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Wysokie odznaczenie państwowe 
dla Wójta Gminy

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezy-
dent Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe 
osobom zasłużonym w działalności na rzecz roz-
woju samorządu terytorialnego w Polsce. Uroczy-
stość ich wręczenia odbyła się w Belwederze. Wójt 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pan Marek Jam-
borski został odznaczony przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI.

Więcej informacji na stronie:  
www.link.do/DaxXI

VIII Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

Dnia 30 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca odbyła się VIII Sesja Rady Gminy. 
Rozpoczęła się ona od odczytania przez Przewod-
niczącą Rady Gminy Małgorzatę Doniec okoliczno-
ściowego listu gratulacyjnego Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, skierowanego do 
samorządowców z okazji Dnia Samorządu Teryto-
rialnego, który obchodzony był tradycyjnie w dniu 
27 maja. Po odczytaniu ww. listu, Przewodnicząca 
Rady Gminy poinformowała zebranych, iż tego 
właśnie dnia 27 maja, Wójt Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca Marek Jamborski, został w Warsza-
wie uhonorowany przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Odznaczenie to przyznane zostało Panu 
Wójtowi w uznaniu Jego zasług w działalności na 
rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. 
Po wysłuchaniu tej informacji obecni na sesji Radni 
i Sołtysi złożyli panu Wójtowi serdeczne gratulacje.

Po zakończeniu tej uroczystej części obrad, 
Rada Gminy, przystąpiła do realizacji przyjętego 

porządku obrad, które rozpoczęło się od przyję-
cia protokołu z poprzedniej VII Sesji Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Następnie Rada Gminy 
wysłuchała informacji dotyczącej skutków, jakie 
spowodowały w naszej gminie obfite opady desz-
czu, które nawiedziły ją w ostatnich tygodniach, 
a także o działaniach, które zostały podjęte celem 
maksymalnego ograniczenia strat i zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. Za-
stępca Wójta Gminy Wiesław Wójcik oraz Kie-

Autorami zdjęcia są:  
Eliza Radzikowska-Białobrzewska  

i Krzysztof Sitkowski /KPRP
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rownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Odpadami Michał Ból wiele uwagi w swoich 
wypowiedziach poświecili również kwestiom 
dotyczącym procedur i działań, które winny pod-
jąć osoby poszkodowane przez opady deszczu, 
celem uzyskania odszkodowań za poniesione stra-
ty. Na zakończenie swojej wypowiedzi pan Wie-

sław Wójcik przekazał szczególne wyrazy uznania 
i podziękowania druhom z jednostek OSP Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, którzy w tym okresie dłu-
gotrwałych opadów uczestniczyli aż w 84 akcjach, 
a których celem było ratowanie zdrowia i dobytku 
naszych mieszkańców oraz zabezpieczenie infra-
struktury naszej gminy. W dalszej części realizacji 
tego punktu obrad o zasadach i kryteriach udziela-

nia pomocy osobom poszkodowanym przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformowała 
obecnych na posiedzeniu Rady jego kierownik Elż-
bieta Turek. Kolejnym punktem obrad była przed-
stawiona przez Wójta Gminy informacja o pracy 
w okresie pomiędzy VII a VIII Sesją Rady Gmin. 
Następnie analogiczną informację o pracy stałych 
Komisji Rady przedłożyli zebranym: Grzegorz Ma-

rzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, 
Kultury i Sportu oraz Władysław Zięciak – Prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, któ-
ry przedstawił zebranym protokół ze wspólnego 
posiedzenia kierowanej przez niego Komisji oraz 
Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzen-
nej.  

W dalszej części obrad obecni na posiedze-
niu radni, sołtysi oraz mieszkańcy naszej gminy 
wysłuchali Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca za rok 2018, który przedstawił Wójt 
Gminy Marek Jamborski. Raport ten będzie roz-
patrywany przez Radę Gminy na kolejnej Sesji 
Rady, według przewidzianych prawem procedur. 
Wersja elektroniczna Raportu o stanie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018 została udo-
stępniona zainteresowanym na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej.

Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, Rada 
Gminy podjęła uchwalę w sprawie wyrażenia woli 
przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania z za-
kresu modernizacji i doposażenia trzech przejść dla 
pieszych w ciągu dróg powiatowych.

Ostatnim punktem porządku obrad VIII Sesji 
Rady było omówienie spraw bieżących i wolne 
wnioski. W trakcie jego realizacji wniosek for-
malny zgłosił Zastępca Przewodniczącego Rady 
Augustyn Kaczmarczyk. Wniosek ten dotyczył 
organizacji części posiedzeń Rady Gminy również 
w godzinach przedpołudniowych, w zależności od 
potrzeb Rady. Po krótkiej dyskusji Radni przyjęli 
przedłożony wniosek stosunkiem głosów: „13 za” 
– „1 przeciw”.
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IX Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 10 czerwca 2019 roku w sali obrad 
Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się 
IX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Roz-
poczęła się ona od realizacji czynności formalno – 
prawnych czyli zatwierdzenia protokołu z poprzed-
niej Sesji Rady.

Realizację przyjętego porządku obrad rozpo-
częło wystąpienie Wójta Gminy Marka Jambor-
skiego, który przedstawił obecnym na Sesji infor-
mację o pracy w okresie pomiędzy VIII a IX Sesją 
Rady Gminy. Po wystąpienia Wójta Gminy, spra-
wozdania dotyczące działalności w analogicznym 
okresie przedłożyli zebranym Przewodniczący 
Stałych Komisji Rady.

Kolejnym punktem obrad IX Sesji Rady Gminy 
była debata publiczna nad „Raportem o stanie Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018”,w której 
uczestniczyli obecni na posiedzeniu Radni,Sołtysi 
i mieszkańcy naszej gminy. Przed rozpoczęciem de-
baty, radny Władysław Zięciak zgłosił wniosek for-
malny, aby wystąpienia mieszkańców zgłoszonych 
do debaty nie były dłuższe niż 5 minut. Zgłoszony 
wniosek został przez Radę Gminy przyjęty stosun-
kiem głosów 12 „za”,2 „przeciw” i 1„wstrzymujący 
się”.

Jako pierwszy w debacie głos zabrał pan Zbi-
gniew Wawro (Czulice). Po nim, o „Raporcie o sta-
nie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018”, 
wypowiadali się kolejni mieszkańcy naszej gminy. 
Byli to: pani Justyna Wojcieszak (Łuczyce), pani 

Iwona Tutaj-Niklińska (Goszyce), pan Henryk La-
skosz (Prusy), pan Michał Gomółka (Kocmyrzów), 
pan Jarosław Łojek (Baranówka), pani Magdalena 
Tańska (Kocmyrzów), pan Sławomir Mentel (Wil-
ków), pan Leszek Kaczmarczyk (Maciejowice), pani 
Halina Zięciak (Dojazdów) oraz Przewodnicząca 
Rady pani Małgorzata Doniec i radny, pan Tade-
usz Rozpondek. Na zgłoszone w czasie wystąpień 
pytania odpowiedzi udzielili Wójt Gminy Marek 
Jamborski oraz pracownicy merytoryczni Urzędu 
Gminy.

Po zakończeniu debaty Rada Gminy podjęła 
uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
panu Markowi Jamborskiemu wotum zaufania. 
Uchwała ta została przyjęta przy 13 głosach „za” 
i 2 głosy „przeciw”.

Następnym, realizowanym tego dnia przez Radę 
Gminy punktem porządku obrad było rozpatrzenie 
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sprawozdania finansowego i sprawozdania z wyko-
nania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 
rok 2018.

W zgodzie z obowiązującymi procedurami 
prawnymi, które szczegółowo przypomniała Rad-
nym Przewodnicząca Rady Małgorzata Doniec, 
rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy Marka 
Jamborskiego dotyczące wykonania budżetu gmi-
ny w 2018 roku. W jego trakcie, Wójt Gminy przy-
pomniał m.in. informację o strukturze budżetu 
i wydatków, a także wykonane w ubiegłym roku in-
westycje oraz działania podjęte celem realizacji ko-
lejnych zadań inwestycyjnych w następnych latach.

Następnie odczytana została, przez Skarbnika 
Gminy Kornelię Łakomy, pozytywna opinia wydana 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krako-
wie, a dotycząca sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2018. Opinia ta za-
wierała również pozytywną ocenę informacji o sta-
nie mienia komunalnego Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca. Kontynuując realizację ww. punktu obrad 
głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady 
Gminy, którzy w swoich wystąpieniach pozytyw-
nie zaopiniowali wykonanie budżetu Gminy w roku 
2018. Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Krzysztof Krupiński, który przed-
stawił Radzie pozytywną ocenę wykonania budże-
tu gminy za rok 2018.

Po zakończeniu przedstawionej powyżej pro-
cedury Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Kocmyrzów – Luborzyca za 2018 rok. Uchwała ta 
została uchwalona przez Radę stosunkiem głosów 

12 „za” i 2 głosy „przeciw”.
Następnie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Krzysztof Krupiński, przedstawił Radzie wniosek 
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 
2018. Dopełnieniem wniosku Komisji Rewizyjnej 

było wystąpienie Przewodniczącej Rady Małgo-
rzaty Doniec, która odczytała uchwałę Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie 
opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca Markowi Jamborskiemu.

