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Narodowy Spis Powszechny 2021 
– przypomnienie!

Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny Ludności i Miesz-

kań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 
2021 roku do 30 września 2021 roku.

Jak można się spisać ?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy 

https://nsp2021.spis.gov.pl 
Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, 

na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. 
 Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 
22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Rachmistrzowi nie można odmówić realizacji 
spisu!

Spisz się przez telefon – 22 279 99 99 
Urząd Statystyczny w Krakowie ul. Kazimierza 

Wyki 3 – tu też można się spisać

Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział 

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy!

Masz jeszcze jakieś pytania?
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata zgodna 

z taryfą operatora). Infolinia działa od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

Można zweryfikować rachmistrza, który ma 
obowiązek okazać legitymację. Pod numerem  
22 279 99 99 można dokonać weryfikacji tożsa-
mości rachmistrza.

Spisując siebie dodaj do formularza osoby 
wspólnie z Tobą zamieszkujące, wówczas wszyst-
kie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnio-
ne z obowiązku samospisu.

XXVIII Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

6 września 2021 r. odbyło się posiedzenie 
XXVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
Posiedzenie to rozpoczęło się od części procedu-
ralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek 
obrad oraz przyjęli protokół z posiedzenia po-
przedniej XXVII Sesji Rady Gminy.

Pierwszym punktem realizowanego porządku 
obrad było wystąpienie Wójta Gminy Marka Jam-
borskiego, w którym przedstawił zebranym infor-
mację o pracy w okresie pomiędzy XXVII a XXVIII 
Sesją Rady Gminy.

Po wystąpieniu pana Marka Jamborskiego, 
Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, przedłożyli sprawozdania 
z posiedzeń Komisji, które odbyły się w tym samym 
czasie. Przedstawili je kolejno: Grzegorz Marzec 
–Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kul-
tury i Sportu, Katarzyna Konewecka-Hołój – Prze-
wodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Spo-
łecznych, Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji 
Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowi-
ska, Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej oraz Władysław Zięciak – Przewodni-
czący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług.

Następnie, kontynuując swoje obrady, Rada 
Gminy podjęła następujące uchwały:

• w sprawie uchwalenia Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 
Baranówka;

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Miejską Kraków do-
tyczącego kierowania mieszkańców Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca do Środowiskowe-

go Domu Samopomocy w Krakowie;
• w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek 

OSP; skutkiem podjętych uchwał dotacje 
przyznane zostały jednostkom OSP z Gosz-
czy, Goszyc, Karniowa, Łuczyc, Marszowic 
oraz Maciejowic;

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na współfinanso-
wanie z Powiatem Krakowskim zadania pn: 
„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości 
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mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy 
danych EGiB gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca”;

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok;

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2021–2033.

Posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad, realizacja punktu poświęcone-
go omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu 
wolnych wniosków. W dyskusji, jaka towarzyszyła 
realizacji ww. punktu obrad, uczestniczyli, obecni 
w tej części posiedzenia, mieszkańcy Luborzycy 
i Kocmyrzowa działający w ramach Społecznego 

Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu 
Drogowego w Centrum Gminy.

VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 23 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gmi-

ny Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się, po długiej 
przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, 
posiedzenie VI Sesji Gminnej Rady Seniorów. Roz-
poczęło się ono od czynności proceduralnych tj. 
odczytania i przyjęcia przez Radę protokołu z po-
przedniej V Sesji Gminnej Rady Seniorów.

W dalszej części posiedzenia informacje doty-
czące działania Gminnej Rady Seniorów, przedło-
żyła zebranym jej Przewodnicząca Danuta Sokół. 
W swojej wypowiedzi pani Danuta Sokół przedsta-

wiła m.in realizację zadania „Z wizytą u 90-latków”, 
w trakcie której przedstawiciele GRS odwiedzili  
50 mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 
dziewięćdziesiąty rok życia. 

W kolejnym punkcie obrad Gminnej Rady Se-
niorów głos zabrał, obecny na posiedzeniu Wójt 
Gminy Marek Jamborski. W swoim wystąpieniu 
pan Wójt szczegółowo przedstawił zebranym dzia-
łania realizowane przez gminę Kocmyrzów-Lubo-
rzycy w okresie 2020–2021, a więc w czasie jaki 
upłynął od ostatniego posiedzenia Rady Seniorów. 
Wystąpienie pana Wójta ilustrowała multimedial-
na prezentacja, przygotowana specjalnie na po-
niedziałkowe spotkanie. Po zakończeniu swojego 
wystąpienia pan Wójt wręczył członkom Gminnej 
Rady Seniorów symboliczne upominki i publikacje 
poświęcone naszej gminie, które zostały wydane 
w ostatnim czasie.

Kontynuując obrady Radni wysłuchali informa-
cji przedstawionej przez Kierownik Klubu „Senior+” 

Akcja „Szczepimy się” w Baranówce 
– podsumowanie

15.08.2021 r. w Baranówce, w Mobilnym Punk-
cie Szczepień, zlokalizowanym obok siedziby CKiP 
miała miejsce akcja „Szczepimy się”, podczas której 
z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID 
-19 skorzystało 110 osób (80 osób zaszczepiło się 
szczepionką firmy Johnson&Johnson, a 30 szcze-
pionką firmy Pfizer). 

Pierwszym 12 zaszczepionym osobom Wójt 
Gminy Marek Jamborski wręczył okolicznościowe 
upominki. Akcji „Szczepimy się” w Baranówce towa-
rzyszył pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego jed-
nostek OSP naszej gminy oraz możliwość skorzy-
stania z informacji udzielanych przez pracowników 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go w Krakowie.

w Kocmyrzowie Magdalenę Tańską, a dotyczącej 
działalności ww. klubu oraz informacji o działalno-
ści Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach, 
którą przedstawiła zebranym Sylwia Zawalska-
-Wierzbińska, pracownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Rada spotkała się także z historykiem Jerzym 
Kozik, który podzielił się z uczestnikami Sesji wia-
domościami dotyczącymi publikacji, poświęconej 
historii ziem tworzących dzisiejszą gminę Kocmy-
rzów-Luborzyca na przełomie XIX i XX wieku aż do 
roku 1918.

Ostatnim punktem porządku obrad VI sesji GRS 
były interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady 
Seniorów do jej Prezydium.
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Podziękowanie
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca składa ser-

deczne podziękowania wszystkim osobom i insty-
tucjom, które przyczyniły się swoimi działaniami 
do powodzenia Akcji „Szczepimy się” w Baranówce.

Szczególne podziękowania kierujemy do pra-
cowników medycznych NZOZ Centrum Medyczne 
„Gastro-Medical” w Kocmyrzowie zaangażowa-
nych w niedzielną akcję szczepień.  Dziękujemy 
druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych w Łu-
czycach, Karniowie i Goszczy za pomoc w organi-
zacji i przeprowadzeniu dzisiejszej akcji.

Nasze podziękowania kierujemy także do księ-
ży proboszczów parafii w Luborzycy, Goszczy, 
Prusach i Czulicach, którzy aktywnie włączyli się 
w informowanie o Akcji „Szczepimy się” w naszej 
gminie.

Dziękujemy Sołtys miejscowości Baranówka za 
udostępnienie lokalu, Centrum Kultury i Promocji 
za udzielone wsparcie organizacyjne oraz pracow-
nikom Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krakowie, którzy w Baranówce uru-
chomili specjalny punkt informacyjny.

Inwestycje drogowe
Zakończył się remont drogi powiatowej 

2160 K w miejscowościach Luborzyca – Wola 
Luborzycka, realizowany w ramach Inicjatyw Sa-
morządowych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzy-
ca wspólnie z Powiatem Krakowskim. Zakres robót 
objął odcinek 1650 mb. Na odcinku tym wykona-
no frezowanie istniejącej nawierzchni, położono 

nową dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową, 
utwardzono pobocza, namalowano linie krawę-
dziowe, odtworzono rowy. Wartość realizacji ww. 
zadania to kwota 650 000,00 zł, a udział Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w formie dotacji wyniósł  
260 000,00 zł. 

