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XXII Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W czwartek 11 lutego 2021 roku odbyło się, ze 
względu na obowiązujące obostrzenia związane 
z pandemią COVID-19 w trybie zdalnym, posie-
dzenie XXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, 
podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad 
oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXI Sesji Rady 
Gminy.

W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt 
Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obec-
nym na czwartkowej Sesji Radnym informację 
o pracy w okresie pomiędzy XXI a XXII Sesją Rady 
Gminy. Po wystąpieniu pana Wójta, Przewodni-
czący Stałych Komisji Rady Gminy przedstawili 
sprawozdania z posiedzeń Komisji w analogicz-
nym okresie, tj. pomiędzy XXI a XXII Sesją Rady. 
Informacje te przedłożyli: Augustyn Kaczmarczyk 
– Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzen-
nej, Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Handlu i Usług, Jadwiga Łach – Prze-
wodnicząca Komisji Ładu, Porządku Publicznego 
i Ochrony Środowiska, Katarzyna Konewecka-Ho-
łój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicja-
tyw Społecznych, Grzegorz Marzec – Przewodni-
czący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu 
oraz Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej.

W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy, po wy-
słuchaniu szczegółowej informacji dotyczącej go-
spodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie, 
którą przedstawił Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gmi-
ny Michał Ból oraz informacji przedłożonej przez 
Przewodniczącą Komisji Ładu, Porządku Publicz-
nego i Ochrony Środowiska Jadwigę Łach, a doty-
czącą prac Rady nad ww. problematyką, podjęła 
uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty 
na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Treść 

podjętej uchwały zawiera ustaloną metodę obli-
czania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w ten sposób, że opłata miesięczna od 
właścicieli nieruchomości za gospodarowanie od-
padami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
określonej opłaty. Ustalono także, zgodnie z po-
wyższą uchwałą, miesięczną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wy-
sokości 33,00 zł za jednego mieszkańca. Ponadto 
ustalona została miesięczna, podwyższona stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunal-
nych w sposób selektywny w wysokości 66,00 zł 
za jednego mieszkańca. Równocześnie, zgodnie 
z brzmieniem ww. uchwały zwolniono w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne, w kompostowniku przydomowym. 
Wysokość zwolnienia została ustalona w wy-
sokości 4 zł miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. Powyższa 
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
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wództwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 marca 2021 roku. Następnie Rada Gminy 
podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały NR 
XII/99/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości.

Kontynuując obrady Rada Gminy, w dalszej 
części Sesji, podjęła następujące uchwały:

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 
lata 2021–2033,

• w sprawie szczegółowych warunków przy-
znawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłą-
czeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowe-
go lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak 
również trybu ich pobierania,

• w sprawie ustanowienia Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na lata 
2021 –2023,

• w sprawie określenia kryteriów wraz z licz-
bą punktów i rodzajów dokumentów skła-
danych w celu potwierdzenia spełniania 
kryterium na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkół podstawowych, prowadzonych przez 
Gminę Kocmyrzów-Luborzyca,

• w sprawie współfinansowania funkcjonowa-
nia Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień w Krakowie prowadzonego przez Gmi-
nę Kraków,

• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 
Zastów,

• w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie 
zadania organizacji publicznego transportu 
zbiorowego na trasie Górna Wieś – Zdzię-
sławice – Łuczyce.

W dalszej części obrad XXII Sesji Rady Gminy 
głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła 
Radnym informację o pracach dotyczących skie-
rowanych do Rady Gminy wniosku i petycji. Po wy-
stąpieniu pani A. Szlachty, Radni podjęli uchwały:

• w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wnio-
sku Stowarzyszenia „Gmina dla Mieszkań-
ców”,

• w sprawie przekazania petycji złożonej 
przez osobę prywatną do podmiotu właści-
wego,

• w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkań-
ców Głębokiej.

Z kolei Rada Gminy rozpatrzyła wnioski do-
tyczące projektów uchwał kierunkowych i inten-
cyjnych. I tak wniosek Stowarzyszenia „Gmina 
dla Mieszkańców” dotyczący projektu uchwały 
kierunkowej został przez Radę Gminy odrzucony 
w głosowaniu, ze względu na opinię prawną. Na-
stępnie, zostały rozpatrzone dwa projekty uchwał 
intencyjnych złożone przez Komisję Planowania 
i Inicjatyw Społecznych. Pierwszy z nich Komi-
sja wycofała, natomiast drugi projekt dotyczący 
utworzenia regulaminu użytkowania przez stałego 
najemcę oraz udostępniania lokalnej społeczności 
budynków użyteczności publicznej będących mie-
niem gminy został w wyniku przeprowadzonego 
głosowania odrzucony. Przed omawianiem ww. 
projektu odczytana została Rezolucja Ochotni-
czych Straży Pożarnych skierowana do Rady Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca.

Następnie Radni zapoznali się z Planem Pracy 
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok, 
który omówiła Przewodnicząca Rady Gminy Mał-
gorzata Doniec, a także podjęli uchwałę o przyjęciu 
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2021, który 
przedstawił Przewodniczący tej Komisji Krzysztof 
Krupiński.

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

Zmiana stawki opłaty 
za śmieci

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych 
sprzed posesji oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, na ostatniej Sesji Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w dniu 11 lutego 
2021 r., przyjęto nową stawkę opłaty za gospoda-
rowanie odpadami i zwolnienia za kompostowanie 
odpadów biodegradowalnych w wysokości:

• 33 zł od osoby – podstawowa stawka opłaty
• 4 zł od osoby – zniżka za posiadanie kompo-

stownika
Jeśli mieszkańcy złożą deklarację o posiadaniu 

kompostowników, realna cena za odbiór odpadów 
wyniesie 29 zł miesięcznie od osoby. Mieszkań-
cy korzystający z ww. zniżki, nie będą mogli wpro-
wadzać do gminnego sytemu odpadów biodegra-
dowalnych (brązowe worki) za pośrednictwem 
PSZOK oraz odbioru sprzed posesji. W takim 

wypadku całość odpadów winna być zagospo-
darowywana za pośrednictwem przydomowego 
kompostownika. Gmina nie wskazuje konkretnych 
wytycznych co do konstrukcji kompostowników. 
Mieszkańcy mogą korzystać zarówno z zakupio-
nych gotowych urządzeń, mogą je zrobić samo-
dzielnie np.z desek lub palet budowlanych, można 
także stosować pryzmy kompostowe, ale w tym 
przypadku wiąże się to z koniecznością regular-
nego przerzucania (napowietrzania) komposto-

wanego materiału. Przypominamy, iż budowa 
kompostownika nie wymaga zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na 
budowę, należy jednak zachować minimalną odle-
głość od granicy sąsiedniej nieruchomości wyno-
szącą 2 metry oraz 5 metrową odległość od okien 
budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, wymusiła zmianę sposobu 
rozliczania się pomiędzy gminą, a firmą odbierającą 
odpady. W ramach nowej umowy gmina zapłaci za 
każdą tonę odebranych śmieci, według odrębnej 
stawki dla każdej frakcji odpadów. W takim syste-
mie, koszt odbioru odpadów i ich zagospodarowa-
nia jest bezpośrednio skorelowany z masą odpadów 
i liczbą mieszkańców je wytwarzających. Biorąc 
pod uwagę powyższe, Urząd Gminy zobowiązany 
jest do kontrolowania poprzez ważenie odpadów 
odbieranych od mieszkańców. Weryfikowany bę-
dzie także fakt posiadania kompostownika, jeżeli 
adnotacja o jego istnieniu pojawi się w deklaracji.

Przypominamy, iż opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi naliczane jest na podstawie 
deklaracji, składanej przez właściciela nierucho-
mości. Na aktualnie obowiązującym formularzu, 
deklaracje należy składać do końca lutego bieżą-
cego roku. Osoby które oświadczyły w deklaracji, 
iż posiadają kompostownik i wyliczyły ulgę za kom-
postowanie odpadów, nie będą musiały składać po-
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nownie deklaracji po 1 marca, gdyż opłata zostanie 
automatycznie przeliczona na nowe stawki. Zgod-
nie z art. 6m ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, właściciele nieruchomości 
którzy kompostują bioodpady w przydomowym 
kompostowniku i chcą skorzystać z ulgi od miesiąca 
marca bieżącego roku, muszą złożyć nową deklara-
cję najpóźniej do dnia 10 kwietnia. Druk nowej de-
klaracji zostanie opublikowany na stronie Urzędu 
Gminy 1 marca 2021 roku tj. w dniu uprawomoc-
nienia się uchwały. Deklaracje można składać do 
skrzynki podawczej Urzędu Gminy lub za pośred-
nictwem serwisu ePUAP i poczty polskiej.

