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Wspólne obrady Rady Gminy  
i Gminnej Rady Seniorów

W poniedziałek 3 lutego 2020 roku odbyło się 
w Urzędzie Gminy spotkanie, podczas którego 
Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz z Gmin-
ną Radą Seniorów, będącą organem doradczym 
samorządu, wspólnie obradowały nad problematy-
ką dotyczącą zarówno realizowanych już w naszej 
gminie działań na rzecz seniorów, jak i dalszego ich 
rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie-

le instytucji, które na co dzień wspierają naszych 
seniorów. Byli to: Dyrektor „Domu Aktywnego 
Seniora” w Łososkowicach – Aleksandra Serafin, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej – Elżbieta Turek, opiekun „Klubu Senior+” 
w Kocmyrzowie – Magdalena Tańska oraz przed-
stawiciele Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

Jak zaznaczył w swojej wypowiedzi Wójt Gmi-
ny Marek Jamborski: „… szczególnie ważnym ele-
mentem, na którym winno się opierać wsparcie dla 
wszelkich inicjatyw mających na celu dalszy rozwój 
aktywności naszych seniorów to szeroko rozumiana 
współpraca seniorów z organizacjami i instytucjami, 
których rolą jest jej organizowanie i szeroko rozumiane 
wsparcie”. 

 
I Mistrzostwa Małopolski Cheerleaders

22 II 2020
Szkoła Podstawowa

im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Wysiołek Luborzycki 160

 
Tomasz Urynowicz - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 

Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Patroni Wydarzenia

Sponsorzy

PATRONAT HONOROWY

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
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Panu Stanisławowi Jungiewiczowi
wyrazy współczucia, głębokiego żalu oraz słowa otuchy,

w związku ze śmiercią Mamy

Ś.P. Marianny Jungiewicz
składają Koleżanki i Koledzy  

z Gminnej Organizacji PSL

 „Tu mieszkam – tu płacę podatek”
Szanowni mieszkańcy,

jednym z głównych źródeł dochodów gminy są 
podatki płacone przez Państwa z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych.

Pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych 
PIT w ok. 38% trafiają do budżetu tej gminy, którą 
podatnik wskaże jako swoje miejsce zamieszkania.

Fundusze te przeznaczane są między innymi na 
finansowanie:

• budowy i modernizacji dróg, chodników, 
oświetlenia ulicznego,

• rozbudowy i modernizacji bazy sportowej 
i oświatowej,

• inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
• zadań z zakresu ochrony środowiska.
Liczba osób zamieszkujących, ale nie zameldo-

wanych na terenie naszej gminy szacowana jest na 
ponad tysiąc mieszkańców. Jeśli osoby te w swoim 
formularzu PIT jako miejsce zamieszkania wskaza-
łyby Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, to w prosty 
sposób przełożyłoby się to na dodatkowy dochód 
w budżecie.

Niestety, podatki osób zameldowanych poza 
naszym terenem stanowią wpływy do budżetu in-
nych gmin.

Każdy, kto składając swoje roczne rozlicze-
nie PIT, jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca, będzie miał udział w jej 
dalszym rozwoju.

W tym celu:
• swoje rozliczenie roczne PIT złóż w Urzę-

dzie Skarbowym w Proszowicach, w części 
A wpisz – Urząd Skarbowy w Proszowicach, 
w części B wskaż – adres zamieszkania na te-
renie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

• poza okresem rozliczeniowym zaktualizuj 
dane o miejscu zamieszkania za pośrednic-
twem formularza aktualizacyjnego ZAP-3, 
który można składać cały rok,

• poinformuj o miejscu zamieszkania swojego 
pracodawcę, który zaktualizowane dane za-
mieści w rozliczeniu podatkowym przesyła-
nym do Urzędu Skarbowego

Dzięki tak prostej czynności możesz mieć udział 
w dalszym rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
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Podpisanie umowy na budowę  
sali gimnastycznej w Karniowie

Dnia 6 lutego 2020 r. została podpisania umo-
wa na „Budowę sali gimnastycznej z zapleczem 
przy Szkole Podstawowej w Karniowie".

Prace realizowane będą przez firmę EURO-
COMPLEX Sp. z o. o. Sp. K. z Krzeszowic. Wartość 
umowy: 2 588 903,50 zł brutto. Termin realizacji 
prac: 31.05.2021 r.

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.

Podpisanie umowy na dokończenie 
budowy parkingu w Goszczy

Dnia 6.02.2020 r. została podpisana umo-
wa na „Dokończenie budowy parkingu „Parkuj 
i jedź" zlokalizowanego przy stacji kolejowej 
w Goszczy”.

Prace realizowane będą przez: Klimek Stanisław 
Firma Handlowo-Usługowa „KAMBUD” z Gminy 
Nowy Wiśnicz. Wartość umowy: 579 985,85 zł 
brutto. Termin realizacji prac 31.07.2020 r.

Zadanie objęte jest projektem dofinansowanym 
z funduszy europejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020 obejmującym zakre-
sem budowę pięciu parkingów: przy stacjach PKP 
i w centrum gminy. Pomoc finansowa UE – to 85 % 
kosztów projektu.

Remont chodnika w Prusach
Obecnie trwają prace związane z remontem 

chodnika przy ulicy Niepodległości w miejscowości 
Prusy, który realizowany jest ze środków Funduszu 
Sołeckiego. Zakres robót obejmuje rozebranie ist-

niejącej nawierzchni, wymianę obrzeży, uzupełnie-
nie podbudowy, regulację studzienek oraz ułożenie 
nowej nawierzchni z kostki brukowej.



LUTY NR 3–4/305–306 LUTY NR 3–4/305–306

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

98

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

98

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI

Informacja dotycząca  
projektu OZE

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy 
uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł ener-
gii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji od-
nawialnych źródeł energii dla gmin województwa 
małopolskiego”.

Uprzejmie informujemy, iż 27 stycznia 2020 r. 
Lider Projektu dokonał wyboru oferty najkorzyst-
niejszej w zakresie: 

• części II w ramach drugiego postępowania 
przetargowego tj. pn.: „Dostawa i montaż 
wraz z uruchomieniem 295 instalacji z pom-
pą ciepła powietrzną”

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, 
za którą uznał ofertę nr VII złożoną przez Wyko-
nawcę działającego pod firmą:

Sanito Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Warszawie: adres: ulica Puławska 
476, 02-884 Warszawa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 roku Prawo zamówień publicznych czas 
na wniesienie ewentualnych odwołań wynosi  
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej. Po tym okresie, a przed 
podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą cała 
dokumentacja przetargowa musi zostać przekaza-
na celem kontroli uprzedniej do Urzędu Zamówień 

Publicznych. Dopiero po otrzymaniu wyników 
z kontroli uprzedniej Zamawiający może podpisać 
umowę na realizację zadania.

Jednocześnie informujemy iż w temacie I części 
(instalacje solarne), III części (kotły na pellet) oraz 
IV części (instalacji fotowoltaicznych) cała doku-
mentacja przetargowa jest w Urzędzie Zamówień 
Publicznych celem kontroli uprzedniej.

Modernizacja odcinka drogi  
wojewódzkiej 776

W dniu 27 stycznia 2020 roku Urząd Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca otrzymał pismo od Dy-
rektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa Marcina 
Hanczkowskiego, będące odpowiedzią na pismo 
Wójta Gminy Marka Jamborskiego, w sprawie 

dokończenia remontu nawierzchni jezdni na ulicy 
Kocmyrzowskiej (odcinek od ul. G. Morcinka do 
miejscowości Prusy). Zgodnie z jego treścią reali-
zacja tego zadania planowana jest przez ZDMK 
na II kwartał 2020 roku.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca w zakładce „Dla mieszkańców 
– OZE” przedstawione zostało Państwu szczegó-
łowe zestawienie urządzeń oraz cen wynikających 
z przeprowadzonego postępowania przetargowe-
go. Informacje w tabeli dotyczą instalacji fotowol-
taicznych, kolektorów słonecznych oraz pieców na 
biomasę.

Informacje dotyczące pomp ciepła zostaną Pań-
stwu przekazane w terminie późniejszym ze wzglę-
du na możliwy czas na wniesienie odwołań do wy-
bory oferty.

Każdy Mieszkaniec w raporcie z inspekcji te-
renowej ma wskazaną moc dobranej instalacji. Po 
tych danych przyporządkują sobie Państwo insta-
lację z załączonej tabeli.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca  
realizuje projekt dofinansowany 
z Funduszy Europejskich  
„Akademia Przedszkolaka”

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do 
edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 
nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji 
przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć 
dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Aka-
demia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. 
do 30.09.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł. 
Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

Grupa docelowa:
• 150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola 

Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”
Główne zadania:
• utworzenie nowego przedszkola „Akademia 

Przedszkolaka” a w nim 150 nowych miejsc 
dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym wyposaże-

nie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydak-
tyczne i zabawki.

• rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zaję-
cia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia 
logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zaję-
cia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe: język 
angielski, zajęcia matematyczno-przyrod-
nicze prowadzone metodą eksperymentu, 
zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa ro-
botów i ich programowanie z dedykowanych 
klocków.

• zapewnienie warunków funkcjonowania  
6 nowo utworzonych oddziałów przedszko-
la poprzez adaptację pomieszczeń na sale 
dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzie-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Akademia Przedszkolaka” numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19
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ci, doposażenie placu zabaw.
• doskonalenie nauczycieli w zakresie wyko-

rzystania TiK oraz metody eksperymen-
tu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych.

Główne rezultaty:
• 150 nowo utworzonych miejsc w przed-

szkolu

• 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, po-
moce dydaktyczne, zabawki dla 150 dzieci 
objętych wsparciem w postaci zajęć dodat-
kowych, 10 nauczycielek przedszkola, które 
podniosą swoje kompetencje.

Małopolska myśli o osobach 
niesamodzielnych

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przystąpiła jako 
Partner do realizacji realizowanego przez Woje-
wództwo Małopolskie projektu dotyczącego 
wsparcia usług opiekuńczych oraz interwencji 
kryzysowej.

5 lutego 2020 r. w Małopolskim Centrum Przed-
siębiorczości odbyło się uroczyste przekazanie li-
stów intencyjnych dotyczących realizacji projektów 
skierowanych do osób niesamodzielnych. W wyda-
rzeniu wzięli udział: Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Łukasz Smółka, Marta Malec-Lech 
z Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Dy-
rektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
Rafał Solecki. 

Zarząd Województwa Małopolskiego pod-
jął decyzję o zwiększeniu, aż o niemal 79 mln zł 
środków na projekty dotyczące wsparcia usług 
opiekuńczych oraz interwencji kryzysowej w Ma-
łopolsce z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
Dzięki temu wsparcie otrzyma dodatkowo 35 pro-
jektów i przełoży się to na konkretne działania 
w całym naszym regionie.

Zwiększeniu środków na projekty dotyczące 
wsparcia usług opiekuńczych oraz interwencji kry-
zysowej dofinansowanych zostanie: 11 centrów 
wsparcia opiekunów nieformalnych, 22 placówki 
zapewniające dzienną opiekę i aktywizację osób 
starszych w dziennych domach dla osób starszych 
i 6 ośrodków interwencji kryzysowej.

Środki finansowe przekazano w ramach Podzia-

łania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja 
kryzysowa – ZIT oraz Poddziałania 9.2.3 Usługi 
opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR 
RPO WM 2014–2020 z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020. Wartość dofinansowania wybra-
nych 35 projektów wynosi 78,4 mln zł.

Działania zapisane w Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020, to wsparcia na wielką skalę. 
Zostały ukierunkowane na następujące obszary 
problemowe:

• wspieranie opiekunów nieformalnych osób 
niesamodzielnych, poprzez uruchomienie 
centrów wsparcia opiekunów, oferujących 
zarówno wsparcie o charakterze edukacyj-
no-doradczym, ale również jako „pierwsze 

Program ochrony powietrza  
dla województwa małopolskiego – 
propozycje zapisów

W dniu 20 stycznia 2020 roku na sali obrad 
Urzędu Gminy odbyło się otwarte spotkanie dla 
mieszkańców gminy, w sprawie propozycji zapisów 
nowego „Programu ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego”. W spotkaniu wziął udział 
Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego pan Piotr Łyczko, radni i sołtysi z Gminy 
Kocmyrzów – Luborzyca, pracownicy urzędu gmi-
ny, a także licznie przybyli mieszkańcy.

Program Ochrony Powietrza (POP) wyznacza 
szereg działań i obowiązków dla mieszkańców i sa-
morządów, których celem jest osiągnięcie w całej 
Małopolsce dopuszczalnych poziomów zanieczysz-
czeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)
pirenu, dwutlenku azotu i ozonu. Proponowane 

zmiany w Programie ochrony powietrza zaprezen-
tował pan Piotr Łyczko. Wiele uwag i wątpliwości 
wzbudził zapis o zakazie stosowania węgla w nowo 
instalowanych od 2021 r. kotłach i ogrzewaczach. 
Pozostają terminy na wymianę kotłów pozaklaso-
wych do końca 2022 i 3,4 klasy do końca 2026 r. 
W trakcie dyskusji mieszkańcy zwrócili uwagę na 
skomplikowaną procedurę ograniczającą dostęp-
ność funduszy z programów pomocowych w tym 
przede wszystkim w rządowym programie „Czyste 
Powietrze”. Kolejne obowiązki jakie zakłada POP 
to między innymi powołanie straży gminnej, zna-
czące zwiększenie ilości i zakresu kontroli palenisk 
indywidualnych, prowadzenie akcji proekologicz-
nych, zamieszczanie na stronie internetowej gminy 
informacji o aktualnym stanie jakości powietrza 

foto: Biuro Prasowe UMWM

źródło informacji” dla opiekunów tych osób 
(typ A),

• wsparcie projektów związanych z tworze-
niem lub rozwojem nowych placówek za-
pewniających dzienną opiekę i aktywizację 
osób niesamodzielnych (typ B),

• wsparcie na tworzenie i/lub działalność 
ośrodków interwencji kryzysowej, zapew-

niających osobom i rodzinom dotkniętych 
problemami i sytuacjami kryzysowymi kom-
pleksową pomoc (typ C).

Więcej informacji pod adresem: https://www.
malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/
malopolska-mysli-o-osobach-niesamodzielnych-3
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na dany dzień, podejmowanie przez urząd gminy 
ekointerwencji, przeprowadzenie inwentaryzacji 
źródeł ciepła w 100%, a także powołanie stanowi-
ska ekodoradcy. Z ww. spotkania, tak jak i z dotych-
czasowych doświadczeń samorządu naszej gminy 
zostały przesłane uwagi i wnioski do urzędu mar-
szałkowskiego. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 
wiele z tych działań już realizuje, z czego corocznie, 
składa sprawozdania do Województwa Małopol-
skiego, bowiem brak realizacji zapisów aktualnego 
Programu Ochrony Powietrza wiąże się z poważ-
nymi karami finansowymi dla gmin.

Zapisy proponowane przez Województwo 
Małopolskie do nowego Programu  
Ochrony Powietrza

Obowiązki dla mieszkańców:
1. Wprowadzenie zakazu stosowania węgla 

w nowo instalowanych od 2021 roku kotłach 
i ogrzewaczach. Pozostają terminy na wymianę 
kotłów pozaklasowych do końca 2022 i 3,4 kla-
sy do końca 2026.

2. Wprowadzenie ograniczeń dla nowo instalowa-
nych od 2021 roku kotłów na biomasę poprzez 
podwyższenie standardów emisji pyłu – emisja 
dla biomasy nie może przekraczać 20 mg/m³. 
Kotły muszą być wyposażone w zbiornik bufo-
rowy odpowiedniej pojemności.

3. Możliwość instalowania od 2021 roku nowych 
kominków i ogrzewaczy pomieszczeń jedynie, 
gdy są to urządzenia z zamkniętą komorą spala-
nia, wartość emisji pyłu nie przekracza 20 mg/
m³ oraz są wyposażone w elektrofiltr bądź au-
tomatykę pozwalającą na sterowanie podawa-
niem powietrza

4. Brak możliwości od 2030 roku montowania no-
wych kotłów na gaz.

Obowiązki dla gmin:
1. Powołanie straży gminnej lub międzygminnej 

prowadzącej kontrole przepisów o ochronie 
środowiska, w tym ekointerwencji oraz kontroli 
systemowych. Kontrole interwencyjne powin-

ny być wykonane w ciągu 12 godzin od zgło-
szenia, oraz dyżury pracowników przez 24 go-
dziny. Kontrole systemowe powinny corocznie 
objąć co najmniej 10% budynków ogrzewanych 
paliwami stałymi.

2. Przeznaczenie co najmniej 1% wydatków bu-
dżetu na dopłaty do wymiany kotłów, instalacje 
OZE lub termomodernizacje u mieszkańców.

3. Dofinansowanie dla obszaru Małopolski z pro-
gramu Czyste Powietrze, Stop Smog i środków 
własnych gmin nie może obejmować nowych 
kotłów na węgiel . Konieczne jest wprowadze-
nie preferencyjnych warunków dla dofinan-
sowania bezemisyjnych odnawialnych źródeł 
energii (pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory).

