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W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, życzymy  
zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,  

wypełnionych nadzieją, że jutro okaże się lepsze.  
Niech Zmartwychwstanie da siłę w pokonywaniu  

trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski,
Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pracownicy Urzędu Gminy,  

Centrum Zarządzania Edukacją, Centrum Kultury i Promocji,  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki  

Komunalnej oraz redakcja „Wiadomości Lokalnych”
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Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za odpowiedzialną posta-
wę, wielką dojrzałość i zdyscyplinowanie wyrażające się przestrzeganiem obowiązujących nas wszystkich 
ograniczeń życia codziennego, spowodowanych koniecznością walki z epidemią koronowirusa.

Szczególne podziękowania pragnę skierować do Wszystkich, którzy zaangażowali się w działania  
na rzecz innych osób, w tej jakże dla nas wszystkich trudnej i wymagającej wielu poświeceń sytuacji.

Dziękuję służbie zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, pracownikom aptek za ich 
trudną i pełną poświęcenia pracę. 

Jak zwykle możemy liczyć na Ochotnicze Straże Pożarne, które wsparły akcję „Nie wychodź z domu” 
oraz udzieliły pomocy instytucjom i organizacjom pozarządowym prowadzącym działania na rzecz wspar-
cia Mieszkańców naszej gminy. 

Wyrażam wdzięczność Mieszkańcom naszej gminy, którzy bądź to indywidualnie, bądź też działając  
w organizacjach pozarządowych, w sposób bezinteresowny włączyli się w spontaniczną akcję szycia mase-
czek. Dostrzegam także zaangażowanie w tę akcję naszego Centrum Kultury i Promocji.

Moje szczególne podziękowania kieruję do Stowarzyszenia „Szansa”, które we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowało akcję przygo-
towania paczek żywnościowych dla Tych, dla których obecny czas okazał się być szczególnie trudny.

Wyrażam wdzięczność przedsiębiorcom i pracownikom firm działających na terenie Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy w miarę właściwie funkcjonować, robić zaku-
py. Wasza troska o bezpieczeństwo klientów jest dostrzegana przez naszych Mieszkańców.

Szanowni Państwo,

w tym wyjątkowym i jakże trudnym dla nas czasie apeluję: bądźmy odpowiedzialni, nie tylko za siebie,  
za nasze rodziny ale i za naszych starszych, chorych i samotnych sąsiadów. Kierujmy się w naszym codzien-
nym postępowaniu rozwagą, wytrwałością i solidarnością.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Marek Jamborski
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Samorząd gminy
Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kontaktują 

się z Wójtem i pracownikami Urzędu Gminy w spra-
wach bieżących. Zdalnie są podejmowane działania 
z pracownikami odpowiedzialnymi za dane zadania 
w ramach funduszu sołeckiego. Obrady Rady Gmi-
ny planowane są na koniec kwietnia. Trwają przygo-

towania do przeprowadzenia sesji zdalnie. 
Z Radnymi można się kontaktować telefonicznie 

i mailowo ( numery na stronie Urzędu Gminy w zakład-
ce Samorząd-Rada Gminy) lub przez Biuro Rady tel.  
12 3871610.

Informacje Komisariatu  
Policji w Słomnikach

W związku z epidemią koronawirusa wprowa-
dzane zostały kolejne ograniczenia. Od 1 kwietnia 
br. do odwołania każda osoba do 18 roku życia wyj-
dzie z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna, 
a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Oprócz 
tego zmienione zostały zasady robienia zakupów 
w sklepach stacjonarnych i na straganach, działal-
ność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatu-
aży zawieszona. Obowiązek pozostania w domu 
nie dotyczy dojazdu do pracy czy załatwiania nie-
zbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup 
jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Głównym 
zadaniem Policji w tym trudnym czasie będzie kon-
trolowanie przestrzegania obowiązujących zasad 
oraz obowiązku kwarantanny. Za złamanie zakazów 
grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. 

Żeby skutecznie kontrolować respektowanie 
tych obostrzeń, a tym samym opanować rozprze-
strzenianie się wirusa w Polsce, Policja zwiększa 
ilość patroli policyjnych, których w chwili obecnej na 
terenie podległym Komisariatowi Policji w Słomni-
kach jest 3-4 dziennie. Policjanci są wspierani przez 
żołnierzy WOT i Żandarmerii Wojskowej. 

Na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca na dzień 8 kwietnia br. kwarantanną objęte są  
62 osoby. Policjanci sprawdzają te osoby wyryw-
kowo, raz, a czasami nawet i kilka razy dziennie. 

Do chwili obecnej nie ujawniono żadnego złama-
nia nakazu kwarantanny. Poza sprawdzaniem osób 
objętych kwarantanną wspólnie patrolują oni ulice, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby łamią-
ce warunki Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. Do chwili obecnej 
nie ujawniono żadnego takiego wykroczenia.

asp. szt. Monika Głogowska,
Zastępca Komendanta

Komisariatu Policji w Słomnikach

Informacja Urzędu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

Decyzją Rządu RP wprowadzony został na tere-
nie Polski najpierw stan zagrożenia epidemicznego, 
a od 20 marca br. stan epidemii. Taka sytuacja spo-
wodowała konieczność podjęcia działań, których 
celem jest jak największe zminimalizowanie ryzyka 
potencjalnego zarażenia koronawirusem. Z tego 
też powodu, z uwagi na dużą liczbę osób, które na 
co dzień odwiedzają urząd od dnia 16 marca 2020 r. 
do odwołania wprowadzone zostało czasowe wyłą-
czenie obsługi bezpośredniej mieszkańców. Decy-
zja ta spowodowana została troską o zdrowie Pań-
stwa, a także zdrowie pracowników Urzędu Gminy. 
W sprawach pilnych kontaktować się z urzędem na-
leży przede wszystkim telefonicznie – 12 387 14 10 
oraz mailowo: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl. 

Ponadto dnia 16 marca, przy głównym wejściu 
do budynku Urzędu Gminy, umieszczona została 

specjalna skrzynka, w której można pozostawiać 
korespondencję do Urzędu Gminy.

Jedynym wyjątkiem jest bezpośrednia obsługa 
przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Ewi-
dencji Ludności, po wcześniejszym kontakcie telefo-
nicznym – USC 12 387 14 10 wew. 21 lub Ewiden-
cja Ludności 12 387 11 77. Powyższe ograniczenia 
w przyjmowaniu interesantów dotyczą również jed-
nostek organizacyjnych Urzędu Gminy tj:

• Centrum Zarządzania Edukacją – tel. 12 387 
11 76

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 
12 387 11 71

• Zakład Gospodarki Komunalnej – tel. 12 387 
10 35

Służba Zdrowia 
Przychodnie działające w naszej gminie, podob-

nie jak wszystkie funkcjonujące w Polsce placówki 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej działają w opar-
ciu o obowiązujące, w tej wyjątkowo trudnej sytu-
acji, przepisy. Wprowadzone przez władze uregu-
lowania prawne powodują, iż ponad 90% porad 
lekarskich to konsultacje telefoniczne lub mailowe. 
Wizyta pacjenta w przychodniach możliwa jest tyl-

ko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszych 
uzgodnieniach z lekarzami.

Obok przychodni pomocy medycznej udzielają, 
nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ratownicy ze 
stacji Pogotowia Ratunkowego w Kocmyrzowie.

Czynne są apteki, które pozwalają zaopatrzyć 
się nam w jakże potrzebne w obecnej sytuacji le-
karstwa i inne środki medyczne.

Oświatowe informacje
Na mocy stosownych rozporządzeń Ministra 

Edukacji Narodowej, w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 za-
wieszeniu uległy zajęcia w szkołach i przedszkolach 
do 10 kwietnia 2020 roku. Równocześnie pole-
ceniem Wojewody Małopolskiego do odwołania 
całkowicie zawieszona została działalność żłob-
ków i klubów dziecięcych. Uzupełnieniem ww. de-
cyzji podjętych przez MEN, było rozporządzenie 
na mocy którego od dnia 25 marca 2020 r. szkoły 
zobowiązane zostały do rozpoczęcia realizacji na-

uczania w sposób zdalnych, a więc z wykorzysta-
niem sieci internetowej. Taki sposób nauczania zo-
stał wprowadzony i jest realizowany we wszystkich 
placówkach szkolnych, których organem prowa-
dzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. 

Mając na uwadze dobro uczniów i potencjalne 
trudności, na jakie mogą oni natrafić np. w dostępie 
do odpowiedniego sprzętu komputerowego, wpro-
wadzona została możliwość wypożyczenia, na czas 
zawieszenia tradycyjnej formy edukacji sprzętu 
komputerowego, w szkole do której uczęszcza 

Foto. KPP w Krakowie
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Ochotnicze Straże Pożarne
 Obowiązujący w naszym kraju stan epi-

demii, to czas kiedy działalność Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych jest szczególnie potrzebna i ważna. 
Tak też jest w przypadku druhów- ochotników 
z jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
których działalność widoczna jest niemal każde-
go dnia. Nasi druhowie nie tylko wykonują swoje 
„stałe” obowiązki walcząc z pożarami czy też kon-
sekwencjami wypadków komunikacyjnych, ale 
czynnie uczestniczą w akcjach mających ograni-
czyć skutki trwającej epidemii. W ostatnim czasie 
strażacy z jednostek OSP w Karniowie, Łuczycach, 
Maciejowicach i Goszczy aktywnie wsparli akcję 

„Nie wychodź z domu”, kierując za pośrednictwem 
megafonów, do mieszkańców naszej Gminy, apel 
o pozostaniu w domach. Także w dniach 4 i 5 kwiet-

nia br. uczestniczyli w akcji mającej na celu informo-
wanie „spacerowiczów” o obowiązującym zakazie 
wchodzenia do lasów, znajdujących się na terenie 
naszej gminy. Z kolei druhowie z Karniowa, Czulic 
i Skrzeszowic wsparli działania Stowarzyszenia 
„Szansa” i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
dostarczając paczki z pomocą żywnościową do po-
nad 70 rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji 
losowej z terenu naszej gminy.

uczeń. Każdy zainteresowany taką formą wsparcia 
rodzic, może zgłosić chęć jej pozyskania dyrektoro-
wi szkoły.

