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XXIV Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

10 maja 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym, 
ze względu na obowiązujące obostrzenia związa-
ne z pandemią COVID-19, posiedzenie XXIV Sesji 
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło 
się ono od części proceduralnej, podczas której 
Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli 
protokół z poprzedniej XXIII Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt 
Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obec-
nym na poniedziałkowej Sesji Radnym informację 
o pracy w okresie pomiędzy XXIII a XXIV Sesją 
Rady Gminy. Po wystąpieniu Wójta, Przewodni-
czący Stałych Komisji Rady Gminy przedstawili 
sprawozdania z posiedzeń Komisji w analogicznym 
okresie, tj. pomiędzy XXIII a XXIV Sesją Rady. In-
formacje te przedłożyli: Władysław Zięciak – Prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz 
Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodnicząca 
Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych.

Następnie, realizując przyjęty porządek ob-
rad, Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

• w sprawie uchwalenia „Wieloletniego pla-
nu rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych będących w posiadaniu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021–2024”. 
Podjęcie ww. uchwały poprzedziła multime-
dialna prezentacja dotycząca tejże tema-
tyki przedstawiona przez Dyrektora ZGK 
Krzysztofa Kolarskiego;

• w sprawie ustalenia zasad i warunków uży-
wania herbu oraz barw gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca;

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
z gminami Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, 
Michałowice, Mogilany, Wielka Wieś, Za-
bierzów porozumienia w sprawie wspólnego 
przeprowadzenia i udzielenia zamówienia 
na dostawę energii elektrycznej w latach 
2022–2023;

• w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
określoną część nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – 
Luborzyca położonej w obrębie Baranówka, 
z przeznaczeniem na umieszczenie na niej 
modułów automatów do sprzedaży usług 
pocztowych.

W dalszej części obrad XXIV Sesji Rady Gminy 
głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła 
Radnym informację o pracach dotyczących skiero-
wanych do Rady Gminy wniosków, petycji i skarg. 
Po wystąpieniu pani Anny Szlachty oraz przepro-
wadzonej dyskusji Radni podjęli uchwały:

• w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkań-
ców Łuczyc;

• w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzy-
szenia „Gmina dla Mieszkańców”;

• w sprawie rozpatrzenia skarg;
• w sprawie rozpatrzenia petycji pani T. Gar-

land.
Kontynuując swoje obrady Rada Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca podjęła kolejne 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.

Posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad, realizacja punktu poświęcone-
go omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu 
wolnych wniosków.
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Obchody 230. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Tegoroczne obchody 230. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na 
świecie ustawy zasadniczej, ze względu na obowią-
zujące obostrzenia sanitarne spowodowane wciąż 
trwającą pandemią koronawirusa miały bardzo 
ograniczony charakter.

Pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” 
w Luborzycy, symboliczne wiązanki kwiatów złoży-

li Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jam-
borski oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji 
Agnieszka Brodowska, oddając w ten sposób hołd 
twórcom majowej Konstytucji, która stała się fun-
damentem tożsamości narodu polskiego, a także 
tym wszystkim naszym przodkom, dla których do-
bro Ojczyzny było sprawą najważniejszą i dla której 
gotowi byli poświęcić własne życie.

Majowa rocznica  
w naszych szkołach
Goszyce

W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. T. Kościuszki w Goszycach obchodzili 230. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w podnio-
słej atmosferze, ale w jakże innych okolicznościach. 
Nauczyciele historii, języka polskiego, informaty-
ki, biblioteki oraz wychowawcy zadbali o to, aby to 
święto majowej Konstytucji umocniło w naszych 
uczniach poczucie tożsamości narodowej oraz 
dumy z bycia Polakiem, przygotowując dla nich wie-
le różnorodnych materiałów w postaci prezentacji, 
wykładów, piosenek, filmów i quizów tematycznych.

M. Wacławik

22 kwietnia – „Dzień Ziemi”
Pomimo utrudnień w postaci obostrzeń epi-

demicznych i niesprzyjającej pogody, 22 kwietnia 
w „Dzień Ziemi” , w wielu sołectwach naszej gmi-
ny z inicjatywy mieszkańców, sołtysów i radnych 

sprzątano tereny i ścieżki rekreacyjne, przydroż-
ne rowy oraz porządkowano zieleń. W licznych 
miejscach ustawiono dodatkowe kosze na śmieci 
i zamontowano worki na odpady, aby umożliwić 

Karniów
Trzeciego maja 2021r. obchodziliśmy 230. rocz-

nica uchwalenia Konstytucji 3 Maja . W całej Polsce 
rozbrzmiewała melodia „Mazurka 3 maja”. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Karniowie tak, jak nasi 
przodkowie, budując pozytywny przekaz tego na-
rodowego święta, przygotowali prace plastyczne 
upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Chcemy aby Święto Narodowe Trzecie-
go Maja było dla nas zawsze inspiracją w umac-
nianiu patriotyzmu i odpowiedzialności za naszą 
Ojczyznę.

Agnieszka Frączek-Prusak

Prusy
Uchwałą Sejmu rok 2021 ustanowiono Rokiem 

Konstytucji 3 Maja. W tym właśnie roku minęło 
230 lat od ustanowienia tej ważnej dla historii Pol-
ski Ustawy Rządowej.

W celu upamiętnienia tej daty uczniowie na-
szej szkoły przygotowali uroczystą Akademię 
poświęcono temu wydarzeniu, w której online 
uczestniczyli wszyscy członkowie naszej szkolnej 
społeczności. 
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mieszkańcom włączenie się do akcji sprzątania 
w dogodnym dla każdego terminie, np. w trak-
cie rodzinnych spacerów czy zajęć na świeżym 
powietrzu.

Na zlecenie ZGK wykonano także prace porząd-
kowo-renowacyjne na placach zabaw przygotowu-
jąc je do nowego sezonu. Ze swej strony zapewnili-
śmy sprzątającym rękawiczki jednorazowe i worki 

oraz zadbaliśmy o odbiór zebranych śmieci.
Dziękujemy organizatorom, uczestnikom i wszyst-

kim wspierającym ich organizacjom: jednostkom 
OSP, KGW i Stowarzyszeniom, a także sponsorom za 
zorganizowanie i liczne włączenie się w akcje sprzą-
tania swojej najbliższej okolicy, a równocześnie liczy-
my na kolejne lata wspólnych działań na rzecz naszej 
społeczności.

Setne urodziny Pana  
Mieczysława Żurka

5 maja 2021 roku miała miejsce wyjątkowa 
uroczystość. Tego to właśnie dnia swoje setne 
urodziny obchodził mieszkaniec naszej gminy Pan  
Mieczysław Żurek z Łuczyc. Z tej wyjątkowej 
okazji Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek 
Jamborski złożył Dostojnemu Jubilatowi serdecz-
ne gratulacje i życzenia kolejnych lat życia, boga-
tych w zdrowie i szczęśliwe chwile. Tego samego 
dnia życzenia Panu Mieczysławowi Żurkowi złożyli 
także przedstawiciele 11 Małopolskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. 