4. Wszystkie nowe i modernizowane w zakresie 
energetycznym przez gminy budynki publiczne 
od 2021 roku powinny być wyposażone w OZE, 
natomiast od 2030 roku nowe i modernizowa-
ne budynki publiczne powinny być wykonane 
w standardzie zapewnienia zerowego bilansu 
energetycznego, jeżeli jest to technologicznie 
możliwe.

5. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia bazy 
danych o urządzeniach w każdej gminie woje-
wództwa małopolskiego na stan bieżący. Uzu-
pełnienie bazy danych o dane inwentaryzacji 

Informacja w sprawie  
deklaracji za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi

Przypominamy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 
23 października 2019 r. nie ma możliwości zade-
klarowania przez właścicieli nieruchomości niese-
gregacji odpadów komunalnych. W związku z tym 
osoby, które dotychczas zadeklarowały niesegre-
gację odpadów zobowiązane są do złożenia nowej 
deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto w związku z wprowadzeniem od  
1 stycznia 2020 r. zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właści-

cieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kom-
postowniku przydomowym w wysokości 1 zł za 
gospodarstwo domowe, osoby posiadające kompo-
stownik powinny złożyć nową deklarację.

Szczegółowe informacje znajdują się na: http://
kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/dla-mieszkancow/
gospodarka-odpadami-komunalnymi/

źródeł emisji na terenie gminy do końca 2020 
roku. Obowiązek zaangażowania sołtysów 
i pracowników gminy w inwentaryzację. Aktu-
alizacja bazy powinna odbywać się na zakoń-
czenie każdego kwartału , aby możliwe było 
kwartalne monitorowanie zmian z poziomu wo-
jewództwa . Objęcie systemem inwentaryzacji 
nowych budynków powstających w trakcie 
roku na terenie gminy na podstawie pozwoleń 
i zgłoszeń z zakresu budownictwa przekazywa-
nych przez powiat.

6. Obowiązek przeprowadzenia kontroli prewen-
cyjnych spalania odpadów i zakazanych paliw 
w co najmniej 5 budynkach dziennie w każdej 
gminie (1 stopień), a w 10 budynkach (2 stopień 
i 3 stopień).

7. Przeprowadzenie inwentaryzacji 100% źródeł 
ciepła oraz instalacji OZE na terenie gminy do 
końca 2020 roku. Aktualizacja bazy powinna 
odbywać się na zakończenie każdego kwarta-
łu, aby możliwe było kwartalne monitorowanie 
zmian z poziomu województwa.

8. Wprowadzenie strefy ograniczonej emisji ko-
munikacyjnej na obszarze Krakowa, obejmu-
jącej obszar ograniczony III obwodnicą miasta. 

Ograniczenie obejmujące wszystkie pojazdy 
–osobowe, lekkie samochody ciężarowe (do-
stawcze) i samochody ciężarowe oraz uwzględ-
niające mieszkańców Krakowa. Możliwość 
wjazdu do strefy jedynie przez pojazdy z silni-
kiem Diesla spełniające co najmniej wymagania 
normy emisyjnej EURO 6oraz pojazdy benzy-
nowe spełniające co najmniej wymagania norm

9. Preferencje finansowania odnawialnych źródeł 
energii przy jednoczesnym ograniczeniu finan-
sowania dla instalacji gazowych

10. Zakaz stosowania gazu ziemnego i oleju opało-
wego w nowych budynkach od 2030 roku. Po-
wstają tylko źródła rozumiane jako OZE. Odej-
ście od stosowania paliw kopalnych (gaz, olej) 
w istniejących budynkach do 2050.

Szczegółowy zapis proponowanych zmian do 
nowego POP-u znajduję się na stronie https://
powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/zapowiedzi/
zaproszenie-na-spotkania-konsultacyjne-pop/
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Co słychać w „Klubie Senior+”  
w Kocmyrzowie

Pierwszy miesiąc działalności „Klubu Senior+” 
zakończyła zabawa karnawałowa. Spotkanie przy 
muzyce uświetnili swoją obecnością: Wójt Gminy, 
Radni, seniorzy z Gminnej Rady Seniorów oraz 
uczestnicy zajęć w Klubie Senior+. Miesiąc styczeń 
„Klub Senior+” może zaliczyć do udanych. Jest co-

raz więcej uczestników zajęć i coraz szersza ofer-
ta. Cały czas można jeszcze wypełniać deklaracje 
bezpłatnego uczestnictwa w Klubie. Zapraszamy 
na zajęcia „Klubu Senior+” tych mieszkańców na-
szej gminy w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, 

którzy chcą realizować swoje pasje, nawiązywać 
przyjaźnie i mile spędzać popołudniowy czas.

Jak już wcześniej informowaliśmy „Klub Se-
nior+” działa 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, 
środy i piątki w godzinach od 15.00 do 19.00. Pro-
wadzone są m.in. zajęcia z fizjoterapeutą, warszta-
ty z rękodzieła, majsterkowania, treningi umysłu. 
W lutym rozpoczęły się kolejne zajęcia, w tym m.in. 
nordic walking.

Młodopolskie Centrum  
Przedsiębiorczości zaprasza

Młodopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
w Krakowie, będące instytucją Województwa 
Małopolskiego, zaprasza wszystkich zainte-
resowanych przedsiębiorców z terenu gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca na spotkanie z Ekodorad-
cami dla biznesu Maksymilianem Kocerbą i Dariu-
szem Tatarą, przedstawicielami Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości oraz Ekoradną Wo-
jewództwa Małopolskiego Katarzyną Konewec-
ką-Hołój. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 lu-
tego o godz. 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

Podczas spotkania można będzie otrzymać 
szczegółowe informacje dotyczące m.in.: 

• możliwych do zastosowania źródłach ener-
gii odnawialnej w kontekście oszczędności 
energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystania 
ciepła odpadowego, źródłach finansowania 
ze środków zewnętrznych zarówno inwe-
stycji z zakresu ekoinnowacji, jak i odnawial-
nych źródeł energii,

• diagnozy obowiązków prawnych przedsię-
biorstwa w zakresie środowiskowym oraz 
stopnia ich spełniania, z uwzględnieniem 
rodzaju prowadzonej działalności gospodar-
czej,

• informację o zakresie zachodzących zmian 
prawnych, wymogów, nowych źródeł finan-
sowania ze szczególnym uwzględnieniem 
obszaru ochrony środowiska, 

• informację o wymaganych sprawozdaniach 
i opłatach za korzystanie ze środowiska oraz 
w razie potrzeby o wymaganej dokumentacji 
środowiskowej,

• informację o obowiązkach przedsiębiorcy 
związanych z emisją zanieczyszczeń gazo-
wych i pyłowych do powietrza, w tym o wy-
mogach Uchwał Antysmogowych,

• diagnozy potrzeb ekologicznych małopol-
skich przedsiebiorstw w kontekscie założeń 
nowego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2021–2027.

EKODORADCY
DLA BIZNESU

Ekodoradcy dla biznesu
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: 12 376 9158

504 779 842
email: ekodoradcy@mcp.malopolska.pl

http://www.mcp.malopolska.pl/

EKOINNOWACJE
EKOINFORMACJE
EKOTECHNOLOGIE

Informacja Urzędu Gminy
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca infor-

muje, że każdy Rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany 
do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do 
wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia 
gruntów będących w posiadaniu lub współposiada-
niu w terminach:

• od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. – 
wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) sta-
nowiącymi dowód zakup oleju napędowego 

w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycz-
nia 2020 r.,

• od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 
r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakup oleju napędo-
wego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 
lipca 2020 r. w ramach limitu określonego na 
2020 rok.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez 
producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do 
wniosku należy dołączyć dokument wydany przez 
kierownika biura powiatowego Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ARMiR) zawie-
rający informacje o średniej rocznej liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego 
w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym 
rok, w którym będzie składany wniosek. Zwrot po-
datku akcyzowego przysługuje na bydło określone 
w załączniku do ustawy czyli: buhaje od 6 do 18 
miesiąca, krowy, cielęta do 6 miesiąca, jałówki od 6 
do 18 miesiąca.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. 
wynosi:

• 100,00 zł × ilość ha użytków rolnych oraz

• 30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jed-
nostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 1–30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia 

wniosku w pierwszym terminie,
• 1–31 października 2020 r. w przypadku zło-

żenia wniosku w drugim terminie, gotówką 
w kasie urzędu gminy lub przelewem na ra-
chunek bankowy podany we wniosku.
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„Dom Aktywnego Seniora”  
w Łososkowicach

„Dom Aktywnego Seniora” w Łososkowicach 
mieści się w dawnej szkole podstawowej. Aktyw-
nie i żywo działamy już od kilku miesięcy. Jest to 
inwestycja współfinansowana ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego skierowana do osób 
samotnych powyżej 60 roku życia zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczest-
nicy „Domu Aktywnego Seniora” biorą udział w za-
jęciach od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8:00 do 16:00, uczestniczą w zajęciach aktywizu-
jąco-usprawniających fizycznie i społecznie. 
Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach 
takich jak: arteterapia, muzykoterapia, bibliotera-

pia, terapia komputerowa, zajęcia ruchowe, reha-
bilitacja, terapia reminiscencyjna, rozrywkowa, ku-
linarna, ergoterapia. Uczestnicy miło spędzają czas 
wśród rówieśników jak również zawsze mogą liczyć 
na wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, 
terapeutów oraz pozostałego personelu. Ośrodek 
zapewnia wszystkim uczestnikom transport, opie-
kę wykwalifikowanego personelu, ciekawe zajęcia, 
jak również smaczne posiłki. Poza tym Seniorzy 
uczestniczą w organizowanych przez DAS olimpia-
dach, imprezach takich jak: „Andrzejki”, „Wigilia”, 
„Sylwester” czy „Dzień Seniora”.