Po wystąpieniu Przewodniczącej, Rada Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę 
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z tytułu wyko-
nania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 
2018 rok. Powyższa uchwała została przyjęta 
przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przy 
12 głosach „za”i 2 głosach „przeciw”.

Po zakończonym głosowaniu Wójt Gminy Ma-
rek Jamborski, w krótkim wystąpieniu, podzięko-
wał za okazane Mu zaufanie i poparcie.

Kontynuując swoje obrady, Rada Gminy, podjęła 
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podczas posiedzenia IX Sesji następujące uchwały:
• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 

Goszyce wraz z wprowadzonymi podczas IX 
Sesji zmianami zgłoszonymi przez mieszkań-
ców tej miejscowości,

• w sprawie powołania zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników, w skład którego 
weszli pani Anna Szlachta, pan Radosław 
Zębala i pan Paweł Mazur,

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2019,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2019 – 2025,

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Krakowskiemu na realizację zadania 
drogowego w 2019 roku, /z przeznaczeniem 
na budowę chodnika przy drodze powiato-
wej 2293K w miejscowości Prusy/

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Krakowskiemu na realizację zadania 

drogowego w 2019 roku /z przeznaczeniem 
na przebudowę drogi powiatowej 2154K ul. 
Kielnik w miejscowości Goszcza/

• w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Po-
wiatu Krakowskiego zadania z zakresu bu-
dowy chodnika przy drodze powiatowej nr 
2165K w miejscowości Dojazdów,

• w sprawie zmiany uchwały zmieniającej za-
łącznik nr 3 do uchwały nr nr IX/57/2019 
z dnia 10.06.2019 r. w sprawie wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy na rok 2019 rok.

Wprowadzone do porządku obrad uchwały dot. 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakow-
skiemu spotkały się z dyskusją. Zgodnie z ustale-
niami z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego 
w pierwszej kolejności będzie kontynuacja budowy 
chodników w Dojazdowie i Prusach a w następ-
nej kolejności dokończenie budowy chodników 
w Kocmyrzowie i Łuczycach.

Podziękowanie
Wszystkim, którzy byli z nami w trudnych dla 

nas chwilach pragniemy złożyć serdeczne podzię-
kowania. Nasze wyrazy wdzięczności kierujemy 
szczególnie do kapłanów, którzy odprawiali uro-
czystą, żałobną Mszę świętą w intencji śp. Hono-
raty Szwajca, księdza proboszcza parafii w Koniu-
szy Andrzeja Banika, księdza proboszcza parafii 
w Goszczy Andrzeja Orlikowskiego, księdza pro-
boszcza parafii w Prusach Bogusława Zająca oraz 
księdza Władysława Ulmańca byłego proboszcza 
parafii w Luborzycy. Podziękowania pragniemy 

złożyć także pani Aleksandrze Bieleckiej za koor-
dynację uczestniczących w pogrzebie jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca, orkiestrom strażackim pod batutą 
druha Sebastiana Regulskiego oraz wszystkim, któ-
rzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszej Mamy.

Bóg zapłać
syn Andrzej i córka Grażyna
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II Sesja Gminnej Rady Seniorów
Dnia 16 maja 2019 r. na sali obrad Urzędu 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się II Sesja 
Gminnej Rady Seniorów, której obrady prowadziła 
jej Przewodnicząca Danuta Sokół.

W posiedzeniu udział wzięli Goście, w osobach: 
Wójta Gminy Marka Jamborskiego, pana Piotra Se-
rafina i pani Aleksandry Serafin, reprezentujących 
NZOZ „MADZIA” Poradnia Rehabilitacji Leczniczej 
Kocmyrzów oraz Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Elżbiety Turek .

W pierwszej części obrad, pan Piotr Serafin 
przedstawił zebranym szczegółową informację 
dotyczącą realizacji projektu „Dom Aktywnego 
Seniora w Łososkowicach”. Uzupełnieniem tej wy-
powiedzi było wystąpienie pani Aleksandry Sera-
fin – koordynatora realizacji ww. Projektu, która 
przybliżyła wszystkim obecnym na Sesji założenia 
i zasady na jakich funkcjonować będzie „Dom Ak-
tywnego Seniora w Łososkowicach”. Informacje 
przedstawione przez panią A. Serafin dotyczyły 
m.in. planowanych zajęć, z których będą mogli ko-
rzystać seniorzy oraz zasad rekrutacji jego uczest-
ników. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy M. Jambor-
ski, który podziękował naszym seniorom za do-
tychczasową współpracę i podejmowane przez 
nich inicjatywy społeczne oraz zapewnił o dalszej 
woli współpracy i wsparciu dla działalności Gmin-
nej Rady Seniorów.

Po zakończonym wystąpieniu odbyła się uro-
czystość złożenia ślubowania i wręczenia zaświad-
czeń o wyborze do Gminnej Rady Seniorów, przez 
Wójta Gminy Marka Jamborskiego, tym spośród 
członków Gminnej Rady Seniorów, którzy nie mo-
gli uczestniczyć w jej pierwszym posiedzeniu. Byli 
to państwo: Elżbieta Ścigalska i Józef Piekarczyk.

W dalszej części obrad głos zabrała Kierownik 
GOPS Elżbieta Turek, która przedstawiła informa-
cję o bieżących i planowanych działaniach GOPS 
skierowanych do społeczności seniorów naszej 
gminy.

Druga część obrad II Sesja Gminnej Rady Se-
niorów poświęcona była dyskusji nad wnioskami 
przedstawionym przez jej członków, a dotyczący-
mi jej dalszej działalności. Staną się one podstawą 
przygotowywanego planu pracy GRS.

Promesa dla gminy na przebudowę DW 776
W dniu 22 maja 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu 

Marszałkowskiego miało miejsce uroczyste prze-
kazanie promes dla gmin na realizację zadań w try-
bie inicjatyw samorządowych.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca znalazła się 

w gronie samorządów, które otrzymały dofi-
nansowanie. W ramach podziału środków przy-
znanych na realizację zadań realizowanych przy 
współudziale samorządów lokalnych tzw. inicjatyw 
samorządowych, otrzymaliśmy dofinansowanie 
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Promesa dla Gminy na  
modernizację dróg rolniczych

„Razem bezpieczniej”– 100 tys. zł dla Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 21 maja 2019 r. w siedzibie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, 
Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Marek Jam-
borski, odebrał z rąk Sekretarza Stanu w MSWiA 
Jarosława Zielińskiego, promesę w wysokości 100 
tys. zł w ramach „Programu ograniczania przestęp-
czości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecz-
niej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jest jednym z 24 
beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie 
w ramach celu szczegółowego głównego „Bez-
pieczne przejścia dla pieszych” w wysokości 100 
000 zł. Projekt obejmuje działania na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu 
drogowym przy placówkach oświatowych poprzez 

modernizację i doposażenie czterech przejść dla 
pieszych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
w miejscowościach: Wysiołek Luborzycki, Goszy-
ce, Prusy.

W dniu 5 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jam-
borski, odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza 
Smółki promesę dla Gminy w wysokości 150 000 zł.

Otrzymane z budżetu Województwa Małopolskiego środki finansowe zosta-
ną przeznaczone na modernizację dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rol-
nych w miejscowościach Rawałowice i Wysiołek Luborzycki.

w wysokości 200 tys. zł na zadanie „Przebudowa 
Drogi Wojewódzkiej 776 polegająca na budowie 
chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjaz-
dów”.

Promesę dla Gminy wręczył Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Witold Kozłowski, na spo-
tkaniu obecni byli również: dyrektor Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj oraz Wice-
wojewoda Małopolski Zbigniew Starzec.

Foto.: Biuro Prasowe UMWM



CZERWIEC NR 11–12/289–290

wiadomości lokalne+

10

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI wiadomości lokalne+

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

10

Parkingi „parkuj i jedź” – kontynuacja
Projekt realizowany w formule Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych w ramach Stowarzy-
szenia Metropolia Krakowska pełniącego funkcję 
Związku ZIT.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020; Działanie 4.5 Nisko-
emisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 
Niskoemisyjny transport miejski – zit

Przy stacji PKP w Goszczy oraz w centrum gmi-
ny w Kocmyrzowie trwa budowa parkingów „par-
kuj i jedź” w ramach projektu dofinansowanego 

z Unii Europejskiej. Będzie można bezpiecznie po-
zostawić samochód i skorzystać z dalszej jazdy ko-
leją czy transportem zbiorowym MPK czy linii BUS.

Zgodnie z dokumentacją projektową parkin-
gi wyposażone będą w niezbędną infrastrukturę 
techniczną:

• stanowiska postojowe dla samochodów 
osobowych, w tym dla osób mz niepełno-
sprawnością,

• odwodnienie poprzez system paneli polipro-
pylenowych,

• oświetlenie lampami energooszczędnymi 
LED,

• system monitoringu wizyjnego,
• stojaki rowerowe wraz z zadaszeniem,
• oznakowane miejsca, przeznaczone do wy-

sadzenia pasażera,
• zorganizowaną zieleń, kosze na śmieci,
• dojścia zapewniające komunikację we-

wnętrzną oraz oznakowanie poziome i pio-
nowe,

• tablice z regulaminem i informacją o prze-
znaczeniu parkingu wyłącznie dla osób prze-
siadających się na komunikację zbiorową.

