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Niech wyjątkowy czas Zmartwychwstania  
Chrystusa wniesie w nasze życie pogodę  
ducha. Niech będzie czasem otuchy,  
przyniesie wytchnienie i radość.  
Wiosennego odrodzenia, spokoju,  
obfitości łask Bożych, wzajemnej  
życzliwości i dobrych Świąt  
Wielkanocnych w otoczeniu  
najbliższych życzą

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski,
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”
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Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary,  
nadziei, miłości i wzajemnego wsparcia wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

życzy Beata Bartoszek, Radna Powiatu Krakowskiego

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych  
wiarą, nadzieją i wzajemną miłością życzy Mieszkańcom Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

Włodzimierz Tochowicz, Radny Powiatu Krakowskiego

Pełnych pokoju Świąt Wielkiej Nocy, wzajemnego szacunku,  
zrozumienia, wytrwałości, a przede wszystkim zdrowia życzy  
Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Włodzimierz Okrajek, Radny Powiatu Krakowskiego

Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, najserdeczniejsze  
życzenia na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy, dużo zdrowia,  
miłości, nadziei i pogody ducha w tym niełatwym czasie

składa Zarząd i Członkowie Gminnego Koła PSL

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary,  
nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych  
spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja

życzy Zarząd i członkowie Gminnego Koła Związku Emerytów i Rencistów

Życzenia świąteczne
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Wesołych Świąt  
Wielkanocnych 2022

Pomagamy Ukrainie 
Wciąż trwa brutalna, barbarzyńska wojna 

w Ukrainie, skutkiem której cierpią niewinni, bez-
bronni ludzie. Naszą wspólną odpowiedzią na te 
straszliwe wydarzenia jest nie tylko współczucie, 
ale przede wszystkim aktywne wsparcie i pomoc 
dla tych, których dotknęły te tragiczne wyda-
rzenia. Od 25 lutego działa zorganizowany przez 
Urząd Gminy w Baranówce punkt zbiórki darów 
dla uchodźców z ogarniętej pożogą wojenną Ukra-
iny. W akcję zbiórki darów i pomoc dla nich zaan-
gażowali się mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy 
oraz liczne organizacje społeczne. Dzięki Gertowi 
Pedersenowi, mieszkańcowi Łuczyc, w pomoc dla 
uchodźców z Ukrainy włączyła się zmobilizowana 
przez niego społeczność duńska. Dzięki Gertowi 
i jego rodakom zakupiony został sprzęt AGD, który 
służy uchodźcom w zbiorczych punktach noclego-
wych, zapełniono darami drugi, utworzony w Łu-
czycach, magazyn pomocy, w którego organizację 

aktywnie włączyła się miejscowa Ochotnicza Straż 
Pożarna. Zbiórkę przeprowadzili także pracownicy 
szpitala Hietzing w Wiedniu. Zbiórką tą zajmowa-
ła się Barbara Gorczycka z załogą, a koordyno-
wał Jerzy Paos z Prus. Jej efektem był transport, 
który trafił do gminnego centrum zbiórki darów 
w Baranówce. Z kolei członkowie orkiestry dętej 
„Kosynierzy” Luborzyca dostarczyli do punktu 
furgonetkę żywności zakupionej za kwotę 6245 zł. 

Środki te zebrano podczas koncertu charytatyw-
nego „Gramy dla Ukrainy”. Dziękujemy wszystkim 
darczyńcom i osobom które angażują się w pra-
ce na rzecz uchodźców od początku konfliktu 
na Ukrainie. Wasze zaangażowanie jest ogrom-
ne! Równocześnie przypominamy o dyżurach 
w gminnym centrum pomocy w Baranówce, gdzie 
uchodźcy mogą uzyskać pomoc rzeczową ze zbió-
rek. Zapraszamy, zwłaszcza te osoby, które jeszcze 
do centrum nie trafiły po pomoc. Trwają także ak-
cje relokacji uchodźców z terenu naszej gminy do 
państw Unii Europejskiej, które podobnie jak i Pol-
ska udzielają schronienia uchodźcom. Najbardziej 
spektakularną z nich był wyjazd 120 uchodźców do 
położonej niedaleko Lizbony miejscowości Mafra 

(Portugalia). Po uchodźców przyjechała grupa 
składająca się ze strażaków i wolontariuszy obrony 
cywilnej i parafian z Mafry, a cała portugalska ekipa 
była zaskoczona dobrocią, wsparciem i świetną or-
ganizacją tej niełatwej i trudnej logistycznie opera-
cji. Mniejsza grupa uchodźców, przebywająca na te-

renie naszej gminy, wyjechała w następnych dniach 
do Niemiec. 24 marca br. dzięki działaniom Gmin-
nego Centrum Zarządzania Edukacją rozpoczęły 
się lekcje dla dzieci z Ukrainy. Centralnym punktem 
edukacyjnym dla małych uchodźców w naszej gmi-
nie stała się Szkoła Podstawowa im. 600-lecia UJ 
w Luborzycy. To w tej szkole zorganizowano klasy 
przygotowawcze dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, 
które nie znają języka polskiego. Zorganizowane 
dla nich zajęcia prowadzone są w trzech grupach 

wiekowych. Pozostałe szkoły działające na terenie 
gminy przyjmują obecnie dzieci, które komunikują 
się w języku polskim. Od środy 16 marca 2022 r. 
obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium 
Polski od dnia 24 lutego 2022 roku, bezpośrednio 
z terytorium Ukrainy, mogą wnioskować o nadanie 
numer PESEL. W Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca wniosek taki można złożyć w Referacie 
Spraw Obywatelskich, który znajduje się na parte-
rze budynku, w pokoju nr 4.

Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią będące 
przesłaniem nachodzących Świąt Wielkanocnych stało się 

źródłem radości i nadziei. Życzymy, aby w czasie niepewności 
i zmian, które dotykają współczesny Świat Żywy Pan Jezus 

obdarzał pokojem i łaskami nasze Rodziny i Ojczyznę.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych życzy  

Agnieszka Brodowska
Dyrektor CKiP
wraz z zespołem
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XXXIII Sesja Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca 

W czwartek 31 marca 2022 r. w Urzędzie Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca, odbyła się XXXIII Sesja 
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja Rady 
rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas 
której Rada wprowadziła dodatkowy punkt do 
porządku obrad dotyczący upoważnienia GOPS 
w Kocmyrzowie-Luborzycy do udzielania świad-
czenia pieniężnego przysługującego z tytułu 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oby-
watelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działania-
mi wojennymi prowadzonymi na terytorium tego 
państwa.

W pierwszym punkcie realizowanego porządku 
obrad Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej 
Sesji. Następnie, Wójt Gminy Marek Jamborski, 
przedstawił Radzie informację o pracy w okre-
sie, jaki upłynął od poprzedniej XXXIII Sesji Rady. 

W punkcie tym zabrał głos Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, któ-
ry poinformował o planowanej lokalizacji w gminie 
dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków w miejsco-
wościach Kocmyrzów i Łuczyce.

Informacje o przebiegu posiedzeń Stałych Ko-
misji Rady Gminy w tym samym czasie przedłożyli 
ich Przewodniczący: Władysław Zięciak – Komisja 
Rolnictwa, Handlu i Usług, Jadwiga Łach – Komi-
sja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Śro-
dowiska, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja 
Planowania i Inicjatyw Społecznych, Augustyn 

Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodar-
ki Przestrzennej, Grzegorz Marzec – Komisja Zdro-
wia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Kontynuując obrady, Rada Gminy podjęła na 
poniedziałkowej Sesji, następujące uchwały:

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

• w sprawie przystąpienia Gminy Kocmyrzów 
Luborzyca do realizacji Programu Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 
wytchnieniowa – edycja 2022”;

• w sprawie określenia zasad zwrotu wydat-
ków za świadczenia z pomocy społecznej;

• w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcia i mieszkaniach chronionych;

• w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Lu-
borzycy do udzielania świadczenia pienięż-
nego przysługującego z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 
Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w związku z działania-
mi wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego państwa;

• w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca;

Spotkanie z Sołtysami
W piątek 18 marca 2022 r. w siedzibie Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Rawałowicach odbyło 
się spotkanie Wójta Gminy Marka Jamborskie-
go z Sołtysami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
Rozpoczęło je wystąpienia przedstawicieli Gmin-
nego Sztabu Kryzysowego dotyczące sytuacji 
uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie 
na jej terenie, a także działań podejmowanych 
i koordynowanych przez gminę w sprawie pomocy 
uchodźcom.

W kolejnej części spotkania Sołtysi zapoznali się 
z prezentacją multimedialną Ekodoradcy, dotyczą-
cą podejmowanych i realizowanych działań w za-
kresie poprawy stanu środowiska, w tym szczegól-
nie czystości powietrza.

W następnym punkcie realizowanego porządku 

spotkania Sołtysi otrzymali informację na temat 
złożonych wniosków o dofinansowanie oraz o reali-
zowanych projektach.

W trakcie spotkania podsumowane zostały 
przez kierowników Referatów Urzędu Gminy in-

• w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w 2022 roku;

• w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego sołectw 
Gminy Kocmyrzów – Luborzyca o charakte-
rze regulacyjnym.

Po zakończeniu tej części obrad Przewodniczą-
ca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Szlachta 
przedstawiła Radzie informację o pracach, kiero-
wanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wy-
stąpienia Radni podjęli następujące uchwały:

• w sprawie uznania za zasadną skargi złożo-
nej przez Stowarzyszenie „Gmina dla Miesz-
kańców”; 

• w sprawie uznania Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca za niewłaściwą do rozpatrzenia 
petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli 
Tesli i przekazanie jej do załatwienia, zgod-
nie z kompetencją, do Rady Ministrów Rze-
czypospolitej Polskiej

• w sprawie pozytywnego rozpatrzenia pety-
cji Mieszkańców wsi Sulechów dotyczącej 
montażu oświetlenia przy drodze nr 284.

