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XXI Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

We wtorek 29 grudnia 2020 roku odbyło się, 
w trybie zdalnym, posiedzenie XXI Sesji Rady Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono 
od części proceduralnej, podczas której Radni za-
twierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół 
z poprzedniej XX Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt 
Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obec-
nym na wtorkowej Sesji Radnym informację o pra-
cy w okresie pomiędzy XX a XXI Sesją Rady Gminy. 
Po wystąpieniu pana Wójta, Przewodniczący Sta-
łych Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozda-
nia z posiedzeń Komisji w analogicznym okresie, 
tj. pomiędzy XX a XXI Sesją Rady. Informacje te 
przedłożyli: Augustyn Kaczmarczyk – Komisja 
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,Wła-
dysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnic-
twa, Handlu i Usług, Katarzyna Konewecka-Hołój 
– Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw 
Społecznych, Grzegorz Marzec – Przewodniczący 
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Jadwi-
ga Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku 
Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Krzysztof 
Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Następnie,kontynuując swoje obrady, Rada 
Gminy podjęła uchwały w sprawie:

• zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2020–2035.
W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła 

prace nad przyjęciem uchwały dotyczącej Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca na lata 2021–2035. Rozpoczęło je 
wystąpienie wyjaśniające Skarbnik Gminy Kornelii 
Łakomy w sprawie uchwalenia ww. uchwały. Po 
wyjaśnieniach przedstawionych przez panią K. Ła-
komy, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 
Doniec odczytała projekt uchwały. Ostatecznie, 
uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 

2021–2035 została przez Radę Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca przyjęta jednogłośnie.

Kolejną z procedowanych przez Radę Gminy 

uchwał była uchwała budżetowa Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca na rok 2021. Dyskusję nad po-
wyższą uchwała rozpoczęło wystąpienie Wójta 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskie-
go. W swoim wystąpieniu pan Wójt przybliżył naj-
ważniejsze założenia projektu budżetu gminy na 
rok 2021. Po zakończeniu przez Wójta prezentacji 
najważniejszych informacji dotyczących planowa-
nego budżetu gminy, głos zabrali Przewodniczący 
Stałych Komisji Rady, którzy przedstawili pracę 
kierowanych przez nich Komisji nad założeniami 
budżetu gminy na rok 2021 oraz wypracowanych 
podczas nich uwag. Wszystkie Komisje Rady po-
zytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt 
budżetu, a tym samym zarekomendowały jego 
uchwalenie. W dalszej części prac nad przyjęciem 
budżetu gminy na rok 2021 głos zabrała Skarb-
nik Gminy Kornelia Łakomy, która przedstawiła 
wprowadzone do projektu budżetu autopoprawki, 
jakie powstały w trakcie prac nad uchwałą budże-
tową Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2021.  
Po odczytaniu przez Przewodniczącą Rady Gmi-
ny Małgorzatę Doniec projektu uchwały doty-
czącej budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
na 2021 rok przeprowadzone zostało głosowa-
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nie, w wyniku którego uchwała budżetowa Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2021 została 
przez Radę przyjęta przy 14 głosach „za” i 1 gło-
sie „wstrzymującym”.

Kontynuując swoje obrady, Rada Gminy pod-
czas wtorkowego posiedzenia XXI Sesji, podjęła 
kolejne uchwały:

• w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami dotyczących projektów sta-
tutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca,

• w sprawie uchwalenie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Narkomanii w Gminie Kocmy-

rzów-Luborzyca na 2021 rok,
• w sprawie uchwalenie Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 
2021–2026,

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
w trybie bezprzetargowym umów najmu 
oraz dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.

Posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym po-
rządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego 
omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wol-
nych wniosków.

Strategia rozwoju Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca  
na lata 2021–2030 –  
informacja o postępie prac

Planowanie strategiczne jest jednym z podsta-
wowych wyznaczników poprawnego zarządzania 
Gminą, co przekłada się na jej rozwój. Poprzez dia-
gnozę aktualnego poziomu rozwoju mamy szansę 
eliminować wszelkie istniejące bariery na rzecz 
wykorzystania szans dla poprawy warunków życia 
Mieszkańców.

Trwają prace nad dokumentem Strategii roz-
woju dla naszej gminy. Działania prowadzone są 
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, w której określo-
no szczegółowy tryb i harmonogram opracowania 
przedmiotowego dokumentu. Opracowanie Stra-
tegii zostało zlecone Centrum Profilaktyki i Reedu-
kacji ATELIER z siedzibą w Krakowie, ul. Krasickie-
go 27/1.

Zgodnie z przyjętym trybem działania przepro-
wadzone zostały konsultacje społeczne polegające 

na ankietowaniu mieszkańców naszej Gminy, celem 
poznania opinii publicznej w kwestiach dotyczą-
cych jej rozwoju, głównie w tematach, o których 
pisać będziemy w Strategii na kolejne lata. Do dnia 
7 stycznia br. wpłynęło blisko 600 anonimowych 
ankiet zawierających opinie i oczekiwania naszych 
Mieszkańców, których treści stanowić będą pod-
stawę opracowania celów i kierunków działania, 
a także będą wskazówką dla Samorządu do kształ-
towania dalszej polityki rozwoju.

Jeszcze w miesiącu styczniu i lutym 2021 roku, 
zgodnie z harmonogramem opracowania doku-
mentu, przeprowadzone zostaną dalsze konsulta-
cje społeczne. Na podstawie zebranych opinii przy-
gotowany zostanie projekt Strategii, który zgodnie 
z obowiązującymi zasadami prowadzenia polityki 
rozwoju zostanie poddany kolejnym konsultacjom.

Środki Funduszu Przeciwdziałania 
Covid-19 dla naszej Gminy

W ramach wsparcia realizacji zadań inwesty-
cyjnych w czasie trwania pandemii COVID-19 
Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 
2020 roku przeznaczono dla gmin, w tym miast na 
prawach powiatu, powiatów i jednostek samorzą-
du terytorialnego znaczne środki finansowe zwane 
„dofinansowaniem ze środków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych”.

W trybie konkursowym dla jednostek samorzą-
du terytorialnego przewidziano rozdzielenie środ-
ków w wysokości 6 mld zł, w ramach dwóch nabo-
rów ogłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów 
(za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego). 
Gmina nasza złożyła wnioski w ramach I – szego jak 
i II-go naboru. W naborze wrześniowym roku 2020 
złożyliśmy o wsparcie finansowe realizacji zadań in-
westycyjnych 7 wniosków. Wynikiem prac Komisji 
konkursowej powołanej przez Prezesa Rady Mini-
strów przyznano nam wsparcie w wysokości 1 500 
000 zł na rozbudowę szkoły podstawowej wraz 
z budową sali gimnastycznej w Goszczy.

W ramach II-go naboru w grudniu 2020 r. do-
puszczono do złożenia maksymalnie 3 wnioski, 
stąd ponownie wystąpiliśmy o wsparcie finansowe 

o łącznej wysokości 7 mln zł na:
• rozbudowę drogi gminnej wraz z budową 

i przebudową niezbędnej infrastruktury 
w Baranówce,

• budowę budynku administracyjnego prze-
znaczonego na siedzibę Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej,

• zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w centrum gminy.

Obecnie, oczekujemy na wyniki pracy Komisji 
Konkursowej.

Zgłaszanie awarii oświetlenia  
ulicznego – kontakt

Poniżej zamieszczamy adres mailowy, na który 
mogą Państwo zgłaszać awarie oświetlenia uliczne-
go: oswietlenie@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

W przypadku chęci zgłoszenia, prosimy o poda-
nie jaki występuje problem z oświetleniem (lampa 
nie świeci bądź miga, nie świeci cała linia oświetle-
niowa) wraz z podaniem przy jakim adresie wystę-
puje awaria.
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Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, 
że każdy Rolnik, który chce odzyskać część pienię-
dzy wydanych na olej napędowy używany do pro-
dukcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, wła-
ściwego ze względu na miejsce położenia grun-
tów będących w posiadaniu lub współposiadaniu 
w terminach:

• od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. – 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) sta-
nowiącymi dowód zakup oleju napędowe-

go w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 
stycznia 2021 r.,

• od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 
– wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) sta-
nowiącymi dowód zakup oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 
2021 r. w ramach limitu określonego na 
2021 rok.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez 
producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do 
wniosku należy dołączyć dokument wydany przez 
kierownika biura powiatowego Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawie-
rający informacje o średniej rocznej liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego 
w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym 
rok, w którym będzie składany wniosek. Doku-
ment należy złożyć w formie oryginału lub w for-
mie papierowej dokumentu podpisanego podpisem 
elektronicznym przesłanego na adres poczty elek-
tronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (pro-
ducenta rolnego). Zwrot podatku akcyzowego przy-
sługuje na bydło określone w załączniku do ustawy 
czyli: buhaje od 6 do 18 miesiąca, krowy, cielęta 
do 6 miesiąca, jałówki od 6 do 18 miesiąca.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. 
wynosi:

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

nostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 1–30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia 

wniosku w pierwszym terminie,
• 1–29 października 2021 r. w przypadku zło-

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

Przebudowa drogi powiatowej wraz 
z budową chodnika w Łuczycach 
– zakończona

Zakończone zostały prace związane z reali-
zacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
2152K w miejscowości Łuczyce”. Zadanie to reali-
zowane było w ramach tzw. Inicjatyw Samorzą-
dowych wraz z Powiatem Krakowskim. Zakres 
wykonanych robót obejmował budowę chodnika 
z obustronnym odwodnieniem oraz przebudowę 

jezdni do szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem no-
wych warstw nawierzchni. Prace wykonane zosta-
ły na odcinku 274 mb.  Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 430 196,50 PLN (brutto), z czego 50% 
stanowiły środki pochodzące z budżetu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. 
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Wykaz firm odpowiedzialnych za  
zimowe utrzymanie dróg na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Kategoria dróg Nazwa firm i osób 

odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie
Nr telefonu

Droga wojewódzka 776 Firma WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych  
Lucjan Ordys