Setna rocznica urodzin była wspaniałą okazją 
do wspomnień najważniejszych wydarzeń z życia 
Jubilata. Pan Mieczysław Żurek urodził się 5 maja 
1921 roku w Luborzycy, gdzie jego rodzice byli 
właścicielami gospodarstwa rolnego. W Luborzycy 
nasz Jubilat ukończył szkołę siedmioklasową. W la-
tach trzydziestych, jako młody człowiek aktywnie 
działał w luborzyckiej Organizacji Przysposobienia 

Wojskowego „Strzelec”. Podczas II wojny światowej 
był żołnierzem Armii Krajowej, do której wstąpił 
w 1943 roku. Od 1944 roku był żołnierzem I Od-
działu Zgrupowania „Żelbet” 3 kompanii, 20 pułku 
piechoty 6 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, z któ-
rym przeszedł cały szlak bojowy. W lutym 1945 
roku, został powołany do Szkoły Wojsk Pancer-
nych w Modlinie, a po ukończeniu 6 miesięcznego 
kursu podoficerskiego został skierowany do Szkoły 
Oficerskiej Broni Pancernej. Z końcem roku 1946 
został zdemobilizowany i wrócił do „ życia cywilne-
go”. Pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym, 
kontynuując równocześnie naukę. Po kilku latach 
ukończył szkołę średnią oraz specjalistyczny kurs 
kreślarski. Wówczas też podjął pracę w krakow-
skim Biurze Projektów Drobnej Wytwórczości. 
Pracując ukończył dodatkowo Technikum Budow-
lane. Po kilku latach został projektantem w Biurze 
Projektów Przemysłu Cementowego w Krakowie, 
gdzie pracował aż do chwili przejścia na emerytu-

4 maj 2021 r. – Dzień Strażaka

rę. Już od ponad 70 lat życie Pana Mieczysława 
związane jest z Łuczycami, gdzie mieszka wspólnie 
z małżonką. Nasz Jubilat cieszy się dobrym zdro-
wiem i wspaniałą pamięcią, dzięki czemu może dzie-
lić się swoimi wspomnieniami nie tylko z najbliższą 
rodziną, a więc małżonką, dwoma córkami i wnu-
kiem, ale i wszystkimi którzy chcą poznać dzieje, 
nie tylko naszej Małej Ojczyzny. Pan Mieczysław 
wciąż pozostaje człowiekiem aktywnym, od lat 
aktywnie działa w organizacjach kombatanckich, 
w tym w Gminnym Związku Kombatantów i By-
łych Więźniów Politycznych RP. Obecnie jest także 

członkiem Komitetu Honorowego, działającego na 
rzecz ufundowania Sztandaru dla 11 Małopolskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej. 

Za swoją działalność patriotyczną Pan Mieczy-
sław Żurek uhonorowany został m.in. Krzyżem 
Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem 
Armii Krajowej, Odznaką Grunwaldzką i Krzyżem 
Republiki Pińczowskiej.

Dostojnemu Jubilatowi, Panu Mieczysławowi 
Żurkowi z całego serca życzymy zdrowia i wszel-
kiej radości.

4 maja to Dzień św. Floriana – Patrona Strażaków. Z tej okazji Dru-
hom i Druhnom wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca składamy serdeczne podziękowania 
za Ich działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę na rzecz drugiego 
człowieka. 

Równocześnie życzymy Wam drodzy Druhowie i Druhny bezpiecz-
nej służby, szczęśliwych powrotów z akcji, a przede wszystkim wytrwa-
łości i satysfakcji z pełnienia strażackiej służby. Niech Wasze działania 
i służba drugiemu człowiekowi będą dla Was zawsze źródłem osobistej 
dumy i społecznego uznania.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Marek Jamborski

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Doniec

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom składamy ser-
deczne życzenia i podziękowania za poświęcenie i trud w ratowaniu ży-
cia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powo-
dem do dumy, a społeczne uznanie towarzyszyło Wam w codziennej 
działalności.

Niech Święty Florian zawsze otacza Was opieką w wypełnianiu stra-
żackiej służby!

Komendant Gminny OSP
Andrzej Szwajca

Zarząd Gminny OSP
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Dofinansowanie dla Gminy  
w ramach Rządowego  
Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 10.05.2021 r. Minister Infrastruktury 
Andrzej Adamczyk, w obecności Starosty Krakow-
skiego Wojciecha Pałki, oficjalnie wręczył na ręce 
Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jam-
borskiego, promesę na kwotę 1 557 665,56 zł 

z przeznaczeniem na remont drogi gminnej 
600307K w miejscowości Luborzyca na odcinku 
o długości 1,1 km. 

 Ww. inwestycja otrzymała dofinansowanie 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Konkurs „Kapliczki Małopolski 
2021” – rozstrzygnięty

Informujemy, że w ramach konkursu „Kapliczki 
Małopolski – 2021” Sejmik Województwa Małopol-
skiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji w łącznej 
kwocie 550 tys. zł. 

Dotacje otrzymają jednostki samorządu tery-
torialnego z terenu województwa małopolskiego, 
podejmujące prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy zabytkowych 
kapliczkach.

Z terenu naszej Gminy do kompleksowej re-
nowacji wybrane zostały dwa projekty: konser-
wacja krzyża przydrożnego w Wilkowie, która 
została dofinansowana kwotą 8 000 zł oraz kon-
serwacja kapliczki Matki Bożej Bolesnej z 1920 r. 
w Skrzeszowicach, wsparta dotacją w wysokości 
12 000 zł.

Promesy dla małopolskich uczniów
W dniu 11.05.2021 r. w Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wrę-
czenie promes w ramach projektu grantowego pn. 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edu-
kacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych 
– Grant 1.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała do-
finansowanie w kwocie 74 907 zł z przeznacze-
niem na zakup sprzętu komputerowego do nauki 
zdalnej dla uczniów szkół z terenu Gminy. Prome-
sę na ręce Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
Marka Jamborskiego wręczyli Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Tomasz Uryno-
wicz oraz Członek Zarządu Województwa Marta 
Malec-Lech. Fot. Biuro Prasowe UMWM, Krzysztof Kamiński 

– Starostwo Powiatowe w Krakowie

Rozbudowa parkingu „parkuj  
i jedź” w Łuczycach

Projekt realizowany będzie w formule Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych w ramach 
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska pełnią-
cego funkcję Związku ZIT.

Projekt „Rozbudowy parkingu «parkuj i jedź» 
przy stacji kolejowej w Łuczycach” Uchwałą 
Zarządu Województwa Małopolskiego został wy-
brany do dofinansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020.

Parking w Łuczycach powiększy się o 53 miej-

sca postojowe, stojaki rowerowe oraz węzeł 
przesiadkowy. Teren będzie oświetlony i zagospo-
darowany zielenią. Realizacja zaplanowana jest 
jeszcze w tym roku. Szacowany koszt inwestycji 

– 1 350 406 PLN, przyznane dofinansowanie  
w kwocie 913 087 PLN.

Bliższe informacje podamy po podpisaniu umo-
wy o dofinansowanie.
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„MALUCH+” 2021
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 15 360,00 zł do re-
alizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia  
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+” 2021 (funkcjonowanie 16 miejsc 
w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" utworzo-
nych w ramach wcześniejszych edycji).

Wymiana pieców węglowych 
starego typu na terenie Gminy

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskie-
go naszej gminie zwiększono poziom dofinan-
sowania projektu wymiany pieców do kwoty  
1 799 455 zł, co pozwala na wymianę dodatkowo 
70-ciu pieców. Łącznie więc projekt obejmuje wy-
mianę 260 źródeł ogrzewania. W minionym roku 
zrefundowaliśmy mieszkańcom wymianę 70 pie-
ców kwotą 460 125 zł.

W bieżącym roku planujemy zrefundować wy-
mianę 140 sztuk, a pozostałe 50 sztuk – do końca 
czerwca przyszłego roku. Dofinansowanie wymia-
ny pieca wynosi 100% – ale nie może przekroczyć 
kwoty 7 tys. zł.