Nasza gmina, starając się utrzymać stawki opłat 

na podobnym poziomie jak sąsiednie samorządy, 
jednocześnie nie rezygnuje z wysokich standardów 
i jakości oferowanych usług Mieszkańcom:

• kosze na odpady całkowicie finansowane są 
w ramach systemu,

• czysty i ekologiczny tabor samochodowy do 
odbioru odpadów,

• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, czynny 5 dni w tygodniu,

• regularnie ważone śmieci,
• comiesięczna publikacja raportów dotyczą-

cy masy odpadów,
• akcje edukacyjne związane z promocją recy-

klingu i kompostowania.

Strategia rozwoju Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca na  
lata 2021–2030 – postęp prac

Strategia rozwoju to podstawowy dokument 
planistyczny określający główne priorytety i cele 
rozwoju społeczno-gospodarczego, zawierający 
zasady i sposoby zarządzania w dłuższym hory-
zoncie czasowym procesem związanym z komplek-
sowym działaniem w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, 
infrastruktury technicznej i społecznej, bezpie-
czeństwa publicznego oraz edukacji oświatowej 
i kulturalnej. Celem opracowania dokumentu jest 
zaplanowanie i konsekwentna realizacja zadań 
zmierzających do zaspokajania potrzeb lokalnej 
społeczności. Zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca harmonogramem 
prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca na lata 2021–2030, po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych w postaci ankietowania, 
w miesiącu styczniu i lutym 2021 r. zorganizowane 
zostały w formie online robocze warsztaty stra-
tegiczne prowadzone przez Centrum Profilaktyki 
i Reedukacji ATELIER z Krakowa. Firma ta na zle-
cenie Gminy opracowuje powyższy dokument pla-
nistyczny. Celem warsztatów było zebranie opinii 

i rekomendacji, które posłużą, podobnie jak wyniki 
ankiet, do zdiagnozowania obecnego poziomu roz-
woju i będą wskazówką do wytyczenia dalszych 
kierunków i zadań do realizacji, prowadzących 
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, do dalsze-
go, zrównoważonego rozwoju naszej gminy w ko-
lejnym 10-leciu. Warsztaty odbyły się w dniach 21 
i 28 stycznia oraz 11 lutego br. w trzech grupach 
roboczych. Do czynnego uczestnictwa w zajęciach 
poproszono wszystkich radnych i sołtysów oraz po 
jednym przedstawicielu z różnych środowisk lokal-
nych obecnych i aktywnych w życiu publicznym na-
szej gminy (tj. Rady Seniorów, stowarzyszeń, LKS-
-ów, OSP, KGW, oświaty i edukacji oraz lokalnego 
biznesu). W warsztatach uczestniczyli również 
z ramienia urzędu Pan Wójt oraz kierownicy jedno-
stek organizacyjnych. W wyniku wszystkich prze-
prowadzonych konsultacji i zebranych materiałów 
opracowany zostanie projekt Strategii, który zgod-
nie z wytycznymi ustawowymi poddany będzie dal-
szym konsultacjom społecznym z mieszkańcami, 
lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczy-
mi ( poprzez stronę BIP), sąsiednimi gminami oraz 

z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. Projekt Strategii przedstawiony 
zostanie również do zaopiniowania przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego. Wszelkie zgłoszone 

uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane i zebrane 
w postaci raportu z konsultacji. Przyjęcie Strategii 
Rozwoju Gminy Uchwałą Rady, zgodnie z harmo-
nogramem prac, zaplanowano na koniec kwietnia 
2021 r.

Zapraszamy do Punktu  
„Czystego Powietrza” w gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca

Miło nam poinformować, że od stycznia 
bieżącego roku w tutejszym Urzędzie Gminy 
działa Punkt „Czystego Powietrza” dla naszych 
mieszkańców. 

Jest to wynik podpisania przez Gminę Kocmy-
rzów-Luborzyca porozumienia z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. Program ma na celu poprawę 
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła 
i poprawę efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 

W ramach programu „Czyste Powietrze” wła-
ściciel budynku może ubiegać się o dofinansowanie 
na wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji 
c.o. i c.w.u., termomodernizację budynku, wenty-
lację mechaniczną, a także dokumentację tech-
niczną. Dofinansowanie przyznawane jest przez 
WFOŚiGW w zależności od dochodu, jaki właści-
ciel budynku posiada. Wyróżnia się dwa stopnie 
dofinansowania: „podstawowy” dla osób których 
dochód nie przekracza 100 000 zł netto rocznie, 
„rozszerzony” dla osób których dochód w gospo-
darstwie wieloosobowym wynosi mniej niż 1400 zł 
netto na osobę na miesiąc. W gospodarstwach 
jednoosobowych dochód nie może być wyższy 
niż1960 zł netto na miesiąc. Aby otrzymać wyższą 
dotację, na wymianę „kopciucha” i termomoder-
nizację domu, potrzebne jest zaświadczenie o do-
chodach. Zaświadczenia o dochodach wydawane 

są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kocmyrzowie – Luborzycy, na wniosek osoby za-
interesowanej dofinansowaniem. Wniosek można 
złożyć osobiście, przesłać pocztą lub przez plat-
formę ePUAP. Zachęcamy wszystkich zaintereso-
wanych mieszkańców do kontaktu z pracownikami 
Urzędu Gminy w celu uzyskania porady, złożenia 
wniosku o dofinansowanie, bądź też rozliczenia po-
niesionych kosztów z zakresu ochrony powietrza 
do WFOŚiGW.

Główny Ekodoradca – Aneta Caba
Ekodoradca – Karolina Duk

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
 ul. Jagiellońska 7, tel. 12-387-22-62

ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
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Dofinansowanie dla Gminy  
z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych

W dniu 18.01.2021 r. w siedzibie Małopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się 
uroczyste wręczenie czeków potwierdzających 
przyznanie dofinansowania z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych dla powiatu krakowskiego 
oraz gmin z tego powiatu.

Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 1 500 000 zł z przeznaczeniem na 
rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej 
przy szkole podstawowej w Goszczy.

Fot. Biuro Prasowe Starostwa Powiatowego w Krakowie

„Szkolny Klub Sportowy 2021”
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodo-

wego i Sportu rozstrzygnęło konkurs na Program 
„Szkolny Klub Sportowy 2021”. Małopolski SZS zo-
stał operatorem wojewódzkim programu.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zajęcia 
sportowe będą prowadzone w różnorodnych, 
nowoczesnych i atrakcyjnych formach w Szko-
le Podstawowej im. 600 lecia Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Luborzycy oraz w Szkole Pod-
stawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Prusach.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skie-
rowany do uczniów szkół bez względu na wiek, 
płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu 
umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywno-
ści fizycznej realizowanej w formie zajęć sporto-
wych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela pro-
wadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej 
szkole.

Place zabaw
Baranówka

W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020, 
sołectwa Baranówka, zostało zrealizowane za-
danie pn. „Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia 
placu zabaw w miejscowości Baranówka” za kwo-
tę 17 828,21 zł (brutto). W ramach realizacji ww. 
zadania, na placu zabaw, zamontowano: huśtawkę 
łączoną 2 (podwójna) oraz gniazdo, bujak – motor, 
bujak – konik, urządzenie siłowe (drabinka i pod-
ciąg nóg) oraz ławki.

Rawałowice
W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020, 

sołectwa Rawałowice, zostało zrealizowane za-
danie pn. „Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia 
placu zabaw w miejscowości Rawałowice” za kwo-
tę 17 512,22 zł (brutto). W ramach realizacji ww. 
zadania, na placu zabaw, zamontowano: wieżę ze 
zjeżdżalnią i dachem, huśtawkę – bocianie gniazdo, 
huśtawkę pojedynczą, bujawkę na sprężynie – ko-
nik, ważkę na sprężynie oraz tablice z regulaminem 
korzystania z placu zabaw
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Dojazdów
W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020, 

sołectwa Dojazdów, zrealizowane zostało zada-
nie pn. „Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia 
placu zabaw w miejscowości Dojazdów” za kwotę 30 
841,16 zł (brutto). W ramach realizacji ww. zadania, 
na placu zabaw, zamontowano: zestaw – domek ze 
zjeżdżalnią, zestaw – płotki kółko-krzyżyk, karuze-
lę krzyżową, huśtawkę podwójną, huśtawkę – bo-
cianie gniazdo, bujak sprężynowy – piesek, bujak 
sprężynowy – rower, huśtawkę– ważka oraz tablicę 
zawierającą regulamin korzystania z placu zabaw. 

Nowe ogrodzenie w Sulechowie
W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020, 

sołectwa Sulechów , zostało wykonane zadanie pn. 
„Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtkami wokół 
działki nr 100 w miejscowości Sulechów” za kwotę  
20 731,00 zł (brutto).

