
lokalne
wiadomości

GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

+

GMINA K
O

C
M

Y
R

ZÓ W  -  L U BO
R

Z
Y

C
A

BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GŁĘBOKA, GOSZCZA, GOSZYCE, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA,  
ŁOSOSKOWICE, ŁUCZYCE, MACIEJOWICE, MARSZOWICE, PIETRZEJOWICE, PRUSY, RAWAŁOWICE, SADOWIE, SKRZESZOWICE, SULECHÓW, 
WIKTOROWICE, WILKÓW, WOLA LUBORZYCKA, WYSIOŁEK LUBORZYCKI, ZASTÓW

WWW.KOCMYRZOW-LUBORZYCA.UG.GOV.PL

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
WYDANE PRZEZ CENTRUM 
KULTURY I PROMOCJIISSN 2353-4532LIPIEC 2021 NR 7/333

WWW.KOCMYRZOW-LUBORZYCA.UG.GOV.PL

str. 4

SZTANDAR DLA SP
IM. NOBLISTÓW 

POLSKICH
str. 22–23

WAKACJE
Z CENTRUM
KULTURY

BUDOWA KANALIZACJI 
NA TERENIE GMINY

str. 27–36

XXVII SESJA
RADY GMINY

str. 3–4

W TYM NUMERZE
JAZDA TESTOWA AUTOBUSU LINII 262 DO RAWAŁOWIC, STR. 5



XXVII Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 5 lipca br. w sali obrad Urzędu 
Gminy odbyło się posiedzenie XXVII Sesji Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Poniedziałkowa 
Sesja przeprowadzona została po raz pierwszy 
od wielu miesięcy w trybie stacjonarnym, a nie za 
pośrednictwem połączenia internetowego. Posie-
dzenie XXVII Sesji Rady Gminy rozpoczęło się od 
części proceduralnej, w trakcie której Radni za-
twierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół 
z posiedzenia, poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt 
Gminy Marek Jamborski, który przedstawił zebra-
nym informację o pracy w okresie pomiędzy XXVI 
a XXVII Sesją Rady Gminy.

Po wystąpieniu Wójta Gminy, Przewodniczący 
Stałych Komisji Rady Gminy, przedstawili spra-
wozdania z posiedzeń Stałych Komisji Rady w ana-
logicznym okresie. Sprawozdania te przedłożyli: 
Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodnicząca 
Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz 
Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rol-
nictwa, Handlu i Usług.

Następnie, realizując kolejne punkty przyjętego 
porządku obrad, Rada Gminy podjęła następujące 
uchwały:

• w sprawie uchwalenia Strategii Rozwo-
ju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 
2021–2030;

• w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

• w sprawie określenia średniej ceny jednost-
ki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, 
w roku szkolnym 2021/2022.

W dalszej części obrad XXVII Sesji Rady Gminy 
głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła 
Radnym informację o pracach dotyczących skiero-
wanych do Rady Gminy petycji i skarg. Po wystą-
pieniu pani Anny Szlachty oraz przeprowadzonej 
dyskusji Radni podjęli uchwały:

• w sprawie rozpatrzenia zgłoszonej skargi 
i uznania jej za bezzasadną;

• w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkań-
ców miejscowości Głęboka.

Posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy Kocmy-

 06 sierpnia 2021 roku 11.00 – 14.00 
Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca  
ul . Jagiellońska 7  Luborzyca 
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rzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad, realizacja punktu poświęcone-
go omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu 
wolnych wniosków, a Radny Krzysztof Krupiński 
złożył na ręce Przewodniczącej Rady Małgorzaty 
Doniec dwie pisemne interpelacje.

W trakcie realizacji ww. punktu obrad wiele 
uwagi poświęcono gwałtownym zjawiskom po-
godowym, które ostatnio nawiedziły naszą gmi-
nę i ich negatywnym skutkom. Wielu Radnych, 

uczestników dyskusji, podkreślało w swoich wy-
stąpieniach wielką rolę jaką w walce ze skutka-
mi niszczycielskiego żywiołu odegrali druhowie, 
członkowie jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca. Swoistym podsumowaniem tych opinii 
były podziękowania i wyrazy wielkiego uznania 
dla trudnej pracy druhów z Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które w imieniu Samorządu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca złożyła Przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Doniec.

Budowa kanalizacji na terenie  
gminy – informacje po spotkaniu

W dniu 13.07.2021 r. odbyło się spotkanie doty-
czące budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca. W spotkaniu roboczym 
wraz z firmą projektową uczestniczył Wójt Gminy 
Marek Jamborski, pracownicy Urzędu oraz Radni. 
Spotkanie miało na celu przedstawienie radnym 
zaawansowania prac nad projektem głównej ma-
gistrali kanalizacyjnej Baranówka – Kraków oraz 
przekazanie informacji odnośnie podejmowa-
nia kolejnych kroków projektowych, a następnie 
realizacji budowy kanalizacji w poszczególnych 
miejscowościach.

Ważnym elementem przygotowywanej koncep-
cji było określenie przebiegu trasy w uzgodnieniu 
z projektantem drogi S7, północnej obwodnicy 
Krakowa S52 i PKP. Obecnie projektant przedłożył 
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla in-
westycji. Zostały również zaprezentowane warian-

ty rozwiązań technicznych. O postępach będziemy 
informować na bieżąco.

Ważnym elementem jest świadomość, że tempo 
prac projektowych i pozyskiwanie decyzji będzie 
w dużej mierze zależne od zgód wszystkich wła-
ścicieli poszczególnych działek leżących na prze-
biegu kanału. W pierwszej kolejności przewiduje 
się realizację budowy sieci kanalizacyjnej w najbar-
dziej zurbanizowanych rejonach gminy, ze wzglę-
du na wymóg uzyskania efektu ekologicznego, co 
jest warunkiem pozyskania pomocy finansowej 
z zewnątrz.

Jazda testowa autobusu  
linii 262 do Rawałowic

16 lipca br. miała miejsce jazda testowa autobu-
su przyszłej linii 262, której celem było sprawdze-
nie warunków technicznych do wydłużenia trasy 
do miejscowości Rawałowice oraz uzgodnienie 
wymaganych inwestycji (pętla autobusowa, przy-
stanki, oznakowanie), które należy podjąć przed 
uruchomieniem w/w trasy.

Efektem jazdy próbnej jest podjęcie decyzji 
o przedłużeniu trasy autobusu linii 262, dotych-
czas kursującego na trasie „Czyżyny Dworzec – 
Kocmyrzów-Luborzyca Urząd Gminy”, do punk-
tu końcowego Rawałowice. Pozytywna opinia 
Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie oraz 
MPK SA w Krakowie pozwoli przystąpić do budo-
wy pętli oraz peronów przystankowych.

Przystanki na nowej trasie będą mieć miejsce w:
• Luborzyca Stacja Paliw,
• Luborzyca Wola,
• Rawałowice I,
• Rawałowice II,
• Rawałowice Pętla
Termin uruchomienia nowego odcinka trasy jest 

planowany na początek września br.

Rozkład jazdy autobusu zostanie poddany anali-
zie i dostosowany do potrzeb mieszkańców.

Przy okazji jazdy próbnej autobus MPK testo-
wo przejechał również kilka inny miejsc w Gminie 
dla których rozważa się zorganizowanie transpor-
tu publicznego w przyszłości – to m.in. Łososko-
wice, Wilków przez Marszowice, Goszcza oraz 
Dojazdów.

Cieszymy się, że kolejna inwestycja w Gminie 
zwiększy możliwości komunikacji mieszkańców 
z centrum gminy i Krakowem!
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Bliżej do rozbudowy  
ul. Kocmyrzowskiej

Miasto i Skarb Państwa, reprezentowany przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
oddział Kraków porozumiały się w sprawie współ-
pracy przy rozbudowie kluczowego fragmentu ul. 
Kocmyrzowskiej. Wylotówka na Proszowice na 
odcinku od węzła Grębałów do okolic ulicy Buksz-
panowej wraz z linią tramwajową będzie zmoderni-
zowana w ramach budowy wschodniej obwodnicy 
Krakowa.

Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało 
w czwartek, 15 lipca przez Tomasza Pałasińskiego, 
dyrektora GDDKiA oddział Kraków i Jerzego Mu-
zyka, zastępcę Prezydenta Krakowa. – Rozmowy 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
w sprawie współpracy przy tej inwestycji prowa-
dziliśmy od dłuższego czasu. Cieszę się, że Zarząd 
Inwestycji Miejskich doprowadził sprawę do końca 
i dziś możemy podpisać porozumienie, które przy-
bliża nas do rozbudowy tego kluczowego odcinka 
ul. Kocmyrzowskiej – mówił wiceprezydent Jerzy 
Muzyk po podpisaniu dokumentu.

