikacji 
Lena startowała w mocno obsadzonej wadze do 45 
kg. Mimo niedowagi pokazała „pazur” sportowej ry-
walizacji. Po walkach grupowych znalazła się w pół-
finale. Tu starcie godne finału, które ostatecznie po 
5 minutowej walce z dogrywką przegrywa przez 
Wazari z zawodniczką z Tuchowa. Dobry, solidny 
wytrzymałościowo i technicznie start. Ostatecznie 

Lena Ziembla zajmuje trzecie miejsce. Udany start. 
Gratulujemy!

Opr. K. Marchewczyk

Konkurs Bożonarodzeniowy  
online „Eko ozdoba świąteczna”

Centrum Kultury i Promocji w Baranówce zapra-
sza do udziału w konkursie pod hasłem „Eko ozdoba 
świąteczna”.

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
 I kategoria dzieci od 4 lat do 9 lat,

 II kategoria dzieci od 10 do 17 lat.
 III kategoria dorośli.
Każdy uczestnik może wykonać na konkurs jedną 

pracę. Prace należy sfotografować i zdjęcie przesłać 
na adres: e- mail ckip@ckip.pl

Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, 
staranność i estetyka, samodzielność w wykonaniu 
pracy i elementy ekologiczne. Oceny prac dokona 
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 
Konkursu. Komisja Konkursowa wybierze spośród 
przesłanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II 
i III miejsce oraz wyróżnienia. Decyzja Komisji Kon-
kursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28.12.2020 r. 
na stronie internetowej Centrum Kultury i Promocji

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy 
i nagrody.

Uwagi:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje 

jego regulamin.

2. Dyplomy i nagrody będą do odbioru w siedzibie 
Centrum Kultury i Promocji w Baranówce.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie 
Konkursu decydują Organizatorzy.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia 
udziału w konkursie!
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Środki pozyskane przez Centrum 
Kultury i Promocji w 2020 roku

W mijającym 2020 roku Centrum Kultury i Pro-
mocji w Kocmyrzowie – Luborzycy złożyło 24 wnio-
ski na kwotę 621 773,34 zł ubiegając się o dotację 
finansową na działalność kulturalną zgodnie z obo-
wiązującym statutem jednostki. Projekty aplikowa-
ne były również za pomocą Stowarzyszenia „Gmina 
Aktywna +” do konkursów, których regulaminy kie-
rowane były dla NGO. Złożone projekty dotyczyły 
różnej tematyki min.: kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, sportu i rekre-
acji, wspierania i upowszechniania tradycji narodowej 
oraz działania na rzecz osób starszych. Planowane 
działania kierowane były do różnych grup społecz-
nych: dzieci, młodzieży osób dorosłych, seniorów 
oraz osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie fi-
nansowe otrzymało 8 projektów na łączną kwotę 
74872,34 zł, gdzie na potrzeby realizacji zadań został 
wniesiony wkład własny w wysokości 21 184,00 zł.

Dzięki pozyskany środkom finansowym Centrum 

Kultury i Promocji zakupiło wyposażenie kompute-
rowe, nagłośnieniowe oraz sprzęt muzyczny. Zakup 
pozwolił na przeobrażenie reżyserki w lokalne studio 
nagrań, co znacznie podniosło standard prowadzo-
nych zajęć. Całkowita kwota realizacji projektu wy-
niosła 27 540,00 zł w tym wkład własny w kwocie 
5540,00 zł.

Uzyskane wsparcie finansowe otrzymano  
w ramach programu Infrastruktura domów  

kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

W ramach programu grantowego „Tu mieszkam, 
Tu zmieniam EKO” Fundacja Santander - Centrum 
Kultury i Promocji otrzymało w formie darowizny 

dotację na projekt „Nasz ogród wertykalny ” na kwo-
tę 7000 zł Działania projektowe obejmowały zapro-
jektowanie i wykonanie muralu roślinnego w budyn-
ku CKiP. Do realizacji projektowej zaangażowane 
były dzieci oraz młodzież, która uczestniczyła we 
wspólnym sadzeniu roślin. Zakupione zostały rów-
nież budki dla ptaków, które zostaną pomalowane 
na zajęciach plastycznych i zawieszone na pobliskich 
drzewach w Baranówce.