Projekt realizowany w formule Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych w ramach Sto-
warzyszenia Metropolia Krakowska pełniącego 
funkcję Związku ZIT.

5. edycja Budżetu Obywatelskiego 
– głosowanie

Od 14 maja 2021 r. wszyscy mieszkańcy Mało-
polski, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swoje 
głosy na projekty w ramach 5. edycji Budżetu Oby-
watelskiego Województwa Małopolskiego. Głoso-
wanie trwa do 14 czerwca 2021 r., a wyniki po-
znamy do 22 października 2021 r.
Kto może oddać swój głos w ramach 5. edycji 
Budżetu Obywatelskiego?

Każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 
16 lat, może oddać tylko 1 głos na zadanie z subre-
gionu, w którym mieszka. Uwaga: żeby zagłosować 
w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym 
w Małopolsce!

Jak można zagłosować?
W tym roku będą trzy możliwości oddania głosu:

1. Najprostszą, najszybszą i najbezpieczniejszą 
będzie opcja zagłosowania przez Internet.  

14 maja na stronie www.bo.malopolska.pl zo-
stał uruchomiony specjalnie przygotowany pa-
nel do głosowania

2. Mieszkańcy Małopolski będą mieli również 
możliwość oddania głosu na papierowym for-
mularzu. Wzór karty do głosowania oraz lokali-
zacje urn, do których należy wrzucić głos, moż-
na znaleźć na stronie www.bo.malopolska.pl

3. Głosowanie korespondencyjne – w tym przy-
padku należy przesłać wypełnioną kartę do 
głosowania na adres Urzędu Marszałkowskie-
go lub do jednej z jego agend zamiejscowych

Szczegółowe informacje na temat Budżetu 
Obywatelskiego, listy zadań zgłoszonych do Bu-
dżetu oraz głosowania, można znaleźć na stronie 
www.bo.malopolska.pl
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Zachęcamy do głosowania  
w ramach Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczęło się głosowanie do Budżetu Obywa-
telskiego Województwa Małopolskiego.

Wśród zgłoszonych jest projekt, którym obję-
ta jest także gmina Kocmyrzów-Luborzyca. 

Celem projektu jest umożliwienie dzieciom 
mieszkającym na wsi optymalnego rozwoju i kory-
gowanie ich nieprawidłowej postawy „zawczasu”. 
Jeśli projekt wygra zajęciami gimnastyki korekcyj-
nej zostaną objęte dzieci z małych wiosek miesz-
czących się w powiecie krakowskim. Będą to mię-
dzy innymi dzieci mieszkające w małych wioskach 
na terenie gmin Wieliczka, Ochojno, Kocmyrzów-
-Luborzyca, Michałowice. Zajęcia będą odbywać 
się co tydzień przez cały rok. 

Głosowanie jest bardzo proste. Wystarczy 
wejść pod link https://bo.malopolska.pl/index.php/
glosowanie podać swoje dane, wybrać Subregion 
Krakowski Obszar Metropolitalny – powiaty: kra-

kowski [bez m. Kraków] i zagłosować na projekt 
KOM 40 – Zadbajmy o prawidłową postawę na-
szych dzieci – wyrównywanie szans dla dzieci z te-
renów wiejskich.

By projekt mógł zostać zrealizowany potrze-
ba jest jak największa liczba głosów, dlatego za-
chęcamy wszystkich do głosowania.

Pozyskaj dofinansowanie  
z Programu „Czyste Powietrze”

Przypominamy, iż od stycznia 2021 r. w efek-
cie porozumienia zawartego przez Wójta Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie, w Urzędzie Gminy działa Punkt 
„Czystego Powietrza” dla naszych mieszkańców. 
Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę 
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła 
i poprawę efektywności energetycznej budynków 

Pamiętajmy o prawidłowej  
segregacji odpadów

Pomimo, iż z procesem segregacji odpadów ko-
munalnych w naszych gospodarstwach domowych 
mamy do czynienia od co najmniej kilku lat, nadal 
jest to czynności, która może sprawiać trudno-
ści. Prawidłowe rozdzielenie frakcji odpadów jest 
jedną z podstaw systemu zagospodarowania od-
padów. Segregacja śmieci zmniejsza wykorzysta-
nie zasobów naturalnych, a tym samym spowalnia 
proces jej degradacji. To także zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej. Segregowanie śmieci w domu 
uczy systematyczności i kształtuje umiejętność za-
chowania porządku i gospodarności. Z pojęciem re-
cyklingu warto zapoznać dzieci, aby wyrobić w nich 
ten nawyk już od najmłodszych lat. Aby sprawnie 
i prawidłowo segregować odpady należy właści-
wie ocenić z jakiego materiału jest wykonany i do 

jakiego worka powinien być wrzucony. Pamiętajmy 
przy tym, że nie segreguje się opakowań z reszt-
kami jedzenia czy kartonów z płynami w środku. 
Powinny one być przed wyrzuceniem opróżnione, 
ponieważ zanieczyszczą inne surowce w pojemni-
ku. Nie jest natomiast konieczne płukanie butelek 
czy zrywanie naklejek. Dobrą praktyką jest rów-
nież odkręcanie nakrętek i zgniatanie plastikowych 
butelek, kartonów, puszek z aluminium, przez co 
oszczędzimy dużo miejsca. Niestety często zdarza 
się, że niektóre rodzaje odpadów wywołują w nas 
konsternację lub po prostu błędnie wrzucamy je do 
nieodpowiednich pojemników. Warto przyswoić 
sobie następujące podziały.

Odpady, których dotyczy recykling to szkło 
(zielony worek), papier (niebieski worek), metale 

mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach progra-
mu „Czyste Powietrze” właściciel budynku może 
ubiegać się o dofinansowanie na wymianę źródła 
ciepła, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., termo-
modernizację budynku, wentylację mechaniczną, 
a także dokumentację techniczną. Dofinansowanie 
przyznawane jest przez WFOŚiGW w zależności 
od dochodu, jaki właściciel 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 gospodarstwie wieloosobowym wynosi 
mniej niż 1400 zł netto na osobę na mie-
siąc.

W gospodarstwach jednoosobowych do-
chód nie może być wyższy niż 1960 zł netto na 
miesiąc.

Aby otrzymać wyższą dotację, na wymianę 
„kopciucha” i termomodernizację domu, potrzebne 
jest zaświadczenie o dochodach. Zaświadczenia 
o dochodach wydawane są przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, na 
wniosek osoby zainteresowanej dofinansowaniem. 

Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą 
lub przez platformę ePUAP.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców do kontaktu z pracownikami Urzę-
du Gminy w celu uzyskania porady, złożenia 
wniosku o dofinansowanie, bądź też rozliczenia 
poniesionych kosztów z zakresu ochrony powie-
trza do WFOŚiGW.

Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinan-
sowania wnioskodawcom to już kompetencja Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie.

Doradztwo dla mieszkańców Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca jest bezpłatne!

Główny Ekodoradca – Aneta Caba
Ekodoradca – Karolina Duk

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. 
Jagiellońska 7

parter, pok. nr 9, 
tel. 12 387 14 10, wew. 41

ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
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i tworzywa sztuczne (żółty worek) oraz bioodpady 
(brązowy worek). Wszystko poza tymi kategoria-
mi należy do opadów resztkowych (zmieszanych, 

5 frakcja), a więc odpady, które nie nadają się do 
umieszczenia w workach lub pojemnikach na segre-
gację (czarny lub szary pojemnik).