502 168 212

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Jakubowice 75 12 386 38 30, fax. wew.  
14 tel. kom. 609 704 884

Drogi powiatowe Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK Wiesław Struzik 600 419 772, fax. 12 387 
12 57, struzikw@op.pl

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego 12 622 10 13

Drogi gminne Przedsiębiorstwo Budowlane i Drogowe „TRANSPYCH” Henryk 
Dutkiewicz

509 299 220 
transpych@wp.pl

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 605 347 535
12 387 10 03



Wymiana i montaż wyposażenia  
na boisku w Łuczycach

Nowy sprzęt dla jednostek OSP

Podziękowanie

Wykonano prace związane z wymianą i monta-
żem wyposażenia na boisku sportowym w Łuczy-
cach w ramach Projektu „Małopolska infrastruktu-
ra rekreacyjno-sportowa – MIRS” w 2020 r.   
W ramach działań tego etapu została wykonano:

• wymianę i montaż zniszczonych trybun ist-
niejących na 3 szt. trybun zewnętrznych 
stałych dwurzędowych z siedziskami plasti-
kowymi z oparciem po 29 miejsc każda,

• wymianę i montaż zniszczonych kabin dla za-
wodników rezerwowych istniejących na ka-
biny 10 osobowe z siedziskami plastikowymi 
z oparciem,

• wymianę i montaż bramek do piłki nożnej 
oraz zakupiono 2 szt. bramek mini dla trenu-
jących grup dziecięcych.

Dzięki realizacji zadania mieszkańcy Łuczyc 

i okolic będą mogli cieszyć się odnowionym i funk-
cjonalnym obiektem sportowo-rekreacyjnym, któ-
ry przyczyni się do poprawy warunków korzysta-
nia z boiska zarówno dla trenerów, zawodników, jak 
również kibiców, widzów oraz uczestników imprez 
o charakterze sportowym i integracyjnym.

Umowa o udzielenie pomocy finansowej na 
realizację zadania pn. „Modernizacja boiska spor-
towego w Łuczycach polegająca na renowacji 
nawierzchni trawiastej, wymianie i montażu wy-
posażenia” została podpisana z Województwem 
Małopolskim z dniem 18.09.2020 r.

Całkowita wartość zadania: 134 973,66 zł, 
kwota dofinansowania: 63 840,00 zł.

W poniedziałek 28 grudnia 2020 r. przed bu-
dynkiem remizy OSP Maciejowice, z zachowaniem 
wszelkich obowiązujących procedur bezpieczeń-
stwa zawiązanych z panującą epidemią COVID-19, 
odbyło się przekazanie nowego sprzętu dla jedno-
stek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

Cztery nowe pompy „Niagara 2” z silnikiem 
„Hondy”, przedstawicielom jednostek OSP z Mar-
szowic, Maciejowic, Czulic i Głębokiej przekazał, 
w imieniu Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

Marka Jamborskiego, Komendant Gminny OSP 
druh Andrzej Szwajca. Otrzymanie przez ww. jed-
nostki OSP nowego sprzętu stało się możliwe dzię-
ki pozyskaniu przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca 
wsparcia finansowego Województwa Małopolskie-
go, w ramach realizacji uchwał Sejmiku i Zarządu 
Województwa Małopolskiego o udzieleniu pomo-
cy finansowej Gminom na zapewnienie gotowości 
bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu województwa małopolskiego.

W imieniu Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca oraz jednostek OSP z Mar-
szowic, Maciejowic, Czulic i Głębokiej składamy 
serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności 
Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego 
Panu Łukaszowi Smółce za okazaną życzliwość 
i wsparcie dla podjętych przez nas starań, które 
umożliwiły doposażenie naszych jednostek OSP 
w nowy sprzęt.

Podziękowania składamy również Radnemu 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Panu Stanisławo-
wi Machnikowi za podjęte działania, które pozwo-
liły na skuteczne starania o wsparcie finansowego 
Województwa Małopolskiego, co pozwoliło na po-
zyskanie nowego wyposażenie dla jednostek OSP 
naszej gminy. 
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Wymiana i montaż wyposażenia na boisku w Łuczycach w ramach Programu 
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego



Szczepienia przeciwko COVID-19!
Rejestracja szczepień przeciwko wirusowi 

COVID-19 w ramach Narodowego Programu 
Szczepień Ochronnych.

W pierwszej kolejności szczepieni będą senio-
rzy po 80. roku życia. Rejestracja na szczepienia 
dla tych osób potrwa do 21 stycznia 2021 r.

Natomiast osoby, które skończyły 70 lat będą 
mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycz-
nia 2021 r.

Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów roz-
poczną się 25 stycznia.

Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 bę-
dzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i 
zawodowym.

Rejestracji można dokonać na trzy sposoby:
1. Zadzwonić na całodobową i bezpłatną info-

linię – 989 (osobiście lub poprosić kogoś bli-
skiego z rodziny). Do zapisu wystarczy numer 
PESEL oraz numer telefonu komórkowego. 
Podczas rejestracji trzeba wybrać dokładny 
termin oraz miejsce szczepienia. Następnie 
na podany numer zostanie wysłany SMS z po-
twierdzeniem umówienia wizyty na szczepie-
nie.

2. Skontaktować się z wybranym punktem 
szczepień:

• NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRO-
WOTNEJ "LUBOMED" Sp. z o. o., Kocmy-
rzów, ul. Wąwozowa 2, tel. 602 461 666

• WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ŁUCZY-
CACH (SPZOZ PROSZOWICE), Łuczyce, ul. 
Dworska 1, tel. 12 387 11 99, 515-661-745

• NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRO-
WOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE "GA-
STRO-MEDICAL", Kocmyrzów, ul. Spół-
dzielców 3 (nowy budynek przy Gminnej 
Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"), tel. 12 
647 20 28

3. Zarejestrować się elektronicznie po-
przez e-Rejestrację dostępną na stro-
nie Internetowego Konta Pacjenta. 
 W tym przypadku system zaproponuje 
pięć dostępnych terminów w punktach szcze-
pień, które znajdują się blisko adresu zamiesz-
kania. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, osoba 
otrzyma powiadomienie SMS, a następnie 
przypomnienie o szczepieniu dzień przed 
planowanym terminem. Ostatni sposób reje-
stracji wymaga posiadania Profilu Zaufanego. 
 Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopol-
skiego Gmina Kocmyrzów-Luborzyca będzie 
realizowała zadanie pod nazwą „Transport 

„Szczepionka jest dziś naszą  
jedyną szansą” 

Choroby zakaźne wśród ludzi, zwierząt i roślin 
to temat znany od tysięcy lat. Dopiero od XVIII wie-
ku rozpoczęto prace nad szczepionkami. Pierwszy 
sukces uzyskał Edward Jenner, a dotyczył ospy 
prawdziwej. Z kolei w XIX wieku Louis Pasteur wy-
snuł tezę jakoby „zarazki” roznosiły choroby. Teza 
ta potwierdziła się gdy wykryto dwoinkę zapalenia 
płuc czyli pneumokoka. W XX wieku odkryto wie-
le chorób jak i udało się uzyskać wiele szczepionek 
przeciwko nim. Programy szczepień ruszyły w wie-
lu krajach. Wspaniała rewolucja stała się faktem. 
Przed nią wielu umierało zarówno z powodu wiel-
kich pandemii jak dżuma czy grypa hiszpanka, jak 
i „zwykłego” tężca gdy ktoś zranił się i zabrudził 
ranę. Szczepienia absolutnie zmieniły zasady gry 
i drastycznie spadły statystyki zgonów i powikłań 
chorób zakaźnych. Ludzie czekali na to jak na zba-
wienie. Moja babcia opowiadała mi jak księża na 
każdej mszy namawiali do szczepień w Polsce na 
początku lat 60. Potem nastąpiło zarówno dosko-
nalenie szczepionek i kalendarzy szczepień, odkry-
wanie nowych i składanie deklaracji o wytępieniu 
danej choroby ze świata. Całkowicie udało się 
eradykować tylko ospę prawdziwą w 1980 roku. 
Potem miało być polio i odra. Niestety wojny, po-

lityka, stan ochrony zdrowia i wreszcie ruchy an-
tyszczepionkowe spowodowały, że ogniska tych 
chorób nadal pojawiają się na świecie lub po prostu 
następuje wzrost zachorowań gdy zmniejsza się 
ilość osób zaszczepionych. Za poziom wyszczepie-
nia bezpieczny dla populacji uznaje się 90%. Gdy 
będzie mniejszy dana choroba łatwiej będzie prze-

osób mających trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepeł-
nosprawnych”.

Transport będzie zapewniony osobom:
• posiadającym aktualne orzeczenie o niepeł-

nosprawności w stopniu znacznym, o kodzie 
„R” lub „N” lub odpowiednio I grupę z ww. 
schorzeniami 

• mającym trudności z samodzielnym dotar-
ciem do punktów szczepień.