Ponadto Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przygo-
towuje wniosek o sfinansowanie zakupu laptopów 
dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umoż-
liwiającego im realizację zdalnych lekcji, zgodnie 
z opublikowaną listą zaszeregowania i maksymalną 

kwotą dofinansowania. Sprzęt ten zostanie prze-
kazany do szkół, które będą mogły udostępnić go 
uczniom lub nauczycielom. Przypomnijmy, iż możli-
wość złożenia takie wniosku samorządy otrzymały 
od dnia 1 kwietnia br., a działanie to finansowane 
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

W placówkach oświatowych naszej gminy sys-
tematycznie, za pośrednictwem internetu, prowa-
dzona jest także rekrutacja do klas I szkół podsta-
wowych, samorządowych przedszkoli oraz żłobka. 
Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że 
wszelkie szczegółowe informacje dotyczące re-

krutacji, dostępne są na stronach internetowych 
poszczególnych placówek oświatowych oraz na 
stronie i fb Centrum Zarządzania Edukacją Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. „Wszyscy pomagamy”, czyli mieszkańcy  

i organizacje pozarządowe wspierają 
potrzebujących
45 paczek żywnościowych dla potrzebujących wsparcia miesz-
kańców naszej Gminy

Stowarzyszenie „Szansa” od 2006 roku współ-
pracuje z Krakowskim Bankiem Żywności na rzecz 
wsparcia pokrzywdzonych przez los mieszkańców 
naszej gminy, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej oraz jednostkami Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Czulic, Karniowa i Skrzeszowic 
przygotowało i dostarczyło paczki żywnościowe 
(była to ponad tona produktów żywnościowych,  
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w tym makarony, kasza, ryż, sery, konserwy, pasz-
tety, mleko w kartonach, soki) najbardziej potrze-
bującym mieszkańcom gminy; osobom starszym, 
chorym i samotnym. Paczki te, zostały przygoto-
wane przez członków Stowarzyszenia „Szansa”, 
których wspierali pracownicy socjalni Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Wspomnianą już 
wcześniej tonę żywności przywieźli z Krakowa do 
Luborzycy żołnierze Wojsk Ochrony Terytorialnej, 
natomiast do naszych mieszkańców paczki żyw-
nościowe dostarczyli druhowie z Czulic, Karnio-
wa i Skrzeszowic. Łącznie,dzięki tej akcji, wsparcie 
otrzymało 45 rodzin.

Maseczki z Pietrzejowic 
i Maciejowic

Działające w Pietrzejowicach Koło Gospo-
dyń Wiejskich to kolejna z organizacji pozarządo-
wych działających w naszej gminie, która włączyła 
się w jakże ważną, zwłaszcza dla osób, które mimo 
trwającej epidemii pracują w stałym kontakcie z in-
nymi ludźmi, akcję „Szycia Maseczek”. Jej inicjator-
ką w Pietrzejowicach była pani Marzena, młoda 
członkini Koła, która najpierw szyła maseczki sama, 
ale szybko znalazła wsparcie wśród pozostałych 
pań działających w KGW Pietrzejowice i nie tylko. 
Materiał na maseczki panie z Pietrzejowic pozy-
skały z materiałów, które nie zostały wykorzystane 
w projektach realizowanych wcześniej przez Koło. 
Dzięki temu zaangażowaniu już kilkadziesiąt ma-
seczek trafiło do osób, którym są one szczególnie 
potrzebne.

Z kolei w Maciejowicach akcję „Szycia Mase-
czek” podjęła mieszkanka tej miejscowości pani 
Barbara . Część uszytych przez panią Barbarę 

maseczek, przekazana została druhom z OSP 
Maciejowice. 

Równocześnie pragniemy w tym miejscu po-
dziękować wszystkim tym mieszkańcom gminy, 
którzy podjęli działania na rzecz pomocy osobom 
najbardziej potrzebującym wsparcia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizu-

jąc zadania własne, za posiadane środki budżeto-
we przygotował 30 paczek żywnościowych dla 
tych mieszkańców naszej gminy, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji życiowej. W realizacji tego za-
dania pracownicy socjalni naszego GOPS-u mogli 
liczyć na pomoc zarówno druhów z jednostek OSP 

z Czulic i Skrzeszowic, którzy dostarczyli wspo-
mniane paczki osobom potrzebującym, a także 
pracowników P.H.U. „Zachęta”, sklep nr: 17 „Lewia-
tan” w Dojazdowie, którzy pomogli pracownikom 
socjalnym skompletować ich zawartość, a także 
dostarczyli je bezinteresownie do siedziby GOPS.

UWAGA!
Szanowni Państwo wszystkie osoby, które 

będą chciały przekazać informację o osobach 
wymagających wsparcia bądź same skorzystać 

z pomocy mogą złościć taką potrzebę do naszego  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 
12 387 11 71.

Centrum Kultury i Promocji
Maseczki z naszego Centrum

W odpowiedzi na apel lokalnego Ośrodka Zdro-
wia nasze Centrum Kultury podjęło wyzwanie 
uszycia maseczek ochronnych dla potrzebujących 
lekarzy i pielęgniarek. Okazało się że potrzebują 
ich również pracownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz nasi strażacy – ochotnicy. 
Zakupiliśmy więc potrzebne materiały. Maseczki 
z nich uszyte można używać wielokrotnie, piorąc je 
w 60 stopniach. Uszyte one zostały z trzech warstw 
specjalnego materiału przez naszą plastyk Elę Pier-
wołę, której pomagali pracownicy Centrum oraz 
panią Magdalenę Kułagę, która prowadzi w naszym 
Centrum warsztaty krawieckie. Filmik instrukta-
żowy dostępny jest na naszym funpagu. W trakcie 
szycia okazało się, iż jest więcej potrzebujących, 
zgłosili się do nas również pracownicy Szpitala 
Uniwersyteckiego z prośbą o wsparcie w kwestii 
maseczek. Obecnie rozdysponowaliśmy wśród 
potrzebujących około 400 maseczek ochronnych, 
mając nadzieję że pomogą one uchronić zdrowie 
pracujących w nich osób przed zarażeniem niebez-

piecznym koronawirusem. Nie poprzestajemy na 
tej pomocy, obecnie pracując zdalnie, sukcesywnie 
szyjemy kolejne partie maseczek, które trafią do po-
trzebujących. Zachęcamy aby każdy kto ma w domu 
maszynę podjął trud uszycia maseczek dla siebie 
i najbliższych.

Zajęcia CKIP przeniesione do sieci
Równocześnie informujemy, że z uwagi na sy-

tuację zagrożenia zarażeniem koronawirusem,  
w trosce o bezpieczeństwo naszych odbiorców po-
stanowiliśmy przenieść naszą działalność do sieci. 
Na naszym funpagu informujemy o różnorodnych 
formach aktywności jakie proponujemy są to: zaję-
cia zumba kids, treningi cheerleaders, ladies fitness 
dance, zumba, treningi tańca jazzowego, wyzwania 
sportowe z kick-boxingu, hip-hopu, judo i wushu, 
techniki nauki języka angielskiego. Zamieszczamy 
efekty pracy w domu naszych instrumentalistów 
przygotowujących się do koncertu. Od kwietnia ru-

szają zdalne zajęcia „Młodych Kosynierów”. Wiemy 
że ten czas jest trudny dla każdego ale dostosowu-
jąc się do wytycznych naszych władz zminimali-
zujemy rozprzestrzenianie epidemii, a tym samym 
ochronimy zdrowie własne i naszych bliskich. Oby 
dzięki naszej konsekwentnej kwarantannie udało 
się zmniejszyć liczbę zarażeń i niebawem wrócić do 
codziennych aktywności. Życzymy państwu i Wa-
szym rodzinom dużo zdrowia i wytrwałości, dbajcie 
o siebie i korzystajcie z naszej oferty bezpiecznych 
zajęć.

A. Brodowska
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Dezynfekcja przystanków 
autobusowych

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców 
korzystających z transportu publicznego Gmina 
Kocmyrzów-Luborzyca przeprowadza dezynfek-

cję przystanków. Płyn którym przeprowadzana 
jest dezynfekcja jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt

Budowa szatni przy boisku  
sportowym w Baranówce

W dniu 16.03.2020 r. Stowarzyszenie „Gmina 
Aktywna +” wspierane przez Gminę Kocmyrzów-
-Luborzyca podpisało z Wykonawcą wybranym 
w drodze postępowania przetargowego umowę 
na realizację w miejscowości Baranówka zadania: 
„Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym 
wraz instalacjami położonymi poza budynkiem oraz 
zagospodarowaniem terenu”.

Termin realizacji prac: pierwsza połowa czerw-
ca 2020 r. Wartość zawartej umowy: 242 986,84 
zł brutto.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 poddziałanie „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 
kierowanego przez społeczność”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Bieżące remonty dróg gminnych
Dnia 27.03.2020 r. została podpisana umowa na 

bieżące remonty dróg gminnych. Wykonawcą jest 
Paweł Nowakowski Zakład Robót Drogowych i Bu-
dowlanych „DROGBUD”.