Szkło
Należy wyrzucać
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym 

butelki po napojach alkoholowych i olejach 
roślinnych) 

• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli 
nie są wykonane z trwale połączonych kilku 
surowców) 

Nie należy wyrzucać
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 

kryształów 
• szkła okularowego 
• szkła żaroodpornego 
• Zniczy z zawartością wosku 
• żarówek i świetlówek 
• reflektorów 
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,  

olejach silnikowych 
• luster 
• szyb okiennych i zbrojonych 
• monitorów i lamp telewizyjnych 
• termometrów i strzykawek 

Metale i tworzywa 
sztuczne

Należy wyrzucać
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki 

po napojach 

Odpady zmieszane
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w pro-

cesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. 

Papier
Należy wyrzucać
• opakowania z papieru, karton, tekturę  

(także falistą) 
• katalogi, ulotki, prospekty 
• gazety i czasopisma 
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane  

kartki 
• zeszyty i książki 
• papier pakowy 
• torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać
• ręczników papierowych i zużytych chuste-

czek higienicznych 
• papieru lakierowanego i powleczonego folią 
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabru-

dzonego 
• kartonów po mleku i napojach 
• papierowych worków po nawozach, cemen-

cie i innych materiałach budowlanych 
• tapet 
• pieluch jednorazowych i innych materiałów 

higienicznych 
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań  

z papieru i naczyń jednorazowych 
• ubrań

Odpady 
biodegradowalne

Należy wyrzucać
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obier-

ki itp.) 

• rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów 
• skoszoną trawę, liście, kwiaty 
• trociny i korę drzew 
• niezaimpregnowane drewno 
• resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać
• kości zwierząt 
• oleju jadalnego 
• odchodów zwierząt 
• popiołu z węgla kamiennego 
• leków 
• drewna impregnowanego 
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF 
• ziemi i kamieni
• darni z ziemią
• innych odpadów komunalnych (w tym  

niebezpiecznych)

• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ra-
mach akcji dobroczynnych 

• plastikowe opakowania po produktach spo-
żywczych 

• opakowania wielomateriałowe (np. kartony 
po mleku i sokach) 

• opakowania po środkach czystości (np. 
proszkach do prania), kosmetykach (np. 
szamponach, paście do zębów) itp. 

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 
folie 

• aluminiowe puszki po napojach i sokach 
• puszki po konserwach 
• folię aluminiową 
• metale kolorowe 
• kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać
• butelek i pojemników z zawartością 
• plastikowych zabawek 
• opakowań po lekach i zużytych artykułów 

medycznych 
• opakowań po olejach silnikowych 
• części samochodowych 
• zużytych baterii i akumulatorów 
• puszek i pojemników po farbach i lakierach 
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Uwaga! Praca
Zatrudnimy do pielęgnacji dużego ogrodu 

w gminie Kocmyrzów-Luborzyca.
• W zakres prac wchodzi: plewienie, koszenie 

trawników, zamiatanie alejek, usuwanie liści, 
sadzenie, przycinanie roślin, itp.

• Mile widziane doświadczenie.
• Praca od poniedziałku do piątku, od 6-ciu  

do 8-miu godzin dziennie.
• Oferowane wynagrodzenie ok. 800,- zł net-

to za tydzień (tj. 20,- zł za godzinę). 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny tel. 601 511 517
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Mistrzostwa Polski Cheerleaders  
w Kielcach

Sezon turniejowy cheerleaders wystartował. 
W dniach 6–9 maja cztery formacje „Unique Che-
erleaders”zaprezentowały się podczas Mistrzostw 
Polski Cheerleaders w Kielcach. Drużyna wystąpi-
ła na „deskach” kieleckiego Teatru Tańca aż 18 razy, 
prezentując choreografie zespołowe, duetowe 
i indywidualne. Dzięki przynależności do Polskiego 
Związku Sportowego dzieci mogły przygotowy-
wać się do startu bez przerw w treningach. Zespół 
„Unique Cheerleaders” zakończył swoje występy 
w Kielcach licznymi sukcesami: 

„LITTLE UNIQUE”
• I miejsce Oliwka (trener Wiktoria Styczeń) 

Acro Solo LV 1
• I miejsce duet Nina i Gosia Pom Dance Pre-

mier Dzieci
• II miejsce duet Mery i Jagoda Pom Dance 

Premier Dzieci
• II miejsce (z różnicą zaledwie 1pkt!) dla Mini 

Drużyny Pom Dance Premier Dzieci
„UNIQUE STARS”
• I miejsce dla Drużyny Pom Dance Premier 

Junior Młodszy
• II miejsce duet Lena i Emilka (trener Laura 

Lubelczyk ) Pom Dance Premier Junior
• Młodszy
• XI miejsce duet Zosia i Dominika (trener 

Wiktoria Doniec) Pom Dance Premier Ju-
nior Młodszy

• XIII miejsce duet Iza i Kamila (trener Ula Pap-
ka) Pom Dance Premier Junior Młodszy

„UNIQUE TEENS Freestyle Pom Junior”
• II miejsce dla Mini Drużyny Freestyle Pom 

Junior
• IV miejsce duet Joanna Pieczarka i Gabriela 

Waśniewska Freestyle Pom Junior
• VII miejsce duet Agnieszka Śliwa i Dominika 

Czekaj (trener Julka Czajor ) Freestyle Pom 
Junior

„UNIQUE PRO”
• II miejsce Wiktoria Styczeń Acro Solo LV 5
• II miejsce Drużyna Cheer Jazz Senior
• IV miejsce Drużyna Freestyle Pom Senior
• IV miejsce duet Julka Czajor i Wiktoria Sty-

czeń duet Cheer Jazz Senior (choreografia 
Ula Papka )

• V miejsce duet Ula Papka i Wiktoria Doniec 
duet Freestyle Pom Senior

• VI miejsce duet Laura Lubelczyk i Wiktoria 
Doniec Cheer Hip Hop Senior VII miejsce 
duet Ola Skrzypek i Anna Wąsowicz Cheer 
Hip Hop Senior

Już niebawem zespół „Unique” zaprezentuje się 
na kolejnym turnieju. Tym razem będzie to Grand 
Prix w Rumii. Trzymajcie kciuki!

Opr. Lidia Stefańska
Foto. Antoni Kudelski
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 Starty młodych judoków
8 i 9 maja 2021 to pierwszy weekend w sporto-

wej rywalizacji w polskim judo po okresie marcowo- 
kwietniowej pandemii. W sobotę 8 maja zawodnicy 
CENTRUM JUDO K-L rywalizowali na matach 
Bielska-Białej w Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików, w dniu 08.05.2021. Nasza 
skromna reprezentacja, w składzie: Lena Ziembla 
i Kacper Rynczak zakończyła rywalizację na wal-
kach eliminacyjnych ( obydwoje stoczyli po 3 walki, 
pierwsza wygrana i następne dwie przegrane).

Natomiast niedziela 9 maja 2021r. przynio-
sła naszym reprezentantom 2 srebrne medale 
w Otwartych Mistrzostwach Krakowa Judo Dzie-
ci. Zdobyli je: Jan Machnik w wadze U12 – 70 kg 
i Julian Machnik w wadze U12 – 50 kg. Dwójka 
naszych reprezentantów Weronika Dzioba i Filip 
Kolanowski przegrała walki o medal, zajmując osta-
tecznie V miejsca w swoich kategoriach wagowych. 
Ostatni z reprezentantów Mikołaj Marczykiewicz 
zakończył zawody po dwóch walkach eliminacyj-
nych. Gratulujemy zawodnikom zdobytych me-
dali i dziękujemy za start.

