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ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)" jest realizowany 
w ramach programu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Co to jest CEEB?  

Kto musi złożyć deklarację?  

Jak złożyć deklarację?  

Do kiedy złożyć deklarację? 

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których

znajduje się źródło ciepła.

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu

na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji. 

w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki

formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-

emisyjnosci-budynkow. 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1.

2.

dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca,

deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. 30
czerwiec

XXXI Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W środę 29 grudnia 2021 roku odbyło się, po-
siedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca. Ze względu na panującą sytuację epide-
miczną, Sesja przeprowadzona została w dwóch 
odrębnych salach: Radni - sala obrad, II piętro, Soł-
tysi - sala USC, parter.

Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, 
podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad 
oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXX Sesji Rady 
Gminy.

Przed rozpoczęciem realizacji przyjętego przez 
Radę porządku obrad głos zabrał obecny na Sesji, 
delegat Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Mało-
polskiej Izby Rolniczej Krzysztof Malik, który od-
czytał list z podziękowaniami za dotychczasową 
współpracę przesłany przez władze MIR na ręce 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu 
i Usług Władysława Zięciaka. 

Po wręczaniu listu gratulacyjnego panu Wła-
dysławowi Zięciakowi, Rada Gminy przystąpiła do 
realizacji porządku obrad. W jego pierwszym punk-
cie głos zabrał Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca Marek Jamborski, który przedstawił obecnym 
na Sesji informację o pracy w okresie pomiędzy 
XXX a XXXI Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu 
pana Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady 
Gminy przedstawili sprawozdania z ich posiedzeń 
w analogicznym okresie, tj. pomiędzy XXX a XXXI 
Sesją Rady. Informacje te przedłożyli: Grzegorz 

Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświa-
ty, Kultury i Sportu, Władysław Zięciak – Przewod-
niczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz 
Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej.

Kontynuując swoje obrady, Rada Gminy pod-
jęła następujące uchwały:

• w sprawie pokrycia części kosztów gospo-
darowania odpadami komunalnymi z docho-
dów własnych, niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi;

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

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

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła pra-
ce nad przyjęciem uchwały dotyczącej Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca na lata 2022–2034. Po odczytaniu jej treści 
przez Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę 
Doniec, uchwała w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
na lata 2022–2034 została przez Radę Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca przyjęta przy 13 głosach 
„za” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

Kolejną z procedowanych przez Radę Gminy 
uchwał była uchwała budżetowa Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca na rok 2022. Dyskusję nad po-
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wyższą uchwałą rozpoczęło wystąpienie Wójta 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskie-
go. W swoim wystąpieniu pan Wójt przybliżył naj-
ważniejsze założenia projektu budżetu gminy na 
rok 2022. Po zakończonej przez pana Wójta pre-
zentacji projektu przyszłorocznego budżetu gminy 
głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady, 
którzy przedstawili pracę kierowanych przez nich 
Komisji nad założeniami budżetu na 2022 rok. 
Wszystkie Komisje Rady Gminy pozytywnie za-
opiniowały przedstawiony projekt budżetu, a tym 
samym zarekomendowały jego uchwalenie. Po 
przeprowadzonej dyskusji nad projektem budżetu 
na rok 2022, Rada Gminy wprowadziła do projektu 
budżetu gminy na rok 2022 autopoprawkę zgło-

szoną przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Mał-

gorzata Doniec odczytała projektu uchwały bu-
dżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 
rok, po czym przeprowadzone zostało głosowa-
nie, w wyniku którego uchwała budżetowa Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022 została 
przez Radę Gminy przyjęta przy 13 głosach „za” 
i 2 głosach „wstrzymujących się”.

W dalszej części obrad Rada Gminy, podczas 
środowego posiedzenia XXXI Sesji, podjęła kolej-
ne uchwały:

• w sprawie uchwalenie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Narkomanii w Gminie Kocmy-
rzów-Luborzyca na rok 2022; 

• w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 
realizację projektu pn. „Żłobek Samorzą-
dowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"  
nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0075/21 Nr 
naboru: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21, 
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 
8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na 
rzecz łączenia życia zawodowego z prywat-
nym;

• w sprawie ustalenie wysokości opłat za po-
byt i wyżywienie dziecka w Samorządowym 
Żłobku „Małe Misie”;

• w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie po-
rozumienia z Gminą Słomniki dotyczącego 
kierowania mieszkańców do Środowisko-
wego Domu Samopomocy zlokalizowanego 
w miejscowości Miłocice.

Po zakończeniu tej części obrad Przewodniczą-
ca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta 
przedstawiła Radzie informację o pracach, kiero-
wanej przez nią Komisji, a dotyczącą otrzymanego 
protestu. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia oraz 
krótkiej dyskusji, Radni podjęli uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia protestu przeciwko ważności zebra-
nia wiejskiego w sołectwie Goszcza, które odbyło 
się w dniu 24.10.2021r., ważności jego uchwał oraz 
rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa, polega-
jącej na braku poddania pod głosowania wniosków 
mieszkańców sołectwa. Zgodnie z treścią podjętej 
uchwały, Rada Gminy za bezzasadny uznała pro-
test złożony przez Mieszkańca sołectwa Goszcza 
przeciwko ważności zebrania wiejskiego i ważności 
jego uchwał. Natomiast za zasadną uznała skargę 
w zakresie nie poddania pod głosowanie wniosków 
mieszkańców i niemożności podjęcia uchwał przez 
zebranie wiejskie.  

Ostatnia, podjęta przez Radnych, podczas po-
siedzenia XXXI Sesji Rady, uchwał to uchwała 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzier-
żawę w trybie bezprzetargowym określoną część 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy położonej w obrębie Goszyce. 

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

Strategia „Metropolia  
Krakowska 2030”

14 grudnia 2021 r. na nadzwyczajnym walnym 
zebraniu członków Stowarzyszenia Metropolia 
Krakowska podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia 
strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 r. Stra-
tegia stanowi pionierski w skali kraju dokument 
rozwoju ponadlokalnego dla Krakowa i jego oto-
czenia – wyznacza siedem dziedzin współpracy dla 
piętnastu gmin na najbliższe 10 lat.

Potwierdzeniem woli współpracy ponadlokalnej 
w ramach Metropolii Krakowskiej było złożenie 
deklaracji poparcia przez sygnatariuszy. W imieniu 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca deklarację współ-
pracy i poparcia podpisał Wójt Gminy Marek 
Jamborski.

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
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Komunikat Zakładu  
Gospodarki Komunalnej 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 3 stycznia 2022 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzo-

wie-Luborzycy zmienił adres swojej siedziby z dotychczasowego na: Rawałowice 144.
Numery telefonów, godziny przyjmowania interesantów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Zmiana miejsca udzielania  
świadczeń – informacja  
NZOZ „LUBOMED”

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że NZOZ „LUBOMED” z dniem 31.12.2021 r. zakończył swoją działalność 

pod adresem Kocmyrzów ul. Wąwozowa 2. Lekarze Jadwiga Białczyk i Juliusz Nowak będą nadal ordyno-
wali w ramach umowy z NFZ od dnia 2.01.2022 r. w Dojazdowie ul. Apteczna 8 (Gaja-Med), tel: 12 312 81 
45 oraz 602 461 666.

Zadeklarowani pacjenci nie muszą dokonywać żadnych formalności celem kontynuowania leczenia.

Program Priorytetowy „Czyste  
Powietrze” ma nową siedzibę

W związku komunikatem Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie informujemy, iż zespoły odpowiedzial-
ne za obsługę Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze” będą obsługiwały Państwa od dnia  
10 stycznia 2022 r. w nowej siedzibie pod adresem: 
al. Jana Pawła II 180, 31-982 Kraków. Budynek do-
stosowany jest do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Znajduje się przy nim również parking dla 
Beneficjentów.

Przypominamy, że doradztwo w ramach pro-
gramu „Czyste Powietrze” prowadzą Ekodoradcy 
zatrudnieni w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca: Karolina Duk – Ekodoradca, Justyna Żelazny 
– Ekodoradca, tel. 12 387 14 10, w. 41, mail: ekote-
am@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl, Urząd Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca, ul. Jagiel-
lońska 7, parter, pok. nr 9. Zapraszamy do kontaktu.

800-lecie parafii w Luborzycy
Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się obchodami 

800-lecia istnienia parafii pod wezwaniem Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy plano-
wana jest publikacja okolicznościowego albumu 
poświęconego dziejom parafii i ziemi luborzyckiej. 
W związku z tym zwracamy się do Państwa z proś-

ba o udostępnienie zdjęć historycznych dotyczą-
cych wspomnianej tematyki.

Wszystkim Państwu, którzy mogą i zdecydują 
się wesprzeć tę inicjatywę serdecznie dziękuje-
my i prosimy o kontakt z księdzem Mieszkiem 
Ćwiertnią na parafii w Luborzycy do końca lute-
go 2022 roku.

Fot. Zdzisław Łabędź (z archiwum rodzinnego Państwa Słabońskich)
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„Małopolska infrastruktura  
rekreacyjno-sportowa – MIRS”  
– zakończenie realizacji zadania

Zakończone zostały prace związane z komplek-
sową modernizacją boiska sportowego o sztucz-
nej nawierzchni w Dojazdowie.

W ramach zadania wykonano:
• nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej 

pod istniejące urządzenia małej architektu-
ry,

• modernizację nawierzchni boiska wraz z wy-
trasowaniem i pomalowaniem linii gry,

• remont ogrodzenia boiska, montaż piłko-
chwytów i wymianę elementów urządzeń 
boiska do koszykówki i siatkówki.

Boisko oznakowano tablicą informacyjną.
Koszt realizacji wyniósł: 227 444,84 zł.
Przyznane dofinansowanie z budżetu Wo-

jewództwa Małopolskiego w ramach Projektu 
MIRS – to kwota 66 940,00 zł, która stanowi bli-
sko 30% kosztu ogółem.

„Małopolskie tężnie solankowe” – 
zakończenie prac

„Budowa prozdrowotnej strefy aktywno-
ści dla mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, dostosowanej do potrzeb seniorów i osób 
z niepełnosprawnościami”

Zakończone zostały prace związane z budową 
ogólnodostępnej tężni solankowej przy świetlicy 
wiejskiej będącej siedzibą biblioteki oraz „Klubu Se-
nior+” w Kocmyrzowie.

Wsparcie finansowe na  
wyposażenie sali gimnastycznej

W związku z zakończeniem budowy sali gimna-
stycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawo-
wej im. A. Mickiewicza w Karniowie zwróciliśmy 
się z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji i Nauki 
o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 
na rok 2021 z tytułu dofinansowania pierwszego 
wyposażenia nowego obiektu sportowego/przysz-
kolnej sali gimnastycznej. Wnioskowana kwota 
w wysokości 57 024 zł. dotyczyła wyposażenia sali 
gimnastycznej w sprzęt sportowy oraz podstawo-
wego wyposażenia pokoju trenera.

Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 li-
stopada 2021 r. skierowany do Ministra Finansów 
została przyznana naszej gminie ze środków re-

zerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota  
45 927,00 zł.

Konstrukcja tężni solankowej została wykonana 
ze świerku z dachem pokrytym gontem bitumicz-
nym. Dla oświetlenia tężni zastosowano taśmę le-
dową. Teren przyległy został utwardzony i wypo-
sażony w 4 ławeczki i kosz na śmieci.

Obok tężni znajduje się tablica z opisem/zasada-
mi korzystania z obiektu oraz tablica informacyjna 
o realizacji zadania przy wsparciu finansowym z bu-
dżetu Województwa Małopolskiego.

Koszt realizacji zamyka się kwotą 50 tys. zł, 
w tym dofinansowanie z budżetu Województwa 
Małopolskiego w ramach Programu „Małopolskie 
tężnie solankowe” wynosi 35 tys. zł (70 % kosztów 
brutto).

Tężnia dzieła jak filtr powietrza, które dzięki 
działaniu tężni jest uwolnione od zanieczyszczeń 
i mocno nawilżone. Wdychanie solnego „aerozolu” 
reguluje pracę układu oddechowego i wskazane 
jest dla osób z alergią oddechową, astmą czy nie-
żytem nosa. Wspomaga również leczenie stanów 
zapalnych zatok a dodatkowo ma działanie relaksa-
cyjne. Stąd, mikroklimat wytwarzany przez działa-
nie tężni to prosty sposób prowadzenia profilaktyki 
zdrowotnej, zwłaszcza dla seniorów i osób z opi-
sanymi dolegliwościami, w celu poprawy ich stanu 
zdrowia i samopoczucia.
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Ostatnia szansa na wymianę  
wymiany starego „kopciucha”

W 2022 roku istnieje jeszcze możliwość skła-
dania deklaracji w ramach projektu: „Poprawa 
efektywności energetycznej poprzez modyfikację 
systemów ogrzewania, wymianę pieców starego 
typu, na terenie Gminy Kocmyrzów–Luborzyca” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 
działanie 4.4.1 (Obniżenie poziomu niskiej emisji 
ZIT). O dofinansowanie mogą starać się właściciele 
lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych 
oraz zabudowy wielorodzinnej. Przed podpisa-
niem umowy zostanie przeprowadzony audyt 
energetyczny. 

Wartość dofinansowania uzależniona jest od 
mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do 
wysokości 7 tys. zł na kocioł. Deklaracje chę-
ci udziału w programie należy złożyć na dziennik 
podawczy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
bowiem pieczątka wpływu decyduje o miejscu na 
liście rankingowej, co za tym idzie o czasie podpi-
sania umowy.

Na rok 2022 mamy możliwość podpisania  
58 umów wynikających z planu oraz 105 umów 
dodatkowych przyznanych dodatkowo przez 
Urząd Marszałkowski WM. 

Pamiętajmy, że czas biegnie nieubłaganie 
i pozostało już niespełna rok na wymianę pie-
ca bezklasowego. Do końca 2022 roku miesz-
kańcy Małopolski są zobowiązani do likwidacji 
pieców bezklasowych i ich wymiany na piece 
ekologiczne.

Szczegółowe informacje można zaczerpnąć 
u ekodoradców pracujących w Urzędzie Gminy: 
Karolina Duk – Ekodoradca, Justyna Żelazny – 
Ekodoradca, tel. 12 387-14-10, wew. 41, e-mail: 
ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzy-
ca, ul. Jagiellońska 7, parter, pok. nr 9: https://www.
kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/dla-mieszkancow/
wymien-piec/

Podsumowanie działań  
ekodoradców w 2021 roku

W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 roku 
wzrosło zainteresowanie mieszkańców udziałem 
w programach dot. dofinansowania wymiany ko-
tłów, termomodernizacji oraz Odnawialnych Źró-
deł Energii. W terminie od 1 stycznia 2021 roku 
do 31 grudnia 2021 roku w ramach programu: 
„Poprawa Efektywności energetycznej poprzez 
modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pie-
ców starego typu, na terenie Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, działanie 4.4.1 (Obniżenie po-
ziomu niskiej emisji ZIT), zostały zawarte 132 
umowy z mieszkańcami na wymianę starego źró-
dła ciepła. W 2021 roku został otwarty Punkt 
Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Za 
pośrednictwem ekodoradców zostało złożonych 
110 wniosków o dofinansowanie. Podczas obcho-

dów „Dnia Dziecka” organizowanych przez CKiP 
w Baranówce, mieszkańcy gminy mogli skorzystać 
z porady ekodoradców zatrudnionych w tutejszym 
urzędzie gminy na temat uchwały antysmogowej, 
oraz możliwości pozyskania dofinansowania na wy-
mianę starych źródeł ciepła. Gmina Kocmyrzów-
-Luborzyca po raz kolejny włączyła się do kampanii 
– Europejski Tydzień Zrównoważonego Transpor-
tu w dniach od 16 do 22 września 2021r. W tych 
dniach Ekodoradcy z Urzędu Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca zorganizowali szereg akcji edukacyj-
no-promocyjnych w przedszkolach oraz na parkin-

gach „Parkuj i jedź” w Baranówce oraz Łuczycach. 
W październiku 2021 roku odbyło się spotkanie 
Wójta Gminy z Sołtysami, gdzie Ekodoradcy pra-
cujący w UG Kocmyrzów-Luborzyca przedstawili 
zasady i możliwości otrzymania dofinansowania na 
wymianę źródła ciepła, termomodernizację budyn-
ków mieszkalnych. Ekodoradcy odwiedzili również 
„Miodowe Andrzejki u seniorów”, gdzie zorganizo-
wali wystawę eko – czyli punkt konsultacyjny dla 
mieszkańców. Przez cały rok 2021 mieszkańcy 
gminy informowani byli o możliwych dofinansowa-
niach poprzez social media, stronę internetową, 
ulotki oraz lokalną prasę.

W 2022r. serdecznie zapraszamy osoby zainte-
resowane wymianą pieca do składania deklaracji 
w programie:

• „Poprawa Efektywności energetycznej po-
przez modyfikację systemów ogrzewania, 
wymianę pieców starego typu, na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, działanie 4.4.1 (Obniżenie poziomu 
niskiej emisji)

• Priorytetowy Program „Czyste Powietrze”
Programy można ze sobą łączyć.
Szczegóły znajdziecie Państwo u ekodorad-

ców: Karolina Duk, Justyna Żelazny. Urząd Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7, 32-010 
Luborzyca, tel. 12 387 14 10 wew. 41, e-mail:  
ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl,

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ra-
mach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska pełniącego funkcję Związku ZIT.
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GOPS informuje

Wniosek o dodatek osłonowy składa się 
w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 31 październi-
ka 2022 r. w gminie właściwej ze względu na fak-
tyczne miejsce zamieszkania wnioskodawcy (nie 
zameldowania).

Dodatek osłonowy przysługuje osobie:
• w gospodarstwie jednoosobowym – kry-

terium: wysokość przeciętnego miesięczne-
go dochodu w 2020r. netto nie przekracza 
2100 zł;

• w gospodarstwie wieloosobowym – kry-
terium: wysokość przeciętnego miesięczne-
go dochodu w 2020r. netto nie przekracza 
1500 zł.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego mie-
sięcznego dochodu na osobę (netto) przekracza 
powyższe kwoty, obowiązywać będzie zasada tzw. 
„złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wypłaca 
się dodatek osłonowy w wysokości różnicy między 
kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został 
przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Prawo do dodatku osłonowego nie ma nic 
wspólnego z własnością czy wynajmowaniem 
mieszkania.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
1. 400 zł – dla gospodarstwa domowego jedno-

osobowego;
2. 600 zł – dla gospodarstwa domowego składa-

jącego się z 2 do 3 osób;

3. 850 zł – dla gospodarstwa domowego składa-
jącego się z 4 do 5 osób;

4. 1150 zł – dla gospodarstwa domowego składa-
jącego się z 6 i więcej osób.

Podwyższony dodatek osłonowy
Jeśli ogrzewasz dom/mieszkanie kotłem 

na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem 
powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, 
kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo 
stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochod-
nymi to możesz się starać o podwyższony dodatek 
osłonowy.

UWAGA!!! Warunkiem uzyskania podwyż-
szonego dodatku osłonowego jest wpis źródła 
ogrzewania domu/mieszkania (wymienionego 
powyżej) do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). Możesz tego dokonać po-
przez złożenie deklaracji w pokoju nr 9 (parter) 
Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowe-
go wynosi rocznie:
1. 500 zł – gospodarstwo domowe jednoosobo-

wego;
2. 750 zł – gospodarstwo domowe składające się 

z 2 do 3 osób;
3. 1062,50 zł – gospodarstwo domowe składają-

ce się z 4 do 5 osób;
4. 1437,50 zł – gospodarstwo domowe składają-

ce się z 6 i więcej osób.

Wypłata dodatku osłonowego
Jeżeli np. masz przyznany dodatek osłonowy 

w wysokości 400 zł a złożyłeś wniosek do 31 stycz-
nia 2022r. to otrzymasz dodatek w dwóch równych 
ratach (w marcu i grudniu) po 200 zł.

Jeżeli złożyłeś wniosek po 31 stycznia 2022 r. 
niczego nie tracisz, ponieważ otrzymasz całą przy-
znaną kwotę dodatku osłonowego jednorazowo 
(400 zł) w grudniu.

Wniosek o dodatek osłonowy do pobrania ze strony GOPS
Informujemy, że na stronie internetowej Ośrod-

ka (kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl), w zakładce 
„świadczenia” znajdują się informacje dotyczące 

dodatku osłonowego, a w zakładce „druki” znaj-
duje się wzór wniosku do pobrania.

Informacja dotycząca świadczenia  
wychowawczego 500+

Szanowni Państwo,
przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku 

wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ skła-
da się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
Wnioski są przyjmowane przez ZUS wyłącznie 
w wersji elektronicznej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej po-
zostaje realizacja wniosków przyznanych na okres 
zasiłkowy przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Co z dochodem?
• Wniosek złożony w okresie od 1.01.2022 

r. do 31.07. 2022 r. – podstawę obliczenia 
dochodu stanowi rok 2020;

• Wniosek złożony w okresie od 1.08.2022 r. 
do 31.10.2022 r. – podstawę obliczenia do-
chodu stanowi rok 2021.

• Dochody podlegające opodatkowaniu 
od osób fizycznych będą pozyskiwane 
przez pracowników urzędu automatycznie, 
w związku z czym nie ma potrzeby przed-
stawiania w gminie zaświadczeń o rocznych 
dochodach.

• Dochody nie podlegające opodatkowaniu 
od osób fizycznych, wymienione we wnio-
sku w Części III, należy wpisać do wniosku 
podając ich roczną wysokość za rok 2020 
(lub 2021 jeśli swój wniosek złożysz po 
1.08.2022r.). Oświadczenie to wypełniamy 

osobno dla każdego członka gospodarstwa 
domowego, który w 2020 r. (lub 2021 r.) 
osiągał dochody nie podlegające opodatko-
waniu od osób fizycznych.

• Dochody z gospodarstwa rolnego – jeśli 
kilku członków Twojego gospodarstwa do-
mowego uzyskiwało dochód z gospodar-
stwa rolnego, to należy wypełnić oddzielne 
oświadczenie (Część IV) dla każdej z tych 
osób, wpisując powierzchnię gospodarstwa 
rolnego w hektarach przeliczeniowych (do-
kładna wartość, do czwartego miejsca po 
przecinku)

UWAGA!!! Osoby pobierające emerytury 
lub renty z ZUS lub KRUS muszą dostarczyć Pit 
za 2020r. lub w przypadku składania wniosku  
od 1 sierpnia 2022r. Pit za 2021r.

STYCZEŃ NR 1/339 STYCZEŃ NR 1/339

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

1312

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

1312

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI



Policyjne wiadomości
Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach

Komisariat Policji w Słomnikach w związku 
z trwającym okresem ferii zimowych, w trosce 
o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zwraca się 
z apelem do mieszkańców, aby pamiętać o zasa-
dach bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw. 
Jazda na nartach, sankach czy łyżwach należą do 
najbardziej popularnych zajęć podczas ferii. Jednak 
zabawa w zimowych warunkach może skończyć 
się urazem, kolizją a nawet niebezpieczną kąpielą 
w mroźnym stawie.

Należy także pamiętać o zasadach bezpieczne-
go podróżowania udających się na wypoczynek, 
właściwego zachowania się w górach, a także bez-
piecznego przebywania w domu. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na bezpieczeństwo w sieci i zagro-

żenia wynikające z niefrasobliwego korzystania 
z internetu. Pandemia choroby zakaźnej COVID-19 
obliguje nas do przestrzegania restrykcji i zaleceń 
sanitarnych w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia 
podczas zimowego wypoczynku.

Wszelkie informacje dotyczące ewentualnych 
zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem 
dzieci i młodzieży, należy przekazywać na bieżą-
co do dyżurnego jednostki telefonicznie – telefon  
47 8346111 lub 112.

Komendant Komisariatu  
Policji w Słomnikach  

nadkomisarz Marek Kyzioł

5,6 tysiąca mandatów za brak maseczki
Podsumowanie ubiegłorocznych działań poli-

cjantów z powiatu krakowskiego w zakresie prze-
ciwdziałania pandemii wykazało, że w 2021 roku 
mundurowi nałożyli na ponad 5,6 tysiąca osób 
mandaty karne za nieprzestrzeganie nakazu zasła-
niania ust i nosa w miejscach, gdzie jest to obowiąz-
kowe. To dwukrotnie więcej niż w 2020 roku.

Wciąż liczba zakażonych wirusem utrzymuje 
się na wysokim poziomie, dlatego policjanci nie-
ustannie kontrolują środki komunikacji publicznej, 
galerie i inne obiekty, w których obowiązuje na-
kaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. 
W roku ubiegłym, policjanci z powiatu krakowskie-
go za niestosowanie się do nakazu zasłaniania ust 
i nosa w miejscach, w których jest to obowiązkowe, 
nałożyli przeszło 5,6 tysiąca mandatów karnych 
i skierowali ponad 240 wniosków o ukaranie do 
sądu. Z kolei w 2020 roku policjanci z powiatu kra-
kowskiego za naruszenie tego przepisu nałożyli 2,4 
tysiąca mandatów karnych i skierowali ponad 100 
wniosków o ukaranie do sadu. Tylko w grudniu poli-

cjanci skontrolowali przeszło 3,4 tysiąca placówek 
handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych 
i innych obiektów użyteczności publicznej, pod 
kątem przestrzegania obostrzeń sanitarnych ujaw-
niając ponad 670 naruszeń, które głównie doty-
czyły niestosowania się do nakazu zasłaniania ust 
i nosa. Kontrole obiektów przeprowadzane były 
i są również z udziałem inspektorów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.

Pamiętaj, że obowiązujące przepisy obligują oso-
by przebywające w galeriach handlowych, sklepach 
i innych obiektach użyteczności publicznej, a także 
podróżujące komunikacją miejską do zasłaniania 
ust i nosa przy pomocy maseczki. Lekceważącym te 
przepisy grozi mandat karny w wysokości od 20 do 
500 zł, natomiast jeśli sprawa zostanie skierowana 
do sądu, organ ten może orzec grzywnę nawet do 
5000 zł. Stosuj się do zaleceń sanitarnych, bo tym 
sposobem zadbasz nie tylko o swoje zdrowie, ale 
również o zdrowie bliskich!

Wyższe kary za wykroczenia drogowe
Policjanci z powiatu krakowskiego zgodnie 

z nowymi przepisami dotyczącymi zaostrzenia od 
1 stycznia 2022 roku kar dla kierowców wykroczeń 
drogowych, zgodnie z nowym taryfikatorem nakła-
dają wysokie mandaty karne. Tylko w dniu 3 stycz-
nia br. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Krakowie wysokimi 
mandatami karnymi ukarali 11 uczestników ruchu 
drogowego. Na pijanego rowerzystę stróże prawa 
nałożyli mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. 
Z kolei kierujący, który wyprzedzał pojazd w nie-
dozwolonym miejscu otrzymał od mundurowych 
mandat w wysokości 1 tysiąca złotych. Kolejnych 
6 kierujących za przekroczenie dozwolonej pręd-
kości zostało ukaranych przez policjantów manda-
tami karnymi w wysokości od 800 do 900 złotych. 
Tego samego dnia na terenie powiatu krakowskiego 
doszło do 3 kolizji drogowych, za ich spowodowa-
nie, zgodnie z nowymi przepisami, sprawcy zostali 

ukarani przez mundurowych mandatami karnymi 
w wysokości od 1 do 1,5 tysiąca złotych.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. obo-
wiązują przepisy zaostrzające kary dla kierowców 
popełniających wykroczenia drogowe. Regulacja, 
która weszła w życie m.in. podwyższa maksymal-
ną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd tj.  
z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokość man-
datów, jakie nałożyć może policjant tj. z 500 zł  
do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń nawet do  
6 tys. zł.

Więcej o nowych przepisach:
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINI-

STRÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie wysokości grzywien nakła-
danych w drodze mandatów karnych za wybrane 
rodzaje wykroczeń

Apelujemy o rozsądek i stosowanie się do 
obowiązujących przepisów ruchu drogowego!

Podsumowanie pracy policjantów drogówki w okresie 
weekendu

W weekend (od 7 do 9 stycznia br.) policjanci 
ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Krakowie skontrolowali 154 pojazdy, ujawniając 
przy tym 124 wykroczenia w ruchu drogowym. 
Naruszenia te skutkowały nałożeniem przez mun-
durowych mandatów karnych na 102 kierujących, 
pozostałe osoby pouczyli. W ramach działań po-
licjanci zatrzymali też prawo jazdy kierującemu, 
który przekroczył prędkość o 50 km/h w obszarze 
zabudowanym. Z kolei podczas kontroli stanu tech-
nicznego w 6 kontrolowanych pojazdach funkcjo-
nariusze ujawnili nieprawidłowości, co skutkowało 
zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Policjanci 
ujawnili też 3 przestępstwa. Podczas kontroli oka-
zało się, że jeden z kierujących posiada orzeczony 
przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów, co zagro-
żone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, a 2 ko-
lejne osoby prowadziły pojazd pomimo cofniętych 
uprawnień, za co grozi do 2 lat wiezienia. W tym 

okresie patrole ruchu drogowego zostały również 
wezwane na miejsce 5 zdarzeń drogowych.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku 
obowiązują wyższe stawki mandatów karnych za 
niektóre wykroczenia w ruchu drogowym. Poli-
cjant, w drodze mandatu karnego, za wykroczenia 
nieobjęte taryfikatorem może nałożyć grzywnę 
do 5000 zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 
6000 zł. Wzrost nakładanych mandatów karnych 
dotyczy głównie tych wykroczeń które mają istot-
ny wpływ na powstawanie wypadków drogowych.

Apelujemy do wszystkich uczestników ru-
chu drogowego o rozsądek i korzystanie z drogi 
w sposób zgodny z przepisami.

podkom. Justyna Fil
Oficer Prasowy

Komendy Powiatowej Policji
w Krakowie
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Setne urodziny Pani Tekli  
Nowakowskiej z Krzysztoforzyc

Dnia 1 stycznia 2022 roku Pani Tekla Nowa-
kowska z Krzysztoforzyc obchodziła swoje setne 
urodziny. Z tej wyjątkowej okazji 3 stycznia br., go-
ścił u Dostojnej Jubilatki Wójt Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca Marek Jamborski, który złożył Pani 
Tekli serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych lat 

życia w zdrowiu i szczęściu pośród najbliższych Jej 
osób. Pan Wójt przekazał również Jubilatce oko-
licznościowe listy gratulacyjne, które z okazji Jej 
setnych urodzin przesłali: Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki oraz Wojewoda Małopol-
ski Łukasz Kmita. W imieniu samorządu Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca serdeczne życzenia prze-
kazał również radny Krzysztoforzyc Antoni Trela.

Pani Tekla Nowakowska, z domu Nowińska, 
urodziła się 1 stycznia 1922 roku w miejscowości 
Wyciąże, dziś będącej częścią miasta Krakowa. 
W młodości wraz z rodziną wyjechała na ówczesne 
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, do miejscowo-
ści Horodynka (dzisiejsza Ukraina), skąd rodzina 
powróciła po kilku latach pobytu na wschodzie. 

W roku 1943 Pani Tekla wyszła za mąż. Nasza Ju-
bilatka doczekała się ośmiorga dzieci, licznych wnu-
ków, prawnuków i praprawnuków. Podczas swoje-
go życia zajmowała się głównie domem i dziećmi. 
Dziś Pani Tekla, pomimo sędziwego wieku, jest oso-
bą samodzielną i cieszącą się dobrym zdrowiem.

Dostojnej Jubilatce życzymy, aby kolejne lata 
szczęśliwie mijały Jej w zdrowiu, atmosferze mi-
łości i wsparcia najbliższych.

Wigilijne spotkanie Związku 
Emerytów

W niedzielę 19 grudnia 2021 r. w Baranów-
ce, odbyło się Wigilijne Spotkanie zorganizowane 
przez Koło nr 4 Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz 
Centrum Kultury i Promocji naszej gminy. Niedziel-
ne spotkanie rozpoczęła Dyrektor CKiP Agnieszka 
Brodowska, która serdecznie powitała przybyłych 
na nie członków wspomnianego Koła Emerytów 
oraz zaproszonych Gości w osobach: Wójta Gmi-
ny Marka Jamborskiego, Przewodniczącej Rady 
Gminy Małgorzaty Doniec, Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sporu Grze-
gorza Marca, Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Elżbiety Turek, Prezesa Gminnej 
Organizacji PSL Stanisława Jungiewicza, Członka 
Sądu Krajowego ZOSP RP Krzysztofa Malika oraz 
Prezes Stowarzyszenia „Gmina Aktywna+” Sylwii 
Zawalskiej-Wierzbińskiej.

Po tym serdecznym i uroczystym rozpoczęciu 
Wigilijnego Spotkania w Baranówce na scenie wy-
stąpili młodzi artyści, działającego przy naszym 
Centrum Kultury zespołu „Złoty Kłos”, którego dy-
rektorem artystycznym jest Kazimierz Cygan. Ze-
spół zaprezentował publiczności znakomity spek-
takl „Małopolskie Betlejem”, będący efektem wielu 
miesięcy przygotowań, a którego realizacja była 
możliwa dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego 
Województwa Małopolskiego. Trwający ponad 
godzinę spektakl publiczność nagrodziła gromki-
mi brawami, a wyrazem uznania dla artystów z ze-

społu „Złoty Kłos” były serdeczne podziękowania 
i symboliczne kwiaty, które panu Kazimierzowi Cy-
ganowi wręczył pan Marek Jamborski, Wójt naszej 
gminy. 

Spektakl „Małopolskie Betlejem” nie był jedy-
nym artystycznym wydarzeniem niedzielnego spo-
tkania. Na scenie w Baranówce wystąpił jeszcze, 
z koncertem tradycyjnych kolęd, działający przy 
Gminnym Kole Emerytów, zespół „Wspomnienie”, 
którego założycielką jest pani Marianna Raźny. 
Również i ten występ spotkał się z entuzjastycz-
nym przyjęciem publiczności, a gratulację i podzię-
kowania artystom złożyli pan Marek Jamborski 
i pani Agnieszka Brodowska.
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Po zakończeniu, tej bogatej i pełnej wspania-
łych wrażeń części artystycznej, przyszedł czas 
na świąteczne życzenia, które wszystkim naszym 
emerytom i rencistom, na ręce Przewodniczącej 
Koła nr 4 pani Grażyny Bebak wraz z symbolicz-
nymi „Gwiazdami Betlejemskimi”, złożyli pan Ma-
rek Jamborski, pan Grzegorz Marzec oraz pani 
Agnieszka Brodowska. Z kolei nasi emeryci złożyli 
równie serdeczne życzenia i podziękowania za do-
tychczasową współprace pani Agnieszce Brodow-
skiej – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

VII Gminny Orszak Trzech Króli
Obchody Święta Objawienia Pańskiego czy-

li Święta Trzech Króli miały miejsce w czwartek  
6 stycznia 2022 roku. Od siedmiu lat Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Luborzycy organizuje z tej okazji 
Gminny Orszak Trzech Króli, który jest imprezą 
wpisaną na ogólnopolską listę takich wydarzeń, 
którą prowadzi Fundacja „Orszaków Trzech Kró-
li”. Tegoroczny Gminny Orszak Trzech Króli, ze 
względu na trwającą pandemię koronawirusa, miał 
charakter ograniczony. Trasa przemarszu pro-
wadziła z parkingu obok luborzyckiego kościoła 
do świątyni, gdzie odprawiona została uroczysta 
msza święta. Organizatorzy Orszaku, jak co roku 
zapewnili jego uczestnikom symboliczne korony 
oraz pamiątkowe znaczki. Podczas przemarszu, jak 
i w dalszej części obchodów Święta Trzech Króli, 
jego uczestnikom towarzyszyła muzyka w wyko-
naniu orkiestry dętej „Kosynierzy” z Luborzycy. Po 

zakończonym nabożeństwie najmłodsi uczestnicy 
Orszaku otrzymali „słodkie upominki”, przygoto-
wane przez panie z luborzyckiego KGW. Obchody 
Święta Trzech Króli zakończył przygotowany przez 
KGW Luborzyca oraz wspierające je KGW Goszy-
ce tradycyjny poczęstunek staropolskim bigosem. 

II Koncert Kolęd „Młodych 
Kosynierów”

Po wieczornym nabożeństwie, 29 grudnia 2021 
roku, w kościele parafialnym pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Luborzycy odbył się II Koncert 
Kolęd, w wykonaniu orkiestry dętej „Młodzi Ko-
synierzy”, pod batutą Grzegorza Martinsona. Ten 
wieczorny koncert zgromadził w luborzyckiej świą-
tyni liczne grono słuchaczy. Orkiestra powitała pu-
bliczność utworem „Christmas Parade Sequence”. 
Następnie zaś publiczność wsłuchała najpiękniej-
szych świątecznych kolęd: „Lulajże Jezuniu”, którą 
przy akompaniamencie orkiestry zaśpiewały Han-
na Tyrańska oraz Kamila Krzysztofek, „W żłobie 
leży” zaśpiewaną przez duet Julia Cuppa oraz Mar-
tyna Natkaniec oraz wersje instrumentalne kolęd 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” oraz „Anioł paste-
rzom mówił”. Ponadto muzycy zaprezentowali pu-

bliczności takie utwory świąteczne jak: „Christmas 
Swings” i „Christmas Pipes”. 

Odpowiadając na apel Fundacji Orszaku Trzech 
Króli, podczas czwartkowego święta organizatorzy 
przeprowadzili zbiórkę, której celem było zebranie 
środków na rzecz wsparcia szkoły w Nairobi (Ke-
nia). Zebrana kwota 1195 zł i 2 euro zostanie prze-
kazana na konto Fundacji.

Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy oraz Pa-
rafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy 
dziękują Mieszkańcom za udział w tegorocznych 
uroczystościach Święta Objawienia Pańskiego 
i Orszaku Trzech Króli.

Fot. Sławomir Mikiewicz
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Wyjątkowa atmosfera świątyni, połączona ze 
wspaniałym wykonaniem kolęd przez młodych 
muzyków, na co dzień prowadzonych przez in-
struktorów w orkiestrze „Młodzi Kosynierzy”, do-
starczyła mnóstwa pozytywnych wrażeń, nie tylko 
artystycznej natury, wszystkim, którzy w ten wy-
jątkowy wieczór uczestniczyli w tym niezwykłym 
koncercie.

Koncert został zrealizowany przy wsparciu fi-
nansowym Województwa Małopolskiego.

Poezja Jana Brzechwy i Juliana  
Tuwima w „Akademii Przedszkolaka”

W Samorządowym Przedszkolu „Akademia 
Przedszkolaka”, 25 listopada 2021roku, odbył się 
konkurs recytatorki, którym nosił tytuł „Poezja 
Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”. Wydarzenie 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, gdyż  
aż 76 przedszkolaków, w wieku od 3 do 6 lat, za-
deklarowało chęć udziału. Celem konkursu była 
popularyzacja twórczości Jana Brzechwy i Julia-
na Tuwima, rozwijanie zdolności recytatorskich, 
rozwijanie wrażliwości poetyckiej dzieci. W dniu 
konkursu przed jury, którego przewodniczącą była 
pani dyrektor, Katarzyna Gaudyn, 63 przedszkola-
ków zaprezentowało wybrany przez siebie wiersz. 
Dzieci recytowały utwory wspomagając się rekwi-
zytami, stosowną mimiką, odpowiednią modulacją 
głosu, a czasami nawet strojem. Poziom, jaki zapre-
zentowały przedszkolaki był bardzo wysoki. Komi-

sja konkursowa w każdej grupie wiekowej wyłoni-
ła laureatów I, II i III miejsca. Wszyscy uczestnicy 
konkursu, otrzymali dyplomy i drobne upominki 
rzeczowe a zwycięzcy nagrody książkowe.

Mariola Gąciarz

Jasełka w Luborzycy
W piątek 17 grudnia 2021 r. klasy trzecie wraz 

z oddziałem przedszkolnym Szkoły Podstawowej 
im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Lu-
borzycy wprowadziły społeczność szkolną w świą-
teczny nastrój. Stało się to za sprawą przedstawio-
nych Jasełek. Do „ Naszego polskiego Betlejem…” 
przybyli Trzej Królowie, Pasterze, Krakowianki, nie 
zabrakło Heroda, Diabła, Śmierci…a nad wszystkim 

czuwały dobre Anioły. Wszystko po to, aby powi-
tać nowonarodzonego Jezusa i oddać mu cześć. 
Uczniowie, którzy tak chętnie wcielili się w aktorów 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a wspólne 
kolędowanie wprowadziło nas wszystkich w rado-
sne oczekiwanie na cud Bożego Narodzenia.

Anna Szota

Małopolskie Talenty – zajęcia  
z przedsiębiorczości w SP Goszyce

Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, 
ukierunkowana na rozwój zainteresowań, uzdol-
nień uczniów i młodzieży z małopolskich szkół oraz 
na wspieranie ich w zakresie odnoszenia sukcesów 
życiowych .Podczas zajęć z przedsiębiorczości 
w I okresie roku szkolnego 2021/22 uczniowie 
uczestniczyli w inspirujących zajęciach rozwijają-
cych kompetencje z zakresu: języka angielskiego 
oraz przedsiębiorczości. W ramach tych zajęć reali-
zowali projekt „W zdrowym ciele – zdrowy duch”, 

który pozwolił uczniom skonfrontować zdobytą 
wiedzę na lekcjach przyrody, biologii ze światem re-
alnych problemów związanych ze zdrowiem w ów-
czesnym świecie. Projekt oprócz propagowania 
zdrowego stylu życia, zarówno wśród młodzieży, 
jak i mieszkańców gminy, poszerzał wiedzę uczniów 
na temat zdrowego odżywiania. Uczniowie z pomo-
cą nauczyciela opracowali własną zdrową piramidę 
żywności, która uświadomiła im, jakie są najważ-
niejsze składniki pożywienia. Opracowali również 
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Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” oraz Centrum 
Kultury i Promocji przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

„Małopolskie Betlejem”
Minął rok kiedy to w głowach pracowników 

CKiP oraz Zespołu „Złoty Kłos” powstał pomysł 
na realizację pięknego widowiska „Małopolskie Be-
tlejem”. Kilkanaście godzin zebrań, wspólnych pla-
nów i kreowania przedsięwzięcia tak aby złożony 
przez nas wniosek uzyskał rekomendacje i dotację 
finansową. Marzenia się spełniły i mogliśmy już tyl-
ko brać się do pracy aby wszystko dograć i zreali-
zować to co planowaliśmy tyle miesięcy. Już trzy 
razy na scenie CKIP wystawiono piękne widowisko 
”Małopolskie Betlejem”, którego wykonawcą jest 
Zespół „Złoty Kłos”.

Młodzi i zdolni tancerze, aktorzy i śpiewacy 
przez ponad pół roku uczestniczyli w warsztatach 
szlifując swoje umiejętności. Widzowie za każdym 
razem byli świadkami cudownych narodzin Jezusa, 
leżącego w stajence, wśród anielskich głosów i roz-
tańczonych krakowiaków.

Jako przedstawiciele powstałego przy Centrum 
Kultury i Promocji Stowarzyszenia "Gmina Aktyw-
na+" jesteśmy dumni, że wspólnie z całym naszym 
zespołem osiągnęliśmy nasz kulturalny cel realizu-
jąc takie przedsięwzięcie.

 „O Złoty Klucz Powiatu 
Krakowskiego”

18 grudnia 2021 r. Gmina Kocmyrzów-Lubo-
rzyca stała się muzyczną „stolicą” Powiatu Kra-
kowskiego. Powiatowy Festiwal Piosenki „O Złoty 
Klucz Powiatu Krakowskiego”, zorganizowany po 
raz czwarty utwierdził Centrum Kultury i Promocji 
oraz oceniających i samorządowców, że warto udo-
stępniać mikrofon dzieciom i młodzieży. W konkur-
sie wzięło udział prawie 70 wykonawców. Prze-
słane nagrania oceniało fachowe, niezależne Jury 
w składzie: Justyna Motylska – doświadczona 
wokalistka, pianistka, pedagog, trener wokalny, wy-
kładowca Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, 
Aleksandra Królik – wokalistka, kompozytorka, 
autorka tekstów, pedagog, doświadczona artystka 
estradowa, była wokalistka zespołu „Brathanki” 
oraz Piotr Kalicki – pedagog, pianista, akordeoni-
sta, wykładowca Krakowskiej Szkoły Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej. Od 2005 roku muzyk w zespole 
„Golec”u”Orkiestra”. 

Wielu wykonawców wybrało trudne utwory i za-
śpiewało je na bardzo wysokim poziomie, np. Julia 
Dąbrowska z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 
zaśpiewała „Polską Madonnę”, za co jury przyznało 

jej I miejsce w kategorii 10–15 lat, z kolei wokalistka 
naszego Centrum Kultury i Promocji Estera Wierz-
bińska zaprezentowała się w piosence „Babę zesłał 
Bóg”, za co zdobyła I miejsce w kategorii 16–19 lat.

„To niezwykle cenne, że w tak trudnym pandemicz-
nym czasie tak śpiewający, jak ich instruktorzy potra-
fili się zmobilizować i przygotować się do festiwalu, 
co nie było łatwe. Trzeba było pokonać trud nagrania 
utworów i przysłania ich do Komisji Konkursowej do 
przesłuchania”, powiedział Paweł Dys, instruk-
tor i inicjator festiwalu, który organizuje CKiP 
w Kocmyrzowie-Luborzycy wraz ze Stowarzysze-
niem „Gmina Aktywna +”. Sylwia Zawalska-Wierz-
bińska, Prezes tegoż Stowarzyszenia, podkreśliła, 
iż: ”poziom tegorocznego festiwalu był bardzo wysoki, 
że tu ujawniają się talenty”, a Agnieszka Brodowska, 
Dyrektorka Centrum Kultury, podkreśliła potrze-
bę organizacji festiwalu w roku 2022.

Na Gali Koncertu Finałowego oprócz Laure-
atów i publiczności obecni byli przedstawiciele 
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: Grzegorz 
Marzec, Krzysztof Krupiński, Radosław Zębala, 
Mariusz Wąsowicz, Stanisław Machnik, Radna Po-

ankietę skierowaną do mieszkańców gminy, mająca 
na celu propagowanie wiedzy związanej ze zdro-
wym stylem życia. Uczniowie stworzyli również 
prace plastyczne i techniczne, np. „ludzika” z wy-
korzystaniem zdrowych i niezdrowych produktów 
żywnościowych. Aby uatrakcyjnić spotkania, zor-

ganizowano spotkania z dietetykiem Katarzyną 
Mraczek. Efektem finalnym było zaprojektowanie 
gry edukacyjnej dla młodszych kolegów z klas 0 do 
III, która zostanie rozegrana w drugim okresie.

Aneta Jaraczewska

Wydarzenie dofinasowano ze środków Powiatu Krakowskiego
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wiatu Krakowskiego Beata Bartoszek oraz człon-
kowie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego: 
Jarosław Raźny, Konrad Szymacha, Grzegorz Ma-
łodobry oraz Mariusz Zieliński.

Nagrody zwycięzcom, wręczali przedstawiciele 
Powiatu Krakowskiego, którzy w swoich wypo-
wiedzeniach podkreślali, że gmina Kocmyrzów-
-Luborzyca stała się „stolicą muzyczną Powiatu 
Krakowskiego”.

Wyniki IV Powiatowego Festiwalu Piosenki 
„O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego”

Kategoria I, 6–9 lat
• I miejsce – Zofia Dawidowska, SP w Łuczy-

cach, opiekun muzyczny Jadwiga Mucha 
oraz – duet Joanna i Justyna Tomczyk SP 
w Goszycach, opiekun muzyczny Jadwiga 
Klimek.

Kategoria II, 10–15 lat, soliści
• I miejsce – Julia Dąbrowska, CKiS w Skawi-

nie, instruktor Katarzyna Szybisty,
• II miejsce – Julia Stopińska, CKPiR w Zie-

lonkach, instruktor Anna Roj oraz Weronika 
Wójcik – CKiP w Kocmyrzowie-Luborzycy, 
instruktor Paweł Dys,

• III miejsce – Gabriela Kutnik – GOKiS 
w Wielkiej Wsi, instruktor Jarosław Janecki, 
Daria Nowak – CKiS w Skawinie, instruktor 
Katarzyna Szybisty oraz Marcin Leszega – 
CKPiR w Zielonkach, instruktor Anna Roj,

• Wyróżnienia: Zofia Walczyk – CKPiR w Zie-
lonkach, Aniela Mądra – CKiS w Skawinie, 
Amelia Marszałek – CKiP w Michałowicach, 
Blanka Wierzbińska – CKiP w Kocmyrzo-

wie-Luborzycy.
Kategoria II, 10–15 lat, zespoły
• I miejsce – Zespół wokalno-instrumentalny 

„Wiolinki” – SP w Prusach, instruktor Barba-
ra Hyczkiewicz-Hawling.

• Wyróżnienia: Trio „TAM-TO” – CKiS w Ska-
winie, duet: Urszula Łukasik i Julia Gut – SP 
w Prusach, „MINI TANTO” – CKiS w Skawi-
nie.

Kategoria III, 16–19 lat, soliści
• I miejsce – Estera Wierzbińska - CKiP 

w Kocmyrzowie-Luborzycy, instruktor Pa-
weł Dys

• II miejsce – Lilianna Dziewic - CKiP w Micha-
łowicach, instruktor Gabriela Świerczek-
-Kurowska,

• III miejsce – Michał Latinek - CKPiR w Zie-
lonkach, instruktor Anna Roj oraz Małgo-
rzata Szybisty – CKiS w Skawinie, instruktor 
Katarzyna Szybisty,

• Wyróżnienie: Małgorzata Łyczko – CKPiR 
w Zielonkach 

Kategoria IV, 20–40 lat
• I miejsce – duet Karolina i Wiktoria Gorz-

kowskie – CKiP w Kocmyrzowie-Luborzycy, 
instruktor Paweł Dys,

• II miejsce – Damian Kłusek – Michałowice,
• Wyróżnienie: Justyna Waloch – GOKiS 

w Wielkiej Wsi.
Organizatorzy Festiwalu serdecznie gratulują 

zarówno Laureatom konkursu jak i wszystkim bio-
rącym w Festiwalu uczestnikom wspaniałych wy-
stępów. Podziękowania kierowane są również dla 
Instruktorów przygotowujących wykonawców do 
Festiwalu.

Fot. Sławomir Mikiewicz

Instrumentalny Koncert Kolęd
W dniu 9 stycznia 2022 r. w sali widowiskowej 

Centrum Kultury i Promocji, podczas dwóch kon-
certów, uczniowie Sekcji Instrumentów Klawiszo-
wych i Zespołów Kameralnych zagrali najpiękniej-
sze polskie kolędy. W polskim dorobku kulturalnym 
zachowało się ponad 500 kolęd i pastorałek – 
z tego olbrzymiego skarbca wybraliśmy prawie 
40, dodając parę znanych i lubianych pieśni świą-
tecznych innych narodów. Świąteczna atmosfera 
udzieliła się zarówno wykonawcom jak i zaproszo-
nym przez nich gościom, spragnionym koncertów 
na żywo i możliwości słuchania swoich „pociech” 
podczas koncertów. Nasze koncerty śmiało moż-
na nazwać instrumentalnymi jasełkami, podczas 

których piękna tradycja kolędowania jest podtrzy-
mana i przekazywana nowym pokoleniom. W tych 
wyjątkowych koncertach wystąpili: Dorota Koń, 
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Kamila Gajoszek, Radosław Górecki, Alicja Lutyń-
ska, Julian Nowak, Cyryl Kuźniar, Gabrysia Nowak, 
Amelka Kielar, Gabrysia Ćwikła, Milenka Kielar, 
Laura Janicka, Marta Jara, Kasia Maksym, Wiktoria 
Wójcik, Tymoteusz Król, Mateusz Gaudyn, Michał 
Kwiecień, Staś Stefaniec, Julia Gut, Basia Zygmunt, 
Urszula Łukasik, Amelka Rojek, Zuzia Grzegórzek, 
Ola Łukasik, Oliwka Ożóg, Emilia Wcisło. Zaprasza-
my wszystkich do obejrzenia zdjęć z koncertów do-
stępnych w galerii na stronie www.ckip.pl

U judoków – posumowanie  
sportowego roku 2021

W czwartek 23 grudnia 202 r. odbył się ostat-
ni w tym roku trening judoków CENTRUM JUDO 
K-L. Mimo trwającej pandemii, w podsumowaniu 
sezonu uczestniczyło 34 zawodników z trzech 
grup treningowych: Ukemi - nauka od podstaw, 
Kodomo - kontynuacja dla dzieci i Samuraj - kon-
tynuacja dla starszych i startujących w zawodach 
czyli prawie cała społeczność judoków i judoczek. 
Nagrody za współzawodnictwo sportowe w 2021 
roku otrzymali: Lena Ziembla, Barbara Dziedzic, 
Jan Machnik, Krzysztof Dziedzic, Wiktoria Kmera, 
Weronika Dzioba, Szymon Frań i Filip Kolanow-
ski. Nagrodę za postępy w judo i zaangażowanie 
sportowe: Kacper Chrustek. Nagrodę specjalną, 
rzutnik multimedialny, od Dyrektor Centrum Kul-
tury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy i Sto-
warzyszenia Uczniowski Klub Judo CENTRUM 
K-L otrzymała Lena Ziembla za zdobycie brązo-
wego medalu Mistrzostw Polski Młodziczek w Pile 
w dniu 28.11.2021. Gratulacje dla zawodników 
i zawodniczek za reprezentowanie naszej gminy w: 
czternastu zawodach międzywojewódzkich oraz 
dwu ogólnopolskich, podczas których nasi zawod-
nicy zdobyli 18 medali. Dzięki udziałowi w tej spor-
towej rywalizacji nasza gmina jest rozpoznawalna 
na sportowej mapie Polski.

Sukcesy sportowe judoków zostały docenione 
przez nasze władze samorządowe. Wójt Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, podczas 
spotkania w Urzędzie Gminy, w dniu 23 grudnia 

2021 roku, podziękował prowadzącemu zajęcia 
trenerowi judo Krzysztofowi Marchewczykowi za 
owocną i pełną pasji pracę dla dobra lokalnej spo-
łeczności, w której zachęcając młodzież do dzia-
łalności na rzecz rozwoju osobistego, troszczy się 
o ich dobro i przyczynia się do osiągania szczytów 
sportowej kariery.

Wnioski i projekty Centrum  
Kultury i Promocji

W 2021 roku Centrum Kultury i Promocji 
w Kocmyrzowie-Luborzycy złożyło projekty na 
łączną kwotę 616 333,00 zł. Wnioski składane 
były z ramienia Centrum Kultury i Promocji oraz za 
pośrednictwem utworzonego przez dyrektor i pra-
cowników CKIP Stowarzyszenia „Gmina Aktywna 
+”.

Zrealizowane w 2021 roku projekty to:
• „Mała Pszczoła Wiele Zdoła”, projekt 

zrealizowany w ramach otwartego kon-
kursu ofert do Urzędu Marszałkowskiego 
„Małopolska Pszczoła” w 2021 r. Projekt 
obejmował cykl warsztatów pszczelarskich 
dla dzieci młodzieży wraz z wycieczkami do 
pobliskiej pasieki. Zadanie projektowe obej-

mowało również obligatoryjne nasadzenie 
roślin miododajnych na terenach ogólnodo-
stępnych w Gminie Kocmyrzów -Luborzyca 
na kwotę 6 000 zł. Całkowity koszt realizacji 
projektu to: 16 860 zł. Otrzymana dotacja 
wyniosła: 13 000 zł.

• „Betlejem Polskie Lucjana Rydla” projekt 
wykonany przy wsparciu finansowym 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach ofer-
ty „Mecenat Małopolski – I edycja”. Dzia-
łania projektowe polegały na wzbogaceniu 
oferty kulturalnej i szerszej promocji Zespo-
łu Ludowego „Złoty Kłos”, poprzez zachęce-
nie młodych mieszkańców gminy do udziału 
w warsztatach teatralno-tanecznych. Rezul-
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tatem projektu było widowisko artystyczne 
„Małopolskie Betlejem”, którego premiera 
odbyła się w grudniu 2021 roku.

Całkowity koszt realizacji zadania to: 16 100 zł. 
Otrzymane wsparcie finansowe to: 10 000 zł.

• „Doposażenie Zespołu Ludowego – Złoty 
Kłos w stroje Krakowiaków Wschodnich 
na potrzeby udziału w Przeglądzie Zespo-
łów Regionalnych – „Krakowski Wianek”. 
Zespół został doposażony w 13 nowych 
strojów ludowych, uszytych na miarę. Kwo-
ta pozyskanej dotacji, w wysokości 9600 zł 
pozyskana została z budżetu Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca.

• IV Powiatowy Festiwal Piosenki „O Zło-
ty Klucz Powiatu” realizowany w ramach 
wsparcia finansowego przez Powiat Kra-
kowski w wysokości 8000 zł. Eliminacje 
konkursowe odbyły się w grudniu 2021 
roku w formie przesłanych nagrań. W kon-
kursie wzięło udział 70 uczestników z gmin 
Powiatu Krakowskiego, którzy rywalizowali 
w czterech kategoriach wiekowych z podzia-
łem na solistów i zespoły. Całkowity koszt 

projektu wyniósł:11 520,00 zł.
• „Art Lem” wniosek zrealizowany w ramach 

programy grantowego „Działaj Lokalnie” 
na rzecz mieszkańców Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca w zakresie kultury. Pro-
jekt dotyczył przypadającego w roku 2021 
obchodów „Roku Lema”. Zakres projektowy 
obejmował warsztaty malarskie dla dzieci 
i młodzieży, konkursy: plastyczny i literac-
ki oraz panele dyskusyjne w Publicznej Bi-
bliotece Gminnej w Baranówce oraz Filiach 
w Kocmyrzowie i Goszczy. W spotkaniach 
wzięli udział lokalni mieszkańcy słuchając 
przygotowanej prezentacji multimedialnej 
na temat twórczości i biografii Stanisława 
Lema.

Całkowity koszt realizacji zadania to 4 466 zł. 
Otrzymana kwota dotacji wynosi 3 066 zł.

Łączna kwota pozyskanej dotacji w 2021 
roku to 43 666,00 zł.

Pozostałe wnioski, które Centrum Kultury 
i Promocji złożyło w roku 2021 (wyniki wniosków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
będą znane w pierwszym kwartale 2022 roku).

• „Gminne Święto Lokalnych Tradycji”, 
wniosek złożony w ramach konkursu Na-
rodowego Centrum Kultury – ETNO. Pla-
nowana realizacja przedsięwzięcia miała do-
tyczyć koncertu „Skaldów”, Orkiestry Dętej 
„Kosynierzy” oraz Kapeli Ludowej „Goko-
wiacy”. Planowano także warsztaty kulinar-
ne i rękodzielnicze w ramach współpracy 
z Kołami Gospodyń Wiejskich z Gminy 
Kocmyrzów –Luborzyca. Całkowity koszt 
62 200,00 zł.

• „Teatr ToTu” – wniosek został złożony do 
Instytutu Teatralnego im. „Zbigniewa Ra-
szewskiego w konkursie „Lato w Teatrze”. 
Mimo nie otrzymania dotacji kadra Centrum 
Kultury i Promocji mogła wziąć udział w cy-
klu bezpłatnych szkoleń związanych z dzia-
łalnością kulturalną. Wnioskowana kwota 
dotacji to: 12 776,20 zł.

• Wniosek pt. „Senior z Kulturą” – Minister-
stwo Rodziny i Polityki Społecznej złożony 
został z myślą o wsparciu seniorów z Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca. Wniosek obej-
mował trzy panele aktywności dla osób po 
60 roku życia. Planowane działania to min. 
wycieczki kulturalne, kabarety oraz kino 
plenerowe. Całkowity koszt projektu to:  
46 510 zł.

• „Wataha Lema” oferta złożona do Naro-
dowego Centrum Kultury w ogłoszonym 
konkursie „Kultura Interwencje”. Planowa-
na realizacja dotyczyła warsztatów przygo-
towujących uczestników do widowiska arty-
stycznego. Całkowity koszt przedsięwzięcia 
opiewa na kwotę: 49 050 zł

• „Konwersja cyfrowa domów kultury”, pro-
jekt Narodowego Centrum Kultury. Złożo-
ny wniosek dotyczył doposażenia Centrum 
Kultury i Promocji w niezbędny sprzęt oraz 
kompetencje i umiejętności kadry pracującej 
w kulturze, poprzez kompleksowe szkolenia 
oferowane przez grantodawcę. Wnioskowa-
na kwota dotacji to 191 481 zł.

• Spektakl muzyczny „Przyszłość Nieutra-
cona” wniosek złożony do Programu 
„Rozgrzewamy Polskie Serca” na kwotę  
5 800  zł. Planowana inicjatywa miała na celu 
integrację lokalnej społeczności poprzez 
udział w tworzeniu widowiska wizualnego 

na terenie Gminy Kocmyrzów –Luborzyca.
• Fundacja Santander-wniosek złożo-

ny do programu „Bank Młodych Mi-
strzów Sportu edycja 1/2021 na kwotę  
8 000 zł. Główny cel projektu zakładał or-
ganizację zajęć sportowych w czasie wakacji 
dla dzieci i młodzieży z Gminy Kocmyrzów 
–Luborzyca.

• Konkurs 30 grantów na 30 lat BP w Polsce 
– projekt złożony w formie konkursu Funda-
cja Miejsc i Ludzi Aktywnych, wspierający 
zrównoważony rozwój w obszarze woda, 
energia recycling na kwotę 6700 00 zł.

• Narodowe Centrum Kultury – Program 
„Infrastruktura domów kultury”. Projekt 
złożony na zakup wyposażenia w postaci 
pieca do wypalania ceramiki w celu urucho-
mienia warsztatów ceramicznych w Cen-
trum Kultury i PromocjiWnioskowana kwo-
ta to 39 620 zł

• Narodowe Centrum Kultury z MKiDZN 
w ramach zadania „Kultura Ludowa i Tra-
dycyjna”. Zadanie ma na celu organizacji 
w roku 2022 wydarzenia kulturalnego ple-
nerowego z okazji 135-lecia Orkiestry Dę-
tej „Kosynierzy”. Wnioskowana kwota to  
88 050 zł.

• W ramach programu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego – „Ballady i Ro-
manse” złożono projekt pt. ”Ballado Trwaj…” 
Celem zadania jest organizacja widowiska 
artystycznego dla dzieci i młodzieży o tema-
tyce dotyczącej dwusetnej rocznicy wyda-
nia „Ballad i Romansów” Adama Mickiewi-
cza. Całkowita kwota projektu to 47 600 zł.

Opr. CKiP w Kocmyrzowie-Luborzycy
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O młynach i młynarzach w historii 
naszej gminy – część 2

 Wśród rodzimych młynów siedemnastego 
stulecia, w pierwszym rzędzie należy wspomnieć 
o jedynym młynie zakupnym Matysa Poznańczy-
ka w Wiktorowicach (1629r.). Warto też zwrócić 
uwagę na inne, wymieniane w rejestrach poboro-
wych z 1629 roku. Znajdziemy tam Łuczyce, Pru-
sy, gdzie koło młyńskie poruszał potok płynący od 
Luborzycy i które dzierżawił Jakuba Różański. Pro-
wadziła do niego droga tylko dostępna dla wozów 
wiozących zboże do młyna. Odnotowano również 
miejscowość Baranow (Baranówka?), która już jak 
widać w 1629 roku młynem stała, a poboru doko-
nywał niejaki Stanisław Koszkowski. Tradycje mły-
narskie tejże wsi są o tyle ważne dla historii tutejsze-
go młynarstwa, że właśnie tu w 1920 roku stanie 
na naszych ziemiach pierwszy młyn mechaniczny 
wystawiony kosztem Józefa Amouraux. Nigdy póź-
niej żaden z ówczesnych właścicieli dóbr ziemskich 
nie podjął próby budowy młyna na miarę wieku 
„pary i elektryczności”, tymczasem epoka młynów 
wodnych mijała bezpowrotnie. Jeszcze w osiemna-
stym stuleciu działały gdzie nie gdzie. Na naszych 
ziemiach należał do nich młyn w Maciejowicach 
poruszany przez rzekę płynącą od Wiktorowic 
i wodami z pięciu wykopanych stawów. Zapewne 
przy budowie tegoż koła młyńskiego zastosowano 
tak zwane młynówki, czyli rowy doprowadzające 
wodę. W dalszym ciągu działały luborzyckie koła 
młyńskie, doglądane przez: Jana Piątkowskiego, 
Agnieszkę Chochołkową i Małgorzatę Cemidzynę, 
zaś w Skrzeszowicach nad wszystkim czuwał Igna-
cy Ryncza. Na szczęście miejscowe zabudowania 
młyńskie nie zostały strawione przez pożar, jaki 
nawiedził w Skrzeszowice w 1796 roku także nadal 
jego historia mogła się toczyć i budzić ciekawość, 
że wspomnę zapisaną służebność na Skrzeszowi-
cach, jaką była dziesięcina od 14 łanów kmiecych, 
a dwóch karczm i młyna z rolami, którą przepisano 
Kajetanowi Forkiewiczowi, który to pod kuratelą 
rządu austriackiego zakupił majątek Więckowice 
od wdowy po Jacku Browskim—Salomei z Zawadz-

kich Browskiej. W dodatku nikt się nie kwapił do 
jej zapłaty, stąd spór, jaki prowadził hr. Stanisław 
Małachowski (1825r.), który zresztą przegrał i le-
dwo ustrzegł majątek przed licytacją, a dziesięcinę 
i tak musiał zapłacić na dzień świętego Marcina bez 
względu na wszystko.

W takich to okolicznościach dobiegała końca 
historia wspomnianego młyna. Niestety coraz czę-
ściej młyny wodne nie stanowiły już konkurencji 
dla młynów parowych, dlatego też bardzo często 
te ostatnie podpalano. Cóż postęp techniczny był 
nieunikniony, zastosowanie specjalnego worka 
(pytla) i innych udoskonaleń przyspieszało nie tyl-
ko pracę, ale i poprawiało, jakość mąki, pieczywa 
i kaszy. Otrzymywaliśmy także śrutę dla zwierząt 
ograniczając jej import z Rosji. Mijały czasy, gdy 
chodzono po domach z sitem i z workiem razowej 
mąki, którą rozsiewano chętnym. Z drugiej strony 
młynarstwo pozwalało żyć i przeżyć. Nawet na da-
lekiej Syberii, bowiem od 1690 roku tak wprawili-
śmy się w budowie kół młyńskich, że na wschodzie 
byliśmy wyrocznią w tej materii, do tego stopnia, że 
gdy carat zsyłał w kibitkach marzycieli o wolności 
na Sybir, sława Polaków, jako najlepszych budow-
niczych młynów często ratowała im życie. Często 
zatrudnieni do budowy młyna nigdy nie dotarli już 
do wyznaczonego miejsca katorgi.

Mówiąc o młynarstwie całą uwagę skupiamy 
wokół młynów, lecz te nie mogłyby istnieć bez mły-
narzy. Mimo, że był osobą poważną wśród społecz-
ności, czasem bywał sołtysem, wójtem, przywódcą 
buntów niewielu znamy z imienia i nazwiska. Na 
pewno byli ludźmi zamożnymi, niektórych nawet 
było stać na kupno szlachectwa i nic dziwnego do 
1629 roku nie ponosili żadnych opłat, że no chyba, 
że czasem „wyszli z siekierką na pańskie“. Niektó-
rych posądzano o posiadanie mocy nadprzyrodzo-
nych i współpracę z diabłem, no, bo ktoś tym kołem 
młyńskim musiał poruszać w czasie suszy i gdy mły-
narz spał. Z drugiej strony posądzano go o oszu-
stwa bywało, że słusznie. Wszelkie nieporozumie-

nia wynikały z systemu miar. W tamtych czasach 
substancje sypie mierzono a nie ważono. Z tego też 
powodu wynagrodzenie młynarza nazywano mia-
rą, dla przykładu młynarzowi w Skrzeszowicach od 
zrobienia mlewa i przesłania najprawdopodobniej 
do spiżarni pałacowej zapłacono 96 złoty polskich. 
A dla chłopa owa metoda miary „ z czubem“ była jak 
czarna magia, stąd panująca nieufność.

Rzecz jasna istnienie młynów było silnie zwią-
zane z wiązało się z uprawą i ze zbiorem zbóż oraz 
z omłotem ziarna. Początkowo omłotu dokonywa-
no cepami na tak zwanej gumie, później i ta czyn-
ność została zmechanizowana. Służyła do tego 
młocarnia kieratowa, używana w Skrzeszowicach 
już przed 1850 rokiem. Wydaje się, że nowy wy-
nalazek pozwalający na równoczesny omłot zboża 
i workowanie ziarna musiał się sprawdzić, bo, gdy 
tylko uległ zniszczeniu zarządca majątku pisał do hr. 
Jana Bogdana Tarnowskiego o pozwolenie na spro-
wadzenie nowej. Pozostawała jeszcze kwestia pra-
widłowego przechowywania zboża w tym celu bu-
dowano stodoły i spichlerze. Właśnie wspomnienie 
o nich dla dziejów naszego rodzimego młynarstwa 
będzie taką kropką nad i, tym bardziej, że spośród 
dwóch ocalał tylko jeden. Mowa tutaj o spichlerzu 
w Skrzeszowicach, który dumnie góruje nad okoli-
cą od 1891 roku. Przyciąga uwagę nie tylko bryłą 
architektoniczną, ale i umieszczonymi na jednej ze 
ścian trzema zegarami słonecznymi (drugich takich 
nie ma w okolicy). Nie mniej ciekawie przedstawia 

się historia spichlerza, jaki stanął w Luborzycy 
w 1878 roku. Nie wiadomo, jak, dlaczego i kto prze-
niósł drewniany budynek spichlerza pochodzący 
z szesnastego wieku z podwórza Sióstr Norberta-
nek na Zwierzyńcu w Krakowie. Być może z cza-
sem ktoś rozwikła tą zagadkę, ale póki, co spójrzmy 
łaskawym okiem na niemych świadków minionych 
wieków. Może wydawać się, że są tylko kamien-
ną bryłą, a tym czasem z powodzeniem mogą 
wzbudzić naszą ciekawość. Co prawda dziś już na 
naszych ziemiach nie ujrzymy dawnych młynów 
chyba, że oczami wyobraźni, ale udając się do pobli-
skiego Niedźwiedzia stanie przed nami prawdziwa 
„Amerykanka”— wystawiona w 1904 roku przez 
hr. Antoniego Kazimierza Wodzickiego i czynna do 
dziś. Zapewniam, że przekonamy się jak daleką dro-
gę przeszliśmy od wiary w boginie młynarstwa do 
wiary w ludzki umysł i siły natury.

 
Oprac. Julita Wawrowska

Uwaga!
Część pierwsza artykułu poświęconego dzie-

jom młynów na terenie naszej gminy została opu-
blikowana w „Wiadomościach Lokalnych” z sierpnia 
2021 roku i jest dostępna dla zainteresowanych na 
stronie internetowej Urzędu Gminy, w zakładce – 
Wiadomości Lokalne.

Redakcja

Śpichlerz z wieku XVI, jedyny starożytny budynek drewniany, jaki był w pobliżu Krakowa, na podwórzu klasztoru p.p. 
norbertanek na Zwierzyńcu. |Obecnie (w r.1878) rozebrany i przeniesiony do wsi Luborzycy, w królestwie polskiem.

Grafika zamieszczona była w Tygodniku Ilustrowanym z 1878 roku.
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Profilaktyka i ochrona oczu
Zapraszam Państwa na cykl rozmów, których 

tematyka dotyczy profilaktyki i ochrony oczu. Na-
szym „przewodnikiem” po tej tematyce będzie pani 
Teresa Gierat-Rynczak, właścicielka Pracowni 
Optycznej, działającej na terenie naszej gminy. Pani 
Teresa jest osobą, która z pasją podchodzi do swo-
jej pracy i każdą osobą korzystającą z jej usług trak-
tuje w sposób indywidualny, poczynając od badania 
wzroku, poprzez właściwy dobór okularów, a na ich 
samodzielnym montażu kończąc.

Naszą krótką rozmowę zacznijmy więc od kil-
ku słów o doświadczeniu naszej ekspertki

Wybierając optyka, zwykle zasięgamy rady na-
szych znajomych lub członków rodziny. Najważ-
niejsze w wybraniu odpowiedniego optyka jest 
sprawdzenie jego kwalifikacji dlatego aby mieć 
pewność, że trafimy pod fachową opiekę specja-
listy, któremu możemy powierzyć nasz wzrok. 
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jego 
kwalifikację. Posiadam 20-letnie doświadczenie, 
zdobywałam je u najlepszych optyków w Krakowie. 
Moje wykształcenie potwierdziłam państwowym 
egzaminem mistrzowskim oraz dyplomem refrakcji 
I i II stopnia oraz niezliczoną ilością szkoleń w kie-
runku badania wzroku.

Z jakimi problemami spotyka się pani na co 
dzień?

Największym problemem na dzień dzisiejszy 
jest brak regularnych wizyt u specjalisty, zakup 
okularów na własną rękę w miejscach takich jak: 
apteka, drogeria, targ, bez wcześniejszego spraw-
dzenia ostrości wzroku.

Jakie są konsekwencje takich zakupów?
Kupione okulary ze złą mocą powodują bóle gło-

wy, zawroty i pogorszenie się jakości widzenia.
Co pani myśli o długim korzystaniu z kompu-

tera tabletu i telefonu?
Największa zmorą dzisiejszych czasów jest 

posługiwanie się urządzeniami przy pracy i na-
uce zdalnej na krótkich odległościach, nasze oczy 
są przemęczone i narażone na ogromny wysiłek 
spowodowany długimi godzinami patrzenia się 
w ekran. Dla takich pacjentów przewidziane są 
różne rodzaje szkieł poprawiające widzenie, dodat-
kowo w naszej pracowni przeprowadzamy terapię 
widzenia i naukę rozluźniania akomodacji.

Jakie usługi oraz produkty mają państwo 
w swojej ofercie?

W naszej pracowni podchodzimy indywidualnie 
do każdego pacjenta, poprzez dokładne badanie 
wzroku, idealny dobór opraw do kształtu twarzy 
i dopasowanie odpowiedniej jakości szkieł.

Pamiętaj, aby zadbać  
o swój wzrok!
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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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