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X Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca 

W środę 14 sierpnia 2019 roku odbyło się posie-
dzenie X Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
w której obok radnych, sołtysów i mieszkańców 
gminy udział wzięli także Goście w osobach Dyrek-
tora Szpitala w Proszowicach dr n. med. Grzegorza 
Gałuszki oraz pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. 
POZ pani Justyny Miłek.

W pierwszym punkcie obrad Rada przyjęła pro-
tokół z posiedzenia poprzedniej IX Sesji Rady Gmi-
ny. W dalszej części posiedzenia głos zabrał Dyrek-
tor Szpitala w Proszowicach Grzegorz Gałuszka. 
Głównym tematem jego wystąpienia była przy-
szłość Ośrodka Zdrowia w Skrzeszowicach, pod-
legającego organizacyjnie proszowickiemu szpita-
lowi. W swoim wystąpieniu Dyrektor G. Gałuszka 
podkreślił, iż przyszłość tej placówki stoi pod zna-
kiem zapytania. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest zbyt mała liczba zadeklarowanych pacjentów, 
których w chwili obecnej jest 788. Taka sytuacja 

powoduje, iż Ośrodek Zdrowia w Skrzeszowicach 
od kilku lat przynosi straty finansowe, które pokry-
wane są z budżetu Szpitala w Proszowicach. Zda-
niem Dyrektora G. Gałuszki dalsze istnienie tego 
ośrodka uwarunkowane jest przede wszystkim 
przyrostem liczby zadeklarowanych pacjentów, 
których liczba winna wzrosnąć o około 500 osób 
w stosunku do dnia dzisiejszego. Kontynuując swo-
ją wypowiedź pan G. Gałuszka podkreślił, iż: ”...nie 
jest moim celem likwidacja ośrodka w Skrzeszowicach, 
jednak aby mógł on dalej funkcjonować jego sytuacja 

ekonomiczna musi ulec poprawie, a to możliwe jest tyl-
ko w przypadku wzrostu liczby zadeklarowanych pa-
cjentów. Sądzę, iż poprawa jest przy wspólnym naszym 
wysiłku możliwa, ale wymaga to podjęcia wspólnych 
działań i rozmów. Dlatego też apeluję aby w ciągu naj-
bliższych dwóch miesięcy podjąć razem wszelkie moż-
liwe działania, których głównym celem będzie wzrost 
liczby zadeklarowanych pacjentów”. Po wystąpieniu 
Dyrektora G. Gałuszki odbyła się dyskusja z udzia-
łem radnych i sołtysów, którzy w swoich wypo-
wiedziach podkreślali potrzebę dalszego istnienia 
ośrodka, a także wskazywali na konieczne działa-
nia, które winien podjąć Szpital w Proszowicach 
celem zwiększenia jego atrakcyjności dla obecnych 
i „nowych” pacjentów. W wyniku przeprowadzonej 
dyskusji Dyrektor G. Gałuszka zadeklarował, iż od 
dnia 19 sierpnia 2019 roku w Ośrodku Zdrowia 
w Skrzeszowicach w każdy wtorek zapewniona 
będzie opieka pielęgniarska (pobór materiałów do 
badań laboratoryjnych, wykonywanie badań EKG 
oraz iniekcji itp.) w godzinach 8.00–12.00, w każdą 
zaś środę opieka lekarska w godzinach popołudnio-
wych do godziny 16.00, natomiast wizyty domo-
we odbywać się będą w godzinach 16.00–18.00. 
Ponadto we wrześniu 2019 roku zorganizowana 
zostanie w Ośrodku Zdrowia w Skrzeszowicach 
„Biała Niedziela”, w trakcie której można będziecie 
bezpłatnie skorzystać m.in. z konsultacji lekarskich, 
zmierzyć poziom cukru, czy też ciśnienia tętniczego 
krwi.
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Następnym, realizowanym przez Radę Gminy 
punktem porządku obrad, było wystąpienie Wój-
ta Gminy Marka Jamborskiego, który przedstawił 
obecnym na Sesji informację o pracy w okresie po-
między IX a X Sesją Rady Gminy. Po wystąpienia 
Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalno-
ści w analogicznym okresie przedłożyli zebranym 
Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Włady-
sław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, 

Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa 
i Gospodarki Przestrzennej, Katarzyna Konewec-
ka-Hołój, która przedstawiła informacje o wspól-
nym posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw 
Społecznych oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kul-
tury i Sportu. Jako ostatnia głos zabrała Przewod-
nicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna 

Szlachta, która przedstawiła Radzie informacje 
dotyczące dwu jednobrzmiących skarg złożo-
nych na Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Po wysłuchaniu 
powyższej informacji, Rada Gminy podjęła dwie 
uchwały, w których uznała częściową zasadność 
skarg złożonych na Dyrektor Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy w związ-
ku ze skażeniem mikrobiologicznym wody pitnej 
dostarczanej wodociągiem publicznym Sadowie – 
zbiornik w Łuczycach (zbiornik pod Kopcem).

Kontynuując obrady, Rada Gminy, podjęła pod-
czas posiedzenia X Sesji następujące uchwały:

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2016 
z dnia 18.02.2016 r dotyczącej diet dla 
przewodniczących organu wykonawczego 
jednostek pomocniczych (Sołtysów) Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca,

• w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/06 
z dnia 28.12.2006 r. dotyczącej zasad sprze-
daży lokali mieszkalnych i zasad udzielania 
bonifikaty oraz zasad sprzedaży lokali użyt-
kowych.

• w sprawie uchwaleniu zasad udzielania sty-
pendiów dla uczniów klas VII i VIII Szkół 
Podstawowych i uczniów Szkół Ponadpod-
stawowych zamieszkałych na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca,

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeń-
czyce, Liszki, Michałowice, Mogilany, Wielka 
Wieś porozumienia w sprawie wspólnego 
przeprowadzenia i udzielenia zamówienia 
na dostawę energii elektrycznej w latach 
2020–2021,

• w sprawie uchwalenia Regulaminu Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. 

• w sprawie udzielenia z budżetu gminy dota-
cji dla jednostek OSP,

• w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej gminy na rok 2019,

• w sprawie wprowadzenia zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej na lata 2019–
2025.

Ostatnim punktem porządku obrad X Sesji Rady 
było omówienie spraw bieżących i wolne wnioski. 
W trakcie jego realizacji interpelację na ręce Prze-
wodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec zło-
żył Radny Mariusz Wąsowicz.
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Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie 

Informujemy mieszkańców gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, iż w dniu 4 września 2019 roku 
od godz. 12.00, rozpocznie swoją działalność 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Kocmyrzowie. Nowo wybudowany obiekt, 
pomimo iż mieści się w podobnej lokalizacji co jego 
poprzednik, będzie oferował znacząco lepsze wa-
runki odbioru odpadów, począwszy od wydłużone-
go czasu funkcjonowania w ciągu tygodnia do 5 dni, 
a skończywszy na rozbudowanej infrastrukturze 
technicznej umożliwiającej bardziej wygody sposób 
dostarczenia odpadów. PSZOK wyposażony jest 
między innymi w dwa kontenery socjalno-biurowe. 
Poza czterema wiatami magazynowymi PSZOK za-
opatrzony jest w szereg kontenerów i pojemników, 
mających służyć do selektywnej zbiórki odpadów. 
W celu dokładnej weryfikacji ilości śmieci, obiekt 
posiada wagę paletową i wagę najazdową dla samo-
chodów. Oczywiście cały obszar przedmiotowego 
punktu wraz z parkingami i drogami dojazdowy-
mi jest ogrodzony oraz wyposażony w oświetle-

nie i nowoczesny system monitoringu. Budowa 
PSZOK-u jest jednym z wielu przedsięwzięć reali-
zowanych przez gminę, zmierzających do poprawy 
jakości życia mieszkańców, między innymi dzięki 
rozwojowi infrastruktury technicznej. Przedmioto-
wy obiekt ma na celu stworzenie optymalnych wa-

runków do selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych, w tym odpadów, które nie są odbierane 
bezpośrednio sprzed posesji. Dzięki lepszemu sys-
temowi segregacji, poszczególne frakcje odpadów 
komunalnych nadających się do recyklingu zostaną 
odpowiednio zagospodarowane. Mamy nadzieję, 

że dzięki tym działaniom zwiększeniu ulegnie także 
świadomość ekologiczna mieszkańców naszej gmi-
ny w wyniku promowania segregacji „u źródła” oraz 
idei recyklingu. 

Przypominamy, iż projekt budowy PSZOK 
w Kocmyrzowie, był współfinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020, poddziałanie 
5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT. 

Całkowity koszt prac budowlanych i monta-
żowych, wyniósł zgodnie z wcześniej podpisaną 
umową 1 126 031,35 zł, przy dofinansowaniu wy-
noszącym 568 991,93 zł.

Uwaga! W celu uzyskania szczegółowych in-
formacji na temat godzin funkcjonowania PSZOK 
w Kocmyrzowie oraz asortymentu odpadów 
tam odbieranych, zapraszamy do zapoznania się 
z regulaminem jego funkcjonowania, przyjętym 
uchwałą z dnia 14.08.2019 przez Radę Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.
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Regulamin funkcjonowania Punktu  
Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych w Kocmyrzowie 

§1 

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Granicznej 3 w Kocmyrzowie, prowadzonego przez gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca.

§2

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie jest czynny 5 dni w tygodniu  
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:

• wtorek, czwartek: godz. 6.00–12.00 
• środa, piątek: godz. 12.00–18.00
• sobota: godz. 10.00–16.00
• poniedziałek: nieczynne

§3
Zasady przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Kocmyrzowie.