Opr. K. Marchewczyk
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Odlotowe Dzieciaki 2021
W dniu 14 maja br. zakończyły się rywalizacje 

w Gminnym Konkursie „Odlotowe Dzieciaki” zor-
ganizowanym przez Centrum Kultury i Promocji 
w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci ze szkół 
podstawowych z podziałem na kategorie wiekowe: 
0–III, IV–VI oraz VII–VIII, a głównymi jego celami 
były możliwość zaprezentowania swoich umie-
jętności oraz rozwijanie uzdolnień i wrażliwości 
estetycznych.

W tym roku konkurs odbył się w formie on-
-line a wzięło w nim udział blisko 40 młodych 
wykonawców.

Konkurs oceniany był dodatkowo z podziałem 
na kategorie: muzyka oraz taniec, przez niezależne 
Jury w składzie: 

• Marta Zając – instruktorka i choreograf. 
Z tańcem związana od 7 roku życia. Szkoliła 
się u najlepszych choreografów w kraju. Od 
4 lat kształci z pasją dzieci i młodzież. Spe-
cjalizuje się w tańcu nowoczesnym.

• Miłosz Konarski – kompozytor, aranżer, 
producent muzyczny. Autor ponad 300 
piosenek dla dzieci. Komponuje muzykę do 
filmów, spektakli teatralnych, dyryguje or-
kiestrą, przygotowuje wydarzenia religijno 
– kulturalne, udziela się w wielu zespołach.

Oto ostateczne wyniki konkursu:
Muzyka:
Uczestnicy prezentowali śpiew solowy 

i w zespołach, grę na instrumentach klawiszowych 
i perkusji.

Miejsca I
• Basia Dziedzic
• Emilia Luty
• Maja Ucherek
• Zespół „WIOLINKI”
• Weronika Wójcik
Miejsca II
• Duet Oliwia i Zuzanna Ożóg
• Anita Żylska

Miejsca III
• Julia Gut
• Igor Styczeń
Wyróżnienia
• Tadeusz Wierzbanowski
• Tymoteusz Król
Taniec:
W tej konkurencji przodowały prezentacje tań-

ca Modern Jazz ale nie zabrakło również tańca 
z elementami akrobatyki.

Miejsca I
• Emilia Korżyńska
• Daria Małozięć
• Blanka Brodowska
• Anita Natkaniec
Miejsce II
• Emilia Słaby
Miejsce III
• Adrianna Kmak
W tegorocznym konkursie udział wzieli również 

przedstawiciele innych województw. Gościnnie, 
poza konkursem zaprezentowały swoje talenty 
Aleksandra Juchniewicz oraz Julia Rączka. Przygo-
towane przez wokalistki piosenki były pięknie arty-
stycznie wykonane.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim 
uczestnikom. Jesteście prawdziwymi „odloto-
wymi dzieciakami”!

Sukcesy wokalistek CKiP
Z przyjemnością informujemy, że wokalistki sek-

cji wokalnej CKiP – Estera Wierzbińska i Blanka 
Wierzbińska zdobyły I miejsca w swoich katego-
riach wiekowych w IV Konkursie Piosenki „Żon-
kilowy Song” organizowany przez Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza 
w Krakowie oraz Ośrodek Kultury Kraków – Nowa 
Huta. Konkurs został przygotowany podczas akcji 
„Pola Nadziei”. Estera i Blanka zgodnie z regulami-

nem zostały zgłoszone przez Szkołę Podstawową 
w Łuczycach oraz XI L.O. w Krakowie.

W innym – IX Ogólnopolskim Festiwalu Wokal-
nym „Mikrofon MOK i Ty” organizowanym przez 
MOK w Wojkowicach wzięła udział wokalistka 
CKiP Weronika Wójcik awansując do ścisłego Fi-
nału Festiwalu. Do konkursu przystąpiło prawie 
400 osób z całej Polski. Esterze, Blance i Weronice 
serdecznie gratulujemy!
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Orientalny maj w Centrum Kultury
15 maja o godzinne 18.00 odbył się w naszym 

Centrum Kultury niesamowity, orientalny pokaz 
tańca, który przygotowały tancerki grupy Sihir 
Stars i Studia Tańca Sihir. Tanecznym, wielbłądzim 
krokiem wprowadziliśmy Państwa w klimat wieczo-
ru, który obfitował w mnóstwo wrażeń.Widzowie 
poznali wiele odmian tańca orientalnego w wyko-
naniu Mistrzyń Polski i Świata w tańcu brzucha. 
Tancerki prezentowały zarówno orientalną klasy-
kę, folklor marokański, iracki, egipski, a także roz-
maite fuzje i zaskakujące fantazje choreograficzne.

Choreografie na ten magiczny wieczór przy-
gotowała Rozalia Walocha. Tancerka klasy mi-
strzowskiej w stylach Belly Dance Oriental, Stan-
dard i Latin. Założyciel, trener i choreograf Studia 
Tańca Sihir. Sześciokrotna Mistrzyni Polski Belly 
Dance. Finalistka Mistrzostwa Świata i Europy 

wśród profesjonalnych tancerek tańca brzucha. 
Zdobywczyni medalowych miejsc podczas wielu 
międzynarodowych festiwali orientalnych w Turcji, 
Niemczech, we Włoszech, na Ukrainie w Rosji, na 
Białorusi, a Austrii, w Norwegii, na Słowacji, w Hisz-

panii, w Czechach, w Grecji i na Łotwie. Ten sobotni 
wieczór był dla naszych tancerek wyjątkowy, po-
nieważ po wielu miesiącach lockdownu ponownie 
mogły wystąpić przed widownią. Nic nie jest tak 
istotne dla artysty jak jego publika. Tancerka bę-
dąc na scenie przekazuje tańcem swoje emocje 
widzom, a ich reakcja dodaje im energii do dalszego 
występowania. 

Studio Tańca Sihir powstało 14 lat temu i mot-
tem szkoły jest hasło Sihir– bo taniec to magia. Stu-
dio przez te lata odniosło wiele sukcesów. Tancerki 
zdobywały tytuły Mistrzów Polski, Europy, Świata, 
wygrywały festiwale w ponad 30 krajach. Mamy 
nadzieję że przybliżyliśmy Państwu trochę kultury 
orientalnej która pełna jest kolorytu i magii. Kon-
cert poprowadziła Agnieszka Brodowska Dyrektor 
Centrum Kultury, a transmisja na żywo dostępna 
była na kanele You Tube oraz FB.

Foto. Katarzyna Bulka

Nasz Ogród Wertykalny
W kwietniu 2021 roku zakończyliśmy trwający 

projekt „Nasz Ogród wertykalny”.
Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 7000 zł. 

z programu „Tu Mieszkam, Tu zmieniam Eko” Fun-
dacji Santander został zaprojektowany i wykonany 
w budynku Centrum Kultury żywy mural roślinny. 
Kompozycja składa się z ponad 80-ciu roślin róż-
nego gatunku, których zadaniem jest utrzymanie 
dobrego mikroklimatu oraz poprawa wizualna zie-
lonego kącika.

W ramach projektu odbyły się również warszta-
ty ornitologiczne dla dzieci, na których uczestnicy 
mieli okazję do majsterkowania, a najmłodsi do ma-
lowania drewnianych ptaszków. Światowy Dzień 
Ziemi uczciliśmy montując budki lęgowe na pobli-
skich drzewach oraz sadząc rośliny miododajne nie 
zapominając o najmniejszych owadach.