Koszty budowy obu parkingów to kwota ogó-
łem brutto 2 312 210 PLN/ nadzór inwestorski:  
6 500 PLN.

85% kosztów budowy parkingów pokrywa 
fundusz pomocowy Unii Europejskiej (EFRR) tak, 
że udział budżetu gminy wynosi zaledwie 15%.
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Zakończenie budowy Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
wraz z dojazdem i wyposażeniem

Informujemy mieszkańców naszej gminy 
o zakończeniu procesu budowlanego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Kocmyrzowie. Pomimo niezwykle deszczowego 
maja, wszystkie prace udało się zakończyć zgodnie 
z harmonogramem. Przedmiotowy punkt zosta-
nie uruchomiony w momencie uzyskania decyzji 
pozwolenia na użytkowanie, co powinno nastąpić 
w ciągu miesiąca. Przypominamy, iż projekt budo-
wy PSZOK w Kocmyrzowie jest współfinansowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 
poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT. 
Całkowity koszt prac budowlanych i montażowych, 
wyniósł zgodnie z wcześniej podpisaną umową 
1126031,35 zł, przy dofinansowaniu wynoszącym 
568 991,93 zł. Nowo wybudowany obiekt wypo-
sażony jest między innymi dwa kontenery socjalno-

-biurowe, z których jeden posiada toaletę dla osób 
korzystających z PSZOK. Poza czterema wiatami 
do magazynowania odpadów, które nie powinny 
być narażone na warunki atmosferyczne, PSZOK 
zaopatrzony jest w szereg kontenerów o pojemno-
ści od 1100 litrów do 16 m3, mających służyć do 
selektywnej zbiórki odpadów. W celu dokładnej 
weryfikacji ilości śmieci, obiekt wyposażony jest 
w elektroniczną wagę najazdową. Oczywiście cały 
obszar przedmiotowego punktu wraz z parkingami 
jest wyposażony w oświetlenie i nowoczesny sys-
tem monitoringu. Przedsięwzięcie polegające na 
budowie PSZOK ma na celu stworzenie lepszych 
warunków dla mieszkańców naszej gminy do selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym 
odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio 
z pod posesji. Dzięki lepszemu systemowi segre-
gacji, poszczególne frakcje odpadów komunalnych 
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nadających się do recyklingu, zostaną odpowiednio 
zagospodarowane. Mamy nadzieję, że rozbudowa 
infrastruktury służącej gospodarowaniu odpadami 
dodatkowo wpłynie na zwiększenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców w wyniku promowania 
segregacji „u źródła” oraz idei recyklingu. Kolejnym 
celem jest zwiększenie udziału odpadów zebra-
nych selektywnie w stosunku do wszystkich zebra-
nych odpadów komunalnych na terenie gminy, co 
pozwoli w przyszłości chociaż częściowo zreduko-
wać stale rosnące koszty zagospodarowania odpa-
dów zmieszanych.

Projekt pn: „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca”

Projekt realizowany z pomocą finansową 
Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata  
2014–2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych.

Trwa termomodernizacja budynku świetli-
cy wiejskiej w Zastowie. Jest to zadanie które 
w ramach projektu zaplanowane zostało do reali-
zacji w roku bieżącym. Zakres obejmuje : ocieplenie 

ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, 
ocieplenie stropu i kominów, wymianę drzwi ze-
wnętrznych, malowanie dachu oraz roboty towa-

rzyszące w postaci obróbek blacharskich ( parape-
tów, rynien i rur spustowych).

Termin realizacji, zgodnie z umową z Wykonaw-
cą robót zamyka się w dniu 31 lipca 2019 roku.

• koszt realizacji ogółem to kwota 109 315,17 
PLN

• dofinansowanie Unii Europejskiej w wyso-
kości 60% kosztów kwalifikowanych – 57 
358,72 PLN.

Pozostały wydatek w wysokości 51 956,45 PLN 
pokryje budżet gminy.
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Oznakowanie miejsc postojowych
W miejscowościach Łuczyce i Skrzeszowice 

przy budynkach ośrodków zdrowia zostały wyzna-
czone i oznakowane miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych korzystających z usług me-
dycznych w tych obiektach.

Wsparcie dla Grupy Poszukiwawczo- 
-Ratowniczej OSP Goszcza

W dniu 21 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego w Krakowie, Wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Łukasz Smółka przekazał 
umowę dotacji w wysokości 40 tys. zł dla Grupy 
Poszukiwawczo- Ratowniczej OSP Goszcza.

Otrzymane środki finansowe zostaną przezna-
czone na doposażenie i utrzymanie Grupy, a przede 
wszystkim ułatwią wykonywanie codziennych za-
dań i czynności ratownikom.

„Małopolskie Remizy 2019” – dotacja  
dla OSP Łososkowice

W sobotę 18 maja 2019 r., podczas spotkania 
w Będkowicach, Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Łukasz Smółka przekazał jednostce 
OSP Łososkowice promesę gwarantującą dofinan-
sowanie zadania pn. „Roboty remontowo-budow-
lane na remizie OSP w Łososkowicach”, w ramach 
którego wykonane zostaną prace obejmujące wy-
mianę stolarki okiennej, ślusarki i stolarki drzwio-
wej oraz renowację i malowanie elewacji. Przyzna-
na kwota dofinansowania to 40 873 zł, a całkowity 
koszt realizacji zadania wynosi 102 183,04 zł.

 Foto.: Biuro Prasowe UMWM
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Samorządowy Żłobek  
„Małe Misie”

W ramach Resortowego programu rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MA-
LUCH+”, od 01.04.2019 r. w Samorządowym Żłob-
ku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim zostało 
utworzone dodatkowe 16 miejsc. Łącznie z opieki 
może skorzystać 49 dzieci. Kwota zadania to 168 
000,00.

W związku z dużym zainteresowaniem żłob-
kiem, została podjęta decyzja o utworzeniu dodat-
kowego oddziału. Od września 2019 r. liczba miejsc 
zwiększy się z 49 na 57. tj. 8 oddziałów.

Sprawdź termin ważności dowodu 
osobistego

Zbliża się czas wakacji, wyjazdów zagranicznych 
warto więc sprawdzić ważność swojego dowo-
du osobistego i zadbać o wyrobienie dowodu dla 
dziecka. Przypominamy, że czas oczekiwania na do-
wód to 30 dni, a w związku z duża liczbą wniosków 
składanych w okresie przedwakacyjnym termin ten 
może ulec wydłużeniu.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzają-
cym tożsamość i obywatelstwo polskie, uprawnia 
między innymi do podróżowania po krajach Unii 
Europejskiej oraz strefie Schengen.Bez ważnego 
dowodu osobistego nie załatwimy wielu ważnych 
spraw w urzędach czy bankach. W zawiązku z tym, 
jeśli planujemy wakacje zagraniczne lub kończy się 
termin ważności posiadanego dowodu osobistego, 
nie odkładajmy wyrobienia dowodu na ostatnią 
chwilę.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa 
się osobiście w organie dowolnej gminy na terenie 
kraju. Wystarczy uzupełnić wniosek o wydanie do-
wodu osobistego, zabrać ze sobą posiadany dowód 
lub ważny paszport oraz jedną aktualną fotografię 
wykonaną w pozycji frontalnej.

Natomiast z wnioskiem o dowód dla dziecka 
występuje jeden z rodziców, opiekun prawny lub 
kurator. Podczas składania wniosku konieczna jest 

obecność dziecka, dla którego ma zostać wydany 
dowód osobisty (wyjątek stanowią dzieci poniżej 5 
lat, które nie muszą być obecne podczas składania 
wniosku). Do wniosku również dołączamy jedną 
aktualną fotografię w pozycji frontalnej oraz do 
wglądu dokument tożsamości dziecka (jeśli był wy-
dany).Wymiana dowodu jest bezpłatna, niezależnie 
od powodu ubiegania się o nowy dowód.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku 
o dowód w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym, podpisem osobistym albo podpisem za-
ufanym.

Wzór dowodów osobistych  
wydawanych od 4 marca 2019 r.
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Uroczystość wręczenia Medali  
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”

Rodzice z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, któ-
rych trzech i więcej synów służyło w Wojsku Pol-
skim, otrzymali w poniedziałek 27 maja 2019 r. 
Złote i Srebrne Medale „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”. Zostały one przyznane Im przez Ministra 
Obrony Narodowej, a wręczył je w imieniu Woj-
skowego Komendanta Uzupełnień w Krakowie mjr 
Jarosław Wójcik. Wyróżnieni Rodzice otrzymali 
kwiaty i gratulacje od Wójta Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca, którego podczas uroczystości repre-
zentował Zastępca Wójta Gminy Wiesław Wójcik.

Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
otrzymali Państwo:

Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” :

pani Emilia Solarz – Czulice,

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”:

Jolanta i Wojciech Nowak – Głęboka,
Emilia i Jan Marzec – Czulice,
Barbara i Kazimierz Kopeć – Goszyce,
Władysława i Stanisław Kryus – Goszyce,
Teresa i Jan Korolczuk – Wiktorowice,
Stefania i Tadeusz Rosiek – Wilków,
Zofia i Jan Wąsik – Karniów.

