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101. rocznica Odzyskania  
Niepodległości przez Polskę

W poniedziałek 11 listopada 2019 roku odbyły 
się w naszej gminie uroczystości związane z obcho-
dami 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Obchody tego wyjątkowego święta, 
jak zawsze, miały niezwykle uroczysty charakter. 
Rozpoczęła je koncelebrowana Msza św. odpra-
wiona w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym 
w Luborzycy, przez proboszcza luborzyckiej para-
fii księdza Tadeusza Majchra, proboszcza parafii 

w Goszczy księdza Andrzeja Orlikowskiego oraz 
wikariusza parafii w Luborzycy księdza Mieszka 
Ćwiertnię, który wygłosił okolicznościową homi-
lię. Oprawę muzyczną tego wyjątkowego nabo-
żeństwa przygotowali muzycy z orkiestry dętej 
OSP Skrzeszowice „Skrzeszowianka”. Mszę św. 
w luborzyckiej świątyni, uświetniły swoją obecno-
ścią poczty sztandarowe Gminnego Koła Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, 
Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca, jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, 
Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa, Szkół Podstawo-
wych w Luborzycy, Łuczycach, Karniowie, Goszczy 
i Prusach.

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy udali 
się pod Pomnik „Poległym za Ojczyznę”, przy któ-
rym wartę honorową pełnili druhowie z jednostki 
OSP w Łuczycach. 

Uroczystość pod luborzyckim Pomnikiem roz-
poczęło złożenie meldunku przez „dowódcę uro-
czystości” druha Zbigniewa Wawro Wójtowi Gmi-
ny Markowi Jamborskiemu, po którym nastąpił 
przegląd pocztów sztandarowych i jednostek OSP 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek Jam-
borski, który powitał wszystkich uczestników uro-
czystości, a w swoim wystąpieniu mówił o wyjątko-

wym znaczeniu obchodów Święta Niepodległości 
dla wszystkich Polaków, szczególnie podkreślając 
ich wielką rolę dla zachowania naszej pamięci histo-
rycznej, będącej podstawą naszej narodowej tożsa-
mości. Pan Wójt podkreślił także znaczenia obcho-
dów Święta Niepodległości dla przyszłości, jako 
inspiracji do pracy na rzecz rozwoju Polski, w tym 
naszej „Małej Ojczyzny” – Gminy Kocmyrzów-Lu-

borzyca. Na zakończenie swojego wystąpienia, pan 
Wójt, złożył serdeczne podziękowania i życzenia 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy biorącym 
udział w tegorocznym Święcie Niepodległości.  
Podziękował także tym wszystkim osobom i orga-
nizacjom, które przyczyniły się do przygotowania 
w naszej gminie uroczystości obchodów 101. rocz-
nicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po 
wystąpieniu pana Marka Jamborskiego głos zabrał 
reprezentujący Krakowski Oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej dr Marcin Chorązki, który szcze-
gólnie mocno podkreślił nasz obowiązek troski 
o pamięć wszystkich Polaków, dzięki którym dziś 
możemy cieszyć się wolnością i niepodległością. 

Kolejnym punktem tegorocznych obchodów 
Święta Niepodległości było złożenie symbolicz-
nych wiązanek kwiatów pod Pomnikiem „Poległym 
za Ojczyznę” przez delegację Związku Kombatan-
tów, delegację Samorządu gminy, przedstawiciela 
Krakowskiego Oddziału IPN dr Marcina Chorąz-
kiego, Radną Powiatu Krakowskiego Beatę Barto-
szek, delegację Gminnej Rady Seniorów, księdza 
proboszcza Andrzeja Orlikowskiego, Dyrektor 
Centrum Zarządzania Edukacją Annę Szymczy-
k-Sierak, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji 
Agnieszkę Brodowską, delegację Zarząd gminnej 
organizacji PSL, delegację Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
delegację Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga z Lu-
borzycy, delegację Gminnego Koła Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, Dyrektor Oddziału 
Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Kocmyrzowie 
Sabinę Sitko oraz delegacje działających na terenie 
naszej gminy szkół, przedszkoli samorządowych 
w Dojazdowie i Luborzycy, a także samorządowego 

żłobka w Luborzycy. W imieniu samorządu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca kwiaty złożyli: Wójt Gminy 
Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Doniec oraz Przewodniczący Komi-
sji Kultury Grzegorz Marzec, natomiast w imieniu 
Związku Kombatantów jego Prezes – porucznik 
Michał Pociask i major Mieczysław Żurek. Oficjal-
ną część uroczystości rocznicowych w Luborzycy 
zakończył koncert utworów patriotycznych w wy-
konaniu muzyków orkiestry dętej „Skrzeszowian-
ka” ze Skrzeszowic pod batutą kapelmistrza pana 
Dariusza Pikora. 

Dalsza część obchodów 101. rocznicy Odzyska-

nia Niepodległości odbyła się w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Promocji, gdzie miała miejsce 
prezentacja specjalnego, okolicznościowego pro-
gramu artystycznego „Patriotyzm przez Pokole-
nia”, pod hasłem „Pamiętamy...”. Program ten został 
przygotowany przez Stowarzyszenie Wspierające 
Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Centrum Kul-
tury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz 
Szkoły Podstawowe w Kocmyrzowie, Luborzycy 
i Goszycach. Szczególną rolę przy realizacji tego 



LISTOPAD NR 21–22/299–230 LISTOPAD NR 21–22/299–230

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

54

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

54

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI

artystycznego przedsięwzięcia odegrały panie: 
Anna Kramarz, Małgorzata Doniec – Stowarzy-
szenia „Szansa”, Marzena Burlyta, Elżbieta Alek-
sandrowicz – SP Kocmyrzów I, Jadwiga Klimek –  
SP Goszyce, Barbara Warelis, Małgorzata Domań-
ska – SP Luborzyca oraz instruktorzy Centrum Kul-
tury i Promocji Paweł Dys i Wojciech Świtała. Waż-
ną rolę w podkreśleniu patriotycznego charakteru 
programu pełniła towarzysząca mu oprawa multi-
medialna, przygotowana przez pana Mateusza Kra-
marza. Spektakl zaprezentowany przez młodych 

artystów, doskonalących na co dzień swoje umie-
jętności na zajęciach w Centrum Kultury i Promocji 
oraz absolwentów byłego Gimnazjum w Luborzy-
cy i uczniów Szkół Podstawowych w Kocmyrzo-
wie, Luborzycy i Goszycach spotkał się z gorącym 
przyjęciem ze strony mieszkańców, którzy w tym 
roku licznie uczestniczyli w gminnych obchodach 
Święta Niepodległości. Podczas poniedziałkowych 
uroczystości rocznicowych, których druga część, 
jak już wspomniano odbywała się w Centrum Kul-
tury, nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród 

zwycięzcom konkursu fotograficznego pn. „Gmina 
Kocmyrzów-Luborzyca w obiektywnie”, który zor-
ganizowany został przez Stowarzyszenie „Gmina 
Aktywna+” oraz Centrum Kultury i Promocji. Na-
grody i okolicznościowe dyplomy jego zwycięzcom 
wręczył Wójt Gminy Marek Jamborski, któremu 
towarzyszyły: Przewodnicząca konkursowego 
jury Agnieszka Świat, Dyrektor Centrum Kultu-
ry i Promocji Agnieszka Brodowska oraz Prezes 
Stowarzyszenia „Gmina Aktywna+” Sylwia Wierz-
bińska-Zawalska. W konkursie zwyciężyły panie: 
Małgorzata Grzegorzewska-Hiczwa (I miejsce), 

Joanna Dąbrowska (II miejsce) oraz Teresa Sykała 
(III miejsce). Specjalne wyróżnienia otrzymali zaś: 
zdobywczyni I nagrody pani Małgorzata Grzego-
rzewska-Hiczwa, pani Bożena Rosiek, pani Korne-
lia Zamojska oraz panowie Michał Gomółka, Grze-
gorz Burzyński i Sławomir Mikiewicz.   

Jedną z dodatkowych atrakcji tegorocznego 
Święta było stoisko z wyrobami rzemiosła ludowe-
go przygotowane przez Stowarzyszenie „Jesienny 
Liść”. 

Tak jak i w ubiegłych latach szczególnym punk-
tem obchodów „Dnia Niepodległości” było i w tym 
roku wspólne śpiewanie najpopularniejszych pieśni 
i piosenek patriotycznych.

Obchody tegorocznego Święta Niepodległo-
ści zakończyła tradycyjna „wojskowa grochówka”, 
przygotowana przez firmę „Elegant Bankiet”, której 
fundatorem było Centrum Kultury i Promocji Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca.

VII Przegląd Pieśni Legionowej  
w SP w Luborzycy

Już po raz siódmy w luborzyckiej Szkole Pod-
stawowej, w piątek 8 listopada 2019 roku odbył się 
Przegląd Pieśni Legionowej, w którym uczestniczy-
li uczniowie klas od III do VIII tejże szkoły. Każda 
z biorących udział w Przeglądzie klas przygotowy-
wała przez ostatnie tygodnie własną interpretację 
jednej z pieśni, które towarzyszyły walce żołnie-
rzom Legionów Polskich. Ich prezentacja odbyła się 
podczas uroczystej Akademii z okazji 101 rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości, a nagro-
dami były uznanie i gorące brawa szkolnych kole-
gów. Jednakże Przegląd ten to przede wszystkim 
wspaniała lekcja patriotyzmu i miłości Ojczyzny dla 
jego uczestników.

