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W poniedziałek 3 września 2018 roku zosta-
ła uroczyście otwarta nowa placówka oświatowa 
w naszej gminie – Szkoła Podstawowa w Karnio-
wie. Otwarcie nowej szkoły w Karniowie, połą-
czone z inauguracją roku szkolnego 2018/2019, 
rozpoczęła koncelebrowana msza święta odpra-
wiona w kościele parafialnym w Czulicach, przez 
proboszcza tejże parafii księdza Kazimierza Szar-
ka, proboszcza parafii w Żarkach księdza Zyg-
munta Cholewę, wcześniej pełniącego posługę 
kapłańską, jako proboszcz parafii Czulice oraz 
księdza Andrzeja Orlikowskiego, proboszcza pa-
rafii w Goszczy. Okolicznościowa homilię wygłosił 
ksiądz Kazimierz Szarek, który w trakcie nabo-
żeństwa uroczyście poświęcił nowo ufundowany 
przez Radę Rodziców sztandar Szkoły Podstawo-
wej w Karniowie.

Po zakończonej mszy św., uroczystości zwią-
zane z otwarciem nowej szkoły kontynuowane 
były na specjalnie przygotowanej na tę okazję 
scenie, usytuowanej obok budynku nowej szkoły. 
Rozpoczęły się one od powitania przybyłych do 
Karniowa mieszkańców naszej gminy oraz zapro-

szonych Gości przez Wójta Gminy pana Marka 
Jamborskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Karniowie panią Anetę Zięcik – Dziuba. Pośród 
obecnych tego dnia na uroczystym otwarciu nowej 
szkoły w Karniowie gości byli m.in.: pan Piotr Ćwik 
– Wojewoda Małopolski, pan Ireneusz Raś – Poseł 
na Sejm RP, pan Piotr Serafin – Dyrektor General-
ny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pan 
Adam Domagała – Radny Województwa Małopol-
skiego, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP 
– nadbrygadier Stanisław Nowak, Komendant 
Miejski PSP w Krakowie – brygadier Artur Nosek, 
Radni Powiatu Krakowskiego panowie:Krzysztof 
Malik, Włodzimierz Okrajek i Włodzimierz To-
chowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca pani Małgorzata Doniec, Radni 
i Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, probosz-
czowie parafii w Czulicach, Żarkach, Goszczy 
i Prusach ( ks. K. Szarek, ks. Z. Cholewa, ks. A. Or-
likowski, ks. B. Zając), Komendant Komisariatu Po-
licji w Słomnikach – komisarz Marek Kyzioł, Pre-
zesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu naszej gminy, Prezes Gminnej Spółdzielni 

Uroczyste otwarcie budynku  
nowej Szkoły Podstawowej  
w Karniowie
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„Samopomoc Chłopska” w Kocmyrzowie – pani 
Anna Kurowska, Dyrektor Banku Spółdzielczego 
Rzemiosła Oddział w Kocmyrzowie pani Sabi-
na Sitko, przedstawiciele firm, które realizowały 
zadanie budowy szkoły w Karniowie, a więc fir-
my „Budopol” i „Generalbud 2”, byli dyrektorzy 
Szkoły Podstawowej w Karniowie pani Barbara 
Filip i pani Teresa Karolczyk-Kot, emerytowani 
nauczyciele tejże szkoły, dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych oraz pracownicy Urzędu 
Gminy i Centrum Zarzadzania Edukacją. W dalszej 
części uroczystości, po zakończonym powitaniu 
wszystkich przybyłych gości, głos zabrała Dy-
rektor SP w Karniowie pani Aneta Zięcik-Dziuba, 
która w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie 
nowo otwartej szkoły, nie tylko dla uczniów i na-
uczycieli, ale i dla całej lokalnej społeczności. Swo-
je wystąpienie pani dyrektor zakończyła słowami: 
„… nowoczesna, dobrze wyposażona szkoła, a taką 
jest obecnie szkoła w Karniowie, daje uczniom szan-
sę pełnego rozwoju i dobrego przygotowania do życia 
we współczesnym świecie”. Po wystąpieniu pani dy-
rektor nastąpiła najważniejsza chwila uroczysto-
ści otwarcia nowego budynku szkoły w Karniowie, 
którą było przecięcie symbolicznej wstęgi, które-
go dokonali wspólnie: pan Piotr Ćwik – Wojewoda 
Małopolski, pan Marek Jamborski – Wójt Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca, pani Małgorzata Doniec 
– Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Lu-
borzyca, pan Zbigniew Wawro – Prezes OSP Czu-
lice, Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprzed-
niej kadencji i jeden z inicjatorów budowy nowej 
szkoły, pani Aneta Zięcik – Dziuba – Dyrektor SP 
w Karniowie, pan Grzegorz Maderak – przedsta-
wiciel Rady Rodziców SP w Karniowie oraz Jan 

Pryk – reprezentujący Samorząd Uczniowski. Po 
tej ceremonii proboszcz parafii w Czulicach ksiądz 
Kazimierz Szarek dokonał uroczystego poświę-
cenia nowej szkoły oraz specjalnej, pamiątkowej 
tablicy wmurowanej w ścianę nowego budynku 
szkolnego. Kolejnym bardzo ważnym punktem 
otwarcia nowej szkoły w Karniowie było nadanie 

jej imienia Adama Mickiewicza. Uroczysty akt 
nadania szkole imienia, zgodny z uchwałą Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odczytała zebra-
nym jej Przewodnicząca pani Małgorzata Doniec.  
W dalszej części uroczystości odbyła się cere-
monia przekazania sztandaru przez Poczet Rady 
Rodziców Dyrektorowi Szkoły pani Anecie Zięcik-
-Dziuba, która następnie przekazała go uczniom. 
Odbierając z rąk pani dyrektor sztandar chorąży 
Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej im. 
A. Mickiewicza w Karniowie ślubował: „My ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Karniowie przyjmując ten sztandar przyrzekamy 
otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępo-
waniem i rzetelną nauką przyczynić się do szerzenia 
wartości, które symbolizuje”. Symbolicznym dopeł-
nieniem przekazania sztandaru było ślubowanie 
uczniów karniowskiej szkoły na otrzymany sztan-
dar. Po zakończeniu tej części ceremonii, nastą-
piło przekazanie na ręce pani Dyrektor, symbo-
licznego „Klucza” otwierającego „wszystkie drzwi 
nowej szkoły” przez Wójta Gminy pana Marka 
Jamborskiego. W swoim wystąpieniu, które miało 
miejsce tuż po wręczeniu wspomnianego powyżej 
„Klucza” pan Wójt przypomniał zebranym historię 
budowy nowej szkoły w Karniowie, od chwili zgło-
szenia inicjatywy podjęcia realizacji tego zadania, 
poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, 

kompleksowej dokumentacji projektowej aż po 
dwa etapy jego realizacji w terenie. Zaznaczył przy 
tym, iż całość kosztów realizacji budowy szkoły 
w Karniowie zamknęła się kwotą 4 087 718,38 
zł. W swoim wystąpieniu pan Wójt podkreślił zna-
czenie wsparcia finansowego, w wysokości 1 177 
302, 00 zł, którego na drugim etapie budowy no-
wej szkoły udzieliła z budżetu państwa pani Pre-
mier Beata Szydło, za pośrednictwem Wojewody 
Małopolskiego. Za tę pomoc pan Wójt serdecznie 
podziękował obecnemu w Karniowie Wojewodzie 
Małopolskiemu panu Piotrowi Ćwikowi. Równie 
serdeczne podziękowania złożył pan Wójt wszyst-
kim osobom,a w szczególności radnym, sołtysom, 
przedstawicielom lokalnych społeczności Karnio-
wa, Czulic, Głębokiej i Kocmyrzowa, których dzia-
łania i wsparcie umożliwiły budowę nowej szkoły. 
Szczególne podziękowania pan Wójt złożył na 
ręce pana Zbigniewa Wawro oraz pani Heleny 
Żuwały – sołtys Karniowa, osoby której zaanga-
żowanie w działania na rzecz budowy szkoły, jak 
podkreślił pan Wójt było wyjątkowe. Po zakoń-
czeniu wystąpienia pana Wójta Marka Jambor-
skiego nastąpiła kolejna część oficjalnej uroczy-
stości otwarcia nowej szkoły w Karniowie, a było 
nią wręczenie specjalnych podziękowań i honoro-
wych statuetek osobom szczególnie zaangażowa-

nym w budowę szkoły. Statuetki te otrzymali: pani 
Premier Beata Szydło, w imieniu której statuetkę 
odebrał Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, 
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek 
Jamborski, Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, 
Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w imieniu 
której statuetkę odebrała jej Przewodnicząca 
pani Małgorzata Doniec, pan Zbigniew Wawro, 
inicjator budowy szkoły. Następną częścią uro-

czystości były wystąpienia zaproszonych Gości. 
Krótkie okolicznościowe wystąpienia wygłosili: 
Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, Poseł na 
Sejm RP pan Ireneusz Raś, Radny Województwa 
Małopolskiego pan Adam Domagała. Przewodni-
cząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec, pan 
Zbigniew Wawro, ksiądz Zygmunt Cholewa oraz 
Radny pan Krzysztof Krupiński.