W bieżącym roku na ogrodzonej działce po-
wstanie plac zabaw i siłownia zewnętrzna

Profilaktyka zdrowotna  
w naszej gminie

W dniu 4 lutego 2021 r. przeprowadzone zosta-
ły w specjalistycznym „mammobusie”, ustawionym 
na parkingu obok Urzędu Gminy, bezpłatne bada-
nia mammograficzne dla pań pomiędzy 50 a 59 ro-
kiem życia. 

Badania te finansowane były przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, a przeprowadzone zostały przez 
pracowników firmy „Geneva sp. z .o.o” z Gdań-
ska. Z badań skorzystało 70 mieszkanek Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

Strażacy wspierają akcję  
szczepień  

W ramach Narodowego Programu Szczepień 
przeciw COVID-19 wszystkie jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych działające na terenie gmi-

ny Kocmyrzów-Luborzyca aktywnie włączyły się 
w akcję dowozu Seniorów do wyznaczonych punk-
tów szczepień. 

Wsparcie finansowe dla GPR OSP
  W poniedziałek 8 lutego 2021 r. w remizie 

OSP Goszcza odbyło się, z zachowaniem wszelkich 
obowiązujących obostrzeń związanych z panująca 
pandemią COVID-19, spotkanie poświęcone udzie-
leniu wsparcia finansowego ze środków budżetu 
Województwa Małopolskiego dla Grup Poszuki-
wawczo-Ratowniczych OSP, działających na tere-
nie Małopolski. Przypomnijmy, że obecnie działają 

cztery takie grupy. Są to: GPR OSP Goszcza, GPR 
OSP Kęty, GPR OSP Nowy Sącz oraz nowo po-
wstała GPR OSP Myślenice.  

W spotkaniu tym uczestniczyli: Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Pre-
zes Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca Marek Jamborski, Komendant Gminny 
OSP Andrzej Szwajca, Prezes OSP Goszcza Hen-
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ryk Dutkiewicz, Radny Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca Radosław Zębala, Naczelnik OSP Goszcza 
Łukasz Dutkiewicz, Kierownik GPR OSP Goszcza 

Marcin Zębala oraz przedstawiciele wspomnianych 
już GPR z Kęt, Nowego Sącza i Myślenic.

Warsztaty strażackie w Szkole 
Podstawowej w Maciejowicach

17 lutego 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie ze 
strażakami w ramach cyklu „Jesteśmy bezpieczni”. 
Uczniowie, którzy przygotowują się do wstąpienia 
w szeregi druhów oraz ich szkolni koledzy mogli 
zdobyć cenną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ma-
ciejowicach, którzy na co dzień dbają o bezpieczeń-
stwo mieszkańców, w przystępnej dzieciom formie 
zaprezentowali algorytm resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej, pozycję boczną bezpieczną oraz 
sprzęt ułatwiający transport poszkodowanego. 
Najciekawszym elementem warsztatów był czyn-
ny udział uczniów w zadaniach z wykorzystaniem 
sprzętu szkoleniowego – fantomu i noszy. Wszyscy, 

nawet najmłodsi „druhowie”, zapamiętywali zasady 
oraz numery alarmowe powtarzane przez ratowni-
ków, by, jeśli zajdzie taka potrzeba, potrafili pomóc 
potrzebującej osobie.

Spotkania ze strażakami będą odbywać się cy-
klicznie, co miesiąc. Być może sytuacja pandemicz-
na ulegnie poprawie i z warsztatów będą mogli sko-
rzystać również uczniowie starszych klas.

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

z dnia 22.01.2021 rok

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospo-

darowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.),  zawiadamiam

o     wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, zgodnie z Uchwałą

Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XV/132/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania  przestrzennego  sołectw  Gminy  Kocmyrzów  –  Luborzyca,  skorygowaną

Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XX/183/2020 z dnia 30 listopada

2020 roku. 

Wyłożenie zmiany planu odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy 
Kocmyrzów - Luborzyca, 

32-010 Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, woj. Małopolskie, 
w terminie od    02.02.2021r. do 02.03.2021     w godz. od 11.oo do 14.oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.02.2021r  .
w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, o godz. 1000. 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości

prawnej mogą wnosić uwagi do przedmiotu zmiany planu zgodnie z art. 18 ust. 1, 2,

3  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi należy składać

do  Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca, woj.

Małopolskie,  w  terminie  do  dnia  17.03.2021  roku. Uwaga  powinna  zawierać

nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,  przedmiot wniosku oraz oznaczenie

nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

(-) Marek Jamborski

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  ust.  2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia  2016 (UE)
2016/679 dalej zwane RODO informuję, że  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w
Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca jest Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010
Luborzyca.Pełna  treść  klauzuli  informacyjnej  zamieszczona  jest  pod  adresem:  https://www.kocmyrzow-
luborzyca.ug.gov.pl/samorzad/urzad-gminy/ochrona-danych-osobowych-rodo/.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nabory na działania  
przedsiębiorcze 2021

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
informuje przedsiębiorców planujących rozwinąć 
swoją firmę oraz osoby fizyczne, które chcą roz-
począć prowadzenie działalności gospodarczej 
o najbliższych naborach wniosków na tzw. działania 
przedsiębiorcze. Nabory wniosków na Podejmo-
wanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie 
działalności gospodarczej odbędą się najprawdo-
podobniej wiosną 2021 roku. Nie ma jeszcze usta-
lonego konkretnego terminu, więc prosimy o bieżą-
ce monitorowanie sytuacji. Konkursy potrwają co 
najmniej dwa tygodnie.

Kwota budżetu (pozostała z oszczędności z po-
przednich lat) aktualnie wynosi:dla działania Po-
dejmowanie działalności gospodarczej 80 000,00 
zł (pozwoli to na dofinansowanie tylko 1 wniosku), 
natomiast dla Rozwijania działalności gospodar-
czej ok. 735 720,00 zł (dofinansowanie dla około 
4 wniosków). Nabory prowadzone będą w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Szczegółowe informacje na temat naborów, pro-
cedury oceny i wyboru, a także kryteriów wyboru 
operacji znajdą Państwo na naszej stronie interne-
towej (www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje 
PROW 2014–2020 oraz w biurze Stowarzyszenia 
w nowej lokalizacji pod adresem: remiza OSP – ul. 
W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce, pod nr tel.: 
664 067 821; 664 067 823; e-mail: info@korona-
krakowa.pl. Zapraszamy do wcześniejszego kon-
taktu telefonicznego lub mailowego!

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa

Badanie obywatelskiej  
aktywności wsi – zgłoś  
udział swojej organizacji

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich z sie-
dzibą w Warszawie prowadzi projekt badawczy 
pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności 
wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizo-
wanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej 

na obszarach wiejskich – w szczególności identy-
fikacja dobrych praktyk oraz określenie najważ-
niejszych wyzwań i problemów, stojących przed 
organizacjami pozarządowymi. Pierwszym etapem 
badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów 

Ścieżka rekreacyjno –  
edukacyjna w Czulicach

Korzystając z programu „Działaj Lokalnie” Sto-
warzyszenie „Aktywne Czulice i okolice” zrealizo-
wało projekt pt. „Ścieżka rekreacyjno-edukacyj-
na w Czulicach”. Projekt ten zakładał powstanie 
w centrum miejscowości skwerów obsadzonych 
roślinnością wraz z tablicami informacyjnymi na te-
mat najważniejszych miejsc i zabytków w Czulicach. 
Tablice te zawierają informację na temat: historii 
Kościoła i parafii, dziejów miejscowości i oświaty 
w Czulicach , historii czulickiego dworu oraz Spół-
dzielni Mleczarskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Całe zadanie ma na celu ukazanie i wyekspono-
wanie najważniejszych miejsc i zabytków w naszej 
miejscowości. Zadanie zostało dofinansowane ze 
środków programu Działaj Lokalnie Polsko –Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL 
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest 
stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich, 
w której gromadzone są podstawowe informacje 
o organizacjach.