Osoby te będą mogły umówić się na transport 
do punktu szczepień za pośrednictwem nume-
ru telefonu 12 387 13 11 lub 12 387 14 10 do-

stępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00–14.00

UWAGA!
Na dowóz do punktu szczepień umawiamy się 

WYŁĄCZNIE w sytuacji, gdy:
• mamy wyznaczony termin szczepienia;
• nie mamy możliwości dojazdu we własnym 

zakresie.
Umówienia dowozu należy dokonać niezwłocz-

nie po wyznaczeniu terminu szczepienia.
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chodziła z jednej na drugą osobę. Przez ostatnie 
ok. 40 lat żyliśmy w coraz większej bańce komfortu 
zapewnionej dzięki powszechnym szczepieniom. 
Do czasu aż pojawił się nowy „zarazek” czyli SAR-
S-COV-2. WHO ostrzegało, że „kiedyś” pojawi się 
superwirus lub superbakteria tak jak sto lat temu 
pojawił się super wirus grypy i zabił ok. 50–60 mi-
lionów ludzi w ciągu kilku lat aż pojawiła się odpor-
ność populacyjna. Aktualnie świat zbliża się do 2 mi-
lionów zgonów z powodu pandemii korona wirusa 
co jest ilością rzędu 4–6 razy większą niż śmiertel-
ność coroczna na świecie z powodu sezonowej gry-
py, która też jest bagatelizowana przez nas mimo, 
że mamy szczepionkę. Od roku świat stanął na gło-
wie z powodu pandemii. Wielu z nas miało do czy-
nienia ze śmiercią lub ciężkim przebiegiem u osoby 
bliskiej. Jednocześnie zaczął się wyścig z czasem. 
Tysiące naukowców szuka skutecznych leków jak 
i rozpoczęło pracę nad szczepionką. I… udało się. 
Dzięki temu, że użyto technologii, które są znane 
od ok. 20 lat, jak technologia mRNA, a inne dłużej, 
można było tak szybko stworzyć skuteczną szcze-
pionkę na poziomie 94–95%. Szczepionka mRNA 

przeciw SARS-COV-2 jest najnowocześniejszą 
i najczystszą szczepionką w historii.

Zaufajmy naukowcom i autorytetom, tak jak 
nie sprawdzamy za każdym razem czy most na, 
który wjeżdżamy autem został na pewno dobrze 
wybudowany. Ja zaufałem i poparłem to rzetel-
ną wiedzą na temat nowej szczepionki. Kiedy 
kończyłem pisać ten artykuł zaszczepiłem się 
I dawką jako medyk w fazie 0 Narodowego Pro-
gramu Szczepień. W tym czasie na świecie za-
szczepiło się prawie 20 milionów osób i nikt nie 
zmarł z tego powodu. Ten san okres to niestety 
również czas, kiedy zmarło na świecie z powodu 
pandemii kolejne kilkaset tysięcy ludzi. To od nas 
zależy jak będą wyglądały najbliższe miesiące 
i lata. Czy wygra nauka i zdrowy rozsądek czy 
zabobony i tzw. fake newsy?

Lek. Michał Jastrzębski
specjalista medycyny rodzinnej

„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”.

Świąteczne wsparcie dla 
potrzebujących

W dniach od 16 do 18 grudnia 2020 r. człon-
kowie Stowarzyszenia „Gmina Aktywna+” wraz 
z pracownikami GOPS Kocmyrzów-Luborzyca 
dostarczyli 60 osobom z terenu naszej gminy, znaj-
dującym się w trudnej sytuacji losowej, świąteczne 
paczki z darami. 

Zostały one starannie przygotowane, wszystkie 
produkty były świeże, dobrej jakości, część z nich 
zapakowana była próżniowo, a każda paczka zo-

stała pięknie udekorowana świątecznymi stroika-
mi. W każdej znajdowała się także ozdobna kartka 
z życzeniami.

Wszyscy uczestnicy naszej akcji spotykali się 
z dużą życzliwością i radością osób obdarowanych. 
Wszystkie osoby, a szczególnie te, które samotnie 
spędzały święta były wzruszone tym, iż ktoś o nich 
pamięta.

Testy dla nauczycieli klas  
I–III szkół podstawowych

W dniu 15 stycznia 2021 r obok budynku Cen-
trum Kultury i Promocji w Baranówce przeprowa-
dzona został akcja testowania nauczycieli szkół 

podstawowych klas I–III z gmin: Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, Słomniki i Iwanowice.

Sztab „Szlachetnej Paczki” w Szkole 
Podstawowej w Maciejowicach

Z powodzeniem zakończyła się zbiórka żyw-
ności, środków czystości i prezentów dla pani Kasi 
oraz jej dzieci – Artura, Julii, Janiny i Daniela. To 
wielka radość, że pomimo pandemii udało się wspo-

móc potrzebujących. Ilość zebranych podarków 
przerosła nasze oczekiwania, bo w zbiórkę zaan-
gażowała się społeczność szkolna oraz mieszkań-
cy (również sąsiednich miejscowości), Ochotnicza 
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Wyniki etapu lokalnego Konkursu  
"Opowiedz..." 2020 w ramach programu  
Działaj Lokalnie
Dnia 17 grudnia 2020 roku Ośrodek Działaj Lokal-
nie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
powołał komisję oceniającą nadesłane filmy w ra-
mach Konkursu „Opowiedz...” 2020. Ze względu 
na obecną sytuację epidemiologiczną i obowiązu-
jące obostrzenia spotkanie odbyło się drogą on-
-line. W skład Komisji wchodzili: Jerzy Sułowski – 
Redaktor naczelny Dziennika Polskiego, Mirosław 
Warchołek –  Dyrektor Centrum Kultury i Promo-
cji w Michałowicach oraz Michał Loska – fotograf, 
kamerzysta. Spotkanie online poprowadziła Ka-
tarzyna Topa – animator lokalny Ośrodka Działaj 
Lokalnie, gościnnie uczestniczyła w nim Wicepre-
zes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa 
– Barbara Kawa. Poniżej przedstawiamy wyniki 
obrad Jury. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
grantobiorcom za zgłoszenie swojej „Opowieści”. 
Gratulujemy zwycięzcy czyli Zuzannie Michalskiej, 
która przygotowała film pt. „Skarby kaligrafii”, w ra-
mach projektu realizowanego przez Fundację im. 
Marszałka Marka Nawary.

I miejsce:

Fundacja im. Marszałka Marka Nawary, film pt.  
„Skarby kaligrafii" 
Ilość punktów 69/75

Reszta prac nadesłanych w ramach Konkursu 
„Opowiedz..." 2020:

Grupa nieformalna EKOAktywni, film pt. „Idziemy  
w naturę" 
Ilość punktów 58/75

Grupa nieformalna Pasjonaci Ratownictwa, film pt. 
„Bezpieczeństwo gdziekolwiek jesteś, pierwsza pomoc 
dla każdego" 
Ilość punktów 55/75

Gmina Aktywna +, film pt. „Kulturka z podwórka  
niejedno ma imię..." 
Ilość punktów 42/75

VI Orszak Trzech Króli
Obchody Święta Objawienia Pańskiego, które po-
tocznie nazywane jest Świętem Trzech Króli miały 
miejsce w środę 6 stycznia 2021 roku. Od sze-
ściu już lat Koło Gospodyń Wiejskich z Luborzycy 
jest głównym organizatorem Gminnego Orszaku 
Trzech Króli, będącego jednym z najbardziej cha-
rakterystycznych elementów obchodów Święta 
Objawienia Pańskiego. Tegoroczny Gminny Orszak 
Trzech Króli, ze względu na obowiązujące ogra-
niczenia spowodowane pandemią koronawirusa, 

miał charakter symboliczny. Trasa jego przemarszu 
liczyła tylko około 200 metrów i prowadziła z par-
kingu obok luborzyckiego kościoła do samej świą-
tyni. Uczestnicy Orszaku otrzymali od  organizato-
rów symboliczne korony oraz pamiątkowe znaczki, 
a po zakończonym nabożeństwie, najmłodsi spo-
śród nich, drobne „paczuszki” ze słodyczami, przy-
gotowane przez panie z luborzyckiego KGW.

Wspólnie odkryjmy naszą historię
Szanowni Państwo,
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca planuje w bie-

żącym roku organizację cyklu wystaw fotografii, 
dokumentów oraz wszelkiego rodzaju innych pa-
miątek, które obrazować będą historię ziem two-
rzących dziś naszą gminę, a przede wszystkim ży-
cie codzienne i losy jej mieszkańców. Planowany 
zakres chronologiczny wystaw to okres od 1900 
do1945 roku. Podsumowaniem tych działań będzie 
publikacja albumu fotograficznego, w którym znaj-
dą się zdjęcia wraz z pełnym ich opisem prezento-
wane podczas wspomnianych wystaw eksponaty.

Myśląc o jak najpełniejszym zaprezentowaniu 
losów naszych przodków zwracamy się do Pań-
stwa z prośbą o udostępnienie, z zachowaniem 
pełni praw autorskich i własnościowych, wszelkich 
będących w Państwa posiadaniu pamiątek pocho-
dzących ze wspomnianego okresu czasu.

Wszystkich Państwa, którzy zechcą wspomóż 
nas w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia 
prosimy o kontakt mailowy: gazeta.kocmyrzow@
gmail.com lub pod numerem telefonicznym 691 
533 433 (codziennie w godzinach 16.00–20.00).

Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich w Ma-
ciejowicach, a także podopieczni zaprzyjaźnionego 
Klubu Sportowego „Prądniczanka”. Dzięki wpar-
ciu wielu osób udało się spełnić marzenia rodziny 
i przyczynić się do poprawy warunków jej życia. 
Cieszymy się, że w tym roku święty Mikołaj odwie-
dził również to rodzeństwo i ich mamę, przynosząc 
im biurka, fotel, słuchawki bezprzewodowe, po-
ściel, sprzęt sportowy, artykuły plastyczne, odzież, 
kosmetyki i słodycze.

Ze względu na dużą ilość zgromadzonych rze-
czy postanowiliśmy podzielić się tym dobrem 
z innymi potrzebującymi z naszej okolicy: z osoba-
mi starszymi i samotnymi („Herbata dla seniorów” 
oraz artykuły spożywcze i higieniczne), z pod-
opiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Prusach 
oraz Stowarzyszenia „Pięknych Aniołów” (pościel), 
a także naszymi „młodszymi braćmi” – zwierzętami 

w schronisku (koce). Popołudnie spędzone na pa-
kowaniu prezentów w naszym szkolnym magazynie 
było dobrą okazją, by krzewić w młodych ludziach 
poczucie troski o innych, bezinteresowną pomoc 
oraz ideę „Szlachetnej Paczki”. Choć bycie wolon-
tariuszem wymaga umiejętności organizacyjnych 
i komunikacyjnych, jesteśmy przekonani, że radość, 
która towarzyszy obdarowanym rodzinom jest naj-
większą motywacją do wspólnego działania.