W zakres prac wchodzą:
• roboty ziemne: zebranie poboczy, odtwo-

rzenie rowów, korytowanie,
• nawierzchnie: uzupełnienie ubytków 

w nawierzchniach tłuczniowych, dodatkowe 
wzmocnienie nawierzchni kruszywem, po-

łożenie kostki brukowej,
• odwodnienie: wykonanie zjazdów poprzez 

montaż rur, wykonanie ścianek czołowych, 
utwardzenie nawierzchni zjazdów, umocnie-
nie dna i skarp rowów elementami prefabry-
kowanymi.

Wartość umowy wynosi: 170 908,50 zł (brut-
to). Termin realizacji zamówienia wyznaczono od 
dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 r.

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”:

Szanowni mieszkańcy,
chcielibyśmy poinformować, że kolejny etap do 

realizacji inwestycji w Państwa gospodarstwach 
z sukcesem za nami.

Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące 
inwestycje w Projekcie:
1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w bu-

dynkach Użyteczności Publicznej: firma: Hy-
mon Energy Sp. z o.o.

2. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w go-
spodarstwach domowych: firma: SANITO Sp. 
z o.o.

3. Budowa kolektorów słonecznych w gospodar-
stwach domowych: firma: FLEXIPOWER Gro-
up Sp. z o.o.

4. Budowa instalacji pomp ciepła w gospodar-
stwach domowych: firma: SANITO Sp. z o.o.

5. Budowa instalacji kotłów na biomasę w gospo-

darstwach domowych: firma: SANITO Sp. z o.o.
Kolejnym krokiem formalno-prawnym była kon-

trola procesu wyboru wykonawców przez Urząd 
Zamówień Publicznych, która zakończyła się wy-
nikiem pozytywnym ostatniej z kontrolowanych 
części w dniu 01.04.2020 r. co upoważnia Zama-
wiających do podpisania umów z Wykonawcami. 
Jednocześnie w związku z pandemią koronawirusa 
SARS-CoV-2 Urząd Marszałkowski wyraził zgodę 
na wydłużenie realizacji Projektu do 30 czerwca 
2021 r.

Umowy na realizację poszczególnych zadań 
zostaną podpisane w drugiej połowie kwietnia br. 

Natomiast proces inwestycyjny w Państwa gospo-
darstwach uzależniony jest od panującej sytuacji 
epidemiologicznej związanej z pandemią koronawi-
rusa COVID-19.

Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną 
do Państwa wysłane w momencie realnej szan-
sy rozpoczęcia montaży instalacji, ale przed wej-
ściem do Państwa gospodarstwa przez wybranego 
Wykonawcę.

Prosimy o cierpliwość i zrozumienie gdyż każdy 
z nas znalazł się w trudnej i niepewnej rzeczywisto-
ści. O wszelkich nowych informacjach będziemy 
Państwa na bieżąco informować.

Wyłożenie projektu zmiany planu 
miejscowego – zmiana terminów!

Drodzy Mieszkańcy,
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdro-

wia zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogło-
szenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii z dnia 24 marca 2020r., które wprowa-
dziło między innymi zakaz zgromadzeń, trwająca 
obecnie procedura wyłożenia projektu zmiany 
naprawczej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca wraz z Prognozą Oddziaływania na Śro-
dowisko oraz zaplanowana na dzień 06.04.2020r. 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w niniejszej pro-
cedurze rozwiązaniami, która z przyczyn prawnych 
nie mogła zostać zorganizowana zostanie powtó-
rzona w najbliższym możliwym terminie.

Ponadto informujemy, że osoby prawne i fizycz-
ne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej mogą w dalszym ciągu wno-
sić uwagi do przedmiotu zmiany planu zgodnie 
z art. 18 ust. 1, 2, 3 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 z późn. zm.) . Uwagi można składać do 
Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Urząd Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca, 32-010 Luborzyca,  
ul. Jagiellońska 7 w formie elektronicznej na adres  
info@kocmyrzo-luborzyca.ug.gov.pl, do skrzynki 
znajdującej się przed budynkiem urzędu albo za 
pośrednictwem poczty.

Za utrudnienia przepraszamy.
Zastępca Wójta Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

(-) Wiesław Wójcik

Zmiana harmonogramu V edycji 
Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął 
decyzję o odwołaniu wszystkich spotkań infor-
macyjnych dla mieszkańców dotyczących V Edycji 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopol-

skiego, które były planowane w marcu i kwietniu br. 
Decyzja została podjęta w związku z ogłoszeniem 
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagro-
żenia epidemicznego i konieczności podjęcia dzia-
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łań zmierzających do ograniczenia rozpowszech-
niania się koronawirusa SARS-COV-2.

Zmianie uległ również harmonogram V edycji 
Budżetu Obywatelskiego - zgodnie z nowymi zało-
żeniami mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozy-
cje zadań od 04.05.2020 r. do 05.06.2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej: https://www.malopolska.pl/aktualno-
sci/wspolpraca/bo-malopolska-skladanie-zadan-prze-
niesione-na-maj-i-czerwiec

Konkurs „EKO” – rozstrzygnięty 
Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Lu-

borzycy zostało wybrane i nagrodzone w ramach 
konkursu „Tu mieszkam, Tu zmieniam EKO”, którego 
inicjatorem była Fundacja Santander. 

Mamy przyjemność poinformować iż nasza jed-

nostka otrzymała 7000 zł na projekt i wykonanie 
roślinnego muralu (ogród wertykalny) wewnątrz 
naszego Centrum Kultury. Prawie setka roślin 
w nowoczesnych modułach będzie zdobić oraz 
produkować dla nas tlen.

Wniosek na usuwanie folii rolniczych  
oceniony pozytywnie przez NFOŚiGW

24 marca 2020 roku do Urzędu Gminy Kocmy-
rzów – Luborzyca wpłynęła pozytywna odpowiedź 
NFOŚiGW na wniosek złożony przez Gminy z dnia 
18 grudnia 2019 r. pn.: „Usuwanie folii rolniczych i in-
nych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Program ten przewiduje częściowe dofinanso-
wanie odbioru i utylizacji folii rolniczej oraz odpa-
dów pochodzących z produkcji rolniczej takich jak: 
siatka i sznurek do owijania, opakowania po nawo-
zach i typu BIG BAG. Z przeprowadzonej przez 
urząd gminy inwentaryzacji w formie zgłoszeń 
zainteresowanych rolników, wynika że na terenie 
gminy do odbioru pozostaje 60 ton folii i 16 ton po-
zostałych odpadów rolniczych.

O harmonogramie oraz miejscu odbioru foli rol-
niczej, będziemy Państwa informować po podpi-
saniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacuje się, że 
zadanie to będzie realizowane w II kwartale 2020 
roku.

Wsparcie finansowe dla Stowarzyszeń 
działających w naszej gminie

W czwartek 12 marca 2020 roku odbyło się 
w Michałowicach posiedzenie Rady Stowarzysze-
nia Korony Północnego Krakowa, w trakcie które-
go przyznane zostały dofinansowania dla organi-
zacji pozarządowych działających na terenie LGD, 
przeznaczone na realizację działań w zakresie gran-
tu „Edukacja i Ekologia”. Wśród organizacji, którym 
przyznane zostało wsparcie finansowego znalazły 
się trzy stowarzyszenia działające na terenie gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca:

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”, które 
uzyskał dofinansowanie w kwocie 17 334,00 zł na 
realizację zadania pn. „Do Eko Dzieła”,

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci 
i Młodzieży „Szansa”, które uzyskało dofinanso-
wanie w kwocie 23 500,00 zł na realizację zadania 
pn. „Edukacja dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa ruchu rowerowego poprzez zakup 
Mobilnego Miasteczka Rowerowego wraz z ele-
mentami dodatkowymi”,

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Ko-
synierzy”, które uzyskało dofinansowanie w kwo-
cie 23 112,00 zł na realizację zadania pn. „Letnia 
eko-kolonia muzyczna”.

Złożono wniosek w ramach konkursu  
„Kapliczki Małopolski 2020”

Projekt „Kapliczki Małopolski”, to Program re-
alizowany przez Samorząd Województwa Ma-

łopolskiego, który od lat cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. W trosce o zachowanie na-

Wniosek GOPS „Wspieranie jednostek samorządu  
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie” zakwalifikowany do kolejnego  
etapu konkursowego

W lutym 2020 roku złożony został przez nasz 
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej wniosek do 
otwartego konkursu ofert Ministerstwa Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej – Programu Osłonowe-
go „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie – edycja 2020”.

Cel główny projektu to podniesienie świadomo-
ści społeczności lokalnej na temat zjawiska prze-
mocy w rodzinie oraz promowanie prawidłowych 
wzorców zachowania wśród dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych oraz wzmocnienie współpracy 
między instytucjami.

Zgodnie z otrzymaną informacją Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, złożony przez 
nas wniosek został pozytywnie oceniony, zarówno 
pod względem formalnym jak i merytorycznym, 
a tym samym znalazł się w grupie 10 najwyżej oce-
nionych projektów, których dokumentację przesła-
no do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo-
łecznej, celem kontynuacji procedury konkursowej.

szego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych 
pokoleń w ramach konkursu złożyliśmy wniosek 
na dofinansowanie zadania: „Kompleksowe prace 
konserwatorsko -budowlane przy kapliczce Matki 
Boskiej w Baranówce z 1864 r. na terenie Zespołu  

Dworskiego z 1926 r.”.
Szacowany koszt rewitalizacji kapliczki:  

38 610,70 zł., a wnioskowana kwota dofinansowa-
nia wynosi 23 166,00 zł.
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Dodatkowe umowy  
na wymianę kotłów

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca od 2017 roku 
realizuję projekt pt. „Poprawa efektywności ener-
getycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewa-
nia, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020 (Działania 4.4. Reduk-
cja emisji zanieczyszczeń do powietrza). Celem 
programu jest poprawa jakości powietrza, między 
innymi poprzez redukcję niskiej emisji. W ramach 
tego działania mieszkańcy naszej gminy otrzymu-
ją dofinansowanie do wymiany starych kotłów na 
paliwa stałe i modernizacji instalacji centralnego 
ogrzewania. Program zakładał wymianę 311 ko-
tłów wraz z modernizacją instalacji CO.