Trwają prace przy utwardzeniu placu postojo-
wego i drogi do boiska sportowego w Luborzy-
cy. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy 

i położenie nawierzchni asfaltowej. Koszt robót:  
99 740,0 zł. 

Zapraszamy na szczepienie  
przeciwko COVID-19

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Szpi-
tal Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Kra-
kowie zapraszają wszystkich chętnych mieszkań-
ców Gminy, w niedzielę 26 września 2021 roku, 
w godzinach 8:00–13:00, do Ośrodka Zdrowia 
w Kocmyrzowie ul. Plac Niepodległości 1, na 

szczepienie przeciw COVID–19, jednodawkową 
szczepionką firmy Johnson&Johnson.

Szczepienie nie wymaga rejestracji, ani wcze-
śniejszego zgłoszenia, a wykonywane będzie przez 
lekarzy i pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego 
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.
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Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 2152K w miejscowości Łuczyce

Dnia 26 sierpnia 2021 r. podpisana została 
umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca 
a firmą PRODIM Oskar Niezabitowski, Kraków ul. 
Blokowa 14 dotyczącą realizacji zadania pn. „Roz-
budowa drogi powiatowej nr 2152K w miejsco-
wości Łuczyce”. Jej przedmiotem jest rozbudowa 
istniejącej drogi powiatowej nr 2152K na łącznej 
długości ok. 227,60 m w miejscowości Łuczyce. Za-
kres realizowanego zadania obejmuje m.in:

a. przebudowę jezdni do szerokości 5,50 m,
b. wykonanie poszerzenia łuku do szerokości 

6,30 m, 
c. montaż urządzeń BRD – progów wyspowych 

o wym. 2,00 x 2,00 m,
d. budowę chodnika o szerokości 2,00 m,
e. budowę pochylni o szerokości 2,00 m,

f. budowę pobocza o szerokości 1,00 m,
g. budowę kanalizacji deszczowej wraz z budo-

wą wylotu do rowu drogowego,
h. budowę muru oporowego i palisady betono-

wej,
i. przebudowę zjazdów indywidualnych,
j. zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
k. prace rozbiórkowe,
l. przebudowę skrzyżowania dróg 2152K, 

600251 K oraz 600267 K,
m. wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.
Wartość realizowanego zadania to kwota: 

738 423,82 złotych (brutto). 
Okres realizacji zadania: 100 dni od daty pod-

pisania umowy.

Modernizacja dróg rolniczych
Dnia 7 września 2021 r. podpisano dwie umo-

wy z firmą PRODIM Oskar Niezabitowski, Kraków 
ul. Blokowa 14 na realizację zadań związanych 
z modernizacją dróg rolniczych w miejscowo-
ściach: Skrzeszowice i Łososkowice oraz Kocmy-
rzów i Maciejowice.

Wartość realizacji pierwszej z podpisanych 
umów, która dotyczy modernizacji dróg rolni-

czych w Skrzeszowicach i Łososkowicach wynosi  
258 999,56 złotych (brutto). Okres realizacji do  
40 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Wartość realizacji drugiej z podpisanych 
umów, która dotyczy modernizacji dróg rolni-
czych w Kocmyrzowie i Maciejowicach wynosi  
124 386,22 złotych (brutto). Okres realizacji do 40 
dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Dostawa i wdrożenie  
systemu informatycznego  
wraz z infrastrukturą sprzętową

 Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe 
na realizację zadania pn: „Dostawa i wdrożenie 
systemu informatycznego wraz z infrastrukturą 
sprzętową”. Zadanie realizowane będzie w Urzę-
dzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup licencji 
Centralnej Platformy e-Usług Mieszkańca (1 szt.) 
wdrożenie Centralnej Platformy e-Usług Miesz-
kańca (1 szt.); modernizacja systemów dziedzino-
wych (1 szt.); zakup licencji modułu komunikacji 
dla CPeUM (1 szt.); wdrożenie modułu komunikacji 
dla CPeUM (1 szt.); zakup licencji systemu elektro-
nicznego obiegu dokumentów (1 szt.); wdrożenie 
systemu elektronicznego obiegu dokumentów  
(1 szt.); pracowanie i wdrożenie e-usług na platfor-
mie ePUAP – 4PD (8 szt.); opracowanie i wdroże-
nie e-usług na platformie ePUAP – 3PD (10 szt.); 
zakup licencji systemu informacji przestrzennej  
(1 szt.); wdrożenie systemu informacji przestrzen-
nej (1 szt.); przeprowadzenie digitalizacji zasobów 
(1 szt.); opracowanie API zasobu informacji prze-
strzennej (1 szt.); opracowanie i wdrożenie e-usług 
na platformie ePUAP – 4PD – w zakresie SIP  

(2 szt.); zakup licencji systemu e-zamówienia  
(1 szt.); wdrożenie systemu e-zamówienia (1 szt.) 
opracowanie i wdrożenie e-usługi – 4PD w zakre-
sie PZP (1 szt.); wyposażenie serwerowni – zakup 
serwera (2 szt.); wyposażenie serwerowni – zakup 
urządzenia NAS (1 szt.); wyposażenie serwerowni 
– zakup oprogramowania backup (1 szt.); wyposa-
żenie serwerowni – zakup oprogramowania do wir-
tualizacji (1 szt.); wyposażenie serwerowni – zakup 
urządzenia UTM (1 szt.); wyposażenie serwerowni 
– zakup przełącznika sieciowego (2 szt.) wyposaże-
nie serwerowni – zakup szafy RACK (1 szt.); wypo-
sażenie serwerowni – zakup UPS (1 szt.). Dostawa 
powyższego sprzętu informatycznego obejmuje 
jego dostawę, instalację i konfigurację.

Termin składania ofert: 7.10.2021 r., godz. 
10:00.

Więcej szczegółowych informacji moż-
na uzyskać na stronach internetowych: 
https://miniportal.uzp.gov.pl lub https://bip.malopol-
ska.pl/ugkocmyrzowluborzyca

Przebudowa chodnika wzdłuż  
drogi wojewódzkiej 776

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego na podstawie ustawy Pra-
wo zamówień publicznych na realizację zadania: 
„Przebudowa odcinka drogi 776 polegająca na 
budowie chodnika wraz z odwodnieniem i prze-
budową zjazdów”. Przedmiotem zamówienia jest 

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku 
050 km 1+566,76 – odc.050 km 1+750,00 w miej-
scowości Luborzyca, polegająca na budowie chod-
nika wraz z odwodnieniem i z przebudową zjazdów 
indywidualnych i publicznych. Zakres przedmiotu 
zamówienia stanowią głównie: roboty przygoto-

wawcze, odtworzenie trasy i punktów wysoko-
ściowych, roboty rozbiórkowe nawierzchni w celu 
wykonania chodnika oraz rozebranie przepustów 
rurowych, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe 
(warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa), położe-
nie nawierzchni chodnika, umocnienie skarb i dna 

rowu, wykonanie kanalizacji deszczowej.
Więcej szczegółowych informacji moż-

na uzyskać na stronach internetowych: 
https://miniportal.uzp.gov.pl lub https://bip.malopol-
ska.pl/ugkocmyrzowluborzyca
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Wnioski złożone przez Gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca  
do Programu Polski Ład

W ramach przystąpienia do realizacji Rządowe-
go Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Stra-
tegicznych, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła 
wnioski o 95% dofinansowanie do realizacji nastę-
pujących inwestycji:
1.  „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca”. Planowana długość 
sieci ok. 55 km. Szacowana wartość inwestycji 
ok. 100 mln zł. Zadanie zaplanowane w formule 
"Zaprojektuj i wybuduj".

2.  „Rozbudowa drogi gminnej nr 600272K wraz 
z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej w miejscowości Baranówka” – w tym 
budowa chodnika w kierunku parkingu „Parkuj 

i jedź”. Szacunkowa wartość robót budowla-
nych 4 125 483,23zł.

