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XXIII Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 29 marca 2021roku odbyło 
się, w trybie zdalnym, posiedzenie XXIII Sesji Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się 
ono od części proceduralnej, podczas której Radni 
zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół 
z poprzedniej XXII Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie realizowanego porządku 
obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, 
który przedstawił informację o pracy w okresie 
pomiędzy XXII a XXIII Sesją Rady Gminy. Po wy-
stąpieniu pana Wójta, Przewodniczący Stałych 
Komisji Rady Gminy przedstawili sprawozdania 
z posiedzeń Komisji, jakie odbyły się w analogicz-
nym czasie. Informacje te przedłożyli: Augustyn 
Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budow-
nictwa i Gospodarki Przestrzennej, Katarzyna 
Konewecka-Hołój – Przewodnicząca Komisji Pla-
nowania i Inicjatyw Społecznych, Grzegorz Marzec 
– Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kul-
tury i Sportu oraz Jadwiga Łach – Przewodniczą-
ca Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska. 

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła 
następujące uchwały:

• w sprawie szczegółowego sposobu i zakre-
su świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych odpa-
dów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

• w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 roku,

• w sprawie przekazania środków na Fundusz 
Wsparcia Policji,

• w sprawie przekazania Komendzie Miej-
skiej PSP w Krakowie środków finansowych 
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 
bieżących,

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-

wiatowi Krakowskiemu na realizację zadania 
drogowego w 2021 roku.

Kontynuując obrady, Rada Gminy uchwaliła 
następnie kolejne uchwały:

• w sprawie określenia warunków i trybu fi-
nansowego wsparcia rozwoju sportu w Gmi-
nie Kocmyrzów-Luborzyca,

• w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego sołectw 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przyjętego 
uchwałą Nr XLII/327/2018 Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 
roku w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego sołectw Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca,

• w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz 
Gminy udziału w nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Łuczy-
cach,

• w sprawie powołania Komisji Inwentaryza-
cyjnej Mienia Komunalnego do przeprowa-
dzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego 
własność Skarbu Państwa, podlegającego 
komunalizacji na rzecz Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca, w składzie: Zastępca Wójta 
Gminy Wiesław Wójcik – Przewodniczący 
Komisji, Katarzyna Łojek – Czado, Cezary 
Kaniowski, Jan Małota, Mariusz Wąsowicz – 
Członkowie Komisji,

• w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
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Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania 
strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą 
statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodo-
wym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może 
skutkować nałożeniem kary grzywny.

Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej 
spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzy-
stając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy 
i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 
22 279 99 99.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzo-
wie spisowi.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

spis.gov.pl



budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
na rok 2021,

• w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca na lata 2021–2033. 

Posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca zakończyła, zgodniez przyjętym 
porządkiem obrad, realizacja punktu poświęcone-
go omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu 
wolnych wniosków.

Rozbudowa Szkoły  
Podstawowej w Goszczy

W ramach opracowanego projektu, obok dwóch 
sal dydaktycznych, szkoła w Goszczy wzbogaci się 
o nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastycz-
ną z podstawowym wyposażeniem sportowym 
(zestaw do siatkówki i koszykówki, bramki, elek-
troniczna tablica wyników, ławeczki, drabinki) i za-
plecze socjalno-sanitarne. Realizacja części spor-
towej projektu (stanowiąca 63,86% powierzchni 
użytkowej rozbudowy szkoły) została objęta 
wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Mi-
nisterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach Programu Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska 
2021.

Koszty zadania pn: „Budowa obiektu sportowego: 
sali gimnastycznej z zapleczem wraz z zagospodarowa-
niem terenu przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana 
Langiewicza w Goszczy” wraz z kosztami dokumen-
tacji projektowej i nadzorem inwestorskim – osza-
cowano w wysokości 3 693 140 zł. Wnioskowane 
dofinansowanie (dostępne w ramach Programu 
w wysokości 33%), w przypadku pozytywnej oce-
ny wniosku, wyniesie 881 568 zł. Pozostałe środki 
2 811 572 zł stanowić będą wkład własny, który 

w części pokryje pozyskany na rozbudowę szkoły 
w Goszczy – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych (dla części sportowej 957 900 zł z przyznanej 
kwoty 1 500 000 zł). Całkowity, szacunkowy koszt 
realizacji inwestycji, tj. części sportowej i dydak-
tycznej zamyka się kwotą 5 762 204 zł.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano 
w roku bieżącym, natomiast końcowy termin reali-
zacji na dzień 31.10.2022 r.

„Kapliczki Małopolski 2021”
W ramach Konkursu „Kapliczki Małopolski 2021” 

złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego dwa 
wnioski o wsparcie finansowe, które dotyczą:

• prac konserwatorsko-budowlanych przy 
krzyżu przydrożnym w Wilkowie (szacowa-
ny koszt prac – 17 172 zł; wnioskowane do-
finansowanie – 10 303 zł),

• prac konserwatorsko-budowlanych przy 
kapliczce Matki Bożej Bolesnej z 1920 roku 
w Skrzeszowicach (szacowany koszt prac –  
29 172 zł; wnioskowane dofinansowanie – 
17 503 zł).

Wnioskowane wsparcie, zgodnie z Regulaminem 
stanowi 60% kosztów ogółem, natomiast pozosta-

„Małopolskie OSP 2021” –  
drugi etap prac w remizie  
OSP w Karniowie

Roboty budowlano-remontowe na remizie OSP 
w Karniowie przewidziane do realizacji w II etapie 
dotyczą przebudowy dachu, co pozwoli na zabez-
pieczenie obiektu i poprawę warunków bytowych 
użytkowników. W zakresie robót przewidziano do-
budowę poddasza pokrytego dachem dwuspado-
wym. Zakres robót obejmuje również wykonanie 
instalacji odgromowej i uziemiającej.

Wniosek o wsparcie finansowe zadania został 
złożony do Urzędu Marszałkowskiego. w dniu  
8 kwietnia 2021 r. w ramach Konkursu „Małopolskie 
OSP 2021”.

Planowany koszt realizacji zadania to kwota  
279 900 zł. Wnioskowane dofinansowanie z budże-

tu Województwa Małopolskiego według regulami-
nu konkursu wynosi maksymalnie 100 000,00 zł.