W ostatnim czasie Gmina Kocmyrzów-Luborzy-
ca pozyskała dodatkowe środki finansowe z ww. 
programu, dzięki czemu Wójt Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca Marek Jamborski, podpisał kolejne 30 
umów z mieszkańcami naszej gminy, dotyczących 
dofinansowania do wymiany starych kotłów na 
paliwa stałe i modernizacji instalacji centralnego 
ogrzewania, na łączną kwotę 397 889, 00 zł.

Aktualny stan realizacji projektu:
• I etap: (2017 rok) wymiana 45 kotłów wraz 

z modernizacją instalacji CO za kwotę 553 
269,01 zł

• II etap: (2018 rok) wymiana 60 kotłów wraz 
z modernizacją instalacji CO za kwotę 770 
646,48 zł

• III etap: (2018rok) wymiana 89 kotłów wraz 
z modernizacją instalacji CO za kwotę 1 132 
604,30 zł

• IV etap (2019 rok) wymiana 81 kotłów wraz 
z modernizacją instalacji CO za kwotę 1 025 
980, 11 zł.

• V etap (2019 rok) wymiana 36 kotłów wraz 
z modernizacją instalacji CO za kwotę 457 
899,51 zł

• VI etap (2020 rok) wymiana 30 kotłów wraz 
z modernizacją instalacji CO za prognozo-
waną kwotę 397 889,00 zł.

Ogólna liczba kotłów do wymiany w ramach 
ww. programu wynosi 341 sztuk, za łączną kwo-
tę 4 338 288,41 zł.

Projekt Programu Ochrony  
Powietrza dla Województwa  
Małopolskiego

W związku z aktualnie trwającym procesem kon-
sultacji społecznych projektu Programu Ochrony 
Powietrza dla Małopolski przyjętego przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego pragniemy w dużym 
skrócie przybliżyć Państwu wybrane zapisy tego 
dokumentu. Przypominamy, iż całość projektu 
uchwały jest dostępna pod adresem https://po-
wietrze.malopolska.pl/aktualizacja-programu-ochro-
ny-powietrza/. Jeszcze do 10 kwietnia bieżącego 
roku, istnieje możliwość przesłania opinii i uwag do 
treści POP za pomocą formularza internetowego, 
dostępnego pod adresem: https://powietrze.malo-
polska.pl/konsultacje.

Program ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego ma na celu osiągnięcie dopusz-
czalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu, 
wyznaczonych w przepisach polskich i unijnych, 
w możliwie najszybszym terminie. Program wy-
znacza najefektywniejsze działania, aby osiągnąć 
poziom dopuszczalny pyłu PM10 oraz PM2.5 w po-
wietrzu nie później niż do roku 2023 oraz poziom 
docelowy benzo(a)pirenu i dopuszczalny dwutlen-
ku azotu nie później niż do roku 2026. Skuteczna 
realizacja działań ma prowadzić nie tylko do naj-
szybszego osiągnięcia poziomów dopuszczalnych 
zanieczyszczeń, ale również poziomów stężeń pyłu 

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania,  
wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”
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PM10 i PM2.5 rekomendowanych przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) w perspektywie do 
roku 2030. Strategia poprawy jakości powietrza 
w Małopolsce uwzględnia integrację z działaniami 
na rzecz ograniczenia zmian klimatu. Wyznaczo-
na strategia wymaga podejmowania intensyw-
nych działań w skali lokalnej, regionalnej, a także 
krajowej. 

Proponowane regulacje dotyczące paliw  
stałych:

Finansowanie kotłów na paliwa stałe ze środ-
ków publicznych, w tym programu Czyste Powie-
trze, w Małopolsce będzie mogło obejmować:

• od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie kotły na bio-
masę,

• od 1 stycznia 2022 r. wyłącznie kotły na bio-
masę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% 
O2).

Poza Krakowem pozostanie możliwość instalacji 
ze środków własnych i eksploatacji kotłów na wę-
giel, drewno i biomasę oraz kominków i ogrzewaczy 
zgodnych z obowiązującą uchwałą antysmogową 
dla Małopolski (standard ekoprojektu). Dla zainte-
resowanych gmin będą mogły być wprowadzane 
dodatkowe ograniczenia w zakresie eksploatacji 
instalacji na paliwa stałe w formie uchwał antysmo-
gowych. Wypracowane zostaną jednak jednolite 
zasady wprowadzania takich regulacji.

Zadania gmin:
Projekt nowego Programu ochrony powietrza 

dla Małopolski zakłada szereg zadań dla samorzą-
dów gminnych, m.in.:

• utworzenie i utrzymanie punktów obsługi 
programu Czyste Powietrze,

• zatrudnienie ekodoradcy w każdej gminie, 
którego zadaniem będzie doradztwo dla 
mieszkańców, prowadzenie edukacji ekolo-
gicznej oraz obsługa programu Czyste Po-
wietrze,

• prowadzenie akcji informacyjnych o wyma-
ganiach uchwały antysmogowej z dotarciem 
do każdego punktu adresowego w gminie 
opalanego węglem lub drewnem oraz obo-
wiązek zamieszczenia na stronie interne-
towej gminy informacji o jakości powietrza 
i możliwości zgłoszenia ekointerwencji,

• inwentaryzacja co najmniej 90% budynków 

w gminie do końca 2021 roku, w tym co naj-
mniej 50% do końca 2020 roku. Współpra-
ca gmin z kominiarzami i nadzorem budow-
lanym przy inwentaryzacji do krajowej bazy 
CEEB. Przekazywanie co pół roku informa-
cji o postępie wymiany kotłów i inwentary-
zacji w gminie,

• kontrole interwencyjne palenisk w ciągu 
1 dnia roboczego od zgłoszenia. Możliwe 
będzie prowadzenie kontroli przez stra-
że gminne, pracowników urzędu lub przy 
współpracy z Policją,

• analiza skali ubóstwa energetycznego, po-
trzeb w zakresie termomodernizacji i wy-
miany ogrzewania u tych osób oraz wsparcie 
dla osób dotkniętych ubóstwem energe-
tycznym i rekomendowane wprowadzenie 
programów osłonowych dla najuboższych,

• analiza potencjalnych obszarów budowy 
farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych 
i biogazowni przy przygotowaniu nowego 
Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego,

• zastosowania, jeśli jest to technicznie moż-
liwe, odnawialnych źródeł energii w budyn-
kach użyteczności publicznej, dla których 
proces inwestycyjny budowy lub moderni-
zacji energetycznej, jeszcze nie został roz-
poczęty,

• zastosowanie przez jednostki samorządu 
zielonych zamówień publicznych poprzez 
uwzględnianie w kryteriach zamówień wa-
runku zakupu energii elektrycznej pocho-
dzącej z odnawialnych źródeł energii po-
twierdzonej świadectwem pochodzenia,

• rekomendacja przeznaczenia co najmniej 1% 
dochodów własnych gminy (bez uwzględ-
niania subwencji i dotacji) na finansowanie: 
wymiany kotłów, instalacji OZE, termomo-
dernizacji, prowadzenia kontroli, zatrudnie-
nia ekodoradców, realizacji rządowych pro-
gramów, w tym obsługę programu Czyste 
Powietrze, Stop Smog oraz akcje edukacyjne 
w zakresie ochrony powietrza.

„EKO-TEAM”
Kontynuując realizację działań zmierzających 

do poprawy jakości powietrza i stanu środowi-
ska naturalnego Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 
z dniem 1 kwietnia 2020 r. przystąpiła do projek-
tu pn. EKO-TEAM współfinansowanego ze środ-
ków instrumentu finansowego ELENA w ramach 
Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na 
celu stworzenie sieci 44 ekodoradców w gminach 
krakowskiego obwarzanka, których praca skupi się 
wokół bezpośredniego doradztwa naszym miesz-
kańcom w zakresie możliwości uzyskania wsparcia 
z funduszy zewnętrznych na działania mające po-
prawić stan środowiska w tym przede wszystkim 
jakość powietrza w tym termomodernizacja bu-
dynków mieszkalnych i wymiana starych kotłów.

Cel projektu EKO-TEAM wpisuje się w długo-
falową politykę, której realizacji podjęły się gminy 
zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Krakow-
ska, uznając poprawę jakości powietrza, jako prio-
rytet współpracy metropolitalnej oraz deklarując 
tym samym prowadzenie skoordynowanych dzia-
łań w tym zakresie. Realizacja projektu EKO-TEAM 
przyczyni się ponadto, do efektywnego wdrażania 
zapisów Programu ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego.

W ramach ww. programu na terenie naszej gmi-
ny, zostało zatrudnionych dwóch ekodroradców, 
którzy w ramach swojej codziennej pracy będą zo-
bowiązani do:

• bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami 
Gminy, w celu udzielania porad i świadczenia 
doradztwa w zakresie poprawy efektywno-
ści energetycznej budynku, zastosowania 
nowego źródła ciepła, inwestycji w instalacje 
odnawialnych źródeł energii – doradztwo 
świadczone poprzez kontakt telefoniczny, 

mailowy, pocztą tradycyjną oraz osobiście 
– w urzędzie, w domu mieszkańca, podczas 
spotkań i wydarzeń;

• prowadzenia pogłębionych wywiadów 
i rozmów w mieszkańcami, w zakresie do-
stępnych technologii i metod sprzyjających 
podnoszeniu efektywności energetycznej 
budynku;

• pomocy mieszkańcom w sporządzeniu 
wniosku aplikacyjnego i innej dokumentacji 
niezbędnej do otrzymania dofinansowania 
do inwestycji oraz jej przeprowadzenia i roz-
liczenia;

• zdobywania wiedzy w zakresie obowiązują-
cych programów dofinansowania do inwe-
stycji wchodzących w zakres Projektu EKO 
TEAM, w tym aktywnego poszukiwania źró-
deł finansowania inwestycji w programach 
szczebla krajowego, regionalnego i lokalne-
go;

• przygotowywania lokalnych kampanii infor-
macyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców;

• -przygotowywania i prowadzenia działań na 
rzecz zaangażowania lokalnej społeczności;

• prowadzenia działań edukacyjnych dla 
mieszkańców, w tym organizowania spotkań 
na temat oszczędności zużycia energii oraz 
korzyści ekologicznych i zdrowotnych pły-
nących z inwestycji. 

Koszty kwalifikowane przedmiotowego projek-
tu będą refundowane w 90% z funduszy unijnych, 
a jego okres realizacji ustalano od dnia 1 kwietnia 
2020 roku do dnia 31 marca 2023 roku.
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 Życzenia świąteczne
Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych 

wiarą, nadzieją i wzajemną miłością życzy Mieszkańcom Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

Beata Bartoszek, Radna Powiatu Krakowskiego

Pełnych pokoju Świąt Wielkiej Nocy, wzajemnego szacunku,

zrozumienia, wytrwałości, a przede wszystkim zdrowia życzy 

Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 Włodzimierz Okrajek, Radny Powiatu Krakowskiego

Pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, zdrowia, 

wytrwałości i pomyślności Mieszkańcom Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca

 Życzy Włodzimierz Tochowicz, Radny Powiatu Krakowskiego

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei, 

miłości i wzajemnego wsparcia wszystkim mieszkańcom naszej Gminy

Życzą Zarząd i członkowie Gminnego Koła 
Związku Emerytów i Rencistów

Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, najserdeczniejsze życzenia 

na zbliżające się Święta Wielkiejnocy, dużo zdrowia, miłości, nadziei 

i pogody ducha w tym, niełatwym czasie

Składa Zarząd i Członkowie Gminnego Koła PSL
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Mimo drzwi zamkniętych
Stan pandemii wywołanej przez działanie koro-

nawirusa SARS-CoV-2 stał się przyczyną zmian, 
zachodzących nie tylko w zainfekowanym przez wi-
rusa organizmie ludzkim, ale również w organizmie, 
jakim jest społeczeństwo danego kraju. Wiele rzą-
dów państw - w tym Polski - dotkniętych chorobą 
COVID -19, chcąc ograniczyć rozprzestrzenianie 
się niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzkiego 
wirusa, zdecydowało się na wprowadzenie mniej-
szych bądź też większych restrykcji w życiu pu-
blicznym. Ich wprowadzenie przez polskie władze 
doprowadziło m.in. do znacznego ograniczenia 
liczby osób uczestniczących we Mszy Świętej. Naj-

pierw było to ograniczenie do 50 osób, a następnie 
maksymalnie do 5 osób, nie licząc posługujących. 
Rezultatem tego stało się to, że dla wielu katoli-
ków, pragnących uczestniczyć we Mszy Świętej 
drzwi kościoła zostały zamknięte. To bolesne 
doświadczenie potęguje fakt, że w tym roku ka-
lendarzowym, w takiej oto trudnej sytuacji epide-
micznej przychodzi nam przeżywać najważniejsze 
religijne święto – Uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego.

Przez minione lata przyzwyczailiśmy się do dłu-
gich kolejek przed konfesjonałami, do poświęce-
nia palm, do błogosławieństwa pokarmów na stół 

wielkanocny, do procesji rezurekcyjnej, do pięknej 
Liturgii Triduum Paschalnego. Tym czasem trzeba 
zmierzyć się z trudną rzeczywistością, która wy-
maga od nas pozostania za zamkniętymi drzwiami 
naszych domów i mieszkań. Może to rodzić emocje 
takie jak: gniew, niepokój, rozgoryczenie, zwątpie-
nie, strach. Bez względu na to, jakie odczucia u ludzi 
wywołuje stan pandemii, możemy śmiało powie-
dzieć, że te różne emocje są wołaniem człowieka 
o pokój serca.

Przypomina się scena z Ewangelii według św. 
Jana: „Wieczorem owego pierwszego dnia tygo-
dnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój 
wam!» (J 20, 19).

W kontekście stanu pandemii oraz świąt 
wielkanocnych warto przypomnieć o tym, 
w jaki sposób dziś możemy spotkać się z Jezusem 
Zmartwychwstałym.

Wsłuchując się w opowieści Ewangelistów za-
uważamy, że Jezus po zmartwychwstaniu a przed 
wniebowstąpieniem nie objawia się niewierzącym. 
Objawia się jedynie tym, którzy mają wiarę, co nie 
oznacza, że zmartwychwstanie Jezusa było dla 
nich czymś oczywistym. Jak zaznacza Ewangelista 
Łukasz, uczniom zdawało się, że widzą ducha. To 
pokazuje jak trudno uczniom było przyjąć prawdę 
o zmartwychwstaniu ich Nauczyciela. Przypatrując 
się spotkaniom Jezusa z uczniami możemy uchwy-
cić sytuacje, w których Jezus daje się im poznać.

Jedną z takich sytuacji jest gest „łamania chle-
ba”. Tego doświadczyli uczniowie idący do Emaus, 
którzy rozpoznali Jezusa, towarzyszącego im 
wcześniej w drodze. Rozpoznali Jezusa po „łamaniu 
chleba”. Kościół starożytny tego określenia używał 
na oznaczanie Mszy Świętej. To było spotkanie przy 
„łamaniu chleba”. Ono przypominało wiernym, że 
między nimi jest Zmartwychwstały Pan. Ale to nie 
jedyna okazja do tego, żeby się z Nim spotkać.

Drugą sytuacją jest dzielenie się wzajemnie 
doświadczeniem wiary w Jezusa we wspólnocie. 
Ewangelista Łukasz zaznacza, że „kiedy uczniowie 
tak rozmawiali, Jezus pojawił się i rzekł im: Pokój 
wam”. Przebywanie w towarzystwie z ludźmi wie-
rzącymi, to okazja do spotkania ze Zmartwych-
wstałym Panem, który jest obecny tam, gdzie dwaj 

lub trzej gromadzą się w Jego imię o czym zaświad-
cza sam Jezus: „Jeśli dwóch z was na ziemi zgodne 
o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mo-
jego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo 
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” 
(Mt 18, 19-20).

Trzecia sytuacja to czytanie Pisma Świętego. 
Jezus kieruje uwagę uczniów idących do Emaus na 
to, co u Proroków, w Pismach, oraz w Psalmach od-
nosiło się do Niego. W tym kontekście bardzo wy-
mowne są słowa św. Hieronima, który powiedział, 
że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomo-
ścią Chrystusa”. Jeden ze starochrześcijańskich 
pisarzy i komentatorów Pisma Świętego o imieniu 
Orygenes, który żył na przełomie II i III w. n.e. Pi-
smo Święte traktował jako ciało Syna Bożego. Do-
tknąć tego ciała może każdy, ale moc w nim ukryta 
przepływa jedynie do serca wypełnionego wiarą, 
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na podobieństwo wiary ewangelicznej kobiety, któ-
ra od lat 12 chorowała na tzw. „upływ krwi”, a która 
to kobieta po dotknięciu się frędzli u płaszcza Jezu-
sa odzyskała zdrowie. Jezus wtedy poczuł, że wy-
szła z Niego moc, która dała kobiecie zdrowie. Ta 

biblijna scena uświadamia nam, że podejście z wiarą 
do Biblii pozwala na spotkanie się z Panem Jezusem 
i doświadczyć uzdrawiającego działania łaski Bożej. 
Jest to wiara w natchnienie, czyli wiara w to, że po-
przez słowa zapisane w Biblii, wypowiada się Bóg. 
Niektórzy mogą czytać Biblię, jako powieść, bądź 
to, jako podręcznik historyczny, bądź to, jako zbiór 
zasad etycznych i religijnych. Ale dopiero wiara 
w natchnienie gwarantuje spotkanie się w tekście 
z Jezusem Zmartwychwstałym.

Kiedy pozostajemy w domach nie mogąc licznie 
gromadzić się w kościele na Mszy Świętej warto 
pamiętać, że z Chrystusem mogę spotkać się także 
poprzez doświadczenie wspólnej modlitwy rodzin-
nej, czy poprzez czytanie Pisma Świętego. Dzięki 
tym praktykom religijnym przeżywanych z wiarą, 
Zmartwychwstały Pan może przyjść na spotkanie 
z nami mimo „drzwi zamkniętych” kościołów, czy 
też naszych domów i mieszkań, a w nasze serca po-
trafi wlać upragnioną nadzieję i odwagę, mówiąc jak 
do swoich uczniów: „Pokój wam!”

ks. Krzysztof Piechowicz

Sekcje Instrumentalne Centrum 
Kultury i Promocji – zapraszamy 
na Konkurs

W roku 2020 cały świat obchodzi jubileusz 
250-lecia urodzin Ludwiga van Beethovena, jed-
nego z największych kompozytorów muzyki kla-
sycznej w historii, który zrewolucjonizował muzykę 
i nadał bieg dalszemu jej rozwojowi. Najważniej-
szą część twórczości Beethovena stanowi jego IX 
symfonia i właśnie z finału jego ostatniej (wpisanej 
w 2001 roku na listę UNESCO „Pamięć Świata”) 
pochodzi utwór konkursowy – kantata ODA DO 
RADOŚCI, do słów Friedricha von Schillera (pol-
ski przekład K. I.Gałczyński), którego aranżację 
fragmentu przyjęła jak swój hymn Unia Europejska 
w 1986 roku).