Wiemy, że to były piękne Święt,a nie tylko dla 
obdarowanych, ale także dla darczyńców!

Katarzyna Stachnik-Jeleń
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https://www.youtube.com/watch?v=47eScjX0rUk&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=47eScjX0rUk&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=4TUZTy_qGeo&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=4TUZTy_qGeo&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=YrwTvVXtYWo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CogK8Wf3qNxPRgebkjAVtL8UGTrLacnFFd1Io4RHwEoMLbvfLsh4w6X8 
https://www.youtube.com/watch?v=YrwTvVXtYWo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CogK8Wf3qNxPRgebkjAVtL8UGTrLacnFFd1Io4RHwEoMLbvfLsh4w6X8 
https://www.youtube.com/watch?v=YrwTvVXtYWo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CogK8Wf3qNxPRgebkjAVtL8UGTrLacnFFd1Io4RHwEoMLbvfLsh4w6X8 
https://www.youtube.com/watch?v=R1GvtsaFLWA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=R1GvtsaFLWA&feature=youtu.be 


Jakość powietrza,  
nasza wspólna sprawa

To, czym oddychamy, wpływa na nasze zdro-
wie i jakość naszego życia, a stan powietrza zależy 
przede wszystkim od nas samych i naszych sąsia-
dów, dlatego tak ważne jest promowanie dobrych 
praktyk w codziennym życiu, budowanie poczu-
cia sprawczości i współodpowiedzialności. Każdy 
z Nas powinien pamiętać, że dla poprawy stanu po-
wietrza znaczenie mają nawet drobne decyzje, ta-

kie jak zakup węgla o odpowiednich parametrach, 
dbanie o sprawność domowego kotła grzewczego, 
zaprzestanie palenia śmieci czy rezygnacja z uży-
wania samochodu, gdy można skorzystać z trans-
portu publicznego.

Należy mieć świadomość, że część działań 
ograniczających emisję zanieczyszczeń nie wiąże 
się z dodatkowymi kosztami. Większość działań 

inwestycyjnych związanych z termomodernizacją 
budynków, wymianą starych kotłów czy zasto-
sowaniem odnawialnych źródeł ciepła, w dłuż-
szej perspektywie może przełożyć się na istotne 
oszczędności w domowym budżecie.

Dla osób chętnych, które dla realizacji ww. dzia-
łań, potrzebują wsparcia, istnieją programy pomo-
cowe w których aktywny udział bierze tut. urząd 
gminy. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców oraz wykonując zapisy Programu Ochrony 
Powietrza Województwa Małopolskiego, Gmina 
Kocmyrzów-Luborzyca realizuje szeroko zakrojo-
ne działania, których celem jest poprawa jakości 
powietrza.

Kompostowanie jako naturalny  
sposób zagospodarowania odpadów 
biodegradowalnych

Pomimo, iż zimowa aura za oknem nie nastraja 
do myślenia o koszeniu trawników czy zbieraniu li-
ści to jest to dobra pora do zaplanowania miejsca, 
nawet w najmniejszym ogrodzie, gdzie już na wio-
snę będzie można postawić kompostownik.

Przypominamy, iż odpady biodegradowalne tj. 
skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, to 
jedna z niewielu frakcji odpadów komunalnych, 
które możemy bezpiecznie zagospodarowywać we 
własnym zakresie w wyniku naturalnego procesu 
kompostowania.

Po co mamy kompostować?
Takie zagospodarowanie pozostałości z utrzy-

mania przydomowych ogrodów i trawników, po-
woduje, iż nie ma potrzeby transportowania setek 
ton odpadów rocznie, na składowiska i inne instala-
cje. Zyskujemy w zamian naturalny nawóz, którym 
możemy wzbogacać nasze ogrody. Podaje się, że 
z tony tzw. odpadów bio, można wyprodukować aż 
300–400 kg wartościowego kompostu. Dodatko-
wo takie działanie może pozytywnie wpłynąć na 

domowy budżet właścicieli nieruchomości. Gminy 
stosują ulgi w wysokości opłaty za odbiór śmieci, 
dla osób posiadających kompostowniki i tym sa-
mym samodzielnie zagospodarowującym odpady 
biodegradowalne.

Kompostowanie jest to proces naturalnie wy-
stępujący w środowisku, polegający na rozkładzie 
resztek roślinnych przez mikroorganizmy glebo-
we, takie jak bakterie, nicienie i grzyby. W naszych 
ogrodach, cykl przemiany materii organicznej jest 
zaburzany ze względu np. na zbieranie owoców, 
liści oraz koszenie trawy. Dlatego tak ważne jest 
uzupełnianie składników pokarmowych poprzez 
nawożenie kompostem, który wzbogaca glebę 
w próchnicę oraz w większość składników pokar-
mowych. Kompost powoduje też wzrost aktywno-
ści mikrobiologicznej gleby oraz rozwój mikroflory 
wrogiej w stosunku do patogenów roślinnych.

Kompostować można różne rodzaje odpadów 
takie jak liście, resztki warzyw i owoców, obierki 
ziemniaków, skoszoną trawę, korę jak również sko-
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Rok Ilość wymian Dofinansowanie

2017 45 553 269,01 zł

2018 149 2 064 222,47 zł

2019 117 1 483 879,62 zł

2020 100 859 876,00 zł

2021 187 1 309 000,00 zł (planowane)

Działanie Kwota

Wdrożenie programu LIFE 194372,19 zł

Wdrożenie programu ELENA 86560,84 zł

Akcje edukacyjne (min. o kompostowaniu), piknik na PSZOK 37 375,00 zł

Ankietyzacja źródeł ciepła na terenie gminy 7 975,83 zł

Dofinansowanie do odbioru azbestu 99554,41 zł

Pobór próbek popiołu 17035,00 zł

Czujniki jakości powietrza 7 003,62 zł

Budowa parkingów „Park and ride” 4 380 298,80 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 1 433917,30zł

Budowa PSZOK 1 207 683,00 zł

Dofinansowanie do budowy instalacji OZE 2 833 114,80 zł

Działania inwestycyjne Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rzecz poprawy jakości powietrza

I. Wymiana pieców na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w latach 2017–2021

II. Pozostałe działania Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rzecz poprawy jakości powietrza w latach 
2016–2020



rupki jaj, popiół drzewny, fusy herbaciane. Kom-
postować materiał organiczny można zarówno 
w pryzmie jak i w kompostowniku. Kompostowanie 

w pryzmie nie wymaga od nas zakupu lub zbudo-
wania kompostownika, jednak trwa dłużej, a sama 
pryzma może dla niektórych być dość nieestetycz-
na. Warto więc zaopatrzyć się w kompostownik, 
który możemy zakupić w sklepach ogrodniczych 
lub wykonać samemu. Kompostownik powinno się 
ustawiać na uboczu ogrodu w miejscu lekko zacie-
nionym i osłoniętym od wiatru. Pierwszą warstwę 
w kompostowniku powinny stanowić połamane 
gałęzie tworzące drenaż. Następnie dobrze jest 
wysypać materiał pochłaniający nadmiar wody – 
ziemię ogrodową, torf lub słomę. Górną warstwę 
stanowią odpady biodegradowalne przekładane na 
zmianę ziemią lub zeszłorocznym kompostem. Aby 
przyspieszyć rozkład materii organicznej warto 
zapewnić dostęp tlenu do kompostu poprzez prze-
rzucanie go. Można też dodać do rozkładanego 
materiału gotowe preparaty kupione w sklepie tzw. 
szczepionki kompostowe.

Proces kompostowania trwa zwykle około 
1,5 roku, jednak w kompostownikach z tworzyw 
sztucznych można go skrócić do 2 miesięcy. Doj-
rzewanie kompostu uznaję się za zakończone, gdy 
temperatura materiału spadnie do poziomu oto-
czenia. Gotowy kompost ma ciemnobrunatny kolor, 
jednolitą strukturę bez widocznych fragmentów 
roślin, a jego zapach przypomina świeżą ziemię.
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„Drogie śmieci”
Od nowego roku po raz kolejny możemy zaob-

serwować wzrost stawek i opłat za wywóz i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych. Zjawisko to 
ma charakter ogólnopolski i dotyczy praktycznie 
wszystkich gmin. Podwyżki mają wynikać z ko-
nieczności dostosowania poziomu opłat do real-
nych kosztów gospodarki odpadami, które wyni-
kają wprost z wyników przetargów na transport 
i zagospodarowanie odpadów. Wśród najczęściej 
wymienianych przyczyn podwyższenia cen fir-
my odbierające śmieci wymieniają, m.in. załama-
nie rynku surowców wtórnych spadek cen paliw 
produkowanych z odpadów. Wskazuje się także 
na konieczność dopłacania do odbioru i przetwa-
rzania odpadów zbieranych selektywnie, które 
przed przetworzeniem muszą być kolejny raz se-
gregowane ze względu na fatalną jakość segregacji 
bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Nie-
dokładna selekcja odpadów przez mieszkańców do-
prowadziła do sytuacji, w której ich przetworzenie 
jest wyraźnie droższe od zagospodarowania odpa-
dów zmieszanych. Nie można także pominąć, iż na 
wzrost kosztów zagospodarowania śmieci mają też 
wpływ, m.in. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz rozporządzenia 
dotyczące gospodarki odpadami. Spowodowały 
one wzrost kosztów poprzez m.in.: wprowadzenie 
powszechnej obowiązkowej segregacji odpadów, 
rozszerzenie katalogu odpadów przyjmowanych 
przez PSZOK, zakaz składowania frakcji energe-
tycznej, skrócenie możliwości magazynowania 

odpadów, reorganizację przetargów na odbiór od-
padów. Powyższą tendencję pogłębia zwiększenie 
cen energi elektrycznej i wzrost płacy minimalnej. 
Jako mieszkańcy nie mamy wpływu na przytoczo-
ne powyżej przyczyny, jednak na koniec należy 
wymienić ostatni element, który chyba w najwyż-
szym stopniu warunkuje koszty funkcjonowania 
gminnych systemów gospodarowania odpadami. 
Należy tu wymienić ilość odpadów. Przypomina-
my, iż w wyniku zmiany przepisów, rozliczenia re-
alizowane są za każdą tonę śmieci odebranych 
z nieruchomości, więc jeżeli będziemy w stanie 
ograniczyć ilość odpadów, automatycznie koszty 
spadną. Niestety w ostatnim roku większość gmin 
zaobserwowało znaczący, wręcz skokowy, wzrost 
ilości odpadów. Ten trend nie ominął niestety także 
i naszej gminy. Ta sytuacja została dokładnie opi-
sana w artykule „Skąd te śmieci” opublikowanych 
w poprzednim wydaniu Wiadomości Lokalnych.