Ostatnie, z podjętych przez Radnych, 
podczas posiedzenia XXXIII Sesji Rady,  

uchwał to uchwały:
• w sprawie udzielenie pomocy finansowej 

Powiatowi Krakowskiemu; 
• w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej 

PSP środków finansowych z przeznacze-
niem ich na pokrycie wydatków bieżących; 

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 rok;

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2022–2034.

Posiedzenie XXXIII Sesji Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyję-
tym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęco-
nego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu 
wolnych wniosków.
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westycje zrealizowane w 2021roku oraz przedsta-
wione zadania planowane do realizacji w roku bie-
żącym. Omówiony został również temat rozwoju 
kanalizacji w gminie, w tym alternatywne sposoby 
jego rozwiązania.

W dalszej części spotkania omówiono kwestie 
związane z wykonaniem zadań ze środków Fundu-
szu Sołeckiego na rok 2021 oraz przedstawiono 
informację dotyczącą stanu realizacji zadań z Fun-

duszu Sołeckiego na rok 2022, w poszczególnych 
sołectwach gminy. Następnie odbyła się dyskusja 
na temat Funduszu Sołeckiego na rok 2023.

Na zakończenie spotkania, działalność Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w roku 2021 oraz jego 
plany na bieżący2022 rok przedstawiła Sołtysom, 
w formie prezentacji multimedialnej, Dyrektor ZGK 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Spotkanie zakoń-
czyło się dyskusją i omówieniem spraw bieżących.

Sz.P. Wiesławowi Wójcikowi 

Zastępcy Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa

otuchy z powodu śmierci MAMY
składają

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Marek Jamborski

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
pracownicy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Priorytetowa wiadomość
Priorytetowa wiadomość to ta, która ze względu 

na swoją olbrzymią wagę powinna zostać przekaza-
na w pierwszej kolejności. Biorąc pod uwagę to, co 
w programach informacyjnych w różnych stacjach 
telewizyjnych prezentowano w ciągu ostatnich 
lat, wydaje się, że np. w 2020 r. taką wiadomością 
była epidemia Covid-19, rok kolejny 2021 to spra-
wa szczepionek. Natomiast w bieżącym roku 2022 
dominującym przesłaniem jest to, co rozgrywa się 
u naszych sąsiadów – Ukraińców. Przetaczające się 
przed naszymi oczami medialne obrazki z inwazji 
rosyjskiej na Ukrainę pokazują dramat i cierpienie 
wielu ludzi: bomby i rakiety zrzucane na miasta, 
rozłąka z bliskimi, zabijanie bezbronnych. Wiele 
z tych obrazów i wiadomości nie dociera do dużej 
ilości obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy ulegają 
wpływowi i propagandzie Kremla. Coraz bardziej 
uświadamiamy sobie, że wojna, która przetacza się 
za naszą wschodnią granicą odbywa się nie tylko na 
płaszczyźnie militarnej. Przekaz informacji w niej 
jest nie mniej ważny. Dezinformacja, kłamstwo, 
„fake news” mogą stać się przyczyną spustoszenia 
w umysłach i sercach ludzkich na miarę tego, które 
w wyniku oblężenia i ostrzału rakietowego ze stro-
ny wojsk rosyjskich dotknęło Mariupol. Reporterzy 
starają się na bieżąco relacjonować sytuację wojen-
ną oraz związanego z nią kryzysu humanitarnego. 
Wiadomości te często powalają nas na kolana i wy-
ciskają z naszych oczu łzy. Ale czy one są najistot-
niejsze dla całego naszego życia i dla świata? Kiedy 
przypomnimy sobie wydarzenia, o których uczyli-
śmy się z podręczników do historii, wybranie wia-
domości tej jednej jedynej, najistotniejszej będzie 
bardziej kłopotliwe.

Kościół Katolicki przeżywając święta wielka-
nocne przypomina swoim wiernym i światu wia-
domość o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. 
Prawda ta jest fundamentem chrześcijaństwa. 
Ewangeliści zanim zaczęli pisać o dzieciństwie, czy 
też o publicznej działalności Jezusa, to w pierwszej 
kolejności przekazali nam treści, dotyczące męki, 
śmierci i zmartwychwstania swego Mistrza. Oni 
opisywali życie Jezusa będąc świadkami Zmar-
twychwstałego Pana. W Ewangelii według św. 

Mateusza czytamy o tym, że Anioł Pański ukazał 
się kobietom, które o poranku pierwszego dnia po 
szabacie poszły do grobu Jezusa. Anioł powiedział 
im, że Jezusa nie ma w grobie, bo zmartwychwstał 
oraz: „A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Po-
wstał z martwych i oto udaje się przed wami do Ga-
lilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem” 
(Mt 28, 7). Kobiety spieszą się, aby przekazać 
Apostołom wiadomość, którą usłyszały od Anioła. 
Ewangelista Mateusz zaznacza, że „biegły”. Prawda 
o zmartwychwstaniu Jezusa powinna dotrzeć do 
Apostołów szybko. Serca kobiet były przepełnione 
wielką radością. Wiedziały, że mają do przekazania 
wiadomość najważniejszą, najradośniejszą. W ze-
stawieniu z nią dramat Wielkiego Piątku, Golgoty 
i pogrzebu Jezusa znika jak poranna mgła. Radość 
płynąca ze zmartwychwstania potrafi uleczyć ból 
i wszelkie złe wspomnienia.

Wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa była 
najważniejsza również dla św. Pawła, który z Ewan-
gelią szedł do innych narodów. W Pierwszym Liście 

wiadomości lokalne+ AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne+AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I



KWIECIEŃ NR 4/341 KWIECIEŃ NR 4/341

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

1110

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI

do Koryntian pisze on, że: „jeżeli Chrystus nie zmar-
twychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest 
także wasza wiara”. (1 Kor 15, 14). Św. Paweł miał 
świadomość, że zmartwychwstanie Jezusa daje 
i jemu szansę na to, aby zmartwychwstać. W Liście 
do Rzymian zaznacza: „Jeżeli bowiem przez śmierć, 
podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z nim złączeni 
w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno 
przez podobne zmartwychwstanie”. (Rz 6, 5).

Wieść o zmartwychwstaniu Jezusa dająca ra-
dość jednym stała się przyczyną zmartwienia arcy-
kapłanów, którzy wydali Jezusa Piłatowi, a w kon-
sekwencji na śmierć krzyżową. Chcąc zatuszować 
prawdę o zmartwychwstaniu Nauczyciela z Naza-
retu, po naradzie ze starszymi dali strażnikom gro-
bu Jezusa dużo pieniędzy, aby rozpowiadali kłam-
stwo: „… i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie 

przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to 
doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wy-
bawimy was z kłopotu” (Mt 28, 13–14). Pieniądze 
stały się zapłatą za kłamstwo. Żołnierze mieli nie 
tylko milczeć na temat tego, co stało się przy gro-
bie, ale ponadto mieli rozpowszechniać „fake news”.

W poranek wielkanocny poszły w świat dwie 
nowiny, jedna o zmartwychwstaniu Jezusa i druga 
przecząca Jego zmartwychwstaniu. Jedna i druga 
miała swoich zwolenników i głosicieli w czasach 
apostolskich; jedna i druga ma swoich zwolenników 
i głosicieli również dzisiaj. Dla katolików jest prio-
rytetem aby całemu światu przekazać wiadomość 
dającą poczucie sensu i nadzieję: „Chrystus Zmar-
twychwstał! – Prawdziwie Zmartwychwstał!”.

 
ks. Krzysztof Piechowicz

Podpisana umowa
W dniu 31.03.2022 r. została podpisana umowa 

z firmą PRODIM Oskar Niezabitowski na „Rozbu-
dowa drogi gminnej nr 600272K wraz budową 
i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej 
w miejscowości Baranówka” – budowa chodnika, 
wartość robót 4 010 807,39 zł. Zadanie realizo-
wane jest w ramach dofinansowania z Programu: 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych. Wartość dofinansowania 
3.810.267,0 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego  
w Maciejowicach

W dniu 18 marca 2022 r. złożono wniosek 
o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego w ramach Projektu pn. 
„Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sporto-
wa – MIRS” edycja 2022; na realizację zadania: „Bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem 
na działce 115/4 w Maciejowicach, gm. Kocmyrzów 
– Luborzyca”

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska 
wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego, w miejsco-
wości Maciejowice, na trawiastej działce gminnej nr 
115/4; sąsiadującej z remizą OSP, w pobliżu szkoły 
podstawowej. Boisko zostanie wyposażone w ko-
sze do koszykówki oraz słupki i siatkę do gry w siat-
kówkę. Teren boiska zostanie ogrodzony do wyso-
kości 4m, które będzie pełnić również funkcję piłko 
– chwytów (wraz z bramą i furtką). Powierzchnia 
boiska w granicach piłko-chwytów będzie wynosić: 
36m x 23 m tj. 828,00m2. W tej powierzchni za-

wierają się pola do gry w piłkę siatkową (18m x 9m) 
i koszykówkę (28m x 15m). Boisko do siatkówki bę-
dzie wyznaczone farbą poliuretanową o szerokości 
5cm, w kolorze niebieskim. Boisko do koszykówki 
wyznaczone będzie farbą poliuretanową żółtą, 
o szerokości 5cm. Cała nawierzchnia boiska ma zo-
stać wykonana z nawierzchni bezpiecznej: poliure-
tanowej, ograniczonej krawężnikami, na warstwie 
amortyzującej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie 
podbudowy,budowę nawierzchni poliuretanowej, 
wyznaczenie boisk do koszykówki i siatkówki wraz 
z montażem koszy oraz słupów z regulacją wysoko-
ści mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, 
całosezonowa siatka, ogrodzenie terenu do wyso-
kości 4 m, montaż bramy i furtki, uporządkowanie 
placu budowy wraz z wywozem pozostałości mate-
riałów i utylizacją.