1. Do PSZOK mogą być dostarczane odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z nierucho-
mości zamieszkałych z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

2. Przed umieszczeniem odpadów w pojemnikach na terenie PSZOK dostarczający zobowiązany jest do 
zgłoszenia tego faktu obsłudze punktu. 

3. Pracownik obsługujący PSZOK posiada przypięty w widocznym miejscu identyfikator z imieniem i na-
zwiskiem.

4. Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem:
a. danych identyfikujących uczestnika gminnego sytemu gospodarowania odpadami,
b. ilości poszczególnych frakcji odpadów.

5. W celu weryfikacji obsługa PSZOK może żądać okazania dokumentu potwierdzającego fakt uczestnic-
twa w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Obsługa PSZOK ma prawo domagać się wyjaśnień, a w szczególności podania źródła pochodzenia do-
starczanych odpadów. W przypadku jeżeli ta sama osoba dostarcza odpady z dużą częstotliwością – 
kilkukrotnie w ciągu dnia lub kilkunastokrotnie w ciągu miesiąca zachodzi podejrzenie, że dostarczane 
odpady pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej. 

7. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być:
a. posortowane, tak aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je w łatwy sposób 

umieścić w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. 
b. umieszczane przez dostarczającego we wskazanych przez obsługę PSZOK oznaczonych pojemni-

kach, kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 
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c. w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach (odpady wymagające opakowania) oraz posiadać ory-
ginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili dostarczenia.

8. Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje jedynie miejsce gdzie 
należy je donieść oraz w którym oznakowanym miejscu umieścić.

9. Pracownik PSZOK udziela pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy umieszczaniu odpa-
dów w miejscach wskazanych do ich zbierania. 

10.  Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:
a. jeśli rodzaj i ilość dostarczonych odpadów wykracza poza zakres funkcjonowania PSZOK,
b. brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju deponowanych odpadów,
c. odpady zostały dostarczone w sposób nieposegregowany,
d. ilość dostarczanych odpadów oraz ich skład (nietypowy dla prac domowych) wskazuje na ich pocho-

dzenie z prowadzonej działalności gospodarczej, budowy, remontu lub rozbiórki obiektów budowla-
nych wymagających zezwoleń,

e. pochodzących od podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów. 
f. jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

11. Odpady do PSZOK dostarczane są we własnym zakresie przez uczestników gminnego systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 §4

Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK:
a. odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, tektura opakowania z tworzyw sztucznych, metali 

i szkła), w workach o odpowiednim oznaczeniu rodzaju odpadu.
b. zbierane w workach odpady zielone ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście).
c. przeterminowane leki i chemikalia.
d. odpady problematyczne (np. zużyte baterie i akumulatory, świetlówki farby, lakiery oleje)
e. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
f. meble i inne odpady wielkogabarytowe.
g. zużyte opony do samochodów osobowych o rozmiarze do 20".
h. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z remontów lub bu-

dów nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

§5

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady takie jak:
a. zmieszane odpady komunalne,
b. odpady zanieczyszczone
c. materiały zawierające azbest,
d. gaśnice i butle gazowe,
e. szyby samochodowe,
f. części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.),
g. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
h. odpady w opakowaniach cieknących.
i. poprodukcyjne.
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§6

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej i rolniczej, w stosunku 
do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

§7

Uregulowania porządkowe i BHP:
a. teren PSZOK jest pod stałym monitoringiem, 
b. osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP, 
c. na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
d. dzieci w wieku do 15 lat mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osób dorosłych,
e. wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi PSZOK,
f. kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym przemieszczeniem,
g. na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony,
h. dostarczający odpady do PSZOK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie 

w celu realizacji i obsługi gminnego systemu gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

i. wszelkie informacje o pracy PSZOK w Kocmyrzowie można uzyskać w Referacie Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

j. skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK w Kocmyrzowie przyjmowane są w godzinach pra-
cy urzędu gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

k. Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie jest 
dostępny w siedzibie PSZOK oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Apel o utrzymanie czystości  
i porządku na placach zabaw

Apelujemy do mieszkańców gminy o utrzymanie 
czystości i porządku na placach zabaw na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Szanujmy wspólne mienie jakim są również place 
zabaw służące najmłodszym mieszkańcom naszej 
gminy. Niestety, w ostatnim czasie tereny placów 
zabaw są zaśmiecone, zanieczyszczone i stają się 
miejscem do alkoholowych spotkań „pod chmur-
ką” o czym świadczą pozostawione i rozbite butelki 
oraz puszki.

Gmina wydaje niemałe pieniądze na utrzymanie 
placów zabaw, ich otoczenia oraz naprawę i kon-
serwację wyposażenia. To przykre, że wśród nas są 
osoby, które nie potrafią tego docenić.

Dbajmy o wspólne dobro i estetykę otoczenia, 

a przede wszystkim swoim zachowaniem dajmy 
przykład najmłodszym.
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Budowa sal gimnastycznych
Łuczyce

Z końcem lipca br. zakończył się kolejny etap 
prac prowadzonych przy budowie sali gimnastycz-
nej w Łuczycach. Zostały wykonane fundamenty 
w zdecydowanej części obiektu oraz rozpoczęło się 

murowanie ścian parteru, zarówno sali gimnastycz-
nej jak też części socjalnej.

Roboty realizowane są zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym.

Goszyce
Z końcem lipca br. zakończył się kolejny etap 

prac prowadzonych przy budowie sali gimnastycz-
nej w Goszycach. Wykonane zostały fundamenty 
i płyta pod pomieszczeniem sali gimnastycznej  
i rozpoczęły się przygotowania do murowania ścian.  

W części socjalnej wykonywane są prace fun-
damentowe, zbrojenie słupów, szalowanie 
i betonowanie.

Roboty realizowane są zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym.
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Gminne przetargi
Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi po-

wiatowej 2165 K, polegające na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie dro-
gowym (DOJAZDÓW)”. 

Wykonawcą ww. zadania będzie Zakład Robót Drogowych i Budowlanych DROGBUD Paweł Nowa-
kowski, Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza.

Termin realizacji zadania: do końca listopada 2019 r.
Całkowity koszt planowanych prac: 637 426, 92 zł (brutto).
Przedmiotowe postępowanie realizowane jest przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca na podstawie 

Porozumienia pomiędzy Powiatem Krakowskim a Wójtem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Przebudowa dróg rolniczych
W dniu 12 sierpnia 2019 r. podpisane zostały umowy na realizację zadań dotyczących przebudowy 

dwóch odcinków dróg rolniczych w miejscowościach Rawałowice i Wysiołek Luborzycki. Wykonawcą oby-
dwu zadań będzie Firma PRODiM Oskar Niezabitowski, ul. Blokowa 14 Kraków.

Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Rawałowice prowadzona będzie na odcinku 810 mb. 
drogi. Zakres prac obejmuje głównie: wzmocnienie nawierzchni kruszywem kamiennym, wykonanie na-
wierzchni asfaltowej na odcinku 450 mb, wzmocnienie poboczy.

Koszt realizacji zadania: 134 426,84 zł (brutto).
Termin realizacji: połowa września 2019 r.

Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Wysiołek Luborzycki prowadzona będzie na odcinku 
730 mb. drogi. Zakres prac obejmuje głównie: wzmocnienie nawierzchni kruszywem kamiennym, wykona-
nie nawierzchni asfaltowej na odcinku 730 mb, wzmocnienie poboczy.

Koszt realizacji zadania: 150 677,50 zł (brutto).
Termin realizacji: połowa września 2019 r.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 776
Trwają roboty przy budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów przy drodze wo-

jewódzkiej 776 w miejscowości Luborzyca. Nowy chodnik powstanie na odcinku 370 mb. Wartość robót 
wynosi 390 617,00 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych, a wartość dofinansowania z budżetu 
Województwa Małopolskiego wynosi 50% wartości zadania. Termin zakończenia robót 29.11.2019 r.
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Modernizacja boiska sportowego 
w Luborzycy w trakcie realizacji

Trwa realizacja inwestycji dot. modernizacji 
ogólnodostępnego boiska sportowego w Luborzy-
cy położonego w niedalekim sąsiedztwie komplek-
su edukacyjnego.

Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni 
asfaltowej na poliuretanowo-gumową z odwod-
nieniem płyty, ogrodzenie oraz montaż sprzętu 
sportowego (bramki do piłki ręcznej, zestaw do 

siatkówki i koszykówki). Zamontowane zostaną 
obiekty małej architektury: ławki i kosze na śmieci 
oraz tablica informacyjna o współfinansowaniu za-
dania przez Województwo Małopolskie.

Koszt realizacji zadania: 389 188,22 PLN. Do-
tacja z budżetu Województwa Małopolskiego: 
136 000 PLN.

Zadanie współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu  
„Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

Informacja dla mieszkańców dotycząca OZE 
Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy 

uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł 
energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji od-
nawialnych źródeł energii dla gmin województwa 
małopolskiego”.

Uprzejmie informujemy, iż 16.07.2019 r. w Bara-
nówce odbyło się spotkanie Wójtów/ Burmistrzów 
wszystkich 41 Gmin będących w projekcie celem 

podjęcia decyzji związanych z postępowaniem 
przetargowym na wyłonienie Wykonawców.

Przypomnijmy, iż postępowanie przetargowe 
było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone 
przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dosta-
wę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, 
dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż 
kotłów na pellet przewyższają kwotę wynikającą 
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z umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinanso-
wanie projektu.

