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Święto Niepodległości  
w naszej gminie

W czwartek 11 listopada 2021 roku odbyły się 
w naszej gminie uroczystości związane z obchoda-
mi 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Obchody te, jak zawsze, miały niezwykle 
uroczysty charakter. Rozpoczęła je koncelebrowa-
na Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny w ko-
ściele parafialnym w Luborzycy przez proboszcza 
luborzyckiej parafii księdza Tadeusza Majchera, 
proboszcza parafii w Goszczy księdza Andrzeja  
Orlikowskiego, wikariuszy parafii w Luborzycy: 
księdza Mieszka Ćwiertnię i księdza Krzysztofa 
Piechowicza, który wygłosił okolicznościową homi-

lię. Oprawę muzyczną nabożeństwa przygotowali 
muzycy z orkiestry dętej OSP Skrzeszowice „Skrze-
szowianka”. Mszę św. w luborzyckiej świątyni, 
uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe 
Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca, jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Koła 
Pszczelarzy z Kocmyrzowa oraz Szkół Podstawo-
wych z terenu naszej gminy.

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy udali 
się pod Pomnik „Poległym za Ojczyznę”, przy któ-
rym wartę honorową pełnili druhowie z jednostki 
OSP w Goszczy. Uroczystość pod luborzyckim 
Pomnikiem rozpoczęło złożenie meldunku przez 
„dowódcę uroczystości” Komendanta Gminnego 
OSP Andrzeja Szwajcę Wójtowi Gminy Markowi 

Jamborskiemu, po którym nastąpił przegląd pocz-
tów sztandarowych. Po nim symboliczną „Minutą 
ciszy” uczczono pamięć zmarłych w ostatnim okre-
sie kombatantów śp. mjr Mieczysława Żurka oraz  
śp. por. Michała Pociaska. Następnie głos zabrał 
Wójt Gminy Marek Jamborski. W swoim wystąpie-
niu pan Wójt mówił nie tylko o znaczeniu obchodów 
Święta Niepodległości dla zachowania naszej pa-
mięci historycznej i narodowej tożsamości ale i ich 
znaczeniu dla przyszłości, jako inspiracji i podsta-
wy do pracy na rzecz rozwoju Polski, w tym naszej 
„Małej Ojczyzny” – Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

Na zakończenie swojego wystąpienia pan Wójt 
złożył serdeczne podziękowania i życzenia wszyst-
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kim mieszkańcom naszej gminy biorącym udział 
w tegorocznym Święcie Niepodległości. Podzię-
kował także tym wszystkim, którzy przyczynili się 
do przygotowania w naszej gminie uroczystości 

obchodów 103. rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Po wystąpieniu pana Marka Jam-
borskiego krótki rys historyczny wydarzeń sprzed 
ponad stu lat przybliżył historyk Jerzy Kozik. Kolej-
nym punktem tegorocznych obchodów Święta Nie-

podległości było złożenie symbolicznych wiązanek 
kwiatów pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” 
przez przedstawicieli władz samorządowych gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca, w osobach pana Marka 
Jamborskiego – Wójta Gminy oraz pani Małgorza-
ty Doniec – Przewodniczącej Rady Gminy, delega-
cję Gminnej Rady Seniorów wraz z jej Przewodni-
czącą Danutą Sokół, księdza proboszcza Andrzeja 
Orlikowskiego, delegację Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
wraz z Prezesem Zarządu druhem Zbigniewem 
Wawro, Komendanta Gminnego OSP Andrzeja 
Szwajcę, który wraz z druhami Krzysztofem Mali-
kiem i Leszkiem Kaczmarczykiem złożył wiązankę 
w imieniu Zarządu Głównego ZOSP RP, Dyrektor 
Centrum Kultury i Promocji Agnieszkę Brodowską 
wraz z delegacją i Prezes Stowarzyszenia „Gmina 
Aktywna+” Sylwią Zawalską-Wierzbińską, de-

legację Zarządu gminnej organizacji PSL, przed-
stawicielki Kół Gospodyń Wiejskich działających 
w naszej gminie, delegację Stowarzyszenia Rodziny 
Kolpinga z Luborzycy, delegację Gminnego Koła 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Dy-
rektor Oddziału Banku Spółdzielczego Rzemiosła 
w Kocmyrzowie Sabinę Sitko, przedstawicieli Koła 
Pszczelarzy w Kocmyrzowie wraz z jego Prezesem 
Andrzejem Chytrym oraz delegacje działających na 
terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca szkół, przed-
szkoli samorządowych w Dojazdowie i Luborzycy, 
a także samorządowego żłobka w Luborzycy. 

Na zakończenie tej część uroczystości rocznico-
wych w Luborzycy najmłodsi jej uczestnicy „wypu-
ścili w niebo” ponad sto białych i czerwonych balo-
nów, symbolizujących naszą Ojczyznę – Polskę.

Obchody tegorocznego Święta Niepodległości 
zgodnie z wieloletnią już tradycją uświetnił patrio-
tyczny koncert orkiestry dętej”Skrzeszowianka” 
pod batutą Dariusza Pikora oraz występy woka-
listek Centrum Kultury i Promocji Estery Wierz-
bińskiej i Weroniki Wójcik, a artystyczną część ob-
chodów 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości 
zakończył wspaniały występ, znanej już i cenionej 
wokalistki Gabrieli Świerczek-Kurowskiej.

Centrum Kultury i Promocji, na ten wyjątkowy 
dzień, przygotowało również specjalne stoisko 
animacyjne, gdzie można było otrzymać kotyliony, 
flagi i śpiewniki oraz pomalować się w piękne bar-

wy narodowe. Centrum zadbało również o ciepły 
poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczy-
stości w Luborzycy, tradycyjną „wojskową” gro-
chówkę, przygotowaną przez firmę „Elegant Ban-
kiet”. Uroczystość pod „Pomnikiem Poległym za 
Ojczyznę” w Luborzycy poprowadziła Agnieszka 
Brodowska wraz z Jerzym St. Kozik. 

Organizatorzy serdecznie dziękują Miesz-
kańcom za tak liczną obecność na tegorocznych 
obchodach Święta Niepodległości, a szczególne 
podziękowanie kierują do druhów z jednostek 
OSP w Goszczy, Maciejowicach, Czulicach, Goszy-
cach i Głębokiej oraz Prezesa Zarządu Gminnego 
OSO Zbigniewa Wawro i Komendanta Gminnego 
OSP Andrzeja Szwajcy za organizację wsparcia 
logistycznego.

Fot. Sławomir Mikiewicz
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103. rocznica Odzyskania  
Niepodległości w szkołach  
naszej gminy

11 listopada 2021 r. obchodziliśmy 103. roczni-
cę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Święto 
to jest dla nas Polaków najważniejszym z obchodzo-
nych świąt narodowych, podczas którego wspólnie 
składamy hołd Tym wszystkim, dla których dobro 
Ojczyzny było sprawą najważniejszą, których dzia-
łalność doprowadziła do powrotu Polski na mapy 
świata po 123 latach niewoli. Tak było w minionych 

latach, tak było również i w tym roku. 
 103. rocznicę Odzyskania Niepodległości uro-

czyście świętowali uczniowie szkół naszej gminy. 
Uroczyste apele, akademie i spotkania roczni-
cowe, które odbyły się we wszystkich szkołach 
były wspaniałą lekcją historii, a przede wszystkim 
patriotyzmu.

11 listopada w przedszkolu  
w Dojazdowie

Dnia 10 listopada 2021 r. odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Akademia przygotowana przez 6 latków 
wraz z wychowawcą panią Moniką Góra przede 
wszystkim miała przypomnieć najważniejsze wy-
darzenia historyczne, ale także wzbudzić w nas 
refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgroma-
dzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających 
datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazo-
wano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce 
przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 
Jednak największy nacisk położono na ukazanie 
ducha narodu polskiego, który stale wychodził 
z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty 
najważniejszych powstań narodowych. Przedszko-

laki przedstawili montaż słowno-muzyczny, który 
pozwolił zrozumieć rozterki i uczucia walczących 
o Niepodległość.

Tym, którzy odeszli…
Uroczystość Wszystkich Świętych każdego 

roku jest okazją do wyrażenia wdzięczności i pa-
mięci tym, którzy już od nas odeszli. Wyrazem pa-
triotyzmu i szacunku wobec osób zasłużonych było 
uporządkowanie Miejsc Pamięci Narodowej na 
cmentarzu parafialnym, zapalenie zniczy i złożenie 
biało–czerwonych wiązanek przez wolontariuszy 
ze Szkoły Podstawowej im. 600-lecia Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Luborzycy.

1 listopada Koło Wolontariatu, we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem „Szansa”, przeprowadziło 
zbiórkę pieniężną. Uczniowie kwestowali przy bra-
mach cmentarza w godzinach od 8.00 do 15.00. 
Dzięki otwartości serc zebrano kwotę 3700 zł  
i 10 euro. Zebrane środki zostaną przeznaczone na 
odnowienie zabytkowych nagrobków znajdujących 
się na cmentarzu w Luborzycy. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy włączyli się w akcję.

SP Goszyce

SP Luborzyca
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Młodzież pamięta...
Od wielu lat uczniowie Szkoły Podstawowej  

im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach, w przed-
dzień Święta Zmarłych, odwiedzają Miejsca Pamię-
ci Narodowej. Tak było i w tym roku. Uczniowie ze 
szkoły w Goszycach, nie tylko posprzątali miejsca 
pamięci, ale i zapalonymi zniczami, kwiatami, modli-

twą i minutą ciszy uczcili pamięć naszych przodków, 
którzy oddali swe życie w walce o Wolną Polskę. 

Wizyty na tych wyjątkowych mogiłach są już 
od lat ważną lekcją patriotyzmu i nauką postaw 
wobec Polski i naszej „Małej Ojczyzny” – Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. 

Uroczyste otwarcie nowej sali  
gimnastycznej przy SP w Karniowie

W czwartek 28 października 2021 roku została 
uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz 
z zapleczem oraz boisko o sztucznej nawierzchni 
przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Karniowie. Koszt realizacji ww. inwestycji wy-
niósł – 2 895 779 PLN (brutto), w tym pozyskane 
dofinansowanie ze środków Państwowego Fundu-
szu Celowego Sportowa Polska – Program Rozwo-
ju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 
to kwota 1 318 700 PLN.