Zgodnie z planem, równolegle z realizacją 
wschodniej obwodnicy Krakowa S-7 pomiędzy wę-
złami Igołomska i Widoma, wykonawca tego zada-
nia przygotuje, a następnie zrealizuje rozbudowę 
ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od węzła Grębałów 
do okolic ul. Bukszpanowej i Kantorowickiej wraz 
z komponentem tramwajowym, czyli modernizacją 
torowiska i przebudową pętli na Wzgórzach Krze-
sławickich. ZIM w ramach współpracy z GDDKiA 
przekaże wcześniej przygotowane dokumenty 
projektowe, które muszą zostać zaktualizowane. – 
Następnie, dla naszego zakresu inwestycji zostanie 
złożony wniosek o ZRID. Zakładamy, że decyzja zo-
stanie wydana do końca 2022 roku tak, by w latach 
2023–2024 zostały wykonane roboty budowlane 
– informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Kra-
kowie. W budżecie Miasta i w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej zapisano na ten cel prawie 56,5 mln 
zł.

Równolegle ZIM będzie współpracował z Za-
rządem Dróg Wojewódzkich w sprawie współ-
pracy przy rozbudowie wylotówki na Proszowice 
na odcinku od ul. Kantorowickiej do miejscowo-
ści Prusy.

„Niebawem ma zostać ogłoszony wspólny przetarg 
na aktualizację dokumentacji projektowej i uzyska-
nie decyzji ZRID. – Zależy nam, żeby oba odcinki ul. 
Kocmyrzowskiej zostały oddane do użytkowania w po-
dobnym okresie” – mówi dyrektor Szewczyk.

Pozostaje jeszcze niewielki odcinek od Bulwa-
rowej do węzła Grębałów. Tu również ZIM podjął 
podjąć działania mające na celu zabezpieczenie 
środków na przygotowanie i rozbudowę tego frag-
mentu tak, by za kilka lat cała wylotówka na Pro-
szowice składała się z dwóch jedni po dwa pasy 
w każdą stronę, posiadała ścieżki dla rowerów 
i rozwiązania przyjazne dla pieszych.   
    

Jan Machowski
Informacja udostępniona  

przez Zarząd Inwestycji  
Miejskich w Krakowie

„Małopolska infrastruktura  
rekreacyjno-sportowa – MIRS”– 
rozstrzygnięcie Projektu

Projekt Województwa Małopolskiego pn. „Małopol-
ska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” za-
kłada poprawę jakości życia mieszkańców Małopolski 
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Uchwałą nr XL/ 560 /21 z dnia 21 czerwca  
2021 roku, Sejmik Województwa Małopolskiego 
udzielił pomocy finansowej jednostkom samorzą-
du terytorialnego z terenu województwa małopol-
skiego na realizację zadań w ramach Projektu pn. 
„MIRS” w roku 2021. Kwotą 15 mln zł objęto dofi-
nansowaniem 153 zadania. 

Wniosek naszej gminy dotyczący komplek-
sowej modernizacji boiska wielofunkcyjne-
go wraz z utwardzeniem podłoża pod ze-
wnętrznymi urządzeniami siłowymi na działce  
nr 212/16 w Dojazdowie otrzymał dofinansowa-
nie z budżetu województwa małopolskiego w wyso-

kości 66 940,00 zł (wnioskowane dofinansowanie  
134 244,00 zł).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
• wykonanie nawierzchni utwardzonej z kost-

ki z podbudową pod istniejące urządzenia 
siłowe i ławki,

• modernizację nawierzchni boiska wraz z wy-
trasowaniem i pomalowaniem linii gry,

• remont ogrodzenia boiska, montaż piłko-
chwytów i wymianę elementów urządzeń 
boiska do koszykówki i siatkówki,

• wykonanie instalacji oświetlenia boiska i mo-
nitoringu (poza projektem).

Szacowany koszt realizacji wynosi 200 306 zł. 
Planowany termin realizacji do 30 października 
2021 r.

Fundusz Sołecki: altana  
ogrodowa w Dojazdowie

Zakończyła się realizacja altany ogrodowej przy 
budynku Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie. Zada-
nie to zrealizowane zostało w ramach Funduszu 
Sołeckiego na rok 2021.

Dodatkowo, również w ramach Funduszu So-
łeckiego, wykonano oświetlenie i monitoring pla-
cu zabaw. Łączny koszt ww. inwestycji to kwota;  
26 326,23 zł, w tym koszt oświetlenia i monitorin-
gu to kwota 6 326,23 zł.

Wszystkich chętnych zapraszamy do korzy-
stania z nowo powstałego obiektu.
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Pumptrack w Krzysztoforzycach
Zakończyła się realizacja inwestycji w Krzysz-

toforzycach – Pumptrack czyli specjalnie przy-
gotowanego niewielkiego toru, który łączy jazdę, 
zazwyczaj rowerem, oraz wszechstronny trening. 
Zbudowany jest on z szybkich zakrętów i muld, 
a jego użytkownikom pozwala ćwiczyć zmysł rów-
nowagi, refleks oraz kondycję. 

Pumptrack w Krzysztoforzycach to pierwsze 
tego rodzaju miejsce w naszej gminie. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do zabawy!

Informacja Urzędu Gminy
Wszystkim producentom rolnym przypomina-

my o możliwości złożenia winsoku o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć 
wniosek do wójta gminy w terminie od 2 sierpnia 
2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 
1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limi-
tu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez 
producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do 
wniosku należy dołączyć dokument wydany przez 
kierownika biura powiatowego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawie-
rający informacje o średniej rocznej liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego 
w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym 
rok, w którym będzie składany wniosek. Doku-
ment należy złożyć w formie oryginału lub w for-
mie papierowej dokumentu podpisanego podpi-
sem elektronicznym przesłanego na adres poczty 
elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy 
(producenta rolnego). Zwrot podatku akcyzowego 
przysługuje na bydło określone w załączniku do 
ustawy czyli: buhaje od 6 do 18 miesiąca, kro-
wy, cielęta do 6 miesiąca, jałówki od 6 do 18 
miesiąca.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. 
wynosi:

• 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
• 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jed-

nostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w październiku 

2021 r. przelewem na rachunek bankowy wska-
zany we wniosku.

Działalność Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kocmyrzowie- 
-Luborzycy – 2020/2021 

W omawianym okresie Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy zrealizował 
modernizacje ujęć wody: L1, L2, L3, L4 w miejsco-
wości Łuczyce, S1 w miejscowości Sadowie, G1, G2 
w miejscowości Goszcza oraz R1 i R2 w miejscowo-
ści Rawałowice.

W obrębie obiektów zlokalizowanych w miej-
scowościach Łuczyce, Goszcza i Sadowie prace 
obejmowały między innymi wymianę części pomp, 
montaż włazów i kominków wywiewnych ze sta-
li nierdzewnej. Zabudowane zostały także dwie 
nowe szafy zasilająco-sterownicze. Zamontowa-
ne zostały także nowe wodomierze i manometry, 
a także sondy głębokości, chloratory i lampa UV. 
W ramach zrealizowanej umowy wykonawca zo-

bowiązany był również dostarczyć agregat prądo-
twórczy o mocy 40kW. Wszystkie ujęcia wód są 
aktualnie objęte systemem monitorowania, dzię-
ki czemu możliwa jest zdalna kontrola nad pracą 
pomp, odczytem wodomierzy głównych oraz nad-
zorowaniem prawidłowości funkcjonowania po-
szczególnych elementów stanowiących wyposaże-
nie studni. Wartość brutto przebudowy ujęć wody 
L1, L2, L3, L4, G1, G2 i S1 wyniosła 624 213,90 zł.

Zakres prac modernizacyjnych ujęcia wody 
R1 i R2 w miejscowości Rawałowice obejmował 
w szczególności budowę hydroforni wyposażonej 
w kompaktowy zestaw pompowy. Wymianę pomp 
głębinowych Hydro-Vacum wraz z rurami tłocz-

nymi wykonanymi ze stali nierdzewnej. Zabudowę 
szaf zasilająco-sterowniczych dla studni głębino-
wych oraz zestawu pomp w komorze hydroforni. 
Ułożenie nowych kabli zasilania energetycznego. 
Wykonanie nowych podłączeń rurowych między 
studniami głębinowymi, a zbiornikiem kontakto-
wym oraz wykonanie nowego podłączenia rurowe-
go do sieci wodociągowej, a także włączenie obu 
studni i hydroforni do systemu monitoringu wizyj-
nego wraz z ustaleniem i zaprogramowaniem trybu 
pracy zestawu pomp. Zdemontowane zostało sta-
re ogrodzenie wokół działki i wybudowane nowe 
ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Wartość brut-
to przebudowy ujęć wody R1 i R2 w miejscowości 
Rawałowice wyniosła 608 850, 00zł.