Podczas tegorocznego VII Przeglądu Pieśni 
Legionowej w Luborzycy, o symbolicznej godzinie 
11.11, w ramach akcji „Szkoła do hymnu” organi-

zowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN, uczniowie 
i nauczyciele wspólne odśpiewali cztery zwrotki 
naszego hymnu narodowego.
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Młodzież pamięta…
Uroczystość Wszystkich Świętych jest okazją 

do wspomnienia tych, którzy już od nas odeszli. 
Odwiedzamy groby członków rodziny, bliskich, 
nauczycieli, a także bohaterów, dzięki którym 
żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Wyrazem patrioty-
zmu i szacunku wobec osób zasłużonych było 
uporządkowanie miejsc pamięci narodowej, za-
palenie symbolicznych zniczy oraz złożenie biało 
– czerwonych wiązanek przez uczniów będących 
członkami Szkolnego Koła Wolontariatu i Samo-
rządu Uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej im.  
600–lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 listopada br. Koło Wolontariatu Szkoły Pod-

stawowej w Luborzycy, we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem „Szansa”, po raz kolejny przeprowadzi-
ło zbiórkę pieniędzy na odnowienie zabytkowych 
nagrobków znajdujących się na cmentarzu w Lu-
borzycy. Uczniowie kwestowali przy jego bramach 
w godzinach od 8.00 do 16.00. Dzięki hojności dar-
czyńców zebrano kwotę 5308 zł.

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu i Sto-
warzyszenia „Szansa” pragną podziękować wszyst-
kim którzy wsparli tę akcję.

Dorota Rodak

„Ukradzione dzieciństwo”
W październiku i listopadzie 2019 r. na terenie 

parkingu przy kościele parafialnym w Luborzycy, 
mieszkańcy naszej gminy mogli obejrzeć wystawę 
przygotowaną przez Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie pt. „Ukradzione dzieciń-
stwo”. Wystawa ta podzielona została na siedem 
części, które obrazują dzieci w różnych rolach ży-
ciowych od okresu międzywojennego do zakończe-
nia II wojny światowej. Pokazuje ona, jak wyglądało 
ich życie, a także jak zmieniło się ono w podczas 
wojny. Okres dzieciństwa, który został brutalnie 
przerwany przez politykę terroru prowadzoną 
przez okupantów, pozostawił w ich życiu ogrom-
ną traumę. Ekspozycja odnosi się do losów dzieci 
z różnych mniejszości narodowych w tym: Żydów, 
Romów, Ukraińców, Białorusinów, Poleszuków, 

Karaimów, Ormian, Hucułów, a także do trauma-
tycznych przeżyć związanych z gettem, obozem, 
przymusową pracą, deportacjami, egzekucjami itd.

dr Marcin Chorązki 

XI Sesja Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 28 października 2019 roku od-
było się posiedzenie XI Sesji Rady Gminy. Rozpo-
częła się ona od wprowadzenia przez Radę zmian 
do planowanego porządku obrad poprzez dodanie 
dwóch, nowych punktów, dotyczących przyjęcia 
uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Akade-
mia Przedszkolaka” oraz informacji na temat plano-
wanych działań związanych z komunikacją publicz-
ną. Po przyjęciu porządku obrad, Radni zatwierdzili 
protokół z poprzedniej X Sesji Rady Gminy. Kolej-
nym punktem realizowanego porządku obrad było 
wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, 

który przedstawił zebranym informację o pracy 
w okresie pomiędzy X a XI Sesją Rady Gminy. Po 
wystąpienia Wójta Gminy, sprawozdania dotyczą-
ce działalności w tym samym czasie Stałych Ko-
misji Rady złożyli ich Przewodniczący: Krzysztof 
Krupiński – Komisja Rewizyjna, Katarzyna Kone-
wecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Spo-
łecznych, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku 
Publicznego i Ochrony Środowiska, Augustyn 
Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodar-
ki Przestrzennej oraz Grzegorz Marzec – Komisja 
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. W dalszej czę-
ści poniedziałkowych obrad Dyrektor Centrum 
Zarządzania Edukacją Gminy Kocmyrzów – Lubo-
rzyca Anna Szymczyk-Sierak przedstawiła obec-
nym na Sesji prezentację multimedialną zawierają-
cą szczegółowe informacje o stanie realizacji zadań 
oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Lubo-

rzyca za rok szkolny 2018/2019. Po zakończeniu 
wystąpienia pani A. Szymczyk-Sierak, Rada Gminy 
podjęła uchwałę o przyjęciu przedstawionej infor-
macji o stanie realizacji zadań oświatowych na te-
renie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 
2018/2019. Również dwie kolejne z przyjętych 
przez Radę uchwał dotyczyły problematyki oświa-
towej. Były to uchwały w sprawie: 

• ustalenia Regulaminu wynagradzania na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach i przed-
szkolach, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca,

• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca 
a Gminą Sułoszowa dotyczącego ponosze-
nia kosztów związanych z zatrudnieniem 
pracownika zwolnionego z obowiązku 
świadczenia pracy na okres kadencji w Za-
rządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Kraków – Powiat.

Następnie Rada Gminy przystąpiła do realizacji 
kolejnego punktu obrad, którym było przeprowa-
dzenie wyborów ławników sądów powszechnych. 
Procedura ta rozpoczęła się od przyjęcia przez 
Radę uchwały w sprawie Regulaminu wyboru 
ławników do sądów powszechnych na kadencję 
2020–2023. Po przyjęciu ww. uchwały radna 
Anna Szlachta, kierująca specjalnie w tym celu po-
wołanym zespołem ds. opiniowania kandydatów na 
ławników, przedstawiła zebranym informację o po-
zytywnej ocenie wszystkich zgłoszonych z terenu 
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naszej gminy kandydatur. Kolejnym punktem po-
siedzenia były wybory ławników. W wyniku prze-
prowadzonego głosowania zostali nimi : pani Halina 
Zięciak – Sąd Okręgowy w Krakowie, pani Aleksan-
dra Pieniążek – Sąd Okręgowy w Krakowie, pani 
Danuta Sokół – Sąd Okręgowy w Krakowie oraz 
pani Małgorzata Natkaniec – Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Nowej Huty. 

W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy, po 
wysłuchaniu informacji Przewodniczącej Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Anny Szlachty, podjęła 
uchwałę o uznaniu za bezzasadną skargi na działal-
ność Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Kontynuując obrady Rada Gminy podjęła kolej-
ne uchwały:

• w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gmi-
ny Kocmyrzów Luborzyca na wystąpienie 
z wnioskiem o skomunalizowanie działek nr 
100/2, 101/2 w obrębie Rawałowice,

• w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/2019 
z dnia 14.08.2019 r.,

• w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca,

• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 
Luborzyca.

Po przyjęciu ww. uchwał Rada Gminy wy-
słuchała przedstawionej przez Przewodniczącą 
Rady Małgorzatę Doniec informację o złożonych 
oświadczeniach majątkowych.

Realizując przyjęty porządek XI Sesji Rady Gmi-
ny, Radni, podjęli na poniedziałkowej Sesji kolejne 
uchwały:

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

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

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

• w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. 
„Akademia Przedszkolaka” w ramach RPO 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Socjalnego.

Następnie, Zastępca Wójta Gminy Wiesław 
Wójcik, przedstawił obecnym na XI Sesji Rady 
Gminy informację dotyczącą planowanych działań 
związanych z komunikacją publiczną. Przedsta-
wiona informacja stała się przedmiotem ożywionej 
dyskusji o komunikacji publicznej w naszej gmi-
nie, w której obok Radnych i Sołtysów aktywnie 
uczestniczyli obecni na Sesji mieszkańcy. 

Ostatnim punktem porządku obrad XI Sesji 
Rady były sprawy bieżące i wolne wnioski. W trak-
cie jego realizacji interpelacje na ręce Przewodni-
czącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec złożył Rad-
ny Mariusz Wąsowicz.

Dofinansowanie na projekt  
„Akademia Przedszkolaka”

13.11.2019 r. Wójt Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca Marek Jamborski odebrał z rąk Wicemar-
szałka Województwa Małopolskiego Łukasza 
Smółki list intencyjny na realizację, ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego 2014–2020, projektu pn. 
„Akademia Przedszkolaka”.

Wartość projektu wynosi 2 752 613,00 PLN, 
z czego dofinansowanie to: 2 338 262,23 PLN.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zwięk-
szy się dostęp do edukacji przedszkolnej w gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie no-
wych miejsc w Przedszkolu Akademia Przedszkola-
ka w Wysiołku Luborzyckim. Główne zadania pro-
jektu: rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 
dzieci, adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie 

w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt multime-
dialny. W ramach projektu przewiduje się szkolenie 
nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK oraz me-
tody eksperymentu i robotyki w pracy z dziećmi.

Komunikat Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Krakowie

„Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa do-
stępnego dla mieszkańców powiatu krakowskiego”.

Starosta Krakowski działając na podstawie art. 
8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oby-
watelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 
r., poz. 294), informuje, że lista jednostek nieodpłat-
nego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców 
powiatu krakowskiego udostępniona jest na stro-
nie internetowej Starostwa Powiatowego w Krako-
wie pod adresem www.powiat.krakow.pl/nieodplat-
na-pomoc-prawna/, na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej pod adresem www.bip.malopolska.pl/
spkrakow,m,312685, informacje-ogolne oraz na ta-
blicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.”

Powyższa lista zawiera dane jednostek nieod-
płatnego poradnictwa uporządkowane według te-
matyki poradnictwa, obejmujące informacje o na-
zwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach 
i danych kontaktowych, w tym o stronach interne-

towych i numerach telefonicznych, dniach i godzi-
nach działalności oraz kryteriach dostępu do usłu-
gi, a także zawiera krajowe infolinie tematyczne.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 
2019 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest 
obywatelom według nowych przepisów oraz od 
początku roku uruchomione zostało nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie. Teraz z pomocy może 
skorzystać każda osoba która nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i któ-
ra złoży osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie stosowne oświadczenie. 

Więcej szczegółów w zakresie listy jednostek 
nieodpłatnego poradnictwa oraz zasad korzystania 
z porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
zlokalizowanych w powiecie krakowskim uzyskać 
można w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Oby-
watelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie, 
tel.: 12 397 91 06.

Fot. UM Województwa Małopolskiego
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Realizacja zadań oświatowych  
w roku szkolnym 2018/2019 

Istotną rolę w polskim systemie oświaty stano-
wią jednostki samorządu terytorialnego, będące 
organami prowadzącymi dla przedszkoli i szkół 
podstawowych, na które na mocy obowiązującego 
prawa nałożony został szeroki zakres zadań. 

Jednym z istotniejszych czynników warunkują-
cych odpowiedni poziom jest wielkość nakładów. 
Należy zaznaczyć, iż ciągły niedobór „subwencji 
oświatowej” w kolejnych ustawach budżetowych 
nie sprzyja powstaniu wspomnianej jakości oświa-
ty, jednocześnie pociągając za sobą konieczność 
dopłacania przez samorząd do zadań oświato-
wych, niejednokrotnie kosztem rezygnacji z reali-
zacji innych zadań publicznych.

Uwarunkowania Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca, którą tworzy 25 sołectw, ma bardzo istotny 
wpływ na kształt sieci szkół. Pogodzenie istnieją-
cych realiów z możliwościami tworzy określoną 
strategię polityki oświatowej w Gminie. 

Sieć przedszkoli, szkół podstawowych i insty-
tucji opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, dla których organem pro-
wadzącym jest JST:

1. Szkoła Podstawowa im. 600 lecia Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Luborzycy Wysiołek Lu-
borzycki 160

2. Szkoła Podstawowa im. Mariana Langiewicza 
w Goszczy

3. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Prusach

4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczy-
cach

5. Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach 
6. Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
7. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 

w Karniowie
8. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 

w Goszycach
9. Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie 
10. Samorządowe Przedszkole „Akademia Przed-

szkolaka” w Wysiołku Luborzyckim
11. Samorządowe Przedszkole „Wesoła Gromad-

ka” w Dojazdowie
12. Samorządowy Żłobek „Małe Misie” w Wysioł-

ku Luborzyckim

Koszty utrzymania ucznia 
Wydatki na oświatę, to znaczna część budżetu 

Gminy. Źródła wydatków związanych z realizowa-
niem zadań oświatowych w Gminie to subwencja 
oświatowa, dotacje, środki własne gminy i inne. 

Przepisy określające zasady finansowania 
oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podsta-
wowym elementem podziału subwencji oświato-

wej w budżecie państwa. Szkoły o małej liczbie 
uczniów generują zdecydowanie wyższe koszty ich 
utrzymania, stąd też uwzględniając nasze uwarun-
kowania chcąc jednocześnie zapewnić odpowiedni 
poziom kształcenia zmuszeni jesteśmy do ponosze-
nia zdecydowanie wysokich nakładów. 

Szkoły podstawowe

L.p. Szkoła Roczny koszt
utrzymania ucznia

Miesięczny koszt 
utrzymania ucznia

Razem koszty płacowe  
plus rzeczowe
bez remontów

1. Szkoła Podstawowa w Maciejowicach 16.460,56 1.371,71 823.028,41

2. Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach 13.257,36 1.104,78 1.232.935,01

3. Szkoła Podstawowa im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Prusach 

11.001.,17 916,76 1.320.141,56

4. Szkoła Podstawowa im. Mariana Lan-
giewicza w Goszczy 

10.011,36 834,28 1.151.306,89

5. Szkoła Podstawowa im. 600-lecia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Luborzycy z klasami gimnazjalnymi

9.817,60 818,13 3.711.054,07

6. Szkoła Podstawowa im. Adama  
Mickiewicza w Karniowie

9.717,95 809,82 1.516.000,22

7. Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I 9.466,88 788,9 1.505.234,05

8. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki w Goszycach

9.343,26 778,6 1.373.459,54

9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Łuczycach 

8.397,31 699,77 1.503.118,97

Przedszkola i Żłobek

L.p. Szkoła Roczny koszt
utrzymania ucznia

Miesięczny koszt 
utrzymania ucznia

Razem koszty płacowe  
plus rzeczowe
bez remontów

1. Przedszkole Samorządowe „Wesoła 
Gromadka” w Dojazdowie

9.641,47 803.45 1.128.051,77

2. Przedszkole Samorządowe „Akademia 
Przedszkolaka” w Luborzycy

7.441,59 620,13 1.265.070,24

3. Samorządowy Żłobek „Male Misie”  
w Wysiołku Luborzyckim

7.197,56 599,79 345.482,91

Niepubliczne Przedszkole „Chata Wesołego Skrzata”. Koszty dofinansowania wrzesień 2018 do 
sierpień 2019 r.: 493.740,92 zł.

Koszt finansowania pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Kocmyrzów-Luborzyca: 647.405,68 zł
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Wyniki egzaminu 2018/2019 
Szkoły Podstawowe

Klasy gimnazjalne
Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

L.p. Liczba piszących J. polski Matematyka J. angielski
Powiat 2464 68,00% 52,00% 63,00%

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 140 66,00% 42,00% 57,00%

Szkoła Liczba 
piszących

J. polski % J. polski
stanin

Matematyka % Matematyka
stanin

J. angielski % J. angielski
stanin

S.P Kocmyrzów 25 71 7 44 5 69 7

S.P Maciejowice 10 55 3 39 4 43 3

S.P Pietrzejowice 12 74 8 48 6 64 6

S.P Prusy 6 68 6 46 6 38 3

S.P Goszcza 9 66 6 49 6 53 5

S.P Goszyce 24 61 5 44 5 51 5

S.P Karniów 10 67 6 39 4 49 4

S.P Łuczyce 15 66 6 40 5 67 7

S.P Luborzyca 29 64 5 35 4 58 6

Szkoła Podstawowa im. 
600 lecia UJ w Luborzycy

Liczba 
piszących

ogółem

% uczniów 
z zaświad-

czeniem 
o dysleksji

wynik  
z j. pol-

skiego %

Język polski 
stanin

Historia  
i WOS %

Historia i WOS
stanin

101 16 63 5 61 6

Szkoła Podstawowa im. 
600 lecia UJ w Luborzycy

Liczba 
piszących

ogółem

% uczniów 
z zaświad-

czeniem 
o dysleksji

Wynik z 
matematyki

%

Matematyka
stanin

Przedmioty 
przyrodnicze

%

Przedmioty 
przyrodnicze

stanin

101 16 43 6 48 5

Część językowa – poziom podstawowy i rozszerzony

Szkoła Podstawowa im. 600 lecia UJ w Luborzycy Liczba 
uczniów

Poziom 
podstawowy

%

Poziom 
podstawowy

stanin

Poziom 
rozszerzony

%

Język angielski 98 59 4 41

Język niemiecki 3 83 9 –

Obowiązek dowozów realizowany jest poprzez 
umowę z firmami zewnętrznymi. Przy organizacji 
dowozów bardzo istotnym jest zapewnienie peł-
nego bezpieczeństwa, w miarę krótkiego w cza-
sie przejazdu do i ze szkoły oraz takiego ułożenia 
harmonogramów, aby umożliwić udział uczniów 
w różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizo-
wanych przez szkoły. 

Dowóz 35 dzieci niepełnosprawnych specjali-
stycznym taborem organizowana jest przez: 

• Radio Taxi Partner roku szkolnym 
2018/2019 za kwotę : 437.555,52 zł.

• Dowóz 6 osób do Szkoły Integracyjnej 
do Waganowic za kwotę: 34.216,00 zł

• Indywidualny dowóz do szkół 16 
osób za kwotę: 58.633,34 zł

Łączny koszt transportu osób niepełnospraw-
nych to kwota 530.404,84 zł.

Dowóz 107 uczniów do szkół na terenie gminy 
przez firmę: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 
„ADAM TOURS” w roku szkolnym 2018/2019 za 
kwotę: 218.620,95 zł

Pomoc uczniom: Stypendia szkolne 
Ogólna kwota wydatkowana na pomoc mate-

rialną o charakterze socjalnym w roku 2018/2019 
to 56.520,00 zł to dotacja celowa, a 20% to wkład 
własny gminy, tj. 8.000,00 zł.