Renowacje kapliczek
W dniu 25 marca 2022 r. złożono dwa wnioski 

w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2022” 
o udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji 
celowej dla jednostek samorządu terytorialnego 
z terenu województwa małopolskiego, podejmu-
jących prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach 

położonych na obszarze województwa małopol-
skiego. Złożone przez naszą gminę wnioski to: 

• „Kompleksowa konserwacja kapliczki słupo-
wej w miejscowości Karniów”

• „Kompleksowa konserwacja kapliczki słu-
powej z rzeźbą Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej w miejscowości Wilków”
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Program Operacyjny Polska  
Cyfrowa 2014–2020 – informacje

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 480 
600,00 zł (wg obowiązujących w konkursie zasad 
przyznawania kwot dla poszczególnych gmin). Jest 
to kwota, do której Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 
mogła wnioskować o przyznanie środków na reali-
zację działań związanych z podniesieniem poziomu 
bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu 
Gminy.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca była uprawnio-
na do aplikowania o wsparcie w I rundzie naboru 
W dniu 30 listopada 2021 r. otrzymała pozytyw-
ną opinię wniosku. W styczniu 2022 r. otrzymano 

środki na realizację zaplanowanych działań.
W projekcie przewidziano różne formy cyfry-

zacji, odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby, 
co pozwoli na efektywne oraz racjonalne wyko-
rzystanie zakupionego sprzętu i oprogramowa-
nia. Środki pochodzące z funduszów europejskich 
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu informa-
tycznego zabezpieczającego wewnętrzną sieć, 
komputerowego, wspomagającego pracę zdal-
ną, pakiet szkoleń dla pracowników, audytów 
cyberbezpieczeństwa.

Realizację projektu zaplanowano na 2022 r., jed-
nakże nie później niż do 30.09.2023 r.

Fundusz Sołecki
Goszcza 

W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 
w miejscowości Goszcza zostały zakupione 
i zamontowane nowe elementy na placu zabaw za 

kwotę 19 480,00 zł. Dodatkowo lokalne Stowarzy-
szenie „ Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu” zaku-
piło huśtawkę z podwójnym siedziskiem.

Luborzyca 
Dzięki środkom Funduszu Sołeckiego na rok 

2022 w miejscowości Luborzyca zakupiono i za-
montowano ławeczki metalowe (przy strefie „stre-
et workout”), za kwotę 1 800,00

Dojazdów
W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 

w miejscowości Dojazdów zostały zakupione 
i zamontowane nowe elementy na placu zabaw za 
kwotę 27 955, 93 zł.

Pozostałe sołectwa:
Także dzięki środkom z Funduszu Sołeckiego 

na rok 2022 zostały zakupione oraz zamontowa-
ne urządzenia siłowni zewnętrznych w następują-

cych sołectwach: Sulechów (koszt: 11 120,00 zł), 
Pietrzejowice (koszt: 7 500,00 zł), Prusy (koszt:  
7 000,00 zł), Maciejowice (koszt: 17 300,00).

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020,  
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, 

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Będzie Klub „Senior+” w Zastowie
Z przyjemnością informujemy Państwa, że zło-

żona przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oferta 
o dofinansowanie zadania realizowanego w ra-
mach otwartego Konkursu ofert – programu wie-
loletniego „SENIOR+” na lata 2021–2025, edycja 

2022 r., finansowanego przez Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej pn. „Utworzenie i wy-
posażenie Klubu Seniora w miejscowości Zastów, 
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca” została zakwalifi-
kowana do dofinansowania. Nasz projekt znalazł 
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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

się wśród 105 zaakceptowanych ofert w Polsce, 
z jedną z najwyższych ocen. Dzięki pozyskanym 
środkom z programu zostanie utworzony Klub 
„Senior+” w miejscowości Zastów, w którym se-

niorzy znajdą dedykowaną dla siebie ofertę zajęć. 
Szacowana wartość zadania: 255 550,00 zł., w tym 
wnioskowana kwota pomocy z budżetu państwa: 
200 000,00 zł.

Przeciw "dzikim" wysypiskom  
śmieci  

W związku z powstawaniem kolejnych "dzikich" 
wysypisk śmieci, Urząd Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca zakupił bezprzewodowe urządzenia do 
monitoringu wizyjnego tzw. fotopułpaki, których 
zadaniem jest wykrycie sprawców podrzucania 
odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych. 
Gdy fotopułapka zarejestruje osobę, która niele-
galnie wyrzuca śmieci, materiał dowodowy zosta-
nie przekazany policji, w celu ustalenia sprawcy 
i ukarania mandatem karnym. Pomimo, iż powsta-
wanie "dzikich" wysypisk śmieci nie jest nowym zja-
wiskiem na terenie gminy, to niestety w ostatnich 
kilkunastu miesiącach można zauważyć niewielki 
trend wzrostowy kosztów ich likwidacji. Przypo-
minamy, iż usuwanie "dzikich" wysypisk jest finan-
sowana z tzw. opłaty śmieciowej wnoszonej przez 
mieszkańców. Pamiętać należy również, że gmina 
likwiduje dzikie wysypiska na terenach komunal-
nych. Za czystość i porządek na działkach prywat-
nych odpowiadają ich właściciele lub zarządcy. 

Apelujemy aby każdy, kto będzie świadkiem 
składania śmieci w miejscach do tego nie przezna-
czonych, powiadomił o tym fakcie Urząd Gminy 
za pośrednictwem numeru tel.12 3871410 we-
wnętrzny 16 lub 25.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE( dalej RODO) 
informujemy: 
1. Administratorem danych osobowych pozyska-

nych z fotopułapek jest Urząd Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca z siedzibą w Luborzycy przy 
ulicy Jagiellońskiej 7. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych oso-
bowych jest art.6 ust.1 lit e RODO i art. 9a 
ustawy o samorządzie gminnym. 

3. Dane osobowe będą pozyskiwane w celu za-
pewnienia porządku publicznego. 

4. Zapisy z fotopułapek będą przechowywane 
przez okres do 3 – miesięcy, a następnie będą 
automatycznie usuwane. 

5.  Osoba zarejestrowana przez system monito-
ringu ma prawo wglądu do danych osobowych 
oraz ograniczenia przechowywania. 

6. Osobie zarejestrowanej przez system monito-
ringu przysługuje wniesienie skargi do organu 
nadzorczego, o ile przetwarzanie narusza prze-
pisy o ochronie danych osobowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącz-
nie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu 
do państwa trzeciego ani organizacji międzyna-
rodowej. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane w spo-
sób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
profilowaniu.
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Uchwała Antysmogowa – nie tylko  
dla budynków mieszkalnych

Uchwała Antysmogowa jest regulacją prawną, 
wprowadzoną 23 stycznia 2017 roku dla terenu 
Województwa Małopolskiego, w tym między inny-
mi dla obszaru gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ma-
jącą na celu wprowadzenie działań poprawiających 
jakości powietrza. 

Uchwała antysmogowa nie dotyczy jedynie 
ogrzewania jednorodzinnych budynków mieszkal-
nych,ma odniesienie również do wszelkich budyn-

ków i konstrukcji, w których znajduje się eksplo-
atowane źródło ciepła lub ogrzewacz. Do takich 
budynków lub konstrukcji należą między innymi:

• szklarnie, suszarnie, kurniki, tunele foliowe;
• lokale usługowe;
• zakłady przemysłowe;
Wprowadzone ograniczenia obejmują instalacje 

(ogrzewacze), w których spalane są paliwa stałe. 
Dotyczą instalacji, które bezpośrednio wydzielają 

Wymiana pieców węglowych 
starego typu na terenie gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

Od 2020 roku realizujemy projekt wymiany 
pieców węglowych w nieruchomościach zamiesz-
kałych na źródło ogrzewania gazem lub biomasą 
z maksymalnym dofinansowaniem z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego /RPO WM na 
lata 2014–2020 / – w wysokości 7 tys. zł za wy-
mianę pieca. W roku 2020 wymieniliśmy 70 pie-
ców za łączną kwotę 460 125 zł, natomiast w roku 
ubiegłym wymienione zostały 132 piece na kwotę 
885 345 zł. Łączne środki zwrócone mieszkańcom 
z którymi zostały zawarte umowy o wymianę pieca 
to kwota 1 345 479 zł. Obecnie, w ramach projektu 
realizujemy kolejne 58 umów z mieszkańcami.

Wymianą obejmiemy więc 260 starych pie-
ców węglowych. Termin realizacji – 30 czerw-
ca 2022 roku. Wartość całkowita projektu –  
1 826 858,30 zł / dofinansowanie środkami unijnym  

1 799 455,43 zł. Zaplanowane są w ramach tego 
projektu dodatkowe środki unijne na wsparcie fi-
nansowe wymiany pieców, dzięki którym będziemy 
mogli do końca bieżącego roku wymienić dodatko-
wo 105 sztuk.

Razem wokół wielkanocnego stołu
Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” podpisało 

umowę z Województwem Małopolskim na realiza-
cje zadania z zakresu pomocy społecznej. Stowa-
rzyszenie, z pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, zorgani-
zuje dla 50 osób wielopokoleniowe spotkanie inte-
gracyjne pn. „Razem wokół wielkanocnego stołu”. 
Przy wspólnym stole spotkają się osoby starsze,-
samotne, niepełnosprawne oraz dzieci. Oprócz 

wielkanocnego posiłku, podczas spotkania odbę-
dą się również wiosenne warsztaty plastyczne dla 
uczestniczących w nim dzieci.