W celu dodatkowej ilustracji sytuacji przedsta-
wiamy najnowsze stawki opłat za odbiór odpadów 
z nieruchomości zamieszkałych w kilku sąsiednich 
gminach:

• gmina Słomniki – 33 zł od osoby,
• gmina Michałowice – 32 zł od osoby,
• gmina Zielonki – 32/36 zł od osoby,
• gmina Czernichów –35 zł od osoby,
• gmina Zabierzów – 35 zł od osoby,
• gmina Wielka Wieś – 33 zł od osoby,
Powyższe kwoty nie obejmują ulgi za posia-

danie kompostownika.

Policja ostrzega i informuje
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Ko-

mendy Powiatowej Policji w Krakowie, w okresie  
od 8 do 10 stycznia 2021 r., na drogach powiatu 
krakowskiego, skontrolowali 180 pojazdów i ujaw-
nili 139 naruszeń w ruchu drogowym. Nałożono 
ponad 100 mandatów karnych, a 6 kierujących 
straciło prawo jazdy. Sześciu kierującym mundu-
rowi odebrali prawo jazdy, z czego jednemu za 
kierowanie w stanie nietrzeźwości, a pozostałym 
za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h 
w terenie zbudowanym. W trakcie kontroli poli-
cjanci zatrzymali też 9 dowodów rejestracyjnych, 
wobec stwierdzenia nieprawidłowości w stanie 
technicznym kontrolowanych pojazdów. Trafili 
też na osobę poszukiwaną. W tym czasie na dro-
gach powiatu krakowskiego doszło też do 9 kolizji 
drogowych.

Apelujemy do kierowców o zachowanie 
ostrożności i dostosowanie prędkości do obo-

wiązujących przepisów! Przypominamy też, że 
za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara do 2 lat 
więzienia i obligatoryjnie utrata prawa jazdy.

podkom. Justyna Fil
Oficer Prasowy

Komendy Powiatowej 
Policji w Krakowie

Nabór do Programu „KLUB 202”
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu ogłasza nabór wniosków na realizację 
w 2021 r. Programu KLUB. Nabór do 15 marca 
2021 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków na-
stąpi nie później niż do 14 maja 2021 r.

Program skierowany jest do klubów sporto-
wych (działających w formie stowarzyszenia), któ-
rych podstawowym celem działalności statutowej 
jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzie-
ci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sporto-
wych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub 
działający przez co najmniej 3 lata w formie stowa-
rzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które 
skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18 roku 
życia. Klub ubiegający się o dofinansowanie 1 sekcji 
(jednosekcyjny) może zawnioskować o 10 000,00 
zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej 
niż 1 sekcji (wielosekcyjny) może zawnioskować  
o 15 000,00 zł. Dofinansowane mogą zostać pod-
stawowe elementy wpływające na efektywne 
funkcjonowanie klubu sportowego:

• wynagrodzenie szkoleniowców prowadzą-
cych zajęcia sportowe,

• zakup sprzętu sportowego i/lub organizację 
obozów sportowych.

Uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych 
mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku 
życia. Kosztorys zadania, o dofinansowanie które-
go ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać 
udział środków własnych lub środków pochodzą-
cych z innych źródeł nie mniejszy niż 5% całości 
kosztów zadania. W ramach programu nie przewi-
duje się dofinansowania kosztów pośrednich. 
Program może być realizowany wyłącznie w okre-
sie od 1 stycznia do 15 listopada 2021 r.

Więcej na stronie internetowej MSiT:  
www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realiza-
cje-w-2021-r-programu-klub

Wniosek musi być sporządzony na formularzach 
zamieszczonych w systemie elektronicznym AMO-
DIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.
gov.pl
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Sz. P. Krzysztofowi Krupińskiemu 

Radnemu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

otuchy z powodu śmierci Taty

składają

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Marek Jamborski

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Pracownicy Urzędu Gminy

Druhowi Stanisławowi Kuładze 

Prezesowi OSP Marszowice  
wyrazy współczucia i żalu oraz wsparcia 

z powodu śmierci Rodziców

składa

Zarząd Gminny ZOSP RP
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w 2020 roku

W minionym, 2020 roku, jedenaście działają-
cych na terenie naszej gminy jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej uczestniczyło łącznie w 400 
akcjach ratunkowo-gaśniczych. Były to głównie 
wyjazdy do wypadków i kolizji drogowych, pożarów 
oraz różnorakich zdarzeń losowych. Najczęściej 
w akcjach ratowniczych w 2020 roku uczestniczy-
li druhowie z jednostek należących do Krajowego 
Systemu Ratownictwa Gaśniczego, a więc OSP 
Łuczyce – 127 wyjazdów oraz OSP Goszcza, która 
wraz z Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą dzia-
łającą w ramach tej jednostki, uczestniczyła w 88 
wyjazdach. Spośród jednostek OSP, które nie nale-
żą do wspomnianego KSRG najczęściej w akcjach 
bojowych brali udział druhowie z OSP Marszowice 
– 44 wyjazdy, OSP Karniów – 39 wyjazdów, OSP 
Maciejowice – 39 wyjazdów oraz OSP Goszyce – 
23 wyjazdy.

W roku 2020, roku pandemii COVID-19 dru-
howie z naszej gminy aktywnie uczestniczyli w ak-
cjach mających na celu ograniczenie jej skutków, 
które tak mocno wpłynęły na życie nas wszystkich. 
Wiosną ubiegłego roku strażacy z jednostek OSP 
w Karniowie, Łuczycach, Maciejowicach i Goszczy 
uczestniczyli m.in w akcji „Nie wychodź z domu”, 
podczas której za pośrednictwem megafonów in-
formowali i apelowali do mieszkańców naszej gmi-
ny o konieczności przestrzegania obowiązujących 
ograniczeń.

Nasi druhowie nie zapomnieli także o osobach 
najbardziej potrzebujących pomocy. I tak druhowie 
z Karniowa, Czulic, Skrzeszowic i Goszczy wspar-
li działania Stowarzyszenia „Szansa” i Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, dostarczając paczki 
z pomocą żywnościową do kilkudziesięciu rodzin 
z terenu naszej gminy, znajdujących się w trudnej 
sytuacji losowej. Z kolei druhowie z Łuczyc, w ra-
mach imprezy pn. „Dzień dla Ziemi, dniem dla Ży-
cia”, której byli głównymi organizatorami przepro-
wadzili charytatywną zbiórkę nakrętek na rzecz 
Kubusia z Łuczyc. Akcja ta zakończyła się sukce-
sem, o czym świadczyła liczba zebranych nakrętek. 
Również staraniem druhów z Łuczyc, podczas tej 
samej imprezy zorganizowana została akcja hono-
rowego krwiodawstwa, która cieszyła się niema-
łym zainteresowaniem. Dzięki niej w Łuczycach 
oddano łącznie dla potrzebujących 8 650 ml krwi 
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pełnej tj. 19 pełnych jednostek krwi. Warto w tym 
miejscu podkreślić, iż akcję honorowego krwio-
dawstwa strażacy z Łuczyc zorganizowali już nie 
po raz pierwszy.

Pomimo trudnej sytuacji, będącej efektem pa-
nującej pandemii, druhowie aktywnie włączyli się 
w „wirtualne” obchody tegorocznego Narodowego 

Święta Niepodległości. Najlepszym przykładem 
takich działań był przygotowany i nagrany przez 
Orkiestrę Dętą OSP Skrzeszowic „Skrzeszowian-
ka”, dzięki współpracy z naszym Centrum Kultury 
i Promocji, koncert patriotyczny który nasi miesz-
kańcy mogli wysłuchać w wersji online.

Także w minionym roku, dzięki własnym działa-
niom oraz znaczącemu wsparciu Samorządu Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca jednostki OSP naszej 
gminy zostały doposażone w nowy sprzęt, który 
pozwoli im jeszcze efektywniej działać na rzecz 
wzrostu bezpieczeństwa, nie tylko mieszkańców 
naszej gminy. Pozyskane wsparcie finansowe to 
w znaczącym stopniu środki z budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego. I tak w pierwszych dniach lute-
go 2020 roku na wyposażeniu jednostki OSP Ma-

ciejowice znalazł się średni samochód gaśniczy na 
podwoziu „Mercedes Actros 1835”. Z kolei w lipcu 
2020 r. druhowie z jednostek: OSP Marszowice, 
OSP Łuczyce, OSP Maciejowice oraz OSP Gosz-
cza, otrzymały nowy sprzęt. Były to m.in. pompy 
szlamowe WT30X „Honda”,węże strażackie, a tak-

że ubrania specjalne „Xenon PL”. Również w lipcu 
2020 r. dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 
OSP Goszcza, dzięki otrzymanemu wsparciu zaku-
piono przyczepę do przewozu psów ratowniczych 
oraz sprzęt elektroniczny do samochodu specja-
listycznego. Wreszcie w ostatnich dniach grudnia 
2020 r. jednostki OSP z Marszowic, Maciejowic, 
Czulic i Głębokiej otrzymały nowe pompy „Niagara 
2” z silnikiem „Hondy.