Wszystkim wyróżnionym składamy serdecz-
ne gratulacje.
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Relikwie świętego  
Floriana w Prusach

W niedzielę, 2 czerwca 
2019  r.,w kościele parafialnym 
w Prusach odprawiona została 
uroczysta Msza święta, podczas 
której upubliczniono relikwie św. 
Floriana, męczennika, patrona stra-
żaków. Nabożeństwo to celebrował 
proboszcz parafii w Prusach, a za-
razem Kapelan Gminny OSP Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca ksiądz 
kanonik Bogusław Zając. Wzięli 

w nim udział Wójt Gminy, a zarazem 
Prezes Zarządu Gminnego OSP 
druh Marek Jamborski, Komendant 
Gminny OSP druh Andrzej Szwajca 
oraz poczty sztandarowe i druho-
wie z 11 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych działających na 
terenie naszej gminy. Oprawę mu-
zyczną nabożeństwa zapewniła 
natomiast strażacka orkiestra dęta 
„TON” z Goszczy.

Kim był święty Florian?
Święty Florian był urzędnikiem 

cesarskim w prowincji rzymskiej 
Noricum (dzisiaj środkowa Austria). 
Podczas prześladowania chrze-
ścijan przez Dioklecjana został 

aresztowany wraz z 40 żołnierzami 
i przymuszony do złożenia ofiary 
bogom. Przez nie wypełnienie roz-
kazu i nie zaparcie się wiary poniósł 
śmierć męczeńską w 304 r.

Fot. R. Adamski
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Diamentowy Jubileusz KGW 
Dojazdów

W sobotę 1 czerwca 2019 r. odbył się w Do-
jazdowie uroczysty festyn zorganizowany z okazji 
Jubileuszu 60-lecia powstania Koła Gospodyń 
w Dojazdowie. Rozpoczął się on od uroczystego 
powitania przybyłych tego dnia do Dojazdowa 
gości. Po jego zakończeniu głos zabrała Przewod-
nicząca KGW Dojazdów Maria Radoszek, która od-
czytała okolicznościowy list gratulacyjny, jaki skie-
rował do naszych Jubilatów Wojewoda Małopolski 
Piotr Ćwik. Następnie, serdeczne życzenia oraz po-
dziękowania za dotychczasową działalność, która 
służy nie tylko integracji lokalnej społeczności ale 

także w istotny sposób promuje naszą gminę w Ma-
łopolsce, złożyli dojazdowskiemu Kołu Gospodyń 
Wójt Gminy Marek Jamborski oraz radni naszej 
gminy wraz z jej Przewodniczącą Małgorzatą Do-

niec. Szczególnie ciepłe słowa i wyrazy wdzięczno-
ści, zarówno Wójt Gminy jak i nasi radni skierowali 
do pani Anny Buwaj, która funkcję Przewodniczą-

cej Koła Gospodyń w Dojazdowie pełniła przez 43 
lata. Gratulację członkom KGW Dojazdów złożyli 
także obecni w sobotę w Dojazdowie radni Powia-
tu Krakowskiego: Beata Bartoszek i Włodzimierz 
Tochowicz.

Po uroczystych podziękowaniach i gratulacjach 
przyszedł czas na część wspomnieniowo-arty-
styczną Jubileuszu. Rozpoczęła ją pani Maria Gas, 
która przybliżyła obecnym w Dojazdowie historię 
i dokonania Koła Gospodyń. Następnie specjalny, 
okolicznościowy wiersz odczytała zebranym miej-
scowa poetka pani Emilia Cuber. Kolejnym punktem 
artystycznej części festynu był występ wokalny 
naszych Jubilatów, podczas którego usłyszeliśmy 
w Ich wykonaniu specjalnie na tę okazję przygoto-
waną wiązankę piosenek. Później na scenie pojawi-
ły się wokalistki, a więc najmłodsza spośród wystę-
pujących tego dnia artystek Martyna Komodzińska 

Fot. Sławomir Mikiewicz
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„Z Rodziną dookoła świata” – 
Dzień Rodziny w Dojazdowie

Są takie dni w przedszkolnym kalendarzu, do 
których wszystkie dzieci przygotowują się bardzo 
solidnie i na które czekają z wypiekami na twarzy.

„Dzień rodziny” to wspaniały czas zarówno 
dla rodziców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości 
i uśmiechu, a przede wszystkim jest to czas, który 

mogą spędzić tylko ze sobą bez pośpiechu i z dala 
od codziennych zmartwień. Z tej okazji, 1 czerwca 

przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola We-
soła Gromadka w Dojazdowie zaprosiły swoich 
najbliższych na uroczysty program artystyczny 
pod tytułem: „Z Rodziną dokoła świata". W pro-
gramie przygotowanym specjalnie dla rodziców 
znalazły się piosenki podkreślające wielką miłość 
do rodziców oraz tańce, które zaprezentowały 
wszystkie grupy przedszkolne. Na koniec zapro-
szono wszystkich na słodki poczęstunek, natomiast 
na przedszkolaków z okazji ich święta czekało wiele 
atrakcji. „Święto Rodziny” jest doskonałą formą in-
tegracji dzieci z rodzicami i nauczycielami oraz oka-
zją do dobrej wspólnej zabawy. Bardzo dziękujemy 
wszystkim Rodzicom oraz dzieciom za miło spędzo-
ny dzień. Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom 
bardzo dziękujemy za wspaniałe przygotowanie 
i pomoc w organizacji Naszego corocznego święta.

Monika Spyrka

oraz doskonalące na co dzień swoje umiejętności 
w naszym Centrum Kultury i Promocji: Emilia Luty, 
Blanka Wierzbińska i Estera Wierzbińska.

Artystyczną część sobotnich obchodów Jubile-
usz 60-lecia KGW Dojazdów uzupełniała specjalne 
na ten dzień przygotowana wystawa fotograficzna, 

obrazująca jego historię i dzień dzisiejszy, Kącik 
Rękodzieła Artystycznego oraz specjalny Kącik 
Kulinarny, na którym „królowały” potrawy kuchni 
lokalnej, który przygotowany został przez panie 
z KGW Dojazdów.

Impreza dofinansowana przez Sejmik  
Województwa Małopolskiego
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XXX Gminne Igrzyska Sportowe 
Szkół Podstawowych

W piątek 7 czerwca 2019 roku w Baranówce, na 
stadionie UKS „Ekler” odbyły się XXX Jubileuszowe 
Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, 
zorganizowane pod hasłem „Żyjmy w pokoju we 
wspólnej Europie”. Zgodnie z wieloletnią tradycją 
Igrzyska te, rozpoczęły się od modlitwy w koście-
le parafialnym w Luborzycy, pod przewodnictwem 
księdza Mieszka Ćwiertni, wikariusza parafii w Lu-
borzycy, w intencji poległych żołnierzy i pomor-
dowanych mieszkańców gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca. Dalsza, oficjalna część uroczystości, mająca 
patriotyczny charakter odbyła się pod Pomnikiem 
Poległych za Ojczyznę. Rozpoczęło ją powitanie 

przybyłych na uroczystość otwarcia XXX Gmin-
nych Igrzysk Gości, wśród których byli m.in.: pani 
Elżbieta Duda – posłanka na Sejm RP, pan Józef 
Lasota – poseł na Sejm RP, pan Marek Jamborski 
– Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pani Małgo-
rzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy wraz 
z Radnymi naszej Gminy, ppłk Radosław Nawrocki, 
reprezentujący Dowódcę Garnizonu Krakowskie-
go, generał dywizji dr Jerzy Biziewski, pani Barba-
ra Ślizowska – reprezentantka Polski, medalistka 
Igrzysk Olimpijskich w Melbourne, Honorowy 
Prezes Małopolskiego Zrzeszenia LZS pan Mie-
czysław Nowakowski, sekretarz Małopolskiego 
Zrzeszenia LZS pan Józef Regulski, proboszczowie 
parafii w Prusach ks. Bogusław Zając i Goszczy ks. 
Andrzej Orlikowski, wikariusz parafii w Luborzycy 
ks. Mieszko Ćwiertnia, Prezes Zarządu Gminnego 

Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca po-
rucznik Michał Pociask, major Mieczysław Żurek 
członek Zarządu Gminnego Koła ZK i BWP Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, Dyrektor Centrum Za-
rządzania Edukacją pani Anna Szymczyk – Sierak, 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mie-
chowie podinspektor Mariusz Gurda, Komendant 
Komisariatu Policji w Słomnikach – komisarz Ma-
rek Kyzioł, Prezes Koła Pszczelarzy pan Piotr Do-
minikowski, Przewodnicząca Rady Rodziców SP 
w Luborzycy pani Katarzyna Czado oraz dyrekto-
rzy placówek oświatowych działających na terenie 
naszej gminy.