Dwukrotnie pozyskano wsparcie finansowe ze 
Starostwa Powiatowego, co umożliwiło organizację 
cyklu koncertów muzyki kameralnej oraz rozrywko-
wej. Koncert pt. „Muzyka jest do kochania” skierowa-
ny był do różnych grup odbiorców wykraczając poza 

zasięg lokalny poprzez transmisję online. Jako organi-
zatorzy mieliśmy przyjemność gościć wykonawców 
zespołu z Teatru Starego w Krakowie -„Krakowskie 
Trio Stroikowe’’ w składzie: Marek Mleczko – obój, 
Roman Widaszek – klarnet oraz Paweł Solecki - fa-
got. Wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny 
całości przedsięwzięcia zapewniony był dzięki traf-
nemu wyborowi tekstów literackich min. recytacja 
‘’Bajek księdza Malińskiego ‘’ w wykonaniu znanego 
polskiego aktora Bogdana Brzyskiego. Zbiór bajek 
przeznaczony był dla osób w każdym wieku, prze-
pełniony humorem prostotą i pozostającym jak to 
bywa w bajkach morałem. Prezentowany program 
muzyczny przysłużył się kształtowaniu kompetencji 
odbiorców kultury wysokiej. Wśród publiczności byli 
młodzi instrumentaliści i wokaliści uczący się na zaję-
ciach w Centrum Kultury i Promocji, a ich obecność 
zaowocowała nawiązaniem współpracy oraz otrzy-
maniem zaproszenia na dni otwarte do Akademii 
Muzycznej w Krakowie. Całkowita kwota realizacji 
przedsięwzięcia to 6740,00 zł.

W listopadzie Stowarzyszenie „Gmina Ak-
tywna+”, przy współpracy z Centrum Kultury 
i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy otrzymało 
dofinansowanie na realizację zadania publicznego. Zło-
żona oferta dotyczyła organizacji koncertów online  

pt.  „Kulturalnie zawsze masz wybór!". Kwota dofi-
nansowania to 4000 zł. Oferowany cykl koncertów 
oraz wykładów miał za zadanie zmniejszenie proble-
mów młodzieży poprzez:

• profilaktykę zagrożeń wśród młodzieży 
i sposoby radzenia sobie z nimi,

• rozwój osobowy poprzez pasje i zdrowy, ak-
tywny styl życia,

• budowanie tożsamości poprzez historię pol-

skich bohaterów historycznych.
Wykonawcą koncertów był znany polski raper - 

„Bosski Roman”.
Całkowity koszt realizacji zadania to 5260,00 zł
Korzystając z programu „ Działaj Lokalnie” został 

zrealizowany projekt „Kulturka z Podwórka”, którego 
głównym elementem był zakup sprzętu niezbędne-
go do przekazu on-line w czasach obostrzeń związa-
nych z wystąpieniem na terenie RP Covid-19.

Projekt obejmował organizację działań kultu-
ralnych skierowanych do różnych grup odbiorców 
w tym dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz senio-
rów. Realizacja przyniosła zaplanowane rezultaty, 
między innymi zwiększył się dostęp mieszkańców do 
różnego rodzaju spotkań i warsztatów. Przeniesienie 
działań edukacyjnych ze świata realnego do świata 
online zaktywizowało lokalnych twórców, artystów 
oraz Radę i Samorząd Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca. Całkowita kwota realizacji projektu: 6280,00 zł.

Centrum Kultury i Promocji rozpoczęło w roku 
2020 przygotowania do realizacji projektu eko-
logicznego pt. „Do EKO Dzieła”, który obejmuje 
przeprowadzenie wykładów ekologicznych w 11 
placówkach oświatowych, konkursów Eko skierowa-
nych do lokalnej społeczności oraz warsztatów flory-
stycznych. Z przyczyn niezależnych od nas realizacja 
projektu została przesunięta na okres Świąt Wiel-
kiej Nocy. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi  
19 236,34 zł (dofinansowanie – 17 312,34 zł,  wkład 
własny 1924,00 zł).

Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Gmina Ak-
tywna +” zostało pozyskane dofinansowanie ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania 
publicznego pt.” Międzypokoleniowa wieczerza wi-
gilijna”. Kwota przeznaczona na realizację przedsię-
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wzięcia to 11 000,00 zł. Projekt ma na celu dotarcia 
do lokalnej społeczności, która wymaga wsparcia 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia – są to osoby 
wykluczone społecznie, osoby starsze i schorowane, 
ubogie rodziny oraz osoby z niepełnosprawnościami. 
W ramach dotacji zostaną rozdysponowane dania 
wigilijne oraz paczki świąteczne tym osobom, które 
najbardziej potrzebują w tym czasie wsparcia dru-
giego człowieka. Celem spotkania jest wzmocnienie 
potrzeby tolerancji i zmiany postawy w stosunku do 
osób wykluczonych społecznie, ubogich i żyjących na 
uboczu swoich lokalnych środowisk.