Link do formularza Bazy: https://www.faow.org.
pl/baza/

Więcej informacji na temat projektu do-

stępnych jest na stronie: https://faow.org.pl/
obserwatorium-obywatelskiej-aktywnosci-wsi/

Podsumowanie wyników badania wraz z infor-
macjami o organizacjach i inicjatywach, które zde-
cydowały się wziąć w nim udział, ukaże się w formie 
publikacji.
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„Kulturka z Podwórka”
Projekt pt. „Kulturka z Podwórka”zrealizo-

wany przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” 
przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji 
w Kocmyrzowie Luborzycy. W ramach programu 
udało się otrzymać dotację na kwotę 3960 zł, za 
którą został zakupiony profesjonalny sprzęt w po-
staci kamery, mikroportu, tła wraz ze stelażem oraz 
karty pamięci. Mając takie narzędzie pracy w swo-
bodny sposób zrealizowano zaplanowane działania 
dzięki czemu powstało ponad 20 filmików. W ra-
mach zrealizowanego projektu udało się dotrzeć do 
szerokiego grona mieszkańców, zwiększyć ich ak-
tywność poprzez zaangażowanie do uczestnictwa 
w organizowanych spotkaniach. Spotkania różnych 
grup społecznych do których adresowany był pro-
jekt stworzyły bazę „inkubatora pomysłów” lokal-
nych. Wsparcie twórczych działań lokalnych twór-
ców, animatorów oraz instruktorów była możliwa 
dzięki spotkaniom hybrydowym. Głównym celem 

projektu było przeciwdziałanie negatywnym skut-
ków epidemii poprzez organizację zajęć w formie 
online w różnych dziecinach: kultury, rekreacji, pro-
filaktyki prozdrowotnej oraz edukacji muzycznej.

„Ptaszkowe Love”
W piątek 12 lutego 2021 roku odbyły się warsz-

taty ekologiczne pt. ”Ptaszkowe Love” organizo-
wane przez Centrum Kultury i Promocji w Kocmy-
rzowie-Luborzycy. Zajęcia zorganizowane były 
w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 7000 zł na 
projekt pt. „Nasz Mural Roślinny” z programu gran-
towego „Tu mieszkam, Tu zmieniam Eko” – Fundacji 
Santander, skierowane do dzieci i młodzieży z gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca. W trakcie zajęć zostały 
zaprezentowane rodzaje budek lęgowych oraz ga-
tunki ptaków, które zakładają w nich ptasie rodziny. 

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

W ostatnią niedzielę stycznia Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy po raz dwudziesty dziewiąty 
zagrała w całym kraju, również w naszej gminie, 
zbierając fundusze dla laryngologii, otolaryngologii 
i diagnostyki głowy.

Siedemnasty raz w szkole w Luborzycy nauczy-
ciele zorganizowali Sztab WOŚP, utworzony przez 
Annę Kramarz, Agnieszkę Frączek-Prusak , Jolantę 
Basistę i Dorotę Rodak. Sztab jak co roku został za-
silony w dniu zbiórki przez kilku innych nauczycieli, 
którzy komisyjnie przeliczali pieniądze zebrane do 
puszek przez wolontariuszy. W tym roku do 21 wo-
lontariuszy – uczniów Szkoły Podstawowej w Lubo-
rzycy dołączyli: 5 wolontariuszy ze Szkoły Podsta-
wowej w Prusach oraz 3 wolontariuszki ze Szkoły 
Podstawowej w Goszycach. W niedzielę od godzin 
porannych wolontariuszy z puszkami można było 
spotkać w pobliżu kościołów, sklepów, stacji benzy-
nowych, a także w pobliżu siedziby sztabu-budyn-
ku SP w Luborzycy. Późnym popołudniem wolonta-

riusze oddawali swoje puszki do sztabu, w którym 
komisja przeliczała ich zawartość. Nowością dla 
naszego sztabu była Puszka Stacjonarna w skle-
pie Lewiatan w Dojazdowie. Klienci sklepu robiąc 
sobotnie zakupy „wrzucili” do niej ponad 2 tysiące 
złotych. Do sztabowej e-skarbonki wpłynęło 800 
zł od naszych mieszkańców. Po raz kolejny okazało 
się, że mieszkańcy naszej gminy mają wielkie serca 
i otwarte portfele. W tym roku, pomimo pandemii 

Wykład poprowadził przyrodnik i pasjonat ornito-
logii pan Grzegorz Burzyński, któremu serdecznie 
dziękujemy za współpracę i zaangażowanie. Nie za-
brakło również miłego akcentu w postaci malowa-
nia drewnianych ptaszków, które powędrowały do 
domu każdego dziecka, jako upominek. Już w naj-
bliższym czasie planuje się zamontowanie 9 budek 
dla ptaków na pobliskich drzewach koło Centrum 
Kultury i Promocji w Baranówce. Zajęcia te odbyły 
się w nowo wybudowanej świetlicy w Dojazdowie 
w ścisłym reżimie sanitarnym za zachowaniem za-
sad bezpieczeństwa. Zadanie to zostało dofinanso-

wane w ramach programu grantowego „Tu Miesz-
kam, Tu Zmieniam Eko”.

Zadanie to zostało dofinansowane w ramach programu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam Eko”
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do puszek i puszki stacjonarnej zebraliśmy łącznie 
18 495,30 zł.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
przy Szkole w Luborzycy składa podziękowanie 
wszystkim, którzy „zagrali” w 29. Finale WOŚP, 
nauczycielom, młodym wolontariuszom i ich rodzi-
com, pani kierownik i pracownikom sklepu Lewiatan 
oraz dyrekcji i pracownikom BSR w Kocmyrzowie.

Anna Kramarz
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Zajęcia bezpłatne
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LUTY NR 2/32821

Sz. P. Mariuszowi Wąsowiczowi 

Radnemu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

otuchy z powodu śmierci Mamy

składają

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Marek Jamborski

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

ARiMR ostrzega rolników  
i przedsiębiorców!

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, 
która podając się za pracownika firmy współpra-
cującej z ARiMR, oferuje "pomoc" przy obsłudze 
wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona po-
legać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 
zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wniosko-
dawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku 
z tym ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców, 
którzy mogą otrzymać taką lub podobną propozy-
cję – nie dajcie się nabrać, nie traćcie pieniędzy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa nie ma nic wspólnego z tego typu działaniami. 
Podkreślamy, że Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa uruchamiając jakikolwiek mecha-
nizm pomocowy NIGDY nie żąda wpłacenia pie-
niędzy czy to osobiście, czy za pośrednictwem np. 
kuriera. Wystarczy złożyć w odpowiednim termi-
nie wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbęd-
nymi załącznikami i zaczekać na jego rozpatrzenie.

Nie ma żadnego sensu wpłacanie pieniędzy 
w zamian za obietnicę zajęcia się obsługą wniosku 
przez konkretnego pracownika ARiMR czy przy-
chylniejsze traktowanie rolnika. Rozpatrywaniem 
konkretnego wniosku o pomoc NIGDY nie zajmuje 
się jeden pracownik ARiMR. Każdy wniosek w ra-
mach danego mechanizmu pomocowego rozpatry-
wany jest w oparciu o te same procedury, a są one 
tak skonstruowane, że zapobiegają faworyzowaniu 
jednych wnioskodawców kosztem innych.

Informujemy, że każdy sygnał dotyczący nie-
prawidłowości czy potencjalnej nieprawidłowości 
w rozdzielaniu środków finansowych znajdujących 
się w gestii ARiMR będzie szczegółowo sprawdza-
ny, a jeżeli się potwierdzi, wobec tych pracowników 
Agencji, którzy w nim uczestniczyli, wyciągnięte 
zostaną surowe konsekwencje.

Jednocześnie przestrzegamy przed propono-
waniem pracownikom ARMR jakiejkolwiek graty-
fikacji w zamian za pozytywne załatwienie sprawy. 

Ubezpieczenie „floty” pojazdów 
rolniczych

Obecnie, w zdecydowana większość gospo-
darstw rolnych wykorzystuje w swojej pracy 
większą liczbę pojazdów i maszyn rolniczych. Już 
liczba pięciu takich pojazdów i maszyn używanych 
w gospodarstwie rolnym tworzy tzw. „flotę”, którą 
można ubezpieczyć jedną polisą, oczywiście pod 
warunkiem, iż wszystkie one należą do jednego 
właściciela. Pojazdy i maszyny rolnicze tworzące 

„flotę” ubezpieczone są zarówno podczas prac po-
lowych, przejazdu z pola do domu i z powrotem, 
jak również podczas ich garażowanie w obrębie 
gospodarstwa rolnego. Należy podkreślić, iż obję-
cie jedną polisą większej liczby pojazdów i maszyn 
rolniczych to oszczędność czasu i formalności, 
a przede wszystkim korzyść finansowa, w postaci 
niższej ceny ubezpieczenia pojazdów.

To działanie niezgodne z prawem, za które grożą 
poważne konsekwencje. Tego typu sprawy nie są 
nowością w historii działania ARiMR. W przeszło-
ści rolnicy otrzymywali np. pisma z informacją, że 
po wpłaceniu kilkuset złotych otrzymają komplet 
dokumentów, które uprawniają do przyznania do-
płat bezpośrednich. To była próba wyłudzenia pie-
niędzy, bowiem wnioski o dopłaty bezpośrednie, 
podobnie jak wszystkie inne dokumenty niezbędne 
do przyznania wsparcia (wniosek o pomoc, wniosek 

o płatność, instrukcje, załączniki do wniosku itp.) są 
BEZPŁATNE i można je pobrać z portalu interne-
towego ARiMR – www.arimr.gov.pl lub otrzymać 
w placówkach Agencji.