W roku 2020 rozpoczęta została także prze-
budowa budynku ujęcia wód podziemnych w miej-
scowości Rawałowice. Generalny remont obiektu 
pozwolił na przywrócenie jego funkcji i umożliwie-
nie korzystania z niego przez pracowników tech-
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Zmiany w programie  
„Czyste Powietrze” 

Od 1 lipca 2021 r. zwiększone zostały obecne 
progi dochodowe osób uprawniających do pod-
wyższonego poziomu dofinansowania w Progra-
mie „Czyste Powietrze”, czyli osób uprawnionych 
do uzyskania maksymalnie 37 tys. zł bezzwrotnej 
dotacji.
1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów do-

chodowych programów „Czyste Powietrze” 
i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzy-
sta z podwyższonego poziomu dofinansowania 
w „Czystym Powietrzu”, czyli możliwości uzy-
skania dofinansowania w kwocie do 37 tys. zł.

2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg do-
chodowy wzrósł do 175 proc. najniższej eme-
rytury, czyli do 2 189,04 zł przeciętnego mie-

sięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie 
(o ok. 229 zł wyżej niż było dotychczas).

3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg docho-
dowy jest ustalony na poziomie 125 proc. naj-
niższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 
zł przeciętnego miesięcznego dochodu na 
osobę w gospodarstwie (o ok. 164 zł więcej niż 
było dotychczas).

Podwyższenie progów dochodowych obowią-
zuje od 1 lipca 2021 r.

Doradztwo w ramach programu Czyste Powie-
trze prowadzi ekodoradca:

Karolina Duk – Ekodoradca, mail: ekoteam@
kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl, tel. 12 387 14 10, 
w. 41.

nicznych ZGK zajmujących się na co dzień obsługą 
urządzeń wodociągowych i sieci. Zrealizowane 
zostały roboty remontowo-budowlane w obrębie: 
fundamentów (ocieplenie, montaż foli kubełkowej), 
wzmocniona została konstrukcja ścian, wykona-
na została nowa więźba dachowa oraz pokrycie 
z blachodachówki. Zamontowana została stolarka 
okienna i drzwiowa oraz brama garażowa. Budy-
nek został ocieplony, na ścianach zewnętrznych 
został położony tynk. Wokół budynku wykonana 
został opaska z kostki brukowej. Do budynku zo-
stał wykonany nowy przyłącz wodociągowy oraz 
zamontowany został zbiornik bezodpływowy na 
nieczystości ciekłe. Wewnątrz budynku wykonane 
zostały nowe instalacje: elektryczna, wodociągo-
wa, gazowa oraz centralnego ogrzewania.

W budynku znajdują się: duże pomieszczenie 
garażowo-magazynowe, rozdzielnia elektryczna 
wraz z szafą sterowniczą obsługującą pompy głębi-
nowe, magazyn przeznaczony do przechowywania 
podchlorynu sodu, chlorownia, pomieszczenia go-
spodarcze, pomieszczenia sanitarne oraz zaplecze 
socjalne dla pracowników.

Całkowita wartość inwestycji związanej z prze-
budową budynku ujęcia wód w Rawałowicach wy-
niosła : 779 752,80 zł.

W 2020r. podobnie jak to miało miejsce w la-
tach wcześniejszych ZGK realizowało procedurę 
odpłatnego przejmowania odcinków sieci wodo-
ciągowych wykonanych przez osoby prywatne. 
W ramach tej działalności na majątek gminy prze-
jęta została sieć wodociągowa o łącznej długości 
3505,2mb (352mb – średnicy 63mm, 2159,70 mb –   

średnicy 90mm oraz 993,5 mb – średnicy 110mm). 
Na zadania związane z przejęciem sieci wodo-
ciągowej w 2020r. przeznaczona została kwota  
169 971,99 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy opracował 
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych. Przedmiotowy plan został przy-
jęty Uchwałą XIV/225/2021 Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca z dnia 10.05.2021 r. Określa on 
w szczególności: planowany zakres usług wodo-
ciągowych, przedsięwzięcia rozwojowo-moderni-
zacyjne w poszczególnych latach tj. 2021–2024, 
nakłady inwestycyjne oraz sposoby finansowania 
planowanych inwestycji.

Działania związane z modernizacją i dalszym 
rozwojem sieci i urządzeń wodociągowych na tere-
nie gminy Kocmyrzów-Luborzyca konieczne są dla:

• utrzymania sprawności technicznej istnieją-
cej sieci i urządzeń wodociągowych,

• dostosowania technologii do aktualnego 
i prognozowanego zapotrzebowania na 
usługi wodociągowe na terenie gminy,

• zagwarantowania niezawodności zasilania 
w wodę,

• dostosowania do wymagań ochrony środo-
wiska ujęć wody.

Wśród zaplanowanych działań określonych 
w/w planie znajduje się między innymi:

• opracowanie dokumentacji technicznej ko-
niecznej do remontu wieży ciśnień w Kar-
niowie oraz wykonawstwo,

• opracowanie dokumentacji technicznej do-
tyczącej budowy zbiorników wody pitnej

• w miejscowości Dojazdów, ul. Wodna wraz 
z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem 
niezbędnej infrastruktury technicznej wraz 
z wykonawstwem,

• wykup odcinków sieci wodociągowej wybu-
dowanych przez inwestorów prywatnych,

• wymiana awaryjnych odcinków sieci wodo-
ciągowej w miejscowościach Rawałowice, 
Luborzyca, Sadowie – sporządzenie doku-
mentacji projektowej i wykonawstwo,

• aktualizacja dokumentacji związanej z wyko-
naniem odwiertu nowej studni głębinowej 

w m. Łuczyce,
• budowa nowych odcinków łączących sieć 

wodociągową w miejscowościach Kocmy-
rzów, Goszyce, Sadowie, które przyczynią 
się do powstania sieci pierścieniowej.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia cią-
głości dostaw wody do mieszkańców naszej gminy, 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie 
-Luborzycy podejmuje liczne działania związane 
z codziennym nadzorowaniem pracy urządzeń wo-
dociągowych, monitorowaniem ich stanu technicz-
nego oraz parametrów ich ustawień.

Informacja ZGKw Kocmyrzowie-Luborzycy
Szanowni Mieszkańcy, 
uwagi dotyczące placów zabaw na terenie 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca należy zgłaszać 

telefonicznie 12 387 10 35 lub na adres: e-mail:  
zgk@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl. 

LIPIEC NR 7/333 LIPIEC NR 7/333

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

1110

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI



Przypominamy, że w Małopolsce obowiązuje 
uchwała antysmogowa, obowiązuje więc całkowity 
zakaz ogrzewania domów mułami, flotami węglo-
wymi i węglem, który zawiera powyżej 15 proc. 
drobnego ziarna, jak też drewnem sezonowanym 

krócej niż dwa lata. Do końca 2022 roku wszystkie 
bezklasowe piece na węgiel oraz pierwszej i drugiej 
klasy muszą zostać wymienione.

Opr. Karolina Duk

Zasady dobrej praktyki  
rolniczej lekiem na namuliska

Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni naszą 
gminę nawiedziły ekstremalne zjawiska pogodowe 
w postaci ulew, towarzyszących im silnych wiatrów, 
a nawet gradobicia. Poza zalanymi piwnicami bu-
dynków, zamulonymi podwórkami i ogrodami oraz 
uszkodzonymi uprawami, ucierpiała także infra-
struktura drogowa w tym także ta odpowiedzialna 
za odprowadzenie wody. W wielu miejscach na dro-
gach powstały namuliska, które także zablokowały 
rowy i przepusty.  Główną przyczyną powstania 
strat były bardzo intensywne opady deszczu, które 
w tym czasie nawiedziły prawie cała Polskę, jed-
nakże największa część strat powstała w wyniku 

spływu namułów gruntowych z pól uprawnych. 
Zjawiska erozyjne polegające na wymywaniu czą-
stek gruntu wraz spływająca wodą, dotyczy przede 
wszystkim terenów o znacznym nachyleniu, ale 
także tych pól, gdzie świeżo wzruszona nie zadar-
niona gleba, nie została w żaden sposób zabezpie-
czona przed spływem. Cześć przypadków powsta-
wania namulisk wywołał zły sposób prowadzenia 
działalności rolniczej tj. np. uprawa wzdłuż spadku 
stoku oraz doorywanie bezpośrednio do dróg i ro-
wów. Należy wskazać, iż powierzchniowy spływ 
gruntu tj. erozja wodna powoduje ogromne straty 
zarówno dla rolników, ale także dla użytkowników 

dróg czy wyścieli nieruchomości zabudowanych 
zlokalizowanych w pobliżu pól. Niestety na warun-
ki atmosferyczne nie mamy większego wpływu, 
jednakże jeżeli chodzi o zabezpieczenie gruntów 
przed spływem istnieje wiele technik które mogą 
poprawić ograniczyć erozję gruntów.