Wobec powyższego po dogłębnym prze-
analizowaniu problemu zdecydowaną większo-
ścią głosów została podjęta ostateczna decyzja 
o unieważnieniu:

• I część postępowania przetargowego: do-
stawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz 
instalacji solarnych

• II części postępowania przetargowego: 
montaż pomp powietrznych

• III części postępowania przetargowego: 
montaż kotłów na pellet

Po przeliczeniu wszystkich kosztów sumując 
zaproponowaną przez Oferenta np. cenę jednost-
kową kotła czy instalacji solarnej wychodzą wyso-
kie koszty całkowite. Z związku z czym realizacja 
I, II i III części w tym postępowaniu przetargowym 
jest nieuzasadniona ekonomicznie. Oczywiście nie 
oznacza to, że całkowicie rezygnujemy z tych źró-

deł tylko przystąpimy w zakresie tych części do 
ponownej procedury przetargowej. Niestety ze 
względu na czas który potrzebny jest na przepro-
wadzenie ponownego przetargu niemożliwe sta-
je się wykonanie tych instalacji w zaplanowanym 
terminie. O nowych terminach realizacji będziemy 
Państwa na bieżąco informowali.

Prosimy naszych Mieszkańców o cierpliwość 
i wyrozumiałość.

Projekt pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności  
publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca" 

Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Tery-

torialnych, działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 
poddziałanie 4.3.1. Głęboka modernizacja energetyczne budynków użyteczności publicznej – ZIT.

Zakończył się II etap inwestycji związanej 
z termomodernizacją budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
Poprawa efektywności energetycznej dotyczyła 
budynków: 

• świetlicy wiejskiej w Zastowie, gdzie 
w ramach prac wykonano ocieplenie ścian 
zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, 
ocieplenie stropu i kominów, wymianę drzwi 
zewnętrznych, malowanie dachu oraz robo-
ty towarzyszące w postaci obróbek blachar-
skich (parapetów, rynien i rur spustowych). 
Koszt realizacji ogółem: 109 315,17 zł.,  

w tym dofinansowanie z UE: 57 358,72 zł
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, poddziałanie „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

• remizy OSP Goszcza, gdzie w ramach prac 
wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych 
wraz z wykonaniem elewacji, ocieplenie bal-
konu, wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej. Koszt realizacji ogółem: 202 949,89 zł., 
w tym dofinansowanie z UE: 118 063,85 zł.

• remizy OSP Łuczyce, gdzie w ramach prac 
wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych 
wraz z wykonaniem elewacji, wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej, montaż grzej-
ników elektrycznych oraz roboty towa-
rzyszące w postaci obróbek blacharskich 
(parapetów, rynien i rur spustowych). Koszt 
realizacji ogółem: 198 806,81 zł. w tym dofi-
nansowanie z UE: 99 700,46 zł.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia podniesiona 
została klasa energetyczna budynków poddanych 
termomodernizacji poprzez zmniejszenie zapo-
trzebowania na energię końcową i pierwotną, co 
z kolei wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewa-
nia obiektów, a także na ograniczenie zanieczysz-
czeń do atmosfery. Poprawiona została również 
estetyka oraz standard techniczny w/w budyn-
ków. Zwiększy się komfort ich użytkowania przez 
wszystkich korzystających.

Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  
poprzez doposażenie miejsc rekreacji urządzeniami  
do ćwiczeń siłowych w Baranówce, Dojazdowie,  
Goszycach, Krzysztoforzycach i Łuczycach”.

Dobiegł końca Projekt realizowany przez LZS 
„Strażak” Goszcza polegający na doposażeniu ist-
niejących miejsc rekreacji (placów zabaw dla dzieci, 
boisk sportowych/treningowych) w zewnętrzne 
urządzenia siłowe w miejscowościach: Baranów-
ka, Dojazdów, Goszyce, Krzysztoforzyce oraz Łu-
czyce. W ramach zrealizowanego zakresu prac 
doposażono miejsca sportowo-rekreacyjne w róż-
norodne urządzenia, tj. w Baranówce: orbitrek, 
wioślarz, prasa nożna i rower wolnostojący; w Do-
jazdowie: orbitrek wolnostojący, wioślarz, prasa 
nożna i biegacz wolnostojący; w Goszycach: Motyl 
Alfa, wyciąg górny i wahadło; w Krzysztoforzy-

cach: biegacz, rower i prasa ręczna wolnostojąca, 
w Łuczycach: wyciąg górny, wahadło, prasę ręczną 
i Motyl Alfa. Wszyscy, którzy planują poprawić lub 
utrzymać swoją kondycję fizyczną, lubią aktywnie 
spędzać czas na świeżym powietrzu, propagują 
idee prowadzenia zdrowego trybu życia lub planują 
choć trochę się poruszać mogą już korzystać z no-
wych urządzeń siłowych.

Celem realizacji Projektu jest aktywizacja 
społeczności oraz wzrost atrakcyjności obszaru 
Lokalnej Grupy Działania poprzez doposażenie 
ogólnodostępnych, zewnętrznych miejsc rekreacji 
urządzeniami siłowymi.
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Doposażenie istniejących miejsc rekreacji w do-
datkowe zewnętrzne urządzenia siłowe wpłynie na 
rozwój aktywności i kultury fizycznej mieszkańców 
terenu – są one bezpłatne i ogólnie dostępne dla 
mieszkańców. 

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu 
PROW na lata 2014–2020. 

Całkowity koszt zadania to 40 836,00 zł., w tym 
dofinansowanie UE: 24 000,00 zł.

Dojazdów

Baranówka Goszyce

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W ramach zrealizowanego grantu Orkiestra Dęta 
TON w Goszczy zakupiła nowe instrumenty

Operacja pn. „Dźwięki lokalnej kultury” realizo-
wana przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „TON” 
w Goszczy mająca na celu wsparcie i zarazem 
umożliwienie rozwoju lokalnej orkiestrze dętej po-
przez zakup instrumentów, realizowana w ramach 
projektu grantowego LGD Stowarzyszenie Korona 
Północnego Krakowa pn. Wsparcie podmiotów 
działających w sferze ochrony, zachowania i/lub 
promocji dziedzictwa lokalnego obszaru objęte-

go wdrażaniem LSR przez LGD Stowarzyszenie 
Korona Północnego Krakowa, współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
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Gmina Kocmyrzów – Luborzyca (Partner) i NZOZ MADZIA Poradnia Rehabilitacji Leczniczej  
Magdalena Tarasin – Serafin (Beneficjent) realizują Projekt „Dom Aktywnego Seniora”, współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2 Poddzia-
łania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Zakończono prace w „Domu Aktywnego 
Seniora” w Łososkowicach 

Seniorze, „Dom Aktywnego Seniora”  
czeka na Ciebie!

Seniorze, spędzasz samotnie czas w domu? 
Rodzina wychodzi do pracy a Ty masz nadmiar 
czasu wolnego? A może mieszkasz samotnie 
a chciałbyś poznać nowych ludzi, mieć z kim 
porozmawiać czy oddać się pasji na którą nigdy 
wcześniej nie wystarczało Ci czasu? Zapisz się 
na zajęcia Domu Aktywnego Seniora w Łoso-
skowicach . 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy-
pomina, że cały czas trwa nabór do powyższej 

placówki. Pozostało jeszcze kilkanaście wolnych 
miejsc.

Dom Aktywnego Seniora zapewnia dzienną 
opiekę i aktywizację Seniorów 60+ od poniedział-
ku do piątku przez 8 godzin dziennie oferując m.in:

a. pełne wyżywienie
b. fizjoterapię
c. aktywnie spędzony czas pod okiem wykwali-

fikowanych terapeutów
d. szkolenia w tym: obsługę komputera, zajęcia 

Zakończono prace stanowiące zadanie gmi-
ny w ramach projektu partnerskiego związanego 
z utworzeniem „Domu Aktywnego Seniora” w Ło-
soskowicach, gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

Polegały one na zagospodarowaniu przestrzeni 
przy budynku w kierunku stworzenia miejsca relak-
su i wypoczynku w ogrodzie (budowa zadaszonej 
altany wyposażonej w stoły, ławki i murowanego 
grilla) oraz montażu zestawu urządzeń siłowych. 
Został również wykonany fragment chodnika 
umożliwiający komunikację do w/w elementów.

Koszt realizacji zadania to kwota 73 498,60 
zł brutto (planowana refundacja z funduszu UE –  
42 642,00 zł – pozostały koszt pokryty zostanie 
z budżetu gminy).

Celem projektu jest utworzenie Domu Aktyw-
nego Seniora w gminie Kocmyrzów-Luborzyca dla 

30 seniorów 60+ z grupy osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, a także zor-
ganizowanie i prowadzenie usług zapewniających 
zarówno dzienną opiekę, jak i aktywizację tych 
osób.
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taneczne, wyjścia do kina oraz imprezy oko-
licznościowe.

Uczestnictwo w zajęciach „Domu Aktywnego 
Seniora” jest bezpłatne, ale zakwalifikowani do 
Projektu uczestnicy są zobowiązani do codzienne-
go uczestnictwa w zajęciach !

Jak podaje lider projektu – NZOZ „Madzia” Po-
radnia Rehabilitacji Leczniczej w Kocmyrzowie – 
dla osób, które we własnym zakresie nie są w stanie 
dotrzeć do Domu Aktywnego Seniora przewidzia-

ny jest dowóz na zajęcia i odwóz po zakończeniu 
zajęć.

Formularze rekrutacyjne można pobrać/złożyć 
w wyżej wymienionej Poradni Rehabilitacji Leczni-
czej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Informacje dot. projektu i udziału w zajęciach 
„Domu Aktywnego Seniora” można uzyskać pod 
numerem telefonu: 570 178 025

Dofinansowanie zadania pt. „Różne drogi  
do niepodległości „ w ramach Programu  
„Mecenat Małopolski – II edycja 2019”

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”, 25 lipca 
2019 roku, podczas uroczystego rozstrzygnięcia II 
edycji konkursu „Mecenat Małopolski 2019” otrzy-
mało dotację w wysokości 18.000 zł na realizację 
zadania „Różne drogi do niepodległości”. W ramach 
realizacji ww. zadania odbędzie m.in. rekonstrukcja 
historycznych epizodów tzw. „Bitwy o Kraków”, 
która miała miejsce w roku 1914 również na te-

renach dzisiejszej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
warsztaty i prelekcje tematyczne dla dzieci i doro-
słych,wystawa fotograficzna oraz szereg innych 
atrakcyjnych wydarzeń, których celem jest aktywi-
zacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie 
naszej lokalnej „pamięci historycznej”.

Opr. Sylwia Zawalska-Wierzbińsa

Zakup strojów regionalnych
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +”, infor-
muje, iż obecnie w ramach projektu grantowego 
„Wsparcie podmiotów działających w sferze ochro-
ny, zachowania i/lub promocji dziedzictwa lokalne-
go obszaru objętego wdrażaniem LSR przez LGD 
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa” re-

alizuje zadanie pt. „Zakup strojów regionalnych dla 
Stowarzyszenia „Gmina Aktywna +” i podmiotów 
z nim współpracujących”. W ramach realizowanego 
grantu Stowarzyszanie „Gmina Aktywna +” zakupi 
stroje krakowskie, które zostaną przekazane trzem 
podmiotom działającym na terenie gminy Kocmy-
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rzów-Luborzyca tj.: zespołowi ludowemu prowa-
dzonego przez pana Kazimierza Cygana, zespołowi 
wokalnemu „Serenada” oraz sekcji taneczno-wo-
kalnej działającej na terenie naszej Gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota  
46 976,00zł.

Opr. Sylwia Zawalska-Wierzbińsa
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III Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się III Sesja Gmin-
nej Rady Seniorów. W posiedzeniu udział wzięli 
zaproszeni Goście, w osobach: Wójta Gminy Mar-
ka Jamborskiego, pani Anety Kuźniak-Pałetko 
– Dyrektor Działu Finansowania Projektów Inno-
wacyjnych „Interia”, pani Renaty Wiss – działaczki 
społecznej, jednej z inicjatorek powstania GRS, 
pani Mai Moczyńskiej-Papki, kierującej Stowarzy-
szeniem”Rusz Się!” oraz pani Eweliny Serdecznej 
– pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Posiedzenie rozpoczęło się od 
gratulacji, które Wójtowi Gminy panu Markowi 
Jamborskiemu, z okazji nadanego Mu przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę wysokiego odznaczenia 
państwowego oraz uzyskanego absolutorium zło-
żyła w imieniu Gminnej Rady Seniorów jej Prze-
wodnicząca Danuta Sokół.

W dalszej części posiedzenia GRS przyjęła pro-
tokół z poprzedniej sesji Rady, a następnie Prze-
wodnicząca Rady Danuta Sokół przedstawiła ze-
branym informację o działalności Gminnej Rady 
Seniorów w okresie pomiędzy II a III sesją.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Wójt 
Gminy Marek Jamborski, który zapoznał obecnych 
na sesji Radnych z bieżącymi pracami Urzędu w za-
kresie m.in. polityki inwestycyjnej, proekologicznej 
oraz działaniami mającymi na celu pozyskanie środ-
ków zewnętrznych, które stanowiłyby wsparcie dla 
realizacji planowanych zadań.

Po wystąpieniu pana Marka Jamborskiego, pani 

Renata Wiss podzieliła się z Radą swoją wiedzą 
i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środ-
ków pomocowych przez organizacje pozarządowe, 
podkreślając w swojej wypowiedzi konieczność 
nawiązania przez naszą GRS współpracy z innymi 
tego typu instytucjami działającymi w Małopolsce, 
której celem byłaby m.in. wymiana wzajemnych do-
świadczeń. Następnie kierująca Stowarzyszeniem 
„Rusz Się!” pani Maja Moczyńska – Papka przed-
stawiła Radzie ewentualne możliwości współpracy 
w zakresie organizacji dla naszych seniorów im-
prez, których celem byłaby aktywizacja ruchowa 
tej grupy wiekowej.

W imieniu GOPS głos zabrała pani Ewelina Ser-
deczna, która przedstawiła informację o bieżących 
działaniach GOPS skierowanych do społeczności 
seniorów naszej gminy, w tym Ich udziałowi w Tar-
gach Seniorów, które odbędą się w drugiej połowie 
września br.

Z kolei pani Aneta Kuźniak – Pałetko przybliżyła 
zebranym działania dotyczące wspólnego z Gminą 
Kocmyrzów-Luborzyca aplikowania o pozyskanie 
środków pomocowych na realizację projektu doty-
czącego opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz 
wsparcia ich opiekunów. 

Podczas drugiej część obrad, Rada zatwierdzi-
ła plan pracy na rok 2019. Plan ten przedstawiła 
Radzie pani Renata Rumińska-Busz, która w GRS 
reprezentuje Pietrzejowice. Ostatnim punktem ob-
rad III sesji GRS były interpelacje i wnioski człon-
ków Gminnej Rady Seniorów do jej Prezydium.
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Z Seniorami i słonecznikami w roli głównej, 
czyli spotkanie w Krzysztoforzycach

W niedzielę 11 sierpnia 2019 r. w Krzysztofo-
rzycach, odbyła się miła uroczystość z Seniorami 
i słonecznikami w roli głównej. 

Impreza odbyła się dzięki dużemu zaangażo-
waniu i pracy radnej Rady Seniorów naszej gminy 
z Krzysztoforzyc pani Bogusławy Król oraz miej-
scowych „Seniorek”, jak również sołtysa wsi i rad-
nego gminy w jednej osobie pana Antoniego Treli. 
Miłym gościem była pani Danuta Sokół Przewod-
nicząca Gminną Radę Seniorów.

Słoneczniki, które były motywem przewodnim 
imprezy, znalazły swoje miejsce zarówno w ukła-
danych przez seniorów pięknych bukietach, jak 
i w tworzonych rymowankach i kąciku poezji po-
święconej tym letnim kwiatom.

Na imprezie miło spędziło czas ponad 40 se-
niorów – głównie z Krzysztoforzyc, choć byli też 
przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów z pozo-
stałych miejscowości naszej gminy.

Na „słonecznikowej” imprezie były też (jakże 
miłe dla ucha) dawne piosenki wykonywane przez 

zespół „Wspomnienie”, a skoczne dźwięki akorde-
onu i trąbki porwały do tańca rozbawionych Senio-
rów. Nie zabrakło oczywiście smacznego poczę-
stunku, dzięki któremu Seniorzy mogli uzupełnić 
straconą w tańcu energię i mieć siły do kolejnych 
wyzwań. 

Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej, peł-
nej śmiechu i żartów atmosferze i rozbudziło ape-
tyty Seniorów na kolejne spotkanie.

Wycieczka do Wrocławia 
W dniu 18 lipca 2019 roku odbyła się wyciecz-

ka Seniorów do Wrocławia zorganizowana przez 
Gminne Koło Rencistów i Emerytów pod przewod-
nictwem pani Grażyny Bebak. Ponad 40-osobowa 
grupa mieszkańców gminy obejrzała Panoramę 
Racławicką, dzieło W. Kossaka i J. Styki. Obraz 
ten został namalowany na żaglowym płótnie i jest 

umieszczony w budynku specjalnie zbudowanej ro-
tundy. Grupa z przewodnikiem zwiedziła również 
wrocławską Starówkę oraz słynne wrocławskie 
ZOO, w którym jedną z największych atrakcji było 
niedawno otwarte, unikatowe oceanarium. Póź-
nym wieczorem, zmęczeni, ale zadowoleni uczest-
nicy wycieczki wrócili do domu.



SIERPIEŃ NR 15–16/293–294

wiadomości lokalne+

20

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

wiadomości lokalne+

20

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

Komunikaty Gminnego Koła Rencistów, 
Emerytów i Inwalidów 

Gminne Koło Rencistów, Emerytów i Inwalidów 
serdecznie zaprasza swoich członków na spotkanie 
organizowane z okazji „Dnia Seniora”, które odbę-

dzie się w dniu 5 września 2019 roku o godz. 14:00 
w budynku Baranówka 6.

Gminne Koło Rencistów, Emerytów i Inwa-
lidów organizuje wycieczkę spływem Dunajca 
z Czorsztyna do Szczawnicy w dniu 19 września 
2019 roku. Bliższych informacji na temat wyciecz-

ki udziela przewodnicząca Koła pani Grażyna Be-
bak. Wszystkich chętnych prosimy o zapisy do dnia  
10 września 2019 roku.

„Moja najcenniejsza pamiątka”. 

Biblioteczny Klub Fanów Pamiątek Historycz-
nych wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Kocmyrzowie-Luborzycy serdecznie zapraszają 
do wzięcia udziału w projekcie „Moja najcenniej-
sza pamiątka”, realizowanego od 01.08.2019 r. do 
30.11.2019 r.

Podczas trwania programu będą gromadzone 
pamiątki: rzeczy, zdjęcia przedmiotów itp. (np. dłu-
gopis, który jest pamiątką przekazywaną z pokole-
nia na pokolenie i jest dla obecnego właściciela naj-
cenniejszą rzeczą). Dotyczy osób lub wspomnień, 
które szczególnie zapadły w pamięci.