Prosimy rolników o uważne analizowanie wszel-
kich propozycji "pomocy" przy uzyskaniu dofi-
nansowania, które nie pochodzą bezpośrednio od 
ARiMR. W przypadku gdy budzą one wątpliwości 
prosimy o zgłaszanie ich do Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa.
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Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej informuje:

Bezpieczeństwo publiczne  
w gminie Kocmyrzów-Luborzyca 
w 2020 roku – podsumowanie

Rok 2020 był dla każdego z nas trudnym cza-
sem. Pandemia, która zdominowała wszystkie 
obszary życia społecznego, przeorganizowała 
również obowiązki Policji. Nasza praca skupiła się 
przede wszystkim na dbaniu o bezpieczeństwo 
poprzez natychmiastową i skuteczną reakcję na 
nieprzestrzeganie obostrzeń epidemicznych. Kon-
trole osób poddanych kwarantannie pochłonęły 
znaczną część naszego służbowego czasu. W okre-
sie największego wzrostu zachorowań ilość osób 
poddanych kwarantannie na terenie podległym KP 
w Słomnikach osiągnęła ponad tysiąc osób. Mimo 
tak ogromnego zaangażowania w walkę ze skutka-
mi pandemii,słomniccy policjanci osiągnęli bardzo 
dobre wyniki w pracy, tak w pionie prewencji, jak 
i kryminalnym.

W 2020 roku na terenie gminy Kocmyrzów 
Luborzyca podjęliśmy aż 2497 interwencji (1100 
w 2019 roku). Tak duży wzrost to wynik przede 
wszystkim działań związanych z pandemią. 
Wszczęto w tym czasie natomiast mniej docho-
dzeń, tj. 104 postępowania karne (124 w 2019 
roku). Największą liczbę zdarzeń odnotowano na 
terenie miejscowości Kocmyrzów, Łuczyce i Prusy. 
Najmniej działo się w Karniowie, Łososkowicach, 
czy Czulicach.

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia ilość 
wszczętych postępowań przygotowawczych z po-
szczególnych kategorii.

Kategorie Ilość postępowań wszczętych

2020 2019 2018

Kradzież 4 6 6

Włamanie 8 9 10

Rozbój 0 1 0

Uszczerbek na zdrowiu 7 9 9

Uszkodzenie mienia 3 9 9

Oszustwo 13 11 13

Nietrzeźwy kierujący 21 22 21

Znęcanie nad rodziną 4 14 9

Posiadanie narkotyków 7 8 4

Inne 37 35 41

Wniosek o „500+” na nowy okres zasiłkowy
Przypominamy, że od 1 lutego br. można skła-

dać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ 
na nowy okres zasiłkowy wyłącznie w wersji 
elektronicznej!

Uwaga! Wnioski w wersji papierowej przyjmo-
wane będą dopiero od 1 kwietnia 2021 r.!

Przypominamy, że warunkiem terminowej wy-
płaty świadczenia jest złożenie prawidłowo wypeł-
nionego formularza wniosku!

Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” bę-
dzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja 
następnego roku kalendarzowego. Terminy wy-
płat świadczenia „500+”

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypeł-
nionego wniosku o świadczenie wychowawcze na 
kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza 
przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec 
maksymalnie do 30 czerwca tego roku. W przypad-

ku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wnio-
sków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego 
roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego 
świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi 
nie później niż do 31 lipca tego roku. Jeżeli osoba 
ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okre-
sie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, usta-
lenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wy-
równaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 
dnia 31 sierpnia tego roku. Uwaga! Złożenie wnio-
sku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo 
do świadczenia wychowawczego zostanie ustalo-
ne, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia 
wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 
2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze 
zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Funkcjonowanie „Klubu Senior+” w Kocmyrzowie w 2021 r.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że 

„Klub Senior+” w Kocmyrzowie, zwiększa w roku 
2021 ilość godzin funkcjonowania.

Klub będzie działał przez cztery dni w ty-
godniu: poniedziałek, środę, czwartek i piątek 
w godzinach 14.30–19.30.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczą-
cymi ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu pandemii placówki wsparcia 
dziennego (do takich należą kluby seniora) mogą 
realizować swe zadania wyłącznie z wykorzysta-
niem metod i technik porozumienia się na odle-
głość. Nasi seniorzy z kocmyrzowskiego „Klubu 
Senior +” zostali więc wyposażeni w tablety, dzię-
ki którym zajęcia mogą być prowadzone w formie 
zdalnej, a seniorzy mogą się bez przeszkód kontak-

tować miedzy sobą. Prowadzone są także zajęcia 
plenerowe, oczywiście z zachowaniem wszelkiej 
ostrożności i dystansu społecznego.
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Jak widać ilość czynów przestępczych z roku 
na rok utrzymuje się na podobnym poziomie.Nadal 
dominującą kategorią przestępstw o charakterze 
kryminalnym są oszustwa. Mimo bardzo nagło-
śnionego problemu wykorzystywania zaufania lu-
dzi starszych, ilość oszustw metodą „na wnuczka” 
nie maleje, nadal starsze osoby przekazują obcym 
osobom majątki swojego życia. Na szczęście na te-
renie gminy Kocmyrzów Luborzyca świadomość 
osób starszych jest bardzo wysoka, gdyż mimo 
wielu prób i telefonów od oszustów, do wyłudze-
nia pieniędzy nie doszło. Zapewne wpływ na to 
miały liczne spotkania dzielnicowych ze społecz-
nością lokalną. Mł. asp .Karolina Ćwiklińska, sierż. 
szt. Dariusz Komenda i st.sierż. Łukasz Heród 
uczestniczyli w 2020 roku w 160 takich spotka-
niach. Pomimo pandemii utrzymywali stały kontakt 
z podopiecznymi oraz przedstawicielami instytucji 
pomocowych.

Nadal, mimo drakońskich kar, nie maleje ilość 
kierowców prowadzących pojazdy „na podwójnym 
gazie”. W ubiegłym roku na terenie gminy Kocmy-
rzów Luborzyca zatrzymano łącznie 54 takich 
kierujących, z czego 26 posiadało co najmniej pół 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 
podlegali odpowiedzialności karnej za przestęp-
stwo z art. 178a§1kk. 

Aktywność internautów pozwoliła na pozyski-
wanie w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa informacji o miejscach i zdarzaniach 
szczególnie uciążliwych społecznie. Zachęcamy do 
korzystania z tej formy kontaktu z Policją, gdyż daje 
ona możliwość anonimowego tworzenia tak ważnej 

dla nas analizy stanu zagrożenia na podległym nam 
terenie. W 2020 roku odnotowaliśmy 97 takich 
zgłoszeń.

Mimo częstych kontroli i stosowania wysokich 
kar, najbardziej niebezpiecznym miejscem na mapie 
zagrożeń jest w dalszym ciągu przejazd kolejowy 
w Zastowie, gdzie kierujący nie dostosowują się do 
sygnalizacji świetlnej nadającej sygnał czerwony 
i próbują ominąć opuszczające się rogatki, powo-
dując zagrożenie dla siebie i innych uczestników 
ruchu. W minionym roku prowadziliśmy 37 (34 
w 2019) tego typu postępowania. Niestety w dal-
szym ciągu kierowcy dla zaoszczędzenia kilku mi-
nut narażają swoje i innych życie.

Wysoka wykrywalność przestępstw na podle-
głym terenie to wynik ogromnego zaangażowania 
i współpracy policjantów wszystkich pionów na-
szej jednostki. Dzięki takim działaniom sukcesem 
zakończyły się między innymi takie zdarzania jak : 
włamanie, w dniu 23 lutego 2020 roku, do zapar-
kowanego na przykościelnym parkingu w miejsco-
wości Prusy samochodu marki Honda Acord, gdzie 
sprawcy po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach 
pojazdu dokonali kradzieży z jego wnętrza tele-
fonu komórkowego oraz portfela z dokumentami 
i pieniędzmi. Właściciel pojazdu w chwili zdarzania 
uczestniczył w nabożeństwie niedzielnym. Natych-
miast podjęte przez policjantów działania pozwoli-
ły na zatrzymanie dwójki młodych ludzi, sprawców 
tego czynu, którzy będąc na jednej ze stacji paliw 
na terenie Krakowa, robili zakupy za skradzione 
uprzednio pieniądze. Osoby te ponadto porusza-
ły się skradzionym dwa dni wcześniej na terenie 

Krakowa samochodem marki Fiat Uno, który po-
dobnie, jak całe skradzione w Prusach mienie, od-
zyskano. Sprawcom przedstawiono dwa zarzuty 
popełnienia przestępstwa kradzieży z włamaniem.