Otwarcie nowego obiektu sportowego w na-
szej gminie, rozpoczęło się od uroczystego polo-
neza wykonanego przez najmłodszych uczniów  
SP w Karniowie. Następnie przybyłych do Kar-
niowa zaproszonych Gości powitali Wójt Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karniowie Aneta 
Zięcik -Dziuba. Wśród obecnych na czwartkowej 
uroczystości Gości byli m.in.: Maciej Michałowski 

– Dyrektor Biura Ministra Infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka, Halina Cimer – Małopolski Wicekura-
tor Oświaty, Elżbieta Burtan – Wiceprezes Zarzą-
du Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, a zara-
zem Wójt Gminy Zabierzów, Daniel Wrzoszczyk 
– Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metro-
polia Krakowska, Piotr Serafin – Prezes Małopol-

skiej Hodowli Roślin, Radny Powiatu Krakowskiego 
– Włodzimierz Tochowicz, Paweł Knafel – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Słomniki, Józef Rysak – Wójt 
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Antoni Rumian – 
Wójt Gminy Michałowice, Wiesław Rudek – Wójt 
Gminy Koniusza, Radni Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca tej i poprzedniej kadencji wraz z jej Prze-
wodniczącą Małgorzatą Doniec, Stanisław Nowak 
– generał Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew 
Wawro – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Gmi-
ny Kocmyrzów – Luborzyca, Komendant Gminny 
ZOSP – Andrzej Szwajca, Prezes OSP Karniów 
– Rafał Kozik, Prezes OSP Głęboka – Marek Ma-
jewski, Komendant Komisariatu Policji w Słomni-
kach – Marek Kyzioł, proboszcz parafii w Czulicach 
ksiądz Kazimierz Szarek, Danuta Sokół – Przewod-
nicząca Gminnej Rady Seniorów, byli i obecni Soł-
tysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawi-
ciele Rady Rodziców SP w Karniowie, Dyrektorzy 

gminnych placówek oświatowych, Wiesław Wójcik 
– Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
Anna Szymczyk-Sierak – Sekretarz Gminy i Dy-

rektor Centrum Zarządzania Edukacją, Kornelia 
Łakomy – Skarbnik Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji – Agnieszka 
Brodowska, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej – Agnieszka Kozłowska, Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Tu-
rek, Anna Kurowska – Prezes Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Kocmyrzowie, Sabina 
Sitko – Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła 
w Kocmyrzowie, przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich z Karniowa, Czulic i Głębokiej, „Przyja-

ciele Szkoły” pani Weronika Zemełka i pan Krzysz-
tof Machnik, Rada Rodziców SP w Karniowie wraz 
z jej Przewodniczącą Anetą Caba, emerytowani 
nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele 
firm, które realizowały zadanie budowy nowej sali 
gimnastycznej w Karniowie, grono pedagogiczne 
szkoły, pracownicy Urzędu Gminy.

Po zakończonym powitaniu głos zabrał Wójt 
Gminy Marek Jamborski, który przedstawił ze-
branym szczegółowe dane o nowo powstałym 
obiekcie oraz historię podjętych działań, które 
w efekcie doprowadziły do czwartkowej uroczy-
stości otwarcia nowej sali gimnastycznej wraz z za-
pleczem oraz boiskiem sportowym. Dopełnieniem 
wystąpienia pana Wójta była wypowiedź Dyrektor 
SP w Karniowie Anety Zięcik – Dziuba o roli, jaką 
nowo powstały obiekt sportowy, odgrywał bę-
dzie w procesie edukacyjnym i wychowawczym 
dzieci i młodzieży. Następnie, po wystąpieniach 
Wójta oraz Dyrektor szkoły, nastąpiła najważ-
niejsza chwila uroczystości w Karniowie. Było nią 
przecięcie symbolicznej wstęgi, którego wspólnie 
dokonali: Maciej Michałowski – Dyrektor Biura Mi-
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nistra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Halina 
Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, Marek 
Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, Aneta Caba – Przewodni-
cząca Rady Rodziców, Angelika Wilk – Przewod-
nicząca Samorządu Uczniowskiego Szkoły w Kar-
niowie oraz Aneta Zięcik-Dziuba – Dyrektor SP  
im. Adama Mickiewicza w Karniowie.

Po zakończeniu tej części ceremonii otwarcia, 
proboszcz parafii w Czulicach ksiądz Kazimierz Sza-
rek, dokonał uroczystego poświęcenia nowej sali 
gimnastycznej. Następnie miało miejsce przekaza-
nie symbolicznego „Klucza” do budynku nowej sali 
Dyrektor Anecie Zięcik-Dziuba przez Wójta Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego.

W dalszej części uroczystości Dyrektor Aneta 
Zięcik-Dziuba wręczyła wiązanki kwiatów oraz 
przekazała wyrazy wdzięczności, jako wyraz po-
dziękowania za działalności na rzecz rozwoju szko-
ły w Karniowie: panu Maciejowi Michałowskie-
mu – Dyrektorowi Biura Ministra Infrastruktury, 
pani Halinie Cimer – Małopolskiemu Wicekurator 
Oświaty, panu Markowi Jamborskiemu – Wójtowi 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pani Małgorzacie 
Doniec – Przewodniczącej Rady Gminy Kocmy-

rzów-Luborzyca, panu Łukaszowi Palus – general-
nemu wykonawcy obiektu nowej sali. Następnie 
krótkie wystąpienia gratulacyjne wygłosili obecni 
w Karniowie Goście: pan Maciejowi Michałowski, 
pani Halina Cimer, pani Małgorzata Doniec, pan 
Łukasz Palus, pani Aneta Caba oraz pan Krzysztof 
Krupiński.

Uroczystość otwarcia budynku nowej sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej w Karniowie 
zakończył specjalnie na tą okazję przygotowany, 
pod kierunkiem nauczycieli, występ artystyczny 
dzieci i młodzieży, uczniów tejże szkoły.

Sala gimnastyczna z zapleczem  
oraz boisko o sztucznej nawierzchni  
przy Szkole Podstawowej im. Adama  
Mickiewicza w Karniowie

Prace związane z opracowaniem dokumentacji 
technicznej dotyczącej budowy sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem i boiska sportowego prowadzo-
ne były wraz z opracowaniem projektu budowy 
obiektu szkolnego i zakończone wydaniem przez 
Starostwo Powiatowe w Krakowie decyzji o po-
zwoleniu na budowę 23 stycznia 2015 roku/ przy 
czym w 25.08.2015 roku zatwierdzony został pro-
jekt budowlany zamienny w którym zmiany doty-
czyły wyłącznie części szkolnej całego kompleksu. 
Wykonawcą opracowania była Autorska Pracow-
nia Architektury Jaszczak-Szadkowska z Łodzi, ul. 
Piotrkowska 17.

Umowa z Wykonawcą – Firmą: EUROCOM-
PLEX Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą 
w Krzeszowicach, którą reprezentował pan Łukasz 
Palus podpisana została w dniu 06 lutego 2020 r. 

Prace związane z budową obiektu rozpoczęły 
się wiosną 2020 r. i trwały do końca lipca 2021 r. 
Nadzór nad realizacją zadania sprawowało Przed-
siębiorstwo: Usługi Budowlane mgr inż. Teresa Sia-
dak z siedzibą ul. Marcowa 11 w Krakowie.

Część sportowa obiektu składa się z:
• pełnowymiarowej sali gimnastycznej – 

główna strefa funkcjonalna,
• stałego wyposażenia sali gimnastycznej, 

które stanowią: tablice do koszykówki, ze-
staw do siatkówki, drabinki gimnastyczne, 
bramki do piłki ręcznej, tablica wyników, 
materace przyścienne i siatka ochronna na 
okna.

• zaplecza socjalno-sanitarnego dla uczniów, 
z wyposażeniem szatni w szafki i ławki,

• pokoju oraz zaplecza socjalnego dla nauczy-
cieli/trenerów,

• pomieszczeń pomocniczych: magazynu 
sportowego, pomieszczeń gospodarczych.

Budynek sali gimnastycznej wyposażono w in-
stalację fotowoltaiczną. Przestrzeń komunikacyjna 
zakończona jest łącznikiem prowadzącym do ist-
niejącego budynku szkoły. 

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne.

Przy sali gimnastycznej wybudowano boisko 
o nawierzchni syntetycznej do gry w siatkówkę 
i koszykówkę o powierzchni 748 m2 wraz z bieżnią 
sportową.

Koszt realizacji – 2 895779 PLN brutto, w tym 
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – 
edycja 2020” w wysokości – 1 318 700 PLN.

Koszty:
• roboty budowlane – 2 847 179 PLN (brut-

to),

Inwestycja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego Sportowa 
Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020

Mierniki Jednostka  
miary

Wielkość

powierzchnia użytkowa obiektu m² 413,24

powierzchnia zabudowy obiektu m² 380,18

kubatura obiektu m² 2736,15
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fot. M. Gomólka

• nadzoru inwestorskiego – 48 600 PLN 
(brutto).

Zrealizowano również zadanie związane z uzu-
pełnieniem pierwszego wyposażenia, które reali-
zowała firma: „MOJE BAMBINO” Spółka z o.o. 
Spółka Komandytowa z Łodzi. Koszty dostawy wy-

posażenia meblowego – 49 310 PLN.
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca wystąpiła 

do Ministerstwa Edukacji i Nauki z wnioskiem 
o zwiększenie subwencji oświatowej na dofi-
nansowanie I wyposażenia nowego obiektu 
sportowego.

Budowa S7 Kraków – Widoma
Plac budowy pod ponad 18-kilometrowy od-

cinek drogi ekspresowej S7 Kraków – Widoma 
został przekazany nowemu wykonawcy – konsor-
cjum Gülermak i Mosty Łódź. Podpisana w połowie 
lipca umowa opiewająca na 1,52 mld zł zakłada, że 
z ważnego elementu trasy do Warszawy kierowcy 
skorzystają w pełni w 2024 roku. Ten brakujący od-
cinek trasy S7 biegnący m.in. przez gminę Kocmy-
rzów-Luborzyca zapewni szybkie połączenie po-
łudnia Polski z Warszawą i odciąży lokalne drogi. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) wyłoniła w przetargu nowego wyko-
nawcę, po tym, jak kontrakt z poprzednim – z uwagi 
na brak oczekiwanych postępów – został zerwany. 
W lipcu, natychmiast po podpisaniu umowy, kon-
sorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź rozpoczęło 
prace, częściowo wykorzystując dotychczasową 
dokumentację projektową. W niektórych elemen-
tach zdecydowało się ją zmodyfikować. Wyko-
nawca zinwentaryzował teren budowy pod kątem 
występowania chomika europejskiego, który jest 
gatunkiem chronionym. Na trasie głównej, w miej-
scach, gdzie nie stwierdzono jego obecności lub 
odłowiono pojedyncze osobniki, usunięta została 
warstwa urodzajna gleby. Rozbiórka budynków 
i wycinka drzew umożliwiła rozpoczęcie prac ar-
cheologicznych, a wyznaczenie punktów geode-

zyjnych – dalsze roboty budowlane. Obecnie trwa 
opracowywanie i dostosowywanie projektów wy-
konawczych do wymagań inwestora, uzgadnianie 
projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz 
warunków przebudowy istniejących sieci. Przed 
końcem roku rozpocznie się wytyczanie dróg tech-
nologicznych wzdłuż przyszłego odcinka S7 oraz 
wykonywanie wzmocnień podłoża pod głębokie 
wykopy. Kontrakt obejmuje w sumie realizację 
18,3-kilometrowej dwujezdniowej drogi ekspre-
sowej, 4 węzłów, licznych obiektów inżynierskich, 
infrastruktury tramwajowej i kolejowej, sieci dróg 
dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych, 
oświetlenia i pozostałej infrastruktury towarzyszą-
cej. Na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca po-
wstanie w sumie 13 nowych wiaduktów, 3 mosty, 
5 przepustów i 4 przejścia dla zwierząt. Odcinek 
S7 Kraków – Widoma, którego oddanie do użytku 
planowane jest w 2024 roku to niezwykle ważna 
inwestycja dla całej południowej Polski, która wciąż 
nie posiada w pełni bezkolizyjnego i szybkiego po-
łączenia drogowego ze stolicą. Nowa droga, której 
budowa pochłonie 1,5 mld zł będzie połączona wę-
złem z odcinkiem s52 (Północnej Obwodnicy Kra-
kowa), który od nieco ponad roku również realizuje 
konsorcjum Gülermak i Mosty Łódź.