Organizacja tego wyjątkowego spotkania, 
współfinansowana jest ze środków Wojewody Ma-
łopolskiego kwotą 6 000 zł.

Prezes Stowarzyszenia
Sylwia Zawalska-Wierzbińska

Zaproszenie
W dniu 27 kwietnia 2022 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia 
Kreatywnych Seniorów „Jesienny Liść” w Luborzycy o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia, 
Kocmyrzów ul. Jagiellońska 2.

Prezes Stowarzyszenia Teofil Witkowski

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach 
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska pełniącego funkcję Związku ZIT.

ciepło, przekazują ciepło do systemu dystrybucji 
gorącego powietrza lub do systemu centralnego 
ogrzewania. Przepisy dotyczą więc również proce-
sów produkcyjnych, wędzarni, suszarni, gastrono-
mii, szklarni i tuneli rolniczych.

Od 1 stycznia 2023 roku ogrzewacz pomiesz-
czeń, aby mógł zostać dopuszczony do eksploatacji, 
musi spełniać wymagania Uchwały Antysmogowej, 
z których wynika, iż musi on mieć sprawność ciepl-
ną na poziomie minimum 80% lub musi zostać dopo-
sażony w urządzenie redukujące emisję pyłu, które 
umożliwi osiągnięcie emisji na poziomie określonym 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. Przed-
siębiorców zainteresowanych uzyskaniem dotacji 
w zakresie wymiany źródła ciepła, zapraszamy do 
kontaktu z ekodoradcami dla biznesu z Małopol-
skiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasno-

górska 11, 31-358 Kraków, tel. +48 12 376 91 58, 
ekodoradcy@mcp.malopolska.pl. Jeżeli inwestor 
prowadzi działalność gospodarczą, może liczyć na 
pożyczkę z WFOŚiGW: „Likwidacja kotłowni wę-
glowych i indywidualnych palenisk”. Pożyczka do 
100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocen-
towanie preferencyjne oraz możliwość częścio-
wego umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie 
z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Brak opłat i prowizji. Zasady finansowania zadań ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dostęp-
ne są na stronie internetowej: https://www.wfos.
krakow.pl/oferta/warunki-wsparcia-finansowego/
zasady-finansowania-zadan-2
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Lp. Miejscowości Termin wiosna Termin jesień

1. Goszcza , Sadowie 04.05.2022 26.10.2022

2. Marszowice 05.05.2022 27.10.2022

3. Goszyce 06.05.2022 28.10.2022

4. Wilków 09.05.2022 03.11.2022

5. Wysiołek Luborzycki 10.05.2022 04.11.2022

6. Skrzeszowice ,Łososkowice 11.05.2022 07.11.2022

7. Rawałowice , Wola Luborzycka 12.05.2022 08.11.2022

8. Łuczyce część I Krakowska, do torów (na stoku, pod lasem od dołu) 13.05.2022 09.11.2022

9. Łuczyce część II Prądnik od torów (Jesionowa, Kosynierów do góry) 16.05.2022 10.11.2022

10. Karniów, Czulice 17.05.2022 14.11.2022

11. Kocmyrzów 18.05.2022 15.11.2022

12. Baranówka 19.05.2022 16.11.2022

13. Dojazdów 20.05.2022 17.11.2022

14, Krzysztoforzyce 23.05.2022 18.11.2022

15. Pietrzejowice 24.05.2022 21.11.2022

16. Maciejowice, Wiktorowice 25.05.2022 22.11.2022

17. Luborzyca 26.05.2022 23.11.2022

18. Zastów 27.05.2022 24.11.2022

19. Prusy 30.05.2022 25.11.2022

20. Sulechów, Głęboka 31.05.2022 28.11.2022

Harmonogram odbioru odpadów  
wielkogabarytowych w Gminie  
Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 r.

Odpady powinny być wystawione przed pose-
sję do godziny 6:30 w miejscu dostępnym z możli-
wością podjazdu samochodu specjalistycznego.

W ramach akcji w podanych poniżej terminach 
odbierane będą odpady wielkogabarytowe tj. stare 
meble (szafy, fotele, krzesła, stoły), zużyte dywany, 

a także zużyty kompletny sprzęt AGD i RTV (radia, 
telewizory, komputery, żelazka). Nie będą odbiera-
ne: odpady poremontowe (gruz, pokrycia dachowe, 
ramy okienne, drzwi), oleje, farby, akumulatory, pie-
cyki gazowe, styropian, wanny, wyroby ceramiczne 
(umywalki, sanitarne), opony.



KWIECIEŃ NR 4/341 KWIECIEŃ NR 4/341

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2120

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI

Przedszkolaki w bibliotece
W miesiącu marcu w Gminnej Bibliotece w Bara-

nówce odbył się cykl spotkań z grupą „Niedźwiad-
ków” z Przedszkola Samorządowego „Akademia 
Przedszkolaka” w Luborzycy. 

Odwiedzając bibliotekę raz w tygodniu, dzieci 
dowiedziały się na czym polega praca biblioteka-
rza, słuchały z zainteresowaniem czytanych przez 
panie z biblioteki bajek. Błyskotliwie odpowiadały 
na pytania dotyczące opowieści za które były na-
gradzane oraz z chęcią uczestniczyły w zabawach 
w zagadki. Święto Patrona SP Goszyce

228 Rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, a jed-
nocześnie Dzień Patrona Szkoły nasi uczniowie 
tradycyjnie uczcili wyjazdem do Krakowa oraz 
złożeniem kwiatów na pamiątkowej płycie Rynku 
Głównego w miejscu, w którym 24 marca 1794 r. 
nasz bohater narodowy – Tadeusz Kościuszko, zło-
żył przysięgę całemu Narodowi Polskiemu. Tego 

samego dnia rozstrzygnięty został szkolny konkurs 
plastyczny na plakat poświęcony Naczelnikowi 
Tadeuszowi Kościuszce. Jego zwycięzcami zostali:  
I miejsce – Stanisław Jaglarz – kl. IV, II miejsce – 
Bartłomiej Łoś – kl. VII, III miejsce – Katarzyna 
Krzek – kl. VI. Wyróżnianiem nagrodzono również 
prace: Filipa Bebaka,kl. IV i Nadii Bebak, kl.VII. Lau-
reatom serdecznie gratulujemy.

Co nowego w SP w Prusach
Nasza Mała Ojczyzna

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Prusach przystąpiła do projektu „Na-
sza mała Ojczyzna” organizowanego przez Urząd 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Nauczyciele reali-
zujący projekt rozpoczęli go od nawiązania współ-
pracy z panią sołtys Prus Elżbietą Konieczną i panią 

radną Gminy Anną Szlachtą. Wspólnie został opra-
cowany harmonogram działań w celu poznania hi-
storii, tradycji i dawnych terenów Prus. 14 marca 
2022 r. odbyło się „Spotkanie z historią Prus”, na 
którym pani Elżbieta Konieczna na podstawie do-
stępnych źródeł przedstawiła najważniejsze fakty 

800-lecie parafii w Luborzycy
Poznajemy historię parafii w Luborzycy

Obecny rok jest rokiem szczególnym w dzie-
jach parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Luborzycy. Jest to bowiem rok 
obchodów 800–lecia jej fundacji przez biskupa 
krakowskiego Iwo Odrowąża. W związku z tym 
wyjątkowym świętem zaplanowano wiele wyda-
rzeń o charakterze religijnym, edukacyjnym i arty-
stycznym, których celem jest upamiętnienie tego 
historycznego jubileuszu. W sobotę 26 marca br. 
rozpoczął się cykl wykładów poświęconych historii 
i dziedzictwu kulturowemu luborzyckiej parafii. Ich 
organizatorami jest redakcja miesięcznika „Krzyż 
Luborzycki”, parafia pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Luborzycy oraz Stowarzyszenie Ro-
dzina bł. Adolfa Kolpinga w Luborzycy, a patrona-
mi honorowymi Uniwersytet Pedagogiczny im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwer-
sytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Wy-
dział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.

Wykłady, przeznaczone dla szerokiego krę-
gu odbiorców zainteresowanych historią parafii, 
odbywają się w "Domu Kolpinga" w Luborzycy 
i luborzyckim kościele parafialnym. Przygotowany 
cykl prezentacji obejmuje pięć spotkań, podczas 
których można wysłuchać wykładów monogra-

ficznych poświęconych różnym aspektom dziejów 
parafii w Luborzycy.    
Podczas pierwszego spotkania (26 marca) miłośni-
cy historii wysłuchali wykładów dr Michała Wo-
jenki: "Luborzyca i jej okolice w pradziejach oraz 
średniowieczu" oraz dr hab. Macieja Zdanka, prof. 
UJ: "Związki Luborzycy z Uniwersytetem Krakow-
skim w średniowieczu". W sobotę 2 kwietnia swoje 
wykłady zaprezentowali: dr hab. Mateusz Wyżga, 
prof. UP: "Wieś polska z perspektywy Luborzy-
cy – od pańszczyzny do współczesności", a także 
dr Marcin Czarnowicz:„Czy pod Luborzycą żyły 
kiedyś wampiry?". Natomiast 9 kwietnia ks. Piotr 
Maroszek – doktorant wydziału Historii i Dzie-
dzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego 

Jana Pawła II w Krakowie, przedstawił wykład 
"Wiek XIX w parafii luborzyckiej – okres przemian, 
buntów i kształtowania nowej świadomości", z ko-
lei mgr Paweł Franczak: „Czy można być dobrym 
kapłanem i naukowcem? Posługa kapłańska Seba-
stiana Jana Kantego Czochrona na tle jego kariery 
naukowe".

