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Uroczyste przekazanie sztandaru  
i otwarcie nowej sali gimnastycznej  
wraz z zapleczem dydaktycznym  
przy Szkole Podstawowej w Goszycach

W czwartek 8 października 2020 roku w Szkole 
Podstawowej w Goszycach odbyła się podwójna 
uroczystość: uroczyste otwarcie nowej sali gim-
nastycznej wraz z zapleczem socjalnym i dydak-
tycznym oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru 
szkole. Uroczystość ta rozpoczęła się od powitania 
przybyłych do Goszyc zaproszonych Gości przez 
Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego oraz Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Goszycach panią 
Iwonę Tutaj – Niklińską. Wśród obecnych tego dnia 
w Goszycach Gości byli m.in.: Starosta Powiatu 
Krakowskiego Wojciech Pałka, Dyrektor Biura Sto-
warzyszenia Metropolia Krakowska Daniel Wrzo-
szczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Słomniki Paweł 
Knafel, Wójt Gminy Koniusza Wiesław Rudek, 
Zastępca Wójta Gminy Igołomia–Wawrzeńczyce 
Henryk Jończyk, Radni Powiatu Krakowskiego – 
Włodzimierz Okrajek i Włodzimierz Tochowicz, 

reprezentująca Małopolskiego Kuratora Oświa-
ty wizytator Sylwia Ptasznik, Komendant Gmin-
ny ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Andrzej 
Szwajca, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Goszycach Grzegorz Kułaga, proboszcz parafii 
w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, wikariusz pa-
rafii w Luborzycy ksiądz Mieszko Ćwiertnia, Radni 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca tej i poprzedniej 
kadencji wraz z Przewodnicząca Rady Małgorzatą 

Doniec, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów 
Danuta Sokół, byli i obecni Sołtysi Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, przedstawiciele Rady Rodzi-
ców SP Goszyce, Dyrektorzy gminnych placówek 

oświatowych, Wiesław Wójcik – Zastępca Wójta 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Anna Szymczyk 
-Sierak – Sekretarz Gminy i Dyrektor Centrum 
Zarządzania Edukacją, Grażyna Wójcik – Przewod-
nicząca KGW Goszyce, emerytowani nauczyciele 
i pracownicy szkoły, przedstawiciele firm, które 
realizowały zadanie budowy nowej sali gimna-
stycznej w Goszycach, grono pedagogiczne i pra-
cownicy szkoły, pracownicy Urzędu Gminy oraz 
przedstawiciele firm działających na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. 
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Po zakończonym powitaniu, obecni na czwart-
kowych uroczystościach w Goszycach, obejrzeli 
okolicznościową prezentację multimedialną po-
święconą osobie Patrona Szkoły Tadeusza Ko-
ściuszki oraz historii szkoły w Goszycach.

W dalszej części uroczystości odbyła się cere-
monia poświęcenia i przekazania sztandaru szkole. 
Rozpoczęło ją uroczyste poświęcenie sztanda-
ru przez proboszcza parafii w Luborzycy księdza 
Tadeusza Majchera. Następnie Poczet Rodziców 
przekazał sztandar Dyrektor Szkoły pani Iwonie 
Tutaj-Niklińskiej, która z kolei uroczyście przeka-
zała go uczniom. Odbierając z rąk pani Dyrektor 
sztandar chorąży Pocztu Sztandarowego Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszy-
cach, uczeń klasy VIII Mateusz Kowalczyk ślubo-
wał: „My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Goszycach przyjmując ten sztandar przy-
rzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym 
postępowaniem i rzetelną nauką przyczynić się do 
szerzenia wartości, które symbolizuje”. Symbolicznym 
dopełnieniem przekazania sztandaru szkole w Go-
szycach było ślubowanie uczniów szkoły na otrzy-
many sztandar.

Po zakończeniu tej części ceremonii głos zabrał 
Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedsta-
wił w nim historię podejmowanych działań, które 
doprowadziły do dzisiejszej uroczystości otwarcia 
nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjal-
nym i dydaktycznym w Goszycach. Dopełnieniem 
wystąpienia pana Wójta była wypowiedź Dyrektor 
SP w Goszycach Iwony Tutaj-Niklińskiej, w któ-
rej przybliżyła Ona zebranym szczegółowe dane 

o nowo powstałym obiekcie. Następnie, po wystą-
pieniu pana Wójta oraz pani Dyrektor, nastąpiło 
uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej w Go-
szycach. Przecięcia symbolicznej wstęgi, dokonali 
wspólnie: pan Wojciech Pałka – Starosta Powiatu 
Krakowskiego, pan Marek Jamborski – Wójt Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca, uczeń klasy VIII Szkoły 

Podstawowej w Goszycach Mateusz Kowalczyk, 
pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pan Augustyn 
Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącej Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz pani Iwona 
Tutaj – Niklińska – Dyrektor SP w Goszycach. Po 
zakończeniu tej części ceremonii, proboszcz para-
fii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, dokonał 

uroczystego poświęcenia nowej sali gimnastycz-
nej. Następnie odbyło się przekazanie symbolicz-
nego „Klucza” do budynku nowej sali Dyrektor 
Szkoły Iwonie Tutaj-Niklińskiej przez Wójta Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego. 
Z kolei krótkie wystąpienia gratulacyjne wygłosili 
obecni w Goszycach Goście: Starosta Powiatu 
Krakowskiego Wojciech Pałka, Radny Powiatu 
Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Tochowicz, 

reprezentująca Małopolskie Kuratorium Oświaty 
Sylwia Ptasznik, Przewodnicząca Rady Gminy Mał-
gorzata Doniec, Zastępca Przewodniczącej Rady 
Augustyn Kaczmarczyk. Symboliczne upominki 
w postaci sprzętu sportowego przekazali pani 
Iwonie Tutaj-Niklińskiej Starosta i Radni Powiatu 

Krakowskiego oraz Dyrektor BSR w Kocmyrzowie 
Sabina Sitko. W dalszej części uroczystości w Go-
szycach pani Iwona Tutaj-Niklińska wręczyła sym-
boliczne wiązanki kwiatów panu Wójtowi Markowi 
Jamborskiemu, pani Przewodniczącej Małgorzacie 
Doniec oraz pani Annie Wójcik, jako wyraz podzię-
kowania za Ich działalności na rzecz rozwoju szkoły 
w Goszycach. Uroczystość przekazania sztandaru 
i otwarcia budynku nowej sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Goszycach zakończył spe-
cjalnie na tę okazję przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli szkoły program artystyczny, który 
nagrodzony został przez wszystkich obecnych 
w Goszycach gorącymi brawami. Po zakończeniu 
oficjalnej części uroczystości, Goście, z dużym za-

interesowaniem i uznaniem zwiedzali nowo otwar-
tą salę gimnastyczną wraz z jej zapleczem socjal-
nym i dydaktycznym.
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Sala gimnastyczna z zapleczem 
przy SP w Goszycach

Prace związane z opracowaniem dokumentacji 
technicznej dotyczącej budowy sali gimnastycz-
nej wraz z zapleczem rozpoczęły się we wrześniu 
2016 r. 

Z dniem 02.09.2016 r. podpisano umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej z firmą 
FDELITA Piotr Frosztęga, ul. Fredry 4F/14, 30-
605 Kraków.