Skutecznym sposobem na ograniczenie wspo-
mnianego zjawiska jest przestrzeganie zasad tzw. 
dobrej praktyki rolniczej. To przede wszystkim 
właściwa agrotechnika zapewniająca utrzymanie 
odpowiednich cech fizycznych, chemicznych i bio-
logicznych gleb. Dzięki nim maleje ich podatność 
na wymywanie wierzchnich warstw wraz z cenny-
mi składnikami pokarmowymi i środkami ochrony 
roślin.

Do takich praktyk należy m.in.:
• utrzymanie stref buforowych w postaci pa-

sów zieleni ograniczających prędkość spły-
wu

• orka z odkładaniem skiby w górę stoku,
• uprawa w poprzek stoku, uprawa konturo-

wa,
• tworzenie i utrzymanie zadrzewień, zakrza-

czeń śródpolnych

• przecinanie długich stoków rowami otoczo-
nymi pasem zieleni.

• utrzymanie odpowiedniego poziomu materii 
organicznej w glebie,

• płodozmian przeciwerozyjny z uwzględnie-
niem roślin bobowatych, traw oraz roślin 
ozimych (np. rzepak, żyto, pszenżyto),

• utrzymanie okrywy roślinnej na polach, mię-
dzyplon ścierniskowy, mulczowanie,

• zatrzymanie resztek roślinnych w po-
wierzchniowej warstwie gleby,

• uprawa roślin w wąskich międzyrzędach,
• zbocza stoków uprawiane metodą bezorko-

wą z wykorzystaniem gruberów i biernych
• mniejsze wielkości kropel nawadniania , iry-

gacja w poprzek stoku,
• system kształtowania mini-dołków w trak-

cie siewu lub sadzenia upraw rzędowych 
(ziemniaki, kukurydza).

• unikanie zagęszczeń gleby i podglebia wsku-
tek przejazdów i uprawy,

• tarasowanie na stokach.
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Masz e-dowód? Korzystaj  
z bezpłatnej aplikacji eDO App

Przypominamy, że od 4 marca 2019 r. każdy wy-
dany dowód osobisty jest e-dowodem.

Aby skorzystać z elektronicznej warstwy dowo-

du osobistego wystarczy nadać w dowolnym urzę-
dzie miasta/gminy kody PIN dla funkcji elektronicz-
nych i pobrać aplikację eDO App.

Szczepienia w gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o szczepieniach przeciwko CO-
VID-19 w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca wg stanu 
na dzień 09.07.2021 r.:

• Liczba mieszkańców: 16 020
• Liczba zaszczepionych min. 1 dawką: 7 818
• Liczba mieszkańców w pełni zaszczepio-

nych: 6 107
• Procent zaszczepionych min. 1 dawką: 

48,8%
• Procent mieszkańców w pełni zaszczepio-

nych: 38,1%

• Miejsce w rankingu ogólnopolskim: 445

Przedział wiekowy Liczba zaszczepionych  
min. 1 dawką

12–19 365

20–39 2 032

40–59 2 913

60–69 1 353

70+ 1 155

Każda osoba zainteresowana wymianą swojego 
dowodu na e-dowód może złożyć wniosek o wy-
danie nowego dowodu osobistego wskazując jako 

przyczynę – wymianę obecnego dowodu na dowód 
z warstwą elektroniczną.
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Posiedzenie Zarządu  
Oddziału Gminnego ZOSP 

W czwartek 1 lipca br., w remizie OSP w Łoso-
skowicach, odbyło się posiedzenie Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP w trakcie którego dokona-
no podsumowania działań jednostek OSP naszej 
gminy w minionym 2020 r. W swoim wystąpieniu 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP druh Marek 
Jamborski podziękował strażakom za Ich niełatwą 

pracę, poświecenie i zaangażowanie we wszelkie 
podejmowane przez Nich działania, które służą 
nie tylko mieszkańcom naszej gminy. To wielkie 
zaangażowanie i poświęcenie naszych strażaków 
widoczne było,co podkreślił druh Prezes, choćby 

podczas działań strażaków związanych z walką ze 
skutkami anomalii pogodowych, które nawiedziły 
ostatnio naszą gminę, powodując szereg podto-
pień, zniszczeń, często zagrażając bezpieczeństwu 
i zdrowiu mieszkańców. 

Podziękowania druhom za podejmowaną przez 
Nich wszechstronną działalność na rzecz społecz-
ności gminy złożył druhom również Komendant 
OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druh Andrzej 
Szwajca.

 W trakcie posiedzenia Zarządu w Łososkowi-
cach omówione zostały kwestie związane z organi-
zacją walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych 
w gminnych jednostkach OSP, które przeprowa-
dzone będą od 3 września 2021 r. 

Ponadto Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu 
Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, który odbędzie się 2 paź-
dziernika 2021 r. w Goszycach.

Dotacje dla jednostek OSP
W dniu 8 lipca 2021 r. zostały przyznane dotacje 

z programu „Bezpieczny Powiat Krakowski 2021”. 
Z terenu powiatu krakowskiego dotacje otrzymały 
93 jednostki OSP.

Dofinansowania przyznano do zakupu sprzętu 
i wyposażenia w łącznej kwocie 369 940,00 zł.

Z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca dotacje otrzy-
mało 6 jednostek: OSP Goszcza, OSP Goszyce, 
OSP Karniów, OSP Łuczyce, OSP Maciejowice 
i OSP Marszowice
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IV edycja Działaj Lokalnie z Koroną 
Czerwiec to jeden z naszych ulubionych mie-

sięcy. Zastanawiacie się dlaczego? Otóż właśnie 
w czerwcu w ramach programu Działaj Lokalnie 
organizujemy spotykania Lokalnej Komisji Gran-
towej, której zadaniem jest z pośród przesłanych 
wniosków, wyłonienie tych najlepszych. Maksy-
malna kwota o którą można było się starć wynosiła 
6000 zł. Działania muszą trwać od 3 do 6 miesięcy, 
wyjątkami są projekty które dotyczą bezpośrednio 
pandemii i naprawianiu oraz łagodzeniu jej nega-
tywnych skutków, wtedy czas trwania i wymagany 
wkład własny finansowy mógł ulec zmianie. Obec-
nie realizujemy IV edycję programu, poprzednia 
głęboko zapadła nam w sercach, udało nam się 
przezwyciężyć wiele przeciwności. Tegoroczna 
pula dotacji wynosi 55 000 zł. Złożono 16 wnio-
sków, a dofinansowanie otrzymało 13 organizacji, 
w tym 3 grupy nieformalne. Serdecznie gratu-

lujemy. Wyłonione projekty inicjują współpracę 
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą 
pobudzaniu aspiracji zawodowych a co za tym idzie 
wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców 
podkrakowskich gmin. Wyzwalają społeczną ener-
gie angażując przy tym do współpracy różnych 
partnerów oraz odbiorców projektów. Często są 
to działania wynikające z konkretnych potrzeb da-
nej społeczności. Czerwiec to nie tylko ogłoszenie 
wyników tegorocznych laureatów, ale również uro-
czysta gala podczas której podpisywano umowy 
dotacji. U nas odbyła się ona 30 czerwca, na sali wi-
dowiskowej w budynku Centrum Kultury i Promo-
cji w Michałowicach. W gali rozdania umów wzięli 
udział przedstawiciele organizacji otrzymujący do-
finansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie, 
oraz władze Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzy-
szenie Korona Północnego Krakowa. W Michało-

„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej  
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  

we współpracy z ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.”

wicach obecni byli: Prezes Stowarzyszania Piotr 
Adamczuk, Wiceprezes Stowarzyszenia Barbara 
Kawa, Wicedyrektor Biura LGD Agnieszka Bednar-
czyk, pracownicy Biura, w tym Koordynator Pro-
gramu Katarzyna Topa. Składamy na rękach lau-
reatów serdeczne gratulacje, ogromnie cieszymy 

się na naszą współpracę, oraz podziękowania, bo 
bez was naszych Lokalnych Liderów to by się nigdy 
nie udało. Miło było widzieć uśmiechnięte twarze, 
oczy pełne nadziei na nadchodzący czas, osoby sil-
ne i zmotywowane do działania na rzecz wspólnego 
dobra. Dopełnieniem całego spotkania był krótki 
recital wybitnego pianisty, kompozytora i dyrygen-
ta Szymona Markiewicza, który zauroczył wszyst-
kich zgromadzony swoją piękną grą na pianinie.  
W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca umowę dotacji 
podpisały trzy organizacje. Pierwsza z nich to Sto-
warzyszenie „Kocmyrzów dla wszystkich miesz-

kańców”, które otrzymało dotację w wysokości 
2780 zł na realizację projektu pt. „Zgrane ekipy – 
wędrówki po Kocmyrzowie”. W ramach projektu 
wspólnie z uczestnikami będą odbywać wędrówki 
po Kocmyrzowie, nie będą to zwykłe wędrówki, ale 
połączone ze świetną zabawa, śmiechem i duża ilo-
ścią ciekawostek lokalnych – czyli questy. Kolejna 
organizacja to Koło Gospodyń Wiejskich Prusy, 
z którą wspólnie będziemy mogli spotkać się przy 
herbacie, nieco o niej porozmawiać, ale również 
o ziołach, naparach. Będzie okazja do odwiedzenia 
Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego, 
do spotkania z dietetykiem, ale również do rozwoju 
swoich manualnych zdolności czyli wspólne malo-
wanie filiżanek. A to wszystko dzięki otrzymanej 
dotacji w wysokości 4050 zł na realizację projektu 
pt. „Spotkanie przy herbacie – szansa na zdrową 
zamianę”. Czy wiedzą Państwo, że rok 2021 jest 
nazwany Rokiem Lema? Stowarzyszenie „Gmina 
Aktywna+” wspólnie z mieszkańcami chciałoby 
przybliżyć innym twórczość Stanisława Lema. 
W ramach projektu zorganizowane zostaną warsz-
taty malarskie oraz konkurs literacki. Nie byłoby to 
możliwe gdyby nie dotacja w wysokości 3066 zł na 
projekt pt. „Art. Lem”.