Stypendia za wyniki w nauce , artystyczne lub 
osiągnięcia sportowe – uwzględniając kryteria, 
które musi spełnić uczeń, stypendium objęło grupę 
16 uczniów w łącznej kwocie 22.680,00 zł.

Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwicze-
niowe – z tej formy pomocy skorzystali uczniowie 
szkół podstawowych klas I–VIII oraz oddziałów 
gimnazjalnych klas III. Zakupiono z dotacji celowej 
podręczniki na kwotę 134.222,49 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 od 1 września 
2018 r. pozyskano dodatkowe środki w następu-
jących programach i projektach: 
1. Dofinansowanie 0,4% rezerwy części oświa-

towej subwencji ogólnej na rok 2018 – pozyska-
no środki na: zakup pomocy dydaktycznych dla  
S.P Łuczyce, S.P Goszyce na kwotę 44.898,00 
zł. 

2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
–Priorytet 3” dotyczącego wspierania w latach 
2016–2020 organów prowadzących szkoły 

oraz biblioteki publiczne w zakresie rozwijania 
zainteresowań uczniów i wspieranie czytelnic-
twa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 
czytelniczych: kwota dotacji 40.960,00 zł war-
tość zadania 51.200,00 zł.

3. Rządowy program rozwijania szkolnej infra-
struktury oraz kompetencji uczniów i nauczy-
cieli w zakresie technologii informacyjno – ko-
munikacyjnych „Aktywna tablica”: 

do programu przystąpiły trzy szkoły: 
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Łu-

czycach
• Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Prusach
• Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie
Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 

42.000,00 zł (dla każdej ze szkół po 14.000,00 
zł), co stanowi 80% całości kosztów realizacji za-
dania; wkład własny 10.500,00 zł (każda ze szkół 
3.500,00 zł), co stanowi 20% całości kosztów reali-
zacji zadania; całkowity koszt zadania – 52.500,00 
zł (dla każdej ze szkół po 17.500,00 zł).

Program „Maluch+ 2019” skierowany na reali-
zację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi do lat 3 – programem został objęty 
Samorządowy Żłobek „Małe Misie” w Wysiołku 
Luborzyckim uzyskano wsparcie finansowe na:

Tworzenie nowych 16 miejsc w żłobku w wyso-
kości: 114.000,00 zł, wkład własny 29.518,87 zł.

Funkcjonowanie istniejących miejsc opie-
ki dla dzieci – uzyskano dofinansowanie dla 16 
miejsc przez 9 miesięcy w roku 2019 w wysokości 
6.400,00 zł, wkład własny 48.796,90 zł, czas reali-
zacji do 31 grudnia 2019 r. 

Całkowita wartość projektu 198.714,87 zł. 
Projekt „Eksperymentuje Odkrywam Wiem” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014–2020, czas 
realizacji projektu : 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 1 262 371,20 zł.
Wykonano w szkołach podstawowych , przed-

szkolach i żłobku remonty na łączną kwotę 
536.388,00 zł.

Opr. A. Szymczyk-Sierak
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Talenty w Szkole Podstawowej  
w Goszycach

„Małopolskie Talenty” to projekt edukacyjny, 
którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój 
uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci 
i młodzieży z małopolskich szkół. Projekt jest reali-
zowany we współpracy z Departamentem Edukacji 
i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego i Małopol-
skim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które to 
instytucje zapewniają wsparcie merytoryczne, or-
ganizacyjne i szkolenia dla nauczycieli prowadzą-
cych zajęcia. Działania projektu obejmują również 
bardzo duże doposażenie szkoły w sprzęty i mate-
riały edukacyjne.

Zajęcia prowadzone od września w Szko-
le Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach 
w znacznym stopniu poszerzają szkolną ofertę za-
jęć pozalekcyjnych. Uczniowie uczestniczący w in-
spirujących zajęciach oraz wydarzeniach, rozwijają 
swoje kompetencje matematyczne i przyrodnicze, 
informatyczne, sprawność porozumiewania się 
w języku angielskim, umiejętności ponadprzedmio-
towych (umiejętność uczenia się, kompetencje spo-
łeczne i obywatelskie), a w następnej edycji także 
inicjatywność i przedsiębiorczość. W ramach zajęć 
matematycznych z elementami przyrody uczniowie 
realizują projekt, dzięki któremu poznają instru-
menty finansowe dotyczące pomnażania pieniędzy, 

z zaangażowaniem projektują grę inwestycyjną. 
Grupa doskonaląca sprawność porozumiewania 
się w języku obcym tworzy filmowy przewodnik po 
najważniejszych zabytkach Krakowa w ramach mo-
dułu „Co warto pokazać turystom w tym regionie”.

Uczniowie pracujący w ramach zajęć TIK inno-
wacyjną metodą nauczania w oparciu o problem 
(PBL – problem based learning), w ramach opra-
cowania projektów wybrali tematykę modułową: 
„Jak zaprojektować nowy, funkcjonalny budynek 
sali gimnastycznej naszej szkoły z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii?”, „Jak zbudować i za-
programować robota według własnego pomysłu 
z wykorzystaniem klocków Lego?” oraz „Jak zadbać 
o środowisko naturalne w Twojej okolicy?”. Ucznio-
wie pracują z wykorzystaniem nowego sprzętu: 
tabletów, laptopów, klocków Lego, robotów Lego, 
robotów programowalnych Photon EDU.

W ramach zajęć ponadprzedmiotowych, w za-
kresie rozwijania kompetencji społecznych i ucze-
nia się, liczne ćwiczenia i warsztaty pozwalają na 
integrację grupy, naukę skutecznej komunikacji, 
łagodzenie emocji i stresu, optymalizację procesu 
zapamiętywania, rozwijanie kreatywności i niesza-
blonowego rozwiązywania problemów.

Iwona Niklińska-Tutaj

„Dzień Patrona” – świętem szkoły
Patronem Szkoły Podstawowej w Prusach jest 

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI. To wielki za-
szczyt, ale również zobowiązanie. Słowa Marszałka 
Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej 
przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do przyszłości” są drogowskazem dla 
społeczności szkolnej i lokalnej w Prusach. Tak więc, 
po raz kolejny Święto Niepodległości stało się oka-
zją do wyrażenia dumy i radości, gdyż 11 listopada 
1918 roku spełniło się marzenie Polaków – znowu 
staliśmy się wspólnotą. Wspólnie więc – uczniowie, 
nauczyciele, rodzice oraz władze lokalne obcho-
dziliśmy Święto Szkoły połączone z 101 rocznicą 
Odzyskania Niepodległości. 8 listopada 2019 r. 
wczesnym rankiem wraz z pocztem sztandarowym 
wyruszyliśmy do kościoła w Prusach, gdzie ksiądz 
proboszcz Franciszek Walkosz odprawił mszę św. 
za Ojczyznę, a rozmawiając z uczniami, nawiązał 
do bohaterów z 1918 r. i starał się uświadomić, 

że: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, prywata, kłót-
nie przyczyniły się do rozbiorów Rzeczypospolitej 
i dopiero współpraca różnych środowisk przywró-
ciła nas na mapy świata. Po mszy św. uczniowie klas 
0–III wrócili do szkoły dalej kontynuować obchody. 
W szkole zorganizowano tematyczne zajęcia przy-
bliżające dzieciom postać naszego patrona – Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Na pamiątkę wydarzeń 
z 11 listopada 1918 roku uczniowie obejrzeli edu-
kacyjne prezentacje, a Julia Gut z klasy II – zaśpie-

wała utwór pt. „Co to jest niepodległość?”. O godzi-
nie 11.11 wspólnie odśpiewano Narodowy Hymn 
Polski w ramach akcji „Szkoła do hymnu”. Starsza 
młodzież natomiast postanowiła wykorzystać fakt, 
że Prusy leżą w pobliżu miasta królów i podążyć śla-

dem „Ziuka”, czyli Józefa Piłsudskiego, którego tak 
pieszczotliwie nazywano w domu rodzinnym. W li-
stopadowy mglisty poranek uczniowie i nauczycie-
le wyruszyli więc do Krakowa, aby stać się odkryw-
cami Questu opowiadającego o historii walki Polski 
o niepodległość. Przewodnikiem był sam Marsza-
łek Józef Piłsudski, który prowadził po miejscach 
w Krakowie z nim związanych. Wystarczyło uważ-
nie czytać wierszowane wskazówki, rozwiązywać 
zagadki, by otrzymać końcowe hasło, czyli tytuł 
pracy Józefa Piłsudskiego wydanej w 1924 roku 
„U źródeł niemocy Rzeczypospolitej”. Wędrówka 
rozpoczęła się na Wawelu w Krypcie św. Leonarda, 
ponieważ tutaj zostało złożone ciało Marszałka. 
Oddawszy hołd Marszałkowi i jego legionistom, ru-
szyliśmy na trasę. Idąc ul. Kanoniczą, ul. Grodzką, 
doszliśmy do Urząd Miasta Krakowa, później skie-
rowaliśmy się na Rynek, a następnie w stronę Col-
legium Novum, gdzie naprzeciwko budynku 100 lat 
temu został posadzony Dąb Wolności, który teraz 
zachwyca piękną koroną. Ulicą J. Piłsudskiego nie-
gdyś Wolską dotarliśmy do celu, czyli pod Dom im. 
J. Piłsudskiego, Oleandry,skąd w 1914 roku wyru-
szyła I Kompania Kadrowa i w Michałowicach prze-
kroczyła granice zaboru rosyjskiego. Uczniowie 
spisali się na medal i jak przystało na prawdziwych 
tropicieli z ogromnym zaangażowaniem szukali 
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wskazówek, aby rozwiązać zagadki. Mieli również 
okazję podziwiać piękno krakowskich miejsc. Kra-
ków osnuty jesienną mgłą i mieniący się kolorami 
liści ma niezwykłą magię, która działa na każdego. 
Po drodze mijaliśmy liczne grupy dzieci i młodzieży 
na swój sposób czczące Niepodległość. W okoli-

cach Starego Miasta czuło się atmosferę wspólne-
go świętowania, radości i dumy z tego wydarzenia. 
Młodzież chce pamiętać o przeszłości, by patrzeć 
z nadzieją w przyszłość.