Opr. Aleksandra Serafin

Spotkania naszych Seniorów 
 Krzysztoforzyce

12 stycznia 2020 roku, w świetlicy wiejskiej 
w Krzysztoforzycach, z inicjatywy pani Bogusławy 
Król, reprezentującej Krzysztoforzyce w Gminnej 
Radzie Seniorów oraz pani Anna Przeniosło z Rady 
Sołeckiej tej miejscowości zorganizowano wspólne 
kolędowanie „seniorów i wnuków”. Podczas spotka-
nia wystąpił zespól wokalny „Wspomnienie” oraz 
instrumentalistki: Małgosia (wiolonczela) i Gabry-

sia (klarnet). W spotkaniu tym uczestniczyła jedna 
z najstarszych mieszkanek Krzysztoforzyc pani 
Stanisława Hajduga, której wszyscy uczestnicy zło-
żyli najserdeczniejsze życzenia. Piękne, tradycyjne 
kolędy i wiersze o Bożym Narodzeniu wprowadziły 
wszystkich uczestników w świąteczny nastrój. Spo-
tkanie kolędowe przebiegało w rodzinnej atmosfe-
rze. Gościem spotkania w Krzysztoforzycach była 
m.in. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Da-
nuta Sokół.

Goszcza
19 stycznia 2020 roku seniorzy z miejscowości 

Goszcza i Sadowie wzięli udział w spotkaniu inte-
gracyjnym, które odbyło się w remizie OSP Gosz-
cza, a którego organizatorem była Gminna Rada 

Seniorów. Było ono, dla uczestniczących w nim 
seniorów, wspaniałą okazją do wspólnego kolę-
dowania i złożenia sobie życzeń noworocznych. 
Uczestników spotkania powitali państwo Danuta 
Sokół i Józef Chmiel – członkowie Gminnej Rady 
Seniorów, a zarazem główni jego organizatorzy. 

W spotkaniu uczestniczyła najstarsza mieszkanka 
Goszczy pani Zofia Nowak, której wszyscy obecni 
złożyli życzenia. Podczas „imprezy” nie zabrakło 
smacznego jedzenie, o co zadbali jej organizato-
rzy, a przede wszystkim znakomitej atmosfery 
i dobrej zabawy, z muzyką w wykonaniu zespołu 
„Wspomnienie”. 

Gminna Rada Seniorów serdecznie dziękuje 
Stowarzyszeniu „Aktywna Wieś w Goszczy i Sado-
wiu” za okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji 
niedzielnego spotkania integracyjnego seniorów.

Łuczyce
W dniu 2 lutego 2020 roku, w remizie OSP w Łu-

czycach odbyło się „Noworoczno-Karnawałowe 
Spotkanie” Seniorów tej miejscowości. Zostało ono 
zorganizowane z inicjatywy Gminnej Rady Senio-
rów, a zwłaszcza jej Przewodniczącej Danuty Sokół 
oraz pana Bogusława Janika, przedstawiciela Łu-
czyc, we wspomnianej już GRS. W organizację tej 
wyjątkowej imprezy bardzo aktywnie włączyli się 
radni Łuczyc Jadwiga Łach i Paweł Mazur, sołtys 
tej miejscowości Agnieszka Sykut, pani Katarzy-
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na Wcisło-Nowak, członkinie KGW Łuczyce oraz 
druhowie z OSP Łuczyce. W trakcie, tego wyjąt-
kowego spotkania, Wójt Gminy Marek Jamborski, 
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, 
przedstawiciele GRS Danuta Sokół i Bogusław Ja-
nik oraz Radna Jadwiga Łach złożyli gorące życze-
nia,wyrazy uznania i podziękowania obecnym na 

spotkaniu najstarszym seniorom Łuczyc. Byli to:
• pani Paulina Tomczyk – zwyciężczyni Kon-

kursu Kolęd w Krzeszowicach, wieloletnia 
działaczka społeczna, członkini zespołu wo-
kalnego „Serenada”,

• pani Krystyna Szeląg – wieloletnia nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej w Łuczycach, 

• pan Ryszard Kawula – najstarszy strażak 
OSP Łuczyce.

Wielkim przeżyciem dla naszych Seniorów 
był koncert zespołu wokalnego „Serenada”, któ-

ry wprowadził niesamowitą rodzinną atmosferę 
i zachęcił wszystkich do wspólnego biesiadowania. 
Tak jak i inne spotkania, których organizatorem jest 
Gminna Rada Seniorów, spotkanie w Łuczycach 
okazało się być czasem wspólnego śpiewu, radości 
i integracji.

„Małopolska Akademia  
Siatkówki” w Luborzycy

Dzięki uzyskaniu bardzo dużej ilości głosów 
wsparcia od mieszkańców Krakowskiego Obsza-
ru Metropolitarnego, w ramach IV edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 
2019, realizowane będzie zadanie KOM 14 – „Ma-
łopolska Akademia Siatkówki”. Zadanie to realizo-

wane będzie w kilku wybranych placówkach, w tym 
w Szkole Podstawowej w Luborzycy. Prowadzone 
m.in. w Luborzycy zajęcia z zakresu piłki siatkowej 
będą realizowane bezpłatnie, przez wykwalifiko-
wanych trenerów i instruktorów piłki siatkowej.

II edycja „Działaj Lokalnie” za nami 
Grudzień to czas w którym często dokonujemy 

podsumowań tego co się wydarzyło wciągu mi-
jającego roku. Program Działaj Lokalnie 2019 bo 
właśnie o nim dziś chcemy powiedzieć kilka słów, 
dobiegł końca. Dnia 19 grudnia nasz Ośrodek Dzia-
łaj Lokalnie Stowarzyszenie Korona Północnego 
Krakowa zorganizował spotkanie podsumowujące 
II edycję programu Działaj Lokalnie realizowanego 
na terenie naszego Stowarzyszenia czyli w gminach 
Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Igołomia – 
Wawrzeńczyce, Wielka Wieś oraz Zielonki.

Cieszymy się, że wieści o Programie „Działaj 
Lokalnie” dofinansowanym ze środków Programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwo-
ju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Korona Północnego Krakowa” coraz 
bardziej się roznoszą. Jednym z naszych głównych 
celów jest propagowanie ważnych wartości przy-
świecających programowi m.in zaangażowanie 
i wyzwolenie społecznej energii, dzielenie się swo-
imi zasobami i możliwościami, oraz szeroka promo-

cja działań na terenie Naszego Ośrodka Działaj Lo-
kalnie. A to po to by wszystkim nam żyło się lepiej, 
byśmy znali swoich sąsiadów, wspólnie tworzyli coś 
dla siebie i innych.

W spotkaniu podsumowującym wzięły udział 
osoby reprezentujące Stowarzyszenie Korona 
Północnego Krakowa Prezes Piotr Adamczuk, Wi-
ceprezes Barbara Kawa, Dyrektor Biura Monika 
Kwaczała, pracownicy Biura: Katarzyna Nogieć, 
Agnieszka Bednarczyk oraz przedstawiciele or-
ganizacji biorących udział w tegorocznym progra-
mie Działaj Lokalnie: Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bibicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagó-
rzycach Dworskich, Stowarzyszenia Kół Gospo-
dyń Wiejskich gminy Michałowice „Pod Kwitnącą 
Jabłonią”, Koło Gospodyń Wiejskich Kocmyrzów, 
Stowarzyszenie Razem dla Pietrzejowic, Mało-
polskie Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Sze-
rokie Horyzonty, Fundacji im. Marszałka Marka 
Nawary, Reprezentanci grup nieformalnych Bi-
blioteczny Klub Fanów Pamiątek Historycznych, 
działający przy wsparciu Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, Aktywne 
Raciborowice, grupa działająca przy wsparciu Lu-
dowego Klubu Sportowego Galicja Raciborowice 
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oraz Grupa reporterska Bez Słowa działająca przy 
wsparciu Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice. 
W ramach podziękowań za pracę i czas włożony 
w realizację projektów grantobiorcy otrzymali oka-
zjonalną statuetkę, symbolizującą udział w drugiej 
edycji programu Działaj Lokalnie oraz kalendarz 
z miejscem do planowania przyszłych projektów. 
Dziękujemy reprezentantom Ochotniczej Straży 
Pożarnej panu Markowi Małkowi, panu Andrzejo-
wi Domagalskiemu oraz pani Dominice Rzewuskiej 
za udostępnienie lokalu oraz tak miłe przyjęcie nas 
pod swój dach.