Goszcza w średniowieczu
Goszcza to malownicza wieś położona wśród 

lasów i pagórków nad rzeką Goszczą w gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca. Oprócz malowniczych 
uroków i zalet przyrodniczych wieś ta posiada 
bardzo interesującą historię, która nie jest dość 
powszechnie znana. Dlatego celem niniejszego ar-
tykułu będzie przybliżenie dziejów Goszczy i „wy-
dobycie” ich na światło dzienne dla szerszej grupy 
odbiorców. Początki Goszczy są dość odległe i się-
gają średniowiecza. Pierwsza historyczna wzmian-
ka o Goszczy pojawia się w dokumencie biskupa 
krakowskiego Gedki pod rokiem 1198 jako Coc-
cha.  

Początki Goszczy oraz wiele wieków jej historii 
związane są ściśle z Kościołem pod względem re-
ligijnym, kulturowym, własnościowym, ekonomicz-
nym. Ludowa legenda wiąże bowiem początki miej-
scowości z osobą Świętego Wojciecha, który miał 
tu odpoczywać na zboczu wzgórza, z którego wy-

trysnęło źródełko zwane „Wojciechówka”. Niemal 
od samego początku swego istnienia, aż po 1874 
rok, Goszcza była własnością kościelną. Ze znanej 
nam pierwszej historycznej wzmianki o Goszczy 
dowiadujemy się o kwestiach własnościowych tej 
miejscowości. Przed 1198 rokiem biskup krakow-
ski Gedko nadał klasztorowi bożogrobców w Mie-
chowie między innymi dziesięcinę z wsi Goszcza. 
W 1262 roku papież Urban IV potwierdził nadanie 
biskupa krakowskiego i zezwolił miechowskiemu 
klasztorowi pobierać dziesięcinę z różnych wsi, 
w tym z Goszczy. W 1271 roku biskup krakowski 
Paweł nadał trzem ołtarzom w katedrze krakow-

Zachęcamy do posłuchania oryginału, żeby 
wczuć się w klimat utworu https://youtu.be/-kcO-
pyM9cBg oraz do przeczytania pięknego, głębo-
kiego tekstu, który pomoże nam w wyborze inter-
pretacji tego dzieła. Teraz możemy pobrać nuty 
transkrypcji na swój instrument (o różnym stopniu 
trudności) lub skorzystać ze swoich i rozpocząć 
ćwiczenie. 

Nagrania audio (również z telefonu) prosimy 
wysyłać do dnia 12 kwietnia 2020 roku na adres 

mailowy bhawling@poczta.onet.pl W razie jakichkol-
wiek wątpliwości i pytań proszę o kontakt z panią 
Barbarą Hawling.

Na zwycięzców czekają nagrody, a najlepsi za-
prezentują swoje wykonanie podczas koncertu 
z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, odby-
wającego się corocznie w naszym Centrum Kultury  
1 października. Powodzenia i do dzieła!

Książę Boleslaw V Wstydliwy

Święty Wojciech
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skiej, a mianowicie: ŚŚ. Wojciecha, Leonarda i Mał-
gorzaty dziesięciny z wymienionych imiennie wsi, 
m. in. Goszczy. Przed 1250 roku w Goszcza jest 
podzielona na kilka części, które należą do szlachty 
(rycerstwa), klasztoru jędrzejowskiego, kasztelanii 
krakowskiej i księcia. Jednak w 1250 roku przecho-
dzą w całości na własność kapituły krakowskiej. 
Stan posiadania w Goszczy zmienia się nieco w na-
stępnych latach. 

W 1279 książę Bolesław Wstydliwy zatwier-
dził zamianę dóbr: Filip kanonik krakowski za zgo-
dą kapituły krakowskiej i katedry krakowskiej dał 
rycerzowi Imramowi synowi zmarłego Krystyna 
z Niedźwiedzia część wsi Trątnowice i 40 grzywien 
w zamian za część w Goszczy, na co wyraził zgodę 
brat Imrama, komes Sułek cześnik krakowski. Ksią-
żę stwierdził że Goszcza podzielona była na części: 
jedną posiadał klasztor jędrzejowski i tę pozyskali 
dla kapituły krakowskiej, drugą posiadali koniarze 
książęcy, i ta przeszła tytułem nadania na własność 
tejże kapituły, trzecią mieli komornicy kasztelana 
krakowskiego i zamku krakowskiego, i ta też tytu-
łem nadania przeszła na własność kapituły. Komor-
nicy ci za wiedzą i zgodą kasztelana krakowskiego 
Warsza zostali wraz z innymi ludźmi należącymi do 
zamku krakowskiego przeniesieni do Trątnowic, 
inni zaś do wsi Wierzbno. Ostatnią część Goszczy 
uzyskała kapituła za zgodą księcia od wspomnia-
nego Imrama. Goszcza otrzymała wolności takie, 
z jakich korzystały pozostałe wsie kapituły.  

W 1328 roku nastąpiła pewna zmiana własno-
ści w Goszczy: Władysław Łokietek zatwierdził 
zamianę dóbr. Jego rycerz Jan z Bielca za zgodą 
swego brata Marcina dał kanonikowi i oficjałowi 
krakowskiemu Maciejowi, który miał od kapituły 
krakowskiej wieś Goszczę, role w Marszowicach 
rozciągające się ku Goszczy, od łąki zwanej Łupi-
głów (Lupiglow) Wincentego z Łuczyc i inne role 
od mostu na rzece Goszczy z obu stron drogi pro-
wadzącej do Skalbmierza aż do pierwszego potoku 
i łąki na Błoniu (dziś w Marszowicach pole o na-
zwie Zabłonia) w zamian za jedno wielkie pole (dziś 
w Marszowicach pole o nazwie Wielkie Pole) i dwa 
mniejsze leżące nad rzeką Goszczą naprzeciwko 
wsi Marszowice i leżące tamże łąki. 

Goszcza była więc w średniowieczu własnością 
prestymonialną, czyli stanowiła własność majątku 

wspólnego kapituły i była oddawana w czasowy za-
rząd prałatom lub kanonikom. Takim zarządcą kapi-
tulnym (zw. procurator) był m.in. w latach 1354-5 
Herman zarządca kapitulny z Goszczy. 

W 1404 roku Beata wdowa po Janie z Łuczyc 
i jej córka Anna, poręczając za wszystkie dzie-
ci zmarłego Jana sprzedają za 50 grzywien Ocie 
scholastykowi krakowskiemu wszystkie role zwane 
Niwy Zawodne ciągnące się ku Marszowicom i wsi 
Goszcza. Cała Goszcza stała się wówczas własno-
ścią kościelną.

W latach 1470-80 Goszcza jako własność ka-
pituły krakowskiej była w tenucie, czyli dzierżawie 
Sędziwoja z Tęczyna herbu Topór kanonika kra-
kowskiego. We wsi istniał dwór należący do tej ka-
pituły, mający dobre budynki, przestronny folwark 
podzielony na 3 pola, 16 łanów kmiecych, z których 
kmiecie płacą po 2 grzywny czynszu, w okresie ro-
bót, tj. od dnia Świętego Michała kmiecie pracują 2 
dni w tygodniu własnym wozem albo pługiem i są 
zobowiązani do przewodu, z każdego łanu dają 2 
miary owsa miary krakowskiej, 2 sery, 30 jaj, 2 ka-
płony. Mają odrabiać 2 powaby rocznie. 

We wsi były też 2 karczmy z rolami, z których 
jedna jest we wsi, druga za wsią przy drodze pu-
blicznej koło Sadowia, każda płaciła po 2 grzywny 
czynszu. Karczmarze mają i kosić i zbierać siano 
z tych ról, odrabiać 2 powaby rocznie. Nie było 
w Goszczy wówczas zagród i młyna. Pleban Jakub 
Zaborowski w Goszczy miał wolne role i łąki. Kupił 
kiedyś te role od 2 kmieci z Goszczy i zamienił je 
na łąki. Kmieciom zaś w zamian dał inne role z ról 
folwarcznych.

W XV wieku istniał w Goszczy wspomniany już, 
stary wielki gaj dobrze zalesiony wielkości 2 mil, 3 

stawy, jeden stary w środku wsi, 2 inne wybudowa-
ne własnym sumptem przez Sędziwoja z Tęczyna 
kanonika krakowskiego. Jeden z tych stawów ulo-
kowany na rzece Goszczy, przy jeziorze Starkowiec 
zalewał role folwarczne i kmiece wsi Sadowia, przez 
co właścicielka Sadowia prebenda Świętego Idzie-
go na zamku krakowskim otrzymywała odszkodo-
wanie w wymiarze 1 grzywny. Stawy goszczańskie 
niestety dość często zalewały łąki i pastwiska bę-
dące we władaniu innych właścicieli, co kończyło 
się sprawami sądowymi, np. w 1475 roku Zygmunt 
z Zagórzyc pozwał Sędziwoja z Tęczyna kanonika 
krakowskiego tenutariusza wsi Goszcza o zrobienie 
sadzawki na wspólnym jeziorze, o zalanie łąk obsia-
nych i nie obsianych Zygmunta na łączną sumę 300 
grzywien.