Innym sukcesem mogą się pochwalić policjanci 
Ogniwa Kryminalnego KP w Słomnikach, którzy 
w dniu 8 września 2020 roku ujawnili w miejsco-
wości Łuczyce plantację konopi indyjskich w ilości 
58 krzaków w różnych fazach wzrostu, najwyższe 
ok. 4 metrowe. Na miejscu zatrzymano 43-letniego 

właściciela domu. Podczas przeszukania pomiesz-
czeń mieszkalnych ujawniono ponadto łącznie 822 
g suszu roślinnego – marihuany oraz wagę labora-
toryjną, trzy młynki do mielenia suszu, 16 opako-
wań po nasionach konopi. Ponadto w domu tym 
potwierdzono kradzież energii elektrycznej pole-
gającą na nielegalnym poborze prądu za pomocą 
odgałęzienia pozalicznikowego.

Opr. Komisariat Policji w Słomnikach

Informacja Komisariatu Policji  
w Słomnikach – działania w terenie

Komisariat Policji w Słomnikach informu-
je Mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca, że w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 
roku będą prowadzone priorytetowe działania 
w miejscowościach:

• Prusy – ul. Niepodległości – skrzyżowanie 
w kierunku miejscowości Zastów,

• Zastów – rejon przejazdu kolejowego,
• Łuczyce – ulica Kolejowa, rejon stacji kolejo-

wej PKP oraz parkingu. 
Działania te mają na celu poprawę bezpieczeń-

stwa, zapobieganie wybrykom chuligańskim oraz 
niszczenia mienia w ww. rejonach.

#KolędaDlaHospicjum – podziękowanie
W lutym br. dobiegł końca świąteczny challen-

ge, zainicjowana w grudniu 2020 r. akcja pomocy 
Hospicjum św. Łazarza w Krakowie #KolędaDla-
Hospicjum. Jej celem było pozyskanie wsparcia 
finansowego na opiekę nad chorymi, sprawowaną 
przez Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, a także 
zachęcenie do kultywowania tradycji i powszech-
nego śpiewania kolęd w pracy, w szkole i pośród 
bliskich. Wiele kolęd zostało nagranych w grud-
niu i towarzyszyły one pacjentom podczas Świąt 
w Hospicjum, dając im radość i świadomość, że 
świat o nich pamięta. To bardzo ważne, szczególnie 
w czasie pandemii.

Bardzo wiele kolęd zostało zaśpiewanych 
w gminie Kocmyrzów – Luborzyca. „Kolędowe 
ziarenko” zostało rzucone przez Sylwię Zawalską 
– Wierzbińska, członkinie Powiatowej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego Powiatu Krakow-
skiego i trafiło na bardzo podatny grunt. Mieszkań-
cy gminy,z jej władzami samorządowymi na czele, 
pracownicy Urzędu Gminy, Centrum Zarządzenia 

Edukacją, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
społeczność szkół, przedszkoli, Koła Gospodyń 
Wiejskich,Ochotnicze Straże Pożarne, lokalne or-
kiestry i zespoły artystyczne dali się poznać pod-
czas akcji jako ludzie wrażliwi i bardzo chętni do 
pomocy na rzecz pacjentów Hospicjum św. Łazarza 
w Krakowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w naszej akcji, podzielili się swoim talentem, 
radością i wsparli nasze Hospicjum. Wszystkim 
mieszkańcom Gminy zatroskanym o losy pierwsze-
go w Polsce Hospicjum, którzy wsparli tę szczegól-
ną służbę chorym jesteśmy ogromnie wdzięczni. 
Dzięki Wam Hospicjum św. Łazarza może nieść po-
moc chorym u kresu życia i ich rodzinom.

 
W imieniu społeczności Hospicjum św. 

Łazarza w Krakowie
Renata Połomska – inicjatorka akcji  

#KolędaDlaHospicjum

Gmina Wypadki Kolizje Razem  
zdarzeń

Zabici Ranni

Sektor I–XII I–XII I–XII I–XII I–XII I–XII I–XII I–XII I–XII I–XII 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

KP Słomniki

m. i gm. Słomniki 13 10 8 131 107 141 115 0 0 13 9

gm. Kocmyrzów-Luborzyca 15 8 11 148 126 156 137 1 3 10 15

gm. Igołomia 16 7 4 53 34 60 38 2 0 7 4

Razem 25 23 332 267 357 290 3 3 30 28
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Wirtualny karnawał w CKiP
12 lutego 2021r. w naszym Centrum Kultury 

i Promocji odbył się w tym roku bardzo nietypowy 
Bal Karnawałowy dla dzieci. Było to wirtualne spo-
tkanie na platformie Zoom. Nasi milusińscy uczest-
nicy zabawy bardzo pięknie przebrali się w różne 
postacie: był jednorożec, indianka, Spider-Man, 
kotki i księżniczki itp. Dzieci oprócz super zabawy 
tanecznej z nasza panią Elą wykonały też pracę 
plastyczną w postaci serduszkowego wianka. Było 

dużo emocji i twórczej aktywności. Dla uczestni-
ków zabawy Centrum Kultury przygotowało na-
grody rzeczowe które dzieci mogły odebrać w se-
kretariacie CKiP.
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NIEprzykładna Mama na początkowym 
etapie swojej życiowej przygody jaką jest 
macierzyństwo. Przeżywająca całą gamę 
emocji – od euforii po furię. Mówiąca “NIE” 
gonitwie za niedoścignionym perfekcjonizmem. 

Konfrontująca rodzicielską rzeczywistość z wyobrażeniami 
i oczekiwaniami. W sposób lekki, inteligentny i zabawny – 
o macierzyństwie, nie tylko dla mam!

Na jednym wózku

ONE 
MAMA                
SHOW

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY

Baranówka 6, 32-010 Luborzyca

T. (12) 387 10 11, ckip@ckip.pl

www.ckip.pl

Czas trwania: 60 minut
Data premiery: 7 marca 2021 r.
Godz.: 18:00
Miejsce: Centrum Kultury i Promocji 
w Kocmyrzowie-Luborzycy

Scenariusz: Aneta Stokes
Reżyseria i wykonanie: Katarzyna 
Maria Zawadzka
Autorka zdjęcia: Barbara Bogacka

Zapisy pod nr tel. 12 387 18 11.
Link do wydarzenia dostępny 
w stronie ckip.pl oraz fb.
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Nasza historia
Karczmy i ich dzieje, nie tylko  
na obszarze naszej gminy – część I

Trudno powiedzieć, kiedy na ziemiach polskich 
stanęła pierwsza karczma, datowanie wciąż przy-
sparza kłopotów, jednak pojawienie się arend po 
wsiach, które dziś tworzą zręby dzisiejszej gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca było tylko kwestią czasu 
zwłaszcza, że echa o ich istnieniu docierały do nas 
z zachodniej Słowiańszczyzny już od dziewiątego 
wieku. Niewątpliwie miejsca z noclegiem i jadłem 
były potrzebne nie od dziś, podróżowano od niepa-
miętnych czasów, toteż z chęcią zachodzono do 
przydrożnych gospód. Właśnie wokół nich tworzy-
ły się małe centra handlowe, gdzie oferowano cały 
wachlarz usług; poczynając od „wiktu i opierunku”, 
a na rzemiośle piekarza, kowala i szewca kończąc. 
Wkrótce i na naszych ziemiach mury karczemnych 
chat miały pojawić się na horyzoncie. Ponoć nie-
gdyś prosperowało ich tutaj aż dwadzieścia i to bez 
większych przeszkód, co było rzeczą zrozumiałą. 
Rodzime gościńce były skazane na sukces. Z cza-
sem dla miejscowej społeczności stały się przysło-
wiowym „języczkiem uwagi” i to wcale nie mniej-
szym niż ośrodki życia religijnego. To wokół nich 
tętniło życie gospodarcze i towarzyskie. Bywały 
karczmy także i źródłem kłopotów,zwłaszcza dla 
chłopów. Nic, więc dziwnego, że staropolskie 
karczmy towarzyszyły naszym przodkom właści-
wie od momentu narodzin państwa Piastów. Już na 
postrzyżynach syna Piasta Kołodzieja nie zabrakło 
najprzedniejszych trunków jak wspominał sam Gal 
Anonim, który nie omieszkał donieść, że gdy tylko 
zmarł król Bolesław Chrobry to po jego zgonie „ani 
klaskania, ani dźwięku cytry nie słyszano w gospo-
dach”. W owym czasie karczmy głównie funkcjono-
wały w osadach targowych i przy ważniejszych 
szlakach. Były jak pisał Zygmunt Gloger w „Ency-
klopedii Staropolskiej” […] pospolite […] po wsiach 
i miasteczkach polskich, jako gospody dla podróż-
nych i miejsca do narad i biesiad miejscowej ludno-
ści. W czasach, gdy kościoły były rzadko po kraju 