Po uroczystym powitaniu, krótki rys historycz-
ny, poświęcony historii walki mieszkańców gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca o Niepodległą Polską, ze 
szczególnym uwzględnieniem tragicznych, a zara-
zem bohaterskich wydarzeń okresu II wojny świa-
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towej, przedstawił zebranym historyk-regionalista 
Jerzy St. Kozik. Kanwą opowieści o tym tragicznym 
okresie naszych dziejów były wojenne losy, urodzo-
nego w Luborzycy Walentego Adamczyka, uczest-
nika wojny obronnej 1939 roku, a później żołnierza 
Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca Marek Jamborski, który w swoim 
wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie patrioty-
zmu w wychowaniu młodego pokolenia Polaków, 
a także złożył podziękowania wszystkim, którzy 

przyczynili się do organizacji tegorocznych XXX 
już Igrzysk, które mają, co szczególnie mocno za-
akcentował w swoich słowach pan Wójt:„ swój 
wymiar nie tylko sportowy ale przede wszystkim 
patriotyczny”. Szczególne podziękowania pan  
M. Jamborski skierował do profesora Eligiusza Ma-
dejskiego, za Jego wieloletnie zaangażowanie w or-

ganizację, tej jakże ważnej dla naszej gminy imprezy. 
Po zakończonym wystąpieniu Wójta pana Marka 
Jamborskiego, oficer Kompani Reprezentacyjnej 
Garnizonu Krakowskiego odczytał „Apel Pamięci 
Oręża Polskiego” dla uczczenia pamięci poległych 
powstańców, partyzantów, żołnierzy oraz pomor-
dowanych mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca. Jego dopełnieniem był odczytany przez 
uczennicę SP w Luborzycy Aleksandrę Łach „Apel 
Pokoju”, po którym, w asyście żołnierzy Kompani 
Reprezentacyjnej Garnizonu Krakowskiego złożo-
ne zostały przez uczestników uroczystości symbo-
liczne wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych 
za Ojczyznę. Wiązanki te złożyli obecni w Luborzy-
cy parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu 
Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, członkowie Gmin-
nego Koła Związku Kombatantów, przedstawicie 
Małopolskiego Zrzeszenia LZS, kapłani pełniący 
swoją posługę duszpasterską w naszej gminie oraz 
delegacje Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizatorów 
Gminnych Igrzysk Sportowych, dyrektorów szkół 
placówek oświatowych gminy, a także Koła Pszcze-
larzy.

Po zakończeniu uroczystości złożenia wiązanek, 
głos zabrali obecni na XXX Igrzyskach Sportowych 
parlamentarzyści: pani poseł Elżbieta Duda i pan 
poseł Józef Lasota, którzy w swoich wystąpieniach 
podkreślili znaczenie organizacji takich imprez dla 
kształtowania patriotyzmu wśród młodego poko-
lenia Polaków, poprzez zachowanie pamięci o bo-
haterach naszej historii, dzięki którym dziś żyć mo-
żemy w wolnej Polsce.

Zakończenie pierwszej, mającej charakter pa-
triotyczny części naszych Gminny Igrzysk było 
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zapalenie pochodni z ogniem olimpijskim od sym-
bolicznego znicza usytuowanego pod luborzyckim 
Pomnikiem, którą następnie na stadion sporto-
wy w Baranówce, przeniósł jeden z uczestników 
Igrzysk, reprezentant Szkoły Podstawowej w Lu-
borzycy Mateusz Sroka. Sportową część Igrzysk, 
na stadionie w Baranówce, rozpoczęło uroczyste 
wciągnięcie na maszt flagi olimpijskiej oraz zapale-
nie znicza. Po zakończeniu tej uroczystej ceremo-
nii głos zabrał współorganizator Igrzysk, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Luborzycy Stanisław Turek, 
a następnie pomysłodawca i organizator Gminnych 
Igrzysk Szkół Podstawowych profesor Eligiusz Ma-
dejski. 

W dalszej części uroczystości rozpoczęcia XXX 
Gminnych Igrzysk Sportowych nastąpiła dekora-
cja odznaczeniami osób, które w znaczący sposób 
przyczyniają się do rozwoju sportu w naszym lokal-
nym środowisku.

„Złotą Odznaką Honorową LZS” wyróżnione 
zostały: pani Magdalena Mika, pani Dorota Za-
wadzka-Łach,

„Srebrną Odznaką Honorową LZS” uhonoro-
wano: panią Annę Szymczyk-Sierak, księdza pro-
boszcza Bogusława Zająca, księdza proboszcza 
Andrzeja Orlikowskiego oraz pana Jerzego Kozika.

„Brązową Odznakę Honorową LZS” otrzymali: 
ksiądz Mieszko Ćwiertnia i komisarz Marek Kyzioł

Odznaką „Zasłużony Działacz LZS” wyróż-
niono natomiast: panią Małgorzatę Doniec, panią 
Annę Turek i pan Tadeusza Filipka. 

Następnie Wójt Gminy pana Marek Jam-
borski, z okazji XXX Jubileuszowych Gminnych 
Igrzysk Sportowych Szkół Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca, uhonorował specjalnymi, okoliczno-
ściowymi podziękowaniami następujące osoby:

• Gen. dyw. dr Jerzego Biziewskiego,
• Gen. bryg. Szymona Koziatkę, Dowódcę 

Garnizonu 6 Brygady Powietrznodesanto-
wej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskie-
go, w imieniu którego podziękowanie ode-
brał ppłk Radosław Nawrocki,

• ppłk Jarosława Kowalskiego, Dowódcę 16 
Batalionu Powietrznodesantowego, w imie-
niu którego podziękowanie odebrał kpt. 
Krzysztof Wieczorek

• por. Pawła Rysia z 6 Brygady Powietrznode-
santowej,

• panią Barbarę Ślizowską, medalistkę olimpij-
ską z Melbourne,

• mjr Mieczysława Żurka,
• por. Michała Pociaska,
• podinspektora Mariusza Gurdę,
• pana Jacka Kucybałę, 
• pana Mieczysława Nowakowskiego,
• pana Józefa Regulskiego,
• pana Piotra Dominikowskiego, Prezes Koła 

Pszczelarzy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
• pana Stanisława Turka, Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Luborzycy,
• pana Marka Bielaka, Dyrektora Szkoły Pod-

stawowej w Kocmyrzowie,
• pana Zygmunta Łacha, Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Goszczy,
• panią Anetę Zięcik, Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej w Karniowie, 
• panią Iwonę Tutaj-Niklińską, Dyrektor Szko-

ły Podstawowej w Goszycach, 
• panią Dorotę Kuśnierz, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Maciejowicach,
• panią Danutę Luty, Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej w Pietrzejowicach,
• panią Krystynę Tworzydło, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Prusach,
• panią Danutę Kozera – Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Łuczycach,
• panią Urszulę Krupińską, 
• pana Sławomira Górę,
• pana Grzegorza Burzyńskiego.
Jako ostatni, specjalne podziękowanie wraz 

z okolicznościowym adresem gratulacyjnym 
z rąk pana Wójta, nie tylko za organizację te-
gorocznych, jubileuszowych XXX Gminnych 
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Igrzyska Sportowych, ale za swoje wieloletnie 
zaangażowanie na rzecz rozwoju sportu i promo-
wania wartości patriotycznych wśród młodzieży 
naszej gminy otrzymał pan prof. dr hab. Eligiusz 
Madejski. 

W dalszej części Igrzysk ich uczestnicy oraz 
zaproszeni Goście mogli obejrzeć specjalnie na tę 
okazję przygotowany przez Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy Kocmyrzów – Luborzyca program ar-
tystyczny.

Ostatnim akordem oficjalnej części imprezy 
było wystąpienie, a następnie uroczyste otwarcie 
XXX Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podsta-
wowych przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca pana Marka Jamborskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej Igrzysk rozpo-
częła się najważniejsza dla młodych zawodników 
sportowa rywalizacja. Na boisku w Baranówce 
uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy ry-
walizowali w takich dyscyplinach jak: bieg krótki na 

60m (chłopcy i dziewczęta), biegi przełajowe (400 
m dziewczęta i 600m chłopcy), biegi sztafetowe, 
biegi „po kopercie”, skok w dal, rzuty piłką lekarską. 
Ponadto rozegrany został tradycyjny już Turniej 
Ringo o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca.

Ostatecznie w klasyfikacji generalnej XXX 
Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawo-
wych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwycięży-
ły:

• I miejsce – Szkoła Podstawowa w Luborzy-
cy,

• II miejsce – Szkoła Podstawowa w Goszy-
cach,

• III miejsce – Szkoła Podstawowa w Pietrze-
jowicach.

Indywidualnie zwycięzcami poszczególnych 
konkurencji zostali:

• bieg przełajowy 400m. dziewcząt:Julia 
Brzeska – SP Luborzyca, 

• bieg przełajowy 600m chłopcy:Mateusz 
Sroka – SP Luborzyca,

• rzut piłką lekarską dziewcząt:Barbara Bie-
lecka – SP Luborzyca, 

• rzut piłką lekarską chłopców: Wojciech Mał-
czyk – SP Pietrzejowice,

• skok w dal dziewcząt:Natalia Warchoł – SP 
Goszyce,   

• skok w dal chłopców:Artur Władyka – SP 
Luborzyca, 

• bieg „po kopercie” dziewcząt:Anna Dębska – 
SP Luborzyca, 

• bieg „po kopercie” chłopców:Wojciech Szar-
ga – SP Łuczyce,

• bieg na 60m dziewcząt:Natalia Warchoł – 
SP Goszyce,   

• bieg na 60 m chłopców:Mateusz Sroka – SP 
Luborzyca,

• bieg sztafetowy dziewcząt:Szkoła Podsta-
wowa Luborzyca, 

• bieg sztafetowy chłopców:Szkoła Podsta-
wowa Karniów.