Najlepsi w Małopolsce!
18 października 2019 r. w Muzeum Lotnictwa 

w Krakowie odbyły się finałowe zmagania konkur-
su „Made in Małopolska. Co Ty wiesz o regio-
nie?”. Po przejściu przez gęste sito eliminacji wśród 
finalistów znalazła się drużyna „Luborzyckie Wilki” 
reprezentująca Szkołę Podstawową w Luborzy-
cy w składzie: Sonia Wotlińska, Karol Sapiński, 
Mateusz Sroka oraz opiekun grupy – Kamil Bu-
łas, nauczyciel geografii. Po długich i emocjonu-
jących zmaganiach okazało się, że nasza drużyna 
zna Małopolskę najlepiej spośród wszystkich ekip 
i zasłużenie zajęła miejsce na najwyższym stopniu 
podium!

Konkurs był bardzo wymagający dla wszystkich 
uczestników. Wpierw wszystkie zespoły musiały 
zaprezentować region, z którego pochodzą. Nasi 
uczniowie ubrani byli w tradycyjne stroje krakow-
skie i wraz z opiekunem żywiołowo zaśpiewali 
specjalnie przygotowaną na tę okazję piosenkę, 
opowiadając tym samym o naszej gminie. Należy 
podkreślić, że swój niemały wkład w sukces miała 
wspaniała publiczność z naszej szkoły, która (rów-
nież w strojach regionalnych) głośno dopingowała 
swoich kolegów.

Kolejne etapy teleturnieju nie były wcale ła-

twiejsze. Zawodnicy musieli odpowiedzieć na 
szczegółowe pytania z zakresu geografii, historii 
czy atrakcji turystycznych Małopolski. Z czego 
słynie Charsznica? Ile osób liczy zarząd wojewódz-
twa? Jakie miasto znajduje się najdalej od Krakowa? 
To nie mogło zaskoczyć świetnie przygotowanych 
„Luborzyckich Wilków”. Było też rozpoznawanie 
zdjęć znanych miejsc oraz osobistości związanych 
z naszym województwem. Część z konkurencji od-
bywała się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, co 
wymagało od zawodników dużego refleksu, a naci-
skając „grzybka” można było się poczuć niemal jak 
w telewizyjnym teleturnieju. Najwięcej trudności 
wszystkim ekipom sprawiła konkurencja kulinarna, 
bowiem trzeba było napisać przepis na tajemniczą 
„krzonówkę po orawsku”. Na szczęście kuchenna 
intuicja nie zawiodła i to zadanie również zostało 
śpiewająco zaliczone. Po chwili przerwy nadszedł 
długo oczekiwany czas przedstawienia wyników. 
W nagrodę zwycięzcy konkursu w kategorii szkół 
podstawowych (czyli my) oraz liceów, udali się na 
pięciodniową wycieczkę na Węgry do jednego z re-
gionów partnerskich województwa małopolskiego. 
Gratulacje!

Kamil Bułas

Działania na rzecz poprawy  
jakości powietrza w Gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca

Realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza 
dla Województwa Małopolskiego oraz uchwały an-
tysmogowej, w miesiącu październiku rozpoczęto 
kontrole palenisk w gospodarstwach domowych. 
Głównym celem zadania jest wyeliminowanie 
procederu spalania odpadów w paleniskach indy-
widualnych. W trakcie czynności mieszkańcy in-
formowani są o zapisach ww. uchwały w tym o ka-
tegorycznym zakazie wykorzystywania, jako opału 
mułów, pyłów i flotów węglowych oraz węgla za-
wierającego więcej niż 15 proc. drobnego ziarna 
np. miału. U osób spalających drewno, weryfikowa-
na jest jego wilgotność, która nie może przekraczać 
20%, oraz czy nie zostało ono zanieczyszczone 

powłokami lakierniczymi, bejcami czy impregna-
tami. Równolegle weryfikowane są same kotły pod 
względem ich klasy wg normy PN EN 303-5. Wła-
ściciele w oparciu o zapisy uchwały antysmogowej 
informowani są do kiedy można je legalnie użytko-
wać. Nowością w tym roku jest procedura poboru 
próbek popiołu, które badane są przez specjali-
styczne laboratorium pod kontem ewentualnego 
spalania odpadów. W zeszłym okresie grzewczym 
wykonano 253 kontrole palenisk, w bieżącym okre-
sie, ich ilość wzrośnie do ok. 300.

Powyższe działania to nie jedyna aktywność 

w zakresie poprawy, jakości powietrza na terenie 
gminy. W najbliższym czasie zostaną zamontowa-
ne kolejne czujniki jakości powietrza. Promowana 
jest także idea kompostowania odpadów zielonych, 
jako alternatywny dla ich nielegalnego spalania na 
powierzchni ziemi. Jednakże głównym projektem 
mającym pomóc w eliminacji źródeł zanieczysz-
czenia powietrza, jest wymiana starych kotłów 
na nowoczesne i ekologiczne urządzenia opalane 
gazem lub biomasą. Do końca września 2019 r. na 
terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca wymieniono 
311 kotłów wraz z modernizacją instalacji central-
nego ogrzewania z dofinansowaniem w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014–2020, za kwotę  
3 944202,90 zł. W listopadzie bieżącego roku zo-
stanie złożony kolejny wniosek, którego celem jest 
pozyskania środków zewnętrznych na wymianę ko-
lejnych 190 kotłów w latach 2020–2021. 

Przypominamy, iż informacje na temat moż-
liwości uzyskania dofinansowania do wymiany 
pieców mieszkańcy gminy, mogą uzyskać za po-
średnictwem strony internetowej tut. urzędu lub 
bezpośrednio u pracowników Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarowania Odpadami, tel.  
12 387 22  62.



Zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.
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Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera na stronie: powietrze.malopolska.pl/komunikaty

         powietrze.malopolska.pl                 facebook.com/EkoMałopolska       
         powietrze@umwm.pl                       Zadzwoń: 12 63 03 100

Chcesz wiedzieć więcej?
f

KRAKOWSKI
ALARM
SMOGOWY

W ramach programu  
„Czyste Powietrze” oferowane  
są dotacje i pożyczki do wymiany 
węglowych kotłów i pieców, 
montażu odnawialnych źródeł 
energii oraz termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych. 

Ważne!
Wnioski można składać internetowo 
lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Więcej informacji na temat dotacji i pożyczek 
z różnych programów możesz uzyskać  
w Urzędzie Miasta/Gminy lub na stronie  
www.powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie

Jakie działania  
objęte są  

programem dotacji  
i pożyczek:

Wysokość dotacji zależy od 
kwoty miesięcznego dochodu, 

przypadającego na 1 osobę 
w gospodarstwie domowym.

Dotacja może pokryć do 90% 
kosztów kwalifikowanych  
inwestycji. Na pozostałe  
wydatki można uzyskać  

niskooprocentowaną  
pożyczkę.

Docieplenie  
budynku

Jak skorzystać z dotacji 
w ramach programu 
Czyste Powietrze?

Dotacja może 
wynieść nawet  

47 700 zł  
(do 90% wartości 

inwestycji).

Montaż lub 
modernizacja 
instalacji do 
ogrzewania 

pomieszczeń  
i wody

Montaż wentylacji 
mechanicznej 

z odzyskiem ciepła

Instalacja 
odnawialnych 
źródeł energii

Wymiana  
okien i drzwi

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji!  
Wymień swój kocioł węglowy!

Wymiana starych 
źródeł ciepła
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Zmodernizowane boisko sportowe 
w Luborzycy oddane do użytku

21 października 2019 r. oddany został do użyt-
ku kolejny obiekt, który służył będzie mieszkańcom 
naszej Gminy. Jest nim w pełni zmodernizowane 
i doposażone boisko sportowe w Luborzycy. Za-
danie to współfinansowane było przez Wojewódz-
two Małopolskie w ramach projektu „Małopolska 
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna MIRS”.

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 
brutto 389 188,57 zł, a pozyskane wsparcie finan-
sowe z budżetu Województwa Małopolskiego wy-
niosło 136 000,00 zł.