rozsiane, ludność przybywająca w dnie świąteczne 
z daleka, musiała mieć przy kościele dach gościnny 
na popas, sami, więc proboszcze starali się o to, aby 
w pobliżu świątyni była obszerna gospoda. Rzecz 
jasna plebańska karczma nie wadziła dworskiej. 
Wprost przeciwnie ich działalność wyparła działa-
jące wcześniej karczmy chłopskie i sołtysie. A co do 
karczmy plebana?. Przegrała nieuniknioną rywali-
zację z karczmą dworską, która spośród licznych 
austerii zaczęła wieść główny prym. Jej siła tkwiła 
w karczmarzu, który miał być „okiem” i „uchem” 
szlachcica, zaś ona sama ratunkiem dla podupada-
jących dóbr ziemskich. Przypadła jej rola głównego 
punktu sprzedaży pańskiej gorzałki palonej 
w Rzeczpospolitej ze zboża; co było na ten czas rze-
czą nie do pomyślenia, ale nie w Rzeczpospolitej, 
która zaczęła przedstawiać wielki spichlerz Europy, 
gdzie produkcja rodzimej przepalanki ruszyła pełną 
parą by, czym prędzej trafi pod karczemne strzechy 
i uchronić szlacheckie majątki przed upadkiem. Ja-
kakolwiek karczma, zwana nierzadko austerią nie 
mogła istnieć bez dobrego karczmarza. Znalezienie 
go było dla właściciela dóbr zazwyczaj szlachcica 
nie lada kłopotem. Najczęściej arendarzami, czyli 
dzierżawcami karczmy zostawali Żydzi. Im najczę-
ściej szlachta powierzała prowadzenie całego inte-
resu, w przekonaniu, że przyniesie on nie złe do-
chody. Praktyka ta oczywiście nie była w smak ani 
władzom świeckim ani kościelnym, lecz mimo licz-
nych zakazów nie została porzucona i tak napraw-
dę każdy szlachcic miał swego Żyda i żydowską 
karczmę. Jeszcze nie tak dawno ludność żydowska, 
żyła obok trudniąc się wyszynkiem i rzemiosłem. 
W przeszłości zamieszkali w Skrzeszowicach, gdy 
były one jeszcze własnością hrabiego Zboińskiego 
(1791 r.) . Później znaleźli schronienie w dobrach 
hrabiny Gabrieli Tarnowskiej z hrabiów Małachow-
skich i zapewne pozostali tutaj aż do początków 
dwudziestego wieku. Przez ten czas prowadzili wy-

szynk na tak zwanej „żydówce“, a tuż przed poża-
rem dóbr skrzeszowickich w 1843 roku zostali za-
trudnieni do czyszczenia miejscowych stawów 
i garbowania nadal jednak mieli pod „opieką“ wspo-
mnianą karczmę. Ponoć jej właścicielem i pól przy-
pisanych do karczmy miał zostać jeden z Żydów. Co 
ciekawe wcześniej obszar ten stanowił własność 
hrabiego Antoniego Kazimierza Wodzickiego z po-
bliskiego Niedźwiedzia, lecz gdy hrabia roztrwonił 
cały majątek żydowska karczma pozostała przy do-
brach skrzeszowickich. Z pewnością jej arendarz, 
tak jak pozostali Żydzi — arendarze, nie uniknął 
oskarżeń o rozpijanie narodu polskiego i stał się 
symbolem wszelkiego zła, a karczmę, którą prowa-
dził prawdopodobnie spalono jak to często bywało. 
Niezależnie jednak od tego, komu przyszło prowa-
dzić wyszynk, karczma była miejscem gdzie przy 
karczemnym stole chłop z szlachcicem siadał jak 
równy z równym, by coraz częściej sięgać po kolej-
ny kufel piwa. Co więcej wydawać by się mogło, że 
niechlubne zamiłowanie do nadużywania alkoholu 
zwłaszcza przez chłopów sprawi, że po dawnych 
zajazdach pozostanie tylko wspomnienie na kar-
tach starodruków. Nic bardziej mylnego, nim na 
masową skalę zaczęto uprawiać ziemniaki i produ-
kować z nich gorzałkę, polska karczma miała się 
całkiem dobrze, nawet w początkach dziewiętna-
stego stulecia. Wówczas to pojawiła się moda na 
tak zwany „Établissemen”t, czyli karczmy prywatne 
mające charakter przedsiębiorstwa rekreacyjno-
-rozrywkowego. Czy taka karczma mogła powstać 
na naszym terenie? Niewykluczone, że tak. Być 
może była nią karczma w pobliżu stawu między 
Skrzeszowicami a Szczepanowicami (dziś już zasy-
panego), umieszczona bardziej na uboczu w do-
brach hrabiny Gabrieli z Małachowskich — Tar-
nowskiej właścicielki dóbr skrzeszowickich. 
Oczywiście Skrzeszowice nie były jedyną wsią, jaka 
karczmą stała i w innych wsiach bywało po dwie to 
po cztery karczmy i więcej. Oto w Czulicach w za-
mierzchłych czasach w stronę kościoła ciągnął się 
ich rząd cały, a wśród nich znana karczma Orda. 
W Pietrzejowicach natomiast prowadzono wy-
szynk pod szyldem: Na Kamieniu i Na Zielonej. Po-
nadto wśród miejscowych chat wzniesiono karcz-
mę Rawałowską. Niestety została zniszczona 
przed laty w wyniku zatargu Szwedów z chłopami, 

gdy Ci wracali do swoich po bitwie pod Kliszowem 
(1702 r.) Niestety ślady po naszych austeriach po-
zostały tylko w średniowiecznych annałach. Powo-
łując się na zapisy w dawnych rocznikach wygląda 
na to, że w państwie pierwszych Piastów nigdy nie 
brakowało przydrożnych gościńców. Nie bez przy-
czyny Bolesława Chrobrego zwano „trąbą słowiań-
ską“, a książę Leszek Biały dobrodziej luborzyckiej 
świątyni z powodu piwa ani myślał dochować ślubu 
krucjaty. Gdzie, zatem szukać pierwszych karczem-
nych chat w państwie Piastów? Nie gdzie indziej jak 
przy głównych traktach handlowych. Tam właśnie 
lokowano średniowieczne gospody zwane tawer-
nami. Dopiero później przyszedł czas na lokalne 
gościńce, jakie biegły przez okoliczne wioski i pola. 
Jeden z nich zwano „sosienki”. Niegdyś podążali 
nim Kosynierzy ku Racławicom (1794r.) Szlak ten 
w „wiekach średnich“ wiódł od dzisiejszej Woli Lu-
borzyckiej w kierunku lasu skrzeszowskiego. Mie-
ściła się przy nim karczma „Pod Dębem” niestety, 
gdy tylko zasypano nieopodal stojącą studnię zbu-
rzono i samą karczmę. Jeszcze inny gościniec pro-
wadził przez miejscowe wąwozy do wielickich salin. 
Tędy nie raz wędrowali na piechotę nasi dziadowie, 
choć dobrze znali pobliski trakt solny biegnący 
przez przewóz na Wiśle, Mogiłę, Luborzycę, Gosz-
czę, Polanowice, do Słomnik. Nadto przez utarte 
już w tych okolicach szlaki toczyły się karawany 
„Prasołów"— handlarzy z solą, których wozy mijały 
po drodze tak zwaną „kowalówkę” i „szubienice” 
(pola gdzie za czasów pańszczyzny wieszano chło-
pów) w Prasyłkach (dziś część Skrzeszowic). Możli-
we, że nie jeden strudzony podróżą zawitał w 
karczmie zwanej Widoma Gostecka bądź korzystał 