Z dniem 28.03.2018 r. Starostwo Powiatowe 
w Krakowie wydało decyzję Nr AB.V.1.359.2018 
o pozwoleniu na budowę przedmiotowego obiektu. 

Umowę z Wykonawcą – Firmą : Przedsiębior-
stwo Budowlane "Sikora" Wojciech Sikora, z siedzi-
bą: os. Niwa 103a, 34-400 Nowy Targ podpisano 
w dniu 13.05.2019 r. Prace związane z budową 
obiektu rozpoczęły się w maju 2019 r. i trwały do 
15 września 2020 r.

Nadzór nad realizacją zadania sprawowało 
Przedsiębiorstwo: Usługi Budowlane mgr inż.
Teresa Siadak z siedzibą ul.Marcowa 11, 30-658 
Kraków.

Obiekt składa się z:
• sala gimnastyczna – główna strefa funkcjo-

nalna. Pierwsze stałe wyposażenie sali gim-
nastycznej: tablice do koszykówki, zestaw 
do siatkówki , drabinki gimnastyczne, tablica 
wyników, siatka ochronna na okna, piłko-
chwyty.

• zaplecze higieniczno-sanitarne dla uczniów,
• zaplecze socjalne dla nauczycieli/trenerów,
• sale dydaktyczne (pracownia humanistycz-

na, językowa, przyrodniczo-chemiczna), ko-
munikacja,

• sanitariaty,
• pomieszczenia pomocnicze: kotłownia, ma-

gazyn sportowy, pomieszczenie gospodar-
cze.

• budynek wyposażony w instalację fotowol-
taiczną

Przestrzeń komunikacyjna zakończona jest 
łącznikiem prowadzącym do istniejącego budynku 
szkoły. 

Fot. Sławomir Mikiewicz
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Ilość kondygnacji – 2
Pomieszczenia parteru zajmują powierzchnię 

768 m2 w tym sala gimnastyczna – 413 m2. Po-
wierzchnia użytkowa piętra – 226 m2 

Koszt realizacji – 7 196 566 PLN (brutto). 

W tym koszty:
• dokumentacja projektowa – 34 968 PLN 

brutto
• roboty budowlane – 7 107 134 PLN brutto
• nadzór inwestorski – 54 464 PLN brutto
Zrealizowano również zadanie związane 

z zakupem wyposażenia powstałych pracowni 
i pomieszczeń, które realizowała firma ERGOTOP 
Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałowa 46, 57-220 Ziębi-
ce. Koszty dostawy wyposażenia meblowego –  
81 519 PLN.

Mierniki Wielkość

Powierzchnia użytkowa obiektu 940,25 m2

Powierzchnia zabudowy obiektu 762,30 m2

Kubatura obiektu 6 132,21 m3

Podpisanie listu intencyjnego  
w sprawie projektu OZE

Mając na uwadze zainteresowanie Mieszkań-
ców budową odnawialnych źródeł energii (OZE) 
przygotowujemy się do nowego okresu progra-
mowania. Dlatego też w dniu 13.10.2020 r., z ini-
cjatywy Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pięć 
Gmin Powiatu Krakowskiego (Gmina Kocmyrzów-
-Luborzyca, Gmina Zielonki, Gmina Wielka Wieś, 
Gmina Michałowice oraz Gmina Igołomia–Waw-
rzeńczyce) podpisało list intencyjny w sprawie 
partnerstwa na rzecz realizacji projektu pod robo-
czą nazwą „Odnawialne źródła energii – Wsparcie 
dla mieszkańców Małopolskich Gmin”.

Jest to nowa inicjatywa na przyszły okres 
programowania unijnego.

Podpisany list intencyjny jest wyjściem na-

przeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym 
w zakresie realizacji budowy OZE oraz pierw-
szym krokiem w podjęciu starań o uzyskanie 
dofinansowania.

Budowa chodnika w Kocmyrzowie
Trwają prace związane z realizacją zadania pn. 

„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze 
powiatowej nr 1267K w miejscowości Kocmyrzów”. 
Zadanie to realizowane jest w ramach tzw. Inicja-
tyw Samorządowych wraz z Powiatem Krakow-
skim. Rzeczowy zakres robót obejmuje budowę 
1200 mb chodnika.

Przewidywany koszt całkowity inwestycji to 
kwota 1 166 192,00 PLN (brutto), w tym wkład 

środków z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
to 699 715,00 PLN (brutto).

W ramach wykonywanej inwestycji, poza budo-
wą chodnika wraz z odwodnieniem, zostaną wy-
konane perony autobusowe oraz przejście dla pie-
szych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zostanie doświetlone. 
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Drogi rolnicze
Dobiegają końca roboty związane z moder-

nizacją trzech odcinków dróg rolniczych w miej-
scowościach Czulice, Goszyce i Krzysztoforzyce. 
Zakres robót obejmuje oczyszczenie istniejących 
nawierzchni, odtworzenie rowów, wzmocnienie 
korpusów dróg i wykonanie na części nawierzchni 
utwardzonych kruszywem, a na części nawierzchni 
asfaltowych.

Są to zadania dofinansowane z środków bu-
dżetu Województwa związanymi z wyłącze-
niem z produkcji gruntów rolnych. Udział finan-
sowy Województwa Małopolskiego stanowi 
maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych zada-

nia, jednak nie więcej niż kwota przyznanej dotacji tj.  
141 671,00 zł.

Budowa drogi szybkiego ruchu S7
Trwają wstępne prace związane z budową od-

cinka drogi szybkiego ruchu S7, który przebiegał 
będzie przez naszą gminę. W ostatnim czasie, w ra-

mach robót przygotowawczych, usunięto znaczą 
liczbę drzew i krzewów z terenu, po którym popro-
wadzona zostanie droga S7.

Renowacja kapliczki w Baranówce 
Z dniem 11.09.2020 r. podpisana została 

z Województwem Małopolskim umowa o udzie-
lenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. 
„Kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane 
przy kapliczce Matki Boskiej w Baranówce z 1864  r.  
na terenie Zespołu Dworskiego z 1926 r.” w ramach 
konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2020”. Obec-
nie trwają prace konserwatorskie i restaurator-
skie przy kapliczce. Zabytkowy obiekt zostanie 
odnowiony i zabezpieczony przed niekorzystnym 
działaniem czynników atmosferycznych i upływem 
czasu. Kapliczka w Baranówce stanowi ważny ele-
ment dziedzictwa kulturowego Gminy i lokalnej 
tożsamości mieszkańców. Całkowity koszt rewi-

talizacji kapliczki: 33 610,70 zł., przyznana kwota 
dotacji: 15 000,00 zł.