Dofinansowano w ramach konkursu grantowego 
„Tu Mieszkam, Tu zmieniam Eko”

„Do Eko Dzieła” – podsumowanie
Okres wiosenny rozpoczęliśmy od realizacji 

projektu „Do Eko Dzieła”, którego przeprowadze-
nie, ze względu na trudności epidemiczne, zostało 
przeniesione z pierwotnego terminu w roku 2020 
na wiosnę tego roku. W ramach tegoż projektu mie-
liśmy przyjemność ogłosić dwa ekologiczne kon-
kursy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród naszych mieszkańców. Pierwszy konkurs pt. 
„Zaprojektuj Eko Ozdobę Świąteczną” adresowany 
był do wszystkich, z podziałem na grupy wiekowe. 
Łącznie nadesłano 40 prac i wszystkie one zosta-
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ły nagrodzone zestawami roślin miododajnych 
(Rhododendron+Róża). Dzięki naszej współpracy  
z lokalnym Centrum Ogrodniczym każdy z uczest-
ników miał okazję samodzielnie wybrać konkurso-
we rośliny.

Drugi konkurs „Zaprojektuj Eko Mem” skierowa-
ny był do młodzieży i polegał  na zaprojektowaniu 
graficznym Mema, którego przekaz miał trafnie 
oddawać współczesne problemy zanieczyszczenia 
powietrza oraz sposoby skutecznej „walki” z tym 
problemem.

Spośród nadesłanych prac, konkursowe jury 
wyłoniło trzy najlepsze, za które nagrodzeni otrzy-
mali bony w wysokości: 600 zł, 400 zł oraz 200 zł 
do wykorzystania w sklepie „Decathlon”.

Środki z pozyskanego dofinansowania prze-
znaczone zostały na organizację warsztatów 
florystycznych pt. „Las w Słoiku”. Ze względu na 
obostrzenia epidemiczne w czasie planowanych 
warsztatów, forma spotkań została zmodyfikowa-
na tak, aby zachować bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników. 30 osób biorące udział w warsztatach 
otrzymało specjalnie przygotowane zestawy wraz 
z instruktażem do samodzielnego wykonania kom-
pozycji roślinnej, w domu. Aby ten instruktaż był 
czytelny i zrozumiały nagrany został film instruk-
tażowy, na którym pokazano jak „krok po kroku” 

wykonać „Las w Słoiku”. W trakcie trwania projektu 
powstał również materiał filmowy prezentujący 
wykład ekologiczny pt. ”Czyste powietrze i ochro-
na środowiska to nasza wspólna sprawa” prezen-
towany przez ekodoradcę Urzędu Gminy Anetę 
Cabę. Jego tematyka  dotyczyła ochrony, jakości 
powietrza  z naciskiem na „eko nawyki” i nawiązy-
wała do treści uchwały antysmogowej obowiązu-
jącej na terenie Województwa Małopolskiego. Film 
wraz z ekologicznymi gadżetami został rozesłany 
do jedenastu placówek oświatowych na terenie 
Gminy Kocmyrzów –Luborzyca.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Gmina 
Aktywna+” oraz Centrum Kultury i Promocji w ramach 
otrzymanej dotacji w kwocie 17 312,00 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków EFR-
ROW otrzymanych w ramach projektu grantowego 
pt.”Edukatornia”-oferta warsztatów podnoszących 
kompetencje mieszkańców LGD Stowarzyszenie Ko-
rona Północnego Krakowa „realizowanego w ramach 
Podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

„Mała Pszczoła Wiele Zdoła”
Decyzją Zarządu Województwa Małopolskie-

go Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” otrzymała 
wsparcie finansowe w ramach konkursu „Małopol-
ska Pszczoła 2021” na kwotę 13 000 zł.

W ramach realizacji projektu w okresie waka-
cyjnym odbędzie się w cykl warsztatów pszczelar-
skich, połączony z wizytami w pobliskiej pasiece 
oraz renowacja biologiczna Parku Lipowego w Wy-
siołku Luborzyckim poprzez nasadzenie drzew 
i roślin miododajnych. Projekt adresowany jest 
do mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
których już niebawem zaprosimy do wspólnego 
działania.

Celem projektu jest ochrona różnorodności bio-
logicznej na terenie województwa małopolskiego 
oraz wzrost świadomości uczestników projektu, 

dotyczącej znaczenia owadów zapylających i róż-
nych zastosowań, jako formy gospodarowania na 
obszarach wiejskich.

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego”.

„Betlejem Polskie Lucjana Rydla”
Miło nam poinformować, że decyzją Zarządu 

Województwa Małopolskiego Stowarzyszenie 
„Gmina Aktywna+”, w ramach konkursu „Mecenat 
Małopolski 2021 – I edycja”, otrzymało dotację  
w kwocie 10.000 zł. na realizację Projektu pn. „ Be-
tlejem Polskie Lucjana Rydla”.

Działania projektowe polegać będą na wzboga-
ceniu oferty kulturalnej w Gminie Kocmyrzów-Lu-
borzyca, poprzez organizację cyklu 32 warsztatów 
tanecznych, teatralnych, muzycznych oraz wokal-
nych. Uczestnicy „pod okiem” choreografa Kazi-
mierza Cygana, będą przygotowywać się do spek-
taklu muzycznego opartego na dramacie Lucjana 
Rydla „Betlejem Polskie”. Planowane wydarzenie 
odbędzie się w grudniu 2021 roku.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego.
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Wsparcie finansowe dla Zespołu  
Ludowego „Złoty Kłos”

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” otrzyma-
ło, w ramach małego grantu przyznanego przez 
Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, dotację w kwocie  
9 600 zł na zakup strojów Krakowiaków Wschod-
nich  dla Zespołu Ludowego „Złoty Kłos”, na po-
trzeby jego udziału w Przeglądzie Zespołów Regio-
nalnych „Krakowski Wianek”.

Celowość zadania została uznana w związku  
ze zgłoszeniem zespołu do udziału w „Krakow-
skim Wianku – 38. Przeglądzie Zespołów Regio-
nalnych im. Jędrzeja Cierniaka. Uczestnicy będą 

prezentować folklor krakowski w formie śpiewu i 
tańca ludowego. Udział w eliminacjach stanowić 
będzie kwalifikację do Ogólnopolskiego Konkursu 

Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Dru-
żbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania”  
w Bukowinie Tatrzańskiej w 2021 r., jak również  
na Małopolski Przegląd Obrzędów, Obyczajów  
i Zwyczajów Ludowych Podgórzyńskie Gody w Łu-
żnej w 2022 r. Zespół będzie mieć także możliwość 
udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kapel i Śpie-
waków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2021 r.

Projekt realizowany będzie przy współpracy  
z Centrum Kultury i Promocji, który był inicjato-
rem zgłoszenia Zespołu Ludowego ”Złoty Kłos” do 
udziału w ogłoszonym Przeglądzie, reprezentując 
Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.

Zadanie publiczne pt. „Doposażenie Zespołu Lu-
dowego w stroje krakowiaków wschodnich na po-
trzeby udziału w Przeglądzie Zespołów Regionalnych 
„Krakowski Wianek” realizowane przez Stowarzysze-
nie „Gmina Aktywna+” zostało współfinansowane  
ze środków budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
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Wiadomości Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej
Ponad 100 tys. zł na na realizację Programu  
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Dodatkowe środki finansowe na rozwój pomocy społecznej – 
zadanie dofinansowywane ze środków budżetu państwa

W dniu 13 maja 2021 r. Wójt Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca podpisał umowę z Wojewodą 
Małopolskim na realizację programu resortowego 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent 
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Przygotowany 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnio-
sek o przyznanie środków z Funduszu Solidarno-
ściowego został rozpatrzony pozytywnie i dzięki 
temu gmina otrzyma kwotę aż 110 762 zł prze-
znaczoną na realizację usługi asystenta, jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełno-
sprawnych. Celem programu „Asystent Osobisty 
Osoby Niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans 
osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej 
samodzielnego i aktywnego życia i poprawa ich 
funkcjonowania w środowisku.