Karczma krakowska (Stachowicz Michał 1768–1825)
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z gościnny innej gospodzie położonej przy szlaku 
łączącym Kraków z Pomorzem — niestety dziś po 
dawnych arendach nie ma już śladu. Na próżno ich 
szukać gdziekolwiek. Nawet w Skrzeszowicach, 
gdzie austerie zwyczajowo osadzano w centrum 
wsi. Jedna z nich znajdowała się przy dzisiejszych 
błoniach, nieopodal dawnej studni nad rzeką Gosz-
czanką. Druga w pobliżu drogi na Lipie, zwłaszcza, 
że w tradycja mówi o „polach wytańcowanych”. Po-
noć miała je jak sama nazwa wskazuje „wytańczyć” 
jedna z dziedziczek Skrzeszowic i co więcej, to w tej 
samej wsi w 1789 roku pojawiła się karczma zwana 
— Wytańcowana . Kolejna idąc w ślad za Janem 
Długoszem, stała [...] za drogą, która prowadzi do 
Luborzycy, i za gajem Krzyszowskim, i z pól uzupeł-
niających, zwanych przymiarki, rozciągających się 
w kierunku wsi Polekarcice. Jest tam także folwark, 
jedna karczma […].Gdyby nie zapis mistrza Długo-
sza; mowa o miejscowym locatio taber, czyli o osa-
dzeniu karczmy przy szlaku handlowym nie byłaby 
możliwa. Bez wątpienia takimi były bezdroża na 
Zalipiu w stronę Rawałowic, gdzie niegdyś wśród 
licznych lasów i wąwozów wił się trakt kupiecki. By-
wało, że śladem kupców podążali również pątnicy 
na górę Karmel umacniając kult Szkaplerza Święte-
go szerzonego przez Bractwo Szkaplerza Świętego 
w Biórkowie Wielkim. Bliskość sacrum i profanum 
nie powinna dziwić. Ciągła obecność zbójców na 
drodze skłaniała do szukania schronienia przed 
nocą, gdzie można było się posilić, przeczekać i ru-
szyć dalej. Wspomniana karczma na rozstaju dróg 
prowadzących do Łososkowic, Skrzeszowic i Rawa-
łowic nie była jedyną w okolicy. Wiadomo, że w do-
brach Feliksa Tarnowskiego Pana na Skrzeszowi-
cach z przyległościami działały jeszcze dwie 
karczmy z własnymi polami. Niebawem, bo w 1529 
roku wspomniane dobra należące już wtedy do An-
drzeja Stadnickiego wzbogaciły się w wyniku po-
działu dóbr niedźwiedzkich o karczmę dworską 
wraz z rolami zwanymi jutrzny, której działalność 
przypadła na rozkwit kolonizacji niemieckiej na zie-
miach polskich. Można przypuszczać, że znacznie 
wcześniej niż w karczmie Stadnickiego wyszynk 
prowadzono bez żadnych obciążeń pańskich z ty-
tułu sprzedaży trunków w karczmie sołtysiej, 
wszak lokacja wsi na prawie niemieckim w 1382 
roku przez Władysława Jagiełłę, dawała taką moż-

liwość a zasadźca wsi był jej pierwszym sołtysem 
i karczmarzem. Za nim jednak kolonizacja niemiec-
ka na dobre zagościła na ziemiach polskich prawo 
karczmy było dawnym przywilejem rycerstwa i za-
konów. Wówczas to tereny naszej gminy stanowiły 
z jednej strony własność rycerską z drugiej znajdo-
wały się pod wpływami dwóch ośrodków Krakowa 
i Miechowa. Zarówno Kapituła Krakowska jak 
i klasztor Bożogrobców z Miechowa chciały zacho-
wać swój stan posiadania i utrzymać swe wpływy. 
Trzeba przyznać, że Kapituła trafiła na godnego 
przeciwnika w osobie miechowskich Bożogrobców, 
których wpływy sięgnęły aż pod Karniów, gdy 
w 1278 roku Stróżom Grobu Pańskiego nadano 
prawo do grzywny od tutejszej karczmy. Jednak już 
sto lat później działalność plebańskiej karczmy 
zwłaszcza w pańskiej wsi nie była już tak pewna, no 
chyba, że wśród pańskich pól rozciągały się łany 
księdza dobrodzieja. Do takich wiosek należała 
między innymi Luborzyca, gdzie w przeciwieństwie 
do innych dóbr Kapituły Krakowskiej — karczm nie 
brakowało, to tu mieścił się dwór biskupów kra-
kowskich i „Dom Karczmarza”. Położone nie opodal 
Łososkowice również należące do Kapituły przed-
stawiały widok nędzy i rozpaczy. Miejscowi chłopi 
mieszkali w starych i zrujnowanych domach tocząc 
spór oto, kto ma je naprawić czy oni czy Kapituła, 
lecz o wiele ważniejszy był dla nich brak karczmy. 
Odnotowano w czasie wizytacji [...] we wsi nie ma 
już karczmy i przez to wypada im włóczyć się, szu-
kając piwa po sąsiednich wsiach.” Zważywszy na 
okolicę bogatą w karczmy a nawet w nie jeden bro-
war poszukiwania piwa i innych trunków nie były 
jakąś nadzwyczajną wyprawą w nieznane. Zapew-
ne nie raz gościli w pobliskich karczmach w dobrach 
hrabiego Jana Nepomucena Zboińskiego, gdzie 
prosperowało w całym dominium obejmującym 
między innymi Skrzeszowice i Marszowice aż osiem 
karczm. Dodatkowo szczęśliwym zrządzeniem losu 
w dobrach skrzeszowickich stanął browar prowa-
dzony przez Franciszka Palucha (1791r.). W tym 
samym czasie piwowar Ignacy Łącki warzył piwo 
przyszłych dobrach Potockich — w Dojazdowie, ale 
jak widać nie wszyscy mieszkańcy naszych wiosek 
mogli korzystać w pełni prawa karczmy. O ile przy-
drożne gościńce były powszechne i ich nie brako-
wało, to już browar czy gorzelnia były rzadkością. 

Na przestrzeni wieków naszym rodzimym karcz-
mom przyszło spełnić wiele funkcji i nie jeden sko-
rzystał z jej dobrodziejstwa. Zazwyczaj przybytek 
ów kojarzy nam się z miejscem picia i wesela, ale 
przede wszystkim laniem trunków do mniej lub bar-
dziej szlachetnych gardeł, lecz mało, kto wie, że 
karczmie przypisano także rolę Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej „skrojonego” na miarę tam-
tych czasów, który miał wspierać biednych i żebra-
ków. Nie było karczmy gdzie niestała by puszka 
zamknięta na klucz, którego dysponentem zosta-
wał sołtys. Zapełniały ją dobrowolne datki oraz od 
tych, którzy zawinili przekleństwem i złorzecze-
niem. Gdy została napełniona środki rozdawano 
ubogim pod kościołem i na koniec by, choć w części 
wyczerpać temat pozostaje odpowiedź na pytanie, 
kto i jak budował karczmy i jak wyglądały. Otóż ani 
prowadzenie karczmy ani tym bardziej jej powsta-
nie nie było rzeczą łatwą. Co prawda właściciel 
dóbr zapewniał budulec, ale wzniesienie samej 

karczmy zgodnie ze sztuką dalekie było od ideału, 
o majstra było trudno, więc budowali ją sami chłopi 
i w razie jej zniszczenia również odbudowywali to-
też z ostatecznym wyglądem różnie bywało. Pierw-
sze karczmy w Polsce wznoszono na planie prosto-
kąta i przynajmniej do osiemnastego wieku były 
drewniane i najprawdopodobniej takie oto były 
nasze karczmy jak Chochoł i Wielgusz w Dojazdo-
wie oraz wiele, wiele innych w tym karczma w Pru-
sach o nieznanej jak dotąd nazwie. Zostały wznie-
sione z drzewa ciosanego i pewnie w zależności od 
umiejętności budowniczych przykryte gontem lub 
strzechom. W takiej izbie szynkarskiej obowiązko-
wo musiały być trzy okna, ławy, stoły i piec kaflowy, 
ale zawsze nawet najbardziej pospolitej gospodzie 
wyróżniano alkierz i podsienie, które prowadziło 
do stanu to jest stajni i wozowni. W miarę upływu 
czasu, gdy jeden styl ustępował miejsce drugiemu 
do dodawano całej konstrukcji ganeczki i inne 
ozdobniki. Mimo to na próżno wokół dworskiej 
karczmy szukać schludnego obejścia, a zwłaszcza, 
gdy oddano ją w arendę Żydowi. Ponoć żydowskie 
karczmy miały być tak brudne i zakopcone, że 
wchodzący do środka nie rozpoznawali gości, a gnój 
na zewnątrz miał sięgać okien — tak przynajmniej 
donosił delegat rządu austriackiego Haugwitz. 
Wtórował mu przy tym Stanisław Kostka Potocki w 
Podróży do Ciemnogrodu w 1820 roku pisał o 
karczmie brudnej i hałaśliwej, gdzie „w gorzałce 
wraz z rozsądkiem pamięć nędzy swojej”. 

Oprac. Julita Wawrowska

Karczma żydowska – Antykwariat Wu-El
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 *o szczegó³y pytaj 
   sprzedawcê

W SIERPNIU*

UBEZPIECZENIA
SEBASTIAN REGULSKI

Zapraszam, zadzwoń, umów się:
tel. 511-866-187

Goszcza, ul. Langiewicza 36
od 8.00 do 20.00

Sprawdź, ile zaoszczędzisz!
                   wszystkie ubezpieczenia u jednego agenta
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