3.  „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach 
użyteczności publicznej Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca wraz z uruchomieniem wykona-
nych instalacji”. Inwestycja obejmie zakresem 
działań budynki: Urzędu Gminy, Centrum 
Kultury i Promocji, Przedszkole i Żłobek 
w Wysiołku Luborzyckim (była szkoła pod-
stawowa), świetlicę wiejską w Kocmyrzo-
wie oraz 2 ujęcia wody: w Rawałowicach 
i Łuczycach. Szacowana wartość inwestycji:  
772 800,00zł.

„Maluch+” 2021
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała do-

finansowanie w kwocie 15 360,00 zł do realizacji 
zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lute-
go 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
w zakresie ustalonym w Resortowym programie 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+” 2021 (funkcjonowanie 16 miejsc 
w Samorządowym Żłobku „Małe Misie” utworzo-
nych w ramach wcześniejszych edycji). Całkowita 
wartość zadania 196 430,00 zł.

Wydłużenie linii autobusu 262  
do miejscowości Rawałowice

Na wniosek gminy Kocmyrzów-Luborzyca pla-
nuje się wydłużenie wszystkich kursów linii 262 do 
miejscowości Rawałowice. Autobusy jeździć będą 
na trasie Czyżyny Dworzec – Kocmyrzów-Lubo-
rzyca Urząd Gminy bez zmian, następnie pojadą 
ul. Jagiellońską w Luborzycy do ronda w ciągu 

DW776, dalej DW776, potem drogą gminną do 
pętli autobusowej Rawałowice Kapliczka. W naj-
bliższym czasie Zarząd Transportu Publicznego 
w Krakowie poda ostateczny termin uruchomienia 
nowego połączenia autobusowego.

Środki ochrony indywidualnej dla 
przychodni POZ na terenie gminy

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przekazał 
podmiotom udzielającym świadczenia w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej na terenie naszej 
gminy środki ochrony indywidualnej oraz środki do 

dezynfekcji otrzymane ze Starostwa Powiatowego 
w Krakowie.

Środki te przekazano na podstawie dyspozy-
cji Ministra Zdrowia nr MZ.RARS.1.28.05.21z 

dnia 28.05.2021 r. w sprawie udostępnienia re-
zerw strategicznych (art. 46d ust. 1 ustawy z dnia  
5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu skażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Zostały 

one dostarczone do POZ, działających na terenie 
naszej gminy, dzięki Zakładowi Gospodarki Komu-
nalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
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Zmiana taryfy dla zbiorowego  
zaopatrzenia w wodę

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzo-
wie-Luborzycy uprzejmie informuje, że Decyzją 
Nr KR.RET.70.241.2021 z dnia 21 lipca 2021r. 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfę dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na ternie gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

W związku z powyższym od dnia 19 sierpnia 
2021 r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę w Gminie Kocmyrzów 
Luborzyca.

Podana cena jest ceną dla odbiorcy 
indywidualnego.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto

1. Grupa W1 Cena 1m3 pobranej wody 3,16 zł/m3 3,41 zł/m3

Opłata abonamentowa za punkt poboru 2,59 zł/ miesiąc 2,80 zł/ miesiąc

Jak wyciąć drzewo zgodnie  
z prawem?

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczą-
ce wycinki drzew reguluje nowelizacja ustawy 
o ochronie przyrody, która weszła w życie dnia  
17 czerwca 2017 roku. Zgodnie z nią każdy, kto pla-
nuje wyciąć drzewa lub krzewy na swojej działce na 
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, ma obowiązek zgłoszenia zamiaru ich 

usunięcia, a osoby, które prowadzą lub mają zamiar 
prowadzić działalność gospodarczą i z tego tytu-
łu planują ich usunięcie na swojej działce, powinni 
złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
w/w roślin do odpowiedniego organu, jakim jest 
w przypadku naszych mieszkańców Wójt Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

Obie procedury wyglądają bardzo podobnie:
Wycinka drzew/krzewów przez osobę  

fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej:  

Wycinka drzew/krzewów przez osobę  
prawną na cele związane z prowadzeniem  

działalności gospodarczej:

Wymagane załączniki:
• oświadczenie o posiadaniu tytułu władania 

nieruchomością,
• szkic mapy działki z której planowane jest 

usunięcie drzew 
 
 

• oświadczenie o posiadaniu tytułu władania 
nieruchomością,

• szkic mapy działki z której planowane jest 
usunięcie drzew,

• plan nasadzeń zastępczych, lub przesadze-
nia danego drzewa/krzewu,

Procedura:
• oględziny w terenie przeprowadzone przez 

upoważnionego pracownika UG w terminie 
21 dni od dnia złożenia zgłoszenia,

• stwierdzenie braku sprzeciwu do wycinki/
decyzja odmowna/zawieszenie postępo-
wania (uzależnione od występowania ga-
tunków roślin i zwierząt objętych ochroną 
gatunkową i usytuowania drzew/krzewów 
w obrębie działki innego właściciela) w ter-
minie 14 dni od dnia przeprowadzenia oglę-
dzin. 

• oględziny w terenie przeprowadzone przez 
upoważnionego pracownika UG w terminie 
21 dni od dnia złożenia wniosku,

• decyzja zezwalająca na usunięcie roślin/de-
cyzja odmowna/zawieszenie postępowania/
skierowanie sprawy do organu właściwego 
do uzgodnienia możliwości usunięcia drzew/
krzewów w terminie 14 dni od dnia przepro-
wadzenia oględzin. 

Zdarzają się również wyjątki od uzyskania ze-
zwolenia na usunięcie przedmiotowych roślin. 
Mówi o nich art. 83f ustawy o ochronie przyro-
dy, a są to przede wszystkim:

• krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni 
do 25 m2;

• drzewa, których obwód pnia na wysokości  
5 cm nie przekracza:

 — 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klo-
nu jesionolistnego oraz klonu srebrzyste-
go,

 — 65 cm – w przypadku kasztanowca zwy-
czajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego,

 — 50 cm – w przypadku pozostałych gatun-
ków drzew.

Osoby, które planują przeprowadzić prace w ob-
rębie korony drzewa bez zgłoszenia/zezwolenia, 
powinny wiedzieć, iż według art. 87a ust. 2 ustawy 
o ochronie przyrody:

„Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowa-
dzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 

30% korony, która rozwinęła się w całym okresie roz-
woju drzewa".

Należy pamiętać, by redukując koronę drzewa 
zachować jej naturalny kształt. Pozostałe prace 
bez zezwolenia mogą stanowić uszkodzenie lub 
zniszczenie drzewa, za co może zostać wymierzona 
wysoka administracyjna kara pieniężna.

Osoby planujące usunięcie drzew/krzewów 
mogą pobrać wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia 
w/w roślin, lub wniosek o wydanie zezwolenia na 
ich usunięcie ze strony internetowej Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, tj. www.kocmyrzow-luborzyca.
ug.gov.pl kierując się odpowiednio w zakładki: „Dla 
mieszkańców” > „Wzory dokumentów” > „Referat 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami”, 
gdzie na pozycji 9. znajdą wzory przedmiotowych 
dokumentów oraz oświadczenia, szkic mapy/mapę 
należy dołączyć we własnym zakresie.

Po więcej informacji zapraszamy do Urzędu 
Gminy, II piętro, pokój 25, lub kontakt telefonicz-
ny pod nr: 12 387 14 10 wew. 36

Zgłoszenie zamiaru  
usunięcia drzew lub krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia  
na usunięcie drzew lub krzewów
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Drogi Mieszkańcu! Nie przegap 
wymiany pieca do końca 2022 r.

Twój Ekodoradca pomoże w zakresie plano-
wanej inwestycji, przedstawi dostępne programy 
dotacyjne, pomoże w weryfikacji możliwości otrzy-
mania dofinansowania oraz w wypełnieniu wniosku 
o dofinansowanie. Pamiętajmy, że czas biegnie nie-
ubłaganie i pozostało już niespełna półtora roku na 
wymianę pieca bezklasowego. Do końca 2022 roku 
mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do likwida-
cji pieców bezklasowych i ich wymiany na piece 
ekologiczne.

Nasi mieszkańcy mogą składać deklarację do 
programu wymiany pieców starego typu na tere-
nie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 
(Działania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji 
ZIT) oraz do Programu Czyste Powietrze, realizo-
wanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 
12 387 14 10, wew. 41, e-mail.: ekoteam@kocmyrzo-
w-luborzyca.ug.gov.pl.