Na dwa ostatnie spotkania z historią parafii 
w Luborzycy zapraszamy Państwa: 7 maja, godz. 
16.00, Dom Kolpinga w Luborzycy, 15 maja, godz. 
12.00, kościół parafialny w Luborzycy.
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związane z naszą Małą Ojczyzną. Prelekcja popar-
ta była prezentacją ze zdjęciami pochodzącymi 
z archiwów prywatnych mieszkańców Warsztaty 
wzbudziły duże zainteresowanie uczestników, czyli 
uczniów klas VII i VIII, którzy udokumentowali to 
sprawozdaniami. W opinii uczniów: „Spotkanie to 

było bardzo udane i interesujące, ponieważ dowie-
dzieliśmy się rzeczy, które wcześniej nie były nam 
znane. Nie możemy doczekać się kolejnego spo-
tkania z tego cyklu.” „Wynieśliśmy z tego spotkania 
więcej niż byśmy mogli z normalnej lekcji.”

Spotkanie na szlaku
28 marca 2022 r. rannym świtem uczniowie klas 

VII i VIII SP w Prusach wraz z opiekunami udali się 
na wyprawę po okolicy. Organizatorami wędrów-
ki była pani sołtys Elżbieta Konieczna i pani rad-
na Anna Szlachta. Wycieczka rozpoczęła się od 
dawnego majątku dworskiego J. Johna, w którym 
obecnie znajduje się Zakład Doświadczalny Ho-
dowli Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie. Zwiedzając obiekt, naszą uwagę przykuł park 
z wiekowymi drzewami i dawne stajnie z zabytko-
wym wnętrzem. Idąc Starym Gościńcem wśród 

pól, podziwialiśmy panoramę Prus i dotarliśmy do 
Błoń, gdzie kiedyś toczyło się życie towarzyskie 
wsi. Punktem kulminacyjnym wyprawy była stara 
kapliczka z figurą Świętego Nepomucena, źródełko 
i miejsce dawnego folwarku. Analizując mapę Prus, 
zobaczyliśmy jak miejscowość się rozwija, o czym 
świadczą nowe przysiółki, ulice nawiązujące swymi 
nazwami do tradycji. W pogodnych nastrojach wró-
ciliśmy do SP w Prusach. Z całej wyprawy powstała 
dokumentacja fotograficzno-filmowa.

Wielkanoc tuż, tuż…
6 kwietnia 2022 r. w SP w Prusach w ramach 

projektu „ Nasza Mała Ojczyzna” miało miejsce nie-
zwykłe wydarzenie. Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich , czyli Hanna Gut, Anna Szlachta, Elżbieta 
Konieczna i Beata Szczurek ubrane w piękne stroje 
krakowskie spotkały się tym razem z uczniami klas 
IV i V, aby porozmawiać o tradycjach i zwyczajach 
wielkanocnych. Dzieci pod kierunkiem wspania-
łych artystek ludowych wykonały wielkanocne 
palmy. Przy okazji dowiedziały się od pani Elżbiety 
Koniecznej, jakie znaczenie w naszej kulturze ma 
święcenie palm. Efekt przekroczył oczekiwania, 

ponieważ powstały prawdziwe arcydziełka przy-
ozdobione własnoręcznie wykonanymi kroku-
sikami, zasuszonymi ziołami oraz tegorocznymi 
baziami, zielonym bukszpanem. Zwieńczeniem 
spotkania była degustacja baby wielkanocnej i cia-
sta na jogurcie upieczonymi przez zaproszonych 
gości. Starsi uczniowie z zazdrością podglądali za-
jęcia i domagali się ich powtórzenia. Tak więc mamy 
nadzieję, że takie spotkania staną się tradycją na-
szej szkoły.

opr. Agnieszka Frączek-Prusak, Beata Dzień

Gminny konkurs językowy
Dnia 3 marca 2021 roku w Szkole Podstawo-

wej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Luborzycy odbył się Gminny Konkurs Języka 
Angielskiego i Niemieckiego. Dyrekcja i Grono Pe-
dagogiczne miało zaszczyt gościć uczniów szkół 
podstawowych z Maciejowic, Goszczy, Goszyc, 
Pietrzejowic i Prus. Łącznie w konkursie języka 
angielskiego brało udział siedemnastu uczniów, 
a w konkursie języka niemieckiego dwunastu. Kon-
kurs rozpoczął się powitaniem jego uczestników 
przez Dyrektora luborzyckiej szkoły Stanisława 
Turka. Następnie jego uczestnicy obejrzeli insce-
nizację w języku angielskim przygotowaną przez 
panią Magdalenę Kułagę, aby potem przystąpić do 
części pisemnej konkursu, która trwała 45 minut. 
W przerwie przeprowadzony został quiz na temat 
wiedzy o gminie Kocmyrzów –Luborzyca, który 
prowadzili uczniowie klasy ósmej: Nikola Białko 

i Szymon Rynczak. Do etapu ustnego zakwalifi-
kowało się po sześciu uczniów z każdego języka. 
W komisjach zasiedli nauczyciele języka angielskie-
go: Katarzyna Trzebiatowska,Małgorzata Urban- 
Cieślak i Tomasz Krzemiński oraz niemieckiego:An-
na Wojnarowska i Zdzisława Półtorak. Ostatecznie 
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w konkursie języka angielskiego I miejsce zdobyła 
Justyna Jungiewicz ze szkoły w Goszczy, II miej-
sce Kaja Sikora ze szkoły w Prusach, na III miejscu 
uplasowała się Lidia Kopczyńska ze szkoły w Lu-
borzycy. Z kolei w konkursie języka niemieckiego 
I miejsce zdobyła Maja Kawka ze szkoły w Luborzy-
cy, a drugie i trzecie miejsce zdobyły odpowiednio 
Julia Nowak i Kamila Piekara ze szkoły w Goszczy. 
Konkurs zakończyła uroczystość wręczenia na-
gród i dyplomów dla zwycięzców oraz okoliczno-
ściowych, pamiątkowych dyplomów pozostałym 
jego uczestnikom. 

Specjalne podziękowania zostały wystosowane 
dla sponsorów konkursu: Rady Rodziców SP w Lu-
borzycy – na ręce jej Przewodniczącej Katarzyny 
Łojek-Czado, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska”w Kocmyrzowie, Stowarzyszenia „Szan-
sa”, panom Adamowi i Zbigniewowi Bogal – wła-
ścicielom stacji paliw „Petro Plus”, a także firmie 
„Ekler” z Baranówki.

Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego
Od 21 lutego 2022 roku w Szkole Podstawowej 

im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Lu-
borzycy kontynuowany jest Program Szkolny Klub 
Sportowy. Program skierowany jest do uczniów 
szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność 
fizyczną. Ma na celu podejmowanie przez uczest-
ników dodatkowej aktywności fizycznej, która re-
alizowana jest w formie zajęć pozalekcyjnych jako 
zajęcia sportowo-rekreacyjne. Grupa utworzona 
w szkole uczęszcza na zajęcia dwa razy w tygodniu. 
Zajęcia prowadzone są w różnorodnych, nowocze-

snych i atrakcyjnych formach ruchowych. Wiodą-
cymi dyscyplinami są piłka siatkowa, piłka ręczna 
i lekkoatletyka, na zajęciach tych promowane są 
różnorodne sporty oraz stworzone są warunki do 
rozwoju talentów i zainteresowań dzieci i młodzie-
ży. Grupa liczy 24 uczniów w przedziale wiekowym 
od 11 do 15 lat. Program będzie aktywny do końca 
2022 roku. Opiekunem uczniów biorących udział 
w programie jest Anna Turek

opr. Anna Turek

Tak o ojczyźnie w wierszu pt. ”Oblicze ojczyzny” 
pisze nasz wielki poeta Tadeusz Różewicz. 

Niezwykle ważne jest pielęgnowanie od naj-
młodszych lat patriotyzmu lokalnego rozumianego 
jako pragnienie pogłębiania wiedzy o swoim naj-
bliższym otoczeniu. W dzieciństwie całą ojczyzną 
jest dom rodzinny: mama, tata. Im człowiek starszy, 
tym ojczyzna zatacza szersze kręgi. Polska to nasza 
wielka ojczyzna. Aby ją kochać, najpierw trzeba po-
znać i pokochać swoją małą ojczyznę.

Tegoroczne obchody Święta Szkoły w Szko-
le Podstawowej w Goszczy odbyły się pod ha-
słem „Nasze małe Ojczyzny”. Z tej okazji, zre-
alizowano szereg różnorodnych form działań. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy pierw-
szej uczestniczyły w warsztatach w Bibliotece 
Publicznej w Goszczy. Pani Elżbieta Zielińska zor-
ganizowała dla małych gości warsztaty dotyczące 
tradycji pieczenia bożonarodzeniowych pierników 
oraz opowiedziała, w jaki sposób stać się czytelni-
kiem biblioteki. Dzieci poznały zasady wypożycza-
nia książek. Dowiedziały się również, jak wygląda 
praca w bibliotece. Uczniowie klas IV–VIII wzięli 
udział w Konkursie wiedzy o Patronie Szkoły gen. 
Marianie Langiewiczu. Ósmego marca odbyli spo-
tkanie z księdzem Andrzejem Orlikowskim w Ko-
ściele Parafialnym w Goszczy. Proboszcz w bardzo 
ciekawy sposób przedstawił uczniom historię para-

fii pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Dzieci z klasy 
drugiej i trzeciej, wspólnie z rodzicami wzięły udział 
w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przy 
pomocy Pań ze Stowarzyszenia "Aktywna Wieś" 
w Goszczy i Sadowiu. W czasie spotkania powstały 
wspaniałe wielkanocne mazurki. Na podsumowa-
nie działań związanych z obchodami Święta Szkoły, 
uczniowie wzięli udział w spotkaniach z emeryto-
wanymi nauczycielami i emerytowaną bibliotekar-
ką z Biblioteki Publicznej w Goszczy. Zaproszonymi 

gośćmi były Panie: Marta Nowak, Jadwiga Zębala, 
Danuta Sokół, Elżbieta Jungiewicz, Wiesława Zie-
lińska, Pan Dyrektor Zygmunt Łach. Byli nauczy-
ciele z nostalgią wspominali lata pracy w szkole, 
w bardzo interesujący sposób przybliżyli uczniom 

Święto szkoły w Goszczy
„Ojczyzna to kraj dzieciństwa, 
miejsce urodzenia, to jest ta 
mała najbliższa ojczyzna.”
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historię szkoły i miejscowości. W spotkaniu uczest-
niczyły także rodziny ukraińskie. Na zakończenie 
uczniowie klas 0 – III przedstawili program arty-
styczny nawiązujący do hasła Święta Szkoły „Nasze 
małe Ojczyzny”. 