Czulice Krzysztoforzyce

Goszyce

Goszcza

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Dofinansowanie w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2020”

Parking typu „Parkuj i jedź” w Goszczy 
 Kończą się prace związane z budową par-

kingu typu „Parkuj i jedź” w miejscowości Goszcza 
przy stacji kolejowej. Nawierzchnia parkingu drogi 
dojazdowe i miejsca postojowe zostały wykonana 
z kostki brukowej. Na terenie parkingu możliwy 
będzie postój 44 samochodów osobowych, w tym  

3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Zamon-
towano wiatę wraz z stojakami na rowery. Oświe-
tlenie wykonano w postaci wolnostojących lamp 
ulicznych z energooszczędnymi źródłami światła 
typu LED. Zostały zamontowane kamery do moni-
torowania obiektu.
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Trasa spacerowa w Łuczycach
W ostatnich dniach września br. zakończo-

na została realizacja zadania pn. „Przygotowanie 
i montaż tablic na trasie spacerowej w Łuczycach”.  
W ramach jego realizacji wykonano 10 tablic infor-
macyjnych, na których umieszczone zostały opisy 
i fotografie prezentujące najważniejsze miejsca 
i wydarzenia historyczne związane z Łuczycami, 
a także 4 ławeczki oraz dwa stoliki obok remizy 
OSP a także pojedyncze ławeczki usytuowane na 
ulicach Wiązowej i Spacerowej. Początkiem i koń-
cem trasy jest P&R przy stacji PKP Łuczyce. Wspo-
mniane tablice i ławeczki zostały wykonane przez 

Pracownię Stolarską Piotr Leśniewski Łuczyce. 
Zadanie to wykonano w ramach Funduszu So-

łeckiego miejscowości Łuczyce, a jego koszt to 
kwota 23 000,00 PLN (brutto). 

Ponadto w ramach środków Funduszu Sołec-
kiego miejscowości Łuczyce wykonano utwardze-
nie terenu pod elementami siłowni zewnętrznych 
znajdujących się w tej miejscowości. Jego koszt to 
kwota 5 396,00 PLN (brutto).

Fot. Agnieszka Sykut

Remont dróg powiatowych  
w Czulicach i Goszczy

W dniu 13.10.2020 r. odbyło się spotkanie  
w terenie, podczas którego dokonano przekazania 
dróg przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego 
wykonawcy Firmie PRODiM Oskar Niezabitowski, 

celem wykonania robót drogowych.
Zakres robót obejmuje remont drogi powia-

towej nr 1268K w miejscowości Czulice-Wronin  

Kolejna edycja naborów wniosków 
na projekty grantowe

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
planuje prawdopodobnie w miesiącach listopad lub 
grudzień b.r. kolejną edycję konkursów na projekty 
grantowe o tematyce: „Edukacja i Ekologia”, „Lo-
kalne Dziedzictwo Kulturowe” oraz „Publikacje”. 
Powyższe nabory organizowane będą w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przypomnijmy, że grant „Edukacja i Ekologia” 
ma umożliwić nabycie nowych kompetencji przez 
lokalną społeczność. W ramach tego grantu moż-
na ubiegać się o środki na organizację szkoleń czy 
warsztatów o różnorodnej tematyce, od ekologii 
poprzez zajęcia muzyczne czy z zakresu rękodzieła. 
Natomiast grant „Lokalne Dziedzictwo Kulturowe” 
ma na celu wyposażenie podmiotów (działających 
na rzecz szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa lo-
kalnego na terenie naszych 5 gmin: Igołomia–Waw-
rzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, 
Wielka Wieś i Zielonki) w stroje regionalne czy 
instrumenty muzyczne. Efektem projektów gran-
towych pn. „Publikacje” ma być wydanie książek, 
albumów czy płyt utrwalających i promujących lo-
kalną historię i dziedzictwo kulturowe i przyrodni-
cze naszych „Małych Ojczyzn”.

Beneficjentami projektów grantowych mogą 
być m.in.: osoby fizyczne, organizacje pozarządo-
we, jednostki sektora finansów publicznych, osoby 
prawne czy parafie. Grantobiorca nie może wy-
konywać ani planować wykonywania działalności 
gospodarczej. Wysokość zadania w ramach grantu 
wynosi od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł. kosztów 
całkowitych. Kwota dofinansowania (w formie re-
fundacji) to 63,63% w przypadku jednostek sek-
tora finansów publicznych lub 90% w przypadku 
innych jednostek. Limit przyznania pomocy wynosi 
100 000 zł. na jednego grantobiorcę w całym okre-
sie programowania.

Szczegółowe informacje na temat procedury 
oceny i wyboru a także kryteriów wyboru opera-
cji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej 
(www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 
2014–2020 – Lokalna Strategia Rozwoju) oraz 
w biurze Stowarzyszenia. W celu umówienia spo-
tkania konieczny jest wcześniejszy kontakt tele-
foniczny: 12 346 43 12, 664 067 821 lub e-mail: 
info@koronakrakowa.pl. Prosimy także o śledzenie 
naszej strony internetowej: www.koronakrakowa.
pl oraz Facebooka: https://www.facebook.com/
KoronaPolnocnegoKrakowa

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa

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

i drogi powiatowej nr 2154K w miejscowości Gosz-
cza-Kielnik. Zadanie jest realizowane w ramach Ini-

cjatyw Samorządowych, udział finansowy Gminy 
stanowi 40% kosztów zadania.
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Policja informuje:
Walka z epidemią. Więcej patroli na terenie powiatu krakowskiego  
i zero tolerancji dla nieprzestrzegających przepisów.

Od soboty (10 października br.) powiat krakow-
ski, podobnie jak inne regiony Polski z zielonej stre-
fy zostały zakwalifikowane do strefy żółtej. Wiąże 
się to z zaostrzeniem obostrzeń, nakazów i zaka-
zów, a także większą ilością patroli respektujących 
ich przestrzeganie. Teraz na terenie całej Polski 
obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa w prze-

strzeni publicznej, dlatego policjanci wzmożyli kon-
trole pod kątem stosowania się do tego obowiązku. 
Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, 
które posiadają zaświadczenie lekarskie lub do-
kument, który potwierdza ich dolegliwości i dys-
funkcje. Policjantów z powiatu krakowskiego we 
wspólnych patrolach wspierają żołnierze, dlatego 

w teren ruszyło też więcej patroli. Mundurowi 
baczniej obserwują obywateli pod kątem stosowa-
nia się przez nich do obowiązujących przepisów, 
nakazów i zakazów, ustanowionych w celu przeciw-
działania pandemii i reagują na przypadki ich naru-
szania. W związku z wejściem w żółtą strefę i tym 
samym rozprzestrzenianiem się wirusa, policjanci 
wobec osób niestosujących się do obowiązujących 
zasad stosują zasadę „zero tolerancji”.  
Przypominamy, że obowiązek zasłaniania ust i nosa 
na terenie całego kraju w przestrzeni publicznej 
występuje:
1. w środkach transportu publicznego
2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a.  na drogach i placach, na terenie cmentarzy, 
promenad, bulwarów, miejsc postoju pojaz-
dów, parkingów leśnych,

b. na terenie nieruchomości wspólnych,
c. w zakładach pracy oraz w budynkach uży-

teczności publicznej przeznaczonych na 
potrzeby: administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wy-
chowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastro-
nomii, usług, w tym usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, ob-
sługi pasażerów w transporcie kolejowym, 

drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 
śródlądowym; za budynek użyteczności pu-
blicznej uznaje się także budynek biurowy 
lub socjalny.

d. w obiektach handlowych lub usługowych, 
placówkach handlowych lub usługowych i na 
targowiskach (straganach);

3. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym 
czynności lub obrzędów religijnych, w budyn-
ku użyteczności publicznej przeznaczonym na 
potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu 
(z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby 
w dalszym ciągu stosowali się do zaleceń wydawa-
nych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania 
się epidemii i tym samym kierowali się odpowie-
dzialnością i rozsądkiem. Najskuteczniejszą for-
mą walki z epidemią nadal pozostaje zachowanie 
dystansu społecznego, zasłanianie ust i nosa oraz 
częsta dezynfekcja dłoni. 

