
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie 
spokój i radość, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością  
i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego  
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą:

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

Zdrowych  
i Wesolych  
Swiat!

lokalne
wiadomości
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BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GŁĘBOKA, GOSZCZA, GOSZYCE, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA,  
ŁOSOSKOWICE, ŁUCZYCE, MACIEJOWICE, MARSZOWICE, PIETRZEJOWICE, PRUSY, RAWAŁOWICE, SADOWIE, SKRZESZOWICE, SULECHÓW, 
WIKTOROWICE, WILKÓW, WOLA LUBORZYCKA, WYSIOŁEK LUBORZYCKI, ZASTÓW
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 Zdrowych, pełnych ciepła i miłości Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech ten szcze-
gólny czas dostarczy wielu pięknych chwil, pełnych nadziei i wzruszeń oraz przynie-
sie odpoczynek od codziennych trosk. Życzymy, aby każdy dzień Nowego 2022 roku 
przyniósł zdrowie, szczęście i wiele sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszka Brodowska wraz z zespołem

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

Radny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Okrajek

Niech radość i pokój Świąt Narodzenia Pańskiego towarzyszą Wszystkim przez 
cały Nowy 2022 Rok. Życzę, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił 
zamierzenia i plany zarówno osobiste jak i zawodowe, aby przyniósł wiele satysfakcji  
i radości z własnych dokonań.

Radny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Tochowicz

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

Radna Powiatu Krakowskiego Beata Bartoszek

Nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego niech niosą ze sobą wiele radości, spo-
koju oraz refleksji nad mijającym 2021 rokiem. Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca pragnę życzyć, aby ten świąteczny czas był czasem wyjątkowym, rodzinnym 
 i aby napełnił Wszystkich nadzieją na przyszłość w nowym nadchodzącym 2022 roku.

Prezes Stowarzyszenia „Gmina Aktywna+” Sylwia Zawalska-Wierzbińska

Ze szczerego serca w ten piękny czas, gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas, ży-
czymy miłości, bez trosk i złości, a w Nowym 2022 Roku marzeń spełnienia i pomyśl-
ności, wszystkim Mieszkańcom naszej gminy życzą:

Zarząd i członkowie Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca składa  
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2022 Roku Wszyst-
kim Swoim Członkom oraz Mieszkańcom naszej gminy życzenia wszelkiej pomyślno-
ści, zdrowia, spokoju i realizacji wszelkich marzeń. Nasze życzenia kierujemy szczegól-
nie do wszystkich naszych Darczyńców oraz osób, które swoją działalnością wspierają 
prace naszego Koła.

W imieniu Zarządu Koła Przewodnicząca Grażyna Bebak

Piotr Goraj
Przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie

Wojciech Pałka
Starosta Krakowski

Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał…

(Łk 10, 14)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy  
błogosławionych i pełnych radości chwil w rodzinnym gronie.

Niech miłość Zbawiciela, który przychodzi na świat w postaci Dzieciątka Jezus, 
rozświetla Państwa życie, nadając mu głęboką, nieprzemijającą wartość.

Niech radość i optymizm Świąt Narodzenia Pańskiego wypełnią każdy dzień Nowego 2022 Roku, 
pozwalając zapomnieć o troskach i problemach kończącego się roku.

Życzenia świąteczne



XXX Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 29 listopada 2021 r. w Urzędzie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się, w trybie 
hybrydowym, posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy. 
W poniedziałkowej Sesji wzięli udział delegaci Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca do Małopolskiej Izby 
Rolniczej: pani Anna Kaczmarczyk i pan Krzysztof 
Malik oraz pan Marek Thier, mieszkaniec naszej 
gminy, delegat MIR z Gminy Świątniki Górne.

Posiedzenie rozpoczęło się od części procedu-
ralnej, w trakcie której Radni przyjęli protokół z po-
przedniej XXIX Sesji Rady Gminy oraz zatwierdzili 
porządek obrad.

W pierwszym punkcie realizowanego porządku 
obrad informację dotyczącą relacji pomiędzy gmi-
ną Kocmyrzów-Luborzyca a firmą TAURON Nowe 
Technologie S.A., zwłaszcza w zakresie sposobu 
komunikowania w przypadku zaistnienia uszko-
dzeń i awarii oświetlenia ulicznego, przedstawili 
pracownicy Urzędu Gminy Joanna Marona i Mar-
cin Podraza. Po przedstawionej informacji odbyła 
się krótka dyskusja, w trakcie której Radni poruszyli 
najważniejsze problemy związane z ww. tematyką. 
Następnie, w kolejnym punkcie obrad, szczegóło-
wą informację na temat działalności Małopolskiej 
Izby Rolniczej przedstawił zebranym delegat MIR 
Krzysztof Malik.

W dalszej części Sesji głos zabrał Wójt Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, który 

przedłożył obecnym na Sesji informację o pracy 
w okresie pomiędzy XXIX a XXX Sesją Rady Gmi-
ny. Po zakończonym wystąpieniu pana Wójta, in-
formację o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji 
Rady Gminy w analogicznym okresie, przedstawili 
ich Przewodniczący:Władysław Zięciak – Komisja 
Rolnictwa, Handlu i Usług, Grzegorz Marzec – Ko-
misja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Augustyn 
Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodar-
ki Przestrzennej, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, 
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz 
Tadeusz Rozpondek (Wiceprzewodniczący) – Ko-
misja Planowania i Inicjatyw Społecznych.

Kontynuując obrady, Rada Gminy podjęła na 
poniedziałkowej Sesji uchwały:

• w sprawie uchwalenia rocznego„Programu 

współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
z organizacjami pozarządowymi i podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na rok 2022”;

• w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa 
Łososkowice w sprawie przyznania środków 
z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 
2022. Z powodu stwierdzonych braków 
formalnych wniosek sołectwa Łososkowice 
został przez Radę Gminy odrzucony.

Po zakończeniu tej części obrad Przewodniczą-
ca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta 
przedstawiła Radnym informację o pracach doty-
czących otrzymanych skarg i petycji. Po wystąpie-
niu pani Anny Szlachty oraz przeprowadzonej dys-
kusji Radni podjęli uchwały:

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

• w sprawie odrzucenia wniosku Stowarzy-
szenia „Młodzi Demokraci”;

• w sprawie uznania, iż Rada Gminy nie jest 
właściwym organem do rozpatrzenia skargi 

złożonej przez mieszkankę gminy;
• w sprawie uznania za częściowo zasadną 

skargi złożonej przez Sołectwo Wilków;
• w sprawie pozytywnego rozpatrzenia pe-

tycji mieszkańców Sulechowa dotyczącej 
utwardzenia drogi gminnej publicznej nr 
600310K „Sulechów Błonie”w miejscowo-
ści Sulechów na odcinku 80 metrów.

W dalszej części Rada Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca podjęła następujące uchwały:

• w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wy-
sokości diet związanych z wykonywaniem 
mandatu Radnego oraz zasad zwrotu kosz-
tów podróży służbowych;

• diet dla przewodniczących organu wyko-
nawczego jednostek pomocniczych (Sołty-
sów) Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

• w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Po przyjęciu ww. uchwał Rada wysłuchała in-
formacji na temat złożonych oświadczeń majątko-
wych, którą przedstawiła Przewodnicząca Rada 
Gminy Małgorzata Doniec.

Ostatnie, podjęte przez Radnych, podczas po-
siedzenia XXX Sesji Rady, uchwały to:

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

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2021–2033.

Posiedzenie XXX 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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Informacja w sprawie  
oświetlenia na terenie gminy

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że na 
naszym terenie znajduje się obecnie 2060 lamp.

• Spośród tej ilości 1797 lamp, zamontowa-
nych na słupach Tauronu, jest objętych umo-
wą konserwacyjną z firmą Tauron, która zo-
bowiązana jest na wezwanie gminy usuwać 
powstałe awarie.

• Wyjątkiem są lampy wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 776 na odcinku od Prus do Woli 
Luborzyckiej. Konserwacją tych 263 lamp 
zajmuje się Urząd Gminy, który w razie ko-
nieczności zleca firmie zewnętrznej doko-
nanie koniecznych napraw nieświecących 
lamp.

W bieżącym roku przeprowadzono taką kon-
serwację (za łączną kwotę 6983,53 zł brutto), na-

tomiast w najbliższych dniach zostanie przeprowa-
dzona kolejna konserwacja.