Serdecznie dziękujemy naszym Gościom za miłe 
i owocne spotkanie. 

Na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców oraz 
Pani Sylwii Bławat składamy serdeczne podzięko-
wania za udział w Święcie Szkoły i przygotowanie 
słodkiego poczęstunku dla uczniów.

Warsztaty dla rodziców
W dniu 16 marca br. w Szkole Podstawowej 

w Goszczy odbyły się, dla zainteresowanych ro-
dziców z naszej gminy, warsztaty „Aby nasze dzieci 
czuły się bezpieczniej w sieci”. W trakcie spotkaniu 
omówiono m.in. programy i aplikacje, z których naj-
częściej korzystają dzieci i młodzież. Przedstawio-
ne zostały zagrożenia czyhające w Internecie oraz 
sposoby odpowiedzialnego i skutecznego postępo-
wania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy. 
Warsztaty prowadziła Aneta Badecka – pedagog, 
trener z Fundację „Centrum Cyfrowe”, w ramach 
projektu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w biblio-
tece”. Program ten jest współfinansowany ze środ-
ków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014–2020. Udział w zajęciach był 
bezpłatny.

Serdecznie dziękujemy pani Marii Pęchalskiej, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczy za pomoc 
i udostępnienie oraz przygotowanie sali. Dziękuje-
my również wszystkim uczestnikom warsztatów.

Palmy, stroiki i smakołyki
W piątek 9 kwietnia br. Koło Gospodyń Wiej-

skich z Luborzycy wraz ze Stowarzyszeniem Kre-
atywnych Seniorów „Jesienny Liść” przygotowało 
specjalne stoisko wielkanocne, w centrum gminy, 
tuż obok siedziby poradni rehabilitacyjnej. Na sto-
isku wszyscy chętni, z nie tylko mieszkańcy naszej 
gminy, mogli podziwiać , a następnie zakupić wspa-
niałe wielkanocne upominki. Były więc wielkanoc-
ne palmy i stroiki, były i różnorakie smakołyki, któ-
re z pewnością będą atrakcją wielkanocnego stołu.

Wielkanocne warsztaty
W sobotę 2 kwietnia br. KGW Kocmyrzów zor-

ganizowało warsztaty dla dzieci w wieku od 2 do 
12 lat, których celem było pielęgnowanie staropol-
skich zwyczajów ludowych i przekazywanie wiedzy 
o nich kolejnym pokoleniom. Palmy wielkanocne 
wykonywane zostały w tradycyjny sposób z gałę-
zi wierzby, wikliny, jałowca i bukszpanu, ozdobione 
kolorowymi kwiatami z bibuły marszczonej lub pa-
pierowej krępy. Pięknie wykonane przez dzieci pal-
my zostały poświęcone przez ich twórców podczas 
nabożeństwa w Niedzielę Palmową, a potem będą 
zapewne niebanalna ozdobą świątecznych stołów.

„Topienie Marzanny” w Kocmyrzowie
Za oknami można już dojrzeć pierwsze oznaki 

wiosny. A to za sprawą pewnego wydarzenia, które 
miało miejsce w Kocmyrzowie. „Marzanna”, zimo-
wa panna, pięknie przystrojona przez dzieci, zgod-
nie z tradycją została zatopiona. Nim to nastąpiło 
wszyscy uczestniczy odprowadzili ją w korowodzie 
nad staw w Kocmyrzowie. Kukła przedstawiająca 
pogańską boginie, w rytualny sposób została pod-
palona, a następnie rzucona na taflę wody. Wszyst-
ko po to aby przywołać wiosnę i zapewnić urodzaj 
w nadchodzącym roku. Ze względów ekologicz-

nych „Marzanna” została przewiązana sznurkiem 
i po ceremonii wyciągnięta z wody. Dla upamięt-
nienia tego dnia dzieci, w czasie odbywających się 
warsztatów wykonały „Marzanny” z drewnianych 
kopyści. A wszystko to dzięki zaangażowaniu i pra-
cy pań z kocmyrzowskiego KGW, którym dziękuje-
my za pamięć i kultywowanie wraz z najmłodszymi 
mieszkańcami tej miejscowości tradycji naszych 
przodków.
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„Gramy dla Ukrainy” – koncert 
charytatywny w Luborzycy

W niedzielę 20 marca br. na sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Luborzycy odbył się wyjątkowy 
koncert charytatywny na rzecz uchodźców z ogar-
niętej straszliwą wojną Ukrainy.

Orkiestra „Kosynierzy” pod dyrekcją Jarosława 
Ignaszaka, solistki Estera Wierzbińska i Asia Stoch, 
a wraz z nimi artystyczna rodzina Kustitskich 
z Ukrainy zadbali aby ten wieczór był wyjątkowy 

i długo pamiętany. Współorganizatorem koncertu 
było Centrum Kultury i Promocji, a o prowadzenie 
imprezy zadbała Agnieszka Brodowska. Koncert 
był nie tylko świetnym wydarzeniem muzycznym, 
ale także okazją do wspólnego podsumowania 
ostatnich wydarzeń.

Obecni na koncercie Goście z Ukrainy z ogrom-
nym wzruszeniem dziękowali, w imieniu ukraińskiej 
społeczności, za serdeczne przyjęcie i wsparcie 
jakiego doznali po ucieczce z terenów ogarniętych 

wojną. Z kolei Wójt Gminy Marek Jamborski skie-
rował wyrazy wdzięczności do wszystkich miesz-
kańców za Ich spontaniczne wsparcie uchodźców, 
otwarte serca i gościnność. Ciepłe słowa podzię-
kowania za doskonałe przygotowanie koncer-
tu i fachowe wykonanie złożyła organizatorom 
,w imieniu radnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Doniec. 

Podczas koncertu przeprowadzona zosta-
ła zbiórka do puszek i licytacja, a zebrana kwota 
6245 zł i 20 gr zostanie przeznaczona dla tych, któ-
rzy jeszcze tak niedawno prowadzili spokojne ży-
cie. Koncert zagrany został z ogromnym zaangażo-
waniem i pasją, a ten wyjątkowy, niedzielny wieczór 
był nie tylko pełen wrażeń muzycznych, ale przede 
wszystkim pełen wzruszeń, piękna im dobroci. 

Barwy instrumentów
23 marca przed południem, trzeciego dnia wio-

sny, młodzi melomani z Akademii Przedszkolaka 
poznawali barwy głosów dziecięcych, fortepianu, 
dzwonków, dzwonków rurowych, bongosów, ma-
rakasów, triangli, talerzy, deszczu, rababy....a nawet 
kontrabasu, którego barwę zaprezentował instruk-
tor Paweł Dys – czuwający w reżyserce dźwięku 
nad całym nagłośnieniem koncertu. Było barwnie, 
kolorowo, wiosennie i radośnie. A to wszystko za 
sprawą Sekcji Instrumentów Klawiszowych i Ze-
społów Kameralnych działającej w naszym CKiP 
oraz zespołu wokalno-instrumentalnego „Wiolinki” 
działającego w SP w Prusach.

Gratulujemy naszym młodym artystom, a wspa-
niałym słuchaczom dziękujemy za piękne i coraz 
bardziej świadome uczestnictwo w propono-
wanych wydarzeniach koncertowych będących 

częścią projektu edukacyjno-artystycznego dla 
uczniów szkół z terenu naszej gminy.
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Sukcesy Unique Cheerleaders
Po czterech miesiącach międzysezonowej prze-

rwy turniejowej Unique Cheerleaders ponownie 
reprezentowało naszą Gminę na Mistrzostwach 
Polski Cheerleaders. W trakcie zmagań na parkie-
cie w Józefowie klub wykonał 6 choreografii zespo-
łowych oraz 10 choreografii duetowych. Zawodni-
cy w trakcie zmagań zdobyli:

Little Unique:
• I miejsce – mini drużyny pom dance premier 

dzieci;
• I miejsce – Nina Skulik i Małgorzata Stańdo 

duety pom dance premier dzieci;
• II miejsce – Maria Książkiewicz i Zuzanna 

Kiełb pom dance premier dzieci.
• Unique Stars
• II miejsce mini drużyny pom dance premier 

junior młodszy;
• IV miejsce Maja Korcala i Gabriela Rogoda 

duety pom dance premier junior młodszy.
Unique Girls
• I miejsce mini drużyny freestyle pom junior 

młodszy;
• I miejsce Lena Wotlińska i Emilia Korżyńska 

duety high kick junior młodszy;
• III miejsce Izabela Malaca i Pola Krawczyk 

duety cheer jazz junior młodszy;
• IV miejsce Zofia Książkiewicz i Dominika 

Jamróz duety freestyle pom junior młodszy.
Unique Teens
• I miejsce mini drużyna freestyle pom junior;
• III miejsce Joanna Pieczarka i Gabriela Wa-

śniewska duet freestyle pom junior;

• IV miejsce Magdalena Krupa i Julia Tabasz 
freestyle pom junior.