Modernizacja dróg rolniczych
Zakończono prace przy modernizacji 4 odcin-

ków dróg rolniczych. Zakres robót obejmował 
modernizację dróg rolniczych: w Kocmyrzowie – 
odcinek 1000 mb utwardzenia nawierzchni 500 
m nawierzchnia asfaltowa i 500 m nawierzch-
nia tłuczniowa, wartość robót 160 361,00 zł,  
w Maciejowicach: 350 mb nawierzchnia asfaltowa, 
wartość: 98 638,31 zł, w Skrzeszowicach odcinek 
260 mb, wartość:73 448,84 zł, w Łososkowicach 
odcinek 250 mb (stabilizacja podbudowy cemen-
tem), wartość zadania 50 937,38 zł. 

Łososkowice
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Wartość dofinansowania z środków budżetu 
Województwa Małopolskiego związanymi z wyłą-
czeniem z produkcji gruntów rolnych wyniosła 191 
692 zł.

Maciejowice

SkrzeszowiceKocmyrzów

Wsparcie na realizację inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzyma 5 186 000 na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych 
w ramach Programu „Polski Ład”.

Spotkanie w sprawie kanalizacji
4 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie z projek-

tantem rurociągu tłocznego biegnącego na odcinku 
Baranówka – Kraków oraz projektantami nowych 
osiedli krakowskich, po terenie których będzie 
przebiegała gminna sieć kanalizacyjna. Spotkanie 
to wymuszone zostało kolejną zmianą warunków 
technicznych włączenia do Krakowa (przedstawio-
nej przez projektanta gminnej koncepcji).

Celem spotkania było przygotowanie kolejnej 
wersji dla służb krakowskich, rozwiązania korzyst-
nego zarówno dla gminy jak i nowo projektowanych 
osiedli w Zesławicach. Uzgodniona wspólna propo-
zycja będzie przedstawiona MPWiK w Krakowie.

Dofinansowanie dla Gminy  
w ramach Programu Polski Ład

Informacje dotyczące inwestycji drogowej, na 
realizację, której Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 
otrzymała wsparcie finansowe w ramach Progra-
mu POLSKI ŁAD:

Nazwa inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej nr 
600272K wraz z budową i rozbudową niezbędnej in-
frastruktury technicznej w miejscowości Baranówka”.

Opis inwestycji:
Zakres: odcinek drogi gminnej o dł. 0,7 km od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 2159K do par-
kingu P&R przy stacji PKP. Rozbudowa jezdni do 
szer. 4,5 m z miejscowymi poszerzeniami, poboczy, 
budowa chodnika o szer. 1,5 m – 2,0 m (w zależno-
ści od lokalizacji obok czy przy jezdni), urządzeń 
odwadniających, przebudowa istniejących zjaz-
dów, wycinka zieleni. Nawierzchnia drogi – beton 
asfaltowy; Chodnik i zjazdy – kostka brukowa beto-
nowa bezfazowa. Przebudowa drogi nr 2159K: bu-

dowa chodnika o szer. 2,0 m, przebudowa poboczy 
o szer. 1,0 m, przełożenie istniejącego chodnika, 
odwodnienie.

Wartość inwestorska robót budowlanych:  
4 125 483,23 PLN (brutto).

Przyznane dofinansowanie: 3 919 209,07 PLN 
brutto (95%).
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„Aktywna tablica”

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała do-
tację celową w kwocie 121 774,00 zł Całkowity 
koszt projektu to 152 224,00 zł. 

W programie tym bierze udział pięć szkół: Szko-
ła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karnio-
wie, Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Szkoła 
Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Pru-
sach oraz Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach

W ramach projektu zostaną zakupione laptopy 
oraz interaktywne monitory dotykowe o przekąt-
nej ekranu co najmniej 55 cali, sprzęt oraz pomoce 
dydaktyczne lub narzędzia do terapii zajęciowej dla 
dzieci, zgodnie z § 2 ust. 3–7 i 12 rozporządzenia. 
Program opiera się na założeniu, że jednym z za-
sadniczych zadań współczesnej szkoły jest wyko-
rzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych 
technologii, przygotowujących uczniów do życia 
w społeczeństwie informacyjnym oraz na założe-
niu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie 
powinien dokonywać się w nowocześnie wyposa-
żonej szkole z wykorzystaniem technologii infor-
macyjno- komunikacyjnych, zwanych „TIK”.

Wsparcie w ramach  
programu „Maluch+2021”

Informujmy, iż w ramach programu Maluch+ 
2021 mającym na celu zapewnienie funkcjono-
wania miejsc opieki w samorządowym żłobku 
Małe Misie”, placówka otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 17 280 zł ze środków budżetu państwa.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację  
zadania: „Rozbudowa parkingu »parkuj  
i jedź« przy stacji kolejowej w Łuczycach”  
– roboty budowlane

Przedmiot zamówienia realizowany pn: „Rozbu-
dowa parkingu ,,parkuj i jedź" przy stacji kolejowej 
w Łuczycach” został podzielony na dwie odrębne 
części:

I część dotyczy: rozbudowy istniejącego par-
kingu w miejscowości Łuczyce w systemie ,,parkuj 
i jedź” w zakresie:

• budowy 53 miejsc postojowych;
• wykonania jezdni manewrowej dwu kierun-

kowej o szerokości 5 m;
• utwardzenia terenu pod małą architekturę 

i wykonanie zadaszonej wiaty rowerowej ze 
stojakami;

• montażu koszy na śmieci;
• budowy: oświetlenia miejsc postojowych 

oraz instalacji monitoringu wizyjnego;
• nasadzeń zieleni;
• wykonania oznakowania pionowego oraz 

poziomego.
Nawierzchnia miejsc postojowych i drogi ma-

newrowej została zaprojektowana z płyt betono-
wych ażurowych. Wody opadowe z powierzchni 
miejsc postojowych i drogi manewrowej zostaną 
zretencjonowane i odprowadzone poprzez prze-
sączanie się szczelinami pomiędzy elementami na-
wierzchni przez wolne przestrzenie w kruszywie 
i odpływ do gruntu.

II część dotyczy: budowy drogi wewnętrznej na 
działce ew. nr 607 w Łuczycach w zakresie:

• budowy jezdni drogi wewnętrznej;
• budowy chodnika;
• budowy oświetlenia drogi oraz instalacji mo-

nitoringu wizyjnego;
• nasadzeń zieleni;
• wykonania oznakowania pionowego.
Nawierzchnię drogi zaprojektowano z płyt ażu-

rowych, szerokości 5–6 m. Wody opadowe z po-
wierzchni miejsc postojowych i drogi manewrowej 
zostaną zretencjonowane i odprowadzone poprzez 
przesączanie się szczelinami pomiędzy elementami 
nawierzchni przez wolne przestrzenie w kruszywie 
i odpływ do gruntu.

Termin realizacji w/w zadań to okres 180 dni li-
cząc od dnia zawarcia umowy.

Termin składania ofert: do dnia 2021–11–30 
godz.10:00.

Oferty składa się jedynie drogą elektroniczną 
za pośrednictwem MiniPortalu UZP.

Więcej informacji można uzyskać ze strony in-
ternetowej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
Zakładka: Dla przedsiębiorców – Aktualne ogło-
szenia – przekierowanie BIP oraz MiniPortal UZP.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ,,Rozbudowa parkingu ,,parkuj i jedź" przy stacji 
kolejowej w Łuczycach” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
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Spotkanie z sołtysami –  
październik 2021

We środę 20 października 2021 r. odbyło się 
spotkanie Wójta Gminy Marka Jamborskiego z Soł-
tysami. W jego pierwszej części, Wójt przedstawił 
zebranym szczegółową prezentację multimedialną, 
obrazującą działalność inwestycyjną gminy w okre-
sie 2020–2021.

Następnie, obecni na spotkaniu dzielnicowi 
Komisariatu Policji w Słomnikach, których obszar 
działania obejmuje naszą gminę, przedłożyli zebra-
nym informację o stanie bezpieczeństwa publicz-
nego na jej terenie. W trakcie środowego spotkania 
informacje o działalności podległych im jednostek przedstawili Sołtysom również: Dyrektor Centrum 

Zarządzania Edukacją Anna Szymczyk-Sierak, Dy-
rektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Agnieszka 
Kozłowska, Kierownik GOPS Elżbieta Turek, kie-
rownicy merytoryczni poszczególnych referatów 
Urzędu Gminy oraz pracujący w nim ekodoradcy.

Podczas dyskusji, która miała miejsce po 
w/w wystąpieniach omówiono sprawy bieżące, 
w tym zgłoszone przez Sołtysów postulaty doty-
czące m.in. infrastruktury drogowej, oświetlenia 
ulicznego, utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

„Metropolia Krakowska –  
Metropolia możliwości”

Metropolię Krakowską tworzy 15 stowarzyszo-
nych, sąsiadujących ze sobą gmin: Biskupice, Czer-
nichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Lu-
borzyca, Kraków, Liszki, Michałowice, Mogilany 
Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, 
Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki to mozaika lu-
dzi, pomysłów i przestrzeni, która tworzy świet-
nie współgrający organizm. To miejsce, w którym 
można żyć i realizować swoje pasje dzięki bogatej 
ofercie kulturalnej, rozrywkowej i sportowej. To 
miejsce, w którym można znaleźć satysfakcjonują-
cą pracę i rozwinąć swoją karierę. To także miejsce, 
w które można bezpiecznie zainwestować na kon-
kurencyjnych warunkach.