Na początku XIV wieku istniała w Goszczy 
karczma, która musiała dość dobrze prosperować, 
skoro wiadomo, że w 1324 roku Mściwoj z Krze-
lowa sędzia krakowski rozstrzygnął spór między 
Rodgerem i Falisławem z Marszowic oraz Piotrem 
z Zagórzyc a Engbertem kanonikiem krakowskim 
o tą właśnie karczmę. Mściwoj postanowił, że Eng-
bert zapłaci im 5 grzywien, a oni zobowiązali się nie 
rościć pretensji do karczmy. Jak już wspomniano, 
w II połowie XV wieku w Goszczy były 2 karczmy 
z rolami, (jedna we wsi, druga za wsią przy drodze 
koło Sadowia), które płaciły po 2 grzywny czynszu. 
Karczmarze mieli obowiązek kosić i zbierać siano 
z tych ról i odrabiać 2 powaby rocznie.

W okresie lat 1373-4 parafia Goszcza została 
wydzielona z parafii Więcławice. Prawdopodobnie 
zbudowano wówczas drewniany kościół pw. Św. 

Wawrzyńca. Parafia należała do dekanatu Wyso-
cice. Pierwszym kapelanem w Goszczy był praw-
dopodobnie Marcin wzmiankowany tu w 1382 
roku. W latach 1428-39 plebanem w Goszczy był 
Mikołaj. Do kościoła w Goszczy należeli kmiecie 
i karczma w Woli Więcławskiej. Dzięki Janowi Dłu-
goszowi i jego dziele „Liber beneficiorum” możemy 
określić wsie należące do parafii w Goszczy: Gosz-
cza (wraz ze współczesnym Zalesiem) Polanowice, 
Wola Więcławska i Sadowie. Pierwotny kościół 
drewniany w Goszczy po stu czterdziestu latach 
istnienia musiał być już w nieodpowiednim stanie 
skoro w 1503 roku kapituła krakowska postanowi-
ła zbudować nowy kościół w Goszczy. Pieniądze na 
ten cel miały być pobrane z gaju Goszcza. W 1504 
budową nowego kościoła zajął się Jan Bostowski 
kanonik krakowski. 

W 1454 roku biskup krakowski Zbigniew Ole-
śnicki erygując w katedrze krakowskiej predykatu-
rę dla jednego z magistrów Akademii Krakowskiej 
wyznaczył jej dochody przynależne ołtarzowi 
Świętego Jana Chrzciciela, tj. dziesięcinę snopową 
z wszystkich ról kmiecych we wsi kapituły kra-
kowskiej Goszczy, z folwarku w Damicach (parafia 
Iwanowice) i ról kmiecych w Woli Więcławskiej 
i Obrażejowicach.

Dawni mieszkańcy Goszczy otrzymywali przy-
wileje od władców. W 1256 roku książę Bolesław 
Wstydliwy uwolnił mieszkańców wsi klasztoru ję-
drzejowskiego, w tym Goszczę, od stanu. W 1272 
roku tenże książę nadał dziekanowi krakowskiemu 
Gerardowi część wsi Goszcza należącą do konia-
rzy zamku krakowskiego podległych kasztelanowi 
krakowskiemu wraz z rolami i łąkami oraz dąbro-
wą należącymi do koniarzy. Komes Warsz kasz-
telan krakowski udzielił na to zgodę. Mieszkańcy 
wsi otrzymali immunitet, na mocy którego zostali 
zwolnieni m. in. od stróży, stanu, podworowego, 
przewodu. Na zlecenie księcia wyznaczono granice 
części dziekana w Goszczy. W 1274 roku Jan opat 
i cały klasztor jędrzejowski dają kapitule krakow-
skiej na ręce Gerarda dziekana krakowskiego część 
wsi Goszcza, która od dawna należała do klasztoru. 
Bolesław Wstydliwy na prośbę Gerarda nadał wsi 
Goszcza wolności, jakich używały inne wsie kapi-
tulne. Część wsi z koniarzami należącymi do zamku 
krakowskiego dostał dziekan od księcia, inną część 

Kościół Św. Wawrzyńca w Goszczy 
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wsi dał kapitule krakowskiej klasztor jędrzejow-
ski.  

Istotnym przywilejem dla Goszczy było prze-
niesienie wsi kapituły krakowskiej (na jej prośbę), 
m. in. Goszczy z prawa polskiego na magdeburskie 
w 1464 roku przez Kazimierza Jagiellończyka. Pra-
wo magdeburskie przewidywało rozplanowanie 
wsi w bardzo regularnie wymierzony układ grun-
tów i planowy układ zagród. Wiązało się to także 
z osiedlaniem nowych osadników znających dobrze 
zasady trójpolówki, którzy otrzymywali pod grunty 
orne pewną przestrzeń zwaną łanem. Zastosowa-
nie prawa magdeburskiego w Goszczy przyniosło 
widocznie dobry efekt, skoro w kilka lat później, jak 
podaje Długosz, w Goszczy było 11 kmieci gospo-
darujących na swoich łanach.

Dla włościan goszczańskich niebawem nastąpić 
miały trudne czasy. W 1475 roku Goszcza została 
zniszczona przez wojska zaciężne zapewne za nie-
wypłacony żołd. XVI wiek przynosi zaostrzenie 
pańszczyzny oraz pogorszenie doli kmieci, którzy 
w 1530 roku żalili się na szkody faktora w Sadowiu. 
W 1551 roku kapituła krakowska zakazuje kmie-
ciom i mieszkańcom Goszczy użytkowania lasów 

„Goscensibus” i hodowli kóz pod groźbą surowych 
kar król. Do tego dochodzi jeszcze opustoszenie 
wsi z powodu zarazy w 1524 roku. Z tego powodu 
w Goszczy było 5 łanów opustoszałych, 2 po panu 
Bostowskim i 3 po zmarłym Bernardynie Galii.

Ze źródeł historycznych dowiadujemy się że 
Goszcza w średniowieczu była porośnięta wielkim 
lasem dębowym tzw. dąbrową. Świadczą o tym 
wzmianki z 1272 i 1279 roku dotyczące właśnie 
dąbrowy w Goszczy. Rzeka Goszcza nad którą 
położona jest nasza miejscowość po raz pierwszy 
wzmiankowana jest w źródłach w 1274 roku. W la-
tach 1470-80 i na początku XVI wieku istniał nadal 
w Goszczy wielki dobrze zalesiony gaj wielkości 
2 mil (później znany był jako: Pozory) były też 2 
stawy nad rzeką Goszczą i jezioro Starkowiec po-
łożone na łące zwanej Sterkowiec. Oprócz licznie 
występujących dębów w średniowiecznej Goszczy 
spotykamy także lipy. Pierwsza wzmianka o lipach 
w Goszczy pojawia się w 1481 roku. Gaj ten były 
w średniowieczu pod zarządem kanonika, który 
w najlepszym okresie miał w mich 53 barcie.

Średniowieczna Goszcza od samego początku 
związana była kulturowo, religijnie, gospodarczo 
i ekonomicznie z Kościołem, który poprzez kapi-
tułę krakowską był protektorem i dobroczyńcą 
jej mieszkańców, ale także wymagającą instytucją 
jednocześnie mobilizującą włościan do rozwija-
nia swych gospodarstw. Niektórzy władcy Polski 
także wspierali Goszczan znosząc uciążliwe zo-
bowiązania i nadając im przywileje. Średniowiecz-
ną Goszczę możemy jednak jeszcze poznać po 
współczesnym obrazie, który zachował regularną 
zabudowę, z kościołem z epoki umieszczonym 
w centrum wsi oraz po lesie goszczańskim będą-
cym pozostałością wielkiego gaju pełnego niegdyś 
dębów i lip.

Oprac. Stefan Tochowicz
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T. Jurek, S. Prinke: Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu (wersja internetowa dostępna na 
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J. Długosz: Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis, Kraków 1864

F. Sulimierski, B. Chlepowski: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t. II, Warszawa 
1881, s. 751-752 oraz tamże t. XV cz. 1 s. 526 (wyd. Warszawa 1900)

J. Burszta: Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej, Wrocław 1958

Kazimierz Jagielończyk

Rady i informacje Ośrodka  
Pomocy Społecznej
„Dwa telefony do Babci i Dziadka”

Trwa akcja społeczna „Dwa telefony do babci 
i dziadka” Celem akcji w tej szczególnej sytuacji roz-
przestrzeniania się koronawirusa jest zwrócenie 
uwagi na to, jak ważne jest utrzymywanie stałych 
relacji rodzinnych, sąsiedzkich, przyjacielskich Ko-
ronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób 
starszych – jak wiadomo – przenosi się przez bli-
skie kontakty osobiste. Skoro należy ograniczyć wi-
zyty u bliskich, podejmijmy inne ważne wyzwanie. 
Nazwano je „Dwa telefony do babci i dziadka” 
Obejmijmy babcie, dziadków, mamy i ojców telefo-
niczną teleopieką rodzinną. Niech to będą regular-
ne telefony, o określonej porze, rano i wieczorem, 
by seniorzy mieli pewność, że mają wsparcie. By na-
sze babcie, dziadkowie, rodzice w dojrzałym wieku, 
ale też sąsiedzi i przyjaciele mieli poczucie, że mają 
kogoś przy boku. Społeczna odpowiedzialność nas 
wszystkich jest szczególnie ważna właśnie teraz, 

gdy możemy przyczynić się do powstrzymania roz-
woju epidemii.

Dzwońcie do swoich babć, dziadków, rodzi-
ców, starszych przyjaciół. Rozmawiajcie z nimi, 
uspokajajcie, tłumaczcie, że obostrzenia, które są 
wprowadzane mają pomóc w zwalczaniu korona-
wirusa. Dajcie im znać, że nie powinni martwić się 
o zaopatrzenie, że wszystkie potrzebne rzeczy im 
dostarczycie lub zamówicie dla nich przez Internet.