W ramach zadania publicznego w zakresie kul-
tury, sztuki, ochronie dziedzictwa narodowego Sto-
warzyszenie „Gmina Aktywna+”, przy współpracy 
z Centrum Kultury Promocji otrzymało dotację z Po-
wiatu Krakowskiego w kwocie 7000 zł na zorganizo-

wanie IV Powiatowego Festiwalu Piosenki „O Złoty 
Klucz Powiatu Krakowskiego”. Konkurs adresowany 
był dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Ze względu 
na zaistniałą sytuację epidemiczną, w tym roku fe-
stiwal został odwołany. Całkowity koszt złożonego 
wniosku opiewał na kwotę 13 000,00 zł.

Centrum Kultury i Promocji wraz z założonym 
przez pracowników CKIP i Urzędu Gminy ”Stowa-
rzyszeniem Gmina Aktywna+”, stara się pozyskiwać 
możliwe dotacje na działalność w celu urozmaicenia 
oferty oraz stworzenia nowych możliwości jakie po-
jawiają się dzięki różnorodnym formom finansowa-
nia. Jesteśmy otwarci i gotowi by zmieniać się i udo-
skonalać dla naszych odbiorców.

Oprac. Centrum Kultury i Promocji

Konkurs plastyczny „Stop przemocy 
w rodzinie” – rozstrzygnięty

Organizatorem konkursu plastycznego „Stop 
przemocy w rodzinie”, w ramach realizowanego Pro-
gramu Osłonowego „Wspieranie Jednostki Samo-
rządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie” edycja 2020. Projekt 
„Rodzina wolna od przemocy” był Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy. 

Na konkurs wpłynęło 46 prac (kategoria I: ucznio-
wie klas I – III szkół -24 prace, kategoria II: uczniowie 
klas IV – VIII -22 prace), których autorami byli ucznio-
wie szkół podstawowych w Luborzycy, Łuczycach, 

Kocmyrzowie, Maciejowicach, Karniowie, Goszczy, 
Goszycach, Pietrzejowicach i Prusach.

Komisja Konkursowa w składzie: Elżbieta Pierwo-
ła, plastyk Centrum Kultury i Promocji - Przewodni-
cząca Komisji, Elżbieta Turek, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Lu-
borzycy, Jadwiga Łach, Radna Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca, st.asp. Maciej Lejdy – przedstawiciel 
Komisariat u Policji w Słomnikach oraz Sylwia Za-
walska-Wierzbińska – Przewodnicząca Zespołu In-
terdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy przepro-

Jak radzić sobie z przemocą? –  
Webinarium dla uczniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmy-
rzowie - Luborzycy w ramach realizowanego Progra-
mu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie- projekt „Rodzina wolna od 
przemocy” zorganizował w dniach 25 i 27 listopada 
2020 r. webinarium dla uczniów szkół podstawo-

wych naszej gminy. Podczas tych spotkań uczestni-
czący w nich uczniowie mogli dowiedzieć się, m.in. 
czym charakteryzuje się przemoc,jak ją rozpoznać 
oraz jak na nią reagować we właściwy sposób. Spo-
tkania prowadzone były przez specjalistę, psycho-
loga, na co dzień pracującego z dziećmi i młodzieżą 
w Małopolskim Ośrodku Fundacji „Praesterno”.

wadziła szczegółową ocenę konkursowych prac, 
kierując się takimi kryteriami jak: zgodność pracy 
z tematem konkursu, samodzielne wykonanie pracy, 
oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka 
pracy, walory artystyczne. Ostatecznie decyzją Ko-
misji nagrody przyznano:

Kategoria I: klasy I – III:
1. Gabriela Pazdańska – Szkoła Podstawowa  

w Kocmyrzowie I
2. Wiktor Mazurek – Szkoła Podstawowa  

w Goszczy

3. Mikołaj Paos – Szkoła Podstawowa w Prusach
Kategoria II: klasy IV – VIII

1. Anna Leszczyńska – Szkoła Podstawowa  
w Goszczy

2. Oliwia Stefańczyk – Szkoła Podstawowa  
w Pietrzejowicach

3. Michał Nowak – Szkoła Podstawowa  
w Karniowie

Wszystkim uczestnikom konkursu, a zwłaszcza 
jego zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje. 

Czy w Święta można czuć się lekko? 
Święta Bożego Narodzenia są już coraz bliżej. 

Pewnie wielu z nas zastanawia się jak sprostać tra-
dycji i zachować umiar?