Gospodarcze, kulturowe i naukowe serce Ma-
łopolski

Metropolia Krakowska stanowi jeden z naj-
ważniejszych ośrodków metropolitalnych w kra-
ju. Członkowie stowarzyszenia od lat dokładają 
starań, aby ułatwiać przedsiębiorcom lokalnym, 
krajowym i zagranicznym zakładanie i rozwijanie 
biznesu.

„W Metropolii nieustannie wspieramy działania łą-
czące naukę z przemysłem, transport, infrastrukturę 
przyjazną środowisku, wspieramy przedsiębiorczość, 
kulturę czy ochronę zdrowia. Zachęcamy inwestorów, 
środowiska naukowe i startupy do korzystania z Fun-

duszy Europejskich, ceniąc i będąc dumnymi z naszego 
miejsca w Unii Europejskiej” – czytamy we wstępie 
publikacji Jacka Majchrowskiego, Prezesa Stowa-
rzyszenia Metropolia Krakowska. Metropolia Kra-
kowska czerpie również z potencjału naturalne-
go – położenia w regionie o unikalnych walorach 
przyrodniczych – oraz historycznego – dostępu do 
żywych tradycji i folkloru, które współtworzą roz-
poznawalną markę Metropolii.

Najważniejszy kapitał – ludzie
Najważniejszym elementem i zarazem warun-

kiem dynamicznego rozwoju Metropolii Krakow-
skiej są jej mieszkańcy. Istotna nie jest jednak sama 
ich liczba, choć niebagatelna, mowa bowiem o blisko 
1,1 mln osób. Wyróżniająca Metropolię Krakowską 

Nowe dowody osobiste
Od 8 listopada 2021 roku wydawane są nowe 

dowody osobiste. Do warstwy graficznej powró-
cił podpis posiadacza dowodu, a w warstwie elek-
tronicznej dowodów osobistych zamieszczane są 
odciski palców. Jest to podobna procedura do tej, 
która ma miejsce podczas wydawania paszportów.

Odciski palców pobierane są od każdej osoby 
powyżej 12. roku życia, dlatego nie ma już możliwo-
ści elektronicznego wnioskowania o wydanie do-
wodu osobistego. Opcja składania wniosku przez 
internet jest dostępna tylko wtedy, gdy ubiegamy 
się o wydanie dowodu osobistego dla dziecka, które 
nie ukończyło 12 lat.

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczno-

ści dostosowania przepisów ustawy o dowodach 
osobistych do rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2019/1157. Nowe regulacje 
mają na celu poprawę zabezpieczeń wydawania 
dowodów osobistych i ich obiegu w całej Unii 
Europejskiej.

Zmiany w przepisach nie powodują obowiązku 
wymiany dowodów które posiadamy.

Wszystkie dowody osobiste wydane na podsta-
wie dotychczasowych przepisów zachowują swoją 
ważność do terminów w niech określonych.

Przypominamy również, że od 4 marca 2019 r. 

każdy wydany dowód osobisty jest e-dowodem. 
Aby skorzystać z elektronicznej warstwy dowodu 
osobistego wystarczy nadać w dowolnym urzędzie 
miasta/gminy kody PIN dla funkcji elektronicznych 
i pobrać na smartfon aplikację eDO App, która 
umożliwia m.in.:

• podpisywanie dokumentów elektronicz-
nych,

• otworzenie konta bankowego,
• korzystanie z Internetowego Konta Pacjen-

ta.
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jest również korzystna struktura demograficzna, 
a także dodatni przyrost naturalny i saldo migra-
cji. Stanowi to szczególnie atrakcyjny czynnik dla 
inwestorów. Ten niezbywalny kapitał to mieszanka 
wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy 
współtworzą kadry szerokiego wachlarza przed-
siębiorstw Metropolii Krakowskiej. Wysokie kwa-
lifikacje to także doskonały poziom edukacji – wo-
jewództwo małopolskie, a szczególnie Metropolia 
Krakowska jest istotnym ośrodkiem naukowym, 
z dużą liczbą cenionych uczelni ekonomicznych 
i technicznych oraz imponującą liczbą studentów 
i absolwentów. Warto zaznaczyć, że z roku na rok 
intensywnie rośnie zatrudnienie w obszarze badań 
i rozwoju. Przepływ wiedzy do biznesu i przemy-
słu wspierają liczne centra transferu technologii, 
centra transferu wiedzy i spółki celowe uczelni 
wyższych. Sprzyjające warunki – technologiczne, 
infrastrukturalne i finansowe oraz wsparcie dla 
młodych firm sprawiają, że środowisko startupów 
Metropolii Krakowskiej jest bardzo silne. Koncen-
tracja nowoczesnych usług dla biznesu, to kolej-
ny wyróżnik tego obszaru, któremu parki tech-
nologiczne i przemysłowe nadają efekt synergii. 

Metropolia Krakowska atrakcyjna dla inwestorów
O atrakcyjności Metropolii Krakowskiej świad-

czy liczba firm, które już zdecydowały się ulokować 
tu swoje siedziby oraz tych, które zdecydowały się 
na rozwój i rozbudowę swoich zakładów. Przedsię-
biorcy jako główne powody swoich decyzji wskazu-
ją przede wszystkim:

• dostęp do wysokiej jakości kapitału ludzkie-
go;

• centralne położenie Metropolii na mapie 
Europy, które ma kolosalne znaczenie przy 
projektowaniu łańcucha dostaw;

• korzystne warunki do prowadzenia biznesu, 
takie jak ulgi podatkowe w ramach Polskiej 
Strefy Inwestycji; możliwość tworzenia in-
nowacyjnych produktów i usług dzięki roz-
budowanej infrastrukturze edukacyjnej, 
wysokiej liczbie uzyskanych patentów oraz 
dobrze rozwiniętej infrastrukturze badaw-
czo-rozwojowej; odpowiednio przygotowa-
ne tereny inwestycyjne oraz funkcjonujące 
i projektowane Strefy Aktywności Gospo-
darczej.

Zwiększona dotacja na budowę 
tężni solankowej

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 25.10.2021 r. dokonano ponownego podzia-
łu środków finansowych na wsparcie budowy tężni 
solankowych na terenie Małopolski. Nasza gmina, 
na budowę tężni przy świetlicy wiejskiej w Kocmy-

rzowie otrzymała zwiększone dofinansowanie 
z kwoty 17 469,68 zł do kwoty 35 000 zł (koszt 
ogółem 50 000 zł).

Zadanie w trakcie realizacji.
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„Strój krakowski dawniej i dziś”
W piątek wieczorem 29 października br., w sie-

dzibie KGW Prusy było gwarno, kolorowo, ludowo 
i po krakowsku, a to za sprawą realizacji zadania„ 
Strój krakowski dawniej i dziś”.

Projekt był zrealizowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Prusy przy wsparciu finansowym Powia-
tu Krakowskiego. KGW otrzymało dotację w kwo-
cie 4 420zł z przeznaczeniem na zakup strojów 
krakowskich.

Członkinie KGW Prusy były ubrane w stój kra-
kowski zachodni. Przygotowano wystawę stroju 
krakowskiego na kolorowych fotografiach, pokaz 

stroju męskiego i dwóch damskich na manekinach, 
3 sztuki lalek krakowskich, na stołach wystawo-
wych prezentowane były dawne elementy stroju: 
gorsety, spódnice, haftowane bluzki, zapaski, chu-
sty, będące rodzinnymi pamiątkami. Uczestnicy 
spotkania mieli możliwość zapoznania się z publika-
cjami, wzorami do haftowania typowymi dla stro-
ju krakowskiego. Historie, opis i znaczenie stroju 
krakowskiego przedstawiła przewodnicząca Koła 
Magdalena Krajewska. Zainteresowaniem, cieszyły 
się stare, pięknie i bogato haftowane oraz wyszy-
wane gorsety ślubne z lat 1928 i 1939. Była także 
możliwość zobaczyć prezentowany przez panią Ja-

dwigę Walczak bogato zdobiony gorset z przełomu 
XVIII/ XIX wieku. Przygotowana prezentacja mul-
timedialna przedstawiała stare fotografie,pocho-
dzące z archiwów rodzinnych mieszkańców Prus, 
a wykonane podczas różnych uroczystości. Zoba-

czyć można było również zdjęcia członkiń KGW 
w strojach krakowskich biorących udział w różnych 
wydarzeniach kulturalnych, kościelnych o zasięgu 
lokalnym i regionalnym. Smaczny poczęstunek jak 
zawsze został przygotowany przez panie z KGW 
w Prusach. Organizatorzy i uczestnicy składają 
podziękowania wszystkim, którzy byli od początku 
obecni przy realizacji zadania, w tym szczególnie 
pani Sylwii Zawalskiej-Wierzbińskie, członkini Po-
wiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Powiecie Krakowskim. Osoby zainteresowane 
zawodowo i amatorsko etnografią miały prawdziwą 
ucztę tradycji i kultury ludowej na wsi. Prezentowa-
ny strój krakowski to nieodzowny atrybut promocji 
lokalnego dziedzictwa kulturowego i zachowania 
obyczajów ludowych.