W uroczystości otwarcia zmodernizowanego 
boiska udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP Ireneusz 
Raś, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Jerzy 
Muzyk, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne 
Małgorzata Duży, Wójt Gminy Koniusza Wiesław 
Rudek oraz Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
Sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych naszej 
gminy, a także pracownicy Urzędu Gminy, odpo-
wiedzialni za realizację ww. inwestycji. Przecięcia 
wstęgi, które oznaczało oficjalne przekazanie bo-
iska do użytku mieszkańcom naszej gminy, dokonali 
wspólnie: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa 

Jerzy Muzyk, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca Małgorzata Doniec, Radni 
Luborzycy i Baranówki Katarzyna Konewecka-Ho-
łój i Grzegorz Marzec oraz Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Luborzycy Stanisław Turek.

Dopełnieniem symbolicznego przecięcia wstęgi 
było uroczyste poświęcenie nowo oddanego dla 
mieszkańców, obiektu sportowego, przez probosz-

cza parafii w Luborzycy księdza Tadeusza Majchra.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, 

licznie obecni w Luborzycy Goście mogli obejrzeć 

Otwarcie nowego parkingu  
w centrum Kocmyrzowa

21 października 2019 r. oficjalnie oddano do 
użytku zlokalizowany w centrum Kocmyrzowa, 
trzeci w naszej gminie, parking typu P&R. Na nowo 
otwartym parkingu znajdują się 72 miejsca posto-
jowe (w tym 12 dla osób niepełnosprawnych) oraz 
wiata rowerowa na 20 stanowisk. Projekt realizo-
wany był z pomocą finansową Unii Europejskiej 
w ramach RPO WM na lata 2014–2020 w for-
mule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. 
Koszt jego wykonania wyniósł: 1 588 378,78 zł. 
(brutto), dokumentacja projektowa – 22 858  zł, 

a dofinansowanie UE wyniosło 85% kosztów 
projektu. 

W uroczystości otwarcia nowego parkingu 
uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Ireneusz Raś, 
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Jerzy Mu-
zyk, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Me-
tropolia Krakowska Daniel Wrzoszczyk, Burmistrz 
Miasta i Gminy Świątniki Górne Małgorzata Duży, 
Wójt Gminy Koniusza Wiesław Rudek oraz Radni 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Sołtysi, dyrekto-
rzy placówek oświatowych naszej gminy, a tak-

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

występ wielokrotnie nagradzanego na licznych 
konkursach zespołu cheerleaders „Unique Teens”, 
który działa przy Gminnym Centrum Kultury i Pro-
mocji, a którego trenerką i opiekunką jest pani Lidia 
Stefańska. Największe jednak emocje wzbudził ro-
zegrany, po pokazach cheerleaders, mecz piłki siat-
kowej pomiędzy drużynami radnych i pracowników 
urzędu gminy, w którym stosunkiem setów 3:0, 
zwyciężyła drużyna reprezentująca pracowników 
urzędu gminy.
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że pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za 
realizację tej inwestycji. Uroczystego przecięcia 
symbolicznej wstęgi wspólnie dokonali: poseł na 
Sejm RP Ireneusz Raś, Zastępca Prezydenta Mia-
sta Krakowa Jerzy Muzyk, Wójt Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca Marek Jamborski, Dyrektor Biura 
Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska 
Daniel Wrzoszczyk, Przewodnicząca Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca Małgorzata Doniec, Radny 
Kocmyrzowa Jan Małota oraz wykonawca inwe-
stycji pan Wiesław Struzik.

„Małopolskie Remizy 2019”
Remont budynku remizy OSP Łososkowice

W Łososkowicach, w budynku remizy OSP, wy-
konano następujące prace remontowo-budowlane:

• demontaż istniejących okien dwuskrzydło-
wych drewnianych, parapetów zewnętrz-
nych i wewnętrznych,

• montaż okien rozwieralno-uchylnych z PCV 
wraz z montażem parapetów zewnętrznych 
z blachy powlekanej i montaż parapetów 
wewnętrznych z PCV,

• wymiana bramy garażowej stalowej na bra-
mę garażową stalową ocieplaną segmen-
tową o napędzie ręcznym wraz z drzwiami 
wejściowymi,

• wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi alu-
miniowe ocieplane zewnętrzne 1 i 2 skrzy-
dłowe,

• wykonanie ściany działowej wraz z osadze-
niem drzwi wejściowych do ubikacji we-
wnątrz obiektu,

• malowanie elewacji zewnętrznej budynku 
i wc,

• wymiana 2 krat w garażu, dostawa i montaż 
kasetonu podświetlanego na budynku. 

Roboty wykonane zostały w okresie od:  
15 maja 2019 r. do 30 września 2019 r., przez: 
Firmę Drogową i Budowlaną STRUZIK z siedzibą 
w Luborzycy 3A, 32-010 Luborzyca. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł: 101 098,87 złotych zł 
brutto, w tym dofinansowane z budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego w kwocie: 40 873,00 zło-
tych brutto, pozyskane w ramach konkursu „Mało-
polskie Remizy 2019”.

Projekt realizowany przy wsparciu Województwa Małopolskiego

Budowa sal gimnastycznych
Łuczyce

Z końcem październik br. zakończył się kolej-
ny etap prac prowadzonych przy budowie sali 
gimnastycznej w Łuczycach. Realizowane są pra-
ce związane z budową dachu nad halą sportową 
oraz dachu nad częścią socjalną budynku. Ro-
boty realizowane są zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.

Goszyce
Z końcem października br. zakończył się kolejny 

etap prac prowadzonych przy budowie sali gimna-
stycznej w Goszycach. Wykonana została stalowa 
więźba dachowa nad pomieszczeniem sali gimna-
stycznej, wykonano więźbę dachową nad częścią 
socjalną. Zostały również wykonane fundamenty 
oraz wymurowane ściany przewiązki łączącej szko-
łę podstawową z salą gimnastyczną.

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

Przetarg na budowę sali  
gimnastycznej w Karniowie

7.11.2019 r. wszczęto postępowanie przetargo-
we na realizację zadania pn: „Budowa sali gimna-
stycznej z zapleczem oraz wyposażeniem przy 
szkole podstawowej w miejscowości Karniów”. 
Termin składania ofert: 12.12.2019 r. godz.10:00. 
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sali 
gimnastycznej z zapleczem oraz wyposażeniem 
przy szkole podstawowej w miejscowości Karniów 
oraz wykonanie kompleksu rekreacyjno – sporto-
wego (boisko sportowe, bieżnia) wraz z dojściami, 
dojazdami, nasadzeniami zieleni, wykonanie oświe-
tlenia zewnętrznego, wykonanie ogrodzenia.

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem zostanie 

zlokalizowana w południowej części działki nr 411 
w Karniowie. Dostęp do sali możliwy będzie zarów-
no przez budynek szkoły (jego zachodnie skrzydło) 
jak i przez osobne wejście od strony dziedzińca. 
Zaplecze sali gimnastycznej składać się będzie 
z dwóch szatni z sanitariatami i natryskami (w tym 
jeden zespół szatniowy jest przygotowany do przy-
jęcia ucznia na wózku) oraz pokoju nauczyciela wy-
chowania fizycznego z łazienką i pomieszczeniem 
porządkowym dostępnym z komunikacji ogólnej. 
Sala gimnastyczna posiadać będzie magazyn na 
sprzęt sportowy.

Roboty budowlane realizowane będą w termi-
nie 2020/2021 r. Termin zakończenia prac: do dnia 
31.05.2021 r.
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Budowa chodnika w Dojazdowie
Trwają roboty drogowe w Dojazdowie związane 

z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiato-
wej 2165K polegająca na budowie chodnika i ka-
nalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogo-
wym”. Zakres robót obejmuje odcinek 540 m, a ich 
wartość robót to kwota 637 426,00 zł. Zadanie to 
realizowane jest w ramach Inicjatyw Samorządo-
wych, a udział gminy wynosi 60% jego wartości. 
Wykonawcą robót jest Zakład Robót Drogowych 
i Budowlanych „DROGBUD” Paweł Nowakowski.

Święty Florian jak nowy
W miejscowości Maciejowice zostały wykonane 

prace konserwatorskie przy figurze Św. Floriana, 
celem zabezpieczenia obiektu przed zniszczeniem. 

Prace były wykonywane od sierpnia do 12 listo-
pada br. Koszt wykonania prac konserwatorskich:  
13 000 zł brutto.

Finansowe wsparcie dla orkiestry 
„Skrzeszowianka”

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” pozyskało 
środki finansowe z Województwa Małopolskiego 
na zakup dwu instrumentów muzycznych dla Or-
kiestry Dętej „Skrzeszowianka”, działającej przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach 
i współpracującej z Centrum Kultury i Promocji 
w Baranówce.

W ramach pozyskany środków zostały zakupio-
ne dwa saksofony tenorowe.

Instrumenty te będą służyć orkiestrze podczas 

koncertów i imprez okolicznościowych organizo-
wanych na terenie Gminy, Powiatu, Województwa.

Nowe instrumenty zostały po raz pierwszy 
zaprezentowane szerszej publiczności podczas 
koncertu pieśni , zorganizowanym pod pomnikiem 
„Poległym za Ojczyznę”w Luborzycy, w ramach 
uroczystych obchodów Święta Niepodległości  
11 listopada 2019 roku.