Pamiętajmy, że przestrzeganie wprowadzo-
nych zaleceń służy ochronie życia i zdrowia nas 
wszystkich!

podkom. Justyna Fil
Oficer Prasowy

Komendy Powiatowej Policji
w Krakowie

Poszukujemy domów dla kotów
Wychodząc naprzeciw poszerzającej się popula-

cji kotów wolno żyjących na terenie naszej Gminy, 
poszukujemy osób chętnych do ich przygarnięcia.

Zwierzęta są różnej płci, w różnym wieku, w tym 
momencie znajdują się w miejscowości Dojazdów.

Dzięki osobom zaangażowanym w opiekę nad 
nimi i ich dokarmianie, koty z każdym dniem coraz 
lepiej czują się w towarzystwie człowieka, wiele 
z nich jest niemalże oswojona.

Gmina zapewnia na bieżąco sfinansowanie za-
biegu sterylizacji/kastracji odławianych w kolejno-
ści kotów, oraz odpchlenia i odrobaczenia przygar-
niętych kotów, po zgłoszeniu wcześniejszej chęci 
przez nowego opiekuna.

Osoby zainteresowane przygarnięciem kotów 

proszone są o kontakt pod numerem tel.: 12 387 
14 10 wew. 16, lub na adres mailowy: gab.wojcik@
kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Powszechny Spis Rolny 2020 – informacje
Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca informu-

je, że od dnia 1 września do 30 listopada 2020 roku 
na terenie całego kraju prowadzony jest Powszech-
ny Spis Rolny w gospodarstwach rolnych: osób fi-
zycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzie-
lania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych 
z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodar-
stwach rolnych poprzez:

• Samospis internetowy przeprowadzony 
za pośrednictwem interaktywnej aplika-

cji, dostępnej na stronie internetowej GUS  
https://spisrolny.gov.pl/

• Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spiso-
wą pod numer 22 279 99 99

• Z użytkownikami gospodarstw rolnych, któ-
rzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują 
się rachmistrzowie spisowi:

• Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu 
w wywiadzie telefonicznym,

• Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia 
spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu 
dogodnym dla użytkownika gospodarstwa 
rolnego.

Informujemy, że na terenie naszej gminy od dnia 
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Z ogromnym smutkiem 30 września 2020 roku na cmentarzu  
parafialnym w Raciborowicach pożegnaliśmy 

Śp. Zygmunta Branickiego
wspaniałego człowieka, działacza społecznego, Radnego i Członka Zarządu 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1990–1994.

Rodzinie oraz Bliskim Śp. Zygmunta Branickiego  
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Marek Jamborski

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
Pracownicy Urzędu Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej informuje:
Wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

Grupa Interia.pl wraz z Gminą Kocmyrzów Lu-
borzyca, Fundacją „Uskrzydleni Wiekiem” oraz 
Małopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regio-
nalnego realizuje projekt „Uruchomienie centrum 
wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną 
bazą wiedzy” współfinansowany z EFS, w ramach 
poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz inter-
wencja kryzysowa – ZIT. 

Głównym celem projektu jest utworzenie cen-
trum wsparcia opiekunów nieformalnych, zwięk-
szającego dostępność oraz jakość usług kierowa-
nych do osób niesamodzielnych i ich opiekunów na 
terenie czterech gmin (Gmina Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, Gmina Michałowice, Gmina Zielonki, Gmina 
Miejska Kraków). Projekt adresowany jest do nie-
formalnych opiekunów osób niesamodzielnych jak 
również ich podopiecznych mieszkających, uczą-
cych się lub pracujących na terenie województwa 

małopolskiego. W ramach wsparcia edukacyjno 
-doradczego centrum będzie oferować organiza-
cję grup wsparcia zarówno w formie spotkań, jak 
i wirtualnego czata, opiekę i szkolenia zwiększające 
m.in. kompetencje opiekuńcze, poradnictwo indy-
widualne, asystenturę zespołową a także opiekę 
odciążeniową. 

Obecnie trwa rekrutacja do projektu, w ramach 
którego można uzyskać wspomniane wsparcie. 
Drugi rekrutacyjne są do odebrania w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmy-
rzowie-Luborzycy oraz w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

• grupy wsparcia,
• poradnictwo, wsparcie psychologiczne,
•	 terapia	zajęciowa,
• warsztaty ACT,
• praca z rehabilitantem,
• konsultacja z psychologiem,
•	 konsultacja	pielęgniarska,
•	 kursy	(obsługa	komputera,	Internet),
• szkolenia np. z zakresu rehabilitacji,
• wyjazdy integracyjne,
•	 usługi	odciążeniowe/wytchnieniowe	obejmujące	 

czasowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod  
profesjonalną	opieką	(opieka	zastępcza),

•	 kontakt	z	pracownikami	opieki	społecznej	z	zakresu	
świadczeń,	procedur	i	programów	dofinansowania,

• ………..inne

Możesz liczyć 
na bezpłatne wsparcie.

Opiekujesz	się	bliskim?	

Centrum Wsparcia 
Opiekunów Nieformalnych
e-mail: obecni@firma.interia.pl
tel. 795 634 035
www.obecni.interia.pl

O
BE

C
N

I

OBECNI

SPRAWDŹ >>
ofertę	Centrum	Wsparcia
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Kurs z zakresu samoobrony
Na przełomie września i października br. odbył 

się kurs samoobrony, zorganizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-
-Luborzycy, dla członków Zespołu Interdyscypli-
narnego i grup roboczych, jako element realizacji 

Programu Osłonowego – Wspieranie Jednostek 
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie projekt 
„Rodzina wolna od przemocy”.

Z życia Klubu „Senior+” w Kocmyrzowie
Działający w strukturach Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie Klub „Se-
nior+" cieszy się coraz większą popularnością 
wśród odwiedzających go osób. Oferta zajęć, którą 
zapewniamy jest bardzo szeroka: rehabilitacja z fi-
zjoterapeutą, wyjścia do teatru, zajęcia taneczne, 
warsztaty o różnej tematyce oraz wycieczki.

Miesiąc wrzesień był dla seniorów z Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca bardzo aktywny. Oprócz 
regularnych zajęć, które odbywają się w każdy po-
niedziałek, środę i piątek, Seniorzy uczestniczyli 
w dwu wycieczkach. Pierwsza z nich odbyła się 
dnia 26 września 2020 r. i był to wyjazd do Arbo-
retum w Bolestraszycach oraz do Zamku w Krasi-
czynie. Naszą podróż rozpoczęliśmy wczesnym so-
botnim porankiem. Arboretum w Bolestraszycach 
położone jest 7 km na północny wschód od Prze-
myśla. Założone zostało w 1975 roku i należy do 
cennych zabytków przyrody i kultury. Jednoczą się 
tu historia i czas współczesny. Arboretum obejmuje 
także dziewiętnastowieczny fort dawnej Twierdzy 
Przemyśl. Wiekowe drzewa, pozostałe z dawnych 
ogrodów zamkowych, stanowią bardzo malowni-
czy akcent wśród nowych nasadzeń ogrodu. 