Ekodoradcy Karolina Duk i Justyna Żelazny 
są do dyspozycji mieszkańców w Urzędzie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, w godzi-
nach pracy urzędu.

Opr. Karolina Duk

Informacja Urzędu Gminy
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wy-

cieków przy chodniku na ul. Krakowskiej w Łu-
czycach, informujemy, iż ciecz wydostająca się ze 
skarpy ziemnej na chodnik i uchodząca do kanali-
zacji deszczowej, to nie ścieki bytowe pochodzące 
z nieszczelnych szamb, a naturalny wysięk wód 
gruntowych.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na 
rozległym stoku, u podnóża którego wykonano 
chodnik oraz odcinek kanalizacji deszczowej. Na-
turalnym jest, iż nadmiar wód gruntowych grawi-
tacyjnie spływa w dół doliny. Wykonanie ww. prac 
budowlanych mogło naruszyć linie spływu wód 
a zabudowanie rowu dodatkowo utrudnia retencję. 
Odwodnienie tego terenu będzie przedmiotem 
dyskusji z administratorem drogi tj. Zarządem 
Dróg Powiatu Krakowskiego.

Należy wyraźnie znaczyć, iż spływająca ciągłym 

strumieniem woda to nie ściek pochodzący z szamb. 
Stwierdzenie to potwierdza szereg kontroli wywo-
zu nieczystości ciekłych przeprowadzonych w tym 
terenie przez pracowników Urzędu Gminy.

Drogowe inwestycje Zarząd  
Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił 
przetarg na opracowanie wielobranżowe i wielowa-
riantowej koncepcji dla odcinka ul. Kocmyrzowskiej 
od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła Gręba-
łów w Krakowie, realizowanego przez GDDKiA. 
Zadaniem projektanta będzie też uzyskanie decyzji 
środowiskowej dla wybranego wariantu zadania

Równolegle ZIM współpracuje z Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich przy realizacji drogi 

wylotowej w kierunku Proszowic na odcinku  
od ul. Bukszpanowej do miejscowości Prusy. Nie-
bawem ma zostać ogłoszony wspólny przetarg na 
opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie 
decyzji ZRID.

Jan Machowski, ZIM Kraków

Kapliczki Małopolski 2021  
– dotacja dla Gminy

W ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2021” 
w dniu 11.08.2021 r. zostały zawarte umowy 
o udzielenie pomocy finansowej, pomiędzy Gminą 
Kocmyrzów-Luborzyca, a Województwem Mało-
polskim, o udzieleniu dotacji na realizację zadań:

„Kompleksowa konserwacja krzyża przydrożnego 
w Wilkowie”

Szacowany całkowity koszt realizacji zadania 
wynosi: 17 172,20 zł; w tym dofinansowanie w wy-

sokości 8 000,00 zł.
„Kompleksowa konserwacja kapliczki Matki Bożej 

Bolesnej z 1920 r. w Skrzeszowicach”
Szacowany całkowity koszt realizacji zadania 

wynosi: 29 172,20 zł; w tym dofinansowanie w wy-
sokości 12 000,00 zł.

Prace związane z konserwacją kapliczki i krzyża 
są w trakcie realizacji.

Skrzeszowice Wilków

WRZESIEŃ NR 9/335 WRZESIEŃ NR 9/335

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

1514

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI



Informacje i komunikaty Centrum 
Zarządzania Edukacją  
w Kocmyrzowie-Luborzycy

Rok szkolny 2021/2022 – rozpoczęty
W środę 1września br. zainaugurowany został 

nowy rok szkolny. W gminie Kocmyrzów-Luborzy-
ca w dziewięciu Szkołach Podstawowych naukę 
rozpoczęło 1247 uczniów (klasy I–VIII ).

W oddziałach Przedszkolnych „0” 216 dzieci, 
w dwóch Przedszkolach Samorządowych 452 dzie-
ci,a w Żłobku 66 maluchów.

Lekcje w trybie stacjonarnym prowadzone są 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zgodnie 
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 
oraz Ministerstwa Edukacji.

Życzymy Wszystkim, aby rozpoczęty rok 
szkolny 2021/2022 był spokojny i bezpieczny, 
a także pełen ciekawych wyzwań edukacyjnych.

Bezpłatna komunikacja dla uczniów
Przypominamy,iż od dnia 1 września 2021 

r., w nowym roku szkolnym 2021/2022 (z wyłą-
czeniem okresu wakacji), uczniowie szkół pod-
stawowych zamieszkali na terenie gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca mogą korzystać z bezpłatnej 
komunikacji publicznej. Uprawnienie obowiązuje 
na takich samych zasadach, jak uczniów krakow-
skich placówek oświatowych – w trakcie roku 
szkolnego, na podstawie legitymacji szkolnej.

Nowi Dyrektorzy w naszych szkołach 
Informujemy, iż w następujących placówkach 

oświatowych zostali wyłonieni Dyrektorzy na pię-
cioletnie kadencje.
1.  Na pięcioletnią kadencję Dyrektorem Szko-

ły Podstawowej im. Mariana Langiewicza  
w Goszczy została mgr Maria Pęchalska, na-
uczyciel j. polskiego, nauczyciel dyplomowany.

2.  Na pięcioletnią kadencję Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej W Maciejowicach została mgr 
Bożena Partyka-Basa, nauczyciel matematyki, 
nauczyciel mianowany.

3.  Na kolejną, pięcioletnią kadencję Dyrektorem 

Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gro-
madka” w Dojazdowie została mgr Monika 
Spyrka, nauczyciel dyplomowany.

4. Na pięcioletnią kadencję Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej im. Noblistów Polskich w Lu-
borzycy został mgr Sławomir Góra, nauczy-
ciel informatyki i wychowania fizycznego, na-
uczyciel dyplomowany.

Serdecznie gratulujemy Państwu i życzymy 
samych sukcesów oraz zadowolenia z pełnionej 
funkcji.

Fundusz Sołecki
Kocmyrzów

Zakończyły się prace związane z zagospodaro-
waniem terenu obok świetlicy wiejskiej w Kocmy-
rzowie. Teren został wyrównany, pod urządzenia-
mi zabawowymi zmieniono nawierzchnię na piasek. 
Przygotowano przejście do altany i wysypano 
ścieżkę drobnym kamieniem. Zadanie zostało zre-
alizowane przez P.H.U FACH-CENT Sławomir 
Gauda , w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa 
Kocmyrzów na rok 2021. Koszt jego realizacji to 
kwota:14 944,50 zł.

Goszcza
W miejscowości Goszcza wykonany został, 

w ramach Funduszu Sołeckiego, montaż urzą-
dzeń siłowni zewnętrznej. Zadanie zostało zre-
alizowane przez firmę DAMART Damian Smel-
czyński, Rychwał. Koszt realizacji zadania wyniósł  
9 588, 00 zł.

Sulechów
W miejscowości Sulechów został wykonany, 

ze środków Funduszu Sołeckiego tegoż sołectwa, 
montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Zadanie to 
zostało wykonane przez firmę DAMART Damian 
Smelczyński, Rychwał. Koszt jego realizacji to kwo-
ta 6 900,00 zł.