Prosimy o przesyłanie zdjęć wraz z ich opisami 
na adres e-mail wybranej Biblioteki:

GBP w Baranówce: bibl.bar@interia.pl
GBP Filia w Kocmyrzowie: biblioteka.kocmy-

rzow@interia.pl
GBP Filia w Goszczy: biblioteka.goszcza@op.pl

Dla zainteresowanych, którzy nie mają możliwo-
ści przesłania zdjęcia swojej pamiątki 

w wyznaczonych terminach będą organizowane 
spotkania w placówkach w Baranówce, Kocmyrzo-
wie oraz w Goszczy, na które będzie można przy-
nieść przedmioty (my zrobimy zdjęcie). Spośród 
zebranych eksponatów, jeden wybrany z każdej Bi-
blioteki otrzyma nagrodę, a także wraz z pozosta-
łymi zdjęciami znajdzie swoje miejsce w wydanym 
albumie.

Bliższe informacje dotyczące spotkań i udziału 
w projekcie „Moja najcenniejsza pamiątka” są na 
stronie Biblioteki www.baranowka.naszabibliote-
ka.com, na portalu społecznościowym Facebook 
i pod numerami telefonów;

Baranówka (12) 387-16-41
Kocmyrzów (12) 387-00-43
Goszcza (12) 640-14-32

"Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji  
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy  
z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa"
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„Sokół” Kocmyrzów zdobywcą  
Pucharu Wójta Gminy

W czwartek15 sierpnia 2019 r. na boisku spor-
towym w Goszczy odbył się piłkarski turniej o Pu-
char Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Roz-
grywki te organizowane w naszej gminie od wielu 
już lat mają charakter turnieju o piłkarskie mistrzo-
stwo Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

W tegorocznej rywalizacji o miano najlepszej 
piłkarskiej drużyny Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca udział wzięły zespoły:„Partyzanta” Dojazdów, 
„Eklera” Baranówka, Sparty” Skrzeszowice, „Za-
wiszy” Sulechów,„Sokoła” Kocmyrzów oraz gospo-
darze zawodów piłkarze „Strażaka” Goszcza. Star-
tujące w zawodach zespoły zostały podzielone na 
dwie grupy po trzy drużyny, które rozegrały mecze 
2x20 minut, systemem „każdy z każdym”. Zwycięz-
cy rozgrywek grupowych spotkali się następnie 
w meczu finałowym.

Nim jednak piłkarze rozpoczęli rywalizację 
na boisku piłkarskim, odbyło się w Goszczy uro-
czyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu 
sportowo-rekreacyjnego z zapleczem socjal-
no-sanitarnym, którego beneficjentem jest LZS 
„Strażak” Goszcza. Symbolicznego otwarcia, 
poprzez wspólne przecięcie symbolicznej wstę-
gi, dokonali Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca Marek Jamborski oraz Prezes LKS „Strażak” 
Goszcza Łukasz Dutkiewicz. 

Po zakończeniu tej ważnej, szczególnie dla spor-

towców z Goszczy uroczystości, rozpoczęły się 
zmagania sportowców. W grupie I, spotkały się 
drużyny: „Zawiszy” Sulechów, „Eklera” Baranówka 
i „Sokoła” Kocmyrzów. Zwycięzcą tej rywalizacji 
została drużyna „Sokoła” Kocmyrzów, która naj-
pierw pokonała zespół „Eklera” 3:0, a następnie 
drużynę „Zawiszy” 1:0. Mecz pomiędzy „Eklerem” 
Baranówka i „Zawiszy” Sulechów zakończył się re-
misem 0:0.

W grupie II o awans do finału walczyły zespo-
ły: „Sparty” Skrzeszowice, „Partyzanta” Dojazdów 
i „Strażaka” Goszcza. Ostatecznie I miejsce miejsce 
zajęła drużyna „Partyzanta” Dojazdów” po zwy-
cięstwach nad „Strażakiem” Goszcza 2:0 i „Spartą” 
Skrzeszowice 4:0. Spotkanie drużyny „Strażaka” 
Goszcza z zespołem „Sparty” Skrzeszowice zakoń-
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czyło się zwycięstwem zespołu z Goszczy 3:1.
Tak więc, w finałowym spotkaniu o Puchar Wój-

ta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 2019, zmierzyły 
się drużyny grającego w IV lidze „Sokoła” Kocmy-
rzów i zdobywcy Pucharu Wójta Gminy w latach 
2017 i 2018 „Partyzanta” Dojazdów. Ostatecznie, 
po zaciętym meczu, piłkarze kocmyrzowskiego 
„Sokoła” pokonali „Partyzanta” Dojazdów 1:0, zdo-
bywając tym samym Puchar Wójta Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca 2019.  

Zdobywca Pucharu Wójta Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca 2019 zespół „ Sokoła” Kocmyrzów 
wystąpił na turnieju w Goszczy w następującym 
składzie: K. Kipek, P. Brak, A. Kukla, D. Kubera, J. Ptak, 
S. Pietrzyk, D. Zimny, M. Stec, M. Hałat, K. Kozieł, P. 
Zawrzykraj, T. Targosz, D. Migdał, A. Haxhijaj, J. Łuc, 
M. Czuż, B. Szydłowski, P. Korfel, M. Korcala, S. Gądek, 
M. Bartosz. Trenerem zespołu z Kocmyrzowa jest Ro-
bert Czopek.

Zgodnie z przyjętym przed turniejem regulami-
nem rozgrywek mecz o III miejsce nie był rozgry-

wany, a III miejsce w turnieju o Puchar Wójta Gminy 
zajęła drużyna „Strażaka” Goszcza, która uzyskała 
najlepsze wyniki w rozegranych spotkaniach elimi-
nacyjnych, spośród zespołów, które nie zakwalifi-

kowały się do finału.
Zawody w Goszczy zakończyła uroczysta ce-

remonia wręczenia nagród zwycięzcom, przez ich 
fundatora Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
Marka Jamborskiego, któremu towarzyszyli Rad-
ni Gminy Radosław Zębala, Jan Małota i Mariusz 
Wąsowicz.

Zwycięska drużyna otrzymała z rąk pana Wójta 
pamiątkowy Puchar oraz nagrodę finansową.

Nagrody takie, wraz z honorowymi dyplomami, 
otrzymały również zespoły, które zajęły drugie 
i trzecie miejsce w rozgrywkach.

Warto w tym miejscu podkreślić bardzo dobrą 
organizację tegorocznych zawodów w Goszczy do 
czego w istotny sposób przyczyniły się panie ze 
Stowarzyszenia „Aktywna Wieś w Goszczy i Sa-
dowiu”, druhowie z OSP Goszcza, orkiestra dęta 
„TON”, a przede wszystkim dziecięca „eskorta” naj-
młodszych sportowców z Goszczy, uczestnicząca 
m.in. w ceremonii rozpoczęcia każdego z rozegra-
nych na turnieju spotkań piłkarskich. 

Na uwagę zasługuje również coraz większe za-
interesowanie, jakim cieszą się te rozgrywki wśród 
naszych mieszkańców, będąc tym samym kolejną 
formą integracji lokalnej i środowiskowej w naszej 
gminie.

Fot. Sławomir Mikiewicz
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Piłkarze powrócili na boiska...
Rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie sezonu 

2019/2020, organizowane przez Małopolski Zwią-
zek Piłki Nożnej, w których uczestniczą drużyny re-
prezentujące naszą gminę. Jako pierwsi rozpoczęli 
je piłkarze „Sokoła” Kocmyrzów. Ich występ na 
boisku myślenickiego „Dalinu” miał wyjątkowy cha-
rakter. Po raz pierwszy bowiem, drużyna reprezen-
tująca Gminę Kocmyrzów – Luborzyca, rozpoczęła 
rywalizację na poziomie IV ligi, a więc najwyższym 
na jakim kiedykolwiek występował zespół z naszej 
gminy. Mimo tego, iż ten pierwszy mecz zakończył 
się porażką drużyny z Kocmyrzowa 0:2 (0:0), to 
warto w tym miejscu przedstawić skład w jakim 
wystąpił zespół „Sokoła”, w tym bez wątpienia „hi-
storycznym” spotkaniu:

Kipek-Ptak, Kukla, Brak (80 Czuż), Zimny (46 Ku-
bera) – Pietrzyk, Hałat (60 Korcala), Targosz – Stec (65 
Haxhjaj), Zawrzykraj, Kozieł (60 Łuc). Trenerem zespo-
łu „Sokoła” Kocmyrzów jest Robert Czopek. 

W drugim swoim występie piłkarze z Kocmyrzo-
wa spotkali się w Słomnikach z zespołem „Słomni-
czanki” i mecz ten niestety zakończył się ich poraż-
ką 0:1. Mamy nadzieje, iż w kolejnych spotkaniach 
drużyna „Sokoła” pozbędzie się „debiutanckiej tre-
my” i zacznie marsz w górę tabeli. 

Pozostałe zespoły reprezentujące naszą gmi-
nę w rozgrywkach małopolskiej klasy „A” i klasy 
„B” rozpoczną swoje rozgrywki już w najbliższym 
czasie. 

Podziękowania za zbiory  
w czulickiej parafii  

  W Święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w parafii pw. Św. Mikołaja w Czuli-
cach tradycyjnie już ksiądz proboszcz Kazimierz 

Szarek odprawił w intencji poszczególnych miej-
scowości Msze święte dziękczynne za otrzymane 
zbiory. W tym roku przedstawiciele poszczegól-

„Sokół” Kocmyrzów 2019–2020, Fot. Sławomir Mikiewicz 
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Pietrzejowice truskawką stoją... 
28 lipca, już po sezonie truskawkowym, odbyło 

się spotkanie zorganizowane przez KGW Pietrzejo-
wice i grupę aktywnych mieszkańców, którzy przy-
jęli nazwę „Truskawka łączy”, czyli „Wielopokolenio-
we igraszki na planszach i trawie”. 