W Turnieju Ringo o Puchar Wójta Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca zwyciężyła reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Luborzycy, która wyprze-
dziła drużynę Szkoły Podstawowej z Goszczy  
(II miejsce) i Szkoły Podstawowej w Maciejowi-
cach (III miejsce). 

Po zakończonych zmaganiach naszych młodych 
sportowców wręczone zostały puchary dla wszyst-
kich szkół biorących udział w zawodach oraz meda-
le i dyplomy dla najlepszych zawodników, zwycięz-
ców poszczególnych konkurencji. Medale wręczała 
Im m.in. pani Barbara Ślizowska, medalistka olimpij-
ska z Melbourne

Ponadto specjalnymi, pamiątkowymi medala-
mi z misji w Afganistanie najlepszą sportsmenkę 
Igrzysk Julię Brzeska, uczennicę SP w Luborzycy 
oraz najlepszego sportowca Igrzysk Mateusza Sro-
kę, także ucznia SP w Luborzycy uhonorował gen. 
dyw. dr Jerzy Biziewski.

Fot. R. Adamski
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IX Dni Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W sobotę i niedzielę 15–16 czerwca 2019 r. 
mieszkańcy naszej gminy spotkali się w Baranówce 
na IX Dniach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, któ-
rych organizatorem było Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Otwarcia 
IX Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, będących 
największym wydarzeniem kulturalnym organi-
zowanym w naszej gminie dokonał Wójt Gminy 
Marek Jamborski. Sobota, pierwszy dzień święta 
kultury i sztuki naszej gminy pełen był świetnie 
przygotowanych, a przede wszystkim doskonale 
wykonanych programów artystycznych, które za-
prezentowali publiczności, uczniowie ze szkół pod-

stawowych w Prusach, Goszczy, Karniowie, Lubo-
rzycy, Pietrzejowicach, Kocmyrzowie, Łuczycach. 
Jednakże największą sympatię wśród publiczności 
wzbudziły występy naszych przedszkolaków z Sa-
morządowego Przedszkola „Akademia Przedszko-
laka” w Luborzycy, Przedszkola Samorządowe-

go”Wesoła Gromadka” w Dojazdowie, przedszkola 
z Łuczyc, a przede wszystkim maluchów z Samo-
rządowego Żłobka „Małe Misie”. W sobotnie po-
południe prezentowali swoje wysokie niemałe 
już umiejętności członkowie różnorakich sekcji 
artystycznych i sportowych, którzy na co dzień 
podnoszą swoje umiejętności pod kierunkiem in-
struktorów Centrum Kultury i Promocji. Widzowie 
mogli więc podziwiać umiejętności wokalne Emilii 
Luty i Julii Gut, brawurowe występy hip-hopowej 
grupy tanecznej, sekcji baletowej, sekcji wokalnej, 

instrumentalnej i gimnastyki artystycznej Centrum 
Kultury, zobaczyć pokazy przygotowane przez 
młodych adeptów sekcji Wushu oraz sekcji Judo, 
działających przy Centrum Kultury. Na scenie 
w Baranówce zaprezentował się również zespół 
taneczny „Ladies Dance” oraz skrzypaczka Alicja 
Lutyńska. Ponadto tego dnia na scenie wystąpił 
chór „El Crescendo” oraz nagrodzone gromkimi 
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brawami maluchy z Twórczej Akademii Malucha.
Ostatnim punktem pierwszego dnia IX Dni Gmi-

ny Kocmyrzów-Luborzyca był koncert „Gwiazdy 
” wieczoru – discopolowego zespołu „CLASSIC”. 
Przypomnijmy w tym miejscu, iż zespół „Classic” 
powstał w roku 1992 roku, a swój pierwszy album 
zatytułowany „Jolka, Jolka” wydał w 1994 roku . 
Zespół od lat,z wielkim powodzeniem koncertuje 

w kraju i za granicą, a na jego koncie znajduje się już 
12 albumów z takimi hitami jak: „Jolka, Jolka”, „Hej 
czy Ty wiesz”, „Zabrałaś mi lato” czy „Jeszcze dzień, 
najwyżej dwa”.

Niedziela – drugi dzień IX Dni Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, który rozpoczął się od występu 

kapeli „Gokowiacy”, to dzień, którego jednym z naj-
ważniejszych punktów był XXI Gminny Konkurs 
Potraw Regionalnych. Podobnie jak i poprzednie 
edycje Konkursu, także i ten okazała się być in-
spirującym dla wszystkich obecnych tego dnia 
w Baranówce spotkaniem z tradycją, a przy tym 
wspaniałym przeglądem tradycyjnych wyrobów 
kulinarnych naszego regionu. Zgodnie z regula-
minem konkursowe jury, które tworzyli: etnograf 
Krystyna Renifuss-Janusz, Beata Bartoszek – Rad-

na Powiatu Krakowskiego, Paweł Mazur – Radny 
naszej gminy oraz Dagmara Kłębczyk – pedagog 
i instruktor Centrum Kultury i Promocji stanęło 
przed trudnym zadaniem wyróżnienia po jednej po-
trawie spośród wielu przygotowanych na ten dzień 
przez Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia 
biorące udział w Konkursie. 

Nim jednak mogliśmy poznać wyniki pracy ju-
rorów, mieszkańcy, nie tylko naszej gminy, którzy 
przybyli do Baranówki podziwiali na scenie wystę-
py artystów, a to: naszych milusińskich z Twórczej 
Akademii Malucha, uczniów szkoły podstawowej 
z Maciejowic oraz grupy wokalnej „Wspomnienie”, 
działającej przy KGW Baranówka.

Po wspomnianych występach na scenie pojawi-
ło się konkursowe jury, które ogłosiło ostateczne 
wyniki XXI Gminnego Konkursu Potraw Regional-
nych.

Przypomnijmy, iż zgodnie z obowiązującym re-
gulaminem nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy 
Konkursu, a wyróżnione przez jury potrawy to:

• KGW Dojazdów – kociołek dojazdowski na 
ognisku,

• KGW Karniów – zupa szczawiowa z jajkiem,
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• KGW Baranówka – nadziewana karkówka 
na kapuście,

• KGW Goszyce – gołąbki tradycyjne z sosem 
z własnych pomidorów,

• KGW Łososkowice – placek drożdżowy 
z kruszonką tzw. „buchta”,

• KGW Czulice – prażucha ziemniaczana ze 
skwarkami,

• KGW Luborzyca – łazanki z kapustą,
• KGW Maciejowice – sernik „Dorotki”,
• KGW Prusy – zupa chrzanowa z grzankami,
• KGW Łuczyce – „Bacha kiełbacha”,

• KGW Kocmyrzów – podpłomyki z czarnusz-
ką ze świeżo zrobionym masłem,

• Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
z Wilkowa – pierogi z truskawkami,

• Stowarzyszenie „Aktywna Wieś w Goszczy 
i Sadowiu” – tort weselny.

Po konkursowych emocjach przyszedł czas na 
na dalsze artystyczne atrakcje, które przygotowali 
dla publiczności organizatorzy IX Dni Gminy. Tym 
razem na scenie widzowie mogli zobaczyć występ 
młodzieży ze szkoły podstawowej w Goszycach, 
grupy tańca ludowego pod kierunkiem pana Kazi-

mierza Cygana oraz wokalistki Centrum Kultury 
Blanki Wierzbińskiej.

W niedzielę odbyła się również tradycyjna uro-
czystość wręczenia przez Wójta Gminy Marka 
Jamborskiego „Kopyści Gospodarza Gminy”, bę-
dącej symbolicznym, ale jakże wymownym wyróż-
nieniem osób, które poprzez różnorodne formy 
działalności zasłużyły się w działaniach na rzecz 
rozwoju i promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

W tym roku z rąk Marka Jamborskiego – Wójta 
naszej Gminy „Kopyść Gospodarza Gminy” otrzy-
mali:

• Łukasz Smółka – Wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego,

• Wojciech Pałka – Starosta Powiatu Krakow-
skiego,

• Antoni Trela – Radny i sołtys miejscowości 
Krzysztoforzyce,

• Renata Wiss– działaczka społeczna, współ-
założycielka Stowarzyszenia Kół Gospodyń 
Wiejskich Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
„Kolibaby”, pomysłodawczyni powstania 
Gminnej Rady Seniorów,

• Danuta Sokół – Przewodnicząca Gminnej 
Rady Seniorów,

• Krzysztof Jurek – firma „Agro Jurek”. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, 
iż Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca stają się im-
prezą coraz bardziej popularną i rozpoznawalną, 
nie tylko w najbliższej okolicy, ale i w całej Mało-
polsce. Świadczyć o tym może fakt, iż wśród osób 
obecnych w Baranówce gości spotkać możemy 
przedstawicieli najwyższych władz państwowych, 
parlamentarzystów oraz władze samorządu Wo-
jewództwa Małopolskiego. Podczas tegoroczne-
go święta naszej gminy obecni byli m.in. Minister 
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Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Senator RP 
Marek Pęk Posłowie na Sejm RP Józef Lasota i Ire-
neusz Raś, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wi-
cemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz 
Smółka i Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech 
Pałka.