Opr. i foto Sylwia Zawalska-Wierzbińska

Akcja sadzenia drzew w Goszycach
19 października 2019 r. w lesie w Goszycach 

miała miejsce akcja sadzenia drzew pn. „Broni-
my-sadzimy”, która polegała na posadzeniu przez 
Lasy Państwowe drzewa każdemu studentowi, jaki 
obroni pracę dyplomową na Akademii Ignatianum 
w Krakowie. 

Pomysłodawcą i organizatorem akcji był Samo-
rząd Studencki tej uczelni.

Projekt realizowany przy wsparciu Województwa Małopolskiego

Ostatnie wolne miejsca!
Ostatnie wolne miejsca na zajęcia z języka an-

gielskiego w naszym Centrum Kultury i Promo-
cji!To już ostatni dzwonek, żeby dołączyć do nas 
jeszcze w tym roku! Ostatnie miejsca w grupach 
językowych dla uczniów:

• klasy I SP (zajęcia wt. i czw. w godz.  
15:45–16:20)

• klasy V SP (zajęcia wt. i czw. w godz.  
14:50–15:40)

• klasy VIII SP (zajęcia wt. i czw. w godz. 
18:10–19:10)

Zapraszamy! Zapisy: tel. 730 700 814 (prosimy 
dzwonić do godz. 12:00)
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nowe stroje dla „Kolibab”
Stowarzyszenie KGW Gminy Kocmyrzów-Lu-

borzyca „Kolibaby” zakończyło realizacje grantu 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”objętego PROW 
2014-2020 w ramach projektu: Wsparcie podmio-
tów działających w sferze ochrony zachowania i/
lub promocji dziedzictwa lokalnego obszaru obję-
tego wdrażaniem LSR przez LGD Stowarzyszenie 
Korona Północnego Krakowa : „Zakup strojów re-

gionalnych i reprezentacyjnych dla Kół Gospodyń 
Wiejskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Koli-
baby”. Łączna kwota realizacji zadania wyniosła:  
46 124, 00 zł. 

Panu Markowi Jamborskiemu, Wójtowi Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, serdecznie dziękujemy 
za wsparcie finansowe udzielone Stowarzysze-
niu KGW „Kolibaby”, co pozwoliło na realizację 
projektu.

Zarząd Stowarzyszenia KGW „Kolibaby” 

Sułkowicka podkowa  
w kolorze złotym

W dniu 26 października 2019 roku czworo re-
prezentantów sekcji judo Centrum Kultury i Pro-
mocji w Kocmyrzowie-Luborzycy uczestniczyło 
w Międzynarodowym Turnieju Judo Dzieci z oka-
zji 35-lecia UKS „KATANA” Sułkowice. W zaciętej 
rywalizacji na matach w Sułkowicach rywalizowa-
ło 120 zawodników i zawodniczek województwa 
małopolskiego, śląskiego i z Francji. W tak licznej 
obsadzie sportowej nasze zawodniczki zdobyły 
dwa złote medale i ręcznie kute okolicznościowe 
podkowy: Lena Ziembla w wadze do 36 kg oraz 
Wiktoria Kmera w wadze powyżej 46 kg. Rywali-

zacja w tych kategoriach wagowych była zacięta, 
a nasze zawodniczki stoczyły trzy zwycięskie po-
jedynki każda. Pozostali zawodnicy: Eryk Górecki 
i Oliwia Niezgoda, pomimo poniesionych porażek 
także zasłużyli na wielkie słowa uznania za swoje 
zaangażowanie i wielką ambicję. Naszym zawod-
nikom dziękujemy za start i składamy gratulacje za 
zdobyte miejsca na podium.

K. Marchewczyk
Foto: Sylwester Ziembla.

Wsparcie dla KGW Skrzeszowice
Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzeszowicach 

realizuje zadanie pn. „Święto kapusty” w Skrzeszo-
wicach. Na realizację tego zadania Koło pozyskało 

środki w wysokości 10 000,00 zł z budżetu gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, w ramach procedury tzw. 
„małych grantów”.

Odczyty wodomierzy
Szanowni Mieszkańcy,
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzo-

wie-Luborzycy uruchomił możliwość podawania 
odczytów wodomierzy przez Odbiorców formula-
rzem internetowym.

Odczyty można wysyłać przez całą dobę, czyli 

także poza godzinami pracy jednostki, wchodząc na 
stronę ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy następnie 
zakładka „Odczyty Wodomierzy” wypełniając dane 
i przesyłając je. Więcej informacji: http://www.zgk-
kocmyrzow.pl/index.php/odczyty-wodomierzy

Tym razem w Baranówce – seniorzy  
tańczyli i śpiewali

W niedzielne popołudnie (20 października br.) 
muzyką i śpiewem rozbrzmiewał za sprawą na-
szych seniorów Budynek Wielofunkcyjny w Bara-
nówce, gdzie odbyło się kolejne już spotkanie in-
tegracyjne (wcześniej takie spotkania odbyły się 
w Goszczy i Krzysztoforzycach). Spotkanie w Ba-
ranówce przygotowali seniorzy z Baranówki, a nad 
jego organizacją czuwały: pani Marianna Raźna 
oraz wspierająca ją Przewodnicząca Gminnej Rady 
Seniorów Danuta Sokół. W sumie, w miłej i ser-
decznej atmosferze, wspólnie bawiło się ponad  
50 osób. 

Zespół wokalny „Wspomnienie” swoim wystę-
pem nie tylko przypomniał obecnym popularne 
piosenki ale i spowodował, iż wszyscy seniorzy bar-
dzo szybko przyłączyli się do wspólnego śpiewania. 
Piosenki „z dawnych lat” przypominały Im o latach 
młodość i związanych z nią beztroskim czasem. A, 
że od wspólnego śpiewania jest już tylko o krok 
do wspólnych tańców, to i ich w to niedzielne po-
południe nie mogło zabraknąć. Zabawa była wiec 
przednia, wszyscy seniorzy uśmiechnięci, zadowo-

leni i z planami na kolejną już „Senioralną imprezę”.
O to, aby naszym seniorom nie zabrakło sił 

podczas niedzielnej imprezy zadbała firma „Ekler” 
z Baranówki oraz pan Stanisław Przewoźniak 
z Łososkowic.
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Udany start w Bielsku Białej
W dniu 3 listopada 2019 roku odbył się w Biel-

sku Białej drugi rzut „Południe Liga Judo Dzieci”. 
Na starcie stanęło 350 zawodników i zawodniczek. 
W tej licznej grupie dzieci, dzięki rodzicom naszych 
zawodników, wystartowała dwójka zawodniczek 
z Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-
-Luborzycy. Były to: startująca w wadze do 34 kg 
U11 Weronika Dzioba, która w walkach eliminacyj-
nych oraz startująca w wadze do 37 kg U13 Lena 
Ziembla, która po stoczeniu czterech walk, zdobyła 
srebrny medal w tej kategorii wagowej.

Policjanci z Powiatu Krakowskiego 
dbają o bezpieczeństwo seniorów

Dzielnicowi w trosce o bezpieczeństwo swoich 
starszych mieszkańców cyklicznie spotykają się 
z nimi, aby porozmawiać o bezpieczeństwie. Głów-
nym celem tych spotykań jest przede wszystkim 
uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których 
mogą stać się ofiarą przestępstwa, zwiększenie 
ich świadomości o tego typu zjawiskach i przeka-
zanie informacji, jak postępować w przypadku za-
grożenia. Tym razem mundurowi przeprowadzili 
spotkania z mieszkańcami gminy Kocmyrzów- Lu-
borzyca oraz gminy Liszki. Pierwsze odbyło się 
24 października br. w UG Kocmyrzów-Luborzy-
ca,a uczestniczyli w nim przedstawiciele grupy se-
niorów z Uniwersytetu III Wieku, Stowarzyszenia 
„Jesienny Liść”, Koła Gospodyń Wiejskich z Lubo-
rzycy oraz Gminnej Rady Seniorów. Było to już ko-
lejne spotkanie w ramach projektu pn. „Aktywnie 
przeciw przemocy”, zorganizowane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy. 
Prelekcje o bezpieczeństwie osób starszych prze-
prowadził asp. szt. Sławomir Trętko z Komisariatu 
Policji w Słomnikach wspólnie z Przewodniczącą 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie Sylwia Zawalską-Wierz-
bińską. Poruszony został temat przemocy w rodzi-
nie, w szczególności wobec osób starszych oraz 

omówiono procedurę założenia i prowadzenia 
„Niebieskiej Karty”. Seniorzy dowiedzieli się rów-
nież jak nie dać się oszukać przestępcom działają-
cym metodą „na wnuczka", na policjanta ” oraz jak 
uniknąć coraz częściej pojawiających się zagrożeń 
związanych z utratą danych osobowych. Na koniec 
uczestnicy wysłuchali porad bezpiecznego poru-
szania się w rejonie drogi oraz o konieczności no-
szenia odblasków i wszyscy zostali w taki element 
wyposażeni.

podkom. Justyna Fil
Oficer Prasowy

Komendy Powiatowej  
Policji w Krakowie
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W trosce o bezpieczeństwo  
dzieci i młodzieży

W dniu 18 października 2019 r. odbyły się prób-
ne ewakuacje w szkołach podstawowych w Kocmy-
rzowie, Łuczycach i Luborzycy oraz przedszkolach 
w Luborzycy i Dojazdowie. To już cykliczne działa-
nie, które ma na celu praktyczne sprawdzenie za-
sad bezpiecznego opuszczania szkoły na wypadek 
stwierdzenia zagrożenia i utrwalenie uczniom spo-
sobu prawidłowej ewakuacji.