Gratulujemy wszystkim grantobiorcom reali-
zacji projektów. Dziękujemy za dobrą współpracę 
i wspólnie spędzony czas. Życzymy Państwu no-
wych pomysłów i sił na tworzenie kolejnych miejsc 
łączących pokolenia, jednoczących ludzi i dających 
radość sobie i innym. Mimo, że to koniec pewnego 
etapu to z optymizmem patrzymy na nadchodzący 
nowy rok i mamy nadzieję, że zobaczymy się wspól-
nie przy realizacji kolejnych edycji Programu Dzia-
łaj Lokalnie na naszym terenie.

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa ogłasza  
nabór na projekty grantowe

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
informuje przedsiębiorców planujących rozwinąć 
swoją firmę oraz osoby fizyczne, które pragną 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodar-
czej o najbliższych naborach wniosków na tzw. 
działania przedsiębiorcze. Nabory wniosków na 
Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 
Rozwijanie działalności gospodarczej odbędą 
się najprawdopodobniej w terminie od 17 lutego  
do 2 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat naborów, 
procedury oceny i wyboru, a także kryteriów wy-
boru operacji znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej www.koronakrakowa.pl oraz w biu-
rze Stowarzyszenia pod adresem: remiza OSP –  
ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce,  
nr tel.: 664 067 821, 12 346 43 12. Zapraszamy 
do kontaktu!

Ćwiczenia strażaków-ratowników
W dniu 2 lutego 2020 roku z inicjatywy GPR 

OSP Goszcza, Nadleśnictwo Niepołomice zorgani-
zowało pozorowaną akcję poszukiwawczą. Celem 
ćwiczeń było wypracowanie dobrej współpracy 
między jednostkami, poznanie się grup zaanga-
żowanych w poszukiwania w naszym rejonie oraz 

poznanie technik i metod działań w akcjach poszu-
kiwawczo-ratowniczych. Poszukiwania zaginio-
nego ornitologa, koordynowane przez GPR OSP 
Goszcza, prowadzone były na skraju Puszczy Nie-
połomickiej w okolicy Woli Zabierzowskiej. W akcji 
uczestniczyli: Nadleśnictwo Niepołomice, Straż 

Spotkanie z Komendantem Głównym PSP 
W Komendzie Głównej Państwowej Straży Po-

żarnej w Warszawie odbyło się 7 lutego 2020 roku 
spotkanie członka Prezydium Zarządu Gminnego 
ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i zarazem 
Naczelnika OSP Goszcza druha Łukasza Dutkiewi-
cza oraz Dowódcy GPR OSP Goszcza druha Marci-
na Zębali z Komendantem Głównym PSP st. bryg. 

mgr Andrzejem Bartkowiakiem. Celem spotkania 
była promocja Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 
OSP Goszcza oraz doskonalenie współpracy z PSP. 
Rozmowa przebiegła w serdecznej, rzeczowej at-
mosferze i z pewnością przyniesie owoce w postaci 
coraz lepszej współpracy na rzecz ratowania życia 
osób zaginionych.

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

Leśna, KPP Wieliczka, KP Wieliczka, JRG 5 Kra-
ków, KP PSP Wieliczka, GPR OSP Goszcza, OSP 
Niepołomice, OSP Zabierzów Bocheński, OSP My-
ślenice Górne Przedmieście, Myślenicka GPR, Nie-
połomicki Klub Krótkofalowców SP-9 MOA oraz 
11 Brygada Małopolska WOT, jako obserwatorzy. 

Zastosowano różnorodne techniki poszukiwań: 
quady, dron, szybkie trójki z psami na smyczy, ze-
społy z psami poszukiwawczymi. Akcja zakończyła 
się sukcesem: poszkodowany został odnaleziony 
przez zespół ratowników Myślenickiej GPR qu-
adem, a w ramach kontynuacji ćwiczeń – powtór-

nie przez zespół z psem GPR Goszcza. Wszystkim 
uczestnikom bardzo dziękujemy za wielkie zaanga-
żowanie, dobrą współpracę i ciepłą, mimo lodowa-
tego wiatru, atmosferę. Szczególne podziękowania 
kierujemy do Nadleśnictwa za troskę o nakarmie-
nie i ogrzanie pracujących ratowników przez orga-
nizację „bufetu” (grill, gorąca herbata), a także OSP 
Myślenice Górne Przedmieście za zaplecze logi-
styczne w postaci namiotu.

Dziękujemy też naszemu fotografowi za uwiecz-
nienie wydarzenia.

Foto. Marcin Mucha
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Gmina Kocmyrzów-Luborzyca  
w policyjnych statystykach – rok 2019

Miniony 2019 rok należy zaliczyć do jednych 
z bezpieczniejszych w historii Komisariatu Policji 
w Słomnikach. Choć liczba podjętych na terenie 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca interwencji (1100) 
może budzić niepokój, to ilość zgłoszeń, które 
skutkowały wszczęciem postępowania karnego 
wyniosła znacznie mniej, bo 124. Jest to porów-
nywalna ilość z ubiegłym rokiem, ale o 24 mniejsza 
niż w 2017. Największą liczbę zdarzeń odnotowa-

no na terenie miejscowości Kocmyrzów, Dojazdów 
i Baranówka. Najmniej działo się w Łososiowicach, 
Wiktorowicach i Marszowicach.

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia ilość 
wszczętych postępowań przygotowawczych z po-
szczególnych kategorii:

Nadal dominującą kategorią przestępstw o cha-
rakterze kryminalnym są oszustwa. Przestępcy 
wymyślają coraz to nowe sposoby na wyłudze-
nie pieniędzy. Do lamusa odchodzą takie metody 
wzbogacania się jak włamania do domów, rozboje, 
czy kradzieże. Wymagają zaangażowania, są cza-
sochłonne, łatwo o dekonspirację. A i łup coraz 
mniej atrakcyjny, bo mało kto nosi przy sobie duże 
ilości gotówki, czy trzyma w domu wartościowe 
przedmioty.

Najpopularniejszymi metodami szybkiego wyłu-
dzenia pieniędzy są obecnie :

• wystawianie fikcyjnych towarów na porta-

lach internetowych i nie realizowanie trans-
akcji (tzw. oszustwa internetowe)

• podszywanie się pod znajomych (najczęściej 
na portalach społecznościach i interneto-
wych komunikatorach) w celu uzyskania 
kodów blików uprawniających do wypłaty 
pieniędzy z rachunków bankowych

• podszywanie się pod osoby najbliższe i tele-
foniczne informowanie, zwłaszcza starszych 
ludzi, o konieczności przekazania dużej kwo-
ty pieniędzy w zamian za odstąpienie np. od 
skierowania sprawy do sądu czy od areszto-
wania osoby ( metoda tzw. na wnuczka)

Kategoria Ilość postępowań wszczętych
2019 2018 2017

Kradzież 6 6 9

Włamanie 9 10 14

Rozbój 1 0 0

Uszczerbek na zdrowiu 9 9 4

Uszkodzenie mienia 9 9 10

Oszustwo 11 13 13

Nietrzeźwy kierujący 22 21 24

Znęcanie nad rodziną 14 9 10

Posiadanie narkotyków 8 4 4

Inne 35 41 61

• podszywanie się pod policjantów i telefonicz-
ne informowanie, również przede wszyst-
kim osoby starsze, o konieczności przeka-
zania wszystkich oszczędności, gdyż są one 
zagrożone przejęciem przez hakerów (meto-
da na tzw. policjanta)

• podszywanie się pod pracowników elek-
trowni, administracji budynków, pracowni-
ków ZUS, banku itp. – sprawcy zazwyczaj 
działają w dwójkę i po wejściu do domu 
jedna osoba zagaduje domownika, a druga 
kradnie.