Luborzyca
W sołectwie Luborzyca zamontowane zosta-

ło urządzenie sprawnościowe. Koszt ww. zadania 
wyniósł 19 945,00 zł, a zadanie zrealizowane zo-
stało przez firmę DAMART Damian Smelczyński, 
Rychwał (dostawa i montaż). Środki na wykonanie 
powyższego zadania pochodziły z połączonego 
Funduszu Sołeckiego sołectw Baranówka i Wysio-
łek Luborzycki.
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Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy-

znawane są na warunkach określonych w ustawie 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługują:
1.  obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:

a. jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego,

b. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą 
Polską umów dwustronnych o zabezpiecze-
niu społecznym,

c. przebywającym na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Wspólnot Europejskich 
oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzie-
lonego w związku z okolicznością, o której 
mowa w art. 168 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,

d. przebywającym na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w związku z uzyskaniem sta-
tusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 
jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świad-
czeniowy, w którym otrzymują świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego, chyba że prze-
pisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego lub dwustronne umowy mię-
dzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy-
sługują w wysokości bieżąco ustalonych alimen-
tów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia 
kryterium dochodowego. Świadczenia te przysłu-
gują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. Do świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo oso-
ba uprawniona do alimentów od rodzica na pod-
stawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała 
się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w ro-
zumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku 
której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wy-
egzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych 
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również 
niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji 
alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu 
przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, w szczególności z powodu:

a. braku podstawy prawnej do pojęcia czynno-
ści zmierzających do wykonania tytułu wyko-
nawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b. braku możliwości wskazania przez osobę 
uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 
alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy-
sługują osobie uprawnionej do ukończenia przez 
nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się 
w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez 
nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania 
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści – bezterminowo. 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone 
od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty 
na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli 
egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Informacje Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

Wspomienie
Ś.p. Maria Szopa (1938–2021)

26 sierpnia 2021 roku, w kościele parafialnym 
pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Pru-
sach, pożegnaliśmy ŚP. MARIĘ SZOPA wspaniałe-
go człowieka, cenioną działaczkę społeczną, ani-
matorkę kultury, uznaną artystkę ludową.

ŚP. Maria Szopa urodziła się 4 listopada 1938 
roku w Krakowie. Po ukończeniu szkoły średniej 
w roku 1957 rozpoczęła pracę, jako księgowa  
w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych w Krako-
wie, gdzie pracowała do 1960 roku. Następnie pod-
jęła pracę księgowej w Fabryce Maszyn Odlewni-
czych w Krakowie. Od października 1987 roku 
miejscem pracy pani Marii stał się Gminny Ośro-
dek Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy, gdzie 
pracowała, jako główna księgowa, aż do przejścia  
na emeryturę w 2008 roku.

Już od młodzieńczych lat pani Maria angażo-
wała się w życie kulturalno-społeczne. Swoje pasje 
społeczne i artystyczne realizowała m.in. działając 
przez wiele lat w Kole Gospodyń Wiejskich w Pru-
sach, organizując w tej miejscowości uroczystości 
dożynkowe oraz Muzeum Mojej Wsi. Swojej pasji 
społecznikowskiej pani Maria nie ograniczała tyl-
ko do Prus. W roku 1969 wraz z grupą młodzieżą 
z Zastowa, przygotowała spektakl „Krakowskie 
Wesele”, który został uhonorowany I nagrodą na 
konkursie organizowanym przez Teatr Regionalny. 
W późniejszym okresie pani Maria przez wiele lat 
była Przewodnicząca Koła nr 4 Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca. Była inicjatorką powstania i animatorką 
działalności zespołu wokalnego „Emerytki” oraz 
grupy twórców ludowych, działających przy wspo-
mnianym Kole. W roku 2008 pani Maria została 
uhonorowana tytułem „Seniora Roku” przyznanym 
Jej w programie „Poza stereotypem”. Po rezygnacji 
z funkcji Przewodniczącej Koła Emerytów, spo-
łeczność seniorów naszej gminy wyróżniła panią 
Marię tytułem Honorowej Przewodniczącej Gmin-
nego Koła Emerytów. Jak sama pisała pani Maria 

w swoich wspomnieniach: „ ...lata 1986-2008 był 
to dla mnie okres wyjątkowe intensywnej pracy kul-
turalnej”. Wówczas to rozkwitła jej twórczość po-
etycka, choć wiersze pisała już od najmłodszych 
lat. Tematyka poezji tworzonej przez panią Marię 
była różnorodna, zarówno co do formy jak i treści. 
Pisała przyśpiewki dożynkowe i weselne, wiersze 
okolicznościowe i jak sama podkreślała szczególnie 
dla niej ważne, o pięknie podkrakowskiej wsi, o jej 
codziennym życiu i wspaniałej przyrodzie. Wiersze 
pani Marii publikowane były w prasie i wydawnic-
twach prezentujących poezję ludową. Była pani 
Maria utalentowaną śpiewaczką. Z pasją szyła kra-
kowskie gorsety. Ostatnie lata swego życia poświę-
ciła na pisanie wspomnień i historii „ukochanych” 
Prus. Za swoją działalność pani Maria uhonoro-
wana została m.in.: Złotą Odznaką za Zasługi dla 
Kółek Rolniczych, Złotą Honorowa Odznaką LZS, 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, 
Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów.

Foto. Magdalena Uchto,
„Dziennik Polski”
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„Złoty Jubileusz” w Luborzycy
Dnia 26 sierpnia 2021 r. w kościele parafialnym 

w Luborzycy odprawiona została przez probosz-
cza parafii, księdza Tadeusza Majchera, uroczysta 
Msza święta, w trakcie której nastąpiło odnowienie 
Sakramentu Małżeństwa przez pary małżeńskie 
z naszej gminy, obchodzące w tym roku Jubileusz 
pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. 

Po zakończeniu, tego wyjątkowego nabo-
żeństwa, dalsza część uroczystości „ZŁOTYCH 
GODÓW” odbyła się w Domu Spotkań Rodziny 
Kolpinga w Luborzycy, gdzie Jubilatów powitała 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Ewelina Kałkus.

Następnie Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
Marek Jamborski, udekorował Dostojnych Jubila-
tów Honorowym „Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, przyznanym Im przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Po zakończonej uroczystości dekoracji, serdecz-
ne życzenia, wraz z wyrazami uznania i szacunku, 
złożyli naszym Szanownym Jubilatom Marek Jam-
borski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz 
Grzegorz Marzec – Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, który odczytał 
także skierowany do Jubilatów okolicznościowy 
list gratulacyjny, przesłany przez Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

W czwartek 26 sierpnia 2021 r., tym wyjątko-
wym wyróżnieniem, jakim jest „Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”, uhonorowani zostali Państwo:

Teresa i Jan Buko – Kocmyrzów,
Zofia i Stanisław Jurek – Sulechów,
Irena i Tadeusz Klimas – Łuczyce,
Elżbieta i Andrzej Knapczyk – Sadowie,
Krystyna i Andrzej Kowal – Sulechów,
Zofia i Leszek Kozik – Dojazdów,
Stanisława i Tadeusz Kucharzyk – Kocmyrzów,
Maria i Stanisław Kułaga – Marszowice,
Teofila i Stefan Kwatera – Maciejowice,
Zofia i Zbigniew Lejda – Dojazdów,
Henryka i Jerzy Łaneccy – Dojazdów,
Teresa i Stanisław Nowak – Pietrzejowice,
Irena i Andrzej Poszwa – Rawałowice,
Stanisława i Józef Regnowscy – Baranówka,
Władysława i Edward Sańka – Głęboka,
Marianna i Stanisław Stefańczyk – Skrzeszowice,
Stanisława i Jerzy Świątek – Dojazdów.

Wszystkim Dostojnym Jubilatom składamy 
serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej po-
myślności, zdrowia, radości i zadowolenia z każ-
dego wspólnie spędzonego dnia.

Profilaktyka zdrowotna  
w naszej gminie

W środę 1 września br. na parkingu obok Cen-
trum Kultury i Promocji w Baranówce, przeprowa-
dzone zostały bezpłatne badania mammograficzne 
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia,a finan-
sowane przez Powiat Krakowski oraz przesiewowe 
badanie tarczycy (USG tarczycy, oznaczenie po-
ziomu TSH w krwi), również sfinansowane przez 
Powiat Krakowski. Badania te skierowane były do 
kobiet, mieszkanek Powiatu Krakowskiego. 

W Baranówce z badań mammograficznych sko-
rzystało 35 mieszkanek gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca , natomiast z badań przesiewowych tarczy-

cy – 37 pań. Ponadto w tzw. edukacji zdrowotnej 
uczestniczyło 34 panie. Badania zostały wykonane 
przez pracowników Centrum Medycznego „Ma-
szachaba” sp. z o.o w Krakowie.

W związku z dużym zainteresowaniem, z jakim 
spotkały się badania profilaktyczne przeprowadzo-
ne 1 września w Baranówce, w pierwszej połowie 
listopada planowana jest kolejna tego rodzaju akcja 
na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. O do-
kładnym terminie i miejscu poinformujemy Pań-
stwa w kolejnym wydaniu Wiadomości Lokalnych.

Akcja Honorowego Krwiodawstwa 
w Łuczycach

W sobotę 21 sierpnia br., już po raz drugi w tym 
roku (pierwsza taka akcja została zorganizowana 
w czerwcu br.), odbyła się w Łuczycach Akcja Ho-
norowego Krwiodawstwa, zorganizowana przez 
działającą w tej miejscowości jednostkę Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Do usytuowanego obok bu-

dynku remizy OSP mobilnego punktu poboru krwi, 
który działał w godzinach 9.00–13.00 zarejestro-
wało się 18 osób, spośród których po przeprowa-
dzonym wywiadzie i badaniach krew oddało osta-
tecznie 12 osób, dzięki czemu pozyskano 5,400 ml 
krwi pełnej.
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KGW Kocmyrzów na Dożynkach 
Jasnogórskich

Dożynki Jasnogórskie odbywają się od 1982 
roku, a ich organizatorem od 1996 roku jest Kra-
jowe Duszpasterstwo Rolników. W niedzielę  
5 września br., nasze KGW uczestniczyło z wień-
cem w uroczystej sumie dożynkowej w Częstocho-
wie. Byliśmy jedną z wielu delegacji z całej Polski, 
prezentującą dożynkowy wieniec-symbol szczęśli-
wie ukończonych żniw. Nasza grupa była pierwszą 
od wielu lat pielgrzymką z wieńcem z diecezji kra-
kowskiej, co było dla nas wszystkich zaskoczeniem. 

Pobyt na Jasnej Gorze w tak ważnym dla miesz-
kańców wsi dniu jest dla nas ważnym wydarzeniem 
duchowym i kulturalnym. W intencji rolników, para-
fian i mieszkańców naszej gminy, została zamówio-
na msza dziękczynna. 

Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi oraz Samo-
rządowi Gminy za pokrycie kosztów transportu. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność 
i wspólną modlitwę. 

Zarząd KGW Kocmyrzów 

Parafialne „Święto Plonów”  
w Luborzycy

W niedzielę 22 sierpnia 2021 r. odbyła się 
w parafialnym kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Luborzycy uroczysta Msza święta, od-

prawiona w podzięce za zebrane w tym roku plony 
rolne. Nabożeństwo odprawił ks. Krzysztof Pie-
chowicz, wikariusz luborzyckiej parafii, a uczestni-
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czyły w nim Koła Gospodyń Wiejskich z Luborzycy, 
Kocmyrzowa, Baranówki, Łuczyc oraz Stowarzy-
szenie KGW Wilków, które przygotowały na to 
wyjątkowe święto wspaniałe tradycyjne wieńce 
dożynkowe, a także dożynkowe kosze i bukiety, 
pełne zbóż, kwiatów i owoców oraz tradycyjne 
wypieki. Zostały one złożone przed ołtarzem lubo-

rzyckiej świątyni, jako dowód wdzięczności Bogu 
za urodzajne zbiory oraz za Jego przychylność dla 
trudnej pracy na roli i poświęcone przez księdza ce-
lebransa. Na Parafialnych Dożynkach w Luborzycy 
była również bryczka, nowoczesny traktor, poczę-
stunek i piękne gospodynie w uroczystych strojach 
regionalnych.

Dożynki Parafialne  
w Biórkowie Wielkim

W niedzielę 15.08.2021 odbył się Biórkowie 
Wielkim uroczysty odpust ku czci patronki parafii 
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, połą-
czony z Parafialnymi Dożynkami. W tym wyjątko-
wym dla tej parafii święcie wzięli udział mieszkańcy 
Skrzeszowic i Łososkowic, miejscowości naszej gmi-
ny, które przynależą do parafii Biórków Wielki. Koła 
Gospodyń Wiejskich ze Skrzeszowic i Łososkowic 
wykonały wspaniałe wieńce dożynkowe, a swoją grą 
uroczystą Mszę Świętą i procesję uświetniły orkie-
stra dęta OSP Skrzeszowice „Skrzeszowianka” wraz 
z orkiestrą dęta z Biórkowa Wielkiego.

„Cudowna Moc Bukietów 2021”
W święto Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia 

2021 roku przy Kościele Parafialnym pw. Ducha 
Świętego w Podstolicach (gmina Wieliczka) odbyła 
się kolejna już edycja „Cudownej mocy bukietów” 
czyli konkursu na najpiękniejszy bukiet, którego 
organizatorem jest krakowskie Stowarzyszenie 
„Instytut Dziedzictwa”. Przypomnijmy, że: „Cudow-
na Moc Bukietów to projekt nawiązujący do tradycji 
święcenia bukietów 15 sierpnia w dniu Matki Boskiej 
Zielnej. W konkursie może wziąć udział każdy, kto tylko 
zdecyduje się przynieść swój bukiet”. 

Tegoroczny konkurs w Podstolicach prze-
prowadzony został w dwu kategoriach: „Bukiet 
Tradycyjny” oraz „Mały Bukiet”. Z wielką przy-
jemnością mamy okazję Państwa poinformować, 
że w kategorii „Bukiet Tradycyjny” autorką naj-
piękniejszego bukietu, a tym samym zwyciężczy-
nią konkursu w tej kategorii została mieszkan-
ka naszej gminy pani Kazimiera Tomaszewska  

z Luborzycy, której składamy serdeczne gratulacje 
i życzenia dalszych sukcesów. 

Nowy samochód dla OSP Skrzeszowice
W niedzielę 5 września 2021 r., podczas zebra-

nia sprawozdawczo-wyborczego OSP w Skrzeszo-
wicach miała miejsce formalna prezentacja nowo 
zakupionego średniego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego MAN L86 15LL, w który wyposażona 
została jednostka OSP Skrzeszowice. Koszt zaku-
pu samochodu w całości pokryty został ze środ-
ków budżetu gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
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Najpiękniejsze bukiety  
w Luborzycy

W niedzielę 15 sierpnia 2021 r., w dzień Świę-
ta Matki Bożej Zielnej Koło Gospodyń Wiejskich 
w Luborzycy, przy wsparciu Starostwa Powiatowe-
go w Krakowie oraz Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
zorganizowało już po raz czwarty konkurs pt. „Naj-
piękniejsze ziele z Luborzycy”, czyli konkurs na naj-
piękniejszy bukiet wykonany z okazji wspomnianego 
Święta. 

Do tegorocznego konkursu zgłoszonych zostało 
135 bukietów, w tym 48 wykonanych zostało przez 
dzieci i młodzież. Konkursowe jury w składzie: Rad-
na Powiatu Krakowskiego Beata Bartoszek, Prze-
wodnicząca KGW Luborzyca Jadwiga Walczak, 
członkini Zarządu KGW Luborzyca Anna Kramarz 
oraz wikariusz parafii w Luborzycy ksiądz Krzysztof 
Piechowicz, postanowiło w tym roku wyróżnić i uho-

norować nagrodami wszystkie bukiety zgłoszone do 
konkursu. Ich fundatorami była Gmina Kocmyrzów-
-Luborzyca oraz Starostwo Powiatu Krakowskiego. 
Wszystkim uczestnikom oraz mieszkańcom naszej 
gminy, obecnym na konkursie „Najpiękniejsze zie-
le z Luborzycy”,  artystycznych wrażeń dostarczył 
koncert zespołu wokalnego „Serenada”. 

Podczas tegorocznego konkursu, pięć pań, człon-
kiń KGW Luborzyca, po raz pierwszy wystąpiło 
w nowo zakupionych, dzięki wsparciu finansowemu 
Powiatu Krakowskiego, strojach krakowskich.

Przez całe niedzielne przedpołudnie, nie tylko 
w trakcie trwania konkursu, prowadzona była akcja 
charytatywna na rzecz mieszkanki naszej gminy pani 
Sylwii, zmagającej się z ciężką chorobą.
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Spotkanie przy herbacie – szansa 
na zdrową zmianę już za nami

Projekt przygotowany przez KGW Prusy, dofi-
nansowany ze środków Programu „Działaj Lokal-
nie” okazał się bardzo udanym przedsięwzięciem.