Modernizacja boiska w Dojazdowie
Uchwałą Sejmiku Województwa Małopol-

skiego nr XL/560/21 została udzielona naszej 
gminie pomoc finansowa na realizację zadania 
pn: „Kompleksowa modernizacja boiska wielofunk-
cyjnego wraz z utwardzeniem podłoża pod zewnętrz-
nymi urządzeniami siłowymi na działce nr 212/16 
w Dojazdowie, gm. Kocmyrzów-Luborzyca” w ra-
mach konkursu MIRS (Małopolska Infrastruktura 
Rekreacyjno-Sportowa).

Środki pomocowe z budżetu Województwa 
Małopolskiego to kwota 66 940 zł, co stanowi 
29,39 % kosztów ogółem inwestycji w wysoko-
ści 227 775,84 zł, będących wynikiem procedury 
przetargowej.

Zadaniem objęto wykonanie utwardzonej na-
wierzchni z kostki wibroprasowane z podbudową 
pod istniejące urządzenia terenowe siłowe oraz 
ławki, modernizację nawierzchni boiska wraz 
z pomalowaniem linii gry, remont ogrodzenia bo-
iska (czyszczenie i malowanie), montaż piłkochwy-
tów na istniejących słupkach stalowych i wymianę 
elementów urządzeń boiska do koszykówki i siat-
kówki. Termin realizacji zgodnie z umową o udzie-
lenie pomocy finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Modernizacja obiektu tj. boiska wraz z poprawą 

stabilności urządzeń siłowych, nie tylko przyczyni 
się do bezpiecznego uprawiania sportu ale rów-
nież do wzbogacenia atrakcyjności oferty sporto-
wej, poprawy dostępności do bazy sportowej oraz 
sprzyjać będzie rozwijaniu zainteresowań sporto-
wych wśród społeczności lokalnej.

Zimowe utrzymanie dróg  
w sezonie 2021/2022

Wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
w sezonie 2021/2022:
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L.p. Kategoria dróg Nazwa firm i osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie Nr telefonu

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

502 168 212

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Jakubowice 75 12 386 38 30
609 704 884

2. Drogi powiatowe Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK Wiesław Struzik 600 419 772 
struzikw@op.pl

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego 507 098 708

3. Drogi gminne Przedsiębiorstwo Budowlane i Drogowe 
„TRANSPYCH” Henryk Dutkiewicz

509 299 220 
transpych@wp.pl

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



Drogowe inwestycje
Trwają roboty budowlane na drodze gminnej w miejscowości Luborzyca. Wartość realizowanego zada-

nia to kwota 2.330.327,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 
1.296.653,00 zł. Planowany termin zakończenia robót – styczeń 2022 rok.

Fundusz Sołecki – Wilków
W ramach Funduszu Sołeckiego, w miejsco-

wości Wilków, w ostatnim okresie zamontowane 
zostały ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. 
Ponadto zakupiony został także zestaw „Street  
 

workout”, przeznaczony do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu. 

Zdjęcia pochodzą ze strony  
www.facebook.com z profilu  

Mieszkańcy Wilkowa

Program „Laboratoria Przyszłości”
Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Kocmy-

rzów-Luborzyca otrzymały wsparcie finansowe 
w kwocie 511 200,00 zł. Kwoty wsparcia otrzyma-
ne przez poszczególne placówki szkolne to:  

• SP w Goszczy im. gen. M. Langiewicza –  
60 000,00 zł

• SP w Luborzycy im. Noblistów Polskich–  
60 000,00 zł

• SP w Luborzycy im 600-lecia Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego – 91 200,00 zł

• SP w Łuczycach im. Jana Pawła II –  
60 000,00 zł

• SP w Goszycach im. T. Kościuszki –  
60 000,00 zł

• SP w Karniowie im. A. Mickiewicza –  
60 000,00 zł

• SP w Prusach im. Marszałka J. Pił-
sudskiego – 60 000,00 zł

• SP w Maciejowicach – 30 000,00 zł
• SP w Pietrzejowicach – 30 000,00 zł

Jest to 100% finansowanie, bez wymaganego 
wkładu własnego beneficjenta.

Celem powyższego działania jest wsparcie 
wszystkich szkół podstawowych w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. 
kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynie-
ria, sztuka oraz matematyka). Szkoły będą mogły 
zakupić pomoce dydaktyczne do szkół spośród  
175 pozycji – od narzędzi po roboty edukacyjne. 

Katalog podzielony jest na elementy wyposa-
żenia podstawowego i dodatkowego, które szko-
ły będą mogły zakupić w ramach otrzymanego 
wsparcia. 

Obecnie w skład wyposażenia podstawowego 
wchodzą: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplika-
cjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, 
wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi 
akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji 
swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie 
etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

W ramach Inicjatyw Samorządowych realizowane są obecnie dwa odcinki chodników:

1. Odcinek chodnika przy drodze powiatowej 
w miejscowości Łuczyce. Całkowita wartość robót 
738.423,00 zł, w tym 50% to środki z budżetu Po-

wiatu Krakowskiego (kwota 369.212,00 zł.) Plano-
wane zakończenie robót – koniec grudnia 2021 r.

2. Odcinek chodnika przy drodze wojewódz-
kiej 776 w miejscowości Luborzyca. Wartość ro-
bót wynosi 449.816,00 zł, w tym 50% to dofinan-

sowanie Województwa Małopolskiego (kwota 
224.908,00 zł).
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Nowy sprzęt dla OSP Marszowice
W dniu 28 listopada 2021 r. w Marszowicach 

odbyło się uroczyste przekazanie systemu auto-
matycznego powiadamiania o zagrożeniach (tzw. 
selektywne wywołanie DSP-50) dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Marszowicach.

Zadanie to zostało zrealizowane dzięki pomocy 
finansowej udzielonej przez Województwo Mało-
polskie, w ramach konkursu „Małopolskie OSP – 
2021 – część B” na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu województwa małopolskiego.

Wstępna promesa dla naszej  
gminy w ramach Rządowego  
Funduszu Polski Ład

Na podstawie pozytywnej decyzji Prezesa Rady 
Ministrów otrzymaliśmy wstępną promesę do re-
alizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej 
nr 600272K wraz z budową i rozbudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej w miejscowości Baranów-
ka”, które zaplanowaliśmy do realizacji w ramach 
budżetu przyszłego roku.

Dofinansowanie pokryje 95% planowanych 
kosztów realizacji zadania.

Inwestycja konieczna do realizacji z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa publicznego. Droga będąca 
przedmiotem rozbudowy wraz z budową chodnika 
prowadzi do przystanku kolejowego w Baranówce 
obsługiwanego przez Szybką Kolej Aglomeracyjną, 
z której korzysta znaczna liczba mieszkańców na-

szej gminy jak i gmin ościennych. Stąd na drodze ob-
serwuje się wzmożony ruch samochodowy i pieszy. 
Realizacja inwestycji poprawi stan bezpieczeństwa 
zarówno użytkowników ruchu samochodowego, 
a przez budowę chodnika, również bezpieczeń-
stwo pieszych.

Wsparcie finansowe dla naszego 
żłobka samorządowego

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała po-
zytywną ocenę wniosku złożonego w konkursie nr 
RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014–2020

Tytuł projektu: „Żłobek Samorządowy w Gmi-
nie Kocmyrzów-Luborzyca”, który zakłada utwo-

rzenie 71 nowych miejsc opieki nad dzieckiem od  
20 tyg. życia do ukończenia 3 r.ż (max. do 4 r.ż.)  
w Samorządowym Żłobku MAŁE MISIE w Gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca

Wartość projektu – 1 896 736,03 zł. Kwota do-
finansowania projektu – 1 610 256,03  zł. Kwota 
wkładu własnego – 286 480,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju  
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

Biblioteki oddziałów przedszkolnych przy szko-
łach podstawowych w Maciejowicach, Prusach 
oraz Karniowie , w ramach wniosku złożonego do 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

na lata 2021–2025 otrzymały na realizowane dzia-
łania dofinansowanie w kwocie 5 500,00 zł., przy 
całkowitym jego koszcie 6 875,00 zł.