Już w czasach I wojny światowej Pietrzejowice 
stały się małym „zagłębiem” produkcji truskawek 
na terenie naszej Gminy: „Lata 1914–1918 to dla 
Pietrzejowic bardzo ważny okres, nie tylko ze wzglę-
du na trwającą wówczas I wojnę światową. Jeszcze 
w przeddzień jej wybuchu Józef Kaczmarczyk spro-
wadził do Pietrzejowic truskawki i założył pierwszą ich 
plantację. Od tej pory aż po dzień dzisiejszy są Pietrze-
jowice swego rodzaju «zagłębiem truskawkowym» zna-
nym nie tylko w Małopolsce” – tak napisano o naszej 
miejscowości w notatce na stronie Gminy .

Więc postanowiłyśmy działać. Dzięki współpra-
cy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, hojności 
darczyńców oraz środków własnych KGW udało 
się! Najpierw były szkolenia i spotkania, potem dłu-
gie przygotowania. Liczyłyśmy,, że mieszkańców 
będzie niewielu, ale… zaszczyciło naszą imprezkę 
ponad 80 osób. Byłyśmy przeszczęśliwe. Nie po-
szła na marna nasza praca. Przygotowania trwały 
od połowy czerwca. Miałyśmy w Kole pełne ręce 
truskawkowych inspiracji. Zaproszenia otrzymało 
od nas ponad 100 rodzin – mieszkańców wsi i tych 
rdzennych, mieszkających od dziada pradziada 
i tych, którzy mieszkają w Pietrzejowicach od kilku 
lat. Nie znaliśmy się... ale już się znamy i dalej pla-
nujemy, a to wszystko dzięki niedzielnej imprezce.

„Truskawki sypią się kilogramami
Nasze dyskusje ubarwione uśmiechami
Spotkamy się znów w niedzielę
Znów śmiechu i zabawy będzie wiele ”

 Napisała na tablicy podczas ostatnich przygo-
towań do spotkania integracyjnego mieszkańców 
Pietrzejowic koordynatorka naszych poczynań 
– Agnieszka.

Był więc „truskawkowy” wykład, „truskawkowe” 
zaproszenia, „truskawkowe” dyplomy, „truskawko-
we”gry planszowe i zręcznościowe, „truskawkowe” 
nagrody i inne niespodzianki kawa mrożona i wy-
pieki oraz desery z truskawką w roli głównej. A naj-
ważniejsze były rozmowy i wielogodzinne dyskusje 
truskawkowe, co możemy zrobić więcej dla naszej 
wsi, Zabawa była przednia, musimy to powtórzyć!

Renata Wiss, która tekścik napisała, Marzena 
Oraczewska i Agnieszka Stelmach, które zdjęcie 
dodały.

nych miejscowości, w tym panie z KGW Czulice 
i Karniów, a także Sołtyski Czulic i Karniowa, udali 
się do kościoła w Czulicach z uwitymi wieńcami 
ze zbóż, kwiatów i ziół, a także z chlebem, którym 
po zakończeniu nabożeństwa częstowani byli nasi 
parafianie. 

W tym roku naszą świątynie ozdobiły wieńce od 
mieszkańców, Karniowa i Czulic oraz krakowskiego 
osiedla Wróżenice
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Najpiękniejsze bukiety  
były w Luborzycy

W czwartek 15 sierpnia 2019 r., w dzień Świę-
ta Matki Bożej Zielnej Koło Gospodyń Wiejskich 
w Luborzycy oraz Parafia p.w. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Luborzycy zorganizowały już po raz 
drugi konkurs pt. „Najpiękniejsze ziele z Luborzy-
cy”, czyli konkurs na najpiękniejszy bukiet wykona-
ny z okazji Święta Matki Bożej Zielnej.

Do tegorocznego konkursu zgłoszonych zosta-
ło ponad 150 bukietów, w tym blisko 50 wykona-
nych zostało przez dzieci i młodzież.

Organizatorzy zdecydowali w tym roku, iż 
bukiety będą oceniane przez dwie komisje kon-
kursowe. Pierwsza z nich w składzie:Wójt Gminy 
Marek Jamborski, Radna Luborzycy Katarzyna 
Konewecka – Hołój oraz Sołtys Luborzycy Zbi-
gniew Trątnowiecki oceniał konkursowe bukiety 
wykonane przez dorosłych, natomiast druga Ko-
misja w osobach: Radnej Powiatu Krakowskiego 
Beaty Bartoszek, pracownika GOPS Kocmyrzów-
-Luborzyca, a zarazem florystki Sylwii Zawalskiej 
– Wierzbińskiej i księdza, wikariusza luborzyckiej 
parafii Krzysztofa Piechowicza oceniała bukiety 
autorstwa dzieci i młodzieży.

Najważniejszym kryterium oceny konkurso-
wych bukietów, którym kierowały się konkurso-
we komisje, był skład i ilość wykorzystanych ziół 
i kwiatów oraz estetyka i technika ułożenia bukietu.

Ostatecznie, w obydwu kategoriach (dorośli 
oraz dzieci i młodzież) jurorzy przyznali po pięć 

równorzędnych głównych nagród.
Wśród dorosłych otrzymali je: pani Teresa Klim-

czak (Wysiołek Luborzycki), pani Agnieszka Kaczmar-
czyk (Maciejowice), pani Wioletta Sikora (Sulechów), 
pan Ireneusz Bojak (Baranówka) oraz panie Wioletta 
Doniec i Magdalena Łatasińska (Wysiołek Luborzycki), 
które wspólnie wykonały swój konkursowy bukiet.

Z kolei w kategorii konkursowej „dzieci i mło-

dzież” nagrody przyznano: Radosławowi Michalco-
wi (Maciejowice), Natalii Pak (Goszyce), Krzysztofowi 
Senderskiemu (Wola Luborzycka), Martynie Werszner 
(Wysiołek Luborzycki) i Danielowi Pazdańskiemu 
(Maciejowice). 

Ponadto, organizatorzy konkursu „Najpiękniej-
sze ziele z Luborzycy” zadbali o drobne upominki 
i nagrody dla wszystkich uczestników tegoroczne-



SIERPIEŃ NR 15–16/293–294

wiadomości lokalne+

27

AKTUALNOŚCI

Dożynki parafialne w Luborzycy
W niedzielę 18 sierpnia 2019 r., zgodnie z wielo-

letnią już tradycją odbyły się w Luborzycy Dożynki 
Parafialne. Ich najważniejszym punktem była uro-
czysta Msza święta w podzięce za zebrane w tym 
roku plony. Nabożeństwo to odprawił ks. Krzysz-
tof Piechowicz, wikariusz luborzyckiej parafii, 
a uczestniczyły w nim Koła Gospodyń Wiejskich 
działające na terenie naszej Gminy. Były to Koła 
Gospodyń z Baranówki, Goszyc, Kocmyrzowa, 
Maciejowic, Łuczyc, Pietrzejowic oraz Stowarzy-

szenie KGW Wilków. Tego dnia, na ołtarzu, złożo-
ne zostały świeżo upieczone bochny chleba jako 
dowód wdzięczności Bogu za urodzajne zbiory, za 
jego Opatrzność i przychylność w trudnej pracy 
na roli. Po uroczystej Mszy św. czekał na naszych 
mieszkańców poczęstunek przygotowany przez 
panie z KGW, który jak zawsze cieszył się dużą 
popularnością.

Fot. Sławomir Mikiewicz

go konkursu, a fundatorami nagród w tegorocznym 
konkursie „Najpiękniejsze ziele z Luborzycy” była 
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca oraz luborzyc-
kie KGW i Radna Powiatu Krakowskiego Beata 
Bartoszek.

Podczas tegorocznego konkursu na najpiękniej-
szy bukiet wykonany z okazji Święta Matki Bożej 
Zielnej Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy jak 

zawsze zadbało o „słodkie pyszności” dla wszyst-
kich jego uczestników oraz licznej grupy obecnych 
na konkursie mieszkańców naszej gminy, natomiast 
wrażeń artystycznych dostarczył koncert zespołu 
wokalnego „Serenada”, który nie pierwszy już raz 
swoim śpiewem upiększa wydarzenie kulturalne, 
które odbywa się w naszej gminie.
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Czy jest jeszcze gdzieś  
prawdziwa ta wieś?
"Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji  
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy  
z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa"

„Żniwa w Kocmyrzowie” to pierwsze spotkanie 
w ramach realizowanego przez KGW w Kocmy-
rzowie Projektu „Śladami prawdziwej wsi”, finan-
sowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację 

Wolności w ramach Działaj Lokalnie, które odbyło 
się 15 sierpnia 2019 r. w gospodarstwie „Dziadka 
Staszka”. Projekt zakłada cykl spotkań w gospo-

darstwach na terenie Kocmyrzowa. W ich trakcie 
odwiedzimy oborę, kurnik, ptaszarnie, skosztujemy 
mleka prosto od krowy, upieczemy chleb w piecu 
chlebowym, zrobimy ser, masło czy zakisimy kapu-
stę. Pospacerujemy po polach pełnych zbóż, łąkach 
pełnych kwiatów i ziół, pastwiskach gdzie pasą się 
krowy. Pomysł całego naszego przedsięwzięcia po-
wstał z myślą głównie o dzieciach, którym obce jest 
wiejskie życie, którym warto pokazać trudne życie 
i prace na wsi. 