Zapraszamy do polubienia naszego fanpage 
na Facebooku www.facebook.com/DzialajLokalnie-
Korona, na którym będą ukazywały się najśwież-
sze informacje dotyczące realizacji tegorocznych 
projektów. 

Katarzyna Topa
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Spotkanie przy herbacie
szansa na zdrową zmianę 

Koło Gospodyń Wiejskicn Prusy 
serdecznie zaprasza wszystkicn ----
zainteresowanych na : 

, Wykłady i warsztaty z zakresu uprawy 
1 i zastosowania ziół, prowadzone przez 

specjalistów z Uniwersytetu Rolniczego. 

, Spotkanie z dietetykiem oraz rozmowa 
1 dotycząca zastosowania ziół i owoców 

w codziennej diecie. 

l. Dodatkową atrakcją będzie ozdabianie
1 filiżanek przez uczestników spotkania, 

degustacja herbat ziołowych
i owocowych.

Spotkania odbędą się w miesiącach:  
lipiec, sierpień oraz wrzesień.  

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu 
oraz na nasz fanpage na Facebooku. 

PYTANIA ORAZ ZAPISY POD NUMEREM TELEFONOW: 501157802 504736647 • 

� POLSKO-AMERYKAŃSKA
� FUNDACJA WOLNOŚCI
r=1 Al<ADEMIA ROZWOJUI.=: FILANTROPII W POLSCE 

STOWARZYSZENIE 
KORONA 

PÓŁNOCNEGO KRAKOWA 

Dofinansowano ze środków programu "Działaj 
Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce oraz ODL Stowarzyszenie Korona Północnego 
Krakowa. 
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Dofinansowanie dla Kół Gospodyń 
Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 

249/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. dokonał rozstrzy-
gnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 
2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego pn. „Koła gospodyń 
wiejskich – odnajdywanie tradycji”. 

Miło nam poinformować, że z terenu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca dofinansowanie otrzymały 
dwa koła:

• Koło Gospodyń Wiejskich Prusy, zadanie 
„Strój krakowski dawniej i dziś”; dofinanso-
wanie w kwocie 4 280zł.

• Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy, 
zadanie „Najpiękniejsze Ziele z Luborzycy”; 
dofinansowanie w kwocie 6 800 zł.

Sztandar dla Szkoła Podstawowa  
im. Noblistów Polskich w Luborzycy 

W czwartek 24 czerwca br, w przeddzień za-
kończenia roku szkolnego 2020/2021, w Szkole 
Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy 
(dawniej Szkoła Podstawowa Kocmyrzów I) odbyła 
się wyjątkowa uroczystość poświęcenia i przekaza-
nia sztandaru szkole. W tym wyjątkowym dla spo-
łeczność szkolnej święcie uczestniczyli zaproszeni 
Goście, w osobach: Wójta Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca Marka Jamborskiego, Przewodniczącej 
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Małgorzaty 
Doniec, Radnych Gminy: Władysława Zięciaka, 
Jana Małoty, Katarzyny Koneweckiej-Hołój, An-
toniego Treli, Stanisława Machnika, proboszcza 

parafii w Luborzycy księdza Tadeusza Majcher, 
Przewodniczącej KGW Luborzyca Jadwigi Wal-
czak, Dyrektorów szkół i przedszkoli działających 
na terenie naszej gminy, a także Rodziców, którzy 
rozpoczęli starania o nadanie imienia Patrona szko-
le pani Sabiny Sitko, pani Marzanny Kwatera, pani 
Anety Jurek oraz pani Magdaleny Gałązka.

Uroczysta ceremonia przekazania sztandaru 
rozpoczęła się od jego przekazania przez przed-
stawicieli Rady Rodziców w osobach: Magdaleny 
Morąg, Iwony Kolegowicz i Zbigniewa Nowaka 
Dyrektorowi SP im. Noblistów Polskich w Luborzy-
cy Sławomirowi Górze. Następnie sztandar został 

poświęcony przez księdza proboszcza parafii w Lu-
borzycy Tadeusza Majcher. Symbolicznym dopeł-
nieniem uroczystego przekazania sztandaru szkole 
było ślubowanie uczniów klasy I szkoły na nowo 
otrzymany sztandar.

Uroczystość przekazania sztandaru Szkole 
Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy 
zakończył specjalnie na tę okazję przygotowany 
przez uczniów i nauczycieli szkoły program arty-

styczny, który był swego rodzaju „podróżą” do cza-
sów, w których nasi nobliści zostali wyróżnieni tą 
wyjątkowo prestiżową nagrodą jaką jest Nagroda 

Nobla. Występ uczniów ze szkoły w Luborzycy na-
grodzony został przez wszystkich obecnych na tej 
uroczystości gorącymi brawami.

fot. Anna Zagórska

Wakacyjny piknik z grami  
planszowymi w Goszycach

W sobotę 3 lipca br. w Szkole Podstawowej 
w Goszycach odbył się piknik, będący zakończe-
niem udziału uczniów w projekcie „Pomoc Super-
moc”. Projekt ten realizowany był przez Stowarzy-
szenie „Piękne Anioły”, dzięki dotacji pozyskanej 
z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajo-
wy, finansowanego ze środków EOG. 

Dzięki udziałowi w projekcie, szkoła w Goszy-
cach, otrzymała zewnętrzny tzw. ogrodowy stół 

do gier wraz z zestawem gier planszowych, a także 
poczęstunek dla uczestników sobotniego pikniku. 
Spotkał się on z dużym zainteresowaniem, nie tyl-
ko uczniów szkoły, ale także jej absolwentów. Na 
pikniku byli także najmłodsi mieszkańcy, nie tylko 
Goszyc, pod opieką rodziców i dziadków. Pogoda 
nie przeszkodziła uczestnikom pikniku w miłym 
i aktywnym spędzeniu wolnego czasu, w tym jed-
nym z pierwszych dni wakacji.
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Festyn Rodzinny w Maciejowicach
W niedzielne popołudnie 27 czerwca 2021 r. 

w Maciejowicach odbył się festyn rodzinny pn. „Od 
błotnej góry do tęczowej chmury” zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Maciejowice „Nowa Per-
spektywa” i Szkołę Podstawową, przy współpracy 
z sołtysem, Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Po-
żarną oraz Kołem Gospodyń Wiejskich. O bezpie-
czeństwo uczestników dbali strażacy oraz Policja, 
a w wyznaczonym miejscu dyżur sprawował ratow-
nik medyczny.

W programie festynu znalazło się wiele atrakcji 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Impreza odby-
wała się jednocześnie w dwóch położonych blisko 
siebie miejscach – przy remizie OSP oraz na przysz-
kolnym placu zabaw. Podczas części artystycznej 
uczniowie z Oddziału Przedszkolnego oraz klas 
I–III zaprezentowali wiersze dla mamy i taty, ta-
niec z parasolami i wakacyjne piosenki. Gościnnie 
wystąpił absolwent szkoły z własną choreografią 
do tańca współczesnego. Kolejnym punktem pro-
gramu była licytacja produktów lokalnych, m.in. 
produktów z mleka, miodu, konfitur, chleba na 
zakwasie, naturalnych soków i syropów oraz tra-
dycyjnych wyrobów wędliniarskich. Na smakoszy 
czekał wiejski stół ze smalcem, ogórkami i świeżym 
chlebem oraz słodki poczęstunek. Dzieci z rado-
ścią zajadały się popcornem, watą cukrową, loda-
mi i żelkami. Ogromną radość sprawiła im zabawa 
na dmuchanej zjeżdżalni i w zamku z kolorowymi 
piłeczkami a także rozbijanie piniaty z cukierkami. 
Na placu zabaw odbyły się zabawy z animatorem 
i jego pomocnikiem – smerfem, malowanie na folii 
stretch, loteria fantowa i modelowanie z balonów. 

Teren boiska sportowego zamienił się na czas fe-
stynu w ekstremalny tor przeszkód przygotowany 
przez doświadczonych uczestników i organizato-
rów runmageddonów. W zmaganiach o złoty medal 
udział wzięła młodzież, choć pozostali ochotnicy 
również mogli spróbować swoich sił w biegu po-
konkursowym. Nie lada atrakcją dla wszystkich 
uczestników był festiwal kolorów z proszkiem holi 
– w kolorowej chmurze zniknęli i mali, i duzi. Wspól-
nie spędzone popołudnie zakończył pokaz gasze-
nia pożaru wykonany przez miejscowych druhów. 

Na pamiątkę wspólnej zabawy dzieci otrzymały ba-
lon napompowany helem, soczyste jabłko i opaskę 
odblaskową. Fotorelacja z tego kolorowego festynu 
rodzinnego dostępna jest na profilach facebooko-
wych organizatorów.

Organizatorzy składają mieszkańcom serdecz-
ne podziękowania za wspólnie spędzony czas, 
a sponsorom za wszelką pomoc w zrealizowaniu 
tego wydarzenia.

oprac. Katarzyna Stachnik-Jeleń
foto. Anna Bogacka, Dorota Sokół,  

Katarzyna Poręba

Podsumowanie piłkarskiego  
sezonu 2020/2021

Zakończyły się rozgrywki piłkarskie „pande-
micznego” sezonu 2020/2021, organizowane 
przez Małopolski Związek Piłki Nożnej, w których 
uczestniczyły drużyny reprezentujące naszą gmi-
nę. W rozgrywkach IV ligi Gminę Kocmyrzów-Lu-
borzyca reprezentowali piłkarze „Sokoła” Kocmy-
rzów. Nim przedstawimy wyniki uzyskane przez 
piłkarzy z Kocmyrzowa, w tym wyjątkowym se-
zonie, warto przypomnieć najważniejsze zasady 
regulaminu, które min. ze względu na istniejące 
ograniczenia, zostały zastosowane na boiskach  
IV ligi po raz pierwszy. Otóż rywalizacja 19 zespo-
łów tworzących grupę „zachodnią” IV ligi mało-
polskiej podzielono na dwa etapy; pierwszy (elimi-
nacyjny), w którym zespoły rywalizowały ze sobą 
w jednym meczu ( łącznie 18 spotkań). Na podsta-
wie wyników uzyskanych na tym etapie rozgrywek 
zespoły zostały podzielone na dwie grupy, grupę 
„mistrzowską”(miejsca 1–9) i grupa „spadkowa” 
(miejsca 10–19). Zespół z Kocmyrzowa w run-
dzie kwalifikacyjnej zajął czwarte miejsce w tabeli, 
zdobywając 32 punkty, zwyciężając w dziewięciu 
z rozegranych 18 spotkań. Ten wynik rundy elimi-
nacyjnej oznaczał, iż piłkarze „Sokoła” Kocmyrzów, 
awansowali do grupy „mistrzowskiej”, a tym samym 
niezależnie od uzyskanych w drugiej części roz-
grywek wyników, w kolejnym sezonie będą nadal 
występować w IV lidze. Ostatecznie, po rozegraniu 
kolejnych ośmiu spotkań w grupie „mistrzowskiej”, 
piłkarze z Kocmyrzowa zajęli ósme miejsce roz-

grywkach IV ligi małopolskiej (grupa zachodnia).
Z kolei w rozgrywkach piłkarskiej klasy „A” na-

szą gminę reprezentowały zespoły: „Partyzanta” 
Dojazdów, „Eklera” Baranówka oraz „Strażaka” 
Goszcza. Zakończony sezon mogą zapewne uznać 
za udany zarówno piłkarze z Dojazdowa, jak i Bara-
nówki. Zespół „Partyzanta” zajął wysokie, trzecie 
miejsce w końcowej tabeli rozgrywek, zdobywając 
w 28 meczach 55 punktów, tuż za drużyną z Do-
jazdowa uplasowali się piłkarze „Eklera”zajmując 
czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 51 punktów. 
Niestety dla zespołu „Strażaka” Goszcza okazał się 
być wyjątkowo nieudany. Zespół z Goszczy zdoby-
wając tylko 14 punktów, zajął czternaste miejsce 
i tym samym w kolejnym sezonie 2021/2022 bę-
dzie rywalizował na niższym poziomie rozgrywek, 
a więc w klasie ”B”. W meczach rozegranych po-
między zespołami naszej gminy w klasie „A” padły 
następujące wyniki:

• „Partyzant” Dojazdów – „Ekler” Baranówka 
– 2:4 i 4:1

• „Partyzant” Dojazdów – „Strażak” Goszcza 
– 2:2 i 12:2

• „Ekler” Baranówka – „Strażak” Goszcza – 
8:1 i 8:0

W rozgrywkach piłkarskiej klasy „B” wystąpiły 
natomiast zespoły: „Sparty” Skrzeszowice, „Zawi-
szy „Sulechów” oraz „Kosynierów” Łuczyce. Dru-
żyny te zajęły następujące miejsca w końcowej 
tabeli rozgrywek: „Sparta” Skrzeszowice – piąte 

Spotkanie „Sokół” Kocmyrzów – LKS Januszowice 
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miejsce (39 punktów), „Zawisza” Sulechów – szóste 
miejsce (38 punktów), „Kosynierzy” Łuczyce – dzie-
siąte miejsce (16 punktów). 

W meczach „derbowych” na tym szczeblu roz-
grywek zanotowano następujące wyniki:

• „Sparta” Skrzeszowice – „Zawisza” Sule-
chów – 3:0 i 1:3 

• „Sparta” Skrzeszowice – „Kosynierzy” Łu-
czyce – 2:2 i 1:1

• „Zawisza” Sulechów – „Kosynierzy” Łuczyce 
– 3:1 i 3:0

fot. Sławomir Mikiewicz

Spotkanie „Partyzant” Dojazdów – „Ekler” Baranówka

O Klubie „Senior+” słów kilka…
Osoby uczestniczące na co dzień w zajęciach 

w Klubie „Senior +” w Kocmyrzowie to Seniorzy 
z naszej Gminy. Klub działa już od półtora roku . 
W tym czasie bardzo zżyliśmy się ze sobą, znamy 
swoje potrzeby, mocne i słabe strony. Spotykamy 
się nie tylko w Klubie, ale również poza nim. Nasze 
dobre relacje przekładają się na codzienne życie. 

Pomagamy sobie nawzajem . Nasze „Klubowicz-
ki” to często samotne Panie, którym czasem po-
trzebna jest męska pomoc, i tak też się dzieje. A to 
zepsuty kran, jakaś uszczelka, przeciekający dach, 
naprawa zamka w drzwiach , wykoszenie ogrodu, 

to tylko niektóre prace, w których sobie ostatnio 
pomagamy. O naszej bliskości, chęci wspólnego 
spędzania czasu mogą świadczyć nasze prywatne 
spotkania przy kawie, na grillu, w ogrodzie, spa-
cerze. To wszystko buduje atmosferę tego Klubu, 
dzięki czemu tętni on życiem. Seniorzy są bardziej 
aktywni i chcą tu przychodzić ,bo tu jest radość, 
zrozumienie, akceptacja.

Seniorze, czujesz się samotny, nie masz z kim 
porozmawiać, chcesz wyjść z czterech ścian swo-
jego mieszkania – dołącz do nas. Zapraszamy 
serdecznie!

Magdalena Tańska
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Doposażenie w stroje „Krakowiaków 
Wschodnich” zespołu „Złoty Kłos”

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego 
z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w wyso-
kości 9600 zł. Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +”, 
doposażyło Zespół Ludowy „Złoty Kłos” w stroje 
„Krakowiaka Wschodniego”. Pomysł realizacji tego 

zadania powstał przy współpracy Centrum Kul-
tury i Promocji Kocmyrzów-Luborzyca, w którym 
członkowie zespołu systematycznie prowadzili 
swoje warsztaty taneczno –wokalne.

Stroje „Krakowiaka Wschodniego” zostały 
uszyte na potrzeby udziału zespołu „Złoty Kłos” 

w ogłoszonym przez Małopolskie Centrum Kultu-
ry „SOKÓŁ” – Przeglądzie Zespołów Regionalnych 
„38 Krakowski Wianek” oraz na potrzeby dalszej 
działalności i rozwoju grupy tanecznej. Eliminacje 
Przeglądu odbyły się w formie online, poprzez spo-
rządzenie materiału filmowego, na którym Zespół 
Ludowy prezentował Gminę Kocmyrzów-Lubo-
rzyca. Pomimo tego, iż „Złoty Kłos” nie został lau-
reatem składamy serdeczne gratulacje i życzymy 
dalszego rozwoju grupy folklorystycznej.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

Widowisko artystyczne „Betlejem 
Polskie”

„Betlejem Polskie Lucjana Rydla” to projekt, 
który aktualnie jest realizowany na terenie Gminy 

Kocmyrzów –Luborzyca. Dzięki pozyskanym środ-
kom finansowym w kwocie 10 000 zł. odbywają 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”  
przy wparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

się warsztaty muzyczne, wokalne, choreograficz-
ne i teatralne, przygotowujące dzieci i młodzież 
do planowanego w grudniu 2021 r. widowiska 

artystycznego pt. ”Małopolskie Betlejem”, które 
odbędzie się przy współpracy z Centrum Kultury 
i Promocji. W ramach projektu został ogłoszony 
nabór do zespołu „Złoty Kłos”. Wszyscy uczestnicy 

warsztatów przygotują widowisko na miarę zespo-
łu „Mazowsze”, a opracowana reżyseria przeniesie-
nie narodziny Jezusa w polski krajobraz – ożywia-
jąc przeszłość. Planowane działania mają na celu 
wspierania lokalnego folkloru oraz utrzymania toż-
samości z małopolską kulturą.