W Muzeum Przyrodniczym prezentowane są 
wystawy stałe „Chrońmy ptaki” – wystawa orni-
tologiczna i wystawa fotograficzna autorstwa prof. 
J. Pióreckiego „ XXV lat Arboretum Bolestraszy-
ce”. W oparciu o wystawy i zgromadzone kolekcje 
roślin działalność edukacyjną prowadzi Centrum 
Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego. 
Na terenie Arboretum prezentowane są również 
rzeźby, wiklinowe obiekty powstałe w czasie Mię-
dzynarodowych Plenerów Artystycznych „Wiklina 

w Arboretum”. Po kilkugodzinnym spacerze po Ar-
boretum w Bolestraszycach odwiedziliśmy Zamek 
w Krasiczynie. Położony na trakcie Przemyśl–Sa-
nok, w pobliżu przeprawy przez San zamek należy 
do najpiękniejszych pomników polskiego renesan-
su. Jego budowę rozpoczął pod koniec XVI wieku 
Stanisław Krasicki – kasztelan przemyski natomiast 
Marcin Krasicki, jego syn uznawany był za jednego 
z najwybitniejszych wówczas mecenasów sztuki 
w Polsce i to on przekształcił surowy zamek obron-
ny we wspaniałą, wielkopańską rezydencję. Pomi-
mo licznych pożarów i wojen, zamek zachował nie-
zmienioną sylwetkę. 

Druga wycieczka to wspaniały spacer po Ko-
palni Soli w Wieliczce. Odwiedziliśmy Komorę 
„Wessla”. Klimat panujący w kopalni jest szcze-
gólnie korzystny przy leczeniu schorzeń górnych 
dróg oddechowych, astmy i alergii. W 1997 roku 
w komorze Teodora Wessla na III poziomie (135 m 
głębokości) otwarto Podziemny Ośrodek Rehabili-
tacyjno-Leczniczy. Dzięki prowadzonej w nim ak-
tywnej rehabilitacji, pacjenci wdychając powietrze 
bogate w chlorek sodu, wapnia i magnezu, skutecz-

Współpraca Zespołu Interdyscyplinarnego i Służby Zdrowia
Rozszerza się liczba placówek służby zdrowia, 

działających na terenie naszej gminy, które współ-
pracują z działającym w ramach GOPS Kocmy-
rzów-Luborzyca Zespołem Interdyscyplinarnym 
ds. Przeciwdziałania Przemocy. Potwierdza to 
podpisane ostatnio porozumienie o współpracy 
pomiędzy wspomnianym powyżej Zespołem a Nie-

publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Przy-
chodnia Rodzinna „GaJa-MED” w Dojazdowie. 

Przypomnijmy, iż do w pracach Zespołu Inter-
dyscyplinarnego uczestniczą także przedstawicie-
le Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łuczycach oraz 
Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera 
w Krakowie z siedzibą w Kocmyrzowie.

Podziękowania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmy-

rzowie-Luborzycy dziękuje mieszkańcom naszej 
gminy, którzy za pośrednictwem GOPS przekazali 
potrzebującym rodzinom m.in. meble pokojowe. 

Dziękujemy również wszystkim osobom i instytu-
cjom za okazaną pomoc w przewiezieniu i rozłado-
waniu mebli.

Szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W dniu 28.09.2020 roku Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzy-
cy zorganizował szkolenie dla członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach 
realizacji Programu Osłonowego – Wspieranie 
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworze-
niu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie projektu „Rodzina wolna od przemocy”. Celem 
szkolenia było podkreślenie ważności współpracy 

i komunikacji między instytucjami powołanymi do 
Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzinie. Podczas szkolenia 
zostały przedstawione zadania , jak i role członków 
grup roboczych. Omówione zostały typy przemo-
cy, jak również zwrócono uwagę na pojawiającą 
się coraz częściej kolejną formę przemocy jaką jest 
nadopiekuńczość.
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„Ścieżka rekreacyjno-edukacyjna  
w Czulicach”

Stowarzyszenie „Aktywne Czulice i okolice”, 
Sołtys i Rada Sołecka Czulic realizują projekt 
„Ścieżka rekreacyjno-edukacyjna w Czulicach”. 
W ramach tego zadania na terenie miejscowości 
powstaną skwerki z roślinnością i tablice informa-
cyjne na temat historii i zabytków w miejscowości.

„Dofinansowano ze środków programu Działaj 
Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz ODL. Stowarzyszenie Korony Północne-
go Krakowa”. 

Nowe Koło Gospodyń w Głębokiej
W sobotę 3 października br., w budynku remizy 

OSP Głęboka odbyło się spotkanie integracyjne 
mieszkańców tej miejscowości, zorganizowane 
przez nowo utworzone Koło Gospodyń Wiejskich 
w Głębokiej. W spotkaniu tym uczestniczył Radny 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Jan Małota. 

KGW Głęboka, nowa organizacja pozarządowa 
działająca w naszej gminie, powstała w ostatnim 
czasie z inicjatywy mieszkańców tej miejscowości 
i liczy obecnie 34 członków. Jej Zarząd tworzą: 
Przewodnicząca Koła – Grażyna Klamra, Za-
stępca Przewodniczącej – Agnieszka Pragnąca, 
Skarbnik – Wojciech Nowak, Sekretarz – Elżbieta 
Wesołowska.

Wśród celów, które stawia przed sobą nowo 
utworzone KGW należy wymienić przede wszyst-
kim takie działania jak: integracja lokalnej społecz-

ności Głębokiej, działania na rzecz kultywowania 
tradycji i obyczajów lokalnych, aktywny udział 
w imprezach o charakterze ogólnogminnym, a tak-
że pozyskanie i zagospodarowanie pomieszczeń 
z przeznaczeniem ich na działalność Koła czy też 
pozyskanie środków na zakup strojów ludowych 
dla członków nowego KGW w Głębokiej.

nie eliminują niektóre schorzenia cywilizacyjne. 
Kilkugodziny pobyt w tym miejscu, zajęcia odde-
chowe, aerobik, zajęcia taneczne dał nam kolejny 
zastrzyk energii. Z obu wycieczek nasi Seniorzy 
wrócili bardzo szczęśliwy i już się dopytują o ko-
lejne wyjazdy. Ich ciekawość poznawania nowych 
miejsc zostanie wkrótce zaspokojona, bowiem  
8 października 2020 roku nasza Seniorka, która 
jest licencjonowaną przewodniczką turystyczną, 
oprowadzi nas po Wawelu. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Klu-
bu, którego podwoje są gościnne dla wszystkich 
seniorów.