Po tej krótkiej dygresji wróćmy jednak do dalszej 
części Dni Gminy. Kolejnym punktem na naszej „ar-
tystycznej mapie” były występy zespołu wokalne-
go „Serenada”. Po zakończonym występie zespołu 
Prezes Koła Pszczelarzy w Słomnikach pani Liliana 
Bejger wręczyła jego członkom specjalny adres 
z podziękowaniami za dotychczasową współprace. 

Podobne podziękowania przekazała Ona na rzecz 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca. Następnie na scenie widzowie mogli 
zobaczyć występy: perkusisty Dawida Gadzinow-
skiego, wokalistki Estery Wierzbińskiej oraz kilku 
grup cheerleaderek z Centrum Kultury i Promocji, 
które są od lat jednymi z najlepszych promotorek 
naszej gminy. W niedzielę, na scenie w Baranówce 
wystąpiły także orkiestry dęte z Goszczy, Skrze-
szowic i Luborzycy oraz zespół „Lady Dance”. 
Ostatnim punktem programu, poprzedzającym 

występ „Gwiazdy Wieczoru” był tradycyjny już 
pokaz „zumby”. Po nim na scenie wystąpiła Cleo, 
finalistka 59 Konkursu Piosenki Eurowizji w Kopen-
hadze w roku 2014, wykonawczyni wielu utworów 
zajmujących czołowe miejsca na polskich listach 
przebojów.

Centrum Kultury i Promocji pragnie serdecznie 
podziękować wszystkim osobom, instytucjom i or-
ganizacjom społecznym za pomoc i wsparcie udzie-
lone podczas organizacji IX Dni Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, a w szczególności firmom: Struzik 
i Nasza Sieć .NET KRAKÓW.
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I Bieg na Piątkę
W niedzielę 16 czerwca 2019 r. Stowarzysze-

ni „Rusz się!”, które ma siedzibę w Kocmyrzowie 
i działa od października 2018 r., a którego celem 
głównym jest upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu przeprowadziło swoją pierwszą dużą 

imprezę. Był nią „Bieg na Piątkę”, pierwszy bieg 
zorganizowany na taką skalę w naszej gminie. 
Został on zrealizowany przy wsparciu finanso-
wym Powiatu Krakowskiego oraz Samorządu 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a Patronat Ho-
norowy objął nad nim Wójt Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca Marek Jamborski. Organizację biegu 

wsparły również liczne firmy oraz osoby prywatne. 
W biegu głównym na dystansie 6 km uczestniczyło 
300 uczestników, natomiast w towarzyszącym mu 
biegu dziecięcym 150 dzieci, które nie ukończyły 
10 roku życia. Dopełnieniem „Biegu na Piątkę” były 

zawody Nordic Walking, przeprowadzone również 
na dystansie 6 km. Niedzielne biegi przeprowa-
dzone zostały w różnych kategoriach wiekowych, 
w których zwycięzcami zostali:

Biegi dziecięce:
• dziewczynki – rocznik 2015 i młodsze – dy-

stans 200 m: Antonina Sykała,
• chłopcy – rocznik 2015 i młodsi – dystans 

200 m: Adam Zajda,

• dziewczynki – roczniki 2013 i 2014 – dy-
stans 300 m: Martyna Mazur,

• chłopcy – roczniki 2013 i 2014 – dystans 
300 m: Patrick Nowak,

• dziewczynki – roczniki 2011 i 2012 – dy-
stans 600 m: Emilia Korżyńska,

• chłopcy – roczniki 2011 i 2012 – dystans 

POWIAT
KRAKOWSKI

Fot. Sławomir Mikiewicz
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Rodzinny festyn w Szkole  
Podstawowej w Kocmyrzowie I

Bardzo miło było nam Państwa gościć w nie-
dzielne popołudnie 9 czerwca na rodzinnym festy-
nie w Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie. Mamy 
nadzieję, że tegoroczny festyn ucieszył wszystkich 
obecnych. Staraliśmy się przygotować coś dla każ-
dego członka rodziny. Dla najmłodszych mieliśmy 
trzy „dmuchańce”: zamek-zjeżdżalnię, wodne kule, 
zamek do skakania oraz niezwykłą atrakcję: malo-
wanie twarzy. Dużym zainteresowaniem nie tylko 
wśród dzieci cieszył się pokaz zwierząt egzotycz-

nych. Były to piękne alpaki, które przybyły do na-
szej szkoły z Jeziorkowa. Dla starszych przygoto-
waliśmy stoisko poświęcone grom świata „Tower 
of Tower”. Mieli oni również możliwość spotkania 
się z Bartoszem Ostałowskim, naszym wspania-

łym kierowcą rajdowym i drifterem, który chętnie 
rozmawiał, rozdawał autografy i co najważniejsze 
dla naszych chłopców zaprosił do wnętrz swych 

szybkich samochodów . Dzieci bawiły się na całe-
go, a rodzice delektowali się domowymi ciastami, 
lodami, kawą i przepyszną kiełbasą z grilla. Mieli 
też możliwość sprawdzenia swego stanu zdrowia 
i rozmowy z trenerem personalnym panią Mają 
Moczyńską-Papką i zapoznaniem się z nową szkołą 
językową rozpoczynającą swą działalność w gmi-
nie Kocmyrzów-Luborzyca. Wszystko w atmos-
ferze zabawy, przy śpiewach, dźwiękach muzyki 
naszych uczniów i oczywiście zespołu „AMULET”. 
Oprócz rodziców nasz festyn zaszczycili liczni go-
ście: ksiądz proboszcz Tadeusz Majcher, dyrektor 

600 m: Kajetan Filo,
• dziewczynki – roczniki 2009 i 2010 – dy-

stans 800 m: Katarzyna Szczałba,
• chłopcy – roczniki 2009 i 2010 – dystans 

800 m: Igor Staszek.
Bieg główny na dystansie 6000 m:
• Kobiety poniżej 18 lat: Julia Czerwik,
• Kobiety – 19–30 lat: Marcelina Bugno,
• Kobiety – 31–50 lat: Monika Krynicka – Pał-

ka,
• Kobiety powyżej 51 lat: Beata Nowak.
• Mężczyźni poniżej 18 lat: Mikołaj Burlyta,
• Mężczyźni – 19–30 lat: Daniel Natkaniec,
• Mężczyźni – 31–50 lat: Jacek Rudziński,

• Mężczyźni powyżej 51 lat: Bogusław Opry-
szek.

Nordic Walking na dystansie 6000 m: Woj-
ciech Karłowski.

Po zakończonych zawodach, każdy z uczestni-
ków otrzymał od organizatorów pamiątkowy me-
dal, a nagrody zwycięzcom wręczał Wójt Gminy 
Marek Jamborski.

Jak zapewniają organizatorzy niedzielnego bie-
gu planowane są już jego kolejne edycje na które 
w tym miejscu serdecznie zapraszamy, mając na-
dzieję, iż „Bieg na Piątkę” stanie się stałym elemen-
tem towarzyszącym Dniom Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca.
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Banku Spółdzielczego Rzemiosła Sabina Sitko, 
radni: Katarzyna Konewecka-Hołój, Jan Małota, 
Władysław Zięciak, przedstawiciele Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Kocmyrzowa, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Luborzycy oraz Stowarzyszenia Kre-
atywnych Seniorów „Jesienny Liść”. Po występach 
naszych uczniów oraz różnorodnych konkursach 
dla całej rodziny przygotowanych przez nauczycieli 
wychowania fizycznego mieliśmy ciekawą licyta-
cję. Największą popularnością cieszyły się zdjęcia 
– fotografie pt. „Stacja kolejowa w Kocmyrzowie” 
wykonane przez pana Michała Gomółkę. gadżety 
związane z osobą Kamila Stocha oraz ręcznie ro-
bione ozdoby do domu. Była była również loteria, 
w której każdy los wygrywał. Na losowanie głów-
nych nagród wszyscy czekaliśmy z napięciem, po-
nieważ były bardzo atrakcyjne: elektryczna desko-
rolka, tablet, dwa bilety „Pendolino” do Warszawy, 
Karty VIP na trzy dni treningu Mrs. Sporty, czajnik 
bezprzewodowy, bilety do teatru, bony do restau-
racji, na masaż z kraju wschodzącego słońca, torba 
4F, komplet ręczników, cyfrowa kamera samocho-
dowa, ciśnieniomierz i piłka Adidas. Pogoda nas nie 

zawiodła. Było ciepło i słonecznie. Ale ten festyn 
nie udałby się bez naszych wspaniałych, utalento-
wanych uczniów i ich niezwykle zaangażowanych 
w życie szkoły rodziców.  Serdecznie dziękuje-
my wszystkim (rodzicom,sponsorom) za przybycie, 
życzliwość, wszelką pomoc w organizacji festynu 
oraz piękne gesty wsparcia finansowego dla naszej 
szkoły.