Informacja Starostwa  
Powiatowego w Krakowie

Starostwo Powiatowe w Krakowie, od dnia 6 
grudnia 2021 r. uruchomiło usługę dostarczania 
wybranych przesyłek urzędowych za pośred-
nictwem InPost Urząd24. Za pośrednictwem 
paczkomatów na terenie powiatu krakowskiego 

można składać wybrane wnioski do Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krako-
wie. Więcej informacji: https://powiat.krakow.pl/.../
dostarczanie-wybranych.../
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Komunikaty i informacje  
Komendy Powiatowej Policji
Na drogach powiatu krakowskiego

W weekend (3–5 grudnia br.) policjanci ruchu 
drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krako-
wie skontrolowali 214 pojazdów, ujawniając przy 
tym 189 wykroczeń w ruchu drogowym. Naru-
szenia te skutkowały nałożeniem przez mundu-
rowych mandatów karnych na 155 kierujących, 
natomiast wobec 3 skierowali wnioski o ukaranie 
do sądu, a pozostałych pouczyli. Tylko w weekend, 
policjanci zatrzymali też 8 praw jazdy kierującym, 
którzy przekroczyli prędkość o 50 km/h w obsza-

rze zabudowanym. Z kolei podczas kontroli stanu 
technicznego w 13 kontrolowanych pojazdach 
funkcjonariusze ujawnili nieprawidłowości, co skut-
kowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. 
Mundurowi zatrzymali też nietrzeźwego kierowcę 
i osobę poszukiwaną. W tym okresie patrole ruchu 
drogowego zostały też wezwane na miejsce 8 zda-
rzeń drogowych, zaistniałych na terenie powiatu 
krakowskiego.

Nie bądźmy obojętni
Nie bądźmy obojętni – apelują policjanci z po-

wiatu krakowskiego – nadchodzi trudny czas dla 
bezdomnych W okresie zimowym osoby bezdom-
ne, starsze mieszkające samotnie, nieporadne ży-
ciowo, czy też te, które incydentalnie znalazły się 
w okolicznościach zagrażających ich życiu, należy 
objąć szczególną troską i opieką. Na zamarznięcia 
szczególnie narażeni są bezdomni oraz osoby pod 
wpływem alkoholu. Dlatego też, w związku z nad-
chodzącym okresem zimowym policjanci z powiatu 
krakowskiego prowadzą działania prewencyjne, 
mające na celu ochronę takiej grupy osób przed 
zgubnymi skutkami niskich temperatur. Stałą formą 
prowadzonych działań są częste kontrole miejsc, 
w których przebywają osoby bezdomne oraz in-
formowanie ich o miejscach, w których mogą uzy-
skać pomoc socjalną i medyczną na terenie naszego 
powiatu. Funkcjonariusze na bieżąco też współ-
pracują z placówkami pomocy społecznej, przede 
wszystkim w zakresie wymiany informacji o oso-
bach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy. 
Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym 
wychłodzeniem organizmu, odpowiednie służby 
muszą posiadać informacje o miejscu ich przebywa-
nia. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Dlatego też, 
mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy 
powiadomić odpowiednie służby – policję, straż 

miejską, czy też pogotowie ratunkowe lub instytu-
cje działające na ternie naszego powiatu (podane 
poniżej). Nie bądźmy obojętni i reagujmy na osoby 
bezdomne, przebywające w miejscach, w których 
mogą ulec zamarznięciu (dworce, klatki schodowe, 
kanały, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki 
działkowe itp.), a także na osoby leżące na ziemi, 
ławkach lub przystankach, nietrzeźwe, czy też 
osłabione. Nasze zainteresowanie może uratować 
komuś życie.

Również za pośrednictwem Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa jest możliwość zgłosze-
nia Policji, że ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia. 
Wystarczy na Mapie zgłosić zagrożenie z katego-
rii „bezdomność”, określając miejsce jego wystę-
powania. Można również dodać opis, precyzując 
nasze zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wska-
zanym miejscu i zweryfikują zgłoszenie. W związ-
ku z nadchodzącym okresem zimowym apelujemy 
do wszystkich o przekazywanie informacji do naj-
bliższej jednostki Policji lub na nr 112 o osobach 
bezdomnych, które w czasie niskich temperatur 
będą przebywać w miejscach, w których ich życie 
i zdrowie może zostać narażone przez zamarznię-
cie. Jednakże, jeśli ktoś potrzebuje natychmiasto-
wej pomocy, należy działać szybko, dzwoniąc pod 
wskazany numer alarmowy.
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Pójdźmy wszyscy do stajenki
„Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki, 

powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego”. Powyż-
sze słowa kolędy, tak chętnie śpiewanej w chrześci-
jańskich domach i kościołach są echem słów, które 
zapisał św. Łukasz w swojej ewangelii, a które na-
wiązują do postawy pasterzy, którym anioł Pański 
oznajmił wielką radość, że w mieście Dawida naro-
dził się Zbawiciel. Swoją reakcję na tę anielską no-
winę pasterze wyrazili słowami: „Pójdźmy do Betle-
jem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan 
oznajmił” (Łk 2, 15). Za tymi słowami poszły czyny. 
Ewangelista zaznacza: „Udali się też pośpiesznie 
i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemow-
lę” (Łk 2, 16).

Ewangeliczni pasterze są dla nas wzorem i przy-
kładem, jak należy przeżywać przyjście Chrystusa 
na świat oraz jak dzielić się radością z rozpoznania 
Boga w Dzieciątku Jezus. Dlatego warto przejść 
drogę owych pasterzy, abyśmy możliwie jak najpeł-
niej mogli przeżywać Święta Bożego Narodzenia.

Oto czuwającym nad swymi stadami pasterzom 
ukazuje się wysłannik Boga – anioł. Było to wyda-
rzenie zupełnie im nieznane, niezwykłe, którego 
wcześniej nie mieli jeszcze okazji doświadczyć. 
Pierwszą ich reakcją był strach. Ale natychmiast 
uspokoił ich anioł, oznajmiając im: „Nie bójcie się! 
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udzia-
łem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził 
się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 
10–11). Anioł zostawił im też pewną wskazówkę: 
„znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące 
w żłobie” (Łk 2, 12). Nieziemski charakter tego wy-
darzenia został też podkreślony przez obecność 
mnóstwa zastępów duchów niebieskich, które to-
warzyszyły aniołowi, oznajmiającego radosną no-
winę pasterzom.

Już w tej scenie daje się zauważyć pewien para-
doks. Okazuje się, że adresatami niezwykłego orę-
dzia o narodzinach Zbawiciela nie są ludzie cenieni 
w ówczesnym społeczeństwie palestyńskim. A za-
tem nie władca, nie kapłan, nie uczony w Piśmie, nie 
jakiś znany kupiec, nie możni tego świata. Adresa-
tami dobrej nowiny stali się w pierwszym rzędzie 
ludzie maluczcy, nic nie znaczący, ubodzy, grzeszni 

i lekceważeni przez innych. Ortodoksyjni Żydzi pa-
trzyli na pasterzy z pogardą, bo nie zachowywali 
wszystkich przepisów Prawa, rytualnych obmyć 
i innych zaleceń, nie przestrzegali szabatu i nie 
uczęszczali na nabożeństwa, zdarzały się wśród 
nich też kradzieże. I oto pasterze stali się ludźmi 
wybranymi przez Boga. To oni są jednymi z pierw-
szych, którzy poznają radosną nowinę o przyjściu 
na świat Mesjasza. To właśnie ci maluczcy są cząst-
ką umiłowaną przez Boga. To z ich stada zabierana 
były baranki składane następnie na ofiarę w świą-
tyni. Właśnie ci, którzy troszczyli się o baranki dla 
świątyni, jako pierwsi zobaczyli Baranka Bożego, 
który gładzi grzechy świata.

Pasterze znaleźli w Betlejem „Maryję, Józefa oraz 
leżące w żłobie Niemowlę” (Łk 2, 16). Po przybyciu 
do groty, nie było już obecnego anioła. Pasterze 
zobaczyli natomiast biednych ludzi, którzy przybyli 
do Betlejem, ponieważ chcieli mieć udział w spi-
sie ludności. Dla Świętej Rodziny nie było miejsca 
w żadnej gospodzie. Chrystus narodził się w stajni, 
bo ludzie nie przyjęli Go do swego domu. Narodził 

się w nędzy, bo Maryja i Józef należeli do ludzi ubo-
gich. Maryja musiała złożyć swego Synka w żłobie. 
Pasterze tylko dzięki informacjom od anioła zo-
baczyli w Niemowlęciu oczyma wiary Zbawiciela 
świata. Dzieciątku Jezus w stajni nie były potrzeb-
ne ani poprawne maniery, ani znajomość ksiąg, 
ani administracja. Dzieciątko Jezus potrzebowa-
ło ludzi, którzy zamiast sprawdzać na ile orędzie 
przekazane przez anioła jest wiarygodne, uwierzą 
natychmiast. Dzieciątko Jezus potrzebowało ta-
kich, którzy nie będą dzielić włosa na czworo, lecz 
uklękną w zachwycie a swoją radością podzielą się 
z innymi. Pasterze otrzymanego od Boga objawie-
nia, nie zachowali tylko dla siebie, ale „opowiedzieli, 
co im zostało objawione o tym Dziecięciu” (Łk 2, 17). 
Stali się pierwszymi misjonarzami, przekazującymi 
zbawczą prawdę.