Szczegółowy harmonogram zajęć w Klubie 
można znaleźć na stronie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzyca  
http://www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl 

Kontakt od osoby prowadzącej Klub „Senior+”: 
Magdalena Tańska tel. 668 804 894

Nagrody Powiatu i Starosty 
Krakowskiego

W dniu 6 października 2020 r. w Brzoskwi-
ni, w gminie Zabierzów, odbyła się uroczystość 
wręczenia Nagród Powiatu i Starosty Krakow-
skiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, na-
gród za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia 
w działalności sportowej oraz nagród dla organi-
zacji pozarządowych wyróżniających się w działa-
niach na rzecz społeczności lokalnej. Nagrody te 
wręczono już po raz siódmy.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia aktów 
powołania członkom nowo powstałej Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Po-
wiecie Krakowskim, która odpowiadać będzie za 
współpracę pomiędzy samorządem, a trzecim sek-
torem. Gminę Kocmyrzóew-Luborzyca reprezen-
tuje w Radzie pani Sylwia Zawalska-Wierzbińska 
- Prezes Stowarzyszenia „Gmina Aktywna+”, wielo-
letni pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Przypomnijmy w tym miejscu, iż głównym 
celem działalności Rady jest realizacja zasady dia-
logu obywatelskiego , wzmocnienia społeczeństwa 
obywatelskiego i kształtowanie właściwej współ-
pracy samorządu powiatowego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego. Następ-
nie wręczone zostały nagrody Powiatu i Starosty 
Krakowskiego . Za osiągnięte wyniki sportowe 
i za osiągnięcia w działalności sportowej. W kate-
gorii „Młody talent” nagrodę otrzymała Marika  

Brodowska – mieszkanka gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca, jedna z najbardziej utytułowanych 
zawodniczek WUSHU Sportowego w Polsce 
i w naszej Gminie. Marika Brodowska to najlep-
sza zawodniczka Pucharu Polski, Otwartych Mi-
strzostw Słowacji oraz German Wushu Stars. Jest 
członkiem kadry narodowej i reprezentowała Pol-
skę na Mistrzostwa Moskwy które odbyły się w lu-
tym 2020roku. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.
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„Dotrzymali słowa”, czyli kolejny  
patriotyczny mural w Goszczy

Jak informowaliśmy Państwa w sierpniowym 
numerze „Wiadomości Lokalnych” na jednej ze 
ścian budynku tzw. „starej organistówki” w Gosz-
czy, staraniem kilkunastoosobowej grupy mło-
dzieży z Goszczy, Marszowic i Sadowia, powstał 
mural patriotyczny, którego głównym motywem 
jest uczczenie pamięci polskich lotników z Dywizjo-
nu 303. Jego autorzy zapowiadali wówczas, iż nie 
jest to koniec ich działań artystycznych, a kolejny 

patriotyczny mural powstanie niebawem. Z przy-
jemnością możemy więc Państwa poinformować, iż 
nasi młodzi mieszkańcy szybko dotrzymali danego 
słowa, a kolejny mural o patriotycznej treści zdobi 
dziś Goszczę. Autorom i wszystkim osobom, które 
wsparły tę wspaniałą inicjatywę, pragniemy w tym 
miejscu serdecznie pogratulować, a przede wszyst-
kim podziękować.

„Kolorowe przystanki”
Z inicjatywy Radnej Gminy Katarzyny Kone-

weckiej-Hołój rozpoczęło się wspólne malowanie 
przystanków na trasie drogi wojewódzkiej. „Zaczęło 
się od muru przy przystanku w Sulechowie. Wspólnie 
z młodzieżą i plastyczką naszego Centrum Kultury Elż-
bietą Pierwołą zaplanowaliśmy projekt graficzny, który 
został namalowany na murze i przystanku. Odbiór był 
tak pozytywny, że powstały pomysły na kolejne przy-
stanki. Zmieniły się dwa przystanki w Luborzycy, jako 
ostatni na ten moment został odmieniony przysta-
nek w Pietrzejowicach. Do jego malowania zaprosiła 
nas pani Sołtys . Mieszkańcy włączyli się w projekto-
wanie i malowanie przystanku. Efektem są barwne 
truskawki".

Cała akcja nie byłaby możliwa bez artysty 
„Street artu” Artura Rapolskiego, który przyjął za-
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proszenie pani Katarzyny i „pro bono” nadzoruje 
powstawanie kolejnych dzieł sztuki ulicznej. Mate-
riały i farby pochodzą z prywatnych środków. „Na 
wszystkie «zmiany» naszych przystanków zgodę wyra-
ził Zastępca Wójta Wiesław Wójcik, za co serdecznie 

dziękujemy, licząc na nieustającą przychylność tego 
typu inicjatywom”.

Opr. K. Konewecka-Hołój

 „Kulturka z Podwórka”
Kolejne nagranie w ramach projektu „Kulturka 

z Podwórka” realizowanego przez Stowarzyszenie 
„Gmina Aktywna +” dotyczyło krótkiego instruk-
tażu pierwszej pomocy przedmedycznej. Pierwsza 
pomoc to czynności, które maja na celu ratowanie 
zdrowia i życia poszkodowanego w stanie zagroże-
nia do czasu przybycia wykwalifikowanych służb 
medycznych. Czasem warto odświeżyć tą wiedzę, 
ponieważ pierwszej pomocy przedmedycznej po-
winny udzielić osoby bezpośrednio znajdujące się 
w pobliżu poszkodowanego. Zatem zachęcamy do 
obejrzenia filmiku, który jest dostępny bezpośred-
nio na facebook’u CKiP. Inicjatywa powstała przy 
współpracy z Centrum Kultury i Promocji oraz ra-
townika medycznego Michała Adamowicza.

„Dofinansowano ze środków programu Działaj 
Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz ODL. Stowarzyszenie Korony Północne-
go Krakowa”. 



PAŹDZIERNIK NR 19–20/321–322 PAŹDZIERNIK NR 19–20/321–322

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2726

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI

„Kulturalnie zawsze Masz Wybór!”
Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” przy współ-

pracy z Centrum Kultury i Promocji w Kocmy-
rzowie-Luborzycy, otrzymało dofinansowanie na 
realizację zadania publicznego. Złożona oferta do-
tyczy organizacji koncertów online pt. „Kulturalnie 
zawsze Masz Wybór!”. Kwota dofinansowania to 
4000 zł. Oferowany cykl koncertów oraz wykła-
dów ma za zadanie zmniejszenie problemów mło-
dzieży poprzez: 

• profilaktyka zagrożeń wśród młodzieży 
i sposoby radzenia sobie z nimi,  

• rozwój osobowy poprzez pasje i zdrowy, 
aktywny styl życia-budowanie tożsamości 
poprzez historię polskich bohaterów histo-
rycznych Wykonawcą koncertów będzie 
znany polski raper – „Bosski Roman”.

„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Powiatu Krakowskiego”

„Ceramika dobra na wszystko...”
Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów „Jesien-

ny Liść” z Luborzycy, dzięki pozyskaniu wsparcia fi-
nansowego Powiatu Krakowskiego, zorganizowało 
dla wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza dla 
naszych Seniorów specjalne warsztaty ceramiczne, 

podczas których mogli Oni wykazać się po raz ko-
lejny swoją kreatywnością i aktywnością. W trakcie 
wspomnianych warsztatów, które prowadziła pani 
Gabriela Łukomska-Szczerbic, powstały wspania-
łe, ceramiczne „cudeńka”.

Stowarzyszenie ‘’Gmina Aktywna +’’ 
oraz Centrum Kultury i Promocji 

w Kocmyrzowie - Luborzycy

Zapraszają do udziału 
w projekcie ekologicznym

„DO EKO DZIEŁA”
WYKŁADY EKOLOGICZNE 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

KONKURSY   
„ZAPROJEKTUJ EKO MEM”

„ZAPROJEKTUJ EKO OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ”

WARSZTATY FLORYSTYCZNE 
„LAS W SŁOIKU”

*Szczegóły już wkrótce

                                   
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestuj�ca w obszary wiejskie” 
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Gimnastyka ogólnorozwojowa  
dla dzieci w Gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca

Stowarzyszenie „Rusz Się!” realizuje projekt 
„Gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci w Gmi-
nie Kocmyrzów-Luborzyca”, którego celem jest 
profilaktyka i korekcja wad postawy oraz poprawa 
sprawności fizycznej ogólnej u dzieci w wieku 6–10 
lat mieszkających na terenie naszej gminy. Zajęcia 
prowadzone będą bezpłatnie, w nowej sali gimna-
stycznej w Szkole Podstawowej w Łuczycach. 

Zajęcia prowadzi Maja Moczyńska-Papka – 
trenerka z wieloletnim doświadczeniem, która na 
co dzień zaraża pasją do ćwiczeń i prowadzenia 
zdrowego trybu życia dzieci, młodzież i dorosłych. 
W swojej pracy, która powstała z pasji, czerpie in-
spiracje z różnego rodzaju dziedzin sportu. Tworzy 
ciekawe, a zarazem celnie trafiające w problematy-
kę wad postawy programy treningowe. Dzieci od 
najmłodszych lat mają szansę nauczyć się jak dbać 
o prawidłową sylwetkę.

Dodatkową atrakcją i innowacją programu zajęć 
jest wykorzystanie multimedialnego urządzenia 
Blazepod, które, sterowane przez aplikację, umoż-
liwia tworzenie ciekawych zabaw, konkursów i ru-
chowych gier interaktywnych, aby zyskać większe 

zainteresowanie sportem. Jest to system składają-
cy się z aplikacji sterującej na telefon oraz z podów 
– specjalnych modułów, które podświetlają się we-
dle kolejności wskazanej przez osobę obsługującą 
aplikację sterującą. Blezepod ćwiczy czas reakcji 
i percepcję, szybkość, kondycję, wykonuje testy 
sprawnościowe, wzbogaca rozgrzewkę, umożliwia 
rywalizację bezpośrednią w formie gier i zabaw. 

W ramach zadania został zakupiony sprzęt spor-
towy niezbędny do prowadzenia zajęć z gimnastyki 
ogólnorozwojowej.

Po zakończeniu projektu sprzęt zostanie rów-
nież udostępniony na potrzeby prowadzenia zajęć 
lekcyjnych odbywających się w Szkole Podstawo-
wej w Łuczycach, tak by mógł on dalej służyć jak 
najszerszej grupie ćwiczących. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków 
 otrzymanych od Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

Fot. Agata Piłat-Ciepiela

Sukcesy cheerleaderek
Początek października przyniósł zawodniczkom 

„Unique Cheerleaders” kolejne sukcesy. W cza-
sie weekendowego wyjazdu 4 formacje stanęły 
do ogólnopolskiej rywalizacji w Cyklu Grand Prix. 
W sobotę 3 października w czasie turnieju w Ka-
łuszynie wszystkie grupy uplasowały się na pierw-
szym miejscu. Złoto zdobył także duety Oliwia Gu-
dyka i Milena Statek, Zofia Klimas i Izabela Malaca, 

Wiktoria Doniec i Wiktoria Styczeń. Srebrny medal 
trafił do Oliwii Adamczyk i Oliwii Kwatery. Dodat-
kowo drużyna została wyróżniona nagrodą Fair 
Play za największe zaangażowanie w doping w trak-
cie rywalizacji. Nagrodę specjalną dla najmłodszej 
zawodniczki turnieju otrzymała Marysia Książkie-
wicz z grupy „Little Unique”.

Kolejnego dnia zespoły wzięły udział w GP 
w Garwolinie. Wszystkie tancerki ponownie stanę-
ły na podium zajmując: III miejsce „Little Unique”,  
II miejsce „Unique Stars”, II miejsce „Unique Teens” 
oraz I miejsce „Unique Pro”. W rywalizacji duetów 

Złoto trafiło do Wiktorii Doniec i Wiktorii Styczeń, 
Srebro do Oliwii Gudyki i Mileny statek oraz Oliwii 
Adamczyk i Oliwi Kwatery. Zofia Klimas i Izabe-
la Malaca otrzymały 4 miejsce ze stratą 3 pkt do 
podium.

Pomimo zaostrzonego rygoru sanitarnego i zu-
pełnie odmiennego sposobu rozgrywania turnieju, 
wszyscy zawodnicy oraz opiekunowie wrócili zado-
woleni i zmotywowani do dalszej pracy. Aktualnie 
trwają przygotowania do startu w Mistrzostwach 
Kraju oraz Mistrzostwach Polski.

Fot. Antoni Kudelski



„Muzyka jest do kochania”
W dniu 3 października 2020 roku w Centrum 

Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy 
odbył się koncert muzyki kameralnej, zainicjowany 
przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +”. Koncert 
pt. ”Muzyka jest do kochania” skierowany był do 
różnych grup odbiorców wykraczając poza zasięg 
lokalny poprzez transmisję online. Jako organizato-

rzy mieliśmy przyjemność gościć wykonawców ze-
społu z Teatru Starego w Krakowie – „Krakowskie 
Trio Stroikowe” w składzie: Marek Mleczko – obój, 
Roman Widaszek – klarnet oraz Paweł Solecki – fa-
got. Integralną częścią koncertu była towarzysząca 
mu prezentacja wyboru „Bajek księdza Malińskie-
go” w wykonaniu znanego polskiego aktora Bogda-

na Brzyskiego. Ten wybór bajek przeznaczony był 
dla osób w każdym wieku, przepełniony humorem, 
prostotą, a każda z nich zawierała niebanalny i za-
wsze aktualny morał. Prezentowany program przy-
służył się kształtowaniu kompetencji odbiorców 
kultury wysokiej. Wśród publiczności byli młodzi 
instrumentaliści i wokaliści uczący się na zajęciach 
w Centrum Kultury i Promocji, a ich obecność za-
owocowała nawiązaniem współpracy oraz otrzy-
maniem zaproszenia na „Dni Otwarte” Akademii 
Muzycznej w Krakowie.

„Projekt zrealizowany przy wsparciu finanso-
wym Powiatu Krakowskiego”
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Międzynarodowy Dzień Muzyki  
w Centrum Kultury 

1 październik to ważna data w muzycznym świe-
cie. Tego dnia obchodzone jest na całym świecie 
niezwykłe święto muzyków, czyli tych artystów 
wykonawców czy kompozytorów, którzy używają 
dźwięku jako tworzywa, z którego może powstać 
muzyczne dzieło sztuki oraz oczywiście meloma-
nów. Święto zostało ustanowione w 1975 roku 
z inicjatywy Yehudiego Menuhina, światowej sławy 
wirtuoza skrzypiec, ówczesnego prezydenta Mię-
dzynarodowej Rady Muzyki przy UNESCO. Jego 
celem jest ukazywanie piękna muzyki, jej dobrego 
wpływu na słuchaczy oraz uniwersalnego charak-
teru języka muzycznego. Ma ono uświadomić nam 
jaka muzyka jest wyjątkowa i jak czyni nasze życie 
pełniejszym i bogatszym wpływając na nasze emo-
cje i wyobraźnię. 