Na drugim spotkaniu, które odbyło się w dniach 
10 i 11 sierpnia 2021r. w siedzibie KGW Prusy, 
w świetlicy przy plebanii kościoła parafialnego 
w Prusach, trzy grupy uczestników miały okazję 
spotkać się z dietetykiem-doradcą żywieniowym 
Katarzyną Mraczek. Było równie ciekawie i intere-
sująco jak w plenerze za pierwszym razem. Zapach 
świeżych ziół, parzonych herbat, przeróżne smaki 
i dyskusja uczestników, jak zbierać albo kupować, 

jak pić, na co uważać, czego unikać w codziennej 
diecie oraz jak nabrać zwyczaju wprowadzenia pi-
cia herbat ziołowych i owocowych na co dzień. Wy-

kłady skierowane były do wszystkich, od dzieci do 
osób w starszym wieku, z chorobami przewlekłymi. 
Uczestnicy dostali wydrukowane przepisy na her-
baty, które zabrali do domu: herbata dla dziewcząt 
i kobiet, herbata urody, herbata wspierająca tra-
wienie, herbata ziołowo-owocowa, wzmacniająca 
odporność.

Z kolei 1 i 2 września 2021 r. odbyły się warsz-
taty malowania filiżanek do herbaty, które zgro-
madziły dużą liczbę uczestników. Na początku 
malowanie mogło wydawać się trudne, ale chęć 
wymalowania własnej filiżanki pokonała nieśmia-
łość i niewiarę w swoje umiejętności artystyczne. 
Stworzenie „małego” dzieła, kompletu ( filiżanka 
i spodek), każde wyjątkowe na swój sposób, oka-

„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.”

zało się przyjemnym, kreatywnym zajęciem. Te 
praktyczne i własnoręcznie wymalowane pamiąt-
ki ze „Spotkania przy herbacie – szansa na zdro-
wą zmianę” zabrane do domu, mają przypominać 
uczestnikom o wiedzy zdobytej w czasie wykładów 
o ziołach i owocach, ich umiejętności wykorzysta-
nia w sposób odpowiedzialny i prawidłowy w co-
dziennej diecie i mile spędzonym czasie. Na wszyst-
kich spotkaniach można było wypić filiżankę dobrej 

owocowej i ziołowej herbaty , skosztować smacz-
nych wypieków, dżemów i konfitur, porozmawiać 
i wymienić ciekawe przepisy kulinarne, a przede 
wszystkim poznać mieszkańców, nie tylko z gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

opr. Elżbieta Konieczna
foto. Paulina Krajewska
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„Mała Pszczoła Wiele Zdoła”
Warsztaty pszczelarskie – to była wspaniała wa-

kacyjna przygoda dla 30-stu uczestników projektu 
„Mała Pszczoła Wiele Zdoła”. Zajęcia trwały od 
poniedziałku do piątku i podzielone były tematycz-
nie, przekazując dzieciom cenną wiedzę na temat 
ochrony różnorodności biologicznej i znaczenia 
owadów zapylających. Edukacja najmłodszych to 
jeden z celów projektu w którym pokazujemy dzie-

ciom życie pszczół, które jest istotnym elementem 
skomplikowanego świata. Zarówno zajęcia teore-
tyczne jak i wycieczka do pasieki pani Liliany Bajger 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas 

warsztatów edukacyjnych w pasiece dzieci mia-
ły okazję na własne oczy zobaczyć wnętrze ula, 
szukając królowej – matki oraz matecznika. Każ-
dy mógł być tego dnia prawdziwym pszczelarzem 
pobierając miód z plastrów oraz degustując go 

z pysznymi bułeczkami. Nie obyło się bez upomin-
ków w postaci świec oraz słoiczka miodu. Pomimo 
deszczowej pogody gospodarze zadbali o ciepłą at-
mosferę spotkania.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna” przy współpracy z Centrum Kultury  
i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy przy wparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
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Warsztaty folklorystyczne  
dla dzieci i młodzieży

W ramach projektu „Betlejem Polskie Lucjana 
Rydla” dzieci i młodzież z gminy Kocmyrzów –Lu-
borzyca uczęszczają na warsztaty okołoteatralne 
podzielone na sekcje: wokalne, teatralne, taneczne 
i muzyczne. Pod okiem instruktora Kazimierza Cy-
gana oraz innych instruktorów szlifują One swoje 
umiejętności i rozwijają pasję w Zespole Pieśni 
i Tańca „Złoty Kłos”. Program zajęć teatralnych uło-
żony jest tak, aby stworzyć warunki do efektywne-
go rozwoju umiejętności scenicznych. Nauka dykcji, 
śpiewu, lekcje aktorstwa oraz nauka tańca ludowe-
go to nic innego jak pielęgnowanie folkloru i tradycji 
muzycznych wśród młodego pokolenia. Warsztaty 
mają na celu przygotować grupę młodych ludzi do 

widowiska artystycznego pt. „Małopolskie Betle-
jem”. Premiera spektaklu planowana jest w grudniu 
2021 roku

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna” przy współpracy z Centrum Kultury  
i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy przy wparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Wsparcie dla potrzebujących
Stowarzyszenie „Szansa” realizowało w latach 

2014–2021 Program Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 
W realizację programu włączali się członkowie 
Stowarzyszenia oraz uczniowie byłego gimnazjum, 
działający w ramach Koła Wolontariatu. Przez 
wszystkie lata współpracy Stowarzyszenia „Szansa” 
z Bankiem Żywności każdego roku pomocą służyły 
oddziały Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
całej gminy. W ostatnim trudnym okresie pandemii 
strażacy oprócz transportu żywności podjęli się 
również jej dostarczenia do wszystkim potrzebują-
cych wsparcia. W roku 2021 po raz ostatni Stowa-
rzyszenie podpisało umowę o współpracy z Ban-

kiem Żywności w Krakowie. Pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej wydali w bieżącym 
roku 79 skierowań dla osób zamieszkałych na tere-
nie gminy, a będących w trudnej sytuacji materialnej. 
Każdy z beneficjentów otrzymał w trakcie realizacji 
podprogramu paczki żywnościowe. Są to podstawo-
we artykuły spożywcze warzywno-owocowe, skro-
biowe, mleczne, mięsne, cukier i tłuszcz. Stowarzy-
szenie „Szansa” składa podziękowania pracownicom 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za współ-
pracę,pomoc w przygotowaniu paczek żywnościo-
wych i dostarczeniu ich do domów podopiecznych. 
W bieżącym roku szczególne podziękowania należą 
się również strażakom OSP z Czulic i Skrzeszowic 
z udzieloną nam pomoc i wsparcie.
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zumba kids 
gr. I (4-6 lat): 16:30-17:15

gr. II (7-12 lat): 17:30-18:15
Martyna Rzepień

Warsztaty PlastyCzne 
gr. I (4-7 lat): 15:00-15:45

gr. II (8-12 lat): 16:00-17:00
Irena Śliwa

Gitara / Perkusja
12:30-20:30
Paweł Dys

WięCej informaCji o zajęCiaCh dostęPne:
* na stronie WWW.CkiP.Pl

* pod numerem telefonu 12 387 18 11

adres ŚWietliCy:
ul. krakoWska 114

dojazdóW

mgr Dagmara Kruczek tel. 730 700 814
Martyna Rzepień tel. 784 571 652
Paweł Dys email: pawel.dys@ckip.pl
mgr inż. Wojciech Świtała tel. 725 319 120 

Język angielski 
13:30-19:30

mgr Dagmara Kruczek

robotyka 
gr. I: 15:30-16:45
gr. II: 17:00-18:15

mgr inż. Wojciech Świtała

                      
19:00-20:00

Martyna Rzepień
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„Taneczna Biesiada  
Folklorystyczna” w Goszczy

W dniu 4 września 2021 w remizie OSP Gosz-
cza odbyła się „Taneczna Biesiada Folklorystycz-
na” czyli integracyjne spotkanie seniorów naszej 
gminy. Zostało ono zorganizowane przez Centrum 
Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz 
Gminną Radę Seniorów, którym wsparcia udzieliła 

Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczy oraz Sto-
warzyszenie „Aktywna Wieś Goszcza i Sadowie” 
i orkiestra dęta OSP Goszcza „TON”. Wzięło w nim 
udział ponad 100 seniorów, mieszkańców naszej 
gminy. Podczas spotkania w Goszczy wystąpił 
z porywającym spektaklem zespół Zespół Pieśni 
i Tańca „Złoty Kłos”, działający przy naszym Cen-
trum Kultury. Dla seniorów koncertowała także 
wspomniana już Orkiestra Dęta „TON”. Nie zabra-
kło konkursów, śpiewu i tańca, a o odpowiednią 
muzykę, przy której bawili się nasi seniorzy zadbał 
instruktor CKiP Paweł Dys. Z kolei o piękną de-
korację i inne niespodzianki dla seniorów zatrosz-

czyło się Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Goszcza 
i Sadowie”.