ROBOTYKA
DLA  DZIECI  W  WIEKU  OD  9  LAT

ZAJĘCIA  RAZ  W  TYGODNIU  75  MIN .

MAŁE  GRUPY  -  MAX .  8  UCZNIÓW

CENA :  25ZŁ /SPOTKANIE

-WARSZTATY  PROWADZI  MGR  INŻ .  WOJCIECH  ŚWITAŁA

-PROPONOWANE  TERMINY  -  CZWARTKI  I  PIĄTKI

ZAPRASZAMY  NA  WYJĄTKOWE  WARSZTATY !

 SZCZEGÓŁY  I  INFORMACJE  POD  NR  TEL .  725 -319 - 120  ORAZ  NA

WWW .CKIP .PL                
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„Eko Ozdoba Bożonarodzeniowa”
Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-

-Luborzyca zorganizowało z końcem 2020 roku 
konkurs online pod hasłem „Eko Ozdoba Bożona-
rodzeniowa”. Na konkurs nadesłanych zostało 32 
fotografie prac, które zostały wykonanych przez 
mieszkańców naszej gminy. Ostatecznie konkur-
sowe jury, w składzie: Agnieszka Brodowska – Dy-
rektor Centrum Kultury i Promocji oraz Marzena 
Jasek – pracownik CKiP, wybrało i nagrodziło na-
stępujące osoby:

Kategoria I – dzieci do lat 9
I miejsce – Beata Łaba, 
II miejsce – Mikołaj Tański,
III miejsce – Natalia Olejniczak
wyróżnienia:
Adrian Małeta, Emilia Maroszek, Nikodem Paderski

Kategoria II – młodzież od 10 do 17 lat
I miejsce – Mikołaj Bartoń
II miejsce – Julia Wachowska
III miejsce – Szymon Radziszewski
wyróżnienia: 
Emilia Luty, Dominik Zając,Adam Mietła

Kategoria III – dorośli
I miejsce – Joanna Łaba
II miejsce – Dorota Słabońska 
III miejsce – praca zbiorowa „Klub Seniora” 
wyróżnienia
Beata Zębala

Organizatorzy konkursu składają serdecznie 
gratulujemy zwycięzcą i wszystkim pozostałym 
jego uczestnikom. Dziękujemy!

Online w Centrum Kultury
Podczas ferii w naszym Centrum Kultury i Pro-

mocji odbyły się zajęcia „Zumby” dla dzieci, podczas 
których dzieciaki mogły poprawić swoją kondycję, 
muzykalność i sprawność ruchową. Oprócz tego 
dla wszystkich chętnych lubiących spędzać czas 
kreatywnie były także zajęcia plastyczne, w trak-
cie których powstawały przepiękne zimowe prace. 
Zajęcia prowadziła Elżbieta Pierwoła na platformie 
Zoom.

Instrumentalny Koncert Kolę
Instrumentalny Koncert Kolęd odbył się w tym 

roku w formie online ze względu na obecną sytu-
ację pandemiczną. Zabrzmiało 37 pięknych kolęd 
w wykonaniu Sekcji Instrumentów Klawiszowych 
i Zespołów Kameralnych prowadzonych w naszym 
Centrum Kultury przez Barbarę Hawling. I chociaż 
brakowało wykonawcom wspólnego przeżywa-
nia tej chwili i żywego kontaktu z publicznością to 
warto skupić się zawsze na plusach. A niewątpliwie 
plusem była możliwość zaproszenia przed ekrany 
większej liczby słuchaczy niż mogłaby pomieścić 
sala widowiskowa CKiP.

Przygotowanie koncertu w takiej formie nie jest 
nowością dla naszych wykonawców, ale okazało się 
świetnym treningiem wytrwałości w dochodzeniu 
do coraz lepszych efektów końcowych. Takie umie-
jętności przydadzą się naszym młodym artystom 

w przyszłości i będą procentować również w in-
nych dziedzinach ich życia. 

Koncert (w trzech częściach) znajdą Państwo na 
Facebooku CKIP. Serdecznie zapraszamy.

Podsumowanie pandemicznego roku 
startowego w Judo Centrum K-L

Efekty pracy podczas pandemii w domu, mimo 
wyłączenia obiektów szkolnych, samodzielna praca 
i dyscyplina przynoszą efekty. Tak w skrócie moż-
na ocenić pracę jaką samodzielnie odrobili w domu 
zawodnicy Judo Centrum K-L. Pierwszy stan wy-
łączenia zaskoczył wszystkich. Po letniej pracy na 

obozie w Pucku z zaprzyjaźnionym klubem Pałac 
Młodzieży w Tarnowie (Jerzy Szczepanik, Filip 
Łątka) z dużym optymizmem przystąpiliśmy do 
wrześniowych treningów. Plany były duże. Nasze 
przygotowanie obiecujące. Niestety, drugi etap 
wyłączenia narodowego wpłynął na pracę klubu 
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i przygotowanie zawodników. Trening judo to nie 
tylko praca własna, ale możliwość wykonania ćwi-
czenia z partnerem. Mimo to w drugim półroczu 
udały się starty w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wie-
liczce, Bochni i Kielcach, z których przywieźliśmy 9 
medali. W zawodach międzywojewódzkich, w kate-
gorii dzieci bo na tym poziomie na razie mamy na-
szych wychowanków, to jedyna możliwa rywalizacji 
w polskim judo. Praca włożona w trud reprezento-
wania cieszy, zniechęca zimne i twarde prawo wy-
łączające w czasie pandemii możliwość uprawiania 
sportu. Trzeba mieć nadzieję iż ten trudny społecz-

nie czas minie i nie pozostawi pustki na płaszczyź-
nie sportowej. Podsumowanie 2020 roku to waż-
ny gest dla naszych dzieci, naszych zawodników. 
To ocena ich pracy. Jedna z zawodniczek – Lena 
Ziembla swoją lekcję odrobiła z dużą sumiennością 
i bezapelacyjnie zwyciężyła w rankingu sporto-

wym Judo Centrum w Kocmyrzowie-Luborzycy. 
Z każdych 8 zawodów, w których wystąpiła wy-
jeżdżała z medalem. Osiem medali w kolorze zło-
ta, srebra i brązu. Wśród pozostałych laureatów 
rankingu są: na miejscu drugim Maksymilian Mik 
i na miejscu trzecim Weronika Dzioba. Podzięko-
wania należą się także pozostałym 11 zawodnikom, 
którzy reprezentowali gminę Kocmyrzów-Lubo-
rzyca (Wiktoria Kmera, Filip Kolanowski, Jakub 
Górecki, Eryk Górecki, Katarzyna Róg, Krzysztof 
Róg, Bruno Ryszka, Kacper Rynczak, Dawid Sta-
nek, Oliwia Niezgoda i Anika Paluch). Piękno tej 
listy ma również inny wydźwięk – patriotyczny. 
To mieszkańcy lub uczniowie naszej gminy. Gminy 
znajdującej się na mapie Polski samorządowej. Na 
zakończenie składamy podziękowania Krzyszto-
fowi Marchewczykowi trenerowi „Dzieci Judo” 
w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Noworoczne postanowienia 
Każdy moment na zmiany jest dobry: począ-

tek tygodnia, początek miesiąca, nasze urodziny, 
koniec wakacji czy początek roku. Wspólnym mia-
nownikiem tych chwil jest jakiś początek. Myślę, że 
każdy się zgodzi, że najbardziej spektakularny jest 
tutaj Nowy Rok.

Choć wielu z nas śmieje się z noworocznych po-
stanowień, a ilość żartów związana z tym tematem 
jest pokaźna, to każdy z nas z większym lub z mniej-
szym zaangażowaniem planuje w głowie różne 
zmiany. Często dotyczą one zmiany stylu życia, 
zmiany sposobu żywienia, zwiększenia aktywności 
fizycznej czy rzucenia palenia.

Dlaczego więc tylko co dwudziesty z nas zreali-
zuje swoje postanowienia? W jaki sposób skutecz-
nie wprowadzać zmiany? 

„Sukces to suma niewielkiego wysiłku powta-
rzanego z dnia na dzień”. Chciałam w tym miejscu 
odwołać się do słów Roberta Colliera, ponieważ 
daje on gotowe rozwiązanie. 

Zamiast rzucać się na głęboką wodę, warto 
opracować strategię małych kroków. Zamiast pla-
nować drastyczną zmianę sposobu żywienia, war-
to zaplanować, w jaki sposób będziemy mogli regu-
larnie, codziennie rano zjadać pełnowartościowe 
śniadanie. Jeśli zauważymy, że przygotowywanie 
śniadania wykonujemy z automatu, pomyślmy co 
zrobić z ilością wypijanej wody… Zacznijmy od rze-
czy prostych. Jeśli od dziś możemy zacząć pić wodę 
zamiast innych napojów, to przygotujmy już dziś 
butelkę z wodą, by rano zabrać ją ze sobą.

Poczucie zrealizowanego planu da nam pełną 
mobilizację przed nowymi wyzwaniami. Każde 

postanowienie jest pewnego rodzaju stresem, ale 
warto je potraktować jako wyzwanie, a nie przy-
mus. Nasze dobre nastawienie jest bardzo ważne. 
Pamiętajmy, że opuszczenie jednego śniadania 
nie przekreśla realizacji naszego celu. Ważne jest, 
aby mieć taką ewentualność w głowie i następ-
nego dnia konsekwentnie wracać do tego, co już 
osiągnęliśmy.