łe 40%, w przypadku otrzymania dofinansowania, 
pokryte zostanie z gminnego budżetu. Wykona-

nie prac konserwatorskich zaplanowano do końca 
września 2021 r.
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Inwestycje drogowe
Karniów

W miejscowości Karniów trawa obecnie rozbu-
dowa drogi gminnej, w ramach realizacji zadania pn. 
„Rozbudowa drogi gminnej nr K600345 w m. Karniów 
wraz z niezbędną infrastrukturą”. Przed kilkoma dnia-
mi wykonawca zadania dokonał przełożenia kolidu-
jącej sieci gazowej. Wykonane zostały także prace 
związane z profilowaniem wykopu pod drogę oraz 
ułożenia kanalizacji deszczowej. Dużym proble-
mem wykonawczym okazały się być kolizje z nie-
zinwentaryzowanymi sieciami. Pomimo tych nie-
spodziewanych trudności wykonawca prac w pełni 
potwierdza wykonanie inwestycji w planowanym 
terminie tj. do 30 czerwca 2021 roku.

 

Krzysztoforzyce 
W miejscowości Krzysztoforzyce trwa-

ją prace polegające na budowie chodnika wraz 
z odwodnieniem.

Obecnie prace koncentrują się na układaniu 
nawierzchni chodnika. Zakończenie zadania plano-
wane jest na dzień 31 maja 2021. Wartość umow-
na realizowanego zadania to kwota: 1 315 935 zł 
(brutto).

Dodatkowe miejsca w Przedszkolach 
i Oddziałach Przedszkolnych

Zgodnie z zapewnieniem Samorządu Gminy 
tworzymy dodatkowe miejsca w Przedszkolach 
i Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Pod-
stawowych dla dzieci 3–4 letnich. Są to:

•  Oddział Przedszkolny przy SP w Łuczycach, 
dla dzieci 3 letnich, w ilości 25 miejsc; 

•  Oddział Przedszkolny przySP w Goszycach, 

dla dzieci 3 letnich, w ilości 25 miejsc; 
•  dodatkowy 25 osobowy Oddział w Przed-

szkolu Samorządowym „Wesoła Gromad-
ka” w Dojazdowie, dla dzieci 3 letnich, wo-
bec czego Przedszkole od września 2021 r. 
przyjmie 40 nowych Przedszkolaków;

• dodatkowy Oddział w Przedszkolu  

Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” 
w Wysiołku Luborzyckim na 25 miejsc, wo-
bec powyższego zrekrutujemy 5 dzieci do 
Oddziału 6 latków, 7 dzieci do Oddziału 4 
latków i 47 dzieci do Oddziału 3 latków

Tworząc nowe miejsce w Przedszkolach i Od-
działach  Przedszkolnych pragniemy zapewnić Pań-
stwa, że warunki i opieka dla dzieci w Oddziałach 
Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych bę-
dzie na poziomie nie odbiegającym od standardów 
Samorządowych Przedszkoli.

Podpisanie kolejnych umów  
na wymianę kotłów

W ramach realizacji programu, którego celem 
jest poprawa jakości powietrza, poprzez min. re-
dukcję niskiej emisji, Wójt Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca Marek Jamborski, podpisał kolejne  
57 umów z mieszkańcami naszej gminy, dotyczący-
ce dofinansowania do wymiany starych kotłów na 
paliwa stałe na łączną kwotę 390 000 zł. Przed-
miotowe wsparcie możliwe jest dzięki pozyskaniu 
przez gminę, zewnętrznych środków finansowych 
na realizację projektu: „Wymiana pieców węglowych 
starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca” realizowanym w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020 (Działania 4.4.1 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji ZIT). Pragniemy podkreślić, 
iż przedmiotowe wsparcie jest kolejnym etapem 
realizacji ww. programu, a Gmina Kocmyrzów – Lu-
borzyca od 2017 roku uczestniczy w Regionalnym 
Projekcie Operacyjnym Województwa Małopol-
skiego, w ramach którego na terenie gminy wymie-

niliśmy 341 pieców starego typu tzw. „kopciuchów” 
na nowe źródła ciepła na gaz lub biomasę za łączną 
kwotę 4 798 103,44 zł. Na lipiec zaplanowane jest 
podpisanie kolejnych 130 umów z mieszkańcami na 
dofinansowanie wymiany źródła ciepła.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 12/ 387 22 62 lub na stronie  
https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/
dla-mieszkancow/wymien-piec/
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Maseczki ochronne dla  
mieszkańców naszej gminy

6 kwietnia 2021 roku 14 tysięcy jednorazo-
wych, trójwarstwowych maseczek chirurgicz-
nych, otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, 
w ramach walki z pandemią koronawirusa trafiło 
do mieszkańców naszej gminy. Zostały one prze-
kazane Radzie Seniorów, Domowi „Aktywnego 
Seniora” w Łososkowicach, Klubowi „Senior+” 
w Kocmyrzowie, DPS w Prusach, a także sołty-
som i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, za pośrednictwem których maseczki 
zostały przekazane wszystkim potrzebującym oso-
bom w naszej gminie.

Akcja informacyjna  
dotycząca szczepień

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca przeprowadziły wśród 
mieszkańców naszej gminy kolportaż ulotek 
w ramach akcji informacyjnej polegającej na roz-
powszechnianiu wśród nich szczegółowych infor-
macji na temat szczepienia przeciwko COVID-19. 

Dostarczone przez druhów ulotki zawierały pod-
stawowe informacje o sposobach zapisania się na 
szczepienie i możliwościach uzyskania pomocy 
strażaków w transporcie do punktu szczepień.

Transport na szczepienia
W ramach Narodowego Programu Szczepień 

przeciw COVID-19 jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych działające na terenie naszej gminy  

aktywnie włączyły się w akcje dowozu Seniorów 
do wyznaczonych punktów szczepień.
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Zajęcia bezpłatne

„Pisankowy” zawrót głowy  
w „Akademii Przedszkolaka”

Miesiąc marzec w Samorządowym Przedszkolu 
„Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyc-
kim upłynął w klimacie wiosennych przygotowań 
do Świąt Wielkanocnych. Dzieci przez cały miesiąc 
obserwowały budzącą się do życia przyrodę, a tak-
że poznały zwyczaje i tradycje związane ze święta-
mi. Zwieńczeniem tematyki wiosennej i świątecznej 
było przygotowanie przez dzieci z całego przed-
szkola wielkanocnej akcji pod hasłem „Pisankowy 
zawrót głowy”. Pomysłów nie brakowało, każda 

z jedenastu grup zaprojektowała i wykonała orygi-
nalną i wyjątkową pisankę. 26 marca akcja została 
uwieńczona wystawą świątecznych prac. Wszyst-
kie zaprezentowane pisanki to prawdziwe dzieła 
sztuki wykonane przez dzieci. Zarówno przedszko-
laki, jak i ich Rodzice z podziwem i uśmiechem na 
twarzy oglądali kolorowe dekoracje. Ukończone 
ozdoby udekorowały teren przedszkola, a same 
pisanki swoim przekazem dały nadzieję na „lepsze 
jutro”.