Ukazana w Ewangelii droga betlejemskich pa-
sterzy, nie po tylko została zapisana, aby zaspokoić 
naszą ciekawość. Droga ta została ukazana przede 
wszystkim po to, abyśmy wzięli przykład z pasterzy 

i zawierzyli Bogu, abyśmy byli głosicielami Słowa 
Bożego, abyśmy rozpoznawali Jezusa w ludziach 
słabych, potrzebujących naszej pomocy.

Niestety można również w święta nie dostrzec 
przychodzącego Pana. Można nie spotkać Boga. 
Wtedy będzie to obchód Świąt, ale bez Bożego 
Narodzenia, bez pojednania się z Bogiem. W jednej 
ze swoich homilii żyjący w IV w. św. Grzegorz z Na-
zjanzu mówił: „Chrystus się rodzi, wielbijmy Go, Chry-
stus z nieba przychodzi, wyjdźmy Mu na spotkanie… 
To jest nasze święto, które dzisiaj obchodzimy, jako 
przybycie Boga do ludzi, abyśmy znaleźli się w domu 
przy Bogu albo do Niego wrócili – iżbyśmy zdjąwszy 
starego człowieka, odziali się w nowego… Toteż uczcij-
my to święto nie jarmarcznie, lecz po Bożemu, nie na 
sposób świecki, lecz nadziemski… nie jako święto sła-
bości lecz uzdrowienia, nie jako święto ukształtowania, 
lecz przekształcenia”.

ks. K. Piechowicz

Lokalny Kiermasz Świąteczny
W sobotnie, mroźne popołudnie 4 grudnia br., 

przy Centrum Kultury i Promocji, zorganizowany 
został Świąteczny Kiermasz Lokalnych Produktów. 
Można było zaopatrzyć się w doskonałe miody, 
lokalne rękodzieło oraz przepyszne chleby, soki, 
warzywa i owoce. Nie zabrakło wspaniałych i uni-
katowych stroików, ozdób świątecznych oraz prze-
pięknych lalek wykonanych własnoręcznie przez 
uzdolnionych wystawców. 

Centrum Kultury i Promocji proponuje wystaw-
com i mieszkańcom tego typu kiermasze przynaj-
mniej raz w miesiącu, spowodowałoby to większą 
dostępność zakupu tego rodzaju lokalnych przy-
smaków i towarów przez mieszkańców naszej gmi-
ny. W razie chęci udziału w kolejnych kiermaszach 
zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 12 38718 11.
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Wizyta Świętego Mikołaja
Po raz kolejny św. Mikołaj, pomimo wciąż trwa-

jącej pandemii, nie zapomniał o dzieciach i młodzie-
ży z niepełnosprawnościami z terenu naszej gminy. 
Tak, jak i w poprzednich latach stało się to możliwe 
dzięki Centrum Zarządzania Edukacją, które było 
organizatorem tej wizyty. Ponieważ pandemia nie 
pozwoliła Mikołajowi spotkać się z dziećmi przy 
tradycyjnej, świątecznej choince, więc wraz ze 
swoimi pomocnikami zapukał on do ich domów. 
W dniach 3 i 4 grudnia br. św. Mikołaj odwiedził 
liczną grupę grzecznych dzieci z terenu gminy, roz-
dając im wspaniałe prezenty. W każdym miejscu, do 
którego dotarł Mikołaj, a było ich naprawdę wiele, 
jego wizycie towarzyszyły uśmiechy i radości. Do 
tej wyjątkowej, wspaniałej akcji włączyła się rów-
nież firma „Radio Taxi Partner”, której w imieniu 
organizatorów serdecznie dziękujemy.

Bożonarodzeniowa tradycja  
Jasełek w Maciejowicach

Choć do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze 
kilka dni, niedzielne popołudnie 12 grudnia br. było 
dla społeczności Szkoły Podstawowej w Maciejo-
wicach wyjątkowo świąteczne. Uczestnicy jasełek 
stali się świadkami wzruszającej historii rodziny, 
która w ubogiej stajence znalazła miłość nie tylko 
prostych ludzi, ale także możnowładców z dalekich 
stron. Wraz z przyjściem na świat Dzieciątka ra-
dość zapanowała również w sercach najmniejszych 
stworzeń – kota i myszy, w role których wcielili się 
młodsi uczniowie. Dopełnieniem słowno-muzycz-
nej opowieści o sensie zbliżających się Świąt był 
wspólny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu 
uczniów oraz absolwentów przy akompaniamencie 
akordeonu, fletów, klarnetu i trąbki. Wzruszający 
moment spotkania stanowił recital pani Walerii 
Kustitskiej, skrzypaczki, która zagrała tradycyjne 
kolędy. Po jasełkach goście zostali zaproszeni na 
świąteczny kiermasz ozdób choinkowych, stroików 
oraz ręcznie dekorowanych pierniczków.

Miło było gościć przedstawicieli społeczno-

ści lokalnej: Marka Jamborskiego – Wójta Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, ks. Tadeusza Majchera 
– proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Luborzycy, ks. Ryszarda Honkisza – 
proboszcza parafii św. Jakuba Apostoła w Więcła-
wicach Starych, Grzegorza Marca – Wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy, Tadeusza Witasa – sołtysa 
Maciejowic, Marka Thiera – Prezesa Stowarzysze-
nia „Maciejowice – Nowa Perspektywa”.

To wyjątkowe spotkanie wymagało wielu starań 
i zaangażowania dzieci, pracowników szkoły oraz 
rodziców a także wsparcia organizacyjnego, za 
które serdeczne podziękowania należą się druhom 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Maciejowicach, pa-
niom z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
Świętemu Mikołajowi, który obdarował wszystkie 
dzieci słodkimi upominkami.

Pomimo trwającej pandemii oraz obostrzeń sa-
nitarnych udało się stworzyć przy betlejemskiej 
szopce namiastkę rzeczywistości wypełnionej na-
dzieją na lepszy czas.
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Święty Mikołaj w Centrum Kultury
W sobotnie popołudnie 4 grudnia w naszym 

Centrum Kultury i Promocji odbyło się kreatywne 
spotkanie mikołajkowe. Przybyły na to spotkanie 
tylko grzeczne dzieci mieszkające w naszej gminie. 
Podczas spotkania dekorowaliśmy styropianowe 
bombki, posypując je połyskującym brokatem. Nie 
zabrakło zabaw animacyjnych z elfami, sportowych 
konkursów jak przeciąganie liny i zabawy z kolo-
rową chustą oraz szalonych świątecznych wygi-
basów do ulubionej muzyki. Mikołaj wraz z elfami 
rozdał prezenty wszystkim uczestnikom spotkania, 
a grzeczność sprawdzał w nietypowy sposób. Po-
służył się tańcząca czapką, która ruszała się tylko 
wtedy gdy dzieci mówiły prawdę. Okazało się że 
w naszej gminie nie ma żadnych łobuzów, a wszyst-
kie dzieciaki zasłużyły na wymarzone prezenty.

Projekt „Art Lem”
W ramach projektu „Art Lem” realizowanego 

przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” przy 
współpracy z Centrum Kultury i Promocji oraz 
Gminną Biblioteką Publiczną w Kocmyrzowie –Lu-
borzycy w dniu 21 listopada br. został zorganizowa-
ny wernisaż podsumowujący „Rok Lema”. Projekt 
związany był z twórczością pisarza oraz obchoda-
mi 100 rocznicy Jego urodzin. Zadanie dofinan-
sowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie”. 
Projekt polegał na organizacji cyklu warsztatów 
malarskich, które poprowadził artysta – malarz 
Michał Molicki. Celem warsztatów było stworze-
nie prac o futurystycznej wizji przyszłości przez 
naszych młodych mieszkańców. W czasie projek-

tu ogłoszone zostały dwa konkursy: plastyczny 
oraz literacki, w trzech kategoriach wiekowych. 
We wrześniu i październiku odbyły się panele 
dyskusyjne poświęcone biografii i twórczości Sta-
nisława Lema. Spotkania literackie zorganizowane 
zostały w trzech bibliotekach na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca: Baranówce, Goszczy oraz 
Kocmyrzowie, gdzie uczestnicy mogli posłuchać 
przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz po-
rozmawiać na temat twórczości pisarza. W trakcie 
wspomnianego wernisażu zwycięzcy konkursów 
otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci kart po-
darunkowych do sklepu Empik, wystąpiły również 
wokalistki Centrum Kultury i Promocji: Weronika 
Wójcik, Blanka Wierzbińska, Emilia Luty, Dominika 
Chaładaj oraz Estera Wierzbińska. Utwory spe-
cjalnie na tę okazję przygotował instruktor wokalu 
Centrum Kultury Paweł Dys, a spotkanie prowa-

„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej  
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  

we współpracy z ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.”
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dziła dyrektor CKiP Agnieszka Brodowska. Licznie 
przybyłej publiczności dziękujemy za obecność 
i zaangażowanie.

Wyniki konkursu plastycznego:
Kategoria: klasy 0–III (6–9 lat)
I miejsce – Igor Natkaniec
Kategoria: klasy IV–VIII (10–14 lat)
I miejsce – Krzysztof Senderski
II miejsce – Julia Stefańczyk
III miejsce – Martyna Blitek
Wyróżnienie – Katarzyna Wójtowicz

Wyniki konkursu malarskiego:
Kategoria: klasy 0–III (6–9 lat)
I miejsce – Mikołaj Paos
II miejsce – Gabriela Ćwikła
III miejsce – Nikodem Duk
Kategoria: klasa IV–VIII (10–14 lat)
I miejsce – Oliwia Łętocha
II miejsce – Zuzanna Ożóg
III miejsce – Barbara Kopeć
Kategoria: młodzież i dorośli
I miejsce – Zuzanna Zbroja
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Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” oraz Centrum 
Kultury i Promocji przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

„Małopolskie Betlejem”
Dnia 5 grudnia 2021 roku. odbyła się premiera 

spektaklu „Małopolskie Betlejem”, w wykonaniu 
Zespołu „Złoty Kłos”. Młodzi artyści przez okres 
ośmiu miesięcy uczestniczyli w warsztatach: ta-
necznych, teatralnych, muzycznych oraz wokal-
nych szlifując swoje umiejętności, tak aby tego dnia 
profesjonalnie zagrać na scenie w Centrum Kultury 
i Promocji otrzymując owacje na stojąco. Projekt 
„Małopolskie Betlejem” w wykonaniu zespołu 
„Złoty Kłos” to rozśpiewane i roztańczone wido-
wisko pełne humoru i „ognistego” tańca z chórami 
Aniołów, Świętą Rodziną, pełne najpiękniejszych 
kolęd i pastorałek. Pomysłodawcą wydarzenia 
i dyrektorem artystycznym był Kazimierz Cygan. 

Spektakl „Małopolskie Betlejem” to widowisko, 
które dzieje się równocześnie w trzech planach 
czasowych – w polskiej współczesności, w naszej 
rodzimej historii i w czasach biblijnych. Jest ono 
wpisane w polski krajobraz i rzeczywistość histo-
ryczną – ożywiając przeszłość. Jezus rodzi się tu 
wśród polskiej zimy, a Betlejem leży w Polsce – 
może gdzieś w Małopolsce, może w naszej pięknej 
„Małej Ojczyźnie” – gminie Kocmyrzów–Luborzy-
ca. To wyjątkowe przedsięwzięcie udało się zor-
ganizować dzięki pozyskanej dotacji w wysokości  
10 000 zł. Cała wartość projektu opiewała na kwo-
tę 16 100 zł.
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Spotkajmy się przy wigilijnym stole
W dniu 10 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie 

„Gmina Aktywna+” przy współpracy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Lu-
borzycy zorganizowało spotkanie wigilijne pod 
nazwą „Spotkajmy się przy wigilijnym stole”. Było 
to już piąte takie spotkanie w naszej Gminie. Przy 
wspólnym świątecznym stole spotkali się samotni, 
starsi, niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy. 
Przybyłym na uroczystość licznym gościom cie-
płe, serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne 
złożyli obecni na spotkaniu: Wójt Gminy Marek  
Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy – Małgo-
rzata Doniec, Dyrektor Wydziału Polityki Społecz-

nej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Jacek 
Kowalczyk, Kierownik GOPS – Elżbieta Turek  wraz 
z pracownikami socjalnymi, sołtys wsi Marszowice 
Andrzej Natkaniec oraz proboszcz parafii p.w. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy ksiądz 
Tadeusz Majcher.

Spotkanie Wigilijne rozpoczął ks. Tadeusz Maj-
cher odczytaniem fragmentu Ewangelii mówiącej 
o wydarzeniach sprzed 2000 lat, a następnie miała 
miejsce wspólna modlitwa. To wyjątkowe świątecz-
ne spotkanie zgromadziło osoby, dla których w wie-
lu przypadkach była to jedyna okazja do wyjścia 

z domu, spotkania się ze znajomym, spędzenia kilku 
godzin w miłej atmosferze przy stołach zapełnio-
nych świątecznymi przysmakami. Dla wszystkich 
jego uczestników przygotowano paczki świątecz-
ne z artykułami spożywczymi. Do paczek zostały 
również dołączone energooszczędne żarówki LED 
z funkcjonującego w gminie programu „Life”. Żeby 
jednak udało się zorganizować tak dużą imprezę, 
potrzebny był wysiłek i praca wielu osób „dobrego 
serca” dlatego szczególne podziękowania kieruję 
dla pracowników socjalnych GOPS, którzy jak co 
roku byli bardzo zaangażowani w przygotowaniu 
spotkania wigilijnego. Składamy podziękowania in-

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pn. „Spotkajmy się przy wigilijnym stole”, realizowane 
przez Stowarzyszenie Gmina „Aktywna+”, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

struktorowi Centrum Kultury i Promocji Pawłowi 
Dys za przygotowanie oprawy muzycznej naszej 
uroczystości oraz panu Sławomirowi Mikiewiczowi 
za przygotowanie fotorelacji.

Że nasza tradycyjna już uroczystość była udana 
i potrzebna najlepiej świadczą rozmowy uczestni-
ków, którzy między sobą już umawiali się na spo-
tkanie w roku przyszłym, a pracownikom socjalnym 
GOPS przypominali, aby nie zapomnieć o nich za 
rok, bo są bardzo zadowoleni z udziału w uroczy-
stości, bardzo im się podobało, cieszą ich prezenty 
i chcą znów spotkać się razem. Czyż może być lep-
sze podziękowanie?

Sylwia Zawalska-Wierzbińska
Fot. Sławomir Mikiewicz 

„Zdrowo i Miodowo” w Centrum 
Kultury 

„Zdrowo i Miodowo” takie hasło przyświecało 
spotkaniu Seniorów z gminy Kocmyrzów Luborzy-
ca, które 20 listopada br. zorganizowało Centrum 
Kultury i Promocji. Podczas spotkania uczestniczą-
cy w nim Seniorzy mieli okazję poznać lecznicze 
właściwości miodów oraz ciekawostki związane 
z pszczelarstwem, o których opowiadała pani Lilia-
na Bajger. Każdy Senior, w ramach Funduszu Solec-
kiego Wysiołka Luborzyckiego otrzymał słoiczek 
pysznego i zdrowego miodu. Podczas spotkania nie 
zabrakło także „miodowych” wróżb i andrzejko-

wych animacji, w wykonaniu Eli Pierwoły, instruk-
torki Centrum Kultury. Podczas spotkania swoje 
znane i cenione nie tylko w naszej gminie umiejęt-
ności wokalne zaprezentował zespół „Serenada”. 
Spotkaniu w Baranówce towarzyszyła także wy-
stawa eko – czyli punkt konsultacyjny dla miesz-
kańców, który chcieli uzyskać informacje dotyczą-
cych wymiany źródła ciepła, termomodernizacji 
oraz możliwości otrzymania dofinansowania. Po-
rad tych udzielali ekodoradcy, pracujący w naszym 
Urzędzie Gminy.
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Swoją obecnością imprezę w Baranówce 
uświetnili: Wójt Gminy Marek Jamborski, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Ma-
rzec. Na sobotnim spotkaniu gościliśmy również 
wyjątkowego Seniora, pana Stanisława Dońca, któ-
ry niedawno skończył 90 lat. Były zatem życzenia 
i gromkie 100 lat. Spotkanie w Baranówce współ-
przygotowali seniorzy z Wysiołka Luborzyckiego 
oraz Woli Luborzyckiej. Wyjątkowo dużo pracy 

włożyli w jego organizację: pani Małgorzata Do-
niec, radni seniorzy – Ewa Senderska, Tadeusz Go-
łąb oraz sołtys miejscowości Wysiołek Luborzycki 
Anna Kaczmarczyk. Dziękujemy Centrum Kultury 
i Promocji za duży wkład pracy w organizację tejże 
imprezy.

Spotkanie Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego

W dniu 13 grudnia br. podczas IV spotkania 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyło się 
w formie online szkolenie dla członków Zespołu 
pt.: „Okres nastoletni – czas ryzyka czy rozwijania 
potencjału? Prawidłowości i zaburzenia rozwoju 
nastolatków”. Szkolenie prowadził Jakub Słowik 
– psycholog z Małopolskiego Ośrodka Fundacji 
Praesterno. 

W dalszej części spotkania Przewodnicząca Ze-
społu Sylwia Zawalska-Wierzbińska podziękowała 
wszystkim przedstawicielom szkół podstawowych 
za pracę w 2021 roku, a także przedstawiła plany 
jego działania w zbliżającym się 2022 roku.

Konkurs „Zamiast Przemocy Więcej 
Dobroci” – rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny pn. „Zamiast Przemocy 
Więcej Dobroci” zorganizowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Lu-
borzycy został rozstrzygnięty. W dniu 15 listopada 
2021 r. Komisja Konkursowa w składzie: Elżbie-
ta Turek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, Jadwiga 
Łach, Radna Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, st. 
asp. Maciej Lejdy – przedstawiciel Komisariat u Po-
licji w Słomnikach, kierownik rewiru dzielnicowych 
oraz Sylwia Zawalska-Wierzbińska – Przewodni-
cząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie-
-Luborzycy dokonała oceny prac, które napłynęły 
na tegoroczny konkurs plastyczny „Zamiast Prze-
mocy Więcej Dobroci”, w którym uczestniczyły 
dzieci i młodzieży ze szkół naszej Gminy.

Oceniając konkursowe prace Komisja kierowała 
się takimi kryteriami jak: zgodność pracy z tema-

tem konkursu, samodzielne wykonanie pracy, ory-
ginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka 
pracy, walory artystyczne.

Uroczyste podsumowanie konkursu, połączo-
ne z wręczeniem nagród jego zwycięzcom miało 
miejsce w Urzędzie Gminy w dniu 1 grudnia br. 
Nagrody wręczył laureatom Wójt Gminy Kocmy-

rzów-Luborzyca Marek Jamborski wraz z Kierow-
nik GOPS Kocmyrzów-Luborzyca Elżbietą Turek, 
a otrzymali je:

W kategorii I, uczniowie klas I – III:
• I miejsce – Jakub Czarnecki – Szkoła Podsta-

wowa im. 600-lecia UJ w Luborzycy;
• II. miejsce – Igor Siudek – Szkoła Podstawo-

wa im. 600-lecia UJ w Luborzycy;
• III. Mikołaj Paos – Szkoła Podstawowa  

im. Marszałka J. Piłsudskiego w Prusach
W kategorii II, uczniowie klas IV–VIII:
• I miejsce – Bartosz Kopeć – Szkoła Podsta-

wowa w Pietrzejowicach;
• II miejsce – Ksawery Tomczyk – Szkoła Pod-

stawowa w Maciejowicach;
• III miejsce – Zuzanna Kulisa – Szkoła Podsta-

wowa im. 600-lecia UJ w Luborzycy
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

GRUDZIEŃ NR 12/338 GRUDZIEŃ NR 12/338

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2726

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2726

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI



Wyzwól społeczną energię!  
Podsumowanie projektu

Projekt „Zgrane ekipy wędrówki po Kocmyrzo-
wie” realizowany przez Stowarzyszenie „Kocmy-
rzów dla wszystkich mieszkańców”, przy wsparciu 
programu Działaj Lokalnie, cieszył się bardzo dużą 
popularnością wśród mieszkańców nie tylko tej 
miejscowości. Miejsc, które odwiedziliśmy podczas 
naszych wędrówek było wiele: Biblioteka w Kocmy-
rzowie, plac zabaw, okolice stawu,dwór w Kocmy-
rzowie, cmentarz z I Wojny Światowej, parking 
przy przychodni, boisko sportowe w Kocmyrzowie. 

W każdych z tych miejsc uczestnicy wykonywali 
różne zadania, wyznaczone przez animatorów. 
27 listopada wspólnie z historykiem Jerzym Kozik 
spacerowaliśmy po Kocmyrzowie. Nasz przewod-
nik bardzo zainteresował wszystkich uczestników 
ogromną wiedzą o dziejach Kocmyrzowa i jego 

mieszkańców. Zamiłowanie, pasja, umiejętność 
wspaniałego przekazu informacji przez pana Jurka 
sprawił, że trudno było zakończyć nasz spacer i się 
rozstać. Finałowym spotkaniem w ramach reali-
zowanego projekty było „Spotkanie z Mikołajem”. 
Ilość uczestników sprawiła nam ogromną radość, 

Wspaniały czas z inspirującymi 
ludźmi

Tegoroczny program „Działaj Lokalnie” organi-
zowany przy współpracy Ośrodka Działaj Lokal-
nie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, dobiega 
końca. Przed nami ostatnie spotkania i rozliczenia. 
Z tej okazji Stowarzyszenie zorganizowało dla swo-
ich grantobiorców spotkanie podsumowujące. Bar-
dzo nam miło, że w tej czwartej już edycji, projekty 
realizowały organizacje pochodzące z 5 gmin, na 

których terenie działa Ośrodek Działaj Lokalnie. Są 
to Gminy: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-
-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki. 

Każdy z grantobiorców na tą okazję przygotował 
prezentacje przedstawiające podsumowanie dzia-
łań podejmowanych w ramach projektów. Dzięku-
jemy im za wspólnie spędzony czas, za inspiracje, 
nawiązywanie nowych kontaktów i wielki wkład 
w lokalne przedsięwzięcia wpływające na całą spo-
łeczność, wizerunek miejscowości oraz grupy or-
ganizującej. Bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele 
w tak krótkim czasie. Trzymamy kciuki za wszystkie 
wasze inicjatywy i życzymy powodzenia. W ramach 
podziękowania za ich prace i zagazowanie, każda 
grupa potrzymała okazjonalne statuetki i kalenda-
rze oraz słodki upominek. Jeszcze raz dziękujemy: 
G.O.A.T Team Michałowice przy wsparciu Ochot-

„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej  
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  

we współpracy z ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.”

nie wspominając już o reakcjach dzieci towarzyszą-
cych podczas przylotu Mikołaja, który w tym roku 
pojawił się „prosto z nieba”. W ten dzień młodsze 
dzieci wspólnie z rodzicami ubierały choinki w Klu-
bie Seniora, a starsze dzieci wykonywały lampiony 
i różne prace. Następnie przeszliśmy wspólnie na 
boisko sportowe, gdzie przyleciał wyczekiwany 
długo gość i wręczył prezenty. Dziękuję wszystkim, 
którzy wsparli organizację Mikołaja w Kocmyrzo-
wie. Oczywiście nie udałoby się tego zorganizować 
bez wsparcia i pomocy pracowitych klubowiczów 
z Klubu „Senior +” w Kocmyrzowie oraz działaczy 
Klubu Sportowego „Sokół” Kocmyrzów. Koszt 
przygotowanych prezentów dla dzieci, warsztatów 
poczęstunku został sfinansowany ze środków po-

chodzących z prowizji Sołtysa, wsparcia Radnego 
Kocmyrzowa i Głębokiej pana Jana Małota. Jeszcze 
raz dziękuję wszystkim za wsparcie. 

Magdalena Tańska
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niczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, 
Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich Gminy 
Michałowice „Pod Kwitnącą Jabłonią”, Chórowi 
„Camino Gospel” przy wsparciu Centrum Kultury 
i Promocji w Michałowicach, Grupie Aktywne Raci-
borowice przy wsparciu LKS Galicja Raciborowice, 
Stowarzyszeniu Folklorystycznemu Kuźnia, Sto-
warzyszeniu Rozwoju Lokalnego Inicjator, Stowa-
rzyszeniu Kołu Gospodyń Wiejskich Wsi Pobiednik 
Mały, Stowarzyszeniu „Kocmyrzów dla wszystkich 
mieszkańców”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wę-
grzcach, Fundacji im. Marszałka Marka Nawary, 
Kołu Gospodyń Wiejskich Prusy, Kołu Gospodyń 
Wiejskich „Nad Stawami” w Masłomiącej oraz Sto-
warzyszeniu „Gmina Aktywna+”. Podziękowania 
składamy również na ręce Pani Sołtys Doroty Dą-
browskiej za miłe przyjęcie w Domu Seniora w Ma-
słomiącej. Spotkanie poprowadziły przedstawiciel-
ki Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, 
w osobach: Wiceprezes Stowarzyszenia Barbary 
Kawa, Koordynatora projektu Katarzyna Topa oraz 

Iwony Kociarz. Dziękujemy również wszystkim wo-
lontariuszom i uczestnikom projektów za ich wkład 
w realizacje. Wspaniale jest tworzyć właśnie dla 
Was, ale również dzięki Wam. Mimo, że to koniec 
pewnego etapu to z optymizmem patrzymy na nad-
chodzący nowy rok i mamy nadzieję, że zobaczymy 
się wspólnie przy realizacji projektów w ramach ko-
lejnych edycji Programu Działaj Lokalnie.

Katarzyna Topa

Sukcesy naszej sekcji Wushu
Podczas Otwartego Pucharu Polski Wushu, któ-

ry odbył się w Warszawie 4 grudnia 2021r. nasza 
reprezentacja Wushu, trenująca w SP Łuczycach 
wywalczyła aż 10 medali. Mimo bardzo mocnej 
obsady zagranicznej, nasi zawodnicy zdobyli aż 4 
złote medale, 2 srebrne i 4 brązowe. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje Fryderyk Liber, który pokonał 
aż w dwóch konkurencjach bardzo utytułowanych 
zawodników z Litwy i Niemiec. Marika Brodowska 

po raz kolejny udowodniła, że jest najlepszą zawod-
niczką zdobywając 2 złote medale, mimo iż kon-
kurowała z dużo starszymi zawodnikami, wśród 
których były nawet 18 latki. Jednak, tak naprawdę, 
wszyscy zawodnicy udowodnili, że zasługują na 
miano super drużyny. Maciej Wilczyński, Izabela 

Jajeśniak, Estera Wierzbińska, Marika Brodowska, 
Nikola Kądziela, Patrycja Mentel, Maja Liber, Fry-
deryk Liber to pełny skład naszej reprezentacji. Za 
nami ostatnie starty tego roku ale nie zwalniamy bo 
w przyszłym roku (jeśli pozwoli na to sytuacja epi-
demiologiczna) przed nami: Mistrzostwa Świata Ju-

Brązowa medalistka Mistrzostw  
Polski w Judo

W dniach 27–28 listopada 2021 r., w Pile, odby-
ły się Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików 
w Judo. Kończą one rywalizację w indywidualnych 
turniejach rangi mistrzowskiej w Polsce. W ostat-
nim dniu zawodów Lena ZIEMBLA, reprezentant-
ka JUDO CENTRUM w Kocmyrzowie-Luborzycy, 
wystąpiła w wadze do 48 kg kobiet. 

W rywalizacji tej kategorii wagowej uczestni-
czyło 17 zawodniczek. Wśród nich Wicemistrzyni 
Polski Młodziczek z poprzedniego roku, z którą Le-
nie Ziembla przyszło walczyć o swój pierwszy me-
dal rangi mistrzowskiej. W pierwszym pojedynku 

z zawodniczką z klubu ”Kuma” Warszawa uzy-
skuje upragniony punkt techniczny Wazari i prze-
chodzi do drugiej rundy rywalizacji. W niej po wy-
konaniu rzutu na zawodniczce z Cieszyna, zakłada 
trzymanie w parterze i zwycięża przez Ippon. Emo-
cje w tym stres dają o sobie znać. Być może i to 
w głównej mierze zdecyduje, iż w trzeciej walce tur-

nieju z zawodniczką z HATO Judo Warszawa, prze-
grywa w dogrywce, w czwartej minucie walki przez 
Wazari. W walce o brąz staje naprzeciw starszej od 
siebie wiekowo i szkoleniowo przeciwniczki z UKS 

Grizzly Koszęcin. Lena mimo iż posiada o dwa stop-
nie szkoleniowe kyu mniej, nawiązuje równorzęd-
ną walkę. Chwila nieuwagi kosztuje Lenę utratę 
punktów i przyznanie Wazari dla przeciwniczki. 
Nie zniechęca się. W dalszym ciągu próbuje atako-
wać, zmienia kierunek ataku na lewe Ogoshi. Atak 
ten zaskoczy przeciwniczkę, która upada na plecy. 
Jest Ippon i upragniony medal imprezy mistrzow-
skiej. Lena Ziembla zostaje brązową medalistką 
Mistrzostw Polski Młodziczek w Judo na 2021 rok. 
Ten medal to zwieńczenie jej pracy w okresie pan-
demii tak w domu jak i w klubie. Nie byłoby dobrej 
pracy w judo bez pomocy szkoleniowej trenerów 
Małopolskiej Kadry Wojewódzkiej: Pawła Kity, 

Roberta Zaczkiewicza, Dariusza Tylka i Grzegorza 
Maja oraz indywidualnych lekcji szkoleniowych 
olimpijczyka z Atlanty Krzysztofa Wojdana. Teraz 
w klubie świętujemy z Leną, zdobyty tak ważny 
w jej karierze medal w turnieju rangi mistrzow-
skiej. Lena Ziembla obecnie, uczy się w XI Liceum 
Ogólnokształcącym w Krakowie, gdzie dostała się 
po ukończeniu SP w Pietrzejowicach. Sport to nie 
jedyne jej hobby. Lubi również pisać opowiadania. 
Może kiedyś wyda własna książkę. Gratulujemy 
wyniku. Życzymy dalszej wytrwałości w szlifowa-
niu sportowej kariery i umiejętności literackich.

K. Marchewczyk
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niorów w Azji, Moscow Wushu Stars, Mistrzostwa 
na Litwie, Mistrzostwa Polski w Warszawie, Mi-
strzostwa w Gruzji, Mistrzostwa na Słowacji oraz 
Otwarty Puchar Polski w Krakowie, którego orga-
nizatorami jest Krakowska Szkoła Wushu Sporto-
wego. Trenerem reprezentacji jest Michał Adamo-
wicz utytułowany trener 7 zawodnik Mistrzostw 
Świata oraz 28 krotny medalista Mistrzostw Polski. 
Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że 
treningi prowadzone są w poniedziałki i piątki na 
sali sportowej szkoły w Łuczycach. 

„Jeśli kocha się ruch, to bieganie 
jest najlepszą formą świętowania”

11 listopada 2021 mieszkańcy naszej gminy 
wzięli udział w symbolicznym biegu dla uczczenia 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Bieg odbył się na terenie lasu w Goszczy, a zawod-
nicy w biało-czerwonych barwach przybyli całymi 
rodzinami.

Organizator biegu – Stowarzyszenie "Rusz Się!" 
– przygotował dla zawodników 3 trasy: 2 200 m,  
4 400 m i 6 600 m, które można było przebiec lub 
przejść z kijami nordic walking. Oczywiście nie za-

brakło pamiątkowych medali dla każdego zawod-
nika i nagród, które zostały rozlosowane wśród 
wszystkich biorących udział w tym wydarzeniu. 

Było aktywnie, radośnie i smacznie, bo każdy 
uczestnik dostał po biegu ciepłą kiełbaskę prosto 
z ogniska. Poczęstunek ten zapewnił Euro Sklep – 
Sami Swoi z Marszowic, a przygotowaniem kiełba-
sek zajął się Radny Goszczy – Radosław Zębala.  
 

Maja Moczyńska-Papka –  
Prezes Stowarzyszenia “Rusz Się!”

Święto Niepodległości  
w „Akademii Przedszkolaka”

Miesiąc listopad dla każdego Polaka jest okre-
sem szczególnym. W Przedszkolu Samorządowym 
„Akademia Przedszkolaka” bardzo mocno pielę-
gnuje się tradycje oraz patriotyzm wśród dzieci. 
Pod hasłem Polska moja Ojczyzna została przygo-
towana akcja mająca na celu kształtowanie miłości 
i przywiązania do kraju, jego kultury i tradycji.

Już na początku listopada dzięki zaangażowaniu 
dzieci i nauczycieli powstała w przedszkolu wy-
stawa patriotyczna. Każda grupa wykonała swój 
plakat poświęcony naszej Ojczyźnie. Pomysłów 
nie brakowało, każdy stworzony projekt był ory-
ginalny i wyjątkowy. Ponadto grupa Motylki pod 
czujnym okiem wychowawcy w ramach zajęć flo-
rystycznych przygotowały piękne kwiatowe kom-
pozycje o charakterze patriotycznym. Zwieńcze-
niem akcji był występ artystyczny przygotowany 

przez dzieci z najstarszych grup: Biedronki, Sówki 
i Motylki. Podczas uroczystości dzieci recytowały 
wiersze patriotyczne opowiadające o historii Pol-
ski, a także zaśpiewały wzruszającą piosenkę Ca-
łym swym sercem. Uroczystość uwieńczyły także 
tańce, takie jak polonez, oberek i krakowiak. Przyj-
mując postawę „na baczność” przedszkolaki od-
śpiewały Mazurka Dąbrowskiego. Na zakończenie 
święta wyśpiewały słowa „Tutaj jest moje miasto, 
tutaj mój cały świat, nigdy go nie zapomnę nawet 
za tysiąc lat…”. Był to niezapomniany czas dla dzieci, 
pełen emocji i wspólnych przeżyć. Dzięki takim za-
chowaniom przedszkolaki mogą od najmłodszych 
lat uczyć się patriotyzmu, kształtować pozytywne 
postawy i uczucia patriotyczne.

Malwina Chronowska

RUSZ SIĘRUSZ SIĘ!!S T O W A R Z Y S Z E N I E

Fot. Agata Piłat-Ciepiela

Fot. Marcin Hołój
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Uczniowie SP w Goszycach  
rozpoczęli przygodę  
z programem eTwinning

Program eTwinning to europejska społeczność 
szkolna zrzeszająca szkoły i przedszkola za pomocą 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 
Oferuje bezpieczną przestrzeń do pracy, wygodne 
i proste w obsłudze narzędzia, za pomocą których 
nauczyciele i uczniowie różnych szkół oraz przed-
szkoli mają możliwość komunikowania się z part-
nerami z Polski czy Europy a tym samym realizują 
liczne projekty o różnorodnej tematyce.

Uczniowie naszej szkoły z klasy III–VII oraz od-
działu przedszkolnego, uczestniczą w projekcie 
związanym ze świętami Bożego Narodzenia pt. 

„Odkryjemy Magię Świąt”. Za sprawą platformy 
TwinSpace oraz licznych programów do tworzenia 
prezentacji multimedialnych/filmów/ nagrywania 
plików video/ oraz chat konferencji, dzieci mają 
możliwość poznania licznych przyjaciół z odle-
głych szkół naszego kraju, tym samym realizowania 
wspólnie tematyki związanej ze świętami Bożego 
Narodzenia. Działania, jakie uczniowie realizują 
w ramach projektu to: quiz o szkołach, logo projek-

tu, świąteczna poczta (wykonywanie kartek oraz 
ozdób świątecznych), świąteczne nutki (nagrywa-
nie kolędy), świąteczne opowieści oraz na świą-
tecznym stole (tworzenie książki z przepisami).

Głównym celem projektu jest poznanie zwy-
czajów świątecznych w innych regionach naszego 
kraju oraz rozwijanie umiejętności posługiwania 
się narzędziami TIK. Uczniowie uświadamiają so-
bie jaką rolę odgrywają media oraz Internet w ich 
życiu, rozwijają umiejętność krytycznego myślenia 
i selekcji informacji. Uczniowie z klasy VII w pierw-
szej kolejności zaprojektowali logo projektu, na-
stępnie odział przedszkolny, wraz z uczniami klasy 
VI, w trakcie zajęć z informatyki i plastyki wykonali 
kartki oraz ozdoby świąteczne, które będziemy 
wysyłać do naszych przyjaciół ze szkół w Szerbce 
– województwo śląskie oraz w Jarantowiccah – wo-
jewództwo kujawsko-pomorskie.

A. Jaraczewska

Mikołajkowy Turniej Piłki  
Siatkowej w Luborzycy

W dniach 7–9 grudnia br., w ramach projektu 
Szkolny Klub Sportowy w Szkole Podstawowej  
im. 600-lecia UJ zorganizowano Mikołajkowy Tur-
niej Drużyn Deblowych w Piłce Siatkowej Dziew-
cząt i Chłopców. Do zawodów zgłosiło się 8 par 
w/w projektu. Uczestników rozlosowano do dwóch 
grup i w obrębie nich rozegrano mecze „każdy 
z każdym”. Grano dwa sety do 25 pkt., następnie 
zaś rozegrano spotkania finałowe. Zwycięzcami 

turnieju, zostali: Szymon Rynczak i Piotr Rynczak, 
drugie miejsce w turnieju zajęli Kamil Doniec i Mi-
łosz Łach, a trzecie Filip Madejski i Mateusz Kru-
piński. Uczestnicy zawodów oprócz „dużej porcji 
gry w siatkówkę” otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
medale i nagrody rzeczowe. Organizatorami i opie-
kunami turnieju w Luborzycy były panie: Magdale-
na Mika i Anna Turek.

Wycieczka do Fabryki Ozdób 
Świątecznych

Aby podtrzymać tradycję bożonarodzenio-
wą uczniowie klas pierwszych SP im. 600-lecia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy wraz 
z wychowawcami odwiedzili Fabrykę Ozdób Świą-
tecznych „Dekora”w Miechowie. Wycieczka miała 
na celu zwiedzanie fabryki, w której produkcja od-
bywa się ręcznie, a także zapoznanie z procesem 
powstania ozdób choinkowych. Przechodząc przez 
wszystkie działy fabryki uczniowie poznali tajni-
ki oraz etapy powstawania bombek, miały okazję 
obejrzeć różnorodne ozdoby choinkowe, co zain-
spirowało je do malowania własnych ozdób pod-
czas warsztatów rękodzielniczych. Na zakończenie 
wycieczki wszystkie dzieci otrzymały pięknie ozdo-

bione bombki choinkowe własnego wykonania oraz 
zakupiły drobne ozdoby dla swoich najbliższych.
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AGROAGRO--DUKDUK
 SKUP ZBÓŻ
 SKUP I SPRZEDAŻ KUKURYDZY
 USŁUGI ROLNICZE: KOSZENIE, UPRAWA 

GRUNTÓW ORNYCH A TAKŻE TRANSPORT Z 
POLA ZAKUPIONYCH PŁODÓW ROLNYCH

o ATRAKCYJNE WARUNKI CENOWE
SZYBKIE I DOGODNE FORMY PŁATNOŚCIo SZYBKIE I DOGODNE FORMY PŁATNOŚCI

PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ POLA ORNE
W DZIERŻAWĘ.

AGROAGRO--DUKDUK
Krystian Krystian DukDuk , tel. 698, tel. 698--549549--370370

ul. Centralna 137, 32ul. Centralna 137, 32--010 Kocmyrzów010 Kocmyrzów

GOSPODARSTWO ROLNE 
Edyta i Grzegorz Balik 
SPECJALIZUJĄCE SIĘ 
UPRAWĄ ZBÓŻ – PSZENICA, 
KUKURYDZA PASZOWA A 
TAKŻE RZEPAK 
PRZYJMIE W DZIERŻAWĘ GRUNTY ROLNE: 
GRUNTY ORNE, ŁĄKI, NIEUŻYTKI, NA TERENACH 
GMIN MICHAŁOWICE ORAZ KOCMYRZÓW – 
LUBORZYCA. 

W OBRĘB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA 
ROLNEGO WCHODZĄ DZIAŁKI POŁOŻONE W 
MIEJSCOWOŚCIACH 

WIĘCŁAWICE, WOLA WIĘCŁAWSKA, ZALESIE, 
WIDOMA, ZERWANA, MŁODZIEJOWICE, 
KSIĄŻNICZKI, KOŃCZYCE, MASŁOMIĄCA, 
ZDZIĘSŁAWICE, PRAWDA, PIELGRZYMOWICE, 
WIKTOROWICE, SIEBOROWICE, ZAGÓRZYCE, 
ŁUCZYCE, SADOWIE, GOSZCZA, MARSZOWICE, 
PRUSY, MACIEJOWICE 

 

ŚWIADCZYMY USŁUGI 

ROLNICZE 

 

*Siew rzepaku, kukurydzy, zbóż 

*Koszenie w/w zbóż 

*Siew nawozów 

*Opryski upraw polowych 

*Uprawa gleby 

*Transport 

ADRES GOSPODARSTWA     
ROLNEGO

 

DWORSKA 121 

32-091 WIĘCŁAWICE DWORSKIE 

 

SKONTAKTUJ SIĘ 
Z NAMI 

 

 

GRZEGORZ   511-084-119 

   EDYTA          514-524-114 
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