Kolejne nasze spotkanie plenerowe odbędzie się 
dnia 31.08.2019 r., w gospodarstwie „Babci Bożen-
ki”, gdzie wydoimy krowy i poznamy życie w oborze.

Fot. Michał Gomółka
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Wakacyjne warsztaty muzyczne  
w Centrum Kultury

Wakacyjne warsztaty muzyczne dobiegły koń-
ca. Od początku lipca do końca sierpnia w Centrum 
Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, 
dzieci miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach 
muzycznych takich jak:

„Kształcenie Słuchu” – zajęcia indywidualne 
z instrumentu (gitara lub pianino) lub wokalistyki 
solowej, połączone z podstawami teorii muzycznej. 
(zajęcia od 7 lat).

Zespół wokalno-instrumentalny „El Crescen-
do” – zajęcia grupowe przeznaczone dla osób, któ-
re lubią muzykować w grupie. W zespole można 
dołączyć do jednej z dwóch grup, instrumentalnej 
oraz wokalnej. Zajęcia te służą rozwojowi muzycz-
nemu, ćwiczeniu pracy w grupie oraz integracji 
młodego pokolenia muzyków. (zajęcia od 7 lat).

„Rytmika Małego Smyka” – zajęcia grupowe 
dla najmłodszych doskonalące słuch muzyczny po-
przez taniec, grę na instrumentach perkusyjnych 
oraz śpiew. (zajęcia od 5 do 8 lat).

Chętnych na zajęcia nie brakowało, o czym 
świadczyła niemała frekwencja. Uczestnicy wy-
chodzili z zajęć bogatsi o szeroki uśmiech, wie-
dzę i doświadczenie. Warsztaty prowadził 
instruktor Marcin Salachna. Chętnych do roz-
poczęcia nauki w nadchodzącym roku kultural-
nym 2019 / 2020 zapraszamy do zapisów pod nr. 
Tel. 12 387 18 11 – Centrum Kultury i Promocji 
w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Sukcesy naszych zawodniczek  
Wushu w Niemczech

W dniach 19–22 lipca 2019 roku w miejscowo-
ści Rottenburg w Niemczech, odbyły się Między-
narodowe Mistrzostwa „German Wushu Stars”, 
połączone z seminarium, prowadzonym przez 
wielokrotnych mistrzów świata i Azji, członków 
komitetu technicznego światowej federacji Wushu 
Zhuo Haojuna i Rong Juna.

W składzie reprezentacji Polski znalazły się dwie 
zawodniczki Krakowskiej Szkoły Wushu, działają-
cej przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmy-
rzów – Luborzyca: Marika Brodowska i Estera 
Wierzbińska, które startowały w konkurencji form 
sportowych. W Niemczech obecny był Michał Ada-
mowicz, jako trener i sędzia oraz Agnieszka Bro-

dowska, która była team managerem zawodniczek. 
Na zawodach w Rottenburgu wystąpiło siedemna-
ście reprezentacji z dwunastu krajów Europy.

Marika Brodowska do Polski wróciła z dwoma 
złotymi medalami za formę ręczną i formę z kijem 
oraz jednym srebrnym za rywalizację z szablą.  
Estera Wierzbińska zdobyła złoty medal w formie 
ręcznej i brązowy w formie z szablą. Dziewczyny 
wróciły także z certyfikatami pozytywnego ukoń-
czenia seminarium szkoleniowego.

Mistrzostwa „German Wushu Stars” były jed-
nocześnie możliwością kwalifikacji do Mistrzostw 
Europy, które odbędą się w Moskwie w 2020 roku. 
Obie nasze reprezentantki dzięki swojej ciężkiej 
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pracy i bardzo dobremu przygotowaniu, obok 
wspomnianych już medali uzyskały kwalifikację na 
tą imprezę i z dużym prawdopodobieństwem bę-
dziemy mogli je zobaczyć podczas przyszłorocz-
nych Mistrzostw Europy.

Wyjazd Międzynarodowe Mistrzostwa „Ger-
man Wushu Stars” nie byłby możliwy gdyby nie 
wsparcie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, za co 
serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy panu Mar-

kowi Jamborskiemu oraz Stowarzyszeniu „Gmina 
Aktywna +”.

Opr. Centrum Kultury i Promocji

Obóz sportowo-rekreacyjny  
w Koninkach 

W terminie od 25 lipca do 3 sierpnia dzieci i mło-
dzież z naszej gminy i okolic wypoczywały aktyw-
nie na obozie sportowym w Koninkach. Uczestnicy 
tego wyjazdu rozpoczynali każdy dzień od godzin-
nej porannej rozgrzewki, która była doskonałym 
początkiem całodziennej aktywności. Po śniadaniu 
i kontroli czystości obozowicze uczestniczyli w za-

jęciach sportowych, wyprawach górskimi szlakami 
Gorców oraz zabawach terenowych i spacerach 
do górskiego potoku. Udało się odwiedzić Mu-
zeum Władysława Orkana, poznać Mszanę Dolną 
i zdobyć najwyższy szczyt gorczańskiego pasma, 
Turbacz na wysokości 1310 m n.p.m. Po południu 
młodzi sportowcy brali udział w treningach prowa-
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dzonych przez trenera Michała Adamowicza, który 
uczy sztuk walki King Fu Wushu. Młodzież dosko-
naliła swoje umiejętności w formach ręcznych, sza-
bli, mieczu oraz kiju. Odwiedziliśmy również basen 
solankowy aby zregenerować się po trudach spor-
towego wysiłku. Był też czas na prezentacje swoich 
talentów przy ognisku. Młodzież zaskoczyła opie-
kunów zabawnymi skeczami, pięknymi piosenkami 
i dopracowanym układami choreograficznymi, nie 
zabrakło nawet magicznych sztuczek i karcianych 
trików. Podczas tego intensywnego wyjazdu udało 
się postrzelać z łuku i wiatrówki pośród pięknych 
widoków gorczańskiego parku narodowego a także 
pooddychać jodem w pobliskiej tężni solankowej. 
Na koniec każdy z uczestników obozu otrzymał 
pamiątkowe niespodzianki. Był to mile spędzony 

wakacyjny czas sportowych aktywności. Organi-
zatorami tego wyjazdu byli KSWS oraz Centrum 
Kultury i Promocji w Luborzycy. 

Opr. Centrum Kultury i Promocji

Wakacje z cheerleadingiem
Wakacyjna przerwa od szkoły to idealny mo-

ment na rozwijanie swoich pasji. Już od początku 
lipca dzieci miały okazję uczestniczyć w warszta-
tach cheerleaders. W trakcie dwóch tygodni inten-
sywnych treningów nowe kandydatki do zespołów 
poznały podstawy techniki tanecznej, skoków ty-
powych dla cheerleadingu oraz spróbowały swoich 
sił w dynamicznych choreografiach z pomponami. 
Jak co roku najwytrwalsze uczestniczki zostały na-
grodzone upominkiem w postaci cheer-kokardki. 

Sierpień jest dla formacji tańczących w Unique 
Cheerleaders miesiącem przygotowań choreogra-
fii na kolejny sezon. Najmłodsze zawodniczki, które 
reprezentowały grupę Kids będą przez cały ty-
dzień stacjonarnie pracować nad nowym układem 
już jako nowy skład – Unique Stars. Grupy Teens 

i Pro tradycyjnie pod koniec miesiąca wyjadą na 
obóz szkoleniowy, gdzie poza pracą nad choreogra-
fią spędzą aktywnie ostatnie dni przed rozpoczę-
ciem kolejnego roku szkolnego. 

W zbliżającym się sezonie planowane jest utwo-
rzenie formacji: grupa turniejowa Little (roczniki 
2012 i młodsze), grupa początkująca Kids (roczni-
ki 2009–2011), grupa turniejowa Stars (roczniki 
2009–2011), grupa turniejowa Teens (roczniki 
2005–2008), grupa turniejowa Pro (roczniki 2004 
i starsze).

Wszystkie dzieci zainteresowane dołączeniem 
do zespołu zapraszamy wraz z rodzicami na spo-
tkanie organizacyjne, które odbędzie się 2 wrze-
śnia o godz. 17.30 w CKiP.

Opr. Lidia Stefańska
Fot. Antoni Kudelski
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40 lecie LKS „Sparta” Skrzeszowice
W niedzielę 28 lipca 2019 roku w Skrzeszo-

wicach odbyły się uroczyste obchody 40-lecia 
założenia klubu sportowego LKS „Sparta” Skrze-
szowice. Ich kulminacyjnym punktem był mecz 
piłkarski pomiędzy zespołem byłych zawodników 
skrzeszowickiej „Sparty”, a zawodnikami, którzy 
dziś występują w tej drużynie. Spotkanie to, które 
zgromadziło na trybunach wielu piłkarskich kibi-

ców, nie tylko ze Skrzeszowic, miało bardzo wy-
równany charakter i zakończyło się minimalnym 
zwycięstwem zespołu „Oldbojów” 4:3. Bramki dla 
zwycięzców zdobyli: Damian Boruchowski (dwie) 
oraz Jacek Chajdecki i Bartłomiej Czarnecki. Nato-
miast strzelcami goli dla „młodej” drużyny „Sparty” 

byli Dominik Przybyszewski (strzelec dwu bramek) 
oraz Aleks Perzowski, dla którego występ w tym 
meczu był pierwszym spotkaniem rozegranym 
w barwach skrzeszowickiej „Sparty”. 