Opr. Elżbieta Konieczna
Foto. Natalia Szlachta

Wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia 
„Gmina Aktywna+”

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” pozy-
skało wsparcie finansowe na zadanie publiczne 
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy ro-
dzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób. W dniu  
28 października 2021 roku w Małopolskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Krakowie podpisana została 
umowa o dofinansowaniu realizowanego przez 
Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” zadania pod 
nazwą „Spotkajmy się przy wigilijnym stole”. Sto-

warzyszenie otrzymało wsparcie w wysokości  
12 400,00 zł. Środki te, wraz z wkładem własnym 
zostaną przeznaczone na przygotowanie wiecze-
rzy wigilijnej oraz paczek świątecznych dla 80 osób 
ubogich, samotnych, niepełnosprawnych i w po-
deszłym wieku. W realizacji zadania, podobnie jak 
w latach ubiegłych wezmą udział, jako wolontariu-
sze, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Co słychać w Kubie „Senior+”  
w Kocmyrzowie

Działający w Kocmyrzowie Klub „Senior+” tęt-
ni życiem. To nie tylko codzienne zajęcia klubowi-
czów, ale również dbałość o ogród, otoczenie Klu-
bu, praca z dziećmi, wzajemna pomoc i spotkania 
z Seniorami z innych Klubów. Zapraszamy do na-

szego Klubu „Senior+” od poniedziałku do czwart-
ku .Różnorodne zajęcia trwają od godziny 14.30 do 
19.30 W razie jakichkolwiek pytań. Służę pomocą 
i wyjaśnieniami: Magdalena Tańska – kierownik 
Klubu „Senior+”, tel. 668 804 894

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pn. „Spotkajmy się przy wigilijnym stole”, realizowane 
przez Stowarzyszenie Gmina „Aktywna+”, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.
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„Spotkanie z paralotnią”
Dzięki przychylności Dyrekcji Szkół Podstawo-

wych: im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Wysiołku Luborzyckim, im. Jana Pawła II w Łu-
czycach i im. Adama Mickiewicza Karniowie, z koń-
cem września i na początku października 2021 
r. odbyły się spotkania z pilotami Małopolskiego 
Klubu Paralotniowego, które okazały się dosko-
nałą formą promocji popularnego obecnie sportu. 
Młodzież szkolna miała możliwość zapoznania się 
z historią powstania Klubu, z modelami sprzętu do 
latania oraz z zasadami bezpiecznego startu, lotu 
i lądowania. Dowiedzieli się również jak zdobyć 

uprawnienia i jaką pasją dla pilota jest latanie. Ma-
łopolski Klub Paralotniowy powstał w 2009 roku 
jako stowarzyszenie kultury fizycznej, a obecnie ma 
siedzibę w naszej gminie. Liczy 35 członków i nadal 
się rozwija. Celem powstania Klubu była głównie 
integracja środowiska paralotniowego, krzewienie 
kultury fizycznej w zakresie uprawiania paralot-
niarstwa i lotniarstwa oraz popularyzacja i rozwój 
rekreacji paralotniowej i lotniowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem Małopolski. Z czasem działalność 
klubu poszerzono o działania w zakresie populary-
zacji sportów lotniczych wśród dzieci i młodzieży, 
poprzez organizowanie dla najmłodszych poka-
zów sprzętu, zawodów modeli latających i innych 
imprez. Toteż spotkania te były zachętą dla naszej 
młodzieży do zainteresowania się sportem lotni-

czym. „Spotkania z paralotnią” przebiegały w bar-
dzo miłej atmosferze i cieszyły się dużym zainte-
resowaniem uczestników. Piloci odpowiedzieli na 
wszelkie zadane pytania. Projekt był współfinan-
sowany z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
w formie „małego grantu” dla stowarzyszeń. Głów-
nym celem realizacji tegoż projektu było przekaza-
nie wiedzy o bezpiecznym paralotniarstwie, inicjo-
wanie aktywności fizycznej poprzez promowanie 
aktywnego spędzania czasu oraz prozdrowotnych 
wartości uprawiania sportu dla każdego. Zamierzo-
na w ramach zadania aktywizacja środowiska mło-
dzieżowego była również przeciwdziałaniem sze-
rzącym się patologiom społecznym, które w czasie 
trwania pandemii Covid-19 niestety nasilają się 
wśród młodego pokolenia.

II Mistrzostwa Małopolski 
Cheerleaders

II Mistrzostwa Małopolski Cheerleaders organi-
zowane przez Stowarzyszenie “Rusz Się!” z Kocmy-
rzowa oraz trenerkę zespołów Unique Cheerle-
aders – Lidię Stefańską, przechodzą do historii. Na 
2 dni – 6 i 7 listopada, nasza gmina stała się świętem 
polskiego cheerleadingu i gościła zawodników tej 
dyscypliny z całej Polski, którzy prezentowali swoje 
choreografie na scenie udekorowanej w tematyce 
Halloween.Współorganizatorami była duża grupa 
rodziców dzieci, które na co dzień trenują w zespo-
łach Unique Cheerleaders w gminie Kocmyrzów-
-Luborzyca. Cały turniej wspomagali również liczni 
młodzi wolontariusze, głównie ze Szkoły Podsta-
wowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy.

II Mistrzostwa Małopolski Cheerleaders były 
współfinansowane ze środków Województwa Ma-
łopolskiego oraz Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
Cieszymy się, że po raz kolejny zaufano nam i po-
wierzono środki pieniężne na organizację turnieju.

Na zaproszenie do udziału w turnieju, który 
odbył się w Szkole Podstawowej im.600-lecia Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Wysiołku Luborzyc-
kim, odpowiedziało 21 klubów z 16 miast, nie tylko 
z Małopolski. Podczas wydarzenia obejrzeliśmy 85 
występów przygotowanych przez 38 trenerów.

Turniej rozgrywany był w dwóch dywizjach 
tanecznych:

• amatorskiej – zespoły, duety (sobota 6.11)
• profesjonalnej – zespoły, duety, solo (nie-

dziela 7.11)
Po raz kolejny turniej był oceniany poprzez apli-

kację do sędziowania przygotowaną specjalnie na 
to wydarzenie przez pana Tomasza Skrzypka – ro-
dzica jednej z zawodniczek Unique Cheerleaders. 
Cały turniej można było oglądać online. Transmi-
sję koordynował pan Łukasz Książkiewicz – tata 
dwóch cheerleaderek z naszej gminy. Nagłośnienie 
zapewnił nam Zespół „Alabama”, obsługą zajął się 
jeden z rodziców – pan Marcin Doniec.

W skład komisji sędziowskiej oceniającej wszyst-
kie prezentacje, weszli sędziowie będący członka-
mi Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders, które 
objęło patronatem II Mistrzostwa Małopolski 
Cheerleaders:
1. Sędzia Główny Pan Bartosz Penkala – Kielce
2. Pani Anna Polatowska-Zegar – Warszawa
3. Pani Oliwia Gaweł – Tyczyn
4. Pani Agata Giża – Kraków

Na turnieju gościliśmy władze gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, bez pomocy których organizacja 

Karniów

Wysiołek Luborzycki

Łuczyce

RUSZ SIĘRUSZ SIĘ!!S T O W A R Z Y S Z E N I E

LISTOPAD NR 11/337 LISTOPAD NR 11/337

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2524

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI



tak ogromnego wydarzenia nie byłaby możliwa: 
Wójta Gminy – pana Marka Jamborskiego, Prze-
wodniczącą Rady Gminy – panią Małgorzatę Do-
niec, Przedstawicieli Rady Gminy – panią Jadwigę 
Łach, panią Katarzynę Konewecką-Hołój, pana 
Radosława Zębalę, pana Grzegorza Marca, pana 
Krzysztofa Krupińskiego oraz Sekretarz Gminy –
panią Annę Szymczyk-Sierak.

Nasz turniej wsparło wiele firm, nie tylko 
lokalnych.

Dziękujemy:
• Salonowi Kosmetycznemu Amabasada 

Piękna z Luborzycy
• Centrum Ogrodniczemu Jurek z Sulechowa
• firmie Agro Jurek z Sulechowa
• Stolarni Woma z Koniuszy
• firmie Piotr Skulik Inwest Deweloper ze 

Słomnik
• Zespołowi Alabama
• firmie animacyjnej Animki
• producentowi paluszków Lajkonik – firmie 

Lorenz
Dziękujemy również osobom prywatnym, które 

wsparły finansowo organizację naszego turnieju.
To były drugie, ale na pewno nie ostatnie Mi-

strzostwa Cheerleaders, których jesteśmy go-
spodarzami. Przygotowania do kolejnej edycji już 
w toku.

Maja Moczyńska-Papka– Prezes  
Stowarzyszenia “Rusz Się!”

Lidia Stefańska – Trener Unique  
Cheerleaders i koordynator turnieju,

foto. Antoni Kudelski
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Obowiązek wymiany kotłów 
węglowych

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powie-
trza Województwa Małopolskiego przypominamy 
wszystkim właścicielom nieruchomości wyposażo-
nych w nie ekologiczne źródła grzewcze o koniecz-
ności ich wymiany. Kotły pozaklasowe potocznie 
zwane kopciuchami powinny zostać wymienione 
do końca 2022 roku, z kolei do końca 2026 roku 
o tym obowiązku powinny pamiętać osoby używa-
jące klasy 3 i 4.

Od stycznia 2023 roku zakaz użytkowania doty-
czyć będzie również kominków 

o sprawności cieplnej poniżej 80% lub niespeł-
niających norm ekoprojektu.

Osobom zainteresowanym uzyskaniem dofi-
nansowania do wymiany źródła ogrzewania zasi-
lanego paliwem stałym oraz modernizacji instalacji 
grzewczej przypominamy 

o możliwości uzyskania dofinansowania do kwo-
ty 7 000,00 zł w ramach programu współfinanso-
wanego ze środków RPO WM na lata 2014–2020 
„Wymiana pieców węglowych starego typu na 
terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca” (Działanie 
4.4.1).

Jednocześnie chcemy podkreślić, że uzyska-
nie dofinansowania w ramach projektu „Wymiana 

pieców węglowych starego typu na terenie gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca” (Działanie 4.4.1), jest 
możliwe w sytuacji, gdy wydatki związane z wy-
mianą pieca ponoszone są nie wcześniej niż data 
zawarcia umowy z Gminą.

Podpisane umowy poprzedza wykonanie oce-
ny energetycznej, której celem jest stwierdzenie 
ewentualnej termomodernizacji budynku przed 
wymianą pieca.

Zachęcamy do składania wniosków jeszcze 
w tym roku kalendarzowym zważywszy na ko-
nieczność wykonania oceny energetycznej, nawet 
jeśli planują Państwo wymianę urządzeń grzew-
czych w 2022 roku.

Uwaga! Ważny komunikat
Przypominamy o obowiązku złożenia dekla-

racji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB).

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przypo-
mina, że od 1 lipca 2021r. został wprowadzony 
obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spa-
lania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB), deklarację musi 
złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca 
nieruchomości. 

Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych 

budynków to 14 dni od otrzymania ww. decyzji, dla 
już istniejących to 12 miesięcy od wprowadzenia 
obowiązku złożenia takiej deklaracji.

Deklaracja do pobrania na stronie  
internetowej https://www.gunb.gov.plstrona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

Zapraszamy do kontaktu:
Karolina Duk – Ekodoradca
Justyna Żelazny – Ekodoradca
UG, parter, pok. nr 9, tel. 12 387 14 10, wew. 41
ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Mamy brązowy medal  
w Kątach Wrocławskich

Kolejny udany start w przygotowaniach do Mi-
strzostw Polski Młodziczek odnotowała zawod-
niczka Judo CENTRUM K-L – Lena Ziembla. W tym 
półroczu to już kolejny brązowy medal,zdobyty 
tym razem na Turnieju Przyszłych Olimpijczyków 
w Judo, który w dniu 16.10.2021 odbył się w Ką-
tach Wrocławskich. W turnieju wystartowało 653 
zawodników i zawodniczek z 52 klubów, w tym 
1 z Czech. Lena Ziembla wystartowała w mocno 
obsadzonej wadze młodziczek do 48 kg. Na liście 
startowej odnotowaliśmy ścisłą czołówkę tej rywa-
lizacji. Po pierwszej walce przegranej w dogrywce 
z zawodniczką Hato Judo Warszawa, dalsze walki 
nasza zawodniczka kontynuowała w drabince re-
pasażowej. Ostatecznie sięgnęła po brązowy me-

dal. Zdobyty medal to efekt systematycznej pracy 
sportowej, mimo natłoku obowiązków szkolnych 
w nowej szkole, bowiem od września Lena jest 
uczennicą XI LO w Krakowie. Gratulujemy wyniku.

„Srebrne” Zakopane
Za nami start w Międzynarodowym Turnie-

ju Judo Dzieci i Młodzików w Zakopanem, który 
w dniach 23–24 października 2021 roku zgroma-
dził w ciągu dwóch dni prawie 460 zawodników 
z Francji, Czech, Słowacji i Polski. Reprezentantki 
JUDO CENTRUM K-L:Weronika Dzioba i Lena 
Ziembla wystartowały w pierwszym dniu turnieju. 

Pierwsza z nich – Weronika Dzioba startując 
w kategorii dzieci starszych w wadze  do 48 kg za-
jęła ostatecznie VII miejsce. Natomiast Lena Ziem-
bla w swoim kolejnym starcie odnotowała same 
wygrane walki. Dopiero w finale kategorii młodzi-
czek do 48 kg, doznała przegranej z zawodniczką 
z Tuchowa. Ostatecznie II miejsce i srebrny me-
dal tego mocno obsadzonego turnieju, to kolejny 

udany sprawdzian sportowych umiejętności Leny 
w przygotowaniach do Mistrzostw Polski Młodzi-
czek w Pile. Gratulujemy udanego startu.

Zatrudnieni w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – 
Luborzyca Ekodoradcy dodatkowo udzielą Pań-
stwu informacji dotyczących innych programów 
dofinansowujących w zakresie wymiany źródła cie-
pła oraz działań termomodernizacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu:
Karolina Duk – Ekodoradca
Justyna Żelazny – Ekodoradca
UG, parter, pok. nr 9, tel. 12 387 14 10, wew. 41
ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
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Bajkowy koncert 
instrumentalistów

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Ba-
jek przypadającego na dzień 5 listopada, w środę 
3.11.21r sala widowiskowa CKIP zapełniła się bo-
haterami dziecięcych bajek. To uczniowie Sekcji 
Instrumentów Klawiszowych i Zespołów Kame-
ralnych zorganizowali koncert dla koleżanek i ko-
legów z klasy „0” SP. 600 – lecia UJ oraz Akademii 
Przedszkolaka z Luborzycy. Zabrzmiały utwory in-
strumentalne oraz piosenki z Czerwonego Kaptur-
ka, Królewny Śnieżki i 7 krasnoludków, Smerfów, 
Koziołka Matołka, Różowej pantery i wielu innych 
ulubionych bajek naszych najmłodszych. W bajko-
we postaci wcielili się: Basia i Krzysiu Dziedzic, Staś 
Stefaniec, Ola Łukasik, Mateusz Gaudyn, Adaś Zaj-
da, Julia Gut, Amelka Rojek, Basia Zygmunt, Oliwka 
i Zuzia Ożóg, Radek Górecki, Amelka Kielar, Ga-

brysia Nowak. Zapraszamy do odwiedzenia galerii 
zdjęć z koncertu dostępnej na stronie CKIP.

Opr. Barbara Hawling

Zaproszenie
Zapraszamy serdecznie w imieniu Centrum Kul-

tury i Promocji oraz sołectwa Wysiołek Luborzyc-
ki do udziału w warsztatach z okazji Dnia Seniora 
„Zdrowo i miodowo”

W programie warsztaty i animacje, ciepły po-
częstunek, integracja andrzejkowa. Termin spotka-
nia: sobota 20 listopad o godz. 16.00 w sali na dole 
w budynku CKIP. Zapisy pod nr tel. 12 387 18 11.

Gospodarstwo Rolne Edyta i Grzegorz Balik 
Specjalizujące się w uprawie zbóż

Przyjmie w dzierżawę grunty rolne: na terenach  
Gmin Michałowice oraz Kocmyrzów-Luborzyca

Świadczymy usługi rolnicze
511-084-119
514-524-114
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„Odkrywam Małopolskę”
Województwo Małopolskie wspólnie z mało-

polskimi Gminami realizuje projekt pn. „Odkry-
wam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie 
uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopol-
ski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkol-
nych. Dzięki projektowi „Odkrywam Małopolskę” 
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych mogą 

wziąć udział w wycieczkach, podczas których po-
znają wspaniałe dziedzictwo kulturowe i przyrod-
nicze regionu.

Spośród szkół działających na terenie udział 
w tym projekcie wzięły dwie szkoły: Szkoła Podsta-
wowa im. T. Kościuszki w Goszycach oraz Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach. Święto Patrona Szkoły  

w Łuczycach
W piątek 5.11.2021 r. w Szkole Podstawowej 

w Łuczycach odbyła się uroczystość 20-lecia nada-
nia imienia szkole. Dzień ten społeczność szkolna 
poświęciła patronowi – Janowi Pawłowi II. Ucznio-
wie zapoznawali się z życiorysem Karola Wojtyły, 
wykonywali prace plastyczne związane z uroczy-
stością i wzięli udział w licznych konkursach.

Piątkową uroczystość rozpoczął przemarsz 
uczniów i nauczycieli ze sztandarem szkoły do ka-
plicy w Łuczycach na uroczystą Mszę Świętą. Po 
powrocie, przed tablicą pamiątkową umieszczoną 
na szkolnym budynku złożono kwiaty i zapalono 
symboliczne znicze przez dyrektor SP w Łuczycach 
Danutę Kozerę oraz zaproszonych gości – Prze-
wodniczącą Rady Rodziców Patrycję Zgałę oraz 
radnego Łuczyc Pawła Mazura. Następnym punk-
tem uroczystości była okolicznościowa akademia 

poświęcona Patronowi szkoły, przygotowana 
przez uczniów, pod kierunkiem pani Jolanty No-
wak. Piękne piosenki zaśpiewane przez szkolnych 
artystów oraz recytacja poezji zachwyciły wszyst-
kich widzów.

Szkoła Podstawowa w Goszycach
W dniach 18 i 22.10.2021 r. uczniowie klas I i II 

etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. T. Ko-
ściuszki w Goszycach, w ramach projektu „Odkry-
wam Małopolskę” – programu wsparcia turystyki 
szkolnej, uczestniczyli w wycieczkach do Krakowa 

i Wieliczki (uczniowie I–III) oraz Rabki Zdrój i Za-
kopanego (uczniowie klas IV–VII). Pomimo późnej 
jesieni, pogoda i humor dopisały uczestnikom obu 
wycieczek, które dostarczyły wiele wrażeń i wie-
dzy o regionie.

Szkoła Podstawowa w Łuczycach
W dniu 4 października br. uczniowie klas I–III 

wyjechali na wycieczkę do Ojcowskiego Parku 
Narodowego. W jej trakcie zapoznali się z histo-
rią, legendami oraz ciekawostkami dotyczącymi 
tego pięknego miejsca. Piękna pogoda oraz wiele 
atrakcji sprawiło, że dzieci były bardzo zadowolo-

ne z wycieczki. Z kolei dnia 5 października 2021 r. 
uczniowie klas IV–VIII wyjechali na wycieczkę do 
Nowego Sącza. Tam, w tym wyjątkowo pięknym 
mieście, w czasie spaceru po sądeckim rynku, po-
znawali jego historię, tradycję i kulturę.
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SP. Prusy – Dzień Patrona –  
Świętem szkoły

Patronem szkoły podstawowej w Prusach jest 
Marszałek Józef Piłsudski. To wielki zaszczyt, ale 
również zobowiązanie. 10 listopada 2021 r. ucznio-
wie wraz z gronem pedagogicznym po raz kolejny 
obchodzili Święto Szkoły połączone z 103. rocz-
nicą Odzyskania Niepodległości. Zanim jednak 
przystąpiliśmy do radosnego świętowania, posta-
nowiliśmy się przygotować do tego wydarzenia. 
29 IX 2021 r. wybrani uczniowie klas V–VIII wzięli 
udział w IX Dyktandzie Niepodległościowym „Po 
polsku o historii”. W tekstach do napisania pojawi-
ły się postacie i wydarzenia związane z odzyski-
waniem niepodległości przez Polskę. Na plastyce 
uczniowie wszystkich klas własnoręcznie wykony-
wali kotyliony, a na muzyce i zajęciach muzycznych 

ćwiczyli pieśni legionowe. Na lekcjach historii mło-
dzież przygotowywała materiały dotyczące wal-
ki o niepodległość, biogram Józefa Piłsudskiego.  
10 listopada 2021 r. wczesnym rankiem uczniowie 
klas I–III wraz z opiekunami wyruszyli na wycieczkę 
plenerową na Sowiniec, gdzie mieści się Kopiec Jó-
zefa Piłsudskiego. Pod pomnikiem została złożona 
wiązanka z biało-czerwonymi kwiatami i zapalony 
patriotyczny znicz. O godzinie 12.00 uczniowie od-
śpiewali Hymn Państwowy. Natomiast o godz. 8.30 
starsza młodzież wraz z Pocztem Sztandarowym 
przeszła w pochodzie do kościoła w Prusach, gdzie 
została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę. Na-

stępnie wróciliśmy do Szkoły Podstawowej w Pru-
sach na dalsze obchody, czyli akademię przybliża-
jącą okres walk o niepodległość. Uczniowie klasy 
IV pod kierunkiem pani Agnieszki Frączek-Prusak 
pięknie udekorowali salę gimnastyczną i z powa-
gą deklamowali patriotyczne utwory. Nad oprawą 
muzyczną pieśni legionowych czuwała pani Bar-
bara Hawling. Nie zabrakło oczywiście Hymnu 
Narodowego. Podsumowaniem uroczystości była 
Gra Edukacyjna „Droga do Niepodległości”, która 
zaangażowała wszystkich uczniów do działania 
i nauki. Na terenie szkoły rozmieszczonych było  
6 punktów ilustrujących drogę Polaków do nie-
podległości i główne epizody z nią związane. Na 
każdym z punktów uczniowie rozwiązywali zada-
nia. Rywalizacja wyzwoliła duże emocje, ale była 
również okazją do zabawy. W czasie, gdy drużyny 
uczestniczyły w grze, pozostali uczniowie wyko-
nywali prace plastyczne „Plakat niepodległościo-
wy”. Tak więc godnie uczciliśmy 103. Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości. Była to udana lekcja 
patriotyzmu.

Opr. Beata Dzień

Bajkowa niespodzianka
Zespół wokalno-instrumentalny „Wiolinki”, zdo-

bywca I miejsca w tegorocznym gminnym konkur-
sie „Odlotowe dzieciaki”, działający w SP. w Prusach 
– zaprasza do obejrzenia bajki muzycznej „Czerwo-
ny Kapturek” Jana Brzechwy, z muzyką Mieczysła-
wa Janicza. Przygotowanie zespołu, scenografia, 
ścieżka dźwiękowa, akompaniament, reżyseria, 
realizacja nagrania Barbara Hawling. 

Bajka dostępna jest w 4 częściach na Facebo-
oku SP w Prusach z datą 4.11.2021r. Zapraszamy 
serdecznie.

„Przerwa na czytanie”
19 października br. cała społeczność Szkoły 

Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Luborzycy wzięła udział w II Mię-
dzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia 
rekordu w liczbie osób czytających na przerwie 
– „Przerwa na czytanie”. Celem tego wydarzenia 

było zachęcenie uczniów do sięgania po książkę 
w każdej sytuacji i każdym miejscu, pokazanie, że 
czytanie jest ciekawe. Uczestnictwo w tej impre-
zie oprócz promowania czytelnictwa było też na 
pewno niecodziennym, a ciekawym przyczynkiem 
do integracji uczniów. Klasom młodszym książeczki 

czytali ich starsi koledzy i koleżanki z SU przebrani 
na tę okazję w barwne postaci z bajek i baśni. Nasz 
rekord to 309 czytających osób: uczniowie klas 
1–8, dzieci z oddziału przedszkolnego, nauczyciele 
i pracownicy obsługi. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku go pobijemy!
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Co słychać w Szkole  
Podstawowej w Goszczy

Powrót do szkół i nauki stacjonarnej po długim 
czasie izolacji wymuszonej pandemią ucieszył za-
równo dzieci, nauczycieli jak i rodziców. Poczuli-
śmy znowu, że szkoła to społeczność, która buduje 
pozytywne relacje międzyludzkie każdego dnia. 
W Goszczy zauważyliśmy szybko, że dzieci bardzo 
potrzebują wzmocnienia więzi między sobą, jak 
i z nauczycielami. Od nowa definiują swoje możli-
wości i marzenia. Jednocześnie szukają sposobno-
ści, aby cieszyć się wspólną zabawą i rekreacją na 
świeżym powietrzu, co w tym szczególnym czasie 
jest podstawą zachowania zdrowia.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Szkoła 
Podstawowa im. Mariana Langiewicza w Goszczy 
przeprowadziła dwa wydarzenia, które wspierają 
poprawę kondycji psychicznej i fizycznej dzieci po 
długm czasie nauki zdalnej.

Nie wiesz jak zacząć? Narysuj kropkę!
Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzony 

jest od 2008 r. Obecnie jego wartość w rozwoju 
kreatywności i odwagi dzieci docenia już ponad sto 
krajów. Inspiracją do powstania tego święta była 
książka pt.:„The Dot” Petera Reynoldsa. Jest to hi-
storia dziewczynki, która dzięki małej kropce zmie-
niła swoje myślenie o sobie i uwierzyła we własne 
możliwości.

Obchody Dnia Kropki w goszczańskiej szkole 
rozpoczęły się odczytaniem wspomnianej ksią-
żeczki. Następnie uczniowie mogli wykazać się  

pomysłowością i stworzyć własną niepowtarzalną 
kropkę. Małe dzieła wszystkich uczniów utworzy-
ły wielką wspólną kropkę – symbol kreatywności. 
W każdej klasie pojawiły się plakaty z wypisanymi 
marzeniami uczniów. Następnie uczniowie zaśpie-
wali piosenkę Arki Noego pt.: „Nieidealna”, aby 
podkreślić, że każdy jest wyjątkowy, chociaż nie-
doskonały. W tym dniu kropki były wszędzie – na 
ubraniach, twarzach, ciasteczkach oraz przed szko-
łą na chodniku. Udział w tej międzynarodfowej ak-
cji przyniósł dzieciom wiele uśmiechu i zabawy oraz 
dał wzmocnienie poczucia integracji.

Bieg Ślimaka? Ależ tak!
Drugim wydarzeniem służącym odbudowie od-

porności i wzmocnieniu kondycji uczniów po czasie 
nauki zdalnej był szkolny Bieg Ślimaka, który odbył 
się 4 października br. w pięknym otoczeniu gor-
czańskiego lasu.Pogoda dopisała, więc z samego 
rana dzieci i młodzież wyruszyły szybkim marszem 
na wycieczkę. Po fachowej rozgrzewce wszyscy 
wzięli udział w biegu przez las i co najważniejsze, 
każdy uczestnik dotarł do mety w swoim tempie, 
bo celem była tu nie tyle wyczynowość, co rekre-
acja i “kąpiel leśna”, której zalety dawno już zostały 
odkryte. 

Po udanej wyprawie w ogródku szkolnym zapło-
nęło prawdziwe ognisko, było też pieczenie kiełba-
sek oraz uroczyste wręczenie medali zwycięzcom 
niecodziennego Biegu Ślimaka.

Joanna Filipek

Dzień Języków Obcych  
w SP w Goszczy

10 listopada 2021 roku w szkole w Goszczy zor-
ganizowano trzecią edycję Dnia Języków Obcych. 
Inspiracją do zorganizowania tego niezwykłego 
wydarzenia są obchodzone w Europie i na świe-
cie: Europejski Dzień Języków, Światowy Dzień 
Języka Angielskiego oraz Hiszpańskiego, a także 
Międzynarodowy Dzień Łamańców Językowych. 
Tegoroczne wydarzenie w naszej szkole odbyło 
się w formie konkursu dla klas IV–VIII, w którym 
drużyny ocenione zostały zgodnie w sześcioma 
kryteriami: prezentacja multimedialna (w tym dwa 
slajdy w języku angielskim), strój, element arty-
styczny, lokalna przekąska, łamaniec językowy 
oraz zaangażowanie publiczności. W pełnym emo-
cji wydarzeniu wzięło udział aż dziesięć świetnie 
przygotowanych drużyn, które zaprezentowały 
ciekawostki o wybranych krajach i używanych 
w nich językach (Grecja, Włochy, Kanada, Japonia, 

Francja, Wyspy Owcze, Indie, Turcja, Niemcy oraz 
Belgia). Jurorzy zostali postawieni przed nieła-
twym zadaniem, ponieważ poziom konkursu w tym 
roku był naprawdę wysoki i widoczne były wielo-
tygodniowe przygotowania uczestników. Wśród 
występów mogliśmy podziwiać greckie boginie, 
posłuchać włoskiej piosenki, rozwiązać krzyżów-
kę o Kanadzie, podziwiać piękne japońskie stroje 
oraz zakosztować francuskiego przysmaku mille 
feuille. Ponadto dowiedzieliśmy się o wyjątkowym 
kraju jakim są Wyspy Owcze, zobaczyliśmy taniec 
prosto z Indii i obejrzeliśmy piękne tureckie pej-

zaże. Nie zabrakło strojów bawarskich…i oczywi-
ście Smerfów. Nasza wspaniała publiczność brała 
udział w wydarzeniu przez cały czas, odpowiadając 
na zadawane pytania, uczestnicząc w przedsta-
wieniach oraz wykonując śmieszne zadania zleca-
ne przez drużyny. Wspólnie rozwiązali także quiz 
wiedzy o językach i test na znajomość flag. Dzięki 
dekoracji i oprawie muzycznej mieliśmy możliwość 
przeniesienia się na moment w inny świat, inne kul-
tury. Bez wątpienia, najbardziej oczekiwanym mo-
mentem dnia był poczęstunek dla widowni… a dla 
uczestników ogłoszenie wyników i rozdanie dyplo-
mów wraz z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystkie 
drużyny zasłużyły na pochwałę i gorące brawa, ale 
jurorzy musieli wyłonić zwycięzców. W tym roku 
laureaci to: I miejsce – Japonia (Maria Sokół, Julia 
Zygmuntowicz, Amelia Doniec, Martyna Broś), II 
miejsce – Belgia (Piotr Cieślak, Bartosz Czekaj), III 
miejsce – dwie drużyny ex aequo: Niemcy (Justy-
na Jungiewicz, Klaudia Piegza, Julia Nowak, Kamila 
Piekara) oraz Indie (Joanna Cieślak, Julia Kupczyk, 
Julia Kusak, Alicja Gwizdała), wyróżnienie: Francja 
(Zuzanna Chomik). Gratulujemy! Dzięki ciekawym 
prezentacjom, barwnym strojom, pełnym humo-
ru inscenizacjom oraz przepysznym przekąskom, 
uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat róż-
norodności kulturowo-językowej. Mamy nadzieję, 
iż zostali oni zachęceni do nauki języków obcych, 
gdyż daje im ona wiele możliwości. Ciekawe jakie 
kraje i języki poznamy w kolejnej edycji konkursu?
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Komunikat Komisariatu  
Policji w Słomnikach

W związku z nadchodzącym okresem zimo-
wym, czasem gwałtownych spadków temperatur, 
opadów atmosferycznych itp., Komisariat Policji 
w Słomnikach zwraca się z prośbą o przekazywa-
nie wszelkich informacji na temat osób zagrożo-
nych wychłodzeniem, a w szczególności: samotnie 
mieszkających, bezdomnych, bezradnych, naduży-
wających alkoholu lub innych wymagających za-

interesowania w tym okresie, celem udzielenia im 
niezbędnej pomocy.

Informację należy przekazywać na bieżąco do 
dyżurnego jednostki telefonicznie: tel. 112, 47 834 
61 11, faks: 47 834 61 31. 

Z-ca Komendanta KP w Słomnikach
asp. szt. Monika Głogowska

Profilaktyka zdrowotna  
w naszej gminie

W piątek 5 listopada br. na parkingu obok Urzę-
du Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przeprowadzo-
ne zostały bezpłatne badania mammograficzne 
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, Z ba-

dań mammograficznych skorzystało tego dnia aż 
62 mieszkanki gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zo-
stały one wykonane przez pracowników „Geneva 
Trust Polska” z Gdańska.

Nasza historia
Listopadowe wspomnienie

Listopad to miesiąc swoistego obumierania 
w przyrodzie. Wszystko szykuje się do nadcho-
dzącej zimy. Widok uschniętych traw, opadających 
liści siłą rzeczy kieruje nasze myśli ku przemijaniu, 
nie tylko w przyrodzie wokół nas ale i nas samych. 
Dlatego listopad to również czas szczególnej modli-
twy za zmarłych, których życie na tym świecie już 
przeminęło. Jest to również czas troski o miejsca 
ich doczesnego spoczynku. Odwiedzamy cmen-
tarze z grobami naszych bliskich, pielęgnujemy je, 
przystrajamy kwiatami, stawiamy zapalone znicze 
będące znakiem naszej modlitewnej pamięci. Gdy 
stajemy nad grobem kogoś z rodziny to być może 
nachodzi nas myśl: Czy kiedyś ktoś stanie nad na-
szym grobem? Czy będzie o nas pamiętał? Czy 
wspomni o nas w modlitwie, zapali znicz?

Nasza „Luborzycka Ziemia” stała się miejscem 
spoczynku wielu ludzi, po których ślad zatarł się już 
w ludzkiej pamięci. W tym miejscu należy najpierw 
wspomnieć o tysiącach zmarłych pochowanych 
w bezpośrednim otoczeniu starych kościołów na 
terenie naszej gminy (w Czulicach, Goszczy, Lubo-
rzycy). Te tereny, od powstania tychże parafii aż 
do początku XIX wieku, były naturalnym miejscem 
grzebania ciał. Przecież słowo „kościół” w języku 
polskim etymologicznie pochodzi właśnie od słowa 
„kości”. Często bowiem pierwsze świątynie wzno-
szono w miejscach gdzie już wcześniej chowano 
zmarłych. Na przykładzie naszego kościoła w Lu-
borzycy można stwierdzić, że na wzgórzu w bezpo-
średnim sąsiedztwie jego murów, pochówki odby-
wały się przez blisko 600 lat Było to od powstania 

parafii w 1222 roku aż do początku XIX wieku, kie-
dy to dekret władz austriackich (teren ten należał 
w latach 1795 – 1806 do zaboru austriackiego) 
zakazał, ze względów sanitarnych, chowania zmar-
łych przy kościołach i w kryptach pod kościołami 
(w Luborzycy znajdują się dwie takie krypty). Wte-
dy to powstawały nowe cmentarze zlokalizowane 
poza ówczesnymi granicami miejscowości, tak jak 
nasz cmentarz luborzycki przy drodze na Wolę 
Luborzycką. Zatem przez te 600 lat pochówków 
przy kościele (licząc, że rocznie średnio było około 
30–50 pogrzebów) można pokusić się o podanie 
liczby zmarłych spoczywających na przykościel-
nym cmentarzu. Proste mnożenie daje nam wynik 
w granicach 18.000 – 30.000 zmarłych! Podobnie 
rzecz się ma z terenem wokół kościołów w Czuli-
cach i w Goszczy. Dlatego też wchodząc na ziemię 
przy tych i przy innych starych kościołach, pamię-
tajmy o ludziach, których szczątki znajdują się pod 
nami.

Jednakże to nie jedyni zmarli, o których dziś już 
nikt, albo prawie nikt nie pamięta. Na terenie naszej 
parafii i gminy znajdują się liczne cmentarze epi-
demiczne (tzw. „cholerki”, „cmentarze cholerycz-
ne”), spośród których wiele zatarło się już nie tylko 
w ludzkiej pamięci ale również nie ma po nich pra-
wie żadnego śladu w terenie (np. w lesie w Skrze-

szowicach, w Łuczycach na końcu ul. Piwnej, na Ba-
ranówce – Firlejowie, w Luborzycy przy stacji Petro 
Plus czy na granicy Kocmyrzowa i Krzysztoforzyc).

Innymi, często zapomnianymi i zaniedbanymi 
mogiłami są cmentarze wojenne, które dość licz-
nie znajdują się w naszej okolicy. Są one miejscem 
ostatniego spoczynku żołnierzy armii rosyjskiej 
i austrowęgierskiej, którzy stoczyli ze sobą śmier-
telny bój na naszej ziemi w dniach 16 – 29 listopa-
da 1914 roku. Pośród nich znajdowali się ludzie 
różnych narodowości, m.in. Rosjanie, Austriacy, 
Węgrzy (pochowani w Goszczy, Marszowicach, 
Kocmyrzowie), Czesi (pochowani w Marszowicach, 
Wilkowie, Skrzeszowicach, Goszczy Luborzycy), 
Słowacy (pochowani w Goszczy), Włosi (pochowa-
ni w Czulicach, Karniowie i w sąsiednim już Wro-
ninie) oraz Polacy (pochowani w Skrzeszowicach, 
Sadowiu, Goszczy, Luborzycy).

W jednym z dokumentów źródłowych, jakim 
jest Kronika 24 Pułku Piechoty Obrony Teryto-
rialnej z Wiednia, zachował się opis pogrzebu żoł-
nierzy z tego oddziału. Odbył się on po południu 
25 listopada. Tak opisuje to wydarzenie kronikarz 
pułku: W dniu 25 listopada przestaliśmy atakować 
i przeszliśmy do obrony, którą przypłaciliśmy bar-
dzo wysoką ceną przelanej krwi, m.in. żołnierzy 
z oddziału karabinów maszynowych porucznika 

Mogiła w Marszowicach
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AGROAGRO--DUKDUK
 SKUP ZBÓŻ
 SKUP I SPRZEDAŻ KUKURYDZY
 USŁUGI ROLNICZE: KOSZENIE, UPRAWA 

GRUNTÓW ORNYCH A TAKŻE TRANSPORT Z 
POLA ZAKUPIONYCH PŁODÓW ROLNYCH

o ATRAKCYJNE WARUNKI CENOWE
SZYBKIE I DOGODNE FORMY PŁATNOŚCIo SZYBKIE I DOGODNE FORMY PŁATNOŚCI

PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ POLA ORNE
W DZIERŻAWĘ.

AGROAGRO--DUKDUK
Krystian Krystian DukDuk , tel. 698, tel. 698--549549--370370

ul. Centralna 137, 32ul. Centralna 137, 32--010 Kocmyrzów010 Kocmyrzów

Raschanka i wielu innych, którzy zginęli od celnego 
ostrzału wrogimi [rosyjskimi] granatami artyleryj-
skimi. Wieczorem zostali pochowani przy kaplicy 
w Wilkowie, a miejsce ich ostatniego spoczynku 
ozdobiono krzyżem i kwiatami. Podpułkownik Hi-
nek i inni towarzysze stali w żałobie przy świeżych 
grobach, które stały się kolejnymi, niemymi świad-
kami największego bohaterstwa. [tłum. Ks. Miesz-
ko Ćwiertnia]. W sumie przy kaplicy w Wilkowie 
spoczęło 11 żołnierzy, a wśród nich wspomniany 
porucznik Karl Rashanek. Urodził się w Wiedniu 
w 1885 roku i był dowódcą oddziału karabinów 
maszynowych w 24 Pułku Piechoty Obrony Tery-
torialnej. Wiadomo też, że kolejnych 88 poległych 
żołnierzy austrowęgierskich leży w zapomnianej 
mogile zbiorowej gdzieś w polu przy drodze między 
Wilkowem a Goszycami. Takich miejsc pochówku 
jest na terenie naszej gminy o wiele więcej.

Jednak to nie wszystko. Zapomniane zostały 
także cywilne ofiary wspomnianej bitwy z listopa-
da 1914 roku, po których jedyny ślad zachował się 
w księdze zmarłych luborzyckiej parafii. Okrutny 
los spotkał np. Kazimierza (lat 46) i Balbinę (38 lat) 
Kurowskich z Goszyc oraz ich szóstkę dzieci: Win-
centego (15 lat), Juliannę (13 lat), Stanisławę (7 lat), 
Jana (5 lat) oraz bliźniaki Mariannę i Piotra (3 lata), 
którzy zostali pochowani dopiero po dłuższym cza-
sie, gdy walki ustały. Cała ośmioosobowa rodzina 
zginęła około godziny 14.00 w dniu 16 listopada. 
Co takiego się wydarzyło? Najprawdopodobniej 
w ich dom trafił austrowęgierski pocisk artyleryjski, 
ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie Goszyc, od 
strony Skrzeszowic, znajdowały się rosyjskie oko-
py. Oddziały austrowęgierskie chciały je zniszczyć 
ogniem bezpośrednim przed zaplanowanym na 
kolejny dzień szturmem. Ostatecznie okazało się, 
że dopiero po dziesięciu dniach ostrzału, po kilku 
szturmach i walkach na bagnety, udało się odrzucić 
wojska cara Mikołaja II z Wilkowa, Goszyc i Skrze-
szowic, które to wycofały się na linię Trątnowice 
– Niegardów.

Pamiątką po tych wydarzeniach są mogiły 
i cmentarze, w większości zapomniane. Spośród 
nich cztery znajdują się w Skrzeszowicach, dwa 
w Wilkowie, jeden w Marszowicach, jeden na 
granicy Sadowia i Goszczy, dwa albo trzy w lesie 
w Goszczy, jeden w Pietrzejowicach. Zachowane 

do naszych czasów są cmentarze w Kocmyrzowie, 
Karniowie, dwa w Czulicach i dwie pojedyncze mo-
giły w Prusach. Zatarła się również mogiła pierw-
szowojenna na cmentarzu w Luborzycy, o której 
istnieniu możemy dowiedzieć się jedynie na pod-
stawie dokumentów austriackich i Kroniki Szko-
ły Podstawowej w Goszycach. W sumie w tych 
wszystkich miejscach spoczywa ponad 2.000 
żołnierzy.

Jak widać często chodzimy, czy może nawet 
mieszkamy blisko miejsc, które skrywają doczesne 
szczątki tych, którzy żyli przed nami. Jeśli chce-
my, by kiedyś ktoś o nas pamiętał, odwiedził nasz 
grób i pomodlił się za nas, to jesteśmy zobowiąza-
ni do tego samego względem tych, co już odeszli, 
bez względu na to jak dawno to się stało. To kim 
jesteśmy i gdzie żyjemy, zawdzięczamy po części 
im. Dlatego w te listopadowe dni, w ten czas zadu-
my nad życiem i przemijaniem, odwiedźmy te za-
pomniane miejsca, by znów ożyły, by były dla nas 
świadkami minionych lat. Niech te miejsca będą 
świadectwem o istnieniu tych ludzi, którzy kiedyś 
chodzili tymi samymi drogami, którymi my dziś co-
dziennie spieszymy się do swoich prac, obowiąz-
ków, domów, nie zastanawiając się nawet nad tym, 
jak szybko wszystko przemija – niczym spadający 
liść z drzewa.

Ks. Mieszko Ćwiertnia

Cmentarz w Kocmyrzowie
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