„Mała Pszczoła Wiele Zdoła”
W czerwcu rozpoczęliśmy pierwszy etap pro-

jektu „Mała Pszczoła Wiele Zdoła” polegający na 
sadzeniu roślin i drzew miododajnych na terenach 
ogólnodostępnych w Gminie Kocmyrzów –Lubo-
rzyca. Pierwsze nasadzenia odbyły się na skarpie 
przy Centrum Kultury i Promocji w Baranówce. 
W prace zaangażowani byli mieszkańcy, pracow-
nicy CKiP, członkowie Stowarzyszenia „Gmina 
Aktywna +” oraz pani Liliana Bajger, właściciel-
ka pasieki w Dojazdowie , dzięki której najmłodsi 
uczestnicy mogli delektować się wspaniałym mio-
dem oraz zasadzić „własne” ziarenko słonecznika, 
którym opiekować się będę w domu.

Kolejne sadzenie odbyło się 2 lipca i miało miej-
sce w Parku Lipowym na Wysiołku Luborzyckim. 
Miło zaskoczyła nas frekwencja naszych mieszkań-
ców, zwłaszcza tych najmłodszych oraz pracowitej 
młodzieży, z której jesteśmy dumni, że tak chętnie 
angażują się w lokalne przedsięwzięcia. To była pra-

ca jak w prawdziwym ulu – wspólna z uśmiechem 
i miłą atmosferą, łącząca różne pokolenia i środo-
wiska. Wspólnymi siłami zostało posadzone oko-
ło 500 roślin i drzew miododajnych mających na 
celu odnowy biologicznej tego miejsca. Obecność 
strażaków OSP Łuczyce była nieocenioną pomocą 
w sadzeniu i podlewaniu wszystkich roślin. Nie za-
brakło wspólnych zdjęć oraz oglądania wozu stra-

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”  
przy wparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
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żackiego przez najmłodszych, co było dodatkową 
atrakcją dla dzieci. Wieczór zakończył się wspól-
nym biesiadowaniem przy ognisku, gdzie był czas 
na rozmowy i integrację lokalnych mieszkańców.

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” oraz Cen-
trum Kultury i Promocji bardzo dziękują: Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej oraz Referatowi Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy za przygotowanie te-
renu i wykonane prace porządkowe w Parku Li-
powym, Radnym i Sołtysom za pomoc w sadzeniu, 
pani Lilianie Bajger za wsparcie merytoryczne i sa-
dzenie roślin, Stowarzyszeniu Krakowskich Pszcze-
larzy oraz lokalnym pszczelarzom za cenne rady 
oraz „silne rękę” do łopaty. Dziękujemy również 

przedstawicielom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
za wsparcie realizacji projektu.

Projekt „Mała Pszczoła Wiele Zdoła” to cykl 
wydarzeń, które będą trwały aż do jesieni. Kolejny 
etap to warsztaty pszczelarskie dla dzieci, połączo-
ne z wyjazdami do pobliskiej pasieki, realizowane 
w trakcie wakacji – więcej informacji na www.ckip.
pl. Ostatni etap odbędzie się jesienią i polegać 
będzie na sadzeniu pozostałej partii roślin miodo-
dajnych w postaci cebulek, które wczesną wiosną 
zwabią swym zapachem i kolorem nasze pszczółki.

fot. Katarzyna Bulka

III cześć projektu „Mała pszczoła Wiele Zdoła”
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w bez-

płatnych warsztatach pszczelarskich w ramach 
projektu "Mała Pszczoła Wiele Zdoła" .

Informujemy, iż zostało jeszcze kilka wol-
nych miejsc w sierpniu. 23.08–27.08.2021 godz. 
9:00–12:00
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„Odlotowy” obóz sportowy  
w Szklarskiej Porębie

Jak co roku nasze Centrum Kultury oraz Kra-
kowska Szkoła Wushu były organizatorami peł-
nego wyzwań i atrakcji obozu sportowego, który 
odbył się w dniach 4–13 lipca w Szklarskiej Porębie. 
Dzieci z terenu naszej gminy zamieszkały w wyjąt-
kowym, bo najwyżej położonym w Karkonoszach 
hotelu Bornit, na wysokości 750 m n.p.m., z któ-
rego roztacza się malowniczy widok na Karkono-
sze. Jednak hotel był tylko początkiem „magicznej 
przygody”, gdzie każdego dnia młodzież wraz z in-
struktorami wyruszała na wyprawy w przepiękne 
miejsca takie jak: Wodospad Kamieńczyka, Wo-

dospad Szklarki, góra Szrenica, Chybotek, Złoty 
Widok i wiele innych. Każdy dzień zaczynaliśmy 
od porannego rozruchu, który był świetną formą 
pobudki i budowania kondycji. Następnie, po co-
dziennej kontroli czystości, spacerowaliśmy przez 
kilka godzin po malowniczym Karkonoskim Parku 
Narodowym. Każdego dnia odbywały się trenin-
gi sportowe i rekreacyjne dla młodych adeptów 
sztuk walki. Po dniu pełnym intensywnego wysiłku 
uczestnicy obozu korzystali z hotelowego basenu, 
zjeżdżalni, biczy wodnych oraz sauny. Rozegrali-
śmy turniej tańca na kinekcie oraz zawody w krę-
gle i bilard. Nie zabrakło, jak co roku, gry terenowej 
w podchody, ogniska oraz dyskoteki, a także strze-
lania z wiatrówki. Nowością były treningi Tai Chi 
prowadzone przez trenera Michała Adamowicza. 
Uczestnicy obozu przygotowali zabawne występy 

w postaci skeczów, kabaretów i piosenek, które 
zaprezentowali podczas ogniska. Był to wyjątkowo 
intensywny oraz pełen wrażeń wypoczynek, pod-
czas którego grupą opiekowali się: trener Michał 
Adamowicz oraz Agnieszka Brodowska – Dyrektor 
CKiP. Na obozie przebywała również pielęgniarka 
czuwająca nad bezpieczeństwem jego uczestni-
ków.      

Gratulujemy uczestnikom naszego obozu wytrwa-
łości, bo pokonali w jego trakcie prawie 100 km na 
własnych nogach. Tegoroczny obóz sportowy był 
wyjątkowy, a dzieci wróciły zadowolone i bogatsze 
o nowe niezapomniane wrażenia i przyjaźnie. 

Po wakacjach zapraszamy na treningi Kun 
Fu Wushu, które odbywać będą się w ponie-
działki i piątki o godz. 16.00 w sali sportowej SP 
w Łuczycach.

Wakacyjne warsztaty  
w Centrum Kultury  

Kolejne tygodnie wakacji za nami. W terminie 
od 5 do 9 lipca w naszym Centrum było kolorowo, 
kreatywnie i wesoło, gdyż odbywały się zajęcia 
plastyczne pn. „Zaczarowany ołówek” Malowali-
śmy na drewnie, szkle, gipsie, plastiku, styropianie. 
Powstały piękne „drewniane pieski”, szklane sło-

iczki tworzące ,”magiczna kule”, gipsowe ramki ze 
zwierzątkami, plastikowe kubeczki z kulką, ołówki 
z kolorowymi pomponami. Były też „wydrapywan-
ki”, układanie koralików Pyssla, bransoletki, wła-
snoręczne robienie z masy solnej, z której powstały 

kreatywne kształty, robienie slime, gry i zabawy 
na świeżym powietrzu z chustą animacyjną i piłką. 
Nie mogło zabraknąć malowania twarzy i tatuaży. 
Na zakończenie turnusu dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy. Samą prowadzącą panią Irenę Śliwę 
również spotkała niespodzianka i otrzymała piękna 
laurka od dzieciaków. 