Nie jest to proste zadanie, bo potraw wigilijnych 
powinno być aż dwanaście. Wiele z nich jest sma-
żonych, odsmażanych, zabielanych i zaprawianych 
zasmażką. Każdy dietetyk wie, że większość sub-

stancji smakowych rozpuszcza się w tłuszczach – 
to właśnie dlatego tłuste potrawy tak nam smakują. 
Apetyt na te dania zaostrza post, a później sielska 
atmosfera w gronie najbliższych. Łatwo zapomnieć 
o zdrowym rozsądku i obudzić się dopiero wtedy, 
kiedy poczujemy się przejedzeni. Święta to nie tyl-
ko Wigilia. To trzydniowy maraton między stołem 
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Składniki:
 — 2 szklanki napoju roślinnego
 — 3 szklanki mąki (w tym 1 szklanka 

mąki gryczanej)
 — ½ szklanki oleju
 — 1 szklanka cukru (ksylitolu)
 — 3 łyżki kakao (karobu)
 — 2 łyżeczki sody
 — 3 łyżki dżemu śliwkowego
 — łyżka przyprawy do piernika

Piernik alergika

Przygotowanie
Mleko, olej i dżem wymieszaj razem. Przesiej mąkę i dodaj resztę 
składników. Połącz składniki suche i mokre razem. Wymieszaj 
rózgą lub łyżką. Masę przelej do keksówki 35cm. Wstaw ciasto 
do nagrzanego piekarnika do 180 stopni. Piecz około 50 minut 
lub do suchego patyczka.

w domu, a stołem w gościach. Jak sobie poradzić 
z oczekiwaniami gospodarzy? Jak pohamować ape-
tyt? Jak po Świętach nie mieć wyrzutów sumienia?

Jest na to kilka sposobów…
Przede wszystkim do stołu wigilijnego nie mo-

żemy siadać z zupełnie pustym żołądkiem. Post 
jest częścią polskiej tradycji i nie wynika on z ak-
tualnie obowiązujących przepisów kościelnych. Ja 
zachowuję post od posiłków mięsnych, ale nie gło-
dzę się cały dzień. Zjadam lekkie śniadanie i obiad, 
jeśli Wigilia wypada wieczorem. Jeśli zasiadamy do 
stołu ze wschodem pierwszej Gwiazdki, bywa że 
obiad zastępuję owocami. Jeśli chcemy pościć cały 
dzień, może warto 30 minut przed uroczystą kola-
cją zjeść kromkę chleba i popić ją dużą ilością wody? 
Spowoduje to, że do stołu siądziemy bez wilczego 
apetytu.

Tradycją stało się, że w naszej rodzinie konsultu-
jemy potrawy wigilijne. Jeśli się tylko da staramy się 
przyrządzić je w lekki sposób. Tak, żeby każdy miał 
wybór. Na stole pojawia się czysty barszcz, obok 
karpia ryba z grilla, pierogi są z wody lub odgrze-
wane na parze, a w sałatce jarzynowej część ma-
jonezu jest zastąpiona jogurtem naturalnym. Moją 
ulubioną opcją śledziową jest śledź pod pierzynką 
z warzyw. Tych kilka zmian powoduje, że świątecz-
ne menu jest lżejsze o kilkadziesiąt kilokalorii.

W kolejne dni Świąt pamiętajmy, aby nie sie-
dzieć ciągle przy stole. Warto ustalić sobie długość 
przerw między posiłkami nie mniej niż 3 godziny. 
Starajmy się nakładać na talerz porcje mniejsze, 
bo różnorodność potraw jest większa. Zadbaj-
my o duży półmisek warzyw oraz sporą salater-
kę surówki. Pijmy też duże ilości wody i kompotu 
z suszonych śliwek. Jeśli pogoda na to pozwala, 
pójdźmy na rodzinny spacer. Jeśli za oknem leje, 
zagrajmy z dziećmi w „planszówkę”.

A co ze słodkościami? To z pewnością domena 
najmłodszych, którzy polują na swoje ulubione 
łakocie. A co jeśli nie? Ustalmy świąteczny słodki 
niezbędnik tak, aby każdy miał coś dla siebie. Nie 
pieczmy na zapas. Ciasta zawsze można zrobić 
z połowy porcji. Czy w Święta faktycznie jesteśmy 
w stanie przytyć? Często się nad tym zastanawia-
łam. Wydaje mi się, że zbędne kilogramy to „efekt 
poświąteczny”. Co to takiego? To wyjadanie pozo-
stałości, które zostały po Świętach. Bywa, że taka 
sytuacja trwa, aż do Nowego Roku. Kilka dni przy 
świątecznym stole brzmią rozsądnie. Tydzień z bi-
lansem kalorycznym na plusie może realnie odbić 
się na naszej wadze. Dlatego na koniec chciałam 
Wam życzyć, abyście przed Świętami napracowali 
się mniej. W końcu Święta trwają tylko trzy dni.

Katarzyna Mraczek  
Doradca Żywieniowy 
Tel. 506 312 300
Gabinet w CM Gastro-Medical
ul. Spółdzielców 3, Kocmyrzów
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