Program finansowany jest w całości ze środków 
państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidar-
nościowego i pozwoli na zrealizowanie ponad 2 tysięcy 
godzin usług asystentów osobistych dla osób niepełno-
sprawnych, uczestniczących w programie.

W bieżącym roku Gmina Kocmyrzów-Luborzy-
ca złożyła do Wojewody Małopolskiego wniosek 
na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – dofinansowanie umożliwiają-
ce rozwój pomocy społecznej poprzez organizację 
konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników 
Ośrodka a także organizację poradnictwa specja-

listycznego dla mieszkańców gminy. W efekcie 
pozyskano dodatkową kwotę 41 600 zł, która 
pozwoli na realizację zaplanowanych we wniosku 
działań odpowiadających na potrzeby zarówno 
pracowników Ośrodka, jak i na potrzeby miesz-
kańców gminy. Ponieważ potrzebą taką było za-
pewnienie mieszkańcom dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego, to dzięki uzyskanym środkom fi-
nansowym uruchomiony został Punkt Poradnictwa 
Specjalistycznego w którym po 2 razy w miesiącu 
popołudniami dyżurować będą: terapeuta uzależ-
nień i psycholog. Punkt usytuowany jest w budyn-
ku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc” (wejście od 

strony paczkomatu), a rezerwacji wizyt na konkret-
ne terminy zarówno do terapeuty uzależnień jak 
i psychologa można dokonywać za pośrednictwem 
naszego GOPS – pod numerem telefonu:12 387 
11 10 lub bezpośrednio u pracowników socjalnych. 
Poradnictwo jest bezpłatne.

W czym pomoże terapeuta uzależnień?
Konsultacje terapeuty uzależnień mają na celu 

wstępne rozpoznanie problemu uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych (m.in. alkohol, nar-
kotyki) oraz uzależnienia od pewnego rodzaju za-
chowań (np. uzależnienie od gier komputerowych, 
Internetu). W trakcie spotkań będzie można uzy-
skać informacje o dostępnych formach pomocy 
i lecznictwa dla osób uzależnionych oraz dla osób 
z rodzin z problemem alkoholowym. Udzielane 
będą informacje o najbliższych placówkach lecze-
nia uzależnień oraz o sposobach kwalifikacji do 
danego miejsca. Ważnym elementem pierwszych 

konsultacji psychologicznych oraz terapeutycz-
nych jest rozpoznanie problemu oraz proces mo-
tywacji do podjęcia dalszego leczenia. W ramach 
dyżurów prowadzone będą również konsultacje 
dla osób będących rodziną osoby uzależnionej lub 
mieszkających we wspólnym gospodarstwie domo-
wym z osobą uzależnioną. Możliwe będą również 
konsultacje dla osób dorosłych, które pochodzą 
z rodzin z problemem alkoholowym i które czu-
ją, że aktualnie wpływa to na ich życie w sposób 
negatywny.

W czym pomoże psycholog?
Poradnictwo psychologiczne skierowane jest 

do osób przeżywających trudności, które utrudnia-
ją codzienne funkcjonowanie. Zakres poradnictwa 
obejmuje m.in.:

• problemy emocjonalne, przystosowawcze, 
które mogą przejawiać się obniżeniem na-
stroju, przeżywaniem nieuzasadnionego 
lęku, obniżeniem motywacji do podejmowa-
nia działań,

• problemy rodzinne (problemy wy-
chowawcze – nabycie wiedzy 
i umiejętności, które pozwolą na pod-
jęcie dialogu i współpracy z dzieckiem), 

• problemy małżeńskie – m.in. nabycie umie-
jętności skutecznej komunikacji pozwalają-
cej na lepsze wzajemne zrozumienie swoich 
potrzeb i oczekiwań,

• problem przemocy w rodzinie – osoby do-
znające przemocy (edukacja dotycząca: 
przemocy, mechanizmów występujących  
w przypadku osób stosujących przemoc – 
edukacja dotycząca: radzenia sobie z trud-
nymi emocjami (szczególnie złością), kory-
gowania postaw i zachowań związanych  
z przemocą, nabywanie umiejętności kon-
struktywnej komunikacji interpersonalnej 
oraz samokontroli.
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Uwaga Seniorzy! Rządowy  
Program „Wspieraj Seniora” –  
trwa nadal

Pomimo luzowania przez rząd kolejnych obo-
strzeń i spadku liczby osób zakażonych Covid-19, 
koronawirus jeszcze nie odpuścił i cały czas musi-
my uważać i robić wszystko , aby nie zachorować. 
Przed zakażeniem koronawirusem powinny być 
szczególnie chronione osoby starsze. To dla nich 
powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Se-
niorów i działający nadal w jego ramach program 
rządowy „Wspieraj Seniora”. Dzięki programowi 
Wspieraj Seniora osoby w wieku powyżej 70 lat, 
które nie mogą mieć zabezpieczonych potrzeb 
w inny sposób (np. z pomocą rodziny, sąsiadów, 
znajomych) mogą uzyskać niezbędną pomoc 
w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia 
z domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na 
dostarczeniu zakupów w postaci np. niezbędnych 
produktów spożywczych, środków czystości czy 
też artykułów higienicznych , które następnie zo-
staną dostarczone do domu seniora. Senior może 
również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w za-
kresie np. załatwiania drobnych spraw urzędowych 
(jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważ-
nień od seniora lub udostępnienia danych wrażli-
wych), wyprowadzenie psa , dostarczenia ciepłego  
posiłku itp.

Uwaga! Koszty zakupów pokrywa Senior!
Z programu mogą również skorzystać osoby po-

niżej 70 roku życia, które pozostają w domu w związ-

ku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w przypadku 
braku możliwości realizacji we własnym zakresie 
niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdro-
wia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. 
Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom 
potrzebującym poniżej 70 roku życia należy do de-
cyzji ośrodka pomocy społecznej.

Jak uzyskać pomoc?
1. Osoba starsza, która zdecyduje się pozostać 

w domu w związku z utrzymującym się sta-
nem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię  
(22 505 11 11). Można również dzwonić bez-
pośrednio do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej  
(12 387 11 10).

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje 
prośbę za pomocą specjalnej aplikacji do ośrod-
ka pomocy społecznej.

3. Pracownik ośrodka kontaktuje się z seniorem, 
weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia 
czyli ustala szczegóły np. co należy kupić dane-
mu seniorowi , za jaką kwotę , w jakiej ilości itp. 
Koszty zakupów pokrywa senior.