Unique PRO
•  I miejsce Urszula Papka i Wiktoria Doniec 

duet freestyle pom senior;
• II miejsce drużyna cheer jazz senior;
• III miejsce drużyna freestyle pom senior;
• V miejsce Julia Wojtasik i Wiktoria Styczeń 

duet cheer jazz.

Mistrzostwa Polski były także walką o powoła-
nia na Mistrzostwa Świata w Orlando, które odbę-
dą się w kwietniu 2023 roku. Swoim fenomenalnym 
startem Urszula Papka oraz Wiktoria Doniec zdo-
były złoto w kategorii Freestyle Pom Senior. Tym 
samym otrzymały możliwość reprezentowania kra-
ju na najważniejszym turnieju na świecie. To speł-
nienie marzeń zarówno zawodniczek, jak i trenera 
Lidii Stefańskiej.

Gratulacje dla sekcji Cheerleaders
Serdeczne gratulacje dla dziewcząt, trenerów 

oraz wspierających rodziców z sekcji działającej 
przy Centrum Kultury i Promocji – Cheerleaders 
Unique za zdobycie miejsc na podium podczas  
V Mistrzostw Polski oraz szczególne sukcesy 
sportowe. Pragniemy nadmienić iż, sekcja działała 
od 1 września 2014 roku z inicjatywy CKiP, któ-

re partycypuje w kosztach udziału zawodniczek 
w turniejach. Podczas ostatnich Mistrzostw Polski 
Centrum Kultury sfinansowało koszt w wysokości 
5 555 zł. za 101 zgłoszonych startów. Trzymamy 
kciuki za dalsze sukcesy.

Centrum Kultury i Promocji

Seniorski skład Unique Pro już za trzy miesią-
ce będzie także reprezentował Polskę w trakcie 
Mistrzostw Europy, w Atenach. W przygotowa-
nia do startu zaangażowani są specjaliści z całego 
kraju, którzy prowadzą z zespołem specjalistyczne 
warsztaty i konsultacje.

Na przełomie maja i czerwca będzie można 
wziąć udział w castingach do nowych grup, by stać 

się częścią jednej z najbardziej rozpoznawalnych 
drużyn w Polsce. Informacje o naborze będą do-
stępne na fanpagu Cheerleaders Unique

Tekst Lidia Stefańska,
zdjęcia Antoni Kudelski
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Wielkanocny kiermasz
W dniu 9 kwietnia br. przy Centrum Kultury 

i Promocji odbył się kiermasz wielkanocny. Wy-
stawcami byli głównie obecni w naszej gminie 
mieszkańcy Ukrainy, którzy prezentowali swoje 
rękodzieło, wyroby oraz słodkości ale także lokalni 
mieszkańcy. Podczas kiermaszu można było zaopa-
trzyć się pyszne i zdrowe miody, piękne świąteczne 
mydełka oraz własnoręcznie wykonane ozdoby 
świąteczne. Celem takiego kiermaszu było dotarcie 
do naszych gminnych mieszkańców z tworzonymi 
z pasji i serca produktami.

Konkurs „Palma Wielkanocna”
Długie, misternie oplecione mchem, suszonymi 

albo papierowymi kwiatami, z dodatkiem koloro-
wych wstążek lub skromniejsze, zrobione ze zwy-
kłych wierzbowych gałązek z puszystymi „baziami” 
otoczonymi ciemnozielonym bukszpanem. Palmy 
wielkanocne to nie tylko ważny symbol religijny, 
ale też często owoc artystycznych starań całych 
rodzin. Obchody związane z Niedzielą Palmową 
mają długą tradycję. Jak podaje Barbara Ogrodow-
ska w książce Święta polskie. Tradycja i obyczaj, już 
chrześcijanie w Jerozolimie w IV wieku odprawiali 
w tym dniu uroczystą procesję. Kościół zachodni 
wprowadził ją do liturgii w V i VI wieku, zaś zwyczaj 
święcenia palm jeszcze później – w XI wieku.

W naszym Centrum Kultury w dniu 9 kwiet-
nia odbył się finał konkursu „Palma Wielkanocna”, 
przeprowadzony w dwu kategoriach.

W kategorii instytucje, szkoły, KGW zwycięz-
cami zostali:

• I miejsce – KGW Kocmyrzów
• II miejsce – grupa plastyczna młodsza
• III miejsce – Dom Aktywnego Seniora w Ło-

soskowice
W kategoria Palmy rodzinne:
• I miejsce – Kazimiera Tomaszewska 
• II miejsce – Paulina Tomczyk
• III miejsce – Sylwia i Nadia Bławat
Ponadto jury w składzie:Irena Śliwa – plastyk, 

dekorator, Danuta Sokół – przewodnicząca Gmin-
nej Rady Seniorów oraz inżynier Jerzy Walczyk, 
mieszkaniec naszej gminy wyróżnili: KGW Macie-
jowice, KGW Dojazdów, Grupę plastyczną straszą, 
Klub "Senior+" Kocmyrzów, SP Maciejowice kl. IV 
wraz z Mateuszem, SP Maciejowice kl. VII, Amelię 

Język polski dla Ukraińców
Trwają zajęcia nauki języka polskiego dla 

uchodźców z Ukrainy organizowane przez Cen-
trum Kultury. W czasie zajęć poznają Oni m,in. 
alfabet, wymowę polskich głosek, podstawowe 
zasady zapisu, zwroty grzecznościowe, koniugację 
czasowników w czasie teraźniejszym. W sposób 
przystępny i praktyczny, prowadzona jest również 
nauka podstawowych zwrotów i form zachowań 
w polskich urzędach oraz sytuacjach codziennych. 
Zajęcia będą odbywać się do końca kwietnia w każ-
dą środę o godzinie 10.30. Zapraszamy do zapisów 
pod nr tel. 12 387 18 11

Witas, Ksawerego Witas, Antoniego Kot,Bożenę 
Chmiel oraz Szymon i Anię Nowicką, którzy otrzy-
mali nagrodę specjalną od CKiP. Zwycięzcy otrzy-
mali bony podarunkowe do Empiku o wartości 
500 zł za miejsca pierwsze, 400 zł miejsca drugie 
oraz 300 zł miejsce III. Wyróżnieni uczestnicy tak-
że otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Podczas konkursu palm Zespół Pieśni i Tańca 
„Złoty Kłos” zaprezentował różnorodny program 
artystyczny, w którym wystąpili wszyscy człon-
kowie zespołu, również ci najmłodsi. Występ roz-
począł się od uroczystego poloneza. Następnie 
zespół zaprezentował suity taneczne różnych re-
gionów Polski – suitę lubelską, śląską, opoczyńską 
oraz suitę sądecką. Ponadto, w programie znalazły 
się piosenki oraz utwory popisowe kapeli. W finale 

„Złoty Kłos” zaprezentował krakowiaka, w którym 
wystąpili wszyscy jego członkowie. Po raz pierw-
szy na scenie CKiP pojawili się mali "Pucherocy" 
z zabawnymi wierszykami i dowcipami. Na sce-
nie gościł także zespół "Serenada," który działa 
w gminie Kocmyrzów-Luborzyca od lat 90 tych 
XX w., a od kilku lat przy naszym Centrum. Zespół 
ma w swoim repertuarze pieśni ludowe i lokalne 
przyśpiewki. Trzeba docenić występ solowy 93 let-
niej pani Pauliny Tomczyk, która wykonała utwór 
"Biały Krzyż" a cappella. Całość spotkania miała 
uroczysty ale i rodzinny charakter. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim którzy wzięli udział w kon-
kursie w ten sposób kultywując tradycje i zwyczaje 
wielkanocne.
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Tybetański koncert w Centrum 
Kultury

9 kwietnia br. w naszym Centrum Kultury odbył 
się niezwykły koncert na misach i gongu tybetań-
skim. W świat głębokiej relaksacji przy pomocy 
dźwięków wprowadziła nas pani Dorota Kowalska 
z „NuTao – Harmonia dźwięków”, która z wykształ-
cenia jest muzykiem i od 10 lat zajmuje się terapią 
dźwiękiem oraz medycyną naturalną. Misy dźwię-
kowe swoim łagodnym brzmieniem utuliły słu-
chaczy do snu, a gong pomógł wyrównać oddech 
i wprowadzić zarówno do ciała jak i umysłu więcej 
spokoju. Każdy wyszedł głęboko zrelaksowany  
i naładowany pozytywną energią. To było wspania-
łe doświadczenie, które wywołało uśmiech na twa-
rzach słuchaczy i głęboko rozluźniło ich ciała oraz 
umysły. Koncerty na misach i gongu, to muzyczna 
forma relaksacji, która pomaga rozluźnić ciało, wy-
ciszyć umysł i przywrócić wewnętrzny spokój.Te-
rapia dźwiękiem podnosi również poziom energii, 

dzięki czemu znikają napięcia i pojawia się większa 
zdolność radzenia sobie ze stresem. Dźwięki poma-
gają dodatkowo ustabilizować emocje, co sprawia, 
że umysł osiąga spokój i równowagę, a ciało głębo-
ko się relaksuje. Kolejny koncert zaplanowany jest 
na 7 maja o godz.19:00, Zapisy: ckip@ckip.pl, koszt 

uczestnictwa: 30 zł. Polecamy zabrać ze sobą kari-
matę i ulubiony kocyk, aby się nim przykryć (ewen-
tualnie poduszkę). Relaksacja odbywa się na leżąco, 
więc warto też zadbać o wygodne ubranie. 

Daj się otulić dźwiękom, dzięki którym: wyci-
szysz emocje, głęboko się zrelaksujesz, poprawisz 
sen, odzyskasz pewność siebie, zregenerujesz 
energię, przywrócisz równowagę wewnętrzną  
i spokój. 