Działania Straży polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, odcięciu zasilania elektrycznego, 
gazowego, wprowadzeniu rot gaśniczych w apara-

tach ochrony dróg oddechowych. Przeszukaniu 
obiektów, odnalezieniu osób pozostałych w budyn-
kach szkolnych, ewakuacja osób odnalezionych-
-przekazanie ich do punktu KPP. Zostało również 
odnalezione i ugaszone zarzewie ognia. Sprawdzo-
no również działanie hydrantów w bliskim otocze-
niu kontrolowanych obiektów.

Serdeczne podziękowania za przeprowadzenie 
ewakuacji dla OSP Łuczyce, OSP Karniów i OSP 
Czulice.

Anna Szymczyk-Sierak

Ćwiczenia poszukiwawczo- 
-ratownicze w Goszczy

10 listopada 2019 roku w terenie leśnym w miej-
scowości Goszcza odbyły się ćwiczenia wewnętrz-
ne pn. „Akcja pozorowana” zorganizowane przez 
Grupę Poszukiwawczo -Ratowniczą OSP Goszcza. 
Miały one na celu wypracowanie modelu współ-
pracy w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych 
z wykorzystaniem psów ratowniczych, quada oraz 
kamery termowizyjnej.

W ćwiczeniach udział wzięli: Grupa Poszuki-
wawczo-Ratownicza OSP Goszcza Myślenicka 
Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Psami, GPR 

Wsparcie finansowe dla Grupy  
Poszukiwawczo-Ratowniczej  
OSP Goszcza

 13 listopada 2019 roku w remizie OSP Goszcza 
odbył się uroczysty odbiór zrealizowanego zadania 
pn. „Doposażenie i utrzymanie Grupy Poszukiwaw-
czo -Ratowniczej OSP Goszcza”, które polegało na 

wykonaniu zabudowy samochodu specjalnego do 
przewozu ratowników i psów ratowniczych oraz 
zakupie specjalistycznego umundurowania i urzą-
dzeń do nawigacji ręcznej. 

Myślenice, Małopolska Cywilna Grupa Poszu-
kiwawczo–Ratownicza, jednostki OSP z gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca oraz gminy Iwanowice, 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 PSP z Kra-
kowa, a także przedstawiciele Komisariatu Policji 
w Słomnikach

Przed rozpoczęciem ćwiczeń odśpiewany został 
Hymn Polski w związku ze zbliżającym się dniem 
11 listopada, dniem w którym obchodzimy Święto 
Niepodległości.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy 
za udział w ćwiczeniach.

Dowódca GPR OSP Goszcza
Marcin Zębala

Projekt sfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
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Nowy sprzęt ratowniczy  
dla naszych strażaków

W czwartek 24 października 2019 r. w remi-
zie OSP Głęboka odbyło się przekazanie nowego 
sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP naszej 
gminy, pozyskanemu dzięki otrzymanemu wspar-
ciu finansowemu w ramach Konkursu „Bezpieczna 
Małopolska 2019”. Nowy sprzęt otrzymały tego 
dnia następujące jednostki OSP :

• OSP Głęboka – 4 komplety ubrań ochron-
nych do działań bojowych,

• OSP Goszyce – 2 zestawy aparatu powietrz-
nego,

• OSP Maciejowice – agregat prądotwórczy,
• OSP Karniów – motopompa pożarnicza.
W imieniu Prezesa Zarządu Gminnego OSP 

druha Marka Jamborskiego nowy sprzęt przekazali 
ww. jednostkom OSP: Wiceprezes Zarządu Gmin-
nego druh Krzysztof Machnik oraz członkowie 
Zarządu Gminnego druh Zbigniew Wawro i druh 
Krzysztof Malik.

Fot. Jarosław Łagowski

Muzyka Stanisława Moniuszki  
zabrzmiała w Skrzeszowicach

Staraniem Stowarzyszania Koło Gospodyń 
Wiejskich w Wilkowie, w sobotę 9 listopada 2019 
roku, w remizie OSP Skrzeszowice zorganizowana 
została wyjątkowa impreza artystyczna pt. „Z pie-
śnią na ustach. Utwory Stanisława Moniuszki na 
tle epoki”. Impreza ta ściśle związana była z faktem 
ogłoszenia przez Sejm RP roku 2019 – „Rokiem 
Stanisława Moniuszki”.

Projekt ten zrealizowany został przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego. Po-
nadto na realizację tego wyjątkowego wydarzenia 
artystycznego Stowarzyszenie otrzymało pomoc  
od samorządu naszej gminy.

Spotkanie z twórczością Stanisława Moniuszki 
rozpoczęło powitanie przybyłych do Skrzeszowic 
gości przez Barbarę Szałapak, aktorkę Teatru Lu-
dowego w Krakowie. Po jego zakończeniu krótką 
prelekcję poświęconą życiu i twórczości Stanisława 
Moniuszki przedstawił zebranym Jerzy St. Kozik. 
Następnie, tuż po jej zakończeniu, odbył się kon-
cert Orkiestry Dętej „Kosynierzy” z Luborzycy pod 
batuta Jarosława Ignaszaka wraz z solistą Marci-
nem Salachna. Muzycy zaprezentowali publiczno-
ści utwory: S. Moniuszki, W.A. Mozarta Wincente-
go z Kielczy oraz Jacoba de Haan. Na zakończenie 

„Święto Ziemniaka”  
w Maciejowicach

W niedzielne popołudnie 6 października 2019 
r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Maciejowi-
cach zaprezentowali program artystyczny z okazji 
„Święta ziemniaka”, organizowanego przez Koło 

Gospodyń Wiejskich.
Tegoroczny występ pod hasłem „Wizerunek 

dawnej wsi” przypomniał zebranym tradycje 
związane z wiejską chatą i pracą w gospodarstwie 

Projekt realizowany przy wsparciu Województwa Małopolskiego

Projekt realizowany przy wsparciu Województwa Małopolskiego

a także z rolą ziemniaka. Dziewczęta w wiankach 
uplecionych z jesiennych kwiatów i gałązek lipy 
oraz chłopcy z wstążkami w regionalnych kolorach 
zatańczyli z przytupem szota oraz lirycznego kuja-
wiaka, odśpiewali „W moim ogródeczku…” i „Lipkę”, 
a zaproszonym Gościom rozdali na koniec kwiatki 
z przydomowych ogródków.
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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

koncertu publiczność wspólnie z muzykami odśpie-
wała jedną z najpopularniejszych pieśni Stanisława 
Moniuszki „Prząśniczka”. 

Po muzycznych atrakcjach organizatorzy spo-
tkania przygotowali dla publiczności dwa konkursy, 
w których każdy, kto udzielił poprawną odpowiedź 
otrzymywał nagrodę rzeczową. Pierwszy z kon-
kursów, teoretyczny, składał się pięciu pytań opar-
tych na przedstawionej wcześniej prelekcji o życiu 
St. Moniuszki, drugi zaś muzyczny, to także pięć, 

ale tym razem „muzycznych” pytań, przygotowa-
nych przez pana Jarosława Ignaszaka i orkiestrę 
„Kosynierzy”.

Organizatorzy muzycznego spotkania w Skrze-
szowicach, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiej-
skich w Wilkowie, pragnie w tym miejscu podzięko-
wać Bankowi Spółdzielczemu Rzemiosła Oddział 
w Kocmyrzowie oraz Grupie Producentów „Am-
plus” Sp. z o.o. za okazane wsparcie i pomoc przy 
organizacji imprezy.

Dnia 29 października 2019 r. zebrała się specjal-
na Komisja, która na zaproszenie realizatorów pro-
jektu „Moja Najcenniejsza Pamiątka”, przybyła ze 
Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Po 
prezentacji multimedialnej wszystkich zgłoszonych 
do konkursu pamiątek oraz zapoznaniu się z ich 
„historią”,zgodnie z regulaminem obowiązującym 
regulaminem Komisja wybrała trzy najciekawsze 
„Najcenniejsze Pamiątki”, których właścicielom 
przyznano specjalne nagrody, które zostaną wrę-
czone na specjalnym spotkaniu podsumowującym. 
I tak w konkursie nagrodzone zostały następujące 
przedmioty:

• w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bara-
nówce - ”Pamiętnik”,

• w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocmy-
rzowie - „Domek Zalesie”,

• w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goszczy 
– „Samowar”. 

Wszystkie zebrane podczas konkursu 119 
pamiątek wraz z opisami ich historii, zostało 
umieszczonych w pamiątkowym albumie,który 

jest efektem końcowym pracy wszystkich, któ-
rzy uczestniczyli w projekcie „Moja Najcenniejsza 
Pamiątka”.

„Moja najcenniejsza pamiątka”. 
„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"

LISTOPAD NR 21–22/299–230 LISTOPAD NR 21–22/299–230



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: COPY SHOP DRUKARNIA CYFROWA
UL. WARMIJSKA 1, 30-069 KRAKÓW

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.

lokalne
wiadomości

GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

+

GMINA K
O

C
M

Y
R

ZÓ W  -  L U BO
R

Z
Y

C
A