Okażcie seniorom cierpliwość, aby dodatko-
wo się nie stresowali – bo stres nie służy zdrowiu. 
Wyjaśniajcie, dlaczego teraz nie mogą spotykać się 
z wnukami czy prawnukami i że na razie musi im 
wystarczyć kontakt telefoniczny.

Okażmy sobie solidarność, ciepłe słowo, po-
moc. Bądźmy razem. Zagrożenie minie a dobre 
relacje zostaną na zawsze.

Dekalog zdrowych zachowań w „czasach 
zarazy” dla Seniora

Jak żyć bez robienia zakupów marketach, bez 
chodzenia na msze i rodzinne spotkania? Co z wizy-
tami w poradniach i aptekach? Czy urzędowe spra-
wy mogą poczekać? Jak samemu chronić się przed 
zarazą? Na zarażenie koronawirusem SARS Co-V 2 
narażeni jesteśmy wszyscy.

Jednak do grupy wysokiego ryzyka należą te 
osoby, u których istnieje zwiększone prawdopodo-
bieństwo ciężkiego przebiegu choroby i pojawienia 
się groźnych dla życia powikłań. 

Analiza zachorowań pokazuje, że dramatyczny 
przebieg obserwuje się u ludzi starszych, często 
obciążonych dodatkowymi schorzeniami: cukrzy-
cą, nadciśnieniem, chorobami układu sercowo-na-

czyniowego, układu oddychania, nowotworami.
Dlatego prezentujemy poniżej „Dekalog zdro-

wych zachowań w czasach zarazy”,dedykowany 
głównie seniorom – ale nie tylko. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, by wiele z jego „przykazań” sta-
ło się normą w czasach rozprzestrzeniania się 
koronawirusa.
1. Nie idziemy do przychodni. dzwonimy, wysyła-

my maile i sms-y
2. Leki wykupujemy na podstawie kodu przesła-

nego sms-em.
3. Zakupy robimy unikając tłumów. wyprawy do 

marketów i galerii zakazane!
4. Do banku, urzędu, na pocztę idziemy tylko 
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w nadzwyczajnych sytuacjach.
5. Rezygnujemy z rodzinnych i towarzyskich spo-

tkań.
6. Dbamy o higienę, często myjemy ręce, dezynfe-

kujemy telefon
7. Unikamy dotykania oczu, ust – czyli natural-

nych „wrót” wnikania wirusa.
8. Zachowujemy bezpieczną odległość od roz-

mówcy.

9. Stosujemy zasady ochrony podczas kichania 
i kaszlu.

10. Nie całujemy się na powitanie, nie podajemy 
ręki.

Źródło: Dz.P.Koronawirus-raport

Kontrola sanitarna, nadzór  
epidemiologiczny, kwarantanna 
– wyjaśniamy

Na czym polega kontrola sanitarna, czym różni 
się nadzór epidemiologiczny od kwarantanny? 

Z pomocą Ministerstwa Zdrowia wyjaśniamy 
znaczenie pojęć, które każdego dnia pojawiają się 
w przekazach medialnych, a może nie zawsze są 
całkiem zrozumiałe.

Stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych 
jest dzisiaj niezwykle ważne dla bezpieczeństwa 
nas wszystkich. W publikacjach i przekazach me-
dialnych pojawiają się takie pojęcia jak kontrola sa-
nitarna, nadzór epidemiologiczny czy kwarantanna 
- na czym polegają? Kogo obejmują

Kontrola sanitarna
Kontrola sanitarna przeprowadzana jest na gra-

nicach kraju - również w portach lotniczych i mor-
skich. Podróżny otrzymuje do wypełnienia formu-
larz, w którym podaje swoje podstawowe dane 
osobowe, namiary, a także deklarację stałego lub 
czasowego miejsca pobytu. Podróżni wskazują też, 
skąd przyjeżdżają, gdzie byli. 

Osobom przyjeżdżającym do kraju może być też 
mierzona temperatura. Jak wskazuje Ministerstwo 
Zdrowia, temperatura powyżej 36.6 nie oznacza, 
że ktoś jest chory lub jest nosicielem koronawirusa 
- warto to jednak sprawdzić. Uwaga, temperatura 
w normie nie jest jednak gwarantem tego, że dana 
osoba jest zdrowa. W części przypadków zakażenie 
może przebiegać bezobjawowo.

Nadzór epidemiologiczny
Taki nadzór trwa 14 dni i odbywa się w poro-

zumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po 
wywiadzie epidemiologicznym. Przeprowadzany 
jest „na wszelki wypadek” np. w sytuacji, gdy ktoś 
pracował w budynku, w którym przebywał nosiciel 
koronawirusa, ale nie miał bezpośredniego kontak-
tu z nosicielem lub osobą chorą. 

Najlepszym wyjściem jest wtedy praca zdal-
na, maksymalne ograniczenie kontaktów z innymi 
osobami i wyjść z domu. Dwa razy dziennie należy 
mierzyć sobie temperaturę i uważnie kontrolować 
swój stan zdrowia. 

Kwarantanna
Dotyczy osób zdrowych, o których wiadomo, 

że miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub 
podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Od 
15 marca obowiązkową kwarantanną objęte są 
wszystkie osoby wracające z zagranicy.

Uwaga, osoba wracająca z zagranicy niemająca 
możliwości odbycia kwarantanny w domu, będzie 
odbywać ją w miejscu wskazanym przez służby 
w ośrodku (taka informacja zostanie przekazana 
podczas przekraczania granicy).

Taka osoba przez dwa tygodnie (liczone od 
chwili ostatniego kontaktu z zakażonym lub dnia 
powrotu z zagranicy) ma całkowity zakaz wycho-
dzenia z domu - nawet gdy czuje się dobrze i nie 
przejawia żadnych objawów choroby. Dotyczy to 
również wizyt u lekarza, wyjść do sklepu, spacerów 
w psem. U osoby odbywającej kwarantannę zaka-
zane są również odwiedziny. 

Gdy taka osoba poczuje się gorzej, szczególnie 
jeśli pojawi się gorączka, kaszel, problemy z oddy-
chaniem, powinna natychmiast zawiadomić tele-
fonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub 

zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 
lub obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Źródło :MRPiPS

Prawnik radzi...
Realizacja umów w dobie epidemii

Znaleźliśmy się w sytuacji, której nie przewi-
dywaliśmy. Dotyka ona konsumentów, którzy 
zmuszeni są odwoływać szereg wydarzeń (np. 
uroczystości, wycieczki), bądź rezygnować z zapla-
nowanych usług (np. kursów, zajęć fitness). Jest to 
również bardzo trudny okres dla przedsiębiorców 
– stracili oni bowiem możliwość wykonywania zle-
ceń, a dodatkowo stale ponoszą koszty utrzymania 
działalności.

Obecnie – jak nigdy dotąd – szczególne korzy-
ści dla obu stron umowy może przynieść zawarcie 
porozumienia. Jednym z rozwiązań jest przesunię-
cie terminu wykonania usługi z prawem do rabatu, 
czy kupno vouchera z długim terminem realizacji 
na korzystnych warunkach. W przypadku najmu 
możemy wnosić o obniżenie czynszu i rachunku 
za niewykorzystane media, a w relacjach z placów-
kami edukacyjnymi – o zmniejszenie opłat za nie-
zrealizowane posiłki dla dzieci. Przygotowując się 
do negocjacji, warto jednak znać sytuację prawną, 
w jakiej się znajdujemy.

W tym celu należy przede wszystkim przeanali-
zować zapisy samej umowy. Ustalimy w ten sposób, 
czy przewiduje ona prawo rozwiązania lub odstą-
pienia od niej i jakie konsekwencje będą się z tym 
wiązały. Jednocześnie, sięgamy do kodeksu cywil-
nego lub innych ustaw (w zależności od rodzaju 
usługi).

Na jakie przepisy można się powołać w nego-
cjacjach z drugą stroną umowy?

Z pomocą – i to zarówno dla przedsiębiorców 
jak i konsumentów – przychodzi przepis, który re-
guluje prawa i obowiązki stron, które znalazły się 
w sytuacjach nadzwyczajnych. W świetle art. 3571 
kodeksu cywilnego, jeżeli z powodu nadzwyczajnej 
zmiany stosunków (epidemia) spełnienie świadcze-
nia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami 

albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (czego 
strony nie przewidywały przy zawarciu umowy), 
sąd może oznaczyć sposób wykonania zobowiąza-
nia, wysokość świadczenia lub nawet orzec o roz-
wiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może 
w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron (zasa-
da rebus sic stantibus).

Z kolei konsumenci, którzy np. uiścili zadatek 
na pobyt w hotelu, a obecnie nie mogą z niego 
skorzystać, powołują się na art. 495 § 1 kodeksu 
cywilnego. Zgodnie z jego treścią, jeżeli jedno ze 
świadczeń wzajemnych (skorzystanie z hotelu) 
stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które 
żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi (epi-
demia), strona, która miała to świadczenie spełnić, 
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nie może żądać świadczenia wzajemnego (zapłaty), 
a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest 
do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym 
wzbogaceniu.

Obecne okoliczności wymagają często natych-
miastowych działań, które nie mogą czekać do 
rozstrzygnięcia przez sąd. Dlatego też tak mocno 
namawiam Państwa do negocjacji. Przede wszyst-
kim jednak życzę Państwu i Państwa bliskim, dużo 

zdrowia i zachowania dobrego samopoczucia 
w tym trudnym czasie.
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