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XLIII Sesja Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

W czwartek 16 sierpnia 2018 r. odbyła się 
XLIII Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu porządku ob-
rad oraz zatwierdzeniu protokołu, z poprzedniej 
XLII Sesji, głos zabrała obecna na czwartkowym 
posiedzeniu pani Barbara Golanko, Kierownik Filii 
Powiatowego Urzędu Pracy w Słomnikach, która 
przedstawiała obecnym na Sesji informację do-
tyczącą m.in. różnych form wspierania osób bez-
robotnych. W pierwszej części swojego wystą-
pienia, pani B. Golanko przedstawiła obecnym na 
Sesji radnym i sołtysom, szczegółową informację 
na temat sytuacji na rynku pracy w naszej gminie 
na tle Powiatu Krakowskiego i całej Małopolski. 
Pani Kierownik podkreśliła, iż liczba osób bezro-
botnych na terenie gminy systematycznie spada. 
Obecnie w Urzędzie Pracy w Słomnikach zareje-
strowanych jest 216 bezrobotnych (stan na dzień 
30 czerwca 2018 r.), podczas gdy w roku 2015 

były to 333 osoby, a w rekordowym 2013 r. aż 489 
osób. Wśród obecnie zarejestrowanych osób bez-
robotnych z terenu gminy 28 posiada prawo do za-
siłku, a 180 osób to osoby znajdujące się w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż 
w większości są to osoby długotrwale bezrobotne 
– 107 osób. Zdaniem pani Kierownik, osoby długo-
trwale bezrobotne to ta grupa, którą najtrudniej 
jest aktywizować na dzisiejszym rynku pracy. Naj-
większą grupę wśród osób bezrobotnych w gmi-
ny stanowią osoby posiadające wykształcenie  

policealne lub średnie zawodowe – 65 osób oraz 
zasadnicze zawodowe – 56 osób. Dużą grupę bez-
robotnych stanowią również osoby o najniższym 
wykształceniu (gimnazjalne lub niższe), których 
zarejestrowanych jest obecnie 46. Z kolei struk-
tura bezrobocia według kryterium płci na tere-
nie gminy Kocmyrzów-Luborzyca przedstawia 
się następująco: 125 – mężczyźni, 91 – kobiety. 
W dalszej części swojej wypowiedzi pani Kierow-
nik przedstawiała zebranym informację o podej-
mowanych przez Urząd Pracy formach aktywiza-
cji osób bezrobotnych (staże, szkolenia, wsparcie 
finansowe podejmowania własnej działalności 
gospodarczej, prace interwencyjne, prace spo-
łecznie użyteczne), a przede wszystkim wszech-
stronne działania na rzecz znalezienia i podjęcia 
pracy przez poszukujące jej osoby. Prezentując 
to ostatnie działanie pani Kierownik podkreśli-
ła rosnącą liczbę ofert pracy zgłaszanych przez 
pracodawców z terenu gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca. Podsumowując swoją prezentację zwróci-
ła uwagę na trwające prace legislacyjne, których 
efektem ma być nowa ustawa dotycząca szerokie-
go spektrum problemów związanych z rynkiem 
pracy. Ustawa ta ma wejść w życie z początkiem 
2019 roku i w znaczący sposób wpłynąć na nowy 
kształt działań Urzędów Pracy. Po zakończonym 
wystąpieniu odbyła się dyskusja z udziałem obec-

Otwarcie szkoły w Karniowie  
– 3 września 2018 r.

Uroczystość otwarcia nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  
w Karniowie połączoną z nadaniem imienia, rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019.

Program uroczystości:

8.00 
9.00

 
10.00 

Msza Święta w Kościele Parafialnym w Czulicach
Ceremonia nadania imienia i otwarcia budynku:
– powitanie gości  
– uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Karniowie 
– uroczyste nadanie imienia Adama Mickiewicza Szkole Podstawowej w Karniowie
– przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców
– poświęcenie nowego budynku Szkoły, tablicy pamiątkowej 
– wystąpienia gości

Program artystyczny
Poczęstunek dla zaproszonych gości



SIERPIEŃ NR 15–16/269–270 SIERPIEŃ NR 15–16/269–270

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

54

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

54

nych na czwartkowej Sesji radnych i sołtysów na-
szej gminy.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Wójt 
Gminy pan Marek Jamborski, który w swoim wy-
stąpieniu przedłożył zebranym informację o pracy 
w okresie pomiędzy XLII a XLIII Sesją Rady Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca. W dalszej kolejności 
sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady 
Gminy w analogicznym okresie przedstawili ich 
Przewodniczący, a to: pan Zbigniew Raźny – Ko-

misja Rewizyjna,pani Łucja Nagacz – Komisja Pla-
nowania i Inicjatyw Społecznych, pan Antoni Siry 
– Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska oraz pan Władysław Zięciak – Komi-
sja Rolnictwa, Handlu i Usług. W dalszej części 
obrad Rada Gminy podjęła dwie uchwały. Pierw-
sza z nich dotyczyła zasad usytuowania na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych, druga zaś 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca. Następnie, po wysłucha-
niu wyjaśnień Skarbnika Gminy pani Kornelii Łako-
my, Rada podjęła uchwały o wprowadzeniu zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz Wielolet-
niej Prognozie Finansowej na lata 2018–2022. 

Posiedzenie XLIII Sesji Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca zakończyły zgodnie z uchwalo-
nym porządkiem obrad interpelacje i zapytania 
Radnych, Sołtysów, omówienie spraw bieżących 
i wolne wnioski.

i
Bezpłatne badania mammograficzne

Zapraszamy na bezpłatną mammografię Panie w wieku 40–49 lat (ur.1978–1969) – badania 
bezpłatne co 24 miesiące oraz Panie powyżej 69 lat roku życia (ur. przed rokiem 1949 ), zameldowa-
nie na terenie Powiatu Krakowskiego (nie w mieście Kraków). Badania te finansowane są przez Po-
wiat Krakowski. Ponadto zapraszamy Panie w wieku 50–69 lat (ur. 1968–1949) – bezpłatne badania 
NFZ co 24 miesiące. Badania zostaną przeprowadzone 19 września 2018 roku w mammobusie, 
który będzie oczekiwała na parkingu obok Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Uwaga! Konieczna wcześniejsza rejestracja, pod numerami telefonów: 12 633 02 18 lub  
503 777 65.
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych

Wniosek pn. „Budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz 
z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojem-
niki do selektywnej zbiórki odpadów)” wybrany 
do dofinansowania. 

Informujemy, iż Projekt pn. „Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem 
(kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki 

odpadów” złożony przez Gminę Kocmyrzów-
-Luborzyca w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka 
odpadami – ZIT., Uchwałą Zarządu Województwa 
Małopolskiego został wybrany do dofinansowa-
nia. Szacowana wartość zadania 1 240 666,82 zł., 
wnioskowana kwota pomocy 568 991,93 zł.

Urządzenie terenu wokół stawu w miejsco-
wości Głęboka pod funkcję rekreacyjną

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

„Urządzenie terenu wokół stawu zlokalizo-
wanego na działce nr 203/10 w miejscowości 
Głęboka pod funkcję rekreacyjną”

Obecnie jesteśmy w trakcie procedury zapy-
tania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dla 
zadania polegającego na zagospodarowaniu te-
renu wokół stawu w miejscowości Głęboka pod 
funkcję rekreacyjną. Operacja współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach dzia-
łania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”. W maju br. została podpisana umowa 
z Zarządem Województwa Małopolskiego o przy-
znaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Staw 
zlokalizowany jest na działce nr 203/10, na której 
zagospodarowanie terenu pod funkcję rekreacyjną 
wprowadzi element centro twórczy wsi Głęboka 

i pozwoli wykorzystać walory obszaru.
Nowe zagospodarowanie stworzy ogólnodo-

stępną przestrzeń jako miejsce do spotkań oraz 
indywidualnych form rekreacji na świeżym powie-
trzu. W ramach przedmiotu zamówienia realizo-
wane będą zasiewy i nasadzenia roślinności niskiej 
(trawa), średniej (krzewy ozdobne) i wysokiej (drze-
wa), które uatrakcyjnią teren i uzupełnią naturalną 

roślinność. Przewidziano także prace pielęgnacyj-
ne w obrębie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń. 
W celu wygodnego korzystania z ww. walorów śro-
dowiskowych planuje się częściowe utwardzenie 
terenu kruszywem kamiennym umożliwiającym na-
turalną infiltrację wód opadowych i roztopowych.

Dofinansowanie z funduszu unijnego to kwota 
w wysokości 33 583 zł (63,63% kosztów kwalifiko-
wanych). Całkowity koszt zagospodarowania pla-
nowany do poniesienia – 52 779,30 zł, stąd z bu-
dżetu gminy wydatkujemy ponad 19 000 zł.

Projekt pn. „Budowa parkingów – parkuj  
i jedź” w trakcie realizacji

Projekt dofinansowany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020; Działanie 4.5 
Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 
4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Trwają roboty związane z budową parkingów 
P&R przy stacjach PKP w Baranówce i Łuczy-
cach. Pogoda dopisuje toteż zaawansowanie robót 
przebiega zgodnie z harmonogramem, co na dzień 
dzisiejszy daje szansę zachowania umownego ter-
minu realizacji. Jak już wcześniej informowaliśmy 
w ramach dofinansowania projektu, obejmującego 

swoim zakresem budowane parkingi w Baranów-
ce i Łuczycach, 85 % kosztów budowy pokrytych 
zostanie z funduszu pomocowego Unii Europej-
skiej (EFRR) tak, że udział budżetu gminy to za-
ledwie  15%. Umowa o dofinansowanie zawarta 
z Zarządem Województwa Małopolskiego w dniu 
16 lipca 2018 roku obejmuje również parkingi za-
planowane do realizacji przy stacjach kolejowych 
w Goszczy i Zastowie oraz w centrum Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Realizacja kolejnego etapu 
tj. budowy wspomnianych parkingów zaplanowana 
na rok przyszły.

Baranówka Łuczyce

iZaproszenie
Zarząd Koła nr 4. Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za-

prasza wszystkich Członków Koła nr 4 na okolicznościowe spotkanie z okazji „Dnia Seniora”, które 
odbędzie się dnia 20 września 2018 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Baranówce.

Grażyna Bebak – Przewodnicząca Koła
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Inwestycje na drogach gminnych  
i powiatowych

W ostatnich dniach została podpisana umowa 
na „Budowę drogi dojazdowej do działek wraz 
z kanalizacją deszczową i przekładkami koli-
dującego uzbrojenia w miejscowości Łuczyce” 
Wykonawcą robót jest firma PRODiM Oskar Nie-
zabitowski. Zakres robót obejmuje: wykonanie na-
wierzchni na łącznej długość drogi 534 mb, o sze-
rokość 5 mb oraz odprowadzenia wód kanalizacją 
deszczową.

Dobiegają końca roboty przy przebudowie 
drogi gminnej Głęboka – Karniów. Została po-
łożona nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 
1400mb drogi oraz placu przed szkołą. Obecnie 
trwają roboty wykończeniowe przy utwardzeniu 
poboczy.

Trwają roboty przy przebudowie dwóch od-
cinków dróg rolniczych w Wilkowie i Karniowie. 

Zakres robót obejmuje: roboty ziemne, wzmoc-
nienie korpusu dróg oraz położenie nawierzchni 
asfaltowych. 

Rozpoczęto budowę chodnika i kanalizacji 
deszczowej przy drodze powiatowej w Dojazdo-
wie. Obecnie trwają roboty przy wykonaniu ww. 
kanalizacji deszczowej.

Budowa sieci światłowodowej  
w naszej gminie

W pierwszej połowie sierpnia br. odbyło się 
spotkanie samorządu naszej gminy z przedstawi-
cieli firmy NaszaSiec.NET Kraków. Przypomnij-
my w tym miejscu, iż jest to firma, która planuje 
wykonać i objąć zasięgiem sieci światłowodowej 
gospodarstwa domowe, przedsiębiorców, oraz 
placówki oświatowe i użyteczności publicznej  

w naszej Gminie.
Podczas spotkania, przedstawiciele firmy Na-

szaSiec.NET Kraków przedstawili wstępne pro-
jekty sieci wraz z mapami. Omówione zostały rów-
nież ewentualne problemy jakie mogą powstać 
podczas jej budowy, ze szczególnym uwzględnie-
niem terenów kolejowych i przejściem przez nie.

Przedstawiciele firmy odpowiadali także na 
zadawane im pytania. Większość z nich dotyczyła 
terminów uruchomienia sieci w poszczególnych 
miejscowościach, stosowanej technologii, do-
stępnych prędkości przesyłania danych, sposobu 
przyłączania domów, oraz infrastruktury, która 
będzie wykorzystywana do tego przedsięwzięcia.

Z przedstawionych informacji wynika, że roz-
poczęcie budowy sieci nastąpi jeszcze w tym mie-
siącu, sieć będzie rozprowadzana w 90% po słu-
pach energetycznych, a pozostałe 10 % stanowić 
będą słupy oświetleniowe i inna infrastruktura. 
W miejscach gdzie będzie to konieczne będą do-
budowywane dodatkowe słupy, pozwalające łą-
czyć kolejne segmenty sieci.

W trakcie spotkania padła także istotna su-
gestia ze strony przedstawicieli firmy, aby osoby 
nowo osiedlające się w naszej Gminie, zadbały 
podczas budowy domu o ułożenie obok przy-
łącza elektrycznego dodatkowo rury RHDPE 
fi 32x2,9mm., do słupa elektrycznego, tak aby 
w przyszłości wykorzystać ją do zrealizowania 
przyłącza światłowodowego ziemią.

Dla mieszkańców Gminy pod adresem  
www.kocmyrzow.swiatlowodem.eu firma urucho-
miła także dedykowaną stronę wizytówkę, dzięki 
której można zapoznać się z ofertą, złożyć chęć 
przyłączenia do sieci, można też umówić spotka-
nie z opiekunem klienta w swoim domu oraz uzy-
skać dodatkowe szczegółowe informacje.

Wsparcie finansowe  
dla naszych strażaków

W piątek 3 sierpnia br., w Muzeum Lotnic-
twa Polskiego w Krakowie, odbyło się spotkanie, 
w czasie którego Marszałek Województwa Ma-
łopolskiego pan Jacek Krupa przekazał 31 umów 
o udzieleniu wsparcia finansowego 66 jednost-
kom OSP z powiatów: krakowskiego i olkuskiego, 
na realizację zadań w ramach dwóch konkursów:  
„Bezpieczna Małopolska 2018” i „Małopolskie 
Remizy 2018”. Wśród jednostek OSP działają-
cych na obszarze Powiatu Krakowskiego, które 
otrzymały wsparcie Samorządu Małopolskie-
go, znalazły się również jednostki OSP z Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Są to: jednostka OSP 
Łuczyce, która została dofinansowana w ramach 
konkursu „Małopolskie Remizy 2018” oraz jed-
nostki OSP Czulice, OSP Marszowice i OSP Ra-
wałowice, które otrzymały wsparcie w ramach 

konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”. Umowy 
o udzieleniu wsparcia finansowego, pan Marsza-
łek Jacek Krupa, przekazał na ręce Zastępcy Wój-
ta Gminy pana Wiesława Wójcika oraz Prezesów 
i Naczelników wspomnianych powyżej jednostek 
OSP z Łuczyc, Czulic, Marszowic i Rawałowic.
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Termomodernizacja budynków edukacyjno-
-oświatowych dobiega końca

Roboty termomodernizacyjne w ramach pro-
jektu pn: „Termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca” dobiegają końca. Projekt realizowany 
z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach 
RPO WM na lata 2014–2020 w formule Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych. 

Jak wcześniej informowaliśmy, I etapem reali-
zacji projektu zostały objęte budynki oświatowe: 
Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie oraz 
Szkoły Podstawowe w Goszczy i Maciejowicach. 
Z głównego zakresu robót pozostaje do wykonania 
jeszcze montaż instalacji solarnych. Dojazdów

GoszczaMaciejowice

Zakład Gospodarki Komunalnej 
informuje:

Goszcza
Przeprowadzono wymianę pompy głębinowej 

na ujęciu G1 w Goszczy (na głębokość 33 m) wraz 
z wymianą orurowania. Ponadto zakupiono nową 
pompę zapasową dla wspomagania ujęć.

Łuczyce
Trwają prace przy inwestycji hydroforni w Łu-

czycach, umowne zakończenie prac przypada na 

15 września br. Nie przewidujemy przedłużenia 
terminu realizacji przedmiotu umowy.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
W miesiącu sierpniu pracownicy ZGK uprząt-

nęli Miejsca i Pomniki Pamięci Narodowej znajdu-
jące się na terenie gminy. Na bieżąco wykonujemy 
także planowe koszenia oraz działania związane 
z utrzymaniem sieci.

Komunikaty
1. Korzystając z okazji przypominam Odbior-

com wody o konieczności dbania i zabezpie-
czenia wodomierzy głównych w budynku. 
Wszelkie usterki należy zgłaszać, pracownicy 
ZGK muszą mieć łatwy dostęp do urządze-
nia. W przypadku, gdy wodomierz jest w stu-
dzience powinna ona być szczelna, a wypom-
powanie wody leży po stronie Odbiorcy. 
Przepisy zabraniają realizowania obiektów bu-
dowlanych oraz zadrzewień w pasie technolo-
gicznym tj. obszarze o szerokości 1 m, licząc od 
krawędzi z każdej strony urządzeń wodocią-
gowych i kanalizacyjnych, niezbędnym do pro-
wadzenia prac polegających w szczególności 
na utrzymaniu, eksploatacji, modernizacji, kon-
serwacji. Dopuszcza się możliwość lokalizacji 
np. dróg, sieci uzbrojenia terenu w uzgodnieniu 
z przedsiębiorstwem . W razie wystąpienia awa-
rii istnieje bowiem problem z dostępem do ruro-

ciągu, wzrasta czas usuwania awarii i jej koszty. 
Proszę wziąć pod uwagę strefy ochronne sieci, 
już na etapie projektowania, a następnie zago-
spodarowywania działki.

2. W związku z pytaniami kierowanymi do ZGK 
informuję, że zgodnie z ustawą o dostarczaniu 
wody, Odbiorca odpowiada za zapewnienie 
niezawodnego działania posiadanych instalacji 
i przyłączy wodociągowych i / lub kanalizacyj-
nych. Przeprowadzanie remontów oraz usu-
wanie awarii na przyłączach leży po stronie 
Odbiorcy usług. Ustawodawca tworząc defi-
nicje przyłączy. W zakresie działania przed-
siębiorstw wodociągowych jest eksploatacji 
i utrzymanie sieci.

Opr. Magdalena Chmiel-Solarz 
Dyrektor ZGK

Umowa na realizację projektu  
przez GOPS podpisana

W dniu 10 sierpnia 2018 roku pomiędzy Ma-
łopolskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą 
w Krakowie – wojewódzką samorządową jednost-
ką organizacyjną Województwa Małopolskiego 
a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, w imieniu której 
działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zo-
stała podpisana umowa o dofinansowanie projektu 
„Stawiam na Rozwój” realizowanego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014–2020 Oś Prio-
rytetowa 9.Region spójny społecznie Działanie 9.1 
Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna 
integracja – projekty konkursowe z Europejskiego 
Funduszu Społecznego .

Celem realizowanego przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej projektu „Stawiam na Rozwój” 
jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagro-

żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
z gminy Kocmyrzów-Luborzyca poprzez zapewnie-
nie im kompleksowego wsparcia w zakresie wypeł-
niania ról społecznych , planowania kariery i pod-
noszenia kwalifikacji społeczno-zawodowych, co 
w efekcie doprowadzi do podniesienia i utrzymania 
kompetencji społecznych.

W projekcie wezmą udział osoby dotknięte 
ubóstwem, doświadczające wielokrotnego wy-
kluczenia społecznego, pozostające poza rynkiem 
pracy ze względu na niskie lub zdezaktualizowane 
kwalifikacje zawodowe, niepełnosprawne, bezrad-
ne życiowo.

Wartość projektu pochodzącego ze środków 
Unii Europejskiej wynosi 570 738 zł.
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Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów- 
-Luborzyca z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości in-
formacji o okręgach wyborczych, ich granicach 
i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 
gminnej komisji wyborczej.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycz-
nia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 
r. poz. 754) w związku z rozporządzeniem Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. 

st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), podaję do 
wiadomości publicznej informację o okręgach wy-
borczych, ich granicach i numerach, liczbie rad-
nych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji 
Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy.jekty sieci 
wraz z mapami. Omówione zostały również ewen-
tualne problemy jakie mogą powstać podczas jej 
budowy, ze szczególnym uwzględnieniem tere-
nów kolejowych i przejściem przez nie.

„Partyzant” Dojazdów zdobywcą  
Pucharu Wójta Gminy

W środę 15 sierpnia na boisku sportowym 
w Kocmyrzowie odbył się piłkarski turniej o Pu-
char Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Roz-
grywki te organizowane w naszej gminie od 
wielu już lat mają charakter turnieju o piłkarskie 
mistrzostwo Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

W tegorocznych zawodach udział wzięły dru-
żyny: „Partyzanta” Dojazdów „Eklera” Baranówka, 
Sparty” Skrzeszowice, „Zawiszy” Sulechów, „Stra-
żaka” Goszcza oraz gospodarze rozgrywek zespół 
„Sokoła” Kocmyrzów. Turniej rozegrany został 
systemem „pucharowo-turniejowym”. W pierw-
szej, eliminacyjnej serii spotkań, rozegrane zostały 
trzy mecze, które trwały 2 x25minut. Ich zwycięz-
cy awansowali do rozgrywek finałowych Pucharu 
Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Okazały się 
nimi zespoły: „Strażaka” Goszcza, który zwyciężył 
drużynę „Zawiszy” Sulechów 4:3, Sparty” Skrze-
szowice, która pokonała „Eklera” Baranówka po 
serii rzutów karnych 3:1 (w normalnym czasie gry 
spotkanie zakończyło się remisem 1:1) oraz ze-
spół „Partyzanta” Dojazdów, po zwycięstwie 1:0, 
nad gospodarzami turnieju piłkarzami „Sokoła” 
Kocmyrzów,

Turniej finałowy rozpoczęło spotkanie pił-
karzy „Strażaka” Goszcza z drużyną „Sparty” 
Skrzeszowice, które zakończyło się zwycięstwem 
zespołu ze Skrzeszowic 5:2 W kolejnych rozegra-
nych meczach drużyna „Partyzanta” Dojazdów 
pokonała „Strażaka” Goszcza 7:0, a następnie 
drużynę „Sparty” Skrzeszowice 2:0, zdobywając 
tym samym Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Lu-

borzyca już po raz drugi z rzędu. Drugie miejsca 
w turnieju zajął zespół „Sparty” Skrzeszowice, 
a trzecie drużyna „Strażaka” Goszcza.

Zdobywca Pucharu Wójta Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca 2018 zespół „Partyzanta” Do-
jazdów, wystąpił w turnieju w następującym 
składzie: K. Matuszczyk, M. Morański, D. Ko-
zik, D. Chłoń, Patryk Kalisz, Przemysław Kalisz,  
K. Biały, K. Linczowski, K. Socha, D. Kubacki,  
W. Kalisz, S. Rafałowski, A. Wójcik, R. Po-
skrobko, D. Kwiecień, P. Cholewa, R. Gruchała,  
G. Rutka. Trenerem zespołu z Dojazdowa jest  
Ł. Stachurski, a Prezesem klubu pan W. Rado-
szek.

Zawody w Kocmyrzowie zakończyła uroczy-
sta ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom, 
przez ich fundatora Wójta Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca pana Marka Jamborskiego.

Zwycięska drużyna otrzymała z rąk pana Wój-
ta pamiątkowy Puchar oraz nagrodę finansową. 
Nagrody takie, wraz z honorowymi dyplomami, 
otrzymały również zespoły, które zajęły drugie 
i trzecie miejsce w rozgrywkach. 

Warto w tym miejscu podkreślić bardzo dobrą 
organizację tegorocznych zawodów w Kocmyrzo-
wie, do czego w istotny sposób przyczyniły się pa-
nie z kocmyrzowskiego Koła Gospodyń Wiejskich. 
Na uwagę zasługuje również coraz większe zain-
teresowanie, jakim cieszą się te rozgrywki wśród 
naszych mieszkańców, będąc tym samym kolejną 
formą integracji lokalnej i środowiskowej w naszej 
gminie.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy mieści się w Urzędzie Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, pok. 33, II piętro, tel. 12 387 16 10.

Wójt Gminy
/-/ Marek Jamborski
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o  Granice okręgu wyborczego Ilość radnych 

wybieranych 
w okręgu 

wyborczym

1. Goszyce, Wilków 1

2. Skrzeszowice, Łososkowice 1

3. Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka 1

4. Baranówka 1

5. Luborzyca 1

6. Marszowice, Sadowie, Goszcza 1

7. Część sołectwa Łuczyce na północ od ulic Prądnik, Krakowskiej, obejmująca ulice: Załucek, Ro-
dzinna, Wspólna, Przylasek, Zaciszna, Srebrna, Złota, Trzech Ogrodów, Rajska, Zwierzyniec, 
Brzozowa, Słoneczna, Sadowa, Na Stoku, Źródlana, Ryszarda Goli, Parkowa, Jurajska, Widokowa, 
Wichrowe Wzgórza, Pod Kopcem, Ogrodowa, Kwiatowa, Różana, Szkolna, Pod Lipami, Dworska, 
Wąwozowa, Szlachecka, Nad Potokiem, Dębowa, Klonowa, Topolowa, Jesionowa, Wrzosowa, Ja-
śminowa, Bukowa, Modrzewiowa, Polna, Sosnowa, Jodłowa, Akacjowa, Kalinowa, Graniczna, Pod 
Lasem, Spacerowa, Gaj, Leszczynowa, Świerkowa, Słoneczny Stok, Pogodna, Świętego Floriana

1

8. Część sołectwa Łuczyce na południe od ulic Prądnik, Krakowska włącznie z ulicami Prądnik, Krakow-
ską; obejmująca ulice: Prądnik, Krakowska, Stalowa, Tęczowa, Kazimierza Calika, Wiśniowy Sad, Nad 
Stacją, Widok, Michała Drzymały, Kolejowa, Starowiejska, Cicha, Kosynierów, Delówki, Na Wzgórzu, 
Zgodna, Krucza, Sowia, Pawia, Piwna, Kamykowa, Złote Łany, Spokojna, Zielona oraz posesję nr 221

1

9. Prusy, Zastów 1

10. Dojazdów 1

11. Krzysztoforzyce 1

12. Karniów, Czulice 1

13. Pietrzejowice, Rawałowice 1

14. Kocmyrzów, Głęboka 1

15. Wiktorowice, Maciejowice, Sulechów 1
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Podwójne święto OSP Czulice
Niedziela 19 sierpnia 2018 roku była dla jed-

nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach 
wyjątkowym dniem podwójnego święta. Tego to 
bowiem dnia odbyły się w Czulicach uroczyste 
obchody Jubileuszu 115 rocznicy powstania OSP 
Czulice, najstarszej działające w gminie Kocmy-
rzów-Luborzyca jednostki strażackiej, założonej 
w roku 1903 oraz uroczystość poświecenia pozy-
skanego przez druhów z Czulic, przy znaczącym 
wsparciu samorządu Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, średniego samochodu strażackiego SGBA 
Renault Midliner 2010. 

Strażackie święto w Czulicach rozpoczęło się 
od przemarszu pocztów sztandarowych i podod-
działów jednostek OSP, który prowadził Komen-
dant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca, do ko-
ścioła parafialnego w Czulicach, gdzie odprawiona 
została uroczysta Msza święta.

W przemarszu uczestniczyły poczty sztan-
darowe oraz pododdziały jednostek OSP z Głę-
bokiej, Karniowa, Goszczy, Goszyc, Łuczyc,Ło-
soskowic, Maciejowic, Rawałowic, Skrzeszowic, 
Marszowic, Biórkowa Wielkiego, Glewca, Wro-
nina, Czernichowa, Kościelnik, Wróżenic, Tropi-
szowa oraz jednostka OSP Czulice. Towarzyszyła 
mu muzyka marszowa w wykonaniu połączonych 

strażackich orkiestr dętych „TON” z Goszczy 
i „Skrzeszowianki” ze Skrzeszowic, pod batutą ka-
pelmistrza, pana Dariusza Pikora (Skrzeszowice). 
Uroczyste, koncelebrowane nabożeństwo w ko-
ściele parafialnym pw. św. Mikołaja w Czulicach 
odprawili wspólnie Kapelan Gminny Ochotni-
czych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Lu-

borzyca, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych w Prusach – ksiądz kanonik 
Bogusław Zając oraz proboszcz parafii pw. św. 
Mikołaja w Czulicach ksiądz Kazimierz Szarek. 
Po zakończonej Mszy św. druhowie, zaproszeni 
Goście, a przede wszystkim obecni na obchodach 
Jubileuszu OSP Czulice mieszkańcy tej miejsco-
wości udali się pod budynek remizy OSP, gdzie 

odbyła się dalsza część uroczystości. Zgodnie ze 
strażackim ceremoniałem rozpoczęła się ona od 
złożenie meldunku przez Komendanta Gminnego 
OSP druha Andrzeja Szwajcę, Członkowi Zarządu 
Głównego Związku OSP RP druhowi Adamowi 
Domagale oraz uroczystego wciągnięcia flagi pań-
stwowej na maszt. W dalszej części uroczystości 
Prezes OSP Czulice druh Zbigniew Wawro powi-
tał obecnych w Czulicach Gości, wśród których 
byli m.in.: nadbrygadier Stanisław Nowak – Ma-
łopolski Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie, druh Marek Jambor-
ski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zara-
zem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 

RP, druh Adam Domagała – Członek Zarządu 
Głównego Związku OSP RP oraz Radny Sejmiku 
Małopolskiego, młodszy brygadier Artur Nosek 
– Komendant Miejski Państwowej Straży Pożar-
nej w Krakowie, ksiądz kanonik Bogusław Zając – 
Kapelan Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, proboszcz prafii 
pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Pru-
sach, ksiądz Kazimierz Szarek – proboszcz parafii 
pw. św. Mikołaja w Czulicach, panowie Włodzi-
mierz Okrajek i Krzysztof Malik – Radni Powiatu 
Krakowskiego, pani Małgorzata Doniec – Prze-
wodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 

Radni i Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
pani Aneta Zięcik-Dziuba – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Karniowie. Szczególnie serdecznie 
druh Z. Wawro powitał obecnych w Czulicach 
druhów z zaproszonych jednostek OSP oraz 
mieszkańców Czulic.

Po zakończeniu ceremonii powitania, zebrani 
mieli okazję wysłuchać historii czulickiej Straży 
Pożarnej. Opowieść o historii OSP Czulice uzu-
pełniała niewielka, ale jakże wymowna wystawa 

poświęcona dziejom tej jednostki, na której moż-
na było zobaczyć m.in. wyjątkowej wartości histo-
rycznej zdjęcia, przedstawiające strażaków z Czu-
lic, a wykonane w latach 1905 i 1909.

Kolejnym punktem uroczystości w Czulicach 
było uroczyste, wspólne poświęcenie przez księ-
dza kanonika Bogusława Zająca i księdza pro-
boszcza Kazimierza Szarka nowo pozyskanego 
przez druhów z Czulic samochodu strażackiego, 
po którym nastąpiło jego oficjalne przekazanie 
w użytkowanie jednostce z Czulic przez druha 
Marka Jamborskiego – Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP oraz Komendanta Gminnego 
OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druha An-

drzeja Szwajcę.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości 

w Czulicach, z krótkimi wystąpieniami zwrócili się 
do zebranych: Małopolski Komendant Wojewódz-
ki PSP nadbrygadier Stanisław Nowak, Wójt Gmi-
ny, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP druh Marek Jamborski, Radny Sejmiku 
Wojewódzkiego i Członek Zarządu Głównego 
Związku OSP RP druh Adam Domagała, który po 
zakończeniu swojego wystąpienia wraz z Radny-
mi Powiatu Krakowskiego panem Włodzimierzem 
Okrajkiem i panem Krzysztofem Malikiem, wrę-
czyli na ręce Prezesa OSP Czulice druha Zbignie-
wa Wawro Medal „Polonia Minor”, którym przez 
Samorząd Małopolski uhonorowana została jed-
nostka z Czulic, Radny Powiatu Krakowskiego pan 
Włodzimierz Okrajek oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani Małgorzata 
Doniec, która w imieniu Rady Gminy wręczyła 
Prezesowi Z. Wawro specjalny, okolicznościowy 
adres gratulacyjny.
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Dożynki Gminne – Skrzeszowice 2018
Koniec lata to już od wieków, dla rolników czas 

radości, święto połączone z obrzędami dzięk-
czynnymi za szczęśliwe ukończenie żniw i prac 
polowych. Dlatego też w niedzielę 26 sierpnia 
2018 r. w Skrzeszowicach zorganizowane zostały 
Gminne Dożynki, będące podsumowaniem tego-
rocznych zbiorów i podziękowaniem Rolnikom za 
Ich ciężką pracę.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła uroczy-
sta koncelebrowana, dziękczynna Msza święta, 
która odprawiona została wspólnie przez pro-
boszcza parafii w Biórkowie Wielkim księdza 
Wawrzyńca Guta, księdza Bogusława Zająca – 
proboszcza parafii w Prusach, księdza Andrzeja 
Orlikowskiego – proboszcza parafii w Goszczy, 
księdza Tadeusza Majcher – proboszcza parafii 
w Luborzycy oraz diakona Pawła Latosa. Oko-
licznościowa homilię wygłosił główny celebrans 

nabożeństwa ksiądz Warzyniec Gut. Oprawę 
muzyczną tej wyjątkowej Mszy świętej zapewnili 
wspólnie muzycy z orkiestr dętych OSP Skrzeszo-
wice i OSP Goszcza.

Po zakończonym nabożeństwie nastąpiło po-

witanie Gospodarza Dożynek pana Marka Jam-
borskiego, Gospodyni Dożynek pani Łucji Nagacz 
oraz zaproszonych Gości wśród których byli m.in. 
poseł na Sejm RP pan Józef Lasota, Radni Powia-
tu Krakowskiego panowie Włodzimierz Okrajek 
i Krzysztof Malik, Komendant Gminny OSP pan 
Andrzej Szwajca, Przewodnicząca Rady Gminy 
pani Małgorzata Doniec, Radni i Sołtysi Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, Prezesi Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

W dalszej części uroczystości dożynkowych, 
na scenie w Skrzeszowicach, koncertowała ka-
pela ludowa „Gokowiacy”, która zaprezentowała 
publiczności wiązankę melodii ludowych. Po jej 
występie nastąpiła prezentacja jedenastu Grup 
Wieńcowych utworzonych przez Stowarzyszenie 
„Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu”, Stowa-
rzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowa, 
KGW Czulice, KGW Łososkowice, KGW Skrze-
szowice, KGW Prusy, KGW Kocmyrzów, KGW 

Maciejowice, KGW Baranówka, KGW Dojazdów 
i KGW Pietrzejowice, biorących udział w tego-
rocznych Dożynkach Gminnych oraz towarzyszą-

cym im Konkursie Wieńca Dożynkowego. Wieńce 
te oceniała komisja konkursowa, w skład której 
weszli: Włodzimierz Okrajek – Przewodniczący, 
etnograf, pani Inka Bogucka oraz pan Władysław 
Zięciak.

Tymczasem na scenie w Skrzeszowicach kon-
tynuowane były tradycyjne obrzędy dożynkowe. 
Rozpoczęło je przekazanie przez Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Skrzeszowic, Gospodarzom Dożynek 
panu Markowi Jamborskiemu i pani Łucji Nagacz 
tradycyjnego bochna chleba. Po tej symbolicznej 

uroczystości, głos zabrał Gospodarz Dożynek, 
Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który w swo-
im wystąpieniu serdeczne i gorąco podziękował 
wszystkim Rolnikom z terenu naszej gminy za 
Ich codzienną trudną, pełną poświęcenia pracę, 
której efekty są jakże ważnym elementem kształ-
tującym rozwój i przyszłość naszej „Małej Ojczy-
zny” – gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Następnie 
Gospodarze Dożynek, zgodnie z wielowiekową 
tradycją, podzielili specjalnie upieczony na tę oka-
zję bochen chleba, którym potem wspólnie czę-
stowali uczestników dożynkowych uroczystości 
w Skrzeszowicach. Następnie KGW z Baranówki 
przekazało Gospodarzowi Dożynek, Wójtowi 

Gminy panu Markowi Jamborskiemu wykonany 
przez siebie wieniec. Z kolei KGW Skrzeszowice 
wręczyło panu Posłowi Józefowi Lasocie specjal-
ny dożynkowy bochen chleba.

Po zakończeniu tej symbolicznej części na-
szych Gminnych Dożynek przyszedł czas na wy-
stęp taneczny znanego i podziwianego nie tylko 
w naszej gminie zespołu folklorystycznego, dzia-
łającego przy Centrum Kultury i Promocji, pod 
kierownictwem pana Kazimierza Cygana.

Ledwie przebrzmiały oklaski dla występu-
jących artystów, kiedy na na scenie pojawili się 
członkowie konkursowego jury : pan Włodzimierz 
Okrajek, pani Inka Bogucka, i pan Władysław 
Zięciak, którzy ogłosili wyniki Konkursu Wieńca 
Dożynkowego, w którym oceniane było 11 wień-
ców. Zgodnie z decyzją jurorów na szczególne 

wyróżnienie i dodatkową nagrodę zasłużył wie-
niec dożynkowy wykonany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Czulic, w którym zadaniem pani Inki 
Boguckiej: „zachowane zostały wszelkie tradycyjne 
elementy etnograficzne, charakteryzujące klasyczny 
wieniec dożynkowy”. Wyróżniony wieniec z Czu-
lic, będzie reprezentował gminę Kocmyrzów-Lu-
borzyca na zbliżających się Dożynkach Powiatu 
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Dożynki parafialne w Luborzycy
W niedzielę 19 sierpnia br. odbyły się w Lubo-

rzycy tradycyjne Dożynki Parafialne. Ich najważ-
niejszym punktem była uroczysta, dziękczynna 
Msza święta, którą w luborzyckiej świątyni od-
prawił proboszcz parafii, ksiądz Tadeusz Maj-
cher. W trakcie nabożeństwa ksiądz proboszcz 
poświęcił wspaniałe wieńce dożynkowe, a także 

specjalnie na tą okazję upieczone i złożone u stóp 
Ołtarza symboliczne kołacze i bochny chleba, 
przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiej-

skich z Baranówki, Kocmyrzowa, Łuczyc, Maciejo-
wic, Pietrzejowic i Wilkowa.

Po zakończonym nabożeństwie panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich tak jak i w latach ubiegłych 
zaprosiły wszystkich parafian na skromny poczę-
stunek. „Królowały” jak zwykle wspaniałe ciasta. 
Degustując przygotowane wiktuały, wszyscy 
chętni, a było ich nie mało, mogli równocześnie 
podziwiać przygotowane wieńce dożynkowe.

„Najpiękniejsze ziele z Luborzycy”
W środę 15 sierpnia br. w dzień Święta Mat-

ki Bożej Zielnej, Koło Gospodyń Wiejskich w Lu-
borzycy oraz Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Luborzycy zorganizowały wspólnie, 
konkurs pn.: „Najpiękniejsze ziele z Luborzycy” 
czyli konkursu na najpiękniejszy bukiet wykona-
ny z okazji wspomnianego już Święta Matki Bożej 
Zielnej. Jak powiedziała nam pani Jadwiga Wal-
czak, Przewodnicząca KGW Luborzyca i jedna 
z głównych inicjatorek organizacji konkursu: „Bu-
kiety zgłoszone do konkursu, winny być wyko-
nane wyłącznie z roślin pochodzących z lasów, 
łąk i ogrodów, ze szczególnym uwzględnie-
niem ziół (np. mięta, ruta, dziewanna, lebiodka, 
krwawnik, hyzop, czarnuszka, cząber, rozmaryn 
i inne) oraz kwiatów polnych i ogrodowych, 
a także gałązek np. jarzębiny, leszczyny, mir-
tu lub jabłka nabitego na patyczek. Ponadto 
wszystkie ozdoby, wiązania, czy dodatki powin-
ny mieć charakter ekologiczny”.

Do konkursu zgłoszone zostało ponad 150 
bukietów, które oceniało jury, w składzie: pani 
Jadwiga Walczak, ksiądz Mieszko Ćwiertnia, wi-
kariusz parafii w Luborzycy oraz pani Elżbieta 
Pierwoła, plastyk, pracownik Centrum Kultu-
ry i Promocji. Najważniejszym kryterium oceny 
konkursowych bukietów, którym kierowało się 
jury, był skład i ilość wykorzystanych ziół i kwia-
tów oraz estetyka i technika ułożenia bukietu. 
Ostatecznie nagrodzone zostało pięć bukietów, 

Krakowskiego. Konkursowe jury, doceniając za-
angażowanie, pracę i troskę o zachowanie tradycji 
postanowiło uhonorować specjalnymi nagrodami 
wszystkie biorące udział w Konkursie Koła Go-
spodyń Wiejskich.

W dalszej części Dożynek na scenie wystąpiły 
z tradycyjnymi dla tego święta przyśpiewkami pa-
nie z KGW Skrzeszowice, KGW Wilków, nowo po-
wstałej Grupy Śpiewaczej działającej przy Gmin-
nym Kole Emerytów i Rencistów, KGW Czulice 
oraz zespół wokalny „Serenada”, działający przy 
Centrum Kultury i Promocji pod kierownictwem 

pani Heleny Chochołek, Estera Wierzbińska – 
wokalistka doskonaląca swój warsztat muzyczny 
w naszym Centrum, która wykonała utwór „Czer-
wone korale”, a także połączone orkiestry dęte 
„Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic i „TON” z Gosz-
czy.

Podczas tegorocznych Dożynek, ich uczest-
nicy mogli podziwiać wyroby artystyczne na spe-
cjalnym stoisku przygotowanym przez Stowarzy-
szenie „Jesienny Liść”.

W imieniu wszystkich obecnych na naszych 
Gminnych Dożynkach w Skrzeszowicach pragnie-
my złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania 
organizatorom tegorocznych Dożynek Gminnych, 
a w szczególności Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, paniom ze Sto-
warzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, zwłaszcza 
zaś paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Skrze-
szowicach. Równie serdeczne podziękowania 
składamy wszystkim występującym artystom, 
druhom z Ochotniczej Straży Pożarnych w Skrze-
szowicach oraz wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji tegorocznego Święta Plonów, za ich 
zaangażowanie i poświęcony czas.

Podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować członkiniom 

Koła Gospodyń Wiejskich ze Skrzeszowic za Ich 
zaangażowanie, pracę i trud włożony w organiza-
cję tegorocznych Gminnych Dożynek, które odby-
ły się w naszej miejscowości, w Skrzeszowicach.

Łucja Nagacz Radna i Sołtys Skrzeszowic
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wykonanych przez: panie Monikę Pantoł, panią 
Katarzynę Kozłowską, panią Wiolettę Górec-
ką, panią Stanisławę Kwatera oraz Kacpra Kor-
calę. Zwycięzcy konkursu zostali uhonorowani 
nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Luborzycy, firmę 

”Sofnet” oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Lubo-
rzycy i Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów 
„Jesienny liść”. Konkursowe jury wyróżniło także 
20 kolejnych bukietów, których autorzy otrzy-
mali symboliczne upominki, przygotowane przez 

organizatorów oraz Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ponadto, orga-
nizatorzy konkursu „Najpiękniejsze ziele z Lu-
borzycy” zadbali o specjalne „słodkie” upominki 
dla wszystkich jego uczestników oraz wyjątkowo 
licznej publiczności. W trakcie trwania pierwszego 
w naszej gminnie konkursu na najpiękniejszy bu-
kiet wykonany z okazji Święta Matki Bożej Zielnej, 
koncertował zespół wokalny „Serenada”, który 
nie pierwszy już raz swoim śpiewem wzbogaca 
i upiększa różnorakie wydarzenia kulturalne, któ-
re odbywają się w naszej gminie. 

Pielgrzymi w Dojazdowie
6 sierpnia 2018 r., Dojazdów, tak jak i przez 

wiele poprzednich lat, gościł grupę ponad 220 
pielgrzymów udających się na pieszą pielgrzymkę 
do Częstochowy, których nasi mieszkańcy jak za-
wsze przyjęli z wielką radością i uznaniem. W Do-
jazdowie pielgrzymi odpoczywali na boisku spor-
towym i częstowali się przygotowanymi przez 
naszych mieszkańców smakołykami.

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Dojazdowa 
oraz sponsorom za okazane wsparcie finansowe. 

Sołtys Halina Zięciak

Produkty lokalne w Prusach
W niedzielę 12 sierpnia br. Stowarzyszenie 

KGW Gminy Kocmyrzów-Luborzyca „Kolibaby" 
oficjalnie otwarło Punkt Promocji i Sprzedaży Pro-
duktów Tradycyjnych i Regionalnych w Prusach. 
Na jego inauguracji obecni byli zaproszeni Goście 
w osobach m.in. radnej Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca pani Katarzyny Koneweckiej-Hołój oraz 
Prezesa Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów 
„Jesienny Liść” pana Teofila Witkowskiego.

Punkt Promocji i Sprzedaży Produktów Tra-
dycyjnych i Regionalnych w Prusach został utwo-
rzony w ramach inicjatywy Urzędu Marszałkow-
skiego i Zarządu Województwa, która dotyczyła 
utworzenia czterech tego rodzaju punktów, zloka-
lizowanych w Kętach,Gorlicach, Człuchowie i wła-
śnie Prusach. Są to miejsca gdzie producenci pro-
duktów rolnych mogą je sprzedawać. Projekt ten 
będzie trwał do końca listopada br. Serdecznie 
zapraszamy do degustacji i zakupów wszystkich 
smakołyków z naszego regionu i całej Małopolski, 

zwłaszcza iż codziennie są to inne produkty, świe-
że, ekologiczne czyli po prostu zdrowe produkty.

Punkt Promocji i Sprzedaży Produktów Tra-
dycyjnych i Regionalnych w Prusach jest otwar-
ty od poniedziałku do czwartku w godzinach 
15.00–19.00, natomiast w niedzielę od godziny 
8.00 do godziny 13.00.

Prezes Stowarzyszenia „Kolibaby”
Katarzyna Wcisło-Nowak

Zapraszamy na III Bieg  
Pocztyliona

W sobotę 8 września 2018 r. po raz pierwszy 
przez gminę Kocmyrzów-Luborzyca pobiegną 
biegacze na trasie Biegu Pocztyliona. Patronat 
nad tą częścią trasy biegu, która przebiega przez 
naszą gminę objął Wójt Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca pan Marek Jamborski. Bieg Poczty-
liona, organizowany jest już po raz trzeci, a jego 
celem jest przybliżenie informacji historycznych 
o Polsce i Polakach zamieszkujących na terenach 
Podlasia i pogranicza polsko-litewsko – białoru-
skiego. Poprzez udział w Biegu, jego uczestnicy 
chcą przede wszystkim złożyć hołd pokoleniom 
Polaków, którzy oddali życie za wolną i niepodle-
głą Polskę. Pośród innych celów, jakie postawili 
sobie organizatorzy III Biegu Pocztyliona są m.in. 
popularyzacja wiedzy o systemie zorganizowanej 
łączności pocztowej na Wielkim Gościńcu Litew-
skim i Szlaku Jagiellońskim w latach 1386–1611, 
popularyzacja kultury fizycznej, zwłaszcza bie-
gów długodystansowych oraz połączenia kultury 
fizycznej z edukacją wiedzy historycznej o kraju 
ojczystym, a poprowadzenie biegu przez Wilno 
i Grodno, ma za zadanie podtrzymanie więzi kultu-
rowej migrantów z Polski i z Polakami za wschod-
nią granicą. Termin przeprowadzenia wydarze-
nia wiąże się z setną rocznicą odzyskania przez 

Polskę niepodległości, 460 rocznicą utworzenia 
Poczty Królewskiej, 79 rocznicą obrony Poczty 
Polskiej w Gdańsku, 300 rocznicą koronacji MB 
Trockiej, 335 rocznicą odsieczy wiedeńskiej, oraz 
planowanym odsłonięciem pomnika króla Jana 
III Sobieskiego na górze Kahlenberg w Wiedniu. 
Jak już wspomniano powyżej po raz pierwszy 
uczestnicy Biegu Pocztyliona będą mieli okazję 
poznać historię i dzień dzisiejszy naszej gminy. 
Bieg ten stał się okazją do organizacji szeregu im-
prez towarzyszących, które odbędą się w pobli-
żu siedziby naszego Centrum Kultury i Promocji 
w Baranówce, a wśród których wymienić należy 
wystawę plenerową poświęcona historii Poczty 
Królewskiej, wykład monograficzny o dziejach 
Poczty Polskiej, uroczyste zasadzenie pamiątko-
wego drzewka, upamiętniającego III Bieg Poczty-
liona w Baranówce oraz konkurs plastyczny, gry 
terenowe i szereg innych atrakcji przygotowanych 
m.in. przez Gminne Centrum Kultury i Promocji.

Na wymienione atrakcje serdecznie zapra-
szamy wszystkich mieszkańców naszej gminy 
w sobotę 8 września od godziny 12.00 do Ba-
ranówki.
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100-lecie polskiej Niepodległości
Edward Kleszczyński p.s. „Dzik” (1892–1984)

„W Skrzeszowicach u p. Kleszczyńskiego zare-
kwirowałem pięć koni, które były pierwszemi końmi 
przyszłego pułku ułanów. Stamtąd też pomaszerował 
z nami młody Dzik – Kleszczyński, późniejszy oficer  
1 pułku ułanów” – tak po latach pisał o przyłącze-
niu się do patrolu zwiadowczego, wysłanego przez 
Józefa Piłsudskiego ,celem rozpoznania sił rosyj-
skich stacjonujących w rejonie przygranicznym, 
Edwarda „Dzika” Kleszczyńskiego,dowódca patro-
lu Władysław Belina-Prażmowski. Z kolei Zofia Za-
wiszanka wydarzenie to tak przedstawia w swoich 
wspomnieniach: „Pod koniec obiadu zajechał najbliż-
szy nasz sąsiad, członek Drużyny Strzeleckiej w Wied-
niu, Edward Kleszczyński – który przez stratę zarekwi-
rowanych koni dowiedział się o wkroczeniu pierwszego 
patrolu. Tu dopiero wtajemniczyliśmy go w powzięte 
już postanowienia – z zazdrością, podziwem i niepew-
nością zarazem patrzył na Belinę i jego ludzi. Lecz wa-
hanie było krótkie: zerwał się nagle, by jechać do domu 
po najpotrzebniejsze wyekwipowanie – i za godzinę był 
już znowu, gotów do drogi”.

„Ósmy ułan Beliny”, bo tak po wydarzeniach  
4 sierpnia 1914 roku nazywano Edwarda Klesz-
czyńskiego, przyszedł na świat 6 września 1892 
roku w Skrzeszowicach, jako syn Bogusława Klesz-
czyńskiego seniora i Heleny z Czarnomorskich. 
Tutaj też, w Skrzeszowicach wraz ze swoim ro-
dzeństwem, w majątku ojca spędził dzieciństwo. 
Uczęszczał do Wyższej Szkoły Realnej w Krako-
wie (obecnie V L.O), którą ukończył w roku 1909. 
Po otrzymaniu świadectwa naturalnego Edward 
Kleszczyński kontynuował naukę w wiedeńskiej 
Wyższej Szkole Rolniczej. Tam też, w Wiedniu, 
ukończył roczny kurs w Akademii Handlowej. 
Podczas pobytu w Wiedniu Edward Kleszczyński, 
jako członek Polskich Drużyn Strzeleckich mocno 
zaangażował się w działalność patriotyczną. Jak 
już wspomniano powyżej 4 VIII 1914 r. Edward 
Kleszczyński przyjął pseudonim „Dzik” i przyłączył 
się do patrolu strzeleckiego Władysława „Beli-
ny”Prażmowskiego. W latach 1914 – 1917, jako ka-
walerzysta, brał udział w walkach najpierw pluto-
nu, szwadronu i dywizjony jazdy legionowej, która 

jesienią 1915 r. przekształciła się w 1 Pułk Ułanów 
Legionów Polskich. W roku 1916 został promo-
wany do stopnia porucznika. W okresie lipiec–li-
stopad 1917 r., po tzw. „kryzysie przysiegowym” 
był więziony przez wojskowe władze austriackie 
w Przemyślu. Po opuszczeniu wiezienia, Edward 
Kleszczyński włączył się w działalność Polskiej 
Organizacji Wojskowej i jako jej członek aktywnie 
uczestniczył w akcji rozbrajania austriackiego woj-
ska i żandarmerii, do której doszło w październi-
ku–listopadzie 1918 r. Po odzyskaniu przez Polskę 
Niepodległości Edward Kleszczyński rozpoczął 
służbę w odrodzonym Wojsku Polskim. Podczas 
wojny polsko – sowieckiej brał udział w walkach 
na Litwie, a następnie na froncie ukraińskim, gdzie 
w wyróżnił się m.in. w walkach z 1 Konną Armią Sie-
miona Budionnego. Brał udział w min. w walkach 
pod Równem i nad Styrem, w bitwach od Mikoła-
jewem i pod Chotyniem, potyczkach i starciach pod 
Beresteczkiem i Szurowicami, pod Chołujowem, 

Edward Kleszczyński (zdjęcie ze zbiorów Izby Pamięci  
Senatora RP E. Kleszczyńskiego w Radziemicach)
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pod Artasowem, pod Bóbrką, pod Czachrowem, 
pod Chodorowem. Podczas walk pod Sieniawką, 
jako rotmistrz, objął dowodzenie pułku, niedłu-
go potem awansowany został do stopnia majora. 
Edward Kleszczyński był współtwórca 11 Pułku 
Ułanów, który 28 maja 1937 r., decyzją ówczesne-
go Ministra Spraw Wojskowych, generała dywizji 
Tadeusza Kasprzyckiego, otrzymał imię nazwę 
„Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza”. Za udział 
w wojnie polsko – bolszewickiej Edward Kleszczyń-
ski został uhonorowany Krzyżem Walecznych i Or-
derem Virtuti Militari V kl. (nr 3784).

Po przejściu do rezerwy w roku 1921 Edward 
Kleszczyński zajął się gospodarowanie w należą-
cym do niego majątku ziemskim w Radziemicach. 
Po ślubie w 1932 roku z Ireną Mirowską zajmował 
się także majątkiem ziemskim w Czechach. Wspól-
nie z braćmi Józefem (gospodarującym w Jaku-

bowicach) oraz Bogusławem (gospodarującym 
w Polanowicach i Skrzeszowicach) był założycie-
lem spółki zajmującej się hodowlą uprawy roślin. 
Przez wiele lat sprawował funkcję prezesa Izby Rol-
niczej w Krakowie oraz Okręgowego Towarzystwa 
Rolniczego w Miechowie. Aktywnie uczestniczył 
także w inicjatywach społecznych, nawiązujących 
do upamiętnienia miejsc szczególnie ważnych dla 
historii Polski m.in. takich jak usypanie kopca w Ra-
cławicach upamiętniającego bitwę stoczoną przez 
wojska T. Kościuszki z wojskami rosyjskimi 4 IV 
1794 r. 

W okresie międzywojennym Edward Klesz-
czyński brał czynny udział w polskim życiu poli-
tycznym. Jako osoba wyjątkowo mocno związana 

z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego był ak-
tywnym członkiem Bezpartyjnego Bloku Współ-
pracy z Rządem. Z ramienia tegoż ugrupowania 
dwukrotnie piastował mandat poselski, będąc 
parlamentarzystą Sejmu II kadencji (1928–1930) 
i III kadencji (1930–1935). W wyborach 1935 roku 
Edward Kleszczyński wybrany został senatorem 
RP i funkcję tę pełnił do września 1939 r. Podczas 
kampanii wrześniowej 1939 r. pełnił funkcję III za-
stępcą dowódcy Mazowieckiej Brygady Kawalerii, 
stanowiącej część składową Armii „Modlin”. W cza-
sie toczonych przez jego jednostkę walk odwro-
towe na Mazowszu. 24 września pod Suchowolą 
resztki Brygady zostały przez Niemców rozbi-
te,a sam Edward Kleszczyński dostał się do niewoli 
niemieckiej, z której zresztą niebawem zbiegł. Po 
dotarciu do Krakowa, a następnie do rodzinnego 

majątku Edward Kleszczyński szybko włączył się 
w działalność tworzącej się konspiracji. Był jednym 
z pierwszych członków Służby Zwycięstwu Polski 

(organizowanej w Okręgu Krakowskim przez jego 
przyjaciela z 11 Pułku Ułanów Legionowych, płka 
dypl. Juliana Filipowicza „Poboga”), a od 1940 roku 
Związku Walki Zbrojnej. Działając w strukturach 
konspiracyjnych Edward Kleszczyński nadal posłu-
giwał się swoim legionowym pseudonimem „Dzik”, 
choć o czym warto przypomnieć, używał także 
drugiego pseudonimu “Miechowita”. Skutkiem 
wielkiego zaangażowania Edwarda Kleszczyńskie-
go w działalność konspiracyjną było jego dwukrot-
ne aresztowanie przez niemieckie władze okupa-
cyjne i jego pobyt w więzieniu na ul. Montelupich 
w Krakowie oraz osławionej niemieckiej „katowni” 
przy al. Szucha w Warszawie.

Od sierpnia 1942 r. działał w ścisłym sztabie In-
spektoratu Rejonowego Armii Krajowej Miechów. 

W lipcu 1944 r. Edward Kleszczyński mianowany 
został dowódcą formowanej wówczas Krakowskiej 
Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej „Bank”, której 
żołnierze uczestniczyli latem 1944 roku w walkach 
o utworzenie, a później utrzymanie wolnej od nie-
mieckiej okupacji albo Rzeczypospolitej Kazimier-
sko – Proszowskiej czyli Rzeczypospolitej Party-
zanckiej.

W 1945 roku, po wkroczeniu na te terenu od-
działów sowieckich, w obawie o swoje życie pod-
pułkownik Edward Kleszczyński przedostał się 
na „Zachód”. Tam służył w.1 Dywizji Pancernej 

gen. Stanisława Maczka, a następnie w 1 Pułku 
Ułanów Krechowieckich II Korpusu Polskiego we 
Włoszech. Z Włoch udał się na Wyspy Brytyjskie 
do utworzonego Korpusu Przysposobienia i Roz-
mieszczenia. Po kilku latach, w roku 1950, Edward 
Kleszczyński wyemigrował do Stanów Zjedno-
czonych Ameryki i osiadł w Nowym Jorku. Stał 
się znaną postacią polskiego życia emigracyjnego 
w Stanach Zjednoczonych AP. Pełnił m.in. funkcję 
prezesa Ligi Niepodległości, działał w Kongresie 
Polonii Amerykańskiej był członkiem Stowarzysze-
nia Polskich Kombatantów w USA. Edward Klesz-
czyński przez wiele lat współpracował z Instytu-
tem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, w którym 
pełnił funkcję wiceprezesa (1952–1953), skarbnika 
(1968–1969) i sekretarza zarządu (1974–1975). 
W uznaniu jego zasług Rada Naukowa Instytutu 
nadała mu w roku 1982 Honorowe Członkostwo 
Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Edward Kleszczyński zmarł 20 stycznia 1984 
roku w Nowym Jorku, a jego ciało spoczęło na 
cmentarzu weteranów w Doylewston, miejscowo-
ści w stanie Pensylwania, zwanej „amerykańską 
Częstochową”.

Opr. Jerzy St. Kozik

Legitymacja senatorska E. Kleszczyńskiego (zdjęcie ze zbiorów Izby 
Pamięci Senatora RP E. Kleszczyńskiego w Radziemicach)

Legitymacja poselska E. Kleszczyńskiego (zdjęcie ze zbiorów Izby 
Pamięci Senatora RP E. Kleszczyńskiego w Radziemicach)

Książka meldunkowa z okresu pobytu E. Kleszczyńskiego  
w Wiedniu (zdjęcie ze zbiorów Izby Pamięci Senatora RP  

E. Kleszczyńskiego w Radziemicach)

Edward Kleszczyński po roku 1945 r. (zdjęcie ze zbiorów Izby 
Pamięci Senatora RP E. Kleszczyńskiego w Radziemicach)

Świadectwo maturalne E. Kleszczyńskiego (zdjęcie ze zbiorów Izby 
Pamięci Senatora RP E. Kleszczyńskiego w Radziemicach)
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Poznaj historię swojej gminy!
W okresie wrzesień – listopad 2018 r. Stowa-

rzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, 
we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszyst-
kich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i do-
rosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno 
– genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 
lecie Odzyskania Niepodległości”. Warsztaty od-
bywać się będą w siedzibie Centrum Kultury 
i Promocji, Baranówka 6, a ich program przed-
stawia się następująco:
• 15 września br. godz. 15.00 – „Luborzyca 

i Kocmyrzów w średniowieczu” – dr Agnieszka 
Baran,

• 29 września br. godz. 15.00 – „Rycerze i szlach-
ta z okolicy obecnej gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca w średniowieczu i epoce nowożytnej” – 
dr Piotr Magiera,

• 13 października br. godz. 15.00 – „Jak odszukać 
dziadka? Genealogia i badania genealogiczne – 
lokalna specyfika” – dr Piotr Magiera,

• 27 października br. godz. 15.00 – „Jak żyli chło-
pi w epoce nowożytnej we wsiach z obecnej 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca?” – dr Klaudia 
Skrężyna,

• 3 listopada br. godz. 15.00 – „Rola mieszkań-
ców obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
w odzyskaniu przez Polskę niepodległości” –  
dr Adam Sasinowski, 

• 17 listopada br. godz. 15.00 – „Na arenie wal-
ki mocarstw. Kocmyrzów-Luborzyca w czasie 
I wojny światowej” – dr Adam Sasinowski.

Podsumowaniem i zakończenie warsztatów bę-
dzie bezpłatna wycieczka autokarowa dla wszyst-
kich ich uczestników pn. „Znane i nieznane zabytki 
Krakowa”.

Wszystkich zainteresowanych, nie tylko mi-
łośników historii, serdecznie zapraszamy. Wy-
starczy tylko przyjść do naszego Centrum Kultu-
ry, aby poznać przeszłość, a być może i odnaleźć 
„zapomniane” dzieje własnych przodków. Ser-
decznie zapraszamy!

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego 
Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Organizator: Wydarzenie w ramach:Partner: Patroni medialni:                 

Warsztaty historyczno – genealogiczne dla dzieci i seniorów
100 lecie odzyskania niepodległości
Ojczyzna
mała
Moja
Słomniki, Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca
01.09 – 30. 11. 2018
Stowarzyszenie „NASZA PRZESZŁOŚĆ - NASZE DZIEDZICTWO” zaprasza na:

Patronat honorowy: Wojciech Pałka - Starosta Powiatu Krakowskiego

Wakacyjny wyjazd integracyjny  
mieszkańców Luborzycy

Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy oraz 
Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów „Jesienny 
liść” wraz z grupą przyjaciół spędziło niezwykle 
miło niedzielę 5 sierpnia br.

Czterdzieści osób z okładem pojechało na wy-
cieczkę Szlakiem Orlich Gniazd. Szlak ten obejmu-
je ruiny wielu zamków, my jednakże skupiliśmy się 
na zamkach w Ojcowie, Pieskowej Skale, Rabsz-

tynie oraz w Smoleniu. Były spacery, zwiedza-
nie, nawet film, a w przerwie kawa. W godzinach 
popołudniowych Smoleń przywitał nas nie tylko 
rezerwatem przyrody i zamkiem, ale również go-
ścinnym miejscem, gdzie mogliśmy pobiesiado-
wać. Był więc wiejski chleb ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem, grillowane kiełbaski, no i oczywiście 
ciasta, a przede wszystkim śpiewanie, śpiewanie 
i mnóstwo śmiechu. Po powrocie Uczestnicy wy-
cieczki stwierdzili: „Tak udaną niedzielę trzeba 
koniecznie powtórzyć”.

Zaproszenie Centrum Kultury
Centrum Kultury i Pro-

mocji zaprasza mieszkańców 
gminy na wieczór artystyczny 
w sobotę 22 września 2018 r. 
Początek wieczoru o godzinie 
16.00.

W programie:

16.00 – Spektakl „W poszuki-

waniu rodzinnej miłości” w wy-
konaniu Apostolskiej Grupy 
Artystycznej. Spektakl re-
żyseruje Sławomir Węglarz. 

18.00 – Koncert „Piórem 
spisane, piórkiem zagrane”, 
oparty na na tekstach Jędrze-
ja Kitowicza „Opis obyczajów 
za panowania Augusta III”,  
z muzyką w wykonaniu duetu 
klawesynowego.
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„Warsztaty Zdrowia dla Kobiet”
Projekt dofinansowany z Funduszy Europej-

skich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej 
kobiet w wieku 50–69 lat w zakresie profilaktyki 
raka piersi” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020.

17 sierpnia 2018 r. w Centrum Kultury i Pro-
mocji w Baranówce odbyły się „Warsztaty Zdrowia 
dla Kobiet” w ramach ww. projektu realizowanego 
przez Centrum Medyczne „Maszachaba”, w któ-
rym uczestniczyły panie, mieszkanki naszej gmi-
ny, urodzone w latach 1968–1949. W programie 
warsztatów znalazły się m.in. wykłady na temat 
profilaktyki nowotworowej prowadzone przez 
lekarza i położną, wykład na temat zdrowych na-
wyków żywieniowych, nauka techniki samobada-
nia piersi na fantomach, projekcja krótkich filmów 
o tematyce dotyczącej profilaktyki raka piersi oraz 
inne rodzaje działań prozdrowotnych, takie jak: in-
struktaż pierwszej pomocy przedmedycznej, ana-
liza składu ciała. W tej części piątkowych „Warsz-
tatów Zdrowia dla Kobiet” uczestniczyło ponad  

48 pań, mieszkanek naszej gminy. Panie te skorzy-
stały również z bezpłatnych badań USG tarczycy. 

W drugiej części spotkania w Baranówce, orga-
nizatorzy zapewnili jego uczestniczkom możliwość 
przeprowadzenia bezpłatnych badań mammogra-
ficznych, z których skorzystało 72 nasze mieszkan-
ki. 

Orkiestra z Goszczy koncertuje w Krakowie
Orkiestra Dęta „TON” z Goszczy wzięła udział 

w obchodach XXII Ogólnopolskiego Święta Komi-
niarzy, które miało miejsce w Krakowie. Rozpo-
częła je Msza Święta w Bazylice pw. Św. Floriana 
– patrona Kominiarzy, a celebrował ją Metropoli-
ta Krakowski – arcybiskup Marek Jędraszewski. 
W trakcie nabożeństwa, Orkiestra „TON” wykona-
ła pieśni kościelne. Po Mszy św., Orkiestra z Gosz-
czy prowadziła uroczysty przemarsz Kominiarzy 
ulicami Krakowa – spod kościoła św. Floriana 
przez Plac Matejki, Bramę Floriańską, ulicę Floriań-
ską, Rynek Główny, ulicę Grodzką aż pod Wawel. 
W przemarszu tym uczestniczyło ponad 200 komi-
niarzy z całej Polski. 
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Przygotowania grupy „Unique Pro”  
do finału 1TalentShow

W czerwcu najstarszy skład cheerleaderek tre-
nujących w CKiP „Unique Pro” zgłosił swój udział 
w konkursie TanlentShow, organizowanym przez 
Centrum Handlowe M1. W pierwszym etapie kon-
kursu zespół otrzymał ponad 4 tysiące głosów dla 
filmiku, na którym dziewczęta zaprezentowały 
swoje umiejętności taneczne i akrobatyczne. Dzię-
ki tak dużej ilości głosów w gronie ponad 330 zgło-
szeń weszły do finału jako najbardziej popularny ar-
tysta w Krakowie oraz zajęły 5 miejsce w rankingu 
ogólnopolskim.

Już 25 sierpnia zespół zmierzy się przed jury 
z 19 innymi utalentowanymi artystami z Krakowa 
i okolic. Dziewczęta będą walczyć o główną na-
grodę 20 tysięcy złotych. Niezależnie od wyniku 
intensywne treningi już zaowocowały podniesie-
niem umiejętności tanecznych każdej zawodniczki. 
Praca dziewcząt została doceniona między inny-
mi przez Stowarzyszenie „Piękne Anioły”, które 
ufundowało dla zespołu nowe stroje treningowe. 
Treningi do specjalnego pokazu prowadziła trener 
Lidia Stefańska przy współpracy z Mariuszem Ja-
suwieniasem, doświadczonym tancerzem i choreo-
grafem, uczestnikiem programu You Can Dance.

Tuż po imprezie finałowej dzieci ze wszystkich 
grup „Unique” wyjadą na tygodniowy obóz szkole-
niowy do Zakopanego. W czasie wyjazdu tancerki 

poznają choreografie na nowy sezon oraz będą 
brać udział w licznych zajęciach integracyjnych.

W najbliższym sezonie zapraszamy do trzech 
grup turniejowych: „Unique Kids” (8–12lat), 
„Unique Teens” (grupa początkująca/średnio 
zaawansowana 12–16lat), „Unique Pro” (grupa 
zaawansowana 12–16lat). Dodatkowo będą pro-
wadzone zajęcia dla dzieci stawiających pierwsze 
kroki w cheerleadingu – OPEN. Planowany jest 
także start nowego składu „Unique Moms” dla Pań 
powyżej 29 roku życia. Zapisy do wszystkich grup 
odbędą się 3 września o godz.17.00 w Centrum 
Kultury.

Letnie warsztaty gitarowe  
w Centrum Kultury

Jak co roku, w drugim miesiącu wakacji, dzieci 
mogły nieodpłatnie skorzystać z prowadzonych 
przez Centrum Kultury warsztatów gitarowych. 
Na zajęciach uczestnicy warsztatów mieli możli-
wość poznania instrumentu, nauki różnych technik 
akompaniamentu, nauczenia się wielu akordów 
oraz kilku prostych znanych piosenek. Był też czas 
popróbowania swoich umiejętności gry na profe-
sjonalnej gitarze elektrycznej.

Zapraszamy  
dzieci młodzież oraz dorosłych do Centrum Kultury i Promocji

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć

ZAJĘCIA STAŁE
 

BALET
 

CHEERLEADERS 
 

FITNESS DLA MAM
 

FORMACJA GITAROWA
 

GITARA - INDYWIDUALNE
 

JUDO
 

KICK-BOXING
 

KLUB TWÓRCZEGO DZIECIAKA
 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU
 

LADIES DANCE
 

PERKUSJA

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH I ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
 

SKRZYPCE
 

TANIEC LUDOWY
 

TWÓRCZA AKADEMIA MALUCHA
 

WARSZTATY PLASTYCZNE
 

ZAJECIA WOKALNE
 

ZUMBA

ZAJĘCIA DODATKOWE
 

FITNESS 
 

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA
 

HIP HOP
 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

JĘZYK HISZPAŃSKI
 

TANIEC JAZZOWY
 

WUSHU

ZDROWY KREGOSŁUP

W Naszym Centrum każdy znajdzie coś dla siebie !!!

www.ckip.pl                               12 387 18 11
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Półkolonia w Centrum Kultury
W dniach 20–24 sierpnia br. w Centrum Kultu-

ry i Promocji zorganizowano po raz kolejny półko-
lonie dla dzieci w wieku od 7–14 lat. Wzięło w niej 
udział 45 dzieci. 

W poniedziałek koloniści wyruszyli w poszu-
kiwaniu ekstremalnych przygód do Parku Linowe-
go „Xtreme Park” w Wieliczce. Na dwóch trasach 
o różnym stopniu trudności znajdowało się łącz-
nie 35 przeszkód. Pokonanie ich okazało się dla 
naszych kolonistów przede wszystkim wspaniałą 
przygodą z dużą dawką pozytywnej adrenaliny. Po 
zaliczeniu trasy na naszych kolonistów czekały cie-
płe i pachnące kiełbaski i chleb z ogniska. Kolejny 
dzień to wyjazd do „GOJump” w Krakowie. Tutaj 
koloniści wraz z wychowawcami, którzy również 
korzystali z atrakcji mieli okazję wyskakać się do 
upadłego. Następną atrakcją tego dnia był Park 

Doświadczeń, w którym poznawaliśmy niesamowi-
ty świat fizyki. W kolejnym dniu, podczas wyjazdu 
do Krakowa na wystawę „Titanic” koloniści zgłę-
biali wiedzę na temat historii statku „Titanic”. Z ko-
lei czwartek rozpoczęliśmy wycieczką do ośrodka 
jeździeckiego „FARUK”, gdzie podzieleni na trzy 
grupy poznawaliśmy szczegółowo, jak przygoto-
wać konia do jazdy, osiodłać go i pielęgnować. Po 
obejściu ośrodka każdy miał szansę przejechać się 
na koniu. Dla niektórych było to prawdziwe wy-
zwanie, gdyż po raz pierwszy siedzieli w siodle. Gdy 
wszyscy uczestnicy półkolonii skorzystali z jazdy 
konnej wróciliśmy do Centrum Kultury na ciepły 
i pyszny posiłek. Po obiedzie, kolejną atrakcją dnia 

były warsztaty plastyczne, podczas których dzieci 
malowały gipsowe sikorki. Piątek koloniści spędzi-
li w terenie bawiąc się w podchody, a po pysznym 
obiedzie na zakończenie półkolonii były tańce i za-

bawy przy muzyce. Na pamiątkę, każdy uczestnik 
został obdarowany dyplomem i samodzielnie po-
malowanym gipsowym medalionem.

Wychowawcami podczas półkolonii byli: 
pani Elżbieta Pierwoła, pani Edyta Bielecka oraz 
pan Grzegorz Burzyński, a jej kierownikiem pan 
Krzysztof Marchewczyk. 
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Zapraszamy na zajęcia tańca jazzowego
Krakowskie Studio Tańca Jazzowego Tam Tan 

zaprasza na kolejny rok nauki tańca jazzowego 
w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Lu-
borzycy. Regularne lekcje tańca jazzowego będą 
odbywały się dwa razy w tygodniu – we wtorki 
oraz czwartki. Oba nasze zespoły taneczne Tip 
Top (dzieci w wieku 8–10 lat) oraz Stacja Tam Tan 
(młodzież w wieku 11–14 lat) będą kontynuowały 
regularne zajęcia już od 18 września 2018 r. Popro-
wadzi je Jana Šedová – dyplomowany instruktor 
tańca, choreograf oraz dyrektor Studio Tam Tan.

Studio Tam Tan to jedyna krakowska szkoła tań-
ca, która specjalizuje się w tańcu jazzowym w jego 
wszelkich odmianach. Na lekcjach, oprócz

wiczeń, powstaje repertuar taneczny, który 
studio Tam Tan ze swoimi uczniami wystawia na 

scenach krakowskich teatrów już od 2015 roku.
Jak wyglądają zajęcia tańca jazzowego w CKiP?
Zajęcia każdej z grup to solidna lekcja tanecz-

na oraz praca nad repertuarem. Pracujemy syste-
matycznie z naciskiem na technikę, siłę i giętkość. 
Dbamy o dobrą kondycję naszych tancerzy. Tam 
Tan organizuje też dodatkowe warsztaty taneczne 
z różnych stylów i technik tanecznych, na które nasi 
uczniowie zawsze mają gwarantowaną zniżkę.

Jak co roku grupy tańca jazzowego w CKiP są 
otwarte na nowe talenty. Zapraszamy!

Więcej informacji na temat zapisów do istnieją-
cych grup można uzyskać pod adresem mailowym: 
tamtanstudio@gmail.com. 

Więcej informacji o Studio Tam Tan: facebook.
com/tamtanstudio.

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej

Znaczny stopień niepełnosprawności – czyli 
bez limitu, skierowania i kolejek.

1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa wpro-
wadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do 
świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycz-
nych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności. 

Co przewidują nowe przepisy?
Dla osób ze znacznym stopniem niepełno-

sprawności wprowadza się cztery zmiany:
• zniesione okresy użytkowania wyrobów me-

dycznych,

• korzystanie poza kolejnością ze świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w ap-
tece bez kolejki,

• korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń spe-
cjalistycznych bez skierowania,

• zniesione zostają limity finansowania świad-
czeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji 
leczniczej.

Więcej na portalu: www.niepelnosprawni.pl.

Uwaga! Praca
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje 
osób do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej

Miejsce pracy: teren Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca – w miejscu zamieszkania osoby wyma-
gającej usług opiekuńczych.

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie (mie-
sięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb 
klientów).
1. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, 

pełna zdolność do czynności prawnych oraz 
korzystania z pełni praw publicznych, nieka-
ralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 
stanowisku opiekuna osoby starszej, wykształ-
cenie minimum zawodowe.

2. Wymagania dodatkowe: samodzielność, do-
kładność, dyspozycyjność, komunikatywność, 
obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejęt-
ność dobrej organizacji pracy, pozytywne na-
stawienie do osoby starszej/niepełnosprawnej, 
wysoka kultura osobista i nieposzlakowana 
opinia,cierpliwość i opanowanie szczególnie 

w sytuacjach stresowych,mile widziane prawo 
jazdy kat. B,

3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań: 
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych podopiecznych, czynności higie-
niczno-pielęgnacyjne, czynności opiekuń-
cze,czynności gospodarcze, szczegółowy 
zakres obowiązków zostanie przekazany po 
powierzeniu zadania.

4. Wymagane dokumenty: życiorys (CV), kse-
rokopie dokumentów potwierdzających wy-
kształcenie,kserokopie świadectw pracy,

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nu-
merem telefonu 0 12 422 91 15 wew. 32 lub 512 
225 896 oraz mailowo: krakow.powiat@pck.malo-
polska.pl

Komu przeszkadzają…?
W ostatnim okresie ponownie nasiliło się zjawi-

sko dewastacji wiat usytuowanych na przystankach 
komunikacji publicznej oraz budynków służących 
celom społecznym. Szczególnie drastycznym przy-
kładem było zniszczenie elewacji budynku szatni 
sportowej w Dojazdowie, skutkiem umieszczenia 
na nim wulgarnych napisów i graffiti. Te chuligań-
skie działania nie tylko powodują konieczność po-
niesienia znaczących, dodatkowych kosztów celem 
usunięcia śladów działań wandali, ale i przyczyniają 
się do znaczącego obniżenia estetyki wyglądu wie-
lu naszych miejscowości. W związku z taką sytuacją 
prowadzone są intensywne działania policyjne, 
których celem jest wykrycie sprawców tych znisz-
czeń, a następnie pociągnięcie ich do odpowiedzial-
ności karnej. 
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