Wielkanocna zbiórka  
dla potrzebujących

W marcu w Szkole Podstawowej w Maciejo-
wicach została zorganizowana zbiórka żywności 
i środków czystości dla osób starszych, samotnych, 
potrzebujących w Maciejowicach i Wiktorowicach. 
Do akcji włączyła się szkolna społeczność: ucznio-
wie, rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy wraz 
z panem Sołtysem. Jest nam niezmiernie miło, że 
akcję tę wsparły również mieszkanki Łuczyc. Ze-
braliśmy różne trwałe produkty spożywcze oraz 
środki czystości. Udało się przygotować 6 paczek. 
Rozwiezieniem zajął się pan Sołtys wraz z jedną 
z nauczycielek. Obdarowani mieszkańcy ze wzru-
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szeniem i z wdzięcznością przyjęli od nas paczki 
i życzenia świąteczne. W tym miejscu serdecznie 
dziękujemy pani Ani mieszkance Łuczyc za wyko-
nanie pięknych, świątecznych kartek i upieczenie 
wielkanocnych chlebków, które zostały dołączone 
do paczek. Wzruszenie i podziękowanie obdarowa-
nych mieszkańców pokazało nam, że warto czynić 
dobro wokół siebie. Gorąco dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w zorganizowanie tej wielka-

nocnej zbiórki. Pomimo trwającej pandemii udało 
się również zorganizować akcję dobroczynną pn. 
"Herbata dla seniora". Społeczność naszej szkoły 
pamięta o osobach samotnych i starszych, dlatego 
za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej cyklicznie przesyła im świą-
teczne życzenia wraz z herbacianym upominkiem.

Akcja edukacyjno-społeczna  
„Żonkile” w SP Goszyce

Upamiętniając 78 rocznicę wybuchu powsta-
nia w Getcie w Warszawie, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach 
włączyli się w akcję edukacyjno-społeczną „Żon-
kile”. Wszyscy z zainteresowaniem i zaangażowa-
niem realizowali przygotowaną przez Centrum 
Edukacyjne Muzeum POLIN ofertę zawierającą 
pakiet nowych, atrakcyjnych materiałów eduka-
cyjnych. Korzystając z różnorodnych pomocy, do-

stosowanych do odpowiednich grup wiekowych, 
wychowawcy i nauczyciel bibliotekarz wprowadzili 
uczniów w trudną tematykę II wojny światowej 
i zagłady Żydów. Uczniowie klas młodszych podjęli 
się również niełatwego zadania wykonania papie-
rowych żonkili. Uczestnicząc w tej akcji głęboko 
wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nad-
rzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam 
wspólną tożsamość.

Stowarzyszenie „SZANSA”  
dla najbardziej potrzebujących

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci 
i Młodzieży „SZANSA” od wielu już lat współpra-
cuje z Bankiem Żywności w Krakowie zaopatrując 
w podstawowe artykuły żywnościowe najbardziej 
potrzebujących mieszkańców gminy. Obecnie fi-
niszujemy z realizacją Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym (FEAD). W działaniach 
ściśle współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej oraz Ochotniczymi Strażami 
Pożarnymi z terenu gminy. Do pomocy żywnościo-
wej pracownicy GOPS -u skierowali w tym roku 67 
osób zamieszkałych w gminie. Każdy z beneficjen-
tów otrzymuje w trakcie realizacji podprogramu 
(w danym roku) ok. 50 kg żywności. Są to podsta-
wowe artykuły spożywcze : warzywno – owocowe, 
skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier i tłuszcz – łącz-
nie 21 rodzajów artykułów. Szczególnie trudna jest 
realizacja programu w czasie pandemii – wymaga 
dużej empatii i społecznego zaangażowania wielu 
osób. Dziękuję za ogromny wkład pracy pracow-
nikom GOPS-u: za wydawanie skierowań, przygo-
towanie paczek oraz ich dystrybucję. Nieoceniona 
jest również pomoc OSP Czulice – przywożenie 
żywności z Banku Żywności oraz rozwożenie przy-
gotowanych paczek do domów podopiecznych. 
Od początku współpracy naszego stowarzyszenia 

z Bankiem Żywności, a więc: umowami, terminami, 
dystrybucją żywności, rozliczeniami i wszelkimi 
sprawami związanymi z prowadzeniem dokumen-
tacji zajmuje się społecznie pani Ewa Święch, której 
należą się szczególne wyrazy wdzięczności.

Anna Kramarz

Sprzątanie Skrzeszowic
W sobotę 17 kwietnia z inicjatywy Sołtysa 

Skrzeszowic Mariusza Wąsowicza zorganizowana 
został już po raz drugi Akcji „Sprzątania Skrzeszo-
wic”, podczas której uczestniczący w niej mieszkań-
cy Skrzeszowic zebrali około 150 worków różnego 
rodzaju śmieci z przydrożnych rowów znajdujących 
się w tej miejscowości. Wśród zebranych śmieci 
były m.in. butelki, plastiki, opony, kable, a nawet 
zderzak samochodowy. Wszyscy biorący udział 
w sobotniej akcji otrzymali drobne upominki, w tym 
m.in. dyplomy, kubki z logo Grupy „Działamy dla 
Skrzeszowic”, a najmłodsi kredki, odblaski i chust-
ki. Upominki te zostały ufundowane przez organi-
zatora Akcji „Sprzątania Skrzeszowic”, sołtysa tej 
miejscowości Mariusza Wąsowicza. 
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• grupy wsparcia,
• poradnictwo, wsparcie psychologiczne,
•	 terapia	zajęciowa,
• warsztaty ACT,
• praca z rehabilitantem,
• konsultacja z psychologiem,
•	 konsultacja	pielęgniarska,
•	 kursy	(obsługa	komputera,	Internet),
• szkolenia np. z zakresu rehabilitacji,
• wyjazdy integracyjne,
•	 usługi	odciążeniowe/wytchnieniowe	obejmujące	 

czasowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod  
profesjonalną	opieką	(opieka	zastępcza),

•	 kontakt	z	pracownikami	opieki	społecznej	z	zakresu	
świadczeń,	procedur	i	programów	dofinansowania,

• ………..inne

Możesz liczyć 
na bezpłatne wsparcie.

Opiekujesz	się	bliskim?	

Centrum Wsparcia 
Opiekunów Nieformalnych
e-mail: obecni@firma.interia.pl
tel. 795 634 035
www.obecni.interia.pl

O
BE

C
N

I

OBECNI

SPRAWDŹ >>
ofertę	Centrum	Wsparcia

Wiadomości Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej
„Świąteczne paczki niosące dobro”

Jak już wcześniej informowaliśmy, środki fi-
nansowe uzyskane z pozytywnie rozpatrzonego 
wniosku konkursowego, który złożyło do Woje-
wody Małopolskiego Stowarzyszenie „Gmina Ak-
tywna+”, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej pozwoliły na przyjście z po-
mocą żywnościową kilkudziesięciu potrzebującym 
mieszkańcom naszej gminy.

Ze względu na trudny czas pandemii i wynikają-
ce z niej ograniczenia, w tym formalności związane 
z procedurą konkursową, a także z uwagi na dużą 
ilość osób objętych wsparciem, czas realizacji zada-
nia uległ wydłużeniu. Pracownicy socjalni, naszego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, dowozili paczki oso-
bom potrzebującym w dniach 15–16 kwietnia br. 
Do każdej paczki GOPS dołożył jeszcze po kilka 
jednorazowych maseczek, które w okresie trwa-
jącej pandemii Koronawirusa SARS-CoV-2 Covid 
z pewnością się także przydały. Dobrej jakości 
potrawy (zapakowane próżniowo) i produkty żyw-
nościowe w czasie, gdy duża część osób obdarowa-
nych rzadko wychodzi z domu – są dla nich znaczą-
cą pomocą, a i dużą radością, że w tym trwającym 
nadal, bo przecież aż do uroczystości Zesłania Du-
cha Świętego – (23 maja) okresie wielkanocnym, 
mogą liczyć na wsparcie, pamięć i życzliwość dru-
giego człowieka.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świąteczne paczki niosące  
dobro” realizowane przesz Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”, zostało  

dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.
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Działaj Lokalnie z Koroną w 2021!
Rozpoczynamy IV edycję programu Działaj Lo-

kalnie. Zapraszamy do aplikowania organizacje po-
zarządowe posiadające osobowość prawną, funda-
cje, stowarzyszenia i inne organizacje prospołeczne 
w tym grupy nieformalne, mające siedzibę na tere-
nie 5 gmin na których działa nasz Ośrodek Działaj 

Lokalnie: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów 
– Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki. 
W ramach programu można się starać o dofinanso-
wanie w kwocie maksymalnej do 6 000 zł dodatko-
wo obowiązkowy jest wkład własny 25% w tym mi-
nimum 5% wkładu finansowego. Wspierane będą 

Z życia klubowicza… kilka słów o działalności  
Klubu „Senior +”

Dla osób uczestniczących w zajęciach w Klubie 
Senior+ w Kocmyrzowie ostatnie miesiące mija-
ją na zajęciach prowadzonych w formie zdalnej 
oraz zajęć odbywających się w plenerze, oczywi-
ście zachowaniem obowiązujących ograniczeń 
sanitarnych.

Od miesiąca kwietnia 2021 r. Klub „Senior +” 
w Kocmyrzowie działa 4 razy w tygodniu, od ponie-
działku do czwartku w godzinach 14.30–19.30. 

W każdy z tych dni klubowicze spotykają się 
na zajęciach usprawniająco – ruchowych. Są to 
spacery po okolicy – nordic walking, jak również 

zajęcia rehabilitacyjne. Poza zajęciami usprawnia-
jącą – ruchowymi klubowicze tworzą prawdziwe 
dzieła sztuki. Podczas zajęć manualnych powstają 
piękne obrazy igłą malowane, drewniane pude-
łeczka cudownie ozdobione, skrzynki do przecho-
wywania różnych przedmiotów i wiele innych dzieł. 
W najbliższym czasie planujemy plenerowe spo-
tkania klubowiczów z Klubu „Senior+” z seniorami 
z innych miejscowości naszej Gminy. Chcemy Ich 
zachęcić do aktywności i pokazać jak można miło 
i przyjemnie spędzić wolny czas.

projekty, które inicjują współprace mieszkańców 
na rzecz wspólnego dobra, służą pobudzaniu aspi-
racji rozwojowych, poprawie jakości życia, aktywi-
zują mieszkańców i przeciwdziałają negatywnym 
skutkom epidemii. Wnioski można składać online 
od 1 do 31 maja 2021r. poprzez generator dostęp-
ny pod adresem http://system.dzialajlokalnie.pl/.

Projekt musi trwać od 3 do 6 miesięcy, a jego 
realizacja przypadać na okres od 1.07.2021 r.  
do 31.12.2021r. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony in-
ternetowej  www.koronakrakowa.pl oraz polubienia 
fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/
DzialajLokalnieKorona

Osoba do kontaktu w ramach programu Działaj 
Lokalnie to Katarzyna Topa, z którą można się kon-
taktować, telefonicznie, mailowo lub poprzez Face-
booka – tel. 539 961 799, 664 067 821, 12 346 43 
12, e-mail: info@koronakrakowa.pl

Dofinansowanie dla Gminy  
na remont drogi w Luborzycy

Informujemy, że Premier Mateusz Morawiecki 
zatwierdził listy dofinansowań inwestycji na dro-
gach samorządowych w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.

W ramach tego działania dofinansowanie 
otrzymał wniosek złożony przez Urząd Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca na remont drogi gminnej 
600307K w miejscowości Luborzyca.

Dotacja opiewa na kwotę 1 557 665,56 zł  
z przeznaczeniem na remont drogi na odcinku  
1,1 km. Wkład własny gminy to 1 038 443,71 zł  
a wartość inwestycji 2 596 109,27 zł.

Gmina wnioskowała o dotację w wysokości 
50%, jednak Ministerstwo zwiększyło ją do 60%.

Więcej informacji o Rządowym Funduszu Roz-
woju Dróg na stronie Ministerstwa Infrastruktury 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wyniki-na-
boru-wnioskow-do-rzadowego-funduszu-rozwoju-
-drog-2021

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pro-
ces przygotowania wniosku i cieszymy się, że kolej-
na ważna inwestycja poprawi życie mieszkańców 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
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Podwykonawca:

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami KK Trans 
ul. Barska 12, 30-307 Kraków Chełm, Podgórska 13

Adres do korespondencji: 32-340 Wolbrom
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków tel. 12 3871410 wew. 16 lub 36

Tel. 12 34 00 405/409/421 Tel. 784-980-709
Fax. 12 34 00422 Tel. 509-020-909

Oddział Miechów ul. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów

tel. 41 38 30285

Harmonogram odbioru odpadów komunalne w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca od 1.04 - 31.12.2021 

MIEJSCOWOŚCI IV V VI VII VIII IX X XI XII

Łuczyce I, III poniedziałek m-c 3*,19 30.04.*,17 7,21 5,19 2,16 6,20 4,18 29.10*,15 6,20

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

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

I, III czwartek m-ca 1,15 6,20 05.06.*,17 1,15 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16

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

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

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

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

Baranówka, Sulechów II, IV czwartek m-ca 8,22 13,27 10,24 8,22 12,26 9,23 14,28 13.11.*,25 9,23

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

MIEJSCOWOŚCI IV V VI VII VIII IX X XI XII

Łuczyce I, III poniedziałek m-c 3*,19 30.04.*,17 7,21 5,19 2,16 6,20 4,18 29.10.* 6

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

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

I, III czwartek m-ca 1,15 6,20 05.06.*,17 1,15 5,19 2,16 7,21 4 2

Prusy, Goszcza, Sadowie I, III piątek m-ca 2,16 7,21 4,18 2,16 6,20 3,17 1,15 5 3

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

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

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

Baranówka, Sulechów II, IV czwartek m-ca 8,22 13,27 10,24 8,22 12,26 9,23 14,28 13.11.* 9

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

*03.04.2021r.(sobota) w zamian za 05.04.2021

*30.04.2021r.(piątek) w zamian za 03.05.2021

*05.06.2021r.(sobota) w zamian za 03.06.2021
*29.10.2021  (piątek)  w zamian za 01.11.2021

*13.11.2021r.(sobota) w zamian za 11.11.2021

Marszowice, Wysiołek Luborzycki   , Goszyce

Krzysztoforzyce, Zastów

Głęboka, Karniów, Czulice, Łososkowice

Wilków, Rawałowice, Skrzeszowice

Wola Luborzycka, Dojazdów

Kocmyrzów, Wiktorowice

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych.
Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca od 1.04 - 31.12.2021

Marszowice, Wysiołek Luborzycki   , Goszyce

Krzysztoforzyce, Zastów

Głęboka, Karniów, Czulice, Łososkowice

Wilków, Rawałowice, Skrzeszowice

Wola Luborzycka, Dojazdów

Kocmyrzów, Wiktorowice
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Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca od 1.04 – 31.12.2021                      

 Zmiana częstotliwości odbioru odpadów segregowanych  (wywóz przez cały miesiąc) 

Lp Miejscowość  IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Goszcza , Sadowie I poniedziałek m-c   3*   30.04* 7 5 2 6 4 29.10* 6 
2 Marszowice I wtorek m-c 6 4 1 6 3 7 5 2 7 
3 Goszyce I środa m-c 7 5 2 7 4 1 6 3 1 
4 Wilków I czwartek m-c        1 6 5* 1 5 2 7 4 2 
5 Wysiołek Luborzycki I piątek m-c 2         7 4        2 6 3 1 5 3 
6 Skrzeszowice ,Łososkowice II poniedziałek m-c 12 10 14 12 9 13 11 8 13 
7 Rawałowice ,Wola Luborzycka II wtorek m-c 13        11 8 13 10 14 12 9 14 
8 Łuczyce część I Krakowska, do torów (Na 

stoku, Pod lasem od dołu) 
II środa m-c 14 12 9 14 11 8 13       10 8 

9 Łuczyce część II Prądnik od torów ( 
Kosynierów do góry) 

II czwartek m-c 8 13 10 8 12 9 14 13* 9 

10 Karniów, Czulice II piątek m-c 9 14 11 9 13 10 8 12 10 
11 Kocmyrzów III poniedziałek m-c 19 17 21 19 16 20 18 15 20 
12 Baranówka III wtorek m-c 20 18 15 20 17 21 19 16 21 
13 Dojazdów III Środa m-c 21 19 16 21 18 15 20 17 15 
14 Krzysztoforzyce III czwartek m-c 15 20 17 15 19 16 21 18 16 
15 Pietrzejowice III piątek m-c 16 21 18 16 20 17 15 19 17 
16 Maciejowice, Wiktorowice IV poniedziałek m-c 26 24 28 26 23 27 25 22 27 
17 Luborzyca IV wtorek m-c    27 25 22 27 24 28 26 23 28 
18 Zastów IV środa m-c 28 26 23 28 25 22 27 24 22 
19 Prusy IV czwartek m-c 22 27 24 22 26 23 28 25 23 
20 Sulechów, Głęboka IV piątek m-c 23 28 25 23 27   24  22 26 24 

*3.04 (sobota) za  5.04.2021    *5.06 (sobota) za  3.06.2021    *13.11 (sobota)  za 11.11.2021    *30.04  (piątek ) za 3.05.2021    *29.10(piątek) za 1.11.2021 
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Wywóz odpadów  
segregowanych  
w Łuczycach

W związku z rozdzieleniem miejscowości Łuczyce na 
dwie części przy wywozie odpadów segregowanych, 
dla ułatwienia dodajemy podział ulic na Łuczyce cz. I  
i Łuczyce cz. II
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Zasady funkcjonowania PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy 
mogą (w ramach opłaty ponoszonej za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi) zostawić odpady 
zebrane selektywnie oraz odpady problemowe, 
czyli takie, których nie można wrzucać do zwy-
kłych pojemników/worków.

Od września 2019 roku na ternie naszej gminy 
funkcjonuje nowoczesny PSZOK, który jako jeden 
z nielicznych w okolicy jest dostępny 5 dni w tygo-
dniu dla mieszkańców, którzy złożyli w tut. urzę-
dzie gminy deklarację o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi i legitymują 
się odpowiednim dokumentem potwierdzającym 
uczestnictwo w gminnym systemie gospodarowa-
nia odpadami.

Godziny otwarcia:
• wtorek, czwartek: godz. 6.00–12.00
• środa, piątek: godz. 12.00–18.00
• sobota: godz. 10.00–16.00
• poniedziałek: nieczynne
Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK:
• odpady komunalne zbierane selektywnie
• papier, tektura
• opakowania z tworzyw sztucznych
• opakowania z szkła
• opakowania z metali
• odpowiednim wielomateriałowe
• odpady zielone ulegające biodegradacji (sko-

szona trawa, liście)
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• zużyte opony do samochodów osobowych 

o rozmiarze do 20"
• odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałe w gospodarstwie do-
mowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i  p r o w a d ze -
nia monitoringu poziomu substancji we krwi.

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowią-
ce odpady komunalne pochodzące z remon-
tów lub budów nie wymagających zgłosze-
nia lub pozwolenia na budowę

• przeterminowane leki i chemikalia
• odpady problematyczne (np. zużyte baterie 

i akumulatory, świetlówki, opakowania po 
farbach, lakierach, olejach)

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• zużyta odzież i tekstylia
Rodzaje odpadów nieprzyjmowane w PSZOK:
• zmieszane odpady komunalne
• odpady zanieczyszczone
• materiały zawierające azbest
• gaśnice i butle gazowe
• części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory 

itp.)
• odpady nieoznaczone, bez możliwości wia-

rygodnej identyfikacji (brak etykiet)
• odpady w opakowaniach cieknących
• odpady poprodukcyjne

Zasady obowiązujące na PSZOK
• Do PSZOK mogą być dostarczane odpady 

gromadzone w sposób selektywny pocho-
dzące z nieruchomości zamieszkałych z te-
renu gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

• Przed umieszczeniem odpadów w pojem-
nikach na terenie PSZOK dostarczający 
zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu 
obsłudze punktu w celu ich ewentualnego 
zaważenia.

• W celu weryfikacji obsługa PSZOK może żą-
dać okazania dokumentu potwierdzającego 
fakt uczestnictwa w gminnym systemie go-
spodarowania odpadami komunalnymi.

• Przed przyjęciem odpadów biodegradowal-
nych, każdorazowo sprawdzany jest wykaz 
osób korzystających z ulgi w opłacie za od-
pady, tj. za samodzielne kompostowanie od-
padów zielonych.

• Obsługa PSZOK ma prawo domagać się 
wyjaśnień, a w szczególności podania źró-
dła pochodzenia dostarczanych odpadów. 
W przypadku jeżeli ta sama osoba dostarcza 
odpady z dużą częstotliwością – kilkukrotnie 
w ciągu dnia lub kilkunastokrotnie w ciągu 
miesiąca zachodzi podejrzenie, że dostar-
czane odpady pochodzą z prowadzonej 
działalności gospodarczej.

• Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezio-

nych odpadów z pojazdu, wskazuje jedynie 
miejsce gdzie należy je donieść oraz w któ-
rym oznakowanym miejscu umieścić.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być:
a. posortowane, tak aby mieszkaniec przywo-

żący kilka rodzajów odpadów, mógł je w ła-
twy sposób umieścić w odpowiednich pojem-
nikach i kontenerach.

b. umieszczane przez dostarczającego we 
wskazanych przez obsługę PSZOK oznaczo-
nych pojemnikach, kontenerach, w sposób 
bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

c. w szczelnych i nieuszkodzonych opakowa-
niach (odpady wymagające opakowania) oraz 
posiadać oryginalną informację (etykietę) 
umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili 
dostarczenia.

Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpa-
dów w przypadku:

a. jeśli rodzaj i ilość dostarczonych odpadów 
wykracza poza zakres funkcjonowania 
PSZOK,

b. brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju 
deponowanych odpadów,

c. odpady zostały dostarczone w sposób niepo-
segregowany,

d. ilość dostarczanych odpadów oraz ich skład 
(nietypowy dla prac domowych) wskazuje na 
ich pochodzenie z prowadzonej działalności 
gospodarczej, budowy, remontu lub rozbiór-
ki obiektów budowlanych wymagających ze-
zwoleń,

e. pochodzących od podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie zbiórki i transportu 
odpadów.

f. jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami pra-
wa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu 
ludzi.
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Apelujemy do mieszkańców gminy 
o nie wypalanie traw na polach  
i miedzach

Wczesna wiosna to okres w którym odnotowu-
jemy wyraźny wzrost liczby pożarów na nieużyt-
kach i łąkach. Powodem tego stanu rzeczy jest 
nadal popularne wśród ludzi, przekonanie, iż spale-
nie suchej trawy użyźni glebę, przyspieszy wzrost 
młodej trawy i zredukuje ilość chwastów. Nieste-
ty oczyszczanie w ten sposób gruntów przynosi 
więcej szkód niż pożytku. Wypalenie wierzchniej, 
najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga 
za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na 
kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy 
rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym 
tworzy się urodzajna warstwa gleby. 

Wypalanie traw i zakrzaczeń powoduje śmierć 
organizmów, żyjących w wierzchnich warstwach 
gleby które mają duży wpływ na jej strukturę i wła-
ściwości fizyczne. W trakcie pożarów zniszczeniu 
ulegają siedliska wielu pożytecznych zwierząt. Nie-
odwracalnie uszkadzane są miejsca lęgowe ptaków. 

Osoby, które decydują się na wypalanie traw, 
najczęściej przekonane są, że w pełni kontrolują sy-
tuację i w razie potrzeby, w porę uciekną przed za-
grożeniem. W przypadku gwałtownej zmiany kie-
runku wiatru pożary bardzo często wymykają się 
spod kontroli i stają się śmiertelnym zagrożeniem 
dla podpalaczy. Niekontrolowane rozprzestrzenia-

nie się ognia stanowi ogromne zagrożenia także dla 
kompleksów leśnych i zabudowań. Powstałe zady-
mienie powoduje ponadto zmniejszenie widoczno-
ści na drogach, co może prowadzić do powstania 
groźnych w skutkach kolizji i wypadków.

Należy wyraźnie stwierdzić, iż wypalanie traw 
jest prawnie zakazane. W ustawie z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz 
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pa-
sów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzci-
nowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą 
sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu.

Zakaz wypalania traw jest również jednym z wy-
mogów dobrej kultury rolnej. Ich przestrzeganie 
jest konieczne między innymi w ramach systemu 
dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad 
wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ogra-
niczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych 
dopłat. Za wypalanie traw Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa może nałożyć na rol-
ników karę finansową w postaci zmniejszenia (od 
5 do 25%), a w skrajnych przypadkach nawet ode-
brania wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich 
za dany rok.
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Sekcja Wushu – online
Współpracująca z Centrum Kultury sekcja Wu-

shu prowadzi program „Sport łączy pokolenia”. 
Jego głównym celem jest integracja i zaktywizo-
wanie całych rodzin do uprawiania sportu – w na-
szym przypadku jest to Kung fu, Wushu. Program 
ten Krakowska Szkoła Wushu realizuje wraz z mia-
stem Kraków, przez które jest on finansowany. Ze 
względu na aktualnie panujące obostrzenia nie 
mamy możliwości realizacji zajęć w innej formie jak 
tylko online, wykorzystując aplikację komunikacyj-
ną, Jednak już od maja, jeśli pozwolą na to przepisy 
związane z panującą pandemią Covid-19 rozpocz-
niemy zajęcia w Tauron Arenie. Od marca tego roku 
uczestniczyło w zajęciach 855 osób, a jest to dopie-
ro początek roku, Liczymy, że atrakcyjność zajęć 
jak i ich dostępność spowoduje, iż będą się one cie-
szyły rosnącym zainteresowaniem, tak jak to miało 
miejsce w poprzednich latach. W ramach programu 
organizowane są również konkursy z nagrodami, 
a także spotkania z najlepszymi zawodnikami w Pol-
sce i w Europie.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do 
udziału w bezpłatnych zajęciach zarówno w formie 
online jak i w formie bezpośredniej. Więcej infor-
macji o samym programie, jak i zapisy znajdą Pań-
stwo na stronie www.ksws.pl/programy

Konkurs Palm Wielkanocnych
Przyszło nam żyć w dobie epidemii, gdzie kon-

takty międzyludzkie są mocno ograniczone i nic 
już nie wygląda tak samo jak kiedyś. Ale my z małą 
nutką nostalgii i pełni wiary na lepsze jutro prze-
nieśmy się nieco w przeszłość, wspominając para-
fialny konkurs na najładniejszą Palmę Wielkanocną 
z 2018 roku, gdzie mogliśmy podziwiać własno-
ręcznie wykonane palmy, których wysokość mogła 
sięgać do około 5m. Technika ich wykonania była 
różnorodna, ale dzięki temu każda praca była nie-
powtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. 

Centrum Kultury i Promocji zorganizowało te-
goroczny konkurs w formie online, gdzie o zwycięz-

cy decydowała ilość polubień pod umieszczonym 
zdjęciem palmy. Celem konkursu było podtrzy-
manie i pielęgnowanie tradycji ludowych pomimo 
braku możliwości fizycznego spotkanie się i zapre-
zentowania swoich prac. Konkurs zakończył się  
2 kwietnia. Wszystkie palmy były wspaniałe i ory-
ginalne, jednak w wyniku głosowania wyłoniono 
zwycięzców. Zostali nimi:

• I miejsce – Klaudia Marzec
• II miejsce – Kazimiera Tomaszewska
• III miejsce – Janina Szopa
• IV miejsce – Wanda Góra  

Eko Konkursy – rozstrzygnięte
Fot. Michał Adamowicz

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” oraz Cen-
trum Kultury i Promocji z przyjemnością informu-
ją o wynikach przeprowadzonych eko konkursów, 
zorganizowanych dzięki wsparciu finansowemu po-
zyskanemu w ramach PROW na lata 2014–2020, 
w kwocie 17 312,00 zł. W ramach projektu pt. 
„Do Eko Dzieła” zostały zorganizowane konkursy 
o tematyce ekologicznej. Celem konkursów było 
zwiększenie świadomości lokalnych mieszkańców 
dotyczącej ochrony, jakości powietrza oraz zaso-
bów ekologicznych z naciskiem na „eko-nawyki.” 
Prace konkursowe należało przysyłać w okresie od 

4 marca do 5 kwietnia 2021 roku. 
Konkurs „Eko Ozdoba Świąteczna” polegał na 

wykonaniu ekologicznych stroików lub ozdób 
wielkanocnych według własnej inwencji twórczej. 
Konkurs ten skierowany był do wszystkich grup 
wiekowych i cieszył się sporym zainteresowaniem 
wśród naszych mieszkańców. Łącznie nadesłano 
40 prac w czterech kategoriach wiekowych. Decy-
zją konkursowego jury wszyscy otrzymali nagrody 
w postaci kompletu roślin miododajnych (Róża + 
Rododendron). Łączna kwota przeznaczona na-
grody konkursowe wyniosła 4500 zł. Wszystkim 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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uczestnikom Konkurs „Eko Ozdoba Świąteczna” 
serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy wygranej.
Laureaci Konkurs „Eko Ozdoba Świąteczna” 
w poszczególnych kategoriach to:

Kategoria I (dzieci od 2–6 lat):
Konrad Osiakowski, Filip Oraczewski, Zofia Ka-

sprzak, Antoni Zgała
Kategoria II ( dzieci od 7–12 lat):
Beata Łaba, Wiktoria Dudzińska, Gabriela Paz-

dańska, Amelia Adamska, Nadia Bławat, Patryk 
Osiakowski, Kalina Nizioł, Małgorzata Witulska, 
Maja Oraczewska, Sebastian Osiakowski, Sebastian 
Dzioba, Emilia Wal, Adam Kułaga, Amelia Jurek

Kategoria III ( dzieci od 13–18 lat):
Klaudia Marzec, Bartosz Czekaj, Daniel Pazdań-

ski, Helena Kozioł i Zofia Kozioł, Izabela Dzioba
Dorośli:

Joanna Łaba, Krystyna Łaba, Dorota Słabońska, 
Katarzyna Wcisło, Klaudia Nowicka –Czyż, Beata 
Jagła, Małgorzata Marzec, Katarzyna Adamiszyn, 
Daniela Hyczkiewicz, Justyna Kozioł, Jadwiga Wal-
czak, Magdalena Dzioba, Dorota Kułaga, Urszula 
Wal, Marta Dzięcioł
Prace zbiorowe:

Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Emilia  
i Jakub Korżyński.

W tym samym czasie przeprowadzony został 
Konkurs pt. „Eko MEM”, którego adresatem była 
młodzież do 18 roku życia. Konkurs polegał na 
wykonaniu „Eko MEM-u” w formie graficznej lub 
rysunkowej. Różnorodność nadesłanych prac 
była nie lada wyzwaniem dla konkursowego jury. 
Przesłane na konkurs „Eko MEMY” były bowiem 
bardzo przemyślane, a ich graficzne pomysły traf-
nie oddawały problematykę zanieczyszczeń śro-
dowiska oraz sposoby na „walkę” z postępującym 
zanieczyszczeniem naszego środowiska. Konkurs 
miał na celu zachęcenia lokalnej młodzieży do pro-
pagowania „eko nawyków” wśród rówieśników. 
Laureaci konkursu otrzymali karty podarunkowe 
do wykorzystania w sklepie Decathlon na łączną 
kwotę 1200 zł.

Zwycięzcy Konkursu „Eko MEMY” to:
• I miejsce –Emilia i Jakub Korżyńscy (karta 

podarunkowa o wartości 600 zł),
• II miejsce – Roman Marchewczyk (karta po-

darunkowa o wartości 400 zł),
• III miejsce – Kacper Korcik (karta podarun-

kowa o wartości 200 zł). 
Wśród nadesłanych prac wyróżniono także pra-

ce: Gabrieli Pierwoły oraz Malwiny Krzaczek, które 
otrzymały ekologiczne nagrody ufundowane przez 
Centrum Kultury i Promocji.

Uczestnikom Konkurs „Eko MEMY” składamy 
serdeczne podziękowania, a laureatom gratuluje-
my sukcesu.
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Prawnik radzi
Jak zabezpieczyć najbliższych, by po naszej śmierci mogli szybko  
pobrać zdeponowane w banku pieniądze bez przeprowadzania  
procedury spadkowej?

Jeśli spadkodawca zgromadził na rachunku ban-
kowym środki pieniężne, to spadkobiercy w celu 
ich wypłaty z reguły muszą przedłożyć wymagane 
przez bank dokumenty – tj. orzeczenie spadkowe 
lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. 
Jeśli nie ma zgody między spadkobiercami, to ocze-
kiwanie na wydanie postanowienia spadkowego 
może się wydłużać. W międzyczasie najbliżsi zmar-
łego nie mogą korzystać ze zgromadzonych środ-
ków, ponieważ są one „zamrożone”.

Czy jest jakikolwiek sposób na zapobieżenie 
takim sytuacjom?

Tak, z pomocą przychodzi tzw. „dyspozycja 
wkładem na wypadek śmierci”, uregulowana w art. 
56 Ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z tym przepi-
sem: ust. 1: „Posiadacz rachunku oszczędnościowego, 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub ra-
chunku terminowej lokaty oszczędnościowej może po-
lecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci 
– wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: 
małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu 
określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na 
wypadek śmierci).” Ustawodawca przewidział jed-
nak limit wypłaty – nie może być ona wyższa niż 
dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie za ostatni miesiąc przed śmiercią posia-
dacza rachunku. Dla przykładu, w lutym 2021 r. 
wyniosło ono 5568,75 zł, a więc maksymalna kwo-
ta jaką można rozdysponować w opisywany sposób 
na rzecz osób najbliższych wynosi obecnie blisko 
111 360, 00 zł (komunikat Prezesa GUS z dnia  
17 marca 2021 r.). 

Posiadacz rachunku zainteresowany takim roz-
wiązaniem powinien udać się do oddziału swojego 
banku i złożyć odpowiednią dyspozycję. Może być 
ona w każdym czasie przez posiadacza rachunku 
zmieniona lub odwołana na piśmie.

Czy tak wypłacone kwoty wchodzą w skład 
spadku?

Nie, ponieważ jak stanowi art. 56 ust. 5 Ustawy 
Prawo bankowe, „Kwota wypłacona zgodnie z ust.  
1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.” 
Niemniej jednak należy pamiętać, że będzie ona 
podlegała doliczeniu do spadku na potrzeby obli-
czania zachowku osobom do niego uprawnionym 
(art. 993 k.c.), a także rozliczeniu podczas postę-
powania o dział spadku, o ile spadkodawca dokonu-
jąc dyspozycji wkładem nie zastrzeże inaczej (art. 
1039 k.c. oraz postanowienie Sądu Najwyższego 
– Izba Cywilna z 27.09.2017 r., sygn. V CSK 50/17).

Autor tekstu:
mecenas Magdalena  

Kowalska-Graca
tel.: 609 871 221

Kancelaria Radcy Prawnego  
Magdaleny Kowalskiej-Graca

Nowa siedziba kancelarii: 
ul. Graniczna 2 w Kocmyrzowie  

– budynek „Budrolu”
www.kowalska-graca.pl

Przejęcie obsługi numeru  
alarmowego 998 przez CPR

Od 20 kwietnia 2021 r. mieszkańcy naszej Gmi-
ny dzwoniąc na numer 998 usłyszą komunikat: 
„Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłosze-
nie się operatora”.

W Małopolsce rozpoczyna się proces przełą-
czania numeru alarmowego 998 do Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego (CPR).

Przekazanie informacji bezpośrednio do opera-
torów numeru alarmowego Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego pozwoli na jednoczesne poinfor-
mowanie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. 
To bardzo ważne zwłaszcza w przypadku zdarzeń 
masowych, np. dużych wypadków drogowych.

Numer alarmowy 998 w dalszym ciągu będzie 
funkcjonował, ale po jego wybraniu połączymy się 
nie z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej (jak 

dotychczas), a z operatorem numeru alarmowego 
CPR-u. Dla osób chcących powiadomić o koniecz-
ności interwencji Państwową Straż Pożarną, nie 
będzie to jednak miało znaczenia, który numer wy-
biorą 998 czy 112.

Więcej informacji: https://muw.pl/PressArticlePa-
ge.aspx?id=12926
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32-010 LUBORZYCA, BARANÓWKA 6, TEL. 12 387 18 11
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JERZY ST. KOZIK – TEL. 691 533 433
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