Prowadząca: Dorota Kowalska – z wykształce-
nia muzyk, od 2012 roku zajmuje się Medycyną Na-
turalną opartą między innymi na terapii dźwiękiem, 
Tradycyjnej Medycynie Chińskiej i dietetyce. Ma 
ukończone kursy Masażu dźwiękiem w Akademii 
Petera Hess’a oraz kursy Terapii dźwiękiem zgod-
nie z tradycyjnym przekazem himalajskim. Jako 
dyplomowana terapeutka terapii dźwiękiem mis  
i gongów tybetańskich wykorzystuje terapeu-
tyczne właściwości mis robiąc masaże dźwiękiem, 
prowadząc zajęcia z dziećmi a także organizując 
eventy i koncerty relaksacyjne w całej Polsce.  
www.NuTao.pl - Harmonia dźwięków
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Piłkarski sezon rozpoczęty
Rozpoczęły się rozgrywki drugiej rundy sezo-

nu piłkarskiego 2021/2022, w których uczestni-
czą zespoły piłkarskie z terenu naszej gminy. Jako 
pierwsi rozpoczęli je piłkarze „Sokoła” Kocmyrzów 
występujący na najwyższym poziomie rozgrywek 
tj. w IV lidze piłkarskiej MOZPN. W swoim pierw-
szym meczu, rozegranym 12 marca br. na boisku 
w Kocmyrzowie „Sokół” spotkał się z drużyną 
„Pcimianki” Pcim. Spotkanie zakończyło się wyni-
kiem remisowym 3:3, a zdobywcą wszystkich bra-
mek dla drużyny z Kocmyrzowa był Mark Assinor. 
Podczas spotkania prowadzona została zbiórka, na 
pomoc dla osób z Ukrainy. Zebrane pieniądze zo-
stały przesłane na konto jednej z fundacji niosącej 
pomoc ofiarom rosyjskiej agresji na Ukrainę 

W kolejnym, tym razem wyjazdowym spotkaniu, 
piłkarze „Sokoła” zostali pokonani przez drużynę  
z Jawiszowic 4:1. Jednak prawdziwe „święto” pił-
karskie miało miejsce 26 marca, kiedy to do Kocmy-
rzowa przyjechała drużyna „Wieczystej” Kraków, 
bezapelacyjnego lidera tegorocznych rozgrywek. 
W zespole z Krakowa, trenowanym przez byłego 
selekcjonera reprezentacji Polski Franciszka Smu-
dę, licznie występują piłkarze znani z gry na eks-
traklasowych boiskach oraz reprezentacji Polski. 
Są to m.in.: Sławomir Peszko, Radosław Majewski, 
Łukasz Burliga,Maciej Jankowski czy też Emmanu-
el Kumah. Nic więc dziwnego, że spotkanie z „Wie-
czystą” Kraków, obejrzało w sobotę w Kocmyrzo-
wie ponad 400 widzów. Mimo ambitnej postawy 
piłkarzy „Sokoła” mecz zakończył się zwycięstwem 
zespołu z Krakowa 7:0, a zdobyta w 63 minucie, 
przez Macieja Jankowskiego, bramka była setnym 
golem zdobytym przez zespół „Wieczystej” w tym 
sezonie. 

Niestety także w kolejnych spotkaniach piłkarze 
z Kocmyrzowa nie odnieśli zwycięstwa przegrywa-
jąc z drużynami „Dalinu” Myślenice 1:2 oraz "Beski-
du" Andrychów także 1:2.

Po rozegraniu 22 spotkań zespół "Soko-
ła" Kocmyrzowa zajmuje ósme miejsce w tabeli 
rozgrywek.

Dwa tygodnie później, 26 marca br., na boisko 
wyszli piłkarze drużyn reprezentujących gminę 

Kocmyrzów-Luborzyca w rozgrywkach klasy „A”  
i klasy „B”.

Występujące w klasie „A” zespoły „Partyzanta” 
Dojazdów i „Eklera” Baranówka rozegrały pierw-
sze mecze drugiej rundy na własnych stadionach. 
Oba też zakończyły się ich zwycięstwem. W Do-
jazdowie „Partyzant” pokonał „Płomień” Koście-
lec 5:1, a w Baranówce „Ekler” wysoko pokonał 
drużynę „Mszycanki” 9:2. Druga seria spotkań, ze 
względu na fatalne warunki atmosferyczne zosta-
ła odwołana. W w rozegranych 9-10 kwietnia me-
czach "Partyzant" Dojazdów pokonał "Czarnych" 
Grzegorzowice 3:2, a "Ekler" Baranówka przegrał 
rezerwami "Błękitnych" Modlnica 2:3.

W klasie "B" piłkarze „Strażaka” Goszcza „Spar-
ty” Skrzeszowice, „Zawiszy” Sulechów i „Kosy-
nierów” Łuczyce także rozpoczęli swoje występy  
w rundzie rewanżowej sezonu 2021/22. I tak piłka-
rze „ Strażaka” Goszcza pokonali zespoły: „Trątno-
wianki” 4:1 i "Cobry" Wężerów 4:3.

Zwycięstwem zakończyli swój inauguracyjny 
mecz piłkarze „Sparty” Skrzeszowice, którzy poko-
nali „Olimpię” Czaple Wielkie 5:1.W kolejnym me-
czu drużyna zez Skrzeszowic przegrał wyjazdowe 
spotkanie z "Agricolą" Klimontów 1:2. Zespół „Ko-
synierów” Łuczyce wiosenną rundę rozpoczął od 
bezbramkowego remisu w meczu z „Milenium”, aby 
następnym spotkaniu ulec drużynie "Olimpii" Cza-
ple Wielkie 3:4. Z kolei zespół „Zawiszy” Sulechów 
w swoim pierwszym spotkaniu pokonał zespół LKS 
Polanowice 2:0, by w drugim spotkaniu przegrać  
z zespołem rezerw LKS Niedźwiedź 2:3. Podobnie 
jak miało to miejsce w przypadki rozgrywek klasy 
"A", także i zespoły grające w klasie"B" nie rozegra-
ły z powodu pogody jednej serii meczów.
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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 

Sukcesy sekcji tańca
Wspaniały taneczny weekend 19 i 20 marca 

za nami. Niesamowitych emocji dostarczyli nam 
tancerze ze Szkoły Tańca "Master Move Dance 
Academy", działającej przy Centrum Kultury. Pod-
czas pierwszych zawodów w sezonie nasi tancerze 
osiągnęli znakomite rezultaty. Naprawdę mamy się 
czym pochwalić!

Formacje:
• I miejsce Formacja Master KIDS modern do 

12 lat
• I miejsce Formacja Master Junior modern 

13–16 lat
• I miejsce Formacja MMDA PRO Junior mo-

dern 13–16 lat
• I miejsce Formacja MMDA PRO Junior mo-

dern 13–16 lat championship
• II miejsce Formacja MMDA PRO modern 

pow. 17 lat
Duety:
• I miejsce duet Amelia Rzepecka i Antonina 

Piejak modern 13–16 lat
• Soliści:
• I miejsce Amelia Berendt show 13–16 lat
• I miejsce Zuzanna Berendt show 13–16 lat 

championship
• I miejsce Blanka Brodowska modern do 12 

lat championship
• I miejsce Blanka Lasek modern 13–16 lat
• I miejsce Emilia Słaby modern 13–16 lat
• I miejsce Marcelina Tokarczyk modern do 12 

lat

• I miejsce Karolina Ledkiewicz jazz pow. 17 lat
• II miejsce Zuzanna Berendt show 13–16 lat
• II miejsce Julia Gałązka modern pow. 17 lat
• III miejsce Zofia Kotyza modern do 12 lat
• III miejsce Anita Natkaniec modern 13–16 lat
• III miejsce Marta Lesisz show 13–16 lat
• IV miejsce Amelia Berendt hip hop 13–16 lat
• VI miejsce Martyna Skóra hip hop 13–16 lat

Pozostałym tancerzom serdecznie gratulujemy 
pięknych występów. Jesteśmy z Was wszystkich 
bardzo dumni. Podziękowania również kierujemy 
dla wspaniałej kadry za profesjonalne przygotowa-
nie naszych tancerzy! Dziękujemy również rodzi-
com za ogromne wsparcie.

Trenuj z zawodowym Mistrzem 
Świata w naszym CKiP

Trener Kick Boxingu oraz od ponad 15 lat zawo-
dowy kickboxer Piotr Sokół, który prowadzi zajęcia 
dla dorosłych i młodzieży w naszym CKiP wywal-
czył 9 kwietnia podczas IV Charytatywnej Gali Kick 
Boxingu zawodowy pas Mistrza Świata w kategorii 
Kick boxing K1 do 75 kg w walce przeciwko Angelo 
Urrutia Fox Gym Team Henry Bannert Columbia/
Austria. Składamy serdeczne gratulacje, a wszyst-
kich sportowych wojowników zapraszamy na sale 
we wtorki i czwartki o godzinie 19.00 do CKiP.
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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
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NIEZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW REDAKCJA NIE ZWRACA. REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO DO SKRACANIA I ZMIANY TEKSTÓW I TYTUŁÓW.  

ZA TREŚCI REKLAM I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH REDAKCJA NIE ODPOWIADA.

WYDAWCA I REDAKCJA „WIADOMOŚCI LOKALNYCH”:
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA,
32-010 LUBORZYCA, BARANÓWKA 6, TEL. 12 387 18 11

REDAKTOR NACZELNY:
JERZY ST. KOZIK – TEL. 691 533 433
E-MAIL: GAZETA.KOCMYRZOW@GMAIL.COM

DRUK: DRUKARNIA LASER-GRAF
UL. KOSTROGAJ 1, 09-400 PŁOCK

NAKŁAD: 1500 SZTUK