Kolejnym bardzo uciążliwym społecznie prze-
stępstwem jest kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości. W ubiegłym roku na terenie gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca zatrzymano łącznie 29 kie-
rujących „na podwójnym gazie”, z czego 22 posia-
dało co najmniej pół promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu, czyli podlegali odpowiedzialności 
karnej za przestępstwo z art. 178a§1kk. Również 
przestępstwa narkotykowe są tym obszarem, któ-
ry budzi niepokój. Bezpośrednie sąsiedztwo z mia-
stem Krakowem powoduje, że dostępność do tych 
środków jest większa. Młodzież coraz częściej od-
chodzi od takich używek, jak papierosy, czy alkohol 
na rzecz narkotyków. Intensywna praca operacyj-
na policjantów tutejszej jednostki przyniosła sku-
tek w postaci zatrzymania 11 osób i zabezpieczenia 
ponad 120 g marihuany, 30 g mefedronu i ponad 
10 g amfetaminy. Zlikwidowano również uprawę 
konopi indyjskich. 

Kategorią czynów zabronionych, których ilość 
znacznie wzrosła jest też przemoc w rodzinie. 
W minionym roku nasz komisariat prowadził aż 
32 „Niebieskie Karty” oraz 22 dochodzenia z art. 
207§ 1 kk dotyczące znęcania się psychicznego 
i fizycznego na członkami rodziny. Problem ten jest 
tematem przewodnim grup roboczych powołanych 
w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarne-
go ds. Przeciwdziałania Przemocy, w skład których 
wchodzą dzielnicowi.

Ponadto dzielnicowi w osobach mł.asp. Karoliny 
Ćwiklińskiej, mł.asp. Macieja Lejdy i st.sierż. Łuka-
sza Heród uczestniczyli w 2019 roku w 191 spotka-
niach ze społeczeństwem. Każde takie spotkanie 
jest dla nas bardzo cenne. To nie tylko to wymiana 

informacji i poglądów, ale też wspólne monitorowa-
nie i tworzenie analizy stanu bezpieczeństwa.

Dużą popularnością nadal cieszy się Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest ważnym na-
rzędziem, które pozwala na rzetelne i czytelne zi-
dentyfikowanie i przedstawienie skali i rodzaju za-
grożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego. Mapy zagrożeń to istotny element procesu 
zarządzania bezpieczeństwem publicznym, reali-
zowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym 
i społecznym.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
opiera się o informacje skatalogowane w trzech 
płaszczyznach:

• informacje gromadzone w policyjnych syste-
mach informatycznych,

• informacje pozyskiwane od społeczeństwa 
w trakcie bezpośrednich kontaktów z oby-
watelami, z przedstawicielami samorządu 
terytorialnego, organizacji pozarządowych 
itp.; w trakcie realizowanych debat społecz-
nych poświęconych bezpieczeństwu pu-
blicznemu,

• informacje pozyskiwane od obywateli (in-
ternautów) z wykorzystaniem platformy 
wymiany informacji.

I właśnie tych ostatnich, dzięki aktywności in-
ternautów, było 30. Najczęściej były to informacje 
dotyczące przekraczania prędkości na różnych od-
cinkach dróg w miejscowości Wiktorowice, Pietrze-
jowice, Zastów, czy Prusy. Informowano nas rów-
nież o bezpańskich psach w Skrzeszowicach, czy 
dzikich wysypiskach śmieci w Zastowie. Wszystkie 
te informacje są rzetelnie weryfikowane, a w miej-
sca zagrożone odpowiednio kierowane siły i środki.

W 2019 r. Komisariat Policji w Słomnikach prze-
prowadził ponadto 111 czynności wyjaśniających 
w sprawach o wykroczenia. Zdecydowaną więk-
szość stanowią te popełniane w ruchu drogowym. 
Przekraczanie dozwolonej prędkości, przekra-
czanie linii ciągłej, wyprzedzanie na przejściu dla 
pieszych, to tylko kilka z tych najczęściej popeł-
nianych. Szczególnie niebezpiecznym miejscem na 
mapie zagrożeń jest przejazd kolejowy w Zastowie, 
gdzie notorycznie kierujący nie dostosowują się do 
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sygnalizacji świetlnej nadającej sygnał czerwony 
i próbują ominąć opuszczające się rogatki, powo-
dując zagrożenie dla siebie i innych uczestników 
ruchu. W Komisariacie Policji w Słomnikach prowa-
dzonych było aż 34 tego typu spraw. To niemal 1/3 
wszystkich postępowań wyjaśniających. Przejazd 
ten, jak i pozostałe na terenie gminy zostały objęte 
naszym szczególnym nadzorem.

O bezpieczeństwo w ruchu drogowym dbamy 
również prowadząc działania profilaktyczne. I tak 
w ubiegłym roku na terenie gminy Kocmyrzów 
Luborzyca policjanci przeprowadzili 53 prelekcje 

dla łącznej ilości 2332 uczniów, oraz 34 spotkania 
z nauczycielami.

Na 2020 rok życzę wszystkim Mieszkańcom Gmi-
ny Kocmyrzów Luborzyca i Czytelnikom Wiadomości 
Lokalnych dużo spokoju i aby skutkiem naszych wspól-
nie podejmowanych starań i działań był odczuwalny 
wzrost poczucia bezpieczeństwa.

asp. szt. Monika Głogowska,
Zastępca Komendanta

Komisariatu Policji w Słomnikach

Samochód gaśniczy dla OSP Maciejowice
W pierwszych dniach lutego 2020 roku na wy-

posażeniu jednostki OSP Maciejowice znalazł się 
średni samochód gaśniczy na podwoziu „Mercedes 
Actros 1835”, rok produkcji 1999. Jest to pojazd 
wyposażony w silnik diesla o mocy 350 KM, po-

siada kompozytowy zbiornik wodny o pojemności 
2400 litrów oraz 200 litrowy kompozytowy zbior-
nik na środek pianotwórczy, a także autopompę 
jednostopniową o wydajności 2400 l/min. Ponad-

to „Mercedes” wyposażony został w falę świetlną, 
oświetlenie pola pracy ratowników, oświetlenie ze-
wnętrzne pojazdu, masz oświetleniowy – wszystko 
to w technologii LED oraz działko wodne i elek-
tryczną wyciągarkę samochodową. Samochód za-
kupiony został ze środków budżetu Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, przy wsparciu finansowy Powiatu 
Krakowskiego, pozyskanym w ramach programu 
„Bezpieczny Powiat”.

Spotkanie opłatkowe w Prusach
W dniu 18 stycznia 2020 roku, na plebanii przy 

kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Prusach przy wspól-
nym , świątecznym stole zgromadzili się zaproszeni 
seniorzy i goście. Organizatorem spotkania było 
Koło Gospodyń Wiejskich w Prusach. Spotkanie 
opłatkowe rozpoczął proboszcz parafii Franciszek 
Walkosz, następnie wszyscy składali sobie życze-
nia i dzielili się opłatkiem. Przyszedł czas na wspól-
ne kolędowanie. Niektórzy z seniorów przynieśli 
ze sobą stare śpiewniki z kolędami i pastorałka-
mi. Uczestnicy spotkania, mogli się przekonać, że 
wspólny śpiew buduje i wzmacnia lokalną wspólno-
tę, a niezwykły klimat świąteczny sprzyja refleksji, 
wspomnieniom i rozmowom. Dziękujemy księdzu 

proboszczowi za udostępnienie pomieszczenia na 
plebanii i stworzenie miłej atmosfery spotkania.

E. Konieczna

 „Spotkanie z kolędą” w Goszycach
W sobotę 25 stycznia 2020 roku Koło Gospo-

dyń Wiejskich z Goszyc przygotowało kolejne już 
spotkanie integracyjne pn.„Spotkanie z kolędą”. 
Uczestniczyli w nim nie tylko mieszkańcy tej miej-
scowości, ale także zaproszeni Goście, a wśród 
nich: Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Marek 
Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy Małgo-

rzata Doniec, Dyrektor SP w Goszycach Iwona Ni-
klińska-Tutaj, Prezes GS „Samopomoc Chłopska” 
Anna Kurowska, Dyrektor Banku Spółdzielczego 
Sabina Sitko oraz przedstawiciele Kół Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszeń działających na terenie 
naszej gminy.

Głównym punktem, specjalnie na tę okazję 

przygotowanego programu artystycznego, była 
inscenizacja tradycyjnych „Bożonarodzeniowych 
Jasełek” w wykonaniu uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Goszycach, nad którymi opiekę sprawo-
wały nauczycielki tejże szkoły panie: J. Klimek,  

E. Korfel i M. Marcinkowska. „Szkolnym artystom” 
towarzyszył podczas Ich występu młodzieżowy, 
męski zespół wokalny „Tyr tum, Pyr tum” , którego 
repertuar to przede wszystkim tradycyjne polskie 
kolędy oraz utwory biesiadne, a który tworzą mło-
dzi mieszkańcy kilku miejscowości naszej gminy. 
Ponadto, uczestnicy sobotniego spotkania, mogli 
wysłuchać mini recitalu tradycyjnych kolęd w wy-
konaniu Agnieszki Bednarczyk oraz występu zna-
nego, nie tylko w naszej gminie, zespołu wokalnego 
„Serenada”.