Dziękujemy wszystkim za udział w zajęciach or-
ganizowanych przez nasze CKiP, a prowadzącej za 
kreatywność i zaangażowanie. Zapraszamy Was na 
kolejne warsztaty.

fot. Irena Śliwa

Taneczny „Master Summer Camp”
Na początku lipca, w terminie od 3 do 10, odbył 

się pierwszy obóz taneczny organizowany przez 
„Master Move Dance Academy” oraz Centrum Kul-
tury i Promocji. Tancerze otrzymali mocną dawkę 
wiedzy. W trakcie obozu mogli Oni rozwijać się pod 
skrzydłami kadry Master, oraz wybitnych warsz-
tatowców: Izabeli Błędzińskiej, Dawida Sirsisko, 
Cezarego Borowika, Diany Król. Intensywny obóz 
zaowocował niesamowitym progresem wśród 
jego uczestników. Nie zabrakło również „bitew 
tanecznych”, podczas których tancerze wykazali 
się niesamowitym profesjonalizmem. Z pewnością 
obóz można zaliczyć do udanych. Kolejna szansa 
na poznanie technik tańca z „Master Move Dan-

ce Academy” już w sierpniu w Centrum Kultury 
i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy. Serdecznie 
zapraszamy!
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Zakończenie sezonu sekcji Judo Centrum K-L
Pomimo pandemicznego zamknięcia na przeło-

mie marca i kwietnia br., zawodnicy Judo Centrum 
K-L nie odpuścili pielęgnowanej pasji, powrócili do 
treningów i startów w zawodach. Część spośród 
trenujących zawodników (16 przyp. autora) zapi-
sała się na obóz sportowy w Krynicy Zdrój, który 
odbędzie się od 16–26 sierpnia br razem z zawod-
nikami Pałacu Młodzieży w Tarnowie i UKS „Sokół” 
Tuchów. Ubiegłoroczny obóz z tymi klubami wyraź-
nie wpłynął na podniesienie poziomu sportowego 
naszych zawodników. Dwie najlepsze zawodniczki 
naszego klubu: Lena Ziembla i Wiktoria Kmera, 
w tym roku w podobnym terminie będą uczestni-
czyć w obozie Kadry Wojewódzkiej Krakowskiego 
Okręgowego Związku Judo w Grabinie. W dniu 30 
czerwca br. nastąpiło oficjalne zakończenie zajęć. 
Na zajęciach tych aż 22 zawodników klubu przy-
stąpiło do egzaminu KYU na stopnie uczniowskie 
w judo. Uzyskanie stopnia to ważne wydarzenie 
w życiu sportowym zawodnika, wskazuje na jego 
zachowanie i umiejętności, jest także warunkiem 
dopuszczenia do rywalizacji sportowej. Nowo 
utworzona w lutym br grupa początkujących za-
wodników „Kodomo” otrzymała Certyfikaty ukoń-
czenia Akademii Bezpiecznego Upadania. W tym 
przypadku ukończenie tego etapu nauki judo daje 
możliwość ukierunkowania szkolenia na rzuty. Naj-
młodsi zawodnicy w tej grupie mają dopiero 6 lat. 
Podczas zakończenia zajęć rodzice zawodników, 
poprzez swoje „pociechy” złożyli specjalne podzię-

kowania dla trenera Krzysztofa Marchewczyka, 
który również podniósł swoje umiejętności w judo. 
Podczas zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzież w Łodzi zdał egzamin na stopień mistrzowski 
3 DAN, razem z innym współpracującym z naszym 
klubem trenerem Robertem Barnasiem z Pałacu 
Młodzieży w Krakowie. Cieszy fakt iż czas pande-
mii wpływający na możliwości prowadzenia zajęć 
treningowych, nie wpłynął negatywnie na ludzi za-
angażowanych w propagowanie sportu wśród na-
szych dzieci. Nie wpłynął również na chęci starto-
we dzieci, które uczestniczyły w sześciu turniejach. 
W najważniejszych z nich, Lena Ziembla zdobyła: 1 
złoto, 1 brąz oraz siódme miejsce w Pucharze Pol-
ski w Gdyni. Przyczyniła się do zdobycia dla Woje-
wództwa Małopolskiego punktów do klasyfikacji, 
wg której przyznawane są środki finansowe na 
działanie kadr wojewódzkich z ministerstwa. Pod-
czas zajęć Lena Ziembla otrzymała podziękowania 
za wkład w działalność sportową klubu. Uhonoro-
wano również pomoc rodziców: państwa Moniki 
i Pawła Machników oraz państwa Katarzyny i Jaro-
sława Kolanowskich, wręczając Im okolicznościo-
we leżaki.

Dziękujemy zawodnikom i trenerowi za rozsła-
wianie gminy. Życzymy dalszych sukcesów w dzia-
łalności sportowej.

opr. Krzysztof Marchewczyk
foto: Sylwester Ziembla
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• 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 >>
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Koncert końcoworoczny  
w naszym Centrum

Koncert końcoworoczny naszej Sekcji Instru-
mentów Klawiszowych i Zespołów Kameralnych, 
po blisko półtorarocznej przerwie, mógł odbyć się 
wreszcie„na żywo” w sali widowiskowej CKIP. Stało 
się to 30 czerwca br., w dwóch grupach, co spowo-
dowane było nadal obowiązującymi ograniczenia-
mi. Ten wspaniały koncert zakończył rok edukacyj-
no-artystyczny 2020/2021. Mimo pandemicznych 
ograniczeń nasza sekcja działała prężnie przez cały 
ten czas, prezentując swoje dokonania online, jed-
nakże występ przed „prawdziwą”, życzliwą publicz-
nością to dla każdego artysty największa nagroda 

po okresie intensywnych ćwiczeń i całorocznej 
pracy. Jest to dla wykonawcy ogromne przeżycie 
i radość z możliwości podzielenia się swoim talen-
tem i pasją, a brawa słuchaczy dopingują i mobili-
zują do pogłębiania swoich umiejętności i „dodają 
skrzydeł”. Wszystkich chętnych do odkrywania 
muzycznych tajemnic i zagłębiania się w tajniki gry 
na instrumentach zapraszamy po wakacjach, ży-
cząc by były one bezpieczne, zdrowe i obfitujące 
w warte zapamiętania chwile.

Podsumowanie weekendowych  
działań policjantów z drogówki

W weekend od 9 do 11 lipca br. policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Krakowie, na drogach powiatu krakow-
skiego skontrolowali 218 pojazdów, ujawniając 
przy tym 191 wykroczeń w ruchu drogowym. 
Naruszenia te skutkowały nałożeniem przez mun-
durowych mandatów karnych na 157 kierujących, 
a wobec 1 skierowaniem wniosku o ukaranie do 
sądu. 1 kierującemu stróże prawa zatrzymali pra-
wo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h 
w obszarze zabudowanym, a w 8 kontrolowanych 
pojazdach ujawnili nieprawidłowości w stanie tech-
nicznym, co skutkowało zatrzymaniem dowodów 

rejestracyjnych. Podczas działań policjanci ujaw-
nili też nietrzeźwego rowerzystę oraz kierującego 
z cofniętymi uprawnieniami, za co grozi do 2 lat 
więzienia, a także kolejnego kierującego z orzeczo-
nym zakazem do prowadzenia pojazdów, które to 
przestępstwo z kolei zagrożone jest karą do 5 lat 
pozbawienia wolności. W tym okresie, patrole ru-
chu drogowego zostały wezwane również na miej-
sce 12 zdarzeń drogowych, do których doszło na 
terenie powiatu krakowskiego.

Apelujemy do kierowców o zachowanie ostroż-
ności na drodze!

podkom. Justyna Fil

Informacja o Projekcie
Regulamin rekrutacji uczestników do Projektu oraz 
wzory dokumentów rekrutacyjnych (z możliwo-
ścią pobrania) są dostępne na stronie internetowej  

Lidera: www.obecni.interia.pl i Partnerów Projektu: 
www.uskrzydleniwiekiem.pl, www.kocmyrzow-lubo-
rzyca.ug.gov.pl, www.msrr.pl oraz w biurze Centrum 
Projektu. 
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 *o szczegó³y pytaj 
   sprzedawcê

W SIERPNIU*

LIPIEC NR 7/333 LIPIEC NR 7/333

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

3938

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIREKLAMY REKLAMYwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

REKLA
M

Y

3938



lokalne
wiadomości

GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

+

GMINA K
O

C
M

Y
R

ZÓ W  -  L U BO
R

Z
Y

C
A

NIEZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW REDAKCJA NIE ZWRACA. REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO DO SKRACANIA I ZMIANY TEKSTÓW I TYTUŁÓW.  

ZA TREŚCI REKLAM I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH REDAKCJA NIE ODPOWIADA.

WYDAWCA I REDAKCJA „WIADOMOŚCI LOKALNYCH”:
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA,
32-010 LUBORZYCA, BARANÓWKA 6, TEL. 12 387 18 11

REDAKTOR NACZELNY:
JERZY ST. KOZIK – TEL. 691 533 433
E-MAIL: GAZETA.KOCMYRZOW@GMAIL.COM

DRUK: DRUKARNIA LASER-GRAF
UL. KOSTROGAJ 1, 09-400 PŁOCK

NAKŁAD: 1500 SZTUK