W imieniu seniorów dziękuję Centrum Kultury 
i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy za zorga-
nizowanie wspaniałej zabawy wraz z zespołem 
„Złoty Kłos”, który prowadzi pan Kazimierz Cygan. 
Dziękuję panu Pawłowi Dys za przygotowanie 
przebojów z „dawnych lat”, w rytm których bawili 
się seniorzy. Równie serdecznie dziękuję pani Kry-
stynie Broś i wszystkim paniom ze Stowarzyszenia 
„Aktywna Wieś Goszcza i Sadowie” oraz Naczel-
nikowi OSP Goszcza Łukaszowi Dutkiewiczowi 
i wszystkim strażakom za okazaną pomoc, a także 
orkiestrze „TON” za znakomity koncert. Dziękuję 
pięknie Józiowi Chmielowi za zaangażowanie się 
w organizację sobotniej imprezy dla seniorów

Przewodnicząca GRS
Danuta Sokół

Fot. Sylwia Zawalska-Wierzbińska

Taneczny Master Class  
w Centrum Kultury

W dniu 4 września br. w naszym Centrum Kul-
tury odbył się niesamowity taneczny master class 
czyli szkolenie techniki tańca w stylach latino, regge 
i funky, w konwencji zumba. Lekcje tą poprowadzili 

znani i lubiani prezenterzy, współpracujący z CKIP 
Kamil Nowak oraz szkoleniowiec z Bydgoszczy 
Paweł Milhausehem, który prowadzi swoją szkołę 
tańca oraz liczne warsztaty i maratony. Było to nie-

samowicie energetyczne i rozwijające dla naszych  
uczestniczek wydarzenie, pozostawiające uśmiech 
na twarzach i mnóstwo umiejętności tanecznych.

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za obec-
ność i super energię. Kolejne Warsztaty niebawem! 
A my zapraszamy do zapisów na zajęcia ZUMBY 
z Kamilem. Zajęcia odbywają się w naszym cen-
trum w środy o 20:00 i piątki o 20:30. Zapisy SMS:  
786 231 836. Dla nowych osób pierwsze wejście 
za damo. Zapraszamy!
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Wakacyjne warsztaty w CKiP
Centrum Kultury i Promocji w ramach wakacyj-

nych zajęć zorganizowało cykl warsztatów waka-
cyjnych.W lipcu odbyło się siedem różnorodnych 
zajęć („W ptasim świecie”, „Muzyczne inspira-
cje”, dwa razy „Zaczarowany Ołówek”, „Wakacje 
z robotami”, „Mała Pszczoła Wiele Zdoła” oraz 
„Cheerleaders”) w których uczestniczyło łącznie  
92 dzieci. W sierpniu również odbył się cykl siedmiu 
spotkań („Warsztaty przyrodnicze” – 2 razy „Warsz-
taty taneczne”, „Łamigłówki”, „Balet jazz summer 
Camp” – grupa młodsza, „Wakacje z robotami”, 
„Mała Pszczoła Wiele Zdoła”), w których uczestni-
czyło w sumie 82 dzieci. Ponadto w sierpniu odbył 
się cykl wycieczek wyjazdowych, w których uczest-
niczyło 27 dzieci oraz troje opiekunów. Ponadto 
w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Lu-

borzycy miały miejsce warsztaty taneczne „Ma-
ster Summer Workshop” i obecnych na nich było  
23 uczestników. Łącznie w warsztatach wakacyj-
nych uczestniczyło 224 dzieci i młodzieży w wieku 
od ok. 5 roku życia do 15 lat. Każde zajęcia, jakie 
odbywały się w wakacje trwały tydzień.

Cykl wycieczek CKIP
Sierpień to czas wspaniałego letniego słońca, 

przyjemnego powiewu wiatru, a czasami orzeź-
wiającego deszczu. Centrum Kultury i Promocji 
w Kocmyrzowie-Luborzycy w dniach 9–13 sierpnia 
miało okazję organizować przez cały tydzień cykl 
niezapomnianych wycieczek dla dzieci. Każdego 
dnia młodzi uczestnicy mieli okazję doświadczyć 
innej atrakcji. W poniedziałek odbyło się wyjście 
malowniczym wąwozem na górę Wdżar, skąd roz-
lega się panorama na Jezioro Czorsztyńskie oraz 
Tatry. Następnie odbył się rejs statkiem po jezio-
rze, z którego było widać piękny malowniczy zamek 
w Niedzicy i Czorsztynie. Dzień zakończył się zwie-
dzaniem twierdzy górującej nad jeziorem.

Drugiego dnia dzieci miały okazję zwiedzić Wie-
liczkę. Poznać fenomen pozyskiwania soli znajdu-
jącej się głęboko pod ziemią. Wyjątkowe miejsce, 
przesiąknięte wielowiekową historią i tradycją.

Trzeciego dnia odbyła się wycieczka górska – 
w Beskid Wyspowy. Był to przyjemny spacer z wi-
dokami. Dzieci miały czas nawet na zbieranie grzy-
bów i słuchanie opowieści o turystyce w górach.

Czwartek był dniem typowo poświęconym do-
linkom – Kobylańskiej i Będkowskiej. Można było 
zobaczyć wyjątkowe wapienne skały, po których 
wspinali się zawodowcy. Jeden z opiekunów – Mi-
chał Adamowicz opowiadał o swoich doświadcze-
niach związanych ze wspinaczką i jak można się 
do tego zabrać. Dzień zakończył się zwiedzaniem 
jaskini nietoperzowej.

Piątek, ostatni dzień wycieczek – To zwiedza-
nie zamku w Ogrodzieńcu, położonego w samym 
centrum Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się sala tortur, 
jednak zdecydowanie największą atrakcją był park 
rozrywki i doświadczeń fizycznych.

Cały tydzień był bardzo intensywny, jednak 
dzieci były pełne energii i zapewniły, że z chęcią 
będą chciały wziąć udział w kolejnej edycji wycie-
czek. Przewodnikiem po tym wspaniałym tygodniu 
wycieczek był Wojciech Świtała, który z wielką pa-
sją opowiadał o miejscach które zwiedzaliśmy. Rolę 
opiekunów pełnili Agnieszka Brodowska i Michał 
Adamowicz.

WRZESIEŃ NR 9/335 WRZESIEŃ NR 9/335

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

3938

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI



Informacje handlowe zawarte w niniejszej reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. 
* Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach dostępne są na stronie www.hormann.pl. Oferta obowiązuje do 31.12.2021 r.

Dbamy o środowisko i bezpieczeństwo Twojego domu

Ocieplana brama garażowa  
z napędem

od 2450 zł*
cena bez VAT

od 3014 zł (z 23% VAT), od 2646 zł (z 8% VAT)

Drzwi zewnętrzne  
bez naświetla bocznego

od 3399 zł*
cena bez VAT

od 4181 zł (z 23% VAT), od 3671 zł (z 8% VAT)

Więcej informacji u partnera handlowego:

RASTOR
Autoryzowany Partner & Serwis Hörmann

Niedźwiedź 63 (obok Intersnack)
32-090 Słomniki

tel. 606 808 300 • 12 387 27 77
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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