Spotkanie z kolędą w Goszycach zostało dofi-
nansowane w ramach małych grantów z budżetu 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
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Koncert kolęd w Centrum Kultury
Wieczorem, 17 stycznia 2020 r. w sali widowi-

skowej CKIP odbył się, jak co roku, koncert kolęd 
w wykonaniu uczniów uczących się gry na instru-
mentach muzycznych w Centrum Kultury. Wysłu-
chaliśmy prawie czterdziestu pięknych polskich 
kolęd w interpretacji młodych artystów, którzy 
starali się przekazać swoją grą nastrój i indywidu-
alny charakter poszczególnych „perełek” polskiej 
literatury muzycznej. Przed każdą prezentowaną 
kolędą Karolina Dzięgiel oraz Karolina Kurpik czy-
tały wybrane fragmenty tekstu, przypominające 
nam treść poszczególnego utworu i wprowadzając 
w wydarzenia, które miały miejsce dwa tysiące lat 
temu.

Polskie kolędy uznawane są na całym świecie 
za najpiękniejsze pieśni czasu Bożego Narodzenia 
i podziwiane za swój zróżnicowany i niespotykany 
klimat każdego utworu oraz bogatą treść każdej 
z tych miniatur muzycznych. Cieszy fakt, że ucznio-
wie tak chętnie grają te utwory, chcą je pozna-
wać i nie mogą doczekać się czasu kolędowego... 
a potem z zapałem i przejęciem dzielą się nabyty-
mi umiejętnościami i grą przekazują swoje emocje 
i swoją wrażliwość.

Podczas koncertu wystąpili uczniowie Sek-
cji Gitary prowadzonej przez Pawła Dysa, Sekcji 

Skrzypiec Wojciecha Świtały i Sekcji Instrumentów 
Klawiszowych i Zespołów Kameralnych Barba-
ry Hawling, która ten wieczór kolędowy również 
prowadziła. 

Fortepian: Justyna Włodarczyk, Basia Dziedzic, 
Krzysiu Dziedzic, Gabrysia Nowak, Tadzio Wierz-
banowski, Julia Gut, Gabrysia Ćwikła, Zuzia Ożóg, 
Oliwka Ożóg, Antek Chuchmacz, Mateusz Gaudyn, 
Michał Martowicz, Karolina Kurpik, Gabriela Ma-
kuszewska, Wiktoria Skubis, Julian Nowak, Wiktor 
Kuźniar, Hubert Kopczyński, Patryk Giergielewicz, 
Radek Górecki, Emilka Wcisło, Tymoteusz Król, Ju-
lia Cuppa, Alicja Lutyńska. Akordeon: Karol Macek. 
Skrzypce: Agata Martowicz. Gitara,flet poprzecz-
ny: Weronika Wójcik.

Zabawy przy muzyce
W drugim tygodniu ferii, w dniach 3 i 4 lutego, 

zajęcia muzyczne dla dzieci prowadziła Barbara 
Hawling, ucząca w naszym Centrum Kultury gry na 
instrumentach klawiszowych. Zawierały one, w for-
mie zabaw przy muzyce, elementy rytmiki – syste-
mu umuzykalniającego stworzonego przez E. Jaqu-
esa Dalcroz'a, który łączy w sobie taniec, śpiew, 
improwizację ruchową, grę na instrumentach i ma 
wpływ na umuzykalnienie dzieci pozwalając wy-
kształcić u nich koordynację ruchową, poczucie 
rytmu, poprawić pamięć słuchową i ruchową, uczy 
poznawania cech dźwięku (wysokości, czasu trwa-
nia), różnic dynamicznych i agogicznych. Tak więc 
było rozpoznawanie motywów rytmiczno-melo-
dycznych, reagowanie na sygnały dźwiękowe, tak-

towanie, realizacja ruchem wartości rytmicznych 
oraz wartości nutowych, orientacja w przestrzeni, 
reagowanie na zmiany tempa, dynamiki, wysoko-
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ści dźwięków, kanon rytmiczny, praca z rytmem 
w grupie. Dzieci poznały tez pewne elementy emi-
sji głosu ucząc się jak przygotować własny aparat 
głosu do prawidłowej pracy czyli w tym przypadku 
śpiewu – pobudzenie rezonatorów i „rozgrzewka” 
części ciała biorących udział w wydobyciu głosu, 
praca z oddechem, ćwiczenia dykcyjne i następnie 
wykorzystanie ich w nauce kanonów. Nie mogło 
również zabraknąć aktywnego słuchania muzyki, 
bardzo lubianego przez dzieci, a mianowicie odtwa-
rzanie przebiegu muzycznego słuchanego utworu 
za pomocą ruchów ciała, gestodźwięków i wyko-
rzystania instrumentów perkusyjnych. Dodatko-
wą atrakcją było oglądanie pianina „od wewnątrz”. 
Zobaczenie jaki mechanizm mieści się pomiędzy 
klawiszem, a młoteczkiem uderzającym w strunę 
oraz poznanie i zobaczenie na własne oczy zasady 
działania trzech pedałów nie zdarza się codziennie 

i z pewnością utkwi na długo w pamięci zachwyco-
nych uczestników tych zajęć. Miarą zainteresowa-
nia i zadowolenia dzieci zajęciami były pytania o na-
stępny termin takich muzycznych spotkań... a więc 
do następnego razu!

„W poszukiwaniu pasji”, czyli  
półkolonia w Centrum Kultury

W pierwszym tygodniu ferii zimowych 2020 
roku w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzo-
wie-Luborzycy odbyła się pięciodniowa półkolo-
nia dla dzieci, w czasie której zorganizowano liczne 
wyjścia i zajęcia, tak aby aktywnie wypełnić czas jej 
uczestnikom.  Już w poniedziałek trzydziestooso-
bowa grupa „kolonistów” wyruszyła na lodowisko, 
gdzie dzieciaki dzielnie mierzyły się z wyzwaniem 
jazdy na łyżwach. W kolejnych dniach celem stał 

się park trampolin Gojump, w którym niezliczone 
pokłady energii najmłodszych zostały wykorzysta-
ne, a radości nie było końca oraz Multikino, gdzie 
z zaciekawieniem obejrzano jeden z najnowszych 
filmów animowanych „Tajni i fajni”.Czwartek po-
nownie rozpoczął się wyprawą na lodowisko i do-
skonaleniem nabytych już wcześniej umiejętności. 
Codziennie po porannych aktywnościach, uczest-
nicy półkolonii pod okiem kierownika Krzysztofa 

wyruszali na spacer ulicami Nowej Huty, poznając 
jej historie i zwyczaje, odwiedzając mieszkańców 
dzielnicy w ich mieszkaniach i miejscach pracy, po-
dziwiając wykonany przez nich mural na os. Han-
dlowe 7. Odwiedzono ważniejsze miejsca związane 

z dziejami 70-cio letniej dzielnicy Krakowa. Uczest-
nicy mieli możliwość poznania życia nowohucian 
z pokolenia swoich rodziców i dziadków. Wyprawy 
po mieście wieńczył wyczekiwany i pyszny obiad, 
który w mgnieniu oka znikał z talerzy w jednej z no-
wohuckich jadłodajni „Na Żółto i na Niebiesko”. 

Tegoroczna półkolonia upłynęła pod hasłem 

poszukiwania pasji. Każdego dnia odbyły się spo-
tkania z osobami, które dzieliły się swoimi zainte-
resowaniami. Pierwszego dnia dzieci miały szansę 
nauczyć się wiele o geologii. Zagadnienia te zostały 
przedstawione przez pasjonatkę i laureatkę ogól-
nopolskich konkursów o geologii, absolwentkę 
Gimnazjum w Luborzycy – Amelię Marchewczyk. 
Drugiego dnia dzieci uczyły się odnaleźć swoje 
własne szczęście i jego znaczenie, słuchając o fi-

lozofii podczas zajęć Katarzyny Kozioł. Trzeciego 
dnia uczestnicy mogli poznać tajniki układania 
kostki Rubika z mistrzem Polski w tej dziedzinie 

– Bartłomiejem Tobiaszem, uczniem siódmej kla-
sy SP Kocmyrzów I. Czwartego dnia dzieci mogły 
posłuchać o zasadach bezpieczeństwa podczas 
ferii zimowych i zadać wiele pytań policjantkom 
z Komisariatu Policji w Słomnikach:sierż. Agniesz-
ce Adamek i mł.asp. Karolinie Ćwiklińskiej. Każdy 
z uczestników półkolonii mógł odnaleźć z pomocą 
gości nowe zainteresowania i pasje. Wychowaw-
czynie półkolonii panie Elżbieta i Izabella, zadbały 
o miłą i opiekuńczą atmosferę z nutą szaleństwa 
przy konkursie karaoke.
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Tanecznym krokiem...
W drugim tygodniu ferii w Centrum Kultury 

i Promocji „rządził” taniec, pod kierownictwem Ka-
zimierz Cygana. Młodzież szlifowała kroki tańców 
towarzyskich, które były wykorzystane w ukła-

dach tanecznych. Dodatkowo przeprowadzono 
warsztaty tańców „opoczyńskich” i „łowickich”, 
pod katem przygotowania suit tanecznych do no-
wego programu.