4. Ośrodek pomocy społecznej organizuje i reali-
zuje usługę w sposób ustalony w danej gminie.

Więcej informacji na stronie: https://wspieraj-
seniora.pl

Podziękowania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy składa serdeczne podziękowania 

właścicielowi firmy „ Instalacje Sanitarne” panu Rafałowi Kryus, za nieodpłatne zainstalowanie kuchenki 
i piecyka gazowego rodzinie znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dziękujemy za wspar-
cie i pomoc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje mieszkance Kocmyrzowa za odzież i inne przekazane 
rzeczy, które z pewnością dobrze posłużą osobom potrzebującym. Serdecznie dziękujemy.
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Sz. P. Krzysztofowi Malikowi 

Sołtysowi miejscowości Łososkowice  
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci Córki

składają

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – Marek Jamborski
Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

oraz pracownicy Urzędu Gminy

Druhowi Krzysztofowi Malikowi  

wyrazy współczucia i żalu oraz wsparcia z powodu śmierci Córki

składają

Komendant Gminny OSP – Andrzej Szwajca
oraz Zarząd Gminny ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Koledze Krzysztofowi Malikowi  

wyrazy głębokiego żalu z powodu śmierci Córki

składa

Zarząd Gminnej Organizacji PSL 



Tajemnice przykościelnych cmentarzy
Obchodząc otoczenie starych kościołów w Czu-

licach, Goszczy czy Luborzycy nie dostrzeżemy ani 
mogił, ani krzyży nagrobnych. A przecież od śre-
dniowiecza aż do początku XIX wieku – czyli bez 
mała pół tysiąca lat – na tym niewielkim obszarze 
obwiedzionym ogrodzeniem chowano ciała zmar-
łych parafian. Wierzono bowiem, że ciało powinno 
być jak najbliżej sacrum. Stąd zwłoki zaszczytnych 
i zamożniejszych chowano w kościele w kryptach, 
a resztę na cmentarzu, który stanowiła ziemia 
naokoło kościoła. W jaki sposób ciała wszystkich 
zmarłych mogły się pomieścić na małym cmenta-
rzyku? I kogo nazywano „pożeraczami ciał”?

Zimą 1733 roku zmarł osiemdziesięcioletni 
Wojciech Pankowic, grabarz w Czulicach. Pocho-
wano go na przykościelnym cmentarzyku od strony 
zachodniej, a więc przy drodze do głównych wrót 
świątynnych. Kolejną zmarłą w parafii była jego 
małżonka i równolatka Zofia, która odeszła trzy ty-
godnie po mężu. Tę zaś pochowano z drugiej strony 
cmentarza. Nie dziwi bliska śmierć w jednym domu 
(wszak dawne przysłowie brzmiało: nie każdy sta-
rzec przeżyje marzec). Nie dziwi także pochówek 
małżonków w różnych częściach cmentarza. O ile 
grabarz mógł być kimś ważnym w społeczności pa-
rafialnej, to po jego śmierci o pochówek małżonki 
nie miał może już kto zadbać. Nie wiadomo, jak dłu-
go służył miejscowej świątyni Pankowic. Z drugiej 
strony trudno powiedzieć, dlaczego podopiecz-
ny szpitalika-przytułku parafii w Goszczy, niejaki 
Wawrzyniec Zadzik, został pochowany w „gro-
bowcu murowanym” w świątyni w roku 1787, przez 
księdza Kacpra Nowackiego, plebana w Goszczy 
i Niedźwiedziu. A miejsce to tradycyjnie było zare-
zerwowane dla okolicznej szlachty, duchowieństwa 
czy zamożnych kmieci. Możliwe więc, że Zadzik był 
dawnym gospodarzem, który po przekazaniu za-
grody i pól potomstwu opłacił pobyt w szpitaliku. 
W ten sposób mógł żyć w pobliżu świątyni jako 
szanowany „obywatel wsi”, brać udział w śpiewach 
chóru, trzymać do chrztu dzieci w wypadku, kiedy 
nie było innego kandydata na kuma. Powróćmy te-
raz do tytułowego zagadnienia.

Ile przez swoje życie zawodowe grabarz wiejski 
mógł pochować ciał? Nawet całą parafię! Trudno 

uzyskać odpowiednie obliczenia dla grabarza Pan-
kowica, ale w nieodległej parafii Więcławice gra-
barz Wawrzyniec Sobotka, zwany po uważaniu „ze 
szlachecka” Sobocińskim, do swej śmierci w wieku 
około 60 lat kopał doły na umarłych przez 30 lat. 
Swoją „karierę” zaczął w trudnym roku 1737, kiedy 
miała miejsce bardzo duża śmiertelność wywołana 
klęską nieurodzaju, wielkim głodem i zarazą, któ-
ra rzuciła się na osłabione organizmy. Po okolicy 
leżało wiele ciał nieznanych wędrowców, bezsku-
tecznie poszukujących wcześniej żywności. Dla 
zwożonych ciał grabarze Czulic czy Luborzycy do 
swej dyspozycji mieli jedynie niewielki cmentarzyk 
przykościelny (do dziś wyznacza go mniej więcej 
ogrodzenie świątyni). „Nadprogramowych” zmar-
łych np. parafian zmarłych na dżumę grzebano pod 
figurami w polach. Ciała odstępców, osoby uznane 
za opętane przez diabła, czarownice, ale i samobój-
ców, bliżej nie znanych wędrowców (nie było wów-
czas dowodów osobistych, więc ksiądz nie mógł 
być pewien, czy dana osoba była za życia chrześci-
janinem) czy dzieci zmarłych przed chrztem zwykle 
chowano po uznawanych za nawiedzone granicach 
wsi czy przy krzyżówkach dróg.

Grabarz Sobotka, nazwany przez plebana 
w chwili swej śmierci „kopaczem umarłych”, pocho-
wał łącznie nie mniej niż 1583 osób, taką przynaj-
mniej liczbę udało nam się określić na podstawie 
metryk pochówków. I tyle mniej więcej liczyła ów-
cześnie przeciętna wiejska parafia w okolicy. Nigdy 
nie dowiemy się, ilu niegodnych grabarze wiejscy 
pochowali w miejscach ustronnych. Sobotka, po-
dobnie jak kat w mieście, nigdy nie został poproszo-
ny na ojca chrzestnego czy na świadka ślubu. Ale 
miał to szczęście, że nie musiał grzebać żadnego 
z pięciorga swych dzieci, które go przeżyły. Tym-
czasem, zgodnie z realiami epoki, około 60% wyko-
nanych w tych czasach pochówków to nieletni (tyl-
ko co drugie dziecko żyło dłużej niż pięć lat – stąd 
średnia umarłych wyniosła tylko około 26 lat).

Co około pięć dni grabarz w Luborzycy czy Gosz-
czy wbijał sztych w miękką ziemię cmentarza. Cze-
mu taką miękką? Te małe nekropolie były nazywa-
ne „pożeraczami ciał”. Kiedy po około dwóch latach 
grabarz zataczał wokół kościoła „koło śmierci”, do-

chodził do starych mogiłek. Wyciągał pozbawione 
tkanki mięsnej kości i składał je w kostnicy, niewiel-
kim budynku w pobliżu kościoła (w jednej z parafii 
organista mieszkał w takim domku na cmentarzu, 
a za przepierzeniem jego izby była składnica kości). 
Po zapełnieniu kostnicy (z łac. ossarium, stąd może 
rybie ości) miał miejsce trzeci, wspólny i uroczysty 
pochówek wszystkich szczątek dawnych parafian 
w wielkim dole. Na takie ceremonie przybywali na-
wet biskupi. Cmentarze przykościelne zaczęto za-
mykać na skutek przepisów sanitarnych zaborców, 
na przełomie XVIII i XIX wieku.

Warto jednak zważać na tę miękkość trawników 
przykościelnych. Tam, pośród nielicznych już, nie-
wybranych przez grabarzy kostek, leżą – niekiedy 
od siedmiuset lat – resztki materii, która kiedyś, 
i przez całe pokolenia, przeniosła cud życia na dziś 
żyjących. Dawni parafianie mieli zapewne podobne 
do współczesnych oczy, twarz, włosy, barwę głosu. 
Gen przenoszony sztafetą życia ludzkiego trwa.

Dr hab. Mateusz Wyżga,
Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. 

KEN w Krakowie,
Instytut Historii i Archiwistyki
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