Uroczystość otwarcia budynku nowej Szkoły 
Podstawowej w Karniowie zakończyły specjalnie 
na tą okazję przygotowane występy dzieci i mło-
dzieży uczącej się w tejże szkole, których moty-
wem przewodnim była pełna „miłości Ojczyzny” 
twórczość patrona szkoły Adama Mickiewicza. 
Swoistym dopełnieniem tego pełnego patrioty-
zmu występu była recytacja specjalnego, oko-
licznościowego wiersza przez panią Weronikę 
Zemełkę, poetką ludową i działaczkę społeczną 
z Karniowa. Za występ ten pani Weronice bardzo 
serdecznie podziękował Wójt pan Marek Jambor-
ski. Jednakże wspomniany wiersz nie był jedyną 
niespodzianką przygotowaną przez panią Wero-
nikę, która na ten wyjątkowy dzień własnoręcznie 
przygotowała oryginalne czapki krakowskie, któ-
re wręczyła panu Wójtowi Markowi Jamborskie-
mu oraz nadbrygadierowi Stanisławowi Nowa-
kowi, Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, na co 
dzień mieszkańcowi Karniowa. Ostatnim punktem 
programu tej wyjątkowej uroczystości była możli-
wość zwiedzenia nowej szkoły, gdzie na chętnych 
czekały specjalnie przygotowane wystawy o jej 
historii i patronie. 
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Samorządowy Żłobek „Małe Misie” –  
już działa

Dnia 3 września 2018 r. z inicjatywy Wójta 
Gminy i Radnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
realizując zgłaszane przez naszych mieszkańców 
potrzeby i oczekiwania otwarty został, w Wysioł-
ku Luborzyckim pierwszy Samorządowy Żłobek 
„Małe Misie”.

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 za-
gwarantowano w nim miejsca dla 32 dzieci (cztery 
grupy maluszków). Każdą, 8-osobową grupą dzie-
ci, zajmuje się jeden opiekun oraz osoba go wspie-

rająca. Grupą 32 maluszków zajmuje się wykwa-
lifikowany personel otwarty na potrzeby każdego 
dziecka. Opiekę medyczną zapewnia wykwalifiko-

wana pielęgniarka. Aby zapewnić bezpieczny po-
byt dzieci w żłobku, dostosowano pomieszczenia 
w budynku dotychczasowej Szkoły Podstawowej 
w Luborzycy oraz zapewniono odpowiednie wy-
posażenie.

Samorządowy Żłobek „Małe Misie” oferuje 
dla swoich maluszków liczne zajęcia, które pozwa-
lają stworzyć optymalne warunki dla rozwoju na 
wszystkich płaszczyznach: fizycznej, emocjonal-
nej i intelektualnej oraz kształtującej jego osobo-
wość.

Kontakt telefoniczny: 12 363 09 63,
Kontakt mailowy: zlobekluborzyca@gmail.com

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej  
im. Adama Mickiewicza w Karniowie

W niedzielę 9 września 2018 r., Szkoła Pod-
stawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie 
była otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej 
gminy. Do zwiedzania nowego budynku zaprosili 
przybyłych gości Wójt Gminy Kocmyrzów Lubo-
rzyca pan Marek Jamborski, Rada Gminy, Dyrek-
tor szkoły pani Aneta Zięcik-Dziuba, Nauczyciele, 
Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

Tego dnia licznie zgromadzeni Goście mo-
gli zajrzeć do niemal każdego zakamarka Naszej 
nowej placówki. Otwarte były wszystkie klasy. 
Dyrektor szkoły, nauczyciele zamienili się w prze-
wodników i oprowadzali po szkole naszych gości, 

wręczając im na powitanie informatory szkolne 
zawierające podstawowe wiadomości na temat 
działalności szkoły. Rodzice mogli porozmawiać 
z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem 
szkolnym. Na korytarzach uczniowie przygotowa-
li wystawy plastyczne, wyeksponowano kroniki 

szkolne z ubiegłych lat, stroje krakowskie prze-
kazane szkole przez panią Weronikę Zemełkę, 
poetką ludową i działaczkę społeczną z Karnio-
wa. Można było wpisać się do księgi pamiątkowej. 
Ogromne emocje wzbudziły warsztaty plastycz-
ne, podczas których dzieci wykazały się pomy-
słowością i twórczym działaniem. Specjalnie na tę 
okazję przygotowano pokaz multimedialny przed-
stawiający historię szkoły oraz występy dzieci 
i młodzieży, których motywem przewodnim była 
pełna „miłości Ojczyzny” twórczość patrona szko-
ły – Adama Mickiewicza. Słowa uznania skierował 
do zebranych były Małopolski Kurator Oświaty 
pan Józef Rostworowski, głos zabrała również 
pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz radny pan 
Krzysztof Krupiński. Rada Rodziców wyraziła 
wdzięczność pod adresem wszystkich osób zaan-
gażowanych w pracę na rzecz szkoły, wręczając 
pamiątkowe podziękowania.

Na koniec po trudach zwiedzania można było 
odetchnąć w szkolnej kawiarence, wypić kawę 
i poczęstować się smakołykami przygotowanymi 
przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Czu-
lic i Karniowa oraz Radę Rodziców.

Partnerem uroczystości było Województwo 
Małopolskie



Informacja Komisarza 
Wyborczego w Krakowie II

z dnia 13 września 2018 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia  

5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wy-
borczy w Krakowie II przekazuje informację 
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych oraz możliwości głosowania kore-
spondencyjnego i przez pełnomocnika w wybo-
rach do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast zarządzonych na dzień  
 21 października 2018 r.:

Dożynki Powiatu Krakowskiego 2018
W niedzielę, 2 września 2018 roku w Sąspo-

wie (gmina Jerzmanowice-Przeginia) odbyły się 
Dożynki Powiatu Krakowskiego. Naszą gminę 
na dożynkowych uroczystościach powiatowych 
reprezentowało w tym roku Koło Gospodyń 
Wiejskich z Czulic. W tradycyjnym, dożynkowym 
konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” 
KGW Czulice wyróżnione zostało specjalnym dy-
plomem honorowym.

Jak co roku, podczas tegorocznych Dożynek 
Powiatowych w Sąspowie, wyróżnieni zostali naj-
lepsi rolnicy z 17 gmin tworzących Powiat Kra-

kowski. Byli wśród nich, reprezentujący gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca państwo Monika i Jan 
Drewnowscy z Maciejowic, którzy prowadzą 
gospodarstwo rolne o powierzchni 14,42 ha, 
z których 10,2 ha stanowią dzierżawy. W swoim 
gospodarstwie państwo Drewnowscy uprawiają 
m.in.: zboże, ziemniaki, buraki i kukurydzę. Prowa-
dzą także hodowlę bydła i związaną z tym produk-
cję mleka. Część produkcji gospodarstwa państwo 
Drewnowscy sprzedają na zasadach „sprzedaży 
bezpośredniej".

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy 
posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności, w rozumie-
niu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posia-
dający orzeczenie organu rentowego o: 
1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności 

do samodzielnej egzystencji;

2. całkowitej niezdolności do pracy; 

3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby o stałej albo długotrwałej nie-
zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjne-
go powinien zostać zgłoszony do Komisarza 
Wyborczego w Krakowie II najpóźniej do dnia  
8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą 
wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowa-
nia ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie 
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głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1. Goszyce, Wilków, Skrzeszowice, 
Łososkowice

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, Goszyce 53, 32-010 Luborzyca. 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2. Wysiołek Luborzycki, Wola Lubo-
rzycka, Baranówka, Luborzyca

Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy z/s Wy-
siołku Luborzyckim, Wysiołek Luborzycki 160B, 32-010 Luborzyca. Lokal dostosowa-
ny do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3. Marszowice, Sadowie, Goszcza Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, Goszcza ul. Szkolna 1, 
32-010 Luborzyca

4. Łuczyce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, Łuczyce Szkolna 11, 32-010 Lubo-
rzyca. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5. Zastów, Prusy Świetlica wiejska w Zastowie, Zastów 6, 32-010 Luborzyca

6. Dojazdów, Krzysztoforzyce Przedszkole Samorządowe „ Wesoła Gromadka” w Dojazdowie, Dojazdów ul. Krakow-
ska 130, 32-010 Luborzyca
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7. Karniów, Czulice Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, 32-010 Lubo-
rzyca. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8. Pietrzejowice, Rawałowice Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52, 32-010 Luborzyca

9. Kocmyrzów, Głęboka Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, Kocmyrzów 68, 32-010 Luborzyca

10. Maciejowice, Sulechów, Wikto-
rowice

Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25, 32-010 Luborzyca. Lokal 
dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w tym także wyborcy posiadający orzecze-
nie organu rentowego o:
1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności 

do samodzielnej egzystencji;

2. całkowitej niezdolności do pracy;

3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby o stałej albo długotrwałej nie-

zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomoc-
nictwa powinien zostać złożony do Wójta Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca najpóźniej do dnia  
12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odby-
wać się będzie w dniu 21 października 2018 r. 
od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie II

/-/ Wojciech Andrzej Makieła
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Dożynki Uniwersyteckie – Prusy 2018
W dniu 8 września odbyły się Dożynki Uni-

wersyteckie na terenie Rolniczego Gospodarstwa 
Doświadczalnego Prusy. Gospodarzem Dożynek 
był JM Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, 
a ich Gospodynią Sołtys wsi Prusy pani Elżbieta 
Konieczna. Zgodnie z tradycją pracownicy RGD 
z Kierownikiem mgr inż. Jerzym Jaskiernia wrę-
czyli Gospodarzom wieniec dożynkowy,który 
uwiło Koło Gospodyń Wiejskich Sułoszowa I oraz 
bochny chleba wypieczone przez Piekarnię „Złoty 
Kłos” z Dobczyc. Oprawę muzyczną, jak co roku, 
zapewniła kapela Zespołu „Maszkowiacy” z Gmi-
ny Iwanowice 

Tegoroczne wyniki produkcyjne RGD Prusy, 
mimo trudnej aury, okazały się korzystne, gdyż 
uzyskano 8,2 tony/ha pszenicy ozimej, niespełna 
6 ton/ha pszenicy jarej oraz 4,3 tony/ha rzepaku 
ozimego. Dokładną analizę wyników produkcyj-

nych umożliwia zespół urządzeń rolnictwa precy-
zyjnego zamontowany na kombajnie zbożowym. 
Wykorzystując te wyniki oraz badanie gleb i no-
woczesny rozsiewacz nawozów w nowym okresie 
wegetacyjnym można zoptymalizować nawożenie 
i chronić środowisko.

Las doczekał się Nas!
W niedzielę 9 września na polanie św. Mikołaja 

w Goszczy miało miejsce spotkanie, o którym „las 
goszczański" długo nie zapomni. Stowarzyszenie 
„Piękne Anioły” wraz z Fundują LOTTO, Pań-
stwową Strażą Pożarną oraz gminą Kocmyrzów-
-Luborzyca zaprosiło mieszkańców naszej gminy, 
a zwłaszcza dzieci do wspólnej zabawy w leśnych 
ostępach.

Rozpoczęło ją spotkanie z przyrodnikiem 
panem Grzegorzem Burzyńskim, na co dzień na-
uczycielem SP w Goszczy, który ciekawie i z pasją 
opowiedział o gatunkach ptactwa, które występu-
ją w naszym regionie. Z kolei o swojej pracy w le-
sie opowiedział leśnik pan Marcin Spyra z Nadle-
śnictwa Miechów. O zasadach bezpieczeństwa 
w lesie wypowiedział się Prezes Związku Inży-
nierii Pożarnictwa KW PSP st. bryg. Andrzej Sie-
kanka, wraz z którym obecni byli w Goszczy pan 
Józef Rachtan – Przewodniczący Małopolskiego 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego 
Strażaków „Florian” oraz Wiceprzewodniczący 
Zarządu Krajowego tegoż Związku pan Tomasz 
Jelonek. Bardzo ciekawie o zasadach poruszaniu 

się w lesie, zwłaszcza w sytuacji ewentualnego 
zaginięcia, opowiadali członkowie Grupy Po-
szukiwawczo-Ratowniczej OSP Goszcza. Kiedy 
obecna jest grupa z Goszczy, to oczywiście nie 
może zabraknąć pokazu umiejętności jej czwo-
ronożnych członków. Warto podkreślić, iż całej 

imprezie w Goszczy ze strony straży pożarnej 
patronował Małopolski Komendant Wojewódzki 
PSP nadbrygadier Stanisław Nowak. O tym do 
czego pod ziemią używane jest drzewo można 
było z kolei dowiedzieć się dzięki uprzejmości Ko-

palni Soli w Wieliczce, którą reprezentował m.in. 
pan Mariusz Hoffman, Przewodniczący Zarządu 
Międzyzakładowego ZZGwP Kopalnia Soli „Wie-
liczka”. Podczas całego wydarzenia jego uczestni-

kom towarzyszyli harcerze z 3 Pruskiej Drużyny 
Harcerzy „Gniazdo” im. płk Łukasza Cieplińskiego 
ps. „Pług”. Kiedy zakończyła się część edukacyjna 
spotkania w goszczańskim lesie, przyszedł czas na 
wspólną zabawę. Przy ognisku przygrywał spon-
tanicznie utworzony zespół biesiadny, utworzony 
z inicjatywy pana Sławomira Góry, nauczyciela SP 
w Kocmyrzowie I (gitara), któremu towarzyszyli 
panowie z Kopalni Soli w Wieliczce, w tym wspo-
mniany powyżej pan Mariusz Hoffman, który 
osobiście przygrywał na klarnecie. Do zespołu, 
chętnie, jako chór przyłączyli się nasi Mieszkańcy. 
Na wspólnym ognisku, kiełbasy nie zabrakło dla 
nikogo, a pieczony chleb smakował wyśmienicie. 

Podczas niedzielnego pikniku, organizatorzy po-
starali się również o zapewnienie rozrywki dla naj-
młodszych, organizując m.in. zawody strzelania 
z bezpiecznych łuków do tarcz.

Na pamiątkę spotkania na polanie św. Miko-
łaja w Goszczy pozostała piękna drewniana ława 
(wykonana przez zaprzyjaźnionego druha z Rabki) 
z pamiątkową tabliczką, którą przykręcili orga-
nizatorzy wydarzenia wraz z przedstawicielem 
Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Po-
żarnej.

Wszystkie atrakcje przygotowane na spotka-
nie w Goszczy zostały sfinansowane ze środków 
pozyskanych przez wolontariusza Fundacji LOT-
TO pana Marcina Paździora przy współpracy 
pana Tomasza Jelonka (Państwowa Straż Pożar-
na) oraz pani Katarzyny Koneweckiej-Hołój ( Sto-
warzyszenie „Piękne Anioły”).
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Budżet Obywatelski  
Województwa  
Małopolskiego  
III edycja 2018 r.
Zachęcamy Mieszkańców do głosowania na nasze lokalne projekty!

Budżet Obywatelski Województwa Mało-
polskiego są to środki pieniężne Województwa 
Małopolskiego przeznaczone na realizację zadań 
wybranych przez osoby zamieszkałe na terenie 
Województwa. Wybrane projekty zostaną zreali-
zowane przez Województwo w cyklu jednorocz-
nym lub wieloletnim.

Zakończyło się składanie zadań w 3 edycji 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Mało-
polskiego. Z naszej Gminy, w obrębie Subregio-
nie Krakowski Obszar Metropolitarny zgłoszono 
dwa zadania. Oba zostały pozytywnie ocenione 
w ramach oceny formalnej, a następnie przeszły 
do etapu głosowania:
1. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi 

wojewódzkiej nr 776 poprzez budowę chodni-
ka w m. Pietrzejowice oraz budowę dwóch ak-
tywnych przejść dla pieszych w m. Niegardów 
oraz Piotrkowice Małe” – kod zadania: KOM02

2. „Budowa odcinka chodnika przy drodze woje-
wódzkiej 776 w miejscowości Kocmyrzów” – 
kod zadana: KOM13

O wyborze zadań do realizacji decydują miesz-
kańcy Województwa, którzy mają ukończone 16 
lat w drodze głosowania, które odbywać się bę-
dzie od dnia 10 września – 5 października 2018 r.:
a. poprzez wrzucenie do urny wypełnionej 

karty do głosowania, które będą dostępne  
w 23 lokalizacjach na terenie całej Małopolski 

m. in. krakowskich oddziałach urzędu marszał-
kowskiego oraz w jego agendach w Tarnowie, 
Nowym Sączu i Oświęcimiu czy Nowym Tar-
gu; adresy dostępne w załączniku pod linkiem: 
www.bo.malopolska.pl/index.php/wydarzenia/
127-150-zadan-w-3-edycji-bo-malopolska

b. elektronicznie na stronie internetowej budżetu 
obywatelskiego www.bo.malopolska.pl

c. poprzez przesłanie na adres korespondencyjny 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego (ul. Racławicka 56, 31-156 Kraków; 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) karty do gło-
sowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Oby-
watelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania 
głosu w sposób korespondencyjny uważa się 
datę jej wpływu do Urzędu.

Głosować będzie można korzystając wy-
łącznie z jednego z w/w sposobów i tylko na 
jedno zadanie. Co ważne, na zadanie zgłoszone 
w danym subregionie może głosować jedynie 
mieszkaniec zamieszkujący dany subregion.

Komisja powołana przez Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego obliczy, ile głosów uzyskały 
poszczególne zadania i ustali listę zadań, które 
uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej  
30 listopada 2018 r., a zwycięskie zadania będą 
zrealizowane najpóźniej do końca 2020 r.

Kolejne umowy na wymianę  
pieców podpisane

W ramach realizacji programu, którego celem 
jest poprawa jakości powietrza, między innymi po-
przez redukcję niskiej emisji, pan Wójt Marek Jam-
borski podpisał kolejne 89 umów z mieszkańcami 
naszej gminy, dotyczących dofinansowania do wy-
miany starych kotłów na paliwa stałe i modernizacji 
instalacji centralnego ogrzewania, na łączną kwotę 
powyżej 1 130 000 zł.

Przedmiotowe wsparcie jest możliwe w związ-
ku z faktem pozyskania przez tut. gminę, zewnętrz-
nych środków na realizację projektu: "Poprawa 
efektywności energetycznej poprzez modyfikację 
systemów ogrzewania, wymianę pieców starego 
typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca" 
realizowanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020 (Działania 4.4. Redukacja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza).

Pragniemy podkreślić, iż przedmiotowe wspar-
cie jest tylko kolejnym etapem realizacji ww. pro-
gramu.

Aktualny stan realizacji projektu:
• I etap: wymiana 45 pieców wraz z modernizacją 

instalacji CO za kwotę 553 269,01 zł

• II etap: wymiana 60 pieców wraz z moderniza-
cją instalacji CO za kwotę 770 646,48 zł

• III etap: wymiana 89 pieców wraz z moderniza-
cją instalacji CO za prognozowaną kwotę 1 138 
069,50 zł

Przypominamy, iż ogólna liczba kotłów do wy-
miany w ramach ww. programu wynosi 311 szt. za 
łączną kwotę 4 496 946 zł.

Darmowe przejazdy autobusowe  
dla uczniów naszej gminy

Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzą-
cych Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, 
w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyc korzystają 
z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejaz-
dy dotyczą zarówno linii aglomeracyjnych jak 
i linii miejskich. Porozumienie dotyczące bezpłat-
nych przejazdów dla uczniów podpisane zostało  
28 sierpnia br. przez włodarzy gmin wchodzących 

w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. 
W imieniu naszej gminy podpisał je Wójt pan 
Marek Jamborski. Równocześnie informujemy,  
iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bi-
lety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub 
miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej 
kwoty w punkcie zakupu biletu (szczegółowe in-
formacje dostępne są na stronie internetowej 
MPK).
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Spotkanie w sprawie programu  
„Czyste Powietrze”

W ramach zaplanowanego cyklu spotkań pro-
mujących nowy program, pt. „Czyste Powietrze”, 
mający doprowadzić do poprawy jakości powie-
trza, w dniu 6.09.2018 r. w siedzibie Centrum 
Kultury i Promocji w Baranówce, odbyło się spo-
tkanie informacyjne z mieszkańcami naszej gminy. 
Na wstępie, prowadząca wykład i późniejszą dys-
kusje, doradca energetyczna pani Anna Synowiec 
– pracownik Wojewódzkiego Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

przedstawiła problematykę ochrony powietrza 
oraz epizodów smogowych, w tym skutków zdro-
wotnych i ekonomicznych tych zjawisk. Następnie 
omówiła zasady Programu, w tym rodzaje przed-
sięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak 
również przedstawiła sposób składania wniosków 
o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozlicza-
nia przedsięwzięć. W trakcie dyskusji, zgromadze-
ni mieszkańcy zadawali liczne pytania, na które 
prowadząca starała się rzeczowo i wyczerpująco 
odpowiadać.

Dla osób nie mogących uczestniczyć w ww. 
spotkaniu, przedstawiamy poniżej ogólne infor-
macje na temat przedmiotowego programu. 

„Czyste Powietrze" to kompleksowy pro-
gram, którego celem jest zmniejszenie lub uniknię-
cie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowa-
dzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 
Program skupia się na wymianie starych pieców 
i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarzą-
dzać energią. Działanie skierowane jest do osób 
fizycznych, będących właścicielami domów jedno-
rodzinnych lub osób posiadających zgodę na roz-

poczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Do-
tacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem 
szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Na realizację ww. programu przewidziano 
wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt 
inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu 
programu i wkładu własnego beneficjentów). Fi-
nansowanie programu w formie dotacji wyniesie 
63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Okres 
finansowania programu obejmie lata 2018–2029. 
Finansowanie programu będzie pochodziło ze 
środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze środków 
europejskich nowej perspektywy finansowej. Mi-
nimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł. 
Właściciele domów, których dochody są najniższe 
otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przed-
sięwzięć finansowanych w ramach programu. 
Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane 
do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Do-

tacje nie będą stanowiły przychodu podlegające-
go opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane 
na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocento-
waniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc. 

Po uruchomieniu nabór wniosków od miesz-
kańców naszej gminy, będzie prowadził Woje-
wódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie.

WFOŚiGW w Krakowie
31-002 Kraków ul. Kanonicza 12

Tel. (12) 422-94-90
Tel. (12) 422-30-46

www.wfos.krakow.pl
biuro@wfos.krakow.pl

Pozostałe założenia programu „Czyste Powietrze”
Program przewiduje dofinansowanie,  

m.in. na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i ko-

tłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż no-
wych źródeł ciepła, spełniających wymagania 
programu,

• docieplenie ścian i stropów budynku,

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

• montaż lub modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

• montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 
(kolektorów słonecznych i instalacji fotowolta-
icznej),

• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła.

Formy dofinansowania: 
1. dotacja,

2. pożyczka.

Warunki dofinansowania:
1. maksymalne koszty kwalifikowane, od których 

jest liczona do tacja – 53 tys. zł,

2. minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia – 7 tys. zł,

3. oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej 
niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie 
mniej niż 2% rocznie,

4. planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat,

5. możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej 
niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

6. okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesię-
cy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, 
lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.,

7. dofinansowanie podlegają przedsięwzięcia roz-
poczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie,

8. przedsięwzięcie nie może zostać zakończone 
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowa-
nie; data zakończenia realizacji będzie potwier-
dzona w protokole końcowym.
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Oczyszczacze powietrza  
dla naszych przedszkoli

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach dzia-
łań zmierzających do poprawy jakości powietrza 
w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, 
podpisała umowę z Województwem Małopol-
skim reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego na wyposażenie 11 placówek 
oświatowych w indywidualne oczyszczacze po-
wietrza.

Urządzenia poprawiające jakość powietrza 
w salach lekcyjnych, trafiły do przedszkoli i od-
działów przedszkolnych z terenu naszej Gminy, 
w pierwszych dniach września bieżącego roku.

Wykaz placówek oświatowych, którym przy-
znano ruchomości w postaci oczyszczaczy powie-
trza:
1. Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie „ 

Wesoła Gromadka”,

2. Filia Przedszkola Samorządowego „Wesoła 
Gromadka '' w Wysiołku Luborzyckim,

3. Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-
-Luborzycy „Klub Twórczego Dzieciaka”,

4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Łuczycach,

5. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza w Karniowie,

6. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawo-
wej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy,

7. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawo-
wej im. T. Kościuszki w Goszycach,

8. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawo-
wej w Pietrzejowicach,

9. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawo-
wej w Maciejowicach,

10. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawo-
wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pru-
sach,

11. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawo-
wej im. 600 Lecia UJ w Luborzycy.

Jednocześnie informujemy, iż gmina Kocmy-
rzów-Luborzyca prowadzi działania zmierzające 
do wyposażenia w podobne urządzenia, kolejne 
placówki edukacyjne.

Inwestycje drogowe na terenie 
naszej gminy
1. Droga gminna w Łuczycach 

Trwają roboty na drodze gminnej w miejscowo-
ści Łuczyce. Zakres robót obejmują wykonanie 
dwóch odcinków dróg i skrzyżowania zwykłe-
go o łącznej długości 535 m wraz z kanalizacją 
deszczową. Korpus drogi zostanie wzmocniony 
przez wykonanie warstwy ścieralnej – 3cm 
grubości, warstwa wiążąca 4 cm oraz podbu-
dowy 10 cm warstwa górna i 20 cm warstwa 
dolna. Obecnie wykonywana jest kanalizacja 
deszczowa, osadzane są studzienki rewizyjno 
-przyłączeniowe.

2. Chodnik w Dojazdowie 
Zgodnie z przyjętymi założeniami realizowane 
są prace związane z budową chodnika i ka-
nalizacji deszczowej przy drodze powiatowej 
w Dojazdowie. Wykonawca zadania zakończył 
już roboty związane z odwodnieniem drogi 
i rozpoczął prace związane z układaniem 
kostki brukowej. 

3. Chodnik w Kocmyrzowie 
Dnia 13 września br. ogłoszony został prze-
targ na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej 1267K polegająca na budowie 
chodnika i kanalizacji deszczowej w istniejącym 
pasie drogowym” w miejscowości Kocmyrzów. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 
2018 r.       
 W ramach realizacji ww. inwestycji planowane 
jest wykonanie 500 mb chodnika od drogi wo-
jewódzkiej 776 oraz dwu peronów przystanko-
wych dla autobusów MPK przy skrzyżowaniu 
z drogą wojewódzką 776. Planowany termin 
zakończenia prac związanych z realizacją ww. 
zadania: koniec listopada 2018 r.

4. Działania na rzecz poprawy stanu bezpie-
czeństwa na drogach powiatowych

W ostatnim czasie na drogach powiatowych 
znajdujących się na terenie gminy, w ramach reali-
zacji postulatów mieszkańców dotyczących bez-
pieczeństwa ruchu drogowego wykonane zostały:
• malowanie linii wibracyjno – akustycznych na 

skrzyżowaniu dróg w pobliżu szkoły podstawo-
wej w Luborzycy oraz na skrzyżowaniu w miej-
scowości Wola Luborzycka,

• malowanie pasów na przejściach dla pieszych 
na obszarze całej gminy,

• malowanie linii rozgraniczających od drogi wo-
jewódzkiej 776 do skrzyżowania dróg powiato-
wych w kierunku Słomnik i Łuczyc.

W najniższym czasie wykonane zostaną prac, 
których celem jest poprawa oznakowania piono-
wego na drogach powiatowych.
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Wywóz odpadów wielkogabarytowych
MPGO Sp. z o. o. w Krakowie informuje, iż 

w podanych poniżej terminach na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, będą odbierane odpady 
wielkogabarytowe tj. stare meble (szafy, fotele, 
krzesła, stoły), zużyte dywany, a także zużyty 
sprzęt AGD i RTV (radia, telewizory, komputery, 
żelazka), ramy okienne bez szyb, wanny, piecyki 
gazowe.

Nie będą odbierane: odpady poremontowe 

(gruz, pokrycia dachowe), oleje, farby, akumula-
tory, styropian, wyroby ceramiczne (umywalki, 
urządzenia sanitarne). Zwracamy się z prośbą, 
aby w godzinach porannych tj. do godziny 6:30 
w podanych niżej terminach Mieszkańcy Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, wystawili w/w przedmio-
ty przed posesje w miejscu dostępnym dla samo-
chodu specjalistycznego.

III Bieg Pocztyliona  
w naszej gminie

W sobotę 8 września br. przez naszą gminę 
przebiegła sztafeta III Biegu Pocztyliona, które-
go trasa prowadzi przez Gdańsk, Lublin, Kraków, 
Wilno, Grodno aż do Wiednia. Patronat nad tą 
częścią trasy biegu, która przebiegała przez naszą 
gminę sprawował Wójt Gminy pan Marek Jam-
borski. Już od granicy naszej gminy z gminą Ko-
niusza, nasi mieszkańcy włączyli się do wspólnego 
biegu, którego pierwsza część trasy prowadziła 
pod Pomnik Poległym za Ojczyznę w Luborzycy. 
Uczestników III Biegu Pocztyliona, w imieniu Sa-

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 28.09–26.10.2018 r.

L.p. Miejscowość Termin
1. Goszcza, Sadowie 28.09.2018

2. Marszowice, Goszyce 2.10.2018

3. Wilków, Wysiołek Luborzycki 3.10.2018

4. Skrzeszowice, Łososkowice, Rawałowice 5.10.2018

5. Łuczyce 9.10.2018

6. Karniów, Czulice 10.10.2018

7. Kocmyrzów 11.10.2018

8. Baranówka 12.10.2018

9. Dojazdów 16.10.2018

10. Krzysztoforzyce 17.10.2018

11. Wola Luborzycka, Pietrzejowice 19.10.2018

12. Maciejowice, Wiktorowice 23.10.2018

13. Luborzyca 24.10.2018

14. Zastów, Prusy 25.10.2018

15. Sulechów, Głęboka 26.10.2018

morządu Gminy, powitała Przewodnicząca Rady 
pani Małgorzata Doniec oraz Radna pani Katarzy-
na Konewecka-Hołój. Pod luborzyckim Pomni-
kiem Poległym za Ojczyznę uczestnicy biegu wraz 
z przedstawicielami naszego Samorządu oraz 
mieszkańcami gminy złożyli wiązankę kwiatów 
i zapalili symboliczne znicze. Po oddaniu symbo-
licznego hołdu mieszkańcom naszej gminy, którzy 
oddali swoje życie w walce o wolną Polskę szta-

feta udała się pod siedzibę Gminnego Centrum 
Kultury i Promocji w Baranówce. Tam, zarówno 
na biegaczy, jak i na mieszkańców naszej gminy, 
którzy w sobotę wzięli udział w tym wydarzeniu 
czekało szereg imprez towarzyszących III Biegowi 
Pocztyliona. Były więc występy zespołu tanecz-

nego pod kierunkiem pana Kazimierza Cygana, 
który tak bardzo spodobał się uczestnikom biegu, 
iż z wielką chęcią przyłączyli się do tanecznych 
popisów jego członków. Dla dzieci przygotowa-
ny został konkurs plastyczny na projekt nowego 
znaczka pocztowego, a wszyscy zainteresowani 
mogli zobaczyć wystawę plenerową poświęconą 
historii Poczty Polskiej oraz wystawę dawnych 

strojów jej pracowników. Równie wielkie wrażenie 
wywarł na wszystkich obecnych w sobotę w Ba-
ranówce występ zespołu naszych cheerleaderek, 
a także zorganizowany tak jak i pozostałe „atrak-
cje” przez Centrum Kultury i Promocji, koncert 
utworów patriotycznych. Stowarzyszenie Rodzi-
na Kolpinga z Luborzycy zadbało o przygotowanie 
dla wszystkich poczęstunku i w znaczący wsparło 
organizację tego wyjątkowego wydarzenia. Z kolei 
nad bezpieczeństwem uczestników biegu czuwali 
druhowie z OSP w Czulicach. Wspaniałym zakoń-
czeniem sobotniej imprezy było wspólne, uro-
czyste zasadzenie pamiątkowego drzewka przez 
uczestników biegu i mieszkańców gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca.
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100-lecie polskiej Niepodległości
I Bitwa Krakowska 1914 roku na ziemiach naszej gminy

Gdy 28 lipca 1914 roku wybuchł konflikt mię-
dzy Austro-Węgrami a Serbią uważano, że to tylko 
lokalna wojna. Jednak już tydzień później skon-
fliktowany był ze sobą prawie cały świat. W dniu  
5 sierpnia 1914 roku oficjalnie wypowiadają sobie 
wojnę dwa wielkie imperia Cesarstwo Austrii i Kró-
lestwo Węgier stanęło naprzeciw Imperium Rosyj-
skiego. Granica pomiędzy tymi dwoma państwami 
zostaje zamknięta, zaś żołnierze rosyjscy, także ci 
stacjonujący wcześniej na dawnych przejściach 
granicznych znajdujących się kiedyś na terenie na-
szej gminy (obecny teren parkingu przy Urzędzie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca), zostają wycofani 
w głąb kraju. Już 6 sierpnia pierwsze oddziały ar-
mii austro-węgierskiej, a wraz z nimi I Kompania 
Kadrowa pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, 
wkraczają na terytorium Rosji. Potyczki rozpoczy-
nają się dopiero w okolicach Miechowa.

Front bardzo szybko przesunął się aż na Lubel-
szczyznę, gdzie w bitwach pod Komarowem i Kra-
śnikiem armia austro-węgierska odniosła znaczące 
zwycięstwa nad liczniejszym przeciwnikiem. Nie 
zostały one jednak dostatecznie wykorzystane 
przez zwycięzców co pozwoliło armii carskiej zre-
organizować swe szyki i przejść do kontrnatarcia. 
W kierunku Galicji i Karpat ruszył potok rosyjskich 
żołnierzy i dział, który został już przez ówczesnych 
nazwany (ze względu na swoją siłę) „rosyjskim wal-
cem parowym”. Ów walec otoczył Twierdzę Prze-
myśl i bardzo szybko zbliżał się do Krakowa. U jego 
wrót stanął w połowie listopada. Od północnego 
wschodu dotarł na odległość kilku kilometrów od 
zewnętrznych linii fortów Twierdzy Kraków zajmu-
jąc większość terenów naszej Gminy. Dowództwo 
austro-węgierskie, bojąc się okrążenia Krakowa, 
postanowiło wyprowadzić z Twierdzy atak, który 
powstrzymałby natarcie Rosjan. Główny ciężar 
obrony miasta spoczął na barkach 4 Armii Austro-
-węgierskiej, której wojska wyszły w pole trakta-
mi warszawskim (ul. 29 Listopada) i proszowickim  
 (ul. Kocmyrzowska). Armia rosyjska zajęła pozy-
cje na linii wzgórz od Iwanowic przez Zerwanę, 
Widomą, Goszczę, Szczepanowice, Skrzeszowice, 

Biórków, Wronin, Glew, Wawrzeńczyce. Naprze-
ciw nim, na linii Smardzowice, Narama, Więcławi-
ce, Marszowice, Wilków, Goszyce, Rawałowice, 
Pietrzejowice, Karniów, Czulice, Igołomia, stanęły 
wojska VI, XIV i XVII Korpusów armii Austro-Wę-
gierskiej. Na naszym terenie walczyli żołnierze 
XIV Korpusu, co dokładnie przedstawia zamiesz-
czona mapa. W skład tegoż korpusu wchodziły  
39 Dywizja Piechoty Honvedu (Obrony Teryto-
rialnej Królestwa Węgier), 13 Dywizja Piecho-
ty, 3 Dywizja Piechoty oraz 8 Dywizja Piechoty. 
W szeregach tych dwóch ostatnich dywizji wal-
czyły doborowe pułki Cesarskich Strzelców Tyrol-
skich, które rekrutowały swoich żołnierzy spośród 
mieszkańców Tyrolu i Tyrolu Południowego. Dołą-
czono też do XIV Korpusu 106 Brygadę Piechoty 
Landsturmu (pospolitego ruszenia), sformowaną 
z członków załogi krakowskiej twierdzy i powoła-
nych naprędce poborowych z okolic Krakowa.

Uderzenie austro-węgierskie rozpoczęło się 
w dniach 16–18 listopada przy wsparciu silnego 
ognia artyleryjskiego. W ostrzale pozycji rosyj-
skich brały także baterie ciężkich dział fortecznych 
strzelających z fortów Twierdzy Kraków (Forty 
Krzesławice, Mistrzejowice, Batowice). W dniu  
22 listopada po ciężkich i krwawych walkach udało 
się przesunąć front na linię rzeki Szreniawy między 
Słomnikami a Proszowicami. Następnie Austro-
-Węgrzy cofnęli się, aby schronić się w cieniu ognia 
dział Twierdzy, które skutecznie blokowały moż-
liwość zbliżenia się Rosjan. Ostatecznie front na 
północ od miasta ustabilizował się w dniach 25–27 
listopada. W tej bitwie wykorzystano także lotnic-
two stacjonujące na lotnisku między podkrakow-
skimi wsiami Rakowice i Czyżyny (dziś teren Mu-
zeum Lotnictwa), w celu obserwacji ruchów wojsk 
przeciwnika i kierowania ogniem artyleryjskim.

Pamiątką pozostałą nam po tamtych wydarze-
niach, są liczne cmentarze wojenne rozsiane na 
terenie naszej Gminy. Niestety wiele z nich zostało 
zapomnianych, uległo zniszczeniu (część zarosło 
drzewami, inny został zaorany i jest dziś polem 
uprawnym inny jest nieużytkiem, a przez jeszcze 
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inny częściowo poprowadzona drogę a częścio-
wo stanowi teren przydomowego ogródka). Kilka 
zostało ekshumowanych i przeniesionych na inne 
cmentarze. Obecnie w naszej Gminie cmentarzy 
pozostałych po I Bitwie Krakowskiej jest mini-
mum 13, z których zachowanych i oznaczonych 
jest jedynie 5, a spoczywa na nich około 2 tysięcy 
żołnierzy uczestników tamtych wydarzeń. W sze-

regach tych dwóch wrogich armii walczyli przecież 
nie tylko Austriacy, Węgrzy czy Rosjanie, ale także 
Czesi, Słowacy, Rumunii, Włosi, Ukraińcy, a przede 
wszystkim Polacy. W setną rocznicę odzyskania 
przez naszą Ojczyznę niepodległości trzeba mieć 
nadzieję, że uda się przywrócić należny im godny 
spoczynek.

Opr. Ks. Mieszko Ćwiertnia

Źródło mapy: www.digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC01350733/67/LOG_0067/ (dostęp 14.09.2018 r.)

Nieznane skarby sztuki sakralnej naszej 
gminy – część VI
Kociołek na wodę – 2. połowa XII w. – 1. połowa XIII w.

Odkrywając wspaniałe zabytki sztuki sakral-
nej luborzyckiej świątyni, w kolejnej części na-
szego cyklu, ponownie udamy się do kościelnego 
„skarbca”. Tym razem przedmiotem naszych zain-
teresowań stanie się nierzucający się w oczy, przy 
pierwszym oglądzie wykonany z brązu kociołek na 
wodę. A jednak to niepozorne, pozbawione drogo-
cennych ozdób naczynie z całą pewnością zaliczyć 
można do najcenniejszy i najstarszych zabytków 
znajdujących się w kościele w Luborzycy. Trudno 
jednoznacznie ocenić czas jego powstania, choć 
z pewnością zaliczyć go można do niewielu zacho-
wywanych w Polsce zabytków sztuki romańskiej. 
Zdaniem historyków sztuki kociołek powstał naj-
prawdopodobniej na przełomie XII i XIII stulecia, 
stając się tym samym drugim obok przedstawionej 
już wcześniej antaby, najstarszym zabytkiem sztuki 
sakralnej zachowanym w Luborzycy. Opisując ten 
skromny, ale wyjątkowo cenny zabytek romański 
oddajmy głos jego pierwszym badaczom A. Boch-
nakowi i J. Pagaczewskiemu, którzy jeszcze w okre-
sie międzywojennym prowadzili badania w naszym, 
luborzyckim kościele parafialnym: „... baniasty kocio-
łek z bronzu zwężający się zlekka ku szczytowi. Szyjka 
obrzeżona półkolistym wałkiem. Na powierzchni ko-
ciołka, którego wysokość wynosi 163 mm, a średnica 
szyjki 92 mm, znać dwie biegnące dookoła pręgi, które 
są śladami wałeczków startych przez czyszczenie na-
czynia. Z obydwu stron, w miejscach gdzie przypada 
zaczepienie nowego, żelaznego obłąka, który służy do 
zawieszania, znajdują się lane, krągłe popiersia mę-
skie. Długie włosy na szczycie głowy na obie strony 
symetrycznie rozczesane, wąsy długie, obwiśnięte aż 
do dolnej szczeki broda spiczasta, przypominająca t. 
zw. hiszpankę. Mimo starcia tych rzeźb widoczne jest 
pewne podobieństwo głów do głowy w paszczy lwa 
na antabie. Dotyczy to zwłaszcza wąsów, jak wogóle 
opracowania włosów, które są traktowane linearnie, 
tylko broda ma kształt inny. Pierwotny obłąk był może 
lany z tego samego materjału, t. j. z bronzu i zapewne 
ozdobniejszy, niż dzisiejszy, kuty z żelaza, który jest su-

rową robotą kowalską. Mosiężny kurek, przylutowany 
z przodu kociołka, jest nowy. Po przeciwnej jego stronie 
widać okrągłą łatę mosiężną. Można ją sobie wytłu-
maczyć albo w ten sposób, że na jej miejscu znajdował 
się pierwotny kurek, lecz z powodu częstego odrywa-
nia się go i przylutowywania napowrót, otwór tak się 
zdeformował, iż kurek należało umieścić po przeciwnej 
stronie, albo — co prawdopodobniejsze — kociołek dla 
symetrji i równowagi posiadał dwa identyczne kurki. 
Dodajmy jeszcze, że kociołek nie ma i nigdy nie miał 
podstawy, gdyż żaden jej ślad się nie zachował, od po-
czątku więc przeznaczony był do zawieszania. Kocio-
łek ten nie mógł być naczymiem na wodę święconą, ani 
kropielnicą,” – (w tekście zachowana została orygi-
nalna pisownia z lat dwudziestych XX w. – J.St. K).

Postarajmy się jeszcze wyjaśnić do czego słu-
żyć mógł ten niepozorny, wykonany z brązu kocio-
łek na wodę. Otóż według historyków, stanowił on 
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Literatura:
1. Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska. Praca zbiorowa. Wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa.

2. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej.

3. A. Bochnak, J. Pagaczewski, Zabytki przemysłu artystycznego w kościele parafialnym w Luborzycy.

najprawdopodobniej część lawaterza (zbiorniczek 
na wodę), specjalnej umywalni kapłańskiej, znaj-
dującej się w kościołach, zwyczaj w zakrystii, która  
 

od około XI w. służyła do mycia rąk przez kapłana 
przed odprawianym nabożeństwem.

Opr. Jerzy St. Kozik

Zaproszenie Centrum Kultury
Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepod-

ległości zapraszamy 22 września o godzinie 
16:00 do naszego Centrum Kultury i Promocji 
Baranówka 6, na wyśmienity spektakl pt.”Piórem 

spisane,piórkiem zagrane”, w wykonaniu aktora 
Bogdana Brzyskiego oraz duetu klawesynowe-
go „ClaveDuo” w składzie Joanna Solecka i Anna 
Huszczo. Wstęp jest bezpłatny.

O działalności organizacji pozarządowych 
w naszej gminie słów kilka...

„Poczytaj przy kawie” – zajęcia odbywają 
się w pierwszy i trzeci piątek miesiąca o godzinie 
17.00 ( projekt realizowany przez Stowarzyszenie 
„Kolibaby”).

Dyskusyjny klub filmowy – zajęcia odbywają 
się w drugą i czwartą sobotę miesiąca o godzinie 
18:00 ( projekt realizowany przez KGW Kocmy-
rzów przy wsparciu Biblioteki Publicznej 
w Kocmyrzowie-Luborzycy)

„Klubik u babci i wnuczka” – zajęcia odbywa-
ją się od wtorku do czwartku od godziny 15.30 do 
godziny 19.30 w Kocmyrzowie oraz innych szko-
łach na terenie gminy – projekt finansowany ze 
środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
i środków własnych Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca w ramach projektu „Wspierania osób w pode-
szłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018r.”

Promocja Produktów Lokalnych i Regio-
nalnych w Prusach – Inicjatywa Urzędu Mar-
szałkowskiego i Zarządu Województwa. Projekt 
polega na promowaniu produktów z całego Wo-
jewództwa Małopolskiego. Trwa od 06.08.2018 
do 30.11.2018 r. Lokalni producenci również 
mogą sprzedawać swoje produkty. Degustacja 
produktów i wszystkich smakołyków odbywa się 
od wtorku do piątku od 15:00–19:00, a w nie-
dziele zapraszamy na pyszne śniadanie od 8:00 do 
13:00.(projekt realizowany przez Stowarzyszenie 
„Kolibaby”).
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Dzieje się w Pietrzejowicach…
Czas wakacji szybko minął, przed wakacjami 

członkinie KGW wspierały swoją pracą „Klubik 
u Babci i Wnuczka" prowadzony przez Stowarzy-
szenie „Kolibaby”. Były prowadzone warsztaty 
z rękodzieła i kulinarne z truskawką w tle. Dziew-
częta mogły sobie zrobić modne makramowe 
bransoletki, seniorki z wnuczkami przekładały 
sznureczki na kumihimo. W czasie wakacji człon-
kinie KGW oraz seniorki z grupy nieformalnej 
„Przystanek” rozpoczęły dwie inicjatywy.

Pierwsza – „Dziergaj czapki i maskotki, tkaj 
makatki” – to inicjatywa dla seniorów, wsparcie 
finansowe zabezpieczyła Fundacja Miejsc i Ludzi 
Aktywnych. Dzięki temu seniorzy mogą uczest-
niczyć w warsztatach z dziergania czapek i ma-
skotek na okrągłych obręczach. Część z tych wy-
tworów zostanie przekazana dzieciom i dorosłym 
w prezencie na III Wielopokoleniowym Spotkaniu 
Bożonarodzeniowym. Tkanie makatek na kro-
snach prostych cieszy się dużym zainteresowa-
niem, seniorzy (i dzieci) poznają tajniki zakładania 
osnowy, dobierają odpowiednie kolory włóczek 
i z zaparciem tkają piękne wełniane miniatury.  
5 września seniorki z Pietrzejowic i Zastowa go-
ściły grupę UTW z Kęt, z którymi wspólnie dzier-
gały czapki i szaliki z różnokolorowej włóczki. 
Gościem specjalnym była koordynatorka z Fun-
dacji MiLA – Aneta. Zapowiedziały się już grupy 
z Miechowa i Kozłowa. My natomiast uczestniczy-

my w wyjazdach do innych grup, które też dzięki 
wsparciu Fundacji MiLA realizują bardzo ciekawe 
inicjatywy. W miesiącu lipcu byłyśmy między inny-
mi w Lanckoronie, Kętach, Oświęcimiu, podpatru-
jąc działanie Klubów Seniora, KGW, czy UTW, jak 
również GRS (Gminnych Rad Seniorów).

Druga inicjatywa, a raczej projekt realizowa-
ny jest pod nazwą „Tkaj makatki, gotuj pierogi” 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Pietrzejowic, 
które napisało wniosek do ODL Stowarzyszenie 
Korona Północnego Krakowa w ramach progra-
mu „Działaj Lokalnie”, współfinansowanego ze 
środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północ-
nego Krakowa”. Już w sierpniu odbyły się pierw-
sze warsztaty z tkania makatek, na które przybyło 
ponad 20 osób, efektem były utkane z włóczki 
kolorowe makatki, a każda inna i w swoim rodzaju. 
Również pierwsze pierogowe warsztaty były bar-
dzo udane, a dzieciom podobały się przygotowane 
szczególnie do tego projektu fartuszki i czapki ze 
specjalnym napisem. Zajęcia są prowadzone we 
wtorki, środy i czwartki między godziną 15.30 
a 19.00. Istnieje możliwość przesunięcia godzi-
ny na potrzeby ewentualnych uczestników zajęć. 
Warsztaty nie odbędą się w dniu 27 września  
i 2 października.

A jak to wygląda „na wesoło”?

We wtorki
dzięki Fundacji MiLA rządzą seniorki
Dziergają na obręczach maskotki i czapki
Tkają na krosnach z wełny makatki
I degustują przekąski zdrowe
Dla seniorek z Pietrzejowic
wcale nie nowe

Dzięki Koronie w „Działaj Lokalnie”
Środy i czwartki też są wspaniałe
W środy na krosnach
miniaturowe makatki powstają
w czwartki dzieciaki pierogi gotują
a potem z apetytem je pałaszują

…i tak do końca października będzie w świetlicy w Pietrzejowicach dużo się działo…, mamy nadzieję na 
zainteresowanie osób z terenu naszej Gminy, nie tylko z Pietrzejowic, Kocmyrzowa, Zastowa i Rawałowic.

Oprac. Elka
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Aktywne cheerleaderki z Centrum Kultury
Ostatni tydzień wakacji upłynął tancerkom 

z zespołu „Unique Cheerleaders” na intensyw-
nych przygotowaniach do nowego sezonu. Tego-
roczny obóz cheerleaders rozpoczął się wspólnym 
kibicowaniem grupie „Unique Pro” w czasie finału 
M1TalentShow. Mimo że nie udało się wywalczyć 
głównej nagrody, dziewczyny stały się ulubień-
cami widowni i otrzymały nagrodę publiczności. 
W czasie kolejnych dni ponad 30 dziewczynek 
tworzących trzy składy turniejowe, pracowało 
nad techniką i nowymi choreografiami. W przygo-
towaniach wzięła udział także Małgorzata Wroń-

ska – główny sędzia Cheerleadingu w Polskim 
Związku Sportowym. Poza licznymi treningami 
tanecznymi zespół codziennie ćwiczył elementy 
gimnastyczne na nowej macie akrobatycznej. Nie 
zabrakło także zajęć integracyjnych, takich jak 

malowanie kubków czy tworzenie bransoletek. 
Każda grupa została także przeszkolona z udzie-
lania pierwszej pomocy. Cheerleaderki wzięły 
udział w konkursach na cheer fryzurę oraz cheer 
okrzyk, zdobywając pamiątkowe nagrody. Dużą 
atrakcją była piesza wycieczka na górę Harenda 
oraz zwiedzanie interaktywnego Tatrzańskiego 
Muzeum Przyrodniczego. Pomimo zakazu jedze-
nia słodyczy, obóz zakończył się wielkim owocowy 
tortem z nowym logo zespołu.

W tym sezonie zespół tworzyć będą trzy gru-
py turniejowe: „Kids”, „Teens” oraz „Pro”, a także 
dwa składy rekreacyjne: grupa Open oraz „Unique 
Moms”. Serdecznie zapraszamy wszystkie Pa-
nie powyżej 29 r. życia do rozpoczęcia przygody 
z pomponami! Treningi odbywają się w piątki 
o godz. 20.30 w sali gimnastycznej szkoły pod-
stawowej w Luborzycy. 
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Taneczne zajęcia dla dzieci –  
„Disco Kids"

Zajęcia dla dzieci w wieku 2.5 do 6 lat ukie-
runkowane na rozwój ich tanecznej pasji. Zajęcia 
mają na celu kształtować muzykalność, rozwijać 
świadomość ciała, poprawiać sprawność i koordy-
nację ruchową wśród najmłodszych dzieciaczków. 
W specjalnie opracowanych choreografiach połą-
czono elementy rytmiki oraz podstawowe kroki 
zaczerpnięte z hip-hopu, zumby kids, disco oraz 
tańców klasycznych i ludowych. Zajęcia prowa-
dzi mgr inż. Elżbieta Pierwoła animator, plastyk, 

pedagog o wszechstronnych zainteresowaniach 
z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, 
pasjonatka tańca i zumby i wszelkiej aktywności 
ruchowej. Dzięki niesamowitej energii prowa-
dzącej na zajęciach nie ma czasu na nudę a każde 
dziecko będzie miało szanse rozwijać swój tanecz-
ny talent. 

Zapraszamy we wtorki o 15:00–15:45 w sali 
CKiP.
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„Zdrowy Kręgosłup” – trening  
medycyny energetycznej

„Zdrowy Kręgosłup” – Trening mający na celu 
poprawę stanu kręgosłupa i stawów biodrowych 
z wykorzystaniem gimnastyki korekcyjnej oraz 
podniesienie energetyki całego ciała poprzez za-
stosowanie elementów starożytnych chińskich 
sztuk leczniczych i sztuk walki takich jak Qigong, 
Tai Chi, Shiatsu oraz refleksoterapii. Trening wy-
konywany jest zgodnie z zasadami medycyny 
energetycznej.

Zajęcia prowadzi Marek Zarzeka Naturopata, 
trener Tai Chi, Qigong. Z wykształcenia psycholog 
biznesu. Jednak to fizjoterapia stała się jego pasją, 
pomaga innym wykorzystując: refleksoterapię, 
masaże „Shiatsu” oraz terapię manualną kręgo-

słupa. Skutecznie uwalnia od blokad w stawach 
biodrowych i w kręgosłupie, niejednokrotnie ra-
tując przed decyzją o operacji. Jest twórcą pro-
jektu Wczasów Zdrowotnych Gersonomania.pl, 
podczas których w ciągu ostatnich 4 lat pomógł 
wielu osobom powrócić do zdrowia a jego rozległa 
wiedza i zastosowanie zapomnianych już technik 
leczniczych daje innym szansę na zdrowie i nor-
malne życie.

Zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie 
19:00 w sali gimnastycznej przy szkole podsta-
wowej w Luborzycy. Zapisy u prowadzącego 
zajęcia: tel. 694 664 411
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Wierzbno 27
32-104 Koniusza

Pon - Pt
7:00-17:00

Sprzedaż:

TRANSPORT

GRATIS !!!

HURT / DETAL

Usługi: Wynajem: 
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