Wpisując się, jak wiele instytucji kulturalnych, 
w świętowanie tego dnia Sekcja Instrumentów Kla-

wiszowych i Zespołów Kameralnych prowadzona 
w CKIP przez Barbarę Hawling zorganizowała z tej 
okazji koncert instrumentalny, który można wysłu-
chać i obejrzeć na FB CKIP.

Opr. B. Hawling

Turnieju Judo w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

Sekcja Judo, działająca przy Centrum Kultury 
i Promocji, po wakacjach i przerwie spowodowanej 
pandemią, wystartowała 4 października br. w Świę-
tokrzyskim Turnieju Judo, który zorganizowano 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zawody przeprowa-
dzone zostały w miejskiej hali MOS. Uczestniczyło 
w nich 196 zawodników z województw: małopol-
skiego, śląskiego, podkarpackiego, mazowieckiego 
i świętokrzyskiego. Naszą gminę reprezentowało 
8 zawodników. Byli to: Eryk Górecki, Jakub Górec-
ki, Weronika Dzioba, Anika Paluch, Lena Ziembla, 
Wiktoria Kmera, Maks Mik i Filip Kolanowski.

Turniej w Ostrowcu okazał się być ciekawym 
sprawdzianem umiejętności zawodników nie tyl-
ko po wakacjach, które grupa judoków spędziła 
na obozie sportowym w Pucku, ale też po okresie 
pandemii. Ostatecznie nasi młodzi judocy zdoby-

li 5 medali. Srebrny medal zdobyła Lena Ziembla, 
a brązowe medale Wiktoria Kmera, Filip Kolanow-
ski, Jakub Górecki i Maks Mik. Gratulujemy zawod-
nikom zdobytych medali a rodzicom dziękujemy za 
sportowy doping.

Opr. K. Marchewczyk, trener judo
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Małopolska walczy  
z zanieczyszczeniem powietrza

W dniu 28.09.2020 r. Sejmik Województwa Ma-
łopolskiego uchwalił nowy program ochrony po-
wietrza (POP) dla wszystkich stref województwa 
małopolskiego.

Program ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego wyznacza działania, których ce-
lem jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń. Naj-
ważniejsze działania określone w Programie m.in.: 
promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii poprzez zapewnienie wyższego dofinan-
sowania dla OZE, wykorzystanie „zielonej energii” 
w budynkach użyteczności publicznej oraz przy-
spieszenie wdrażania uchwały antysmogowej dla 
Małopolski, polegającej na wymianie przestarza-
łych pieców i kotłów.

Oprócz długofalowych planów w nowym POP 
powstał także plan działań doraźnych, realizowa-
nych w sytuacjach zagrożenia zanieczyszczeniami 
powietrza. Ustalone zostały trzy stopnie alarmu 
smogowego.

Pierwszy będzie ogłaszany, jeśli średnia z ostat-
nich 12 godzin dla stężenia pyłu PM10 przekroczy 
80 µg na metr sześcienny. Gminy zostaną wtedy 
zobligowane do przeprowadzenia prewencyjnej 
kontroli spalania odpadów.

Przy drugim stopniu zagrożenia (PM10 prze-
kroczy 100 µg na metr sześcienny) oprócz kontroli 
spalania będzie ograniczona aktywność na ze-
wnątrz dzieci i młodzieży. Nie będzie można stoso-
wać dmuchaw do liści oraz palić w kominkach i ko-
zach, o ile nie są one jedynym źródłem ogrzewania 
w budynku.

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia zagrożenia 
(PM10 powyżej 150 µg na metr sześcienny) do 
wszystkich ograniczeń i działań przewidzianych dla 
1 i 2 stopnia dojdzie m.in. ograniczenie eksploatacji 
urządzeń grzewczych na paliwa stałe i ograniczenia 
prac budowlanych związanych z emisją pyłu.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie nowych 
rozwiązań i działań naprawczych mających prowa-

dzić do poprawy jakości powietrza w Małopolsce:
• Preferencje finansowania odnawialnych źró-

deł energii;
• Wsparcie dla osób dotkniętych ubóstwem 

energetycznym;
• Ekodoradcy dla mieszkańców w każdej gmi-

nie;
• Stworzenie wojewódzkiej bazy danych 

o emisjach przemysłowych;
• Kontrole interwencyjne i planowe palenisk;
• Utworzenie punktów obsługi programu 

Czyste Powietrze;
• Finansowanie kotłów na paliwa stałe ze 

środków publicznych, w tym programu Czy-
ste 

Powietrze, w Małopolsce będzie mogło 
obejmować:

• od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie kotły na bio-
masę (z wyłączeniem projektów w trakcie 
realizacji),

• od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie kotły na bio-
masę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% 
O

2
).

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).

Zapisy nowego Programu ochrony powietrza 
dla Małopolski zakłada także szereg zadań dla sa-
morządów 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 70% budynków 
w gminie do końca 2021 roku, w tym co 
najmniej 90% do 30 czerwca 2022 roku. 
Współpraca gmin z kominiarzami i nadzo-
rem budowlanym przy inwentaryzacji do 
krajowej bazy CEEB. Przekazywanie co pół 
roku informacji o postępie wymiany kotłów 
i inwentaryzacji w gminie,

• kontrole interwencyjne palenisk w ciągu  
12 godzin od zgłoszenia. Możliwe będzie 
prowadzenie kontroli przez straże gminne 
bądź międzygminne, pracowników urzędu 
lub przy współpracy z Policją. W przypad-
ku co najmniej 10% prowadzonych kontroli 
interwencyjnych w skali roku konieczne bę-
dzie pobranie próbki popiołu z paleniska,

• 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,

• identyfikacja, w ramach aktualizacji studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy, potencjalnych 

obszarów, które ze względów technicznych 
i prawnych mogą być przeznaczone pod in-
stalacje OZE o mocy powyżej 100 kW wy-
twarzające energię elektryczną,

• zapewnienie przez jednostki samorządu 
wykorzystania w budynkach użyteczności 
publicznej energii elektrycznej pochodzącej 
z OZE. Od 2023 roku co najmniej 50%, a od 
2025 roku 100% zużywanej przez nie ener-
gii elektrycznej w ciągu roku będzie pocho-
dziło z OZE,

• rekomendacja przeznaczenia co najmniej  
1% dochodów własnych gminy (bez 
uwzględniania subwencji i dotacji) na finan-
sowanie: realizacji programów dotacyjnych 
i osłonowych, prowadzenia kontroli, zatrud-
nienia ekodoradców, realizacji programów 
rządowych, termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej, inwentaryzację 
źródeł ogrzewania budynków oraz akcji edu-
kacyjnych w zakresie ochrony powietrza,

• osiągnięcie poprzez prowadzone działania 
liczby urządzeń grzewczych niespełnia-
jących wymagań uchwały antysmogowej 
(dla Małopolski), która nie przekroczy od 
1 stycznia 2023 roku 15%, a od 1 stycznia 
2027 roku 3% wszystkich zainstalowanych 
urządzeń grzewczych w gminie.
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