Ferie młodych judoków
Podczas tegorocznych ferii zimowych nasi mło-

dzi judocy szlifowali formę na zbliżające się zawo-
dy International Judo League, które odbędą się 22 
lutego w Krakowie. Frekwencja na zajęciach jest 

zadowalająca. Na treningach pojawili się także we-
terani „kocmyrzowsko-luborzyckiej maty” – Jakub 
Kaczmarczyk i Mateusz Pękała, którzy wspierali 
młodzież ćwiczącą swoim doświadczeniem i wie-
dzą. Dodatkowo Jakub i Mateusz niedawno dali 
pokaz swych umiejętności praktycznych zalicza-
jąc egzamin na wyższy stopień uczniowski kyu. 
Mateusz Pękała zaliczył egzamin na 1 kyu (pas 
brązowy), a Jakub Kaczmarczyk na 2 kyu (pas nie-
bieski). Trener Krzysztof Marchewczyk w dniach  
16 i 17 stycznia 2020 roku uczestniczył w Radomiu 
w kursie doszkoleniowym Polskiego Związku Judo. 
Kadra zatrudniana przez nasze Centrum Kultury 
i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, to kadra 
stale doskonaląca swój warsztat pracy. Prowadzo-
ny klub przy CKiP otrzymał ostatnio na kolejny rok 
certyfikat Polskiego Związku Judo.

Pracowite ferie w Unique 
Cheerleaders

Dwutygodniowa przerwa od szkoły była 
dla tancerek z Unique Cheerleaders czasem in-
tensywnych przygotowań do sezonu 2020.  
W pierwszym tygodniu odbyła się półkolonia 
dla dwóch młodszych składów Littlle Unique 
oraz Unique Stars. Przez pięć dni blisko 30 mło-
dych tancerek przygotowywało swoje choreo-
grafie turniejowe, a także wspólnie bawiło się  
i uczestniczyło w zajęciach rekreacyjnych. Drugi 
tydzień ferii upłynął pod znakiem przygotowań  
w starszych grupach Unique Teens oraz Unique Pro.  
W czasie intensywnych warsztatów tanecznych 
znalazła się także chwila na doskonalenie umie-
jętności akrobatycznych. Już niebawem nasze za-
wodniczki staną do pierwszych rywalizacji turnie-
jowych w sezonie. Kalendarz zawodów otwierają  
w tym roku I Mistrzostwa Małopolski Cheerleaders, 
organizowane na terenie Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca. W czasie turnieju będzie można zobaczyć 

aż 18 choreografii zawodniczek Unique Cheerle-
aders, w kategoriach indywidualnych, duetowych  
i zespołowych. W ciągu kolejnych miesięcy zespo-
ły wezmą udział w turniejach cyklu Grand Prix  
oraz Mistrzostwach Kraju.

Lidia Stefańska

Warsztaty muzyczne  
w Centrum Kultury

W dniach od 3 do 7 lutego w Centrum Kultury 
i Promocji dzieci uczestniczyły w warsztatach mu-
zycznych, prowadzonych przez instruktora Cen-
trum Kultury – Pawła Dys.

Dzieci mogły poznać oraz pograć na gitarze 
i perkusji, ale największym powodzeniem cieszyły 
się występy wokalne na scenie w blasku świateł 
i z profesjonalnym nagłośnieniem. Oprócz śpiewu 
solowego, same stworzyły sobie duety, tria a nawet 
kwintet. Zainteresowani mogli także poznać tajniki 
obsługi urządzeń w „reżyserce” naszego Centrum. 

Fot. Mariola Korus
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Wyjątkowe spotkanie
W dniu 23 stycznia 2020 r. w Szkole Podsta-

wowej im. 600-lecia UJ w Wysiołku Luborzyckim 
miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Dzieci ze 
szkolnej „zerówki” zaprosiły swoje kochane Babcie 

i Dziadków na dedykowany im program artystycz-
ny. Z różą w ręku, przy dźwiękach tanga, dzieci 
wyrażały swoją wdzięczność za uczucia, którymi 
darzą ich najbliżsi. Wnuczęta recytowały wier-
sze, śpiewały piosenki dziękując swoim Babciom 
i Dziadkom za bezwarunkową miłość, cierpliwość 
i trud włożony w ich wychowanie. Do życzeń do-

łączył się Dyrektor Szkoły Stanisław Turek, który 
nie szczędząc ciepłych słów, życzył Seniorom wielu 
szczęśliwych lat w zdrowiu i pogodzie ducha.

Po występach goście zostali zaproszeni na her-
batkę i słodki poczęstunek przygotowany przez 
Rodziców. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. 
Dziadkowie dziękując za zaproszenie nie kryli swo-
jego wzruszenia. Jesteśmy przekonani, że ten dzień 
na długo zapadnie w pamięci obecnych na uroczy-
stości osób.

Anna Szota

Uczniowie SP Karniów  
w Urzędzie Gminy

W dniu 15 stycznia 2020 r. uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Karniowie, 
uczestniczący w projekcie unijnym „Małopolskie 
Talenty” wraz z opiekunem panią Danutą Górczak 
odwiedzili Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. 
Podczas swojej wizyty zapoznali się z działalnością 
urzędu, dowiedzieli jakie sprawy można załatwić 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, obejrzeli salę ślubów, 
porozmawiali z pracownikami USC. Następnie spo-
tkali się z pracownikiem urzędu zajmującym się 
sprawami dotyczącymi zagospodarowaniem prze-
strzennego, a także z pracownikami zajmującymi 
się promowaniem odnawialnych źródeł energii. 
Uczniowie zostali także poinformowani o koniecz-
ności segregowania odpadów komunalnych.

Na koniec swojej wizyty, mieli okazję poroz-
mawiać z Wójtem Gminy Markiem Jamborskim. 
Uczniowie przygotowali szereg pytań, które zada-

„Szczypiornista szkoła”
18 stycznia 2020 roku w hali sportowej Aka-

demii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbył 
się turniej mini piłki ręcznej dziewcząt w ramach 
projektu „Szczypiornista Szkoła”. Projekt jest re-
alizowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce 
(ZPRP), Małopolski Związek Piłki ręcznej i Urząd 
Miasta Krakowa. Głównym celem projektu jest 
promowanie piłki ręcznej jako gry zespołowej, ru-
chu i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół 
podstawowych. Pokazanie dzieciom, że można 
czerpać radość z aktywnego trybu życia. Ponadto 
projekt ma na celu popularyzację piłki ręcznej nie 
tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród 
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, 
dyrektorów szkół podstawowych oraz rodziców. 

W turnieju tym wzięła udział reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Luborzycy. Drużyna skła-

dała się z 12 zawodniczek w przedziale wiekowym 
10–13 lat. Uczennice Szkoły Podstawowej w Lu-
borzycy rywalizowały z rówieśnikami z pięciu kra-
kowskich szkół: SP 82, SP89, SP 101, SP129 i SP 
156 zajmując wysokie III miejsce. Reprezentacja 
SP w Luborzycy wystąpiła w składzie: Wiktoria 
Kulesza, Matylda Piskadło, Nicola Białko, Nico-
la Sikora, Daria Małek, Gabriela Cienkosz, Kinga 
Cienkosz, Amelia Gawor, Magdalena Rynczak, Julia 
Firszt oraz Julia Wachowska i Paulina ZIęciak (SP 
Kocmyrzów).

Opiekun grupy: Magdalena Mika

wali Wójtowi. W ramach spotkania rozmawiali o bu-
dżecie gminy, inwestycjach, które są obecnie reali-
zowane na terenie naszej gminy oraz o projektach 
unijnych. Pytali także o budowę sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Karniowie. Wójt Gmi-
ny odpowiadał na zadawane przez uczniów pytania 
oraz wymienił wszystkie inwestycje realizowane 
w obecnym roku na terenie gminy podając także 
przybliżone kosztorysy. Każdy z uczniów na zakoń-
czenie spotkania otrzymał drobny upominek.

Foto:Danuta Górczak
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