Po zakończonym spotkaniu Prezes klubu Ma-
riusz Wąsowicz podziękował wszystkim zawodni-
kom za udział w tym wyjątkowym meczu oraz wrę-
czył Im pamiątkowe, okolicznościowe medale.

Organizatorzy tego wyjątkowego meczu pragną 
w tym miejscu podziękować wszystkim kibicom 
i przyjaciołom „Sparty” za udział i pomoc w orga-
nizacji imprezy. Szczególnie gorące podziękowania 
należą się zwłaszcza byłym zawodnikom „Sparty”, 
którzy w sile aż 22 osób „stawili się” na obchodach 
jubileuszu klubu.

Seniorzy z Dojazdowa w Łuczanowicach
Seniorzy z Dojazdowa z wielką przyjemnością 

spędzili dzień 15 sierpnia 2019 r. na plenerowej im-
prezie „Święto Kwiatów i Ziół” w Łuczanowicach. 
Na spotkaniu tym mieli okazję spotkać się m.in. 

z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczy-
kiem, który także był jednym z zaproszonych na tę 
imprezę Gości.
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Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie 
gminy w okresie czerwiec-lipiec 2019 r.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Słom-
nikach w okresie dwóch minionych miesięcy, tj. 
czerwca i lipca 2019 roku podjęli na terenie gminy 
Kocmyrzów Luborzyca łącznie 291 interwencji. 
Wiele z nich dotyczyło zagrożeń w ruchu drogo-
wym – samych kolizji drogowych odnotowano 27. 
Na sprawców wykroczeń drogowych nałożono 
łącznie 66 grzywien w drodze mandatów karnych, 
a 126 osób pouczono. Mimo wielu akcji prewen-
cyjnych podejmowanych najczęściej w pobliżu 
wszystkich trzech skrzyżowań z ruchem okręż-
nym usytuowanych przy trakcie komunikacyjnym 
DW 776 nadal dochodzi tam do łamania przepisów 
przez kierujących, a w konsekwencji zdarzeń dro-
gowych. Najczęściej popełniane błędy to zajmo-
wanie niewłaściwego pasa ruchu, nieprawidłowy 
zjazd z ronda, niesygnalizowanie zmiany pasy ru-
chu, wymuszenie pierwszeństwa przy wjeździe na 
rondo, przekraczanie linii P3 ( linia ciągła), niedo-
stosowanie prędkości.

Kolejnym powodem interwencji są kłótnie, 
awantury domowe lub w miejscach publicznych, 
zakłócanie ciszy nocnej, czy zaśmiecanie. W tych 
przypadkach Policja zastosowała 89 razy postępo-
wanie mandatowe, a 396 razy pouczenie. W 4 przy-
padkach wdrożono procedurę Niebieskiej Karty, 
która ma celu ochronę prawną osób dotkniętych 
przemocą. Wielokrotnie sprawcami tych czynów 
były osoby nietrzeźwe. Problem nadużywania al-
koholu przekłada się również na ilość nietrzeźwych 
kierujących, czy to pojazdami mechanicznymi czy 
też rowerami. Mimo co rusz zaostrzanych w tym 
zakresie przepisów i wielotysięcznych grzywien, 
liczba kierujących „na podwójnym gazie” nie maleje. 
W czerwcu i lipcu br. ujawniono ich na terenie gmi-
ny Kocmyrzów Luborzyca aż 11.

Innym niepokojącym zjawiskiem w gminie jest 

rosnąca przestępczość narkotykowa. W opisy-
wanym okresie zatrzymano aż 7 osób podejrze-
wanych o posiadanie narkotyków. Zabezpieczono 
łączni 110,7 g marihuany oraz zlikwidowano upra-
wę konopi indyjskich. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że wszystkie te osoby to mieszkańcy gminy, 
a średnia ich wieku nie przekracza 20 lat. Więk-
szość z tych osób w narkotyki zaopatruje się na te-
renie Krakowa, jednak zdarzył się i taki przypadek, 
że 18-latek prowadził hodowlę konopi w szklarni 
znajdującej się na terenie posesji, gdzie mieszkał 
wraz z członkami rodziny. Najbliżsi podejrzanego 
doskonale wiedzieli o jego „zamiłowaniu do ogrod-
nictwa”, a wręcz doglądali uprawy.

Mimo ogromu działań profilaktycznych, jakie 
podejmowane są w tym zakresie, między innymi 
przez Policję, nadal narkomania pochłania coraz to 
nowe ofiary. Lekceważenie tego zjawiska i nie prze-
ciwstawianie się mu nie może mieć miejsca. Podej-
mowanie zdecydowanych kroków w zwalczaniu 
przestępczości narkotykowej to zadanie nie tylko 
dla służb odpowiedzialnych za porządek publicz-
ny, czy wymiar sprawiedliwości. Największą rolę 
w procesie kształtowania tej świadomości musi od-
grywać rodzina.

Stanisław Ignacy Witkiewicz pisał pod koniec 
ubiegłego stulecia: „Człowiek zażywający narkotyki 
znajduje się na tej równi pochyłej, z której w dowolną 
przepaść stoczyć się może, a na dnie której może zna-
leźć się i zbrodnia, nawet jeśli ku niej żadnych specjal-
nych predyspozycji nie było". Nie dopuśćmy do tego, 
aby nasi bliscy na takiej równi się znaleźli.

Zastępca Komendanta
Komisariatu Policji w Słomnikach

Asp.szt. Monika Głogowska
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500+ i 300+ w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Od pierwszego lipca 2019 r program 500+ 

został rozszerzony na pierwsze dziecko,. Zniesio-
ne zostało również kryterium dochodowe a sam 
wniosek na świadczenie wychowawcze został 
uproszczony. Od 1 lipca można było składać wnio-
ski wyłącznie drogą elektroniczną, a od 01 sierpnia 
również w wersji papierowej.

Jak wygląda składanie wniosków na 500+ w na-
szej gminie?

Łączna ilość złożonych od 01 lipca do 10 sierp-
nia 2019 r wniosków to 1 464 (dla porównania 
w całym roku 2018 złożono 1 357 wniosków )

Na świadczenie wychowawcze 500 +: w lipcu 
złożono drogą elektroniczną : 1 093 wnioski, do 10 
sierpnia wpłynęły elektronicznie 33 wnioski, nato-
miast w wersji papierowej 338 wniosków.

Kwota wypłaconych w lipcu świadczeń wyniosła 
prawie jeden milion sto piętnaście tysięcy złotych.

Ważne! 
Osoby, które nie pobierały do tej pory wniosku 

na pierwsze dziecko – muszą pamiętać, aby złożyć 
wniosek do końca września, gdyż wówczas będą 
mieć wyrównanie świadczeń od lipca.

Przypominamy także, że na rozpatrzenie wnio-
sków, które zostały złożone w miesiącu lipcu 
i sierpniu Ośrodek ma czas do końca października!

Zatem osoby, które złożyły wnioski w lipcu 
i sierpniu br. prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, 
gdyż pracownicy Ośrodka starają się je rozpatry-
wać jak najszybciej, niemniej jednak złożonych do-

tychczas wniosków jest bardzo dużo a same wnio-
ski – mimo, iż proste do wypełnienia – wymagają 
ze strony pracowników dalszych działań – poprzez 
zarejestrowanie ich w systemie, po czasami czaso-
chłonne ściąganie za pomocą systemu empatia in-
nych niezbędnych dokumentów weryfikacyjnych .

„Dobry start”
W lipcu drogą elektroniczną złożono: 673 wnio-

ski i wypłacono kwotę świadczeń na ponad 60 ty-
sięcy złotych.

Od 1 do 10 sierpnia złożono elektronicznie: 32 
wnioski, a w wersji papierowej:261wniosków. 

Ważne przy „Dobrym starcie”!
Prosimy o uważne wypełnianie wniosku, gdyż 

powtarzającym się błędem jest wpisywanie adresu 
zamieszkania wnioskodawcy w miejscu w którym 
powinien być wpisany adres szkoły!

Dzieci, które od 01 września br. rozpoczynają 
naukę w tzw. ”zerówce” (niezależnie czy jest ona 
prowadzona w przedszkolu czy w szkole) nie są ob-
jęte świadczeniem „Dobry start”!

Powyższe świadczenie nie przysługuje również 
studentom a jedynie słuchaczom szkół policealnych 
i szkół dla dorosłych do 20 roku życia a słuchaczom 
niepełnosprawnym z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią do 24 roku życia .

Słuchacze szkół policealnych i dla dorosłych 
– wniosek o „Dobry start” mogą złożyć jedynie 
w wersji papierowej (nie elektronicznej!)

 Zasiłki rodzinne
W związku z nowym okresem zasiłkowym 

2019/2020 przypominamy wszystkim zaintereso-
wanym, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyj-
nego można składać od 1.08.2019 r.

Informujemy ponadto, iż okres zasiłkowy 
2018/2019 kończy się dla świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego w dniu 30 września 2019 r., na-
tomiast dla świadczeń rodzinnych 31 października 
2019 r. Należy zatem najpóźniej do końca miesiąca 

następującego po zakończeniu okresu zasiłkowe-
go, złożyć wniosek na dane świadczenie, aby nie 
stracić jego ciągłości.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków 
korzystania z poszczególnych świadczeń znajdują 
się na stronie internetowej GOPS Kocmyrzów-Lu-
borzyca a także udzielane są bezpośrednio przez 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy pod numerem 
telefonu 12 387-11-71
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FH FLORCHEM BIS
Marian  Jurek

SULECHÓW 118
32-010 KOCMYRZÓW
TEL. 12 387 00 90
 
Zapraszamy:
Pn.-pt. 7.30–17.00
Sobota 7.30–14.00
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