Jeśli postanowimy się odchudzać i zastosujemy 
dietę 1000 kcal, to już na początku przekreślamy 
osiągnięcie celu. Dieta ta jest niedoborowa, dlatego 
w krótkim czasie poczujemy się zmęczeni, a nasze 
samopoczucie będzie złe. Efektem takiego postę-
powania będzie też spadek podstawowej przemia-
ny materii. Zły nastrój i brak energii doprowadzą 
nas do decyzji o zakończeniu diety. Powrót do daw-
nych nawyków zaowocuje kolejnymi kilogramami 
na plusie, ze względu na niższą podstawową prze-
mianę materii. Poczucie winy i wyrzuty sumienia 
doprowadzą nas do podjęcia decyzji o przejściu na 
kolejną dietę. Często dieta będzie bardziej restryk-
cyjna z intencją nadrobienia „zmarnowane czasu”.

Transformacja starych nawyków na nowe to 
proces rozciągnięty w czasie. W trakcie wprowa-
dzania zmiany często czujemy się zagubieni. To 
normalne. Zaprzeczenie starym nawykom, a wpro-
wadzenie nowych jest ciężkie do realizacji – często 
nieporadne i odbiegające od ideału, który mamy 
w głowie. Jednak z dnia na dzień będziemy czuli 
się silniejsi i bardziej pewni. Kiedy osiągniemy swój 
cel, poczujemy przypływ energii. To będzie nowy 
początek i nowa tożsamość. Tego Wam życzę na 
Nowy Rok 2021!

Katarzyna Mraczek  
Doradca Żywieniowy
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nia pożyczek z zabezpieczeniem na Skrzeszowi-
cach z nadzieją, że w przyszłości przyniosą one ja-
kąkolwiek korzyść. Póki, co administracja tej części 
dominium Tarnowskich nie należała do najłatwiej-
szych. Cóż z tego, że hrabia Tarnowski mógł wresz-
cie po przeszło dwudziestu latach małżeństwa roz-
porządzać majątkiem żony, podczas gdy palenie 
przepalanki, głównie ze względu na stan istniejącej 
gorzelni, którą prowadził niejaki Czerwiński, było 
niemożliwe. A przecież wydawać by się mogło, że 
w obliczu licznych nowinek technicznych, jak opa-
tentowana w 1817 roku aparatura Pistoriusa, która 
szybko i tanio pozwalała pędzić gorzałkę sprawi, że 
hrabia Tarnowski, dostrzeże wreszcie w księgach 
rachunkowych intratność produkcji skrzeszowic-
kiej przepalanki, lecz nic bardziej mylnego. Wyma-
gana od chłopów trzeźwość, umiejętność pisania 
i czytania w żadnej mierze nie mogła zastąpić oso-
bistego zarządu majątkiem samego właściciela, 
który główne na stałe przebywał w Dzikowie. Po-
zostały, więc tylko jak najczęstsze wizytacje mająt-
ku. Jedna z ostatnich miała jeszcze miejsce przed 
śmiercią hrabiego, któremu zmarło się w 1850 
roku. Nagła śmierć Jana Bogdana zapewne zaha-
mowała rozwój gospodarczy dominium, lecz trud-
no mówić o rozwoju gospodarczym przy ciągłym 
braku środków finansowych tak potrzebnych do 
spłaty wymagalnych należności również wobec in-
stytucji kościelnych. Nie mogła ich zapewnić będą-
ca ruiną istniejąca wytwórnia gorzałki. Dziś jeste-
śmy świadkami chyba równie tragicznego obrazu. 
Obecnie zachowana gorzelnia jest o tyle w lepszym 
stanie niż ta pamiętająca Jana Bogdana, bo szczę-
śliwie jeszcze całkowicie nie runęła. Spoglądając na 
nią nie wątpliwie najlepiej zachowaną jej częścią 
jest komin służący dziś za gniazdo bocianie, tym 
bardziej warto przypomnieć jej historię. I pomy-
śleć, że gdy w 1859 roku przybył do kraju książę 
Adam Czartoryski, nader szybko zaakceptował go-
spodarczą rzeczywistość. Wcześniej zwolennik po-
wszechnego uwłaszczenia chłopów i ich „uobywa-
telnienia”, okrzyknął gorzelnie „państwową 
mennicą“, w obliczu, zysków płynących z produkcji 
wódki z ziemniaków zmienił plan zniesienia pańsz-
czyzny na „wieczystą dzierżawę”. Ta przednia myśl 
księcia Czartoryskiego ni jak się miała do Skrzeszo-
wic, gdzie trudno było nie zauważyć rozdźwięku 

między ogólną kondycją dóbr a propinacją, która 
miała być przecież dźwignią gospodarki szlachec-
kich folwarków. Zadłużenie dominium dalece prze-
kraczało jego wartość, jedynie zaprzestanie obcią-
żenia hipoteki mogło przerwać ten zaklęty krąg 
w przeciwnym razie nie pomogłoby nawet sto dzia-
łających browarów i gorzelni. Doskonale wiedział 
o tym hrabia Jan Bogdan Tarnowski. Sam wdzięcz-
ny teściowi za dobroć „(…) Przekonany [wspominał] 
o łaskawem Rodziców dla nas sercem, ani nie myśla-
łem, ani przypuszczałem, żeby te dary mogły nam być 
uciążliwe, doświadczenie mnie jednak przekonało, że 
Kochani Rodzice, sami nie znając stanu, w jakim te do-
bra były, mimowolnie (…) włożyli na nas ciężar, który 
innemi funduszami naszemi musimy podejmować (…) 
przyznaję, że z czasem, kiedy te dobra dobrze zagospo-
darowane zostaną, wrócą nam dzisiejsze wydatki, na-
wet z dobrym zyskiem, ale cóż z tego kiedy dziś nam 
brakuje funduszu na spłacenie długów. Jakim sposo-

Prośba Bogusława Kleszczyńskiego w sprawie 
budowy gorzelni w Skrzeszowicach – Zbiory Archiwum 

Państwowego w Kielcach, sygn. 21/31/0/1591

Nasza historia:
Gorzelnia w Skrzeszowicach i jej dzieje

Przeszło sto lat temu na skraju dawnych zabu-
dowań dworskich wzniesiono mury starej gorzelni 
i tak w 1910 roku znów produkcja okowity w do-
brach skrzeszowickich ruszyła pełną parą. Wspo-
mniana gorzelnia nie była pierwszą „na tym miej-
scu”. Poprzednia pamiętała jeszcze Gabrielę i Jana 
Bogdana hrabiów Tarnowskich, którzy objęli pieczę 
nad Skrzyszówką w trosce o przyszłość syna Stani-
sława, lecz ten jak wiadomo obrał drogę kariery 
naukowej i gdy tylko w 1871 roku miejscowa go-
rzelnia wznowiła działalność; Skrzeszowice już 
dawno znajdowały się w rękach rodziny Kleszczyń-
skich. Jeszcze w początkach wieku „pary i elek-
tryczności” miejscowa wytwórnia likworów była 
jedyną z wielu spośród 1117 gorzelni, 808 browa-
rów i ponad 18 tysięcy karczm, jakie prosperowały 
na terenie Królestwa Polskiego, ale jednocześnie 
była jedyną w tej części Kraju nad Wisłą. Jej histo-
ria obfitowała w wzloty i upadki, choć trzeba przy-
znać, że znacznie więcej było tych ostatnich. Wie-
lokrotnie groziło jej bankructwo, zresztą tak jak 
samym dobrom, które nie raz „szły pod młotek”. 
Niestety nie wiedzieć, czemu, gdy w Kongresówce 
na dobre trwał boom wódczany (1833–1844), 
Skrzyszówka dziwnym trafem popadała coraz 
w większą ruinę, a wraz z nią gorzelnia. Było to tym 
bardziej dziwne, że dobra skrzeszowickie jak żadne 
inne przed wielkim kryzysem, jaki dotknął gorzel-
nictwo w 1845 roku dysponowały wartym uwagi 
zapleczem. Już w początkach osiemnastego stule-
cia miejscowa i okoliczna ludność korzystała z usług 
piwowara Franciszka Palucha Pana Zboińskiego, 
który prowadził miejscowy browar, co najmniej od 
1789 roku. Jednak całe to warzenie piwa i palenie 
gorzałki nie było by możliwe bez prawa propinacji, 
jakie zostało nadane wsi aktem lokacji Władysława 
Jagiełły. Kolejne zakupił dziedzic dóbr hrabia Jan 
Nepomucen Zboiński w 1802 roku wraz z Marszo-
wicami, lecz na nie wiele to się zdało. Szansę na roz-
wój przemysłu wódczanego już dawno przekreśliła 
pożoga dóbr w 1796 roku, gdy jeden z szynkarzy 
zaprószył ogień, wskutek czego pożar rozprze-

strzenił się na inne zabudowania i majątek w znacz-
nej części został zniszczony. Najprawdopodobniej 
koszty jego odnowy były zbyt duże. Skoro tak, po-
została tylko sprzedaż dominium i zapis bezpie-
czeństwa tabularnego, jaki gwarantował zachowa-
nie prawa propinacji oraz zakup dóbr tylko przez 
osobę szlachetnie urodzoną. Nie wątpliwie był nią 
Stanisław hrabia Małachowski, jego córka Gabriela 
wkrótce miała poślubić Jana Bogdana Tarnowskie-
go i wnieść mu w posagu dominium Skrzeszowickie 
by niebawem wraz z małżonkiem objąć zarząd nad 
odziedziczonymi dobrami. Długo trzeba było cze-
kać w Skrzyszówce na zarząd Państwa Tarnow-
skich, aczkolwiek niedane im było na dłużej zago-
ścić w tutejszych dobrach, zaś nadzieję na lepsze 
jutro przekreśliła nagła śmierć hrabiego Jana Bog-
dana Tarnowskiego. Przejeżdżając koło Skrzeszo-
wic [wspominała] Gabriela Tarnowska „... gdzie na 
tak krótko dał poznać się włościanom dobrego Pana 
serce mi się żalem ścisnęło, że i dla nich zgasła gwiazda 
nieznanego powodzenia (…). Przyszłość ta rzeczywi-
ście była nie pewna zwłaszcza, że śmierć hrabiego 
przypadła na lata największego kryzysu przemysłu 
gorzelniczego w Królestwie Polskim, jaki przypadł 
na lata 1845–1853, tymczasem Skrzeszowice wy-
magały nie małego dofinansowania. Mimo chęci 
polepszenia rentowności majątku hrabia Tarnowski 
w obawie przed utratą płynności finansowej inwe-
stował z wielką ostrożnością w istniejącą ruinę, zaś 
hrabina Tarnowska stanowczo zabraniała zaciąga-

Budynek gorzelni w Skrzeszowicach w 2003 roku
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starania wiązały się nie tylko z ogólnym rozwojem 
gospodarczym, ale miały przede wszystkim na celu 
rozbudowę istniejącej już gorzelni, jaka wznowiła 
działalność w 1871. Niestety nie zachowały się pla-
ny samej gorzelni, choć wiadomo, że były. Zgodnie 
z procedurą zostały dołączone do stosownego 
wniosku złożonego przez Bogusława Kleszczyń-
skiego (ojca) w 1900 roku w Kielcach. Co ciekawe 
dążenia Kleszczyńskiego zbiegły się z dążeniami 
miejscowych chłopów. Najprawdopodobniej głów-
nym celem podjętych działań była właśnie uzyska-
nie koncesji na produkcję alkoholu. Nawet przed-
stawiciele tutejszego Urzędu Gminy wystosowali 
w 1907 roku pismo nie do cara Rosji prosząc 
o wsparcie, lecz do Ambasady Austriacko-Węgier-
skiej Jego Cesarsko-Królewskiej Mości w Sankt 
Petersburgu. Jak na razie sedno odpowiedzi Amba-
sady C.K. pozostaje nieznane, pewnie gdzieś skry-
wa się w archiwach. Jeżeli chodzi o samą gorzelnię 
z ciekawszych rzeczy, jakie zdołały się zachować 
a tworzą jej historię, to wspomniana już prośba spi-
sana odręcznie przez Bogusława Kleszczyńskiego 
w 1900 roku. Zachowała się w zbiorach Kieleckie-
go Archiwum Państwowego. Została skierowana 
Do Urzędu Zwierzchnictwa w Kielcach, który miał 
wydać zgodę na budowę gorzelni parowej, tym ra-
zem miała to być gorzelnia murowana pokryta ma-
teriałem ogniotrwałym. Teraz jej mury naznaczył 
czas i przeistacza się w ruinę. Jeszcze nie tak dawno 
można było zobaczyć jej uposażenie (kadzie, kotły 
itp.). Zapewne ze względu na związki rodziny 
z Wiedniem aparaturę sprowadzano właśnie ze 
stolicy Austrii. Niewykluczone, że zgodnie ze sztu-
ką gorzelniczą obsługiwana była przez kocioł paro-
wy bądź jej pracę wspomagała lokomobila. Wiado-
mo, że taką sprowadzono do majątku, jednakże 
uległa zniszczeniu. Sama aparatura została wyko-
nana według obowiązujących standardów z miedzi. 
Nie obyło się również bez zabezpieczeń przeciw-
pożarowych w postaci przeciwpożarowej klatki 
schodowej ani bez nadzoru technicznego, jaki po-

świadczył własnym podpisem i pieczęcią herbową 
niejaki A.Welke architekt. Już wtedy zaczęto zwra-
cać uwagę na bezpieczeństwo przeciw pożarowe, 
do życia przez właścicieli ziemskich były powoły-
wane ochotnicze straże pożarne, istniało nawet 
obowiązkowe ubezpieczenie ogniowe (na wypadek 
pożaru). Dziś wspomniana gorzelnia czasy świetno-
ści ma już dawno za sobą, ale przez swą prawie stu-
letnią działalność, jako jedyna wpisała się w rodzi-
mą historię prawa karczmy i propinacji, choć te już 
dawno przeszły do historii nie zrezygnowaliśmy ani 
z produkcji ani ze spożycia alkoholu, tak dawne śre-
dniowieczne prawa znalazły swoje miejsce we 
współczesności.    

opr. i fot. Julita Wawrowska

bem Dzierżawca mógł płacić ze Skrzeszowic 45000, 
tego nie pojmuję“ — pisał dalej przed śmiercią. 
W rzeczy samej było to trudne do pojęcia zwłasz-
cza, że majątek oddany w zarząd Furkiewiczowi 
przedstawiał o to taki obraz, jaki zastał hrabia pod-
czas wizytacji w 1850 roku „(…) waląca się gorzelnia, 
walący się i odbudowany w tym roku młyn, na resztę 
stodoła w Polanowicach trzy lata temu przez stawiana 
Prackiego, dziś już upadkiem grożąca tak, że dach z niej 
zdjąć trzeba, żeby się nie połamał, a ściany zwalić 
i nowe stawiać“ — wszystko to po to robione jak do-
nosił małżonce Gabrieli by tylko brać pensje, a pie-
niądze kraść. Wcale nie było łatwo gospodarzyć 
Panu na Dzikowie w Królestwie Polskim, podziura-
wiony jak sito budżet posagu swej żony ratował do-
chodami dóbr skupionymi wokół Dzikowa. Być 
może ten istniejący stan rzeczy byłby znacznie lep-
szy, gdyby nie „manifesty wódczane" cara Mikołaja 
I i ogłoszona w 1843 roku wstrzemięźliwość od 
napojów alkoholowych. Nic, więc dziwnego, że pro-
dukcja alkoholu, która mogła uchronić dobra przed 
bankructwem i wspomóc spłatę należności zaczęła 
podupadać w skutek wprowadzonych ograniczeń, 
ukazem carskim z 17 lipca 1844 roku. Ów carski 
ukaz sprawił nie małe zamieszanie w prawie propi-
nacji, ale co tam chaos prawny, gdy zakład produk-
cyjny był właściwie ruiną, a jego odbudowa mija się 
z celem w obliczu zakazu organizacji promocji na-
pojów alkoholowych przy ogólnym ograniczeniu 
produkcji gorzałki. W tym trudnym dla dóbr okre-
sie niebawem do Skrzeszowic dotarła wieść o śmier-
ci dziedzica Tarnowskiego, tymczasem za wszelką 
cenę trzeba było zachować prawo propinacji by 
utrzymać jakąkolwiek rentowność majątku. Nawet 
gdyby produkcja samej okowity ruszyła na tak zwa-
ne „otwarte sklepy propinacyjne”, czyli punkty 
sprzedaży gorzałki przy traktach handlowych, zli-
kwidowane nota bene w 1846; nie mieliśmy szans 
z dala od ważkiego traktu handlowego. Ponadto 
wszystko było uzależnione od ilości mieszkańców 
dóbr i podróżnych. Zupełnie inaczej miała się spra-
wa z karczmą, tą mogliśmy zachować, wystarczyło 
tylko pięć dymów we wsi, co w Skrzeszowicach nie 
stanowiło większego problemu, już w 1866 roku li-
czyły 66 chat. Pozostawała jeszcze kwestia zezwo-
leń na składy wódczane i podwójnej koncesji na 
wódkę i piwo, jakie należało posiadać. Wszystko to 

wymagało bardziej „pańskiego oka“ niż dobrego 
rządzący, a dotychczas Panowie na Skrzeszowi-
cach ograniczali się tylko do wizytacji dóbr. Śmiem 
twierdzić, że do końca dziewiętnastego wieku miej-
scowa gorzelnia nie produkowała znaczących ilości 
gorzałki. Jak się okazało pobyt Jana Bogdana Tar-
nowskiego w Skrzeszowicach w 1850 roku był 
ostatnim, zmarł w Sulejowie drodze powrotnej do 
Dzikowa. Trudno powiedzieć czy istniejącą już go-
rzelnie udało się odbudować. Nie wiadomo także, 
w jakim stanie hrabia pozostawił majątek. Wiado-
mo, że choć w części uregulował wymagalne podat-
ki i inne należności, zmniejszył także pańszczyznę 
chłopom. Być może beznadziejną sytuację rodzi-
mego gorzelnictwa próbował ratować zaprowa-
dzając hodowlę owiec, jakie wypasano na gromadz-

kich pastwiskach konfiskowanych chłopom za 
pijaństwo — zmorę ówczesnego Królestwa Polskie-
go. Nie bez powodu zachował się skrypt na sto 
owiec i cztery barany dla wydany dla syna Stanisła-
wa. Po śmierci małżonka hrabinę Tarnowską zajęły 
sprawy spadkowe, zaś Skrzeszowice w nadziei na 
lepsze jutro zostały oddane w zarząd Kazimierzowi 
Skórkowskiemu. Dopiero z początkiem dziewiętna-
stego stulecia zabudowania dworskie zaczęły 
zmieniać swe oblicze. W 1910 roku wśród nich sta-
nęła gorzelnia, taka z prawdziwego zdarzenia, któ-
ra produkowała wyroby alkoholowe aż do lat dzie-
więćdziesiątych dwudziestego wieku, gdy o prawie 
propinacji już dawno nie było mowy. Jej ostateczne 
urządzenie zawdzięczamy Bogusławowi Klesz-
czyńskiemu (synowi), to on wystarał się o licencję 
w Petersburgu, by móc w ogóle rozwinąć tą działal-
ność gospodarki w swoim majątku, posiadającym 
zaplecze przez uprawę zboża i ziemniaków. Podjęte 
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