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie I

Fot. Agnieszka Dziekan-Zamojska

„Świętujmy Razem” czyli XVII Powiatowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych w Prusach 

5 czerwca 2019 roku Dyrekcja Domu Pomo-
cy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miło-
ści była organizatorem XVII Powiatowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: Świętujmy 
razem”. Uroczystość tę objął swym Patronatem 
Wojciech Pałka, Starosta Krakowski. Wzięło w niej 
udział ponad 250 osób. Były to delegacje 22 insty-

tucji pracujących z osobami niepełnosprawnymi: 
z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych 
Domów Samopomocy a także z Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej z terenu Powiatu Krakowskiego 
i zaprzyjaźnionych. We wspólnym świętowaniu 
razem z osobami niepełnosprawnymi wzięli udział 
pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski oraz pan 
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Festyn Rodzinny w Przedszkolu Samorządowym  
„Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim

W Przedszkolu Samorządowym „Akademia 
Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim 31 maja 
o godzi. 15.00 przy pięknej słonecznej pogo-
dzie rozpoczął się I Festyn Rodzinny pod hasłem 
„MAMO TATO POBAWMY SIĘ RAZEM” z mnó-
stwem atrakcji dla dzieci i ich rodziców. W miłej 
i rodzinnej atmosferze uczciliśmy Dzień Dziecka, 
Dzień Mamy i Dzień Taty. Tegoroczny Festyn Ro-
dzinny rozpoczął się od oficjalnych przemówień 
Dyrekcji Przedszkola, Przewodniczącej Rady Ro-
dziców oraz występów tanecznych i artystycznych 

dzieci dla swoich Rodziców. Po dziecięcych popi-
sach na uczestników imprezy czekało wiele niespo-
dzianek. Na terenie przy CKiP Kocmyrzów – Lubo-
rzyca stanęły wielkie dmuchane zamki i zjeżdżalnie 
do skakania. Oprócz tego nie zabrakło rodzinnych 
zawodów sportowych, baniek mydlanych, zabaw 
z chustą, zabaw sensorycznych w postaci stacji or-

ganizowanych przez nauczycieli przedszkola oraz 
punktu odbioru nagród. Dodatkowo każdy mógł 
skorzystać z pomalowania sobie twarzy, a także 
wziąć udział w tanecznej zumbie z udziałem dzieci, 
rodziców, nauczycieli. Ostatnią atrakcją był pokaz 
strażackich druhów z Łuczyc. W czasie pikniku 
wszyscy mogli zasmakować pysznych domowych 
ciast, grillowanych kiełbasek, a także skorzystać 
z kawy, herbaty, lodów. Pojawiło się również sta-
nowisko z tak lubianą przez dzieci watą cukrową. 
W miłej atmosferze czas zabawy szybko minął. 
Z imprezy pozostało wiele fotografii, dzięki czemu 
niecodzienny klimat zostanie na długo w pamięci 
wszystkich uczestników. Chwile spędzone na fe-
stynie sprzyjały wspólnej integracji środowiska 
rodzinnego z przedszkolnym, a także pokazały, jak 
wiele radości i uśmiechu może przynieść czas po-
święcony dziecku.

Wojciech Pałka, Starosta Krakowski. W słowach 
skierowanych do uczestników pan Wojewoda wy-
raził swe uznanie i wdzięczność dla wszystkich 
zaangażowanych w to dzieło, a osobom niepełno-
sprawnym życzył wspaniałej zabawy. Z kolei pan 
Wojciech Pałka, Starosta Krakowski, stając przed 
uczestnikami powiedział m.in.: „to wielki zaszczyt 
objąć honorowym patronatem tak wspaniałą 
uroczystość”. Z powodu ważnych zajęć nie mógł 
przybyć Wójt Gminy pan Marek Jamborski, jednak 
delegacja z gminy była obecna. Świętowanie rozpo-
częło się o godzinie 10:00 Mszą świętą celebrowa-
na przez proboszcza z parafii Matki Bożej Wspo-

możenia Wiernych w Prusach księdza Bogusława 
Zająca i księdza Mirosława Banię ze zgromadzenia 
księży Zmartwychwstańców. Następnie grupa 
teatralna „Radość” z Domu Pomocy Społecznej 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z Bielska Białej 
przedstawiła sztukę pt. „Drzewo”, skłaniając zebra-
nych do refleksji na temat wartości życia. Przygoto-
wane gry, konkursy, kiermasz, zabawa taneczna jak 
również karuzela, byk rodeo, ciepłe posiłki i napo-
je, dały okazję wszystkim do radosnego spędzenia 
czasu.

Tekst: s. Dorota Domagała 
Dyrektor DPS w Prusach
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Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy 
i Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego 
„Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyc-
kim składa serdeczne podziękowania dla Rodzi-
ców, którzy poświęcili swój czas i serce angażując 
się w przygotowania, Centrum Kultury i Promocji 
w Kocmyrzowie-Luborzyca, przedstawicielom 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Wszystkim Spon-
sorom, Wolontariuszom bardzo dziękujemy za 
sympatię, poświęcenie, wsparcie, zaangażowanie 
w organizację i przebieg Festynu Rodzinnego!

Wszystkim uczestnikom uroczystości dziękuje-
my za cudowną zabawę!

Malwina Chronowska

I Gminny Przegląd Instrumentalistów
18 maja 2019 r. w sali widowiskowej Centrum 

Kultury I Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy
odbył się „I Gminny Przegląd Instrumentali-

stów”. W pierwszej edycji konkursu zaprezento-
wało się aż 49 utalentowanych artystów, w tym 
34 prezentacje solowe, oraz 4 zespołowe. Uczest-
nicy przeglądu zostali podzieleni na trzy kategorie 
wiekowe: kategoria I – do 10 lat, kategoria II – od 
11 do 14 lat oraz kategoria III – od 15 do 18 lat. 
Celem przeglądu była przede wszystkim możli-
wość zaprezentowania się instrumentalnie przed 
publicznością na dużej scenie, zwiększenie zain-
teresowania muzyką instrumentalną wśród dzieci 
i młodzieży, oraz integracja i wymiana doświad-
czeń muzycznych między wykonawcami. Instru-
mentalistów oceniało niezależne Jury w składzie: 
Przewodnicząca Jury pani Karolina Patla – spe-
cjalność: Edukacja Artystyczna z zakresu Sztuki 
Muzycznej oraz Dyrygentura,instrument: forte-
pian, pani Patrycja Przyborowska – specjalność: 
Edukacja Artystyczna z zakresu Sztuki Muzycz-
nej, instrumenty: skrzypce, altówka oraz skrzypce 
barokowe, pani Wiktoria Darmoń – specjalność: 
Edukacja Artystyczna z zakresu Sztuki Muzycznej 
oraz Zespoły Instrumentalne, instrument: flet po-
przeczny. Jury dziękowało i gratulowało wszyst-
kim uczestnikom przeglądu oraz podkreśliło, że 
wykonawcy tego dnia zaprezentowali się na bar-
dzo wysokim poziomie. Po wysłuchaniu wszyst-

kich prezentacji Jury zadecydowało o przyznaniu:  
I miejsca:

• kat. I – Zofia Kwater, instrument: fortepian,
• kat. II – Dawid Gadzinowski, instrument: 

perkusja,
• kat. III – Julita Gorczyca, instrument: sakso-

fon altowy,
• kat. I zespoły: „WIOLINKI”, instrumenty: 

perkusyjne oraz fortepian,
• kat. III zespoły: „EL CRESCENDO”, instru-

menty: perkusyjne oraz gitary.
II miejsca:

• kat. I – Maciej Śmiałek, instrument: forte-
pian,

• kat. II – Stanisław Szwajca, instrument: for-
tepian,

• kat. III – Joanna Sokół, instrument: saksofon 
altowy,

• kat. I zespoły: „RÓŻYCZKI”, instrumenty: 
skrzypce,

• kat. III zespoły: „LES CROISSANTS”, instru-
menty: flet prosty sopranowy oraz forte-
pian.

III miejsca:
• kat. I – Julia Gut, instrument: fortepian,
• kat. II – Inga Łach, instrument: puzon,
• kat. III – Max Wierzbicki, instrument: gitara .
Wyróżnienia: Amelia Chorązka, Patryk Gier-

gielewicz, Julia Cuppa, Hubert Kopczyński, Michał 
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Mysior, Emilia Wcisło, Tymoteusz Król, Hanna Ty-
rańska, Justyna Włodarczyk, Adam Tar, Julian No-
wak, Radosław Górecki, Karolina Kurpik, Gabriela 
Makuszewska.

Każdy z uczestników otrzymał tego dnia pa-
miątkowy dyplom oraz drobny upominek, za chęci 
i ciężką pracę, jaką musieli wykonać, by przygoto-
wać się do konkursu. W wolnej chwili każdy mógł 
skorzystać z „Kawiarenki” gdzie mógł spokojnie 
usiąść i raczyć się poczęstunkiem przygotowanym 
przez organizatora.

Po wręczeniu nagród i statuetek przez Jury od-
była się prawdziwa uczta muzyczna, a

był nią „Koncert Laureatów”, na którym wystą-
pili zdobywcy I, II i III miejsc.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim arty-
stom! Mamy nadzieję, że zobaczymy się z wami już 
w przyszłym roku. Życzymy wam samych sukce-
sów, wspaniałych koncertów oraz dalszego rozwo-
ju waszych wspaniałych talentów. 

Oprac. Centrum Kultury i Promocji

Fot. Sławomir Mikiewicz

Sukcesy na Mistrzostwach Polski
W dniach 25–26 maja 2019 r. w Warszawie 

odbyły się XXV Mistrzostwa Polski w Wushu, nie 
mogło na nich zabraknąć również zawodników Kra-
kowskiej Szkoły Wushu działającej przy Centrum 
Kultury i Promocji. Długie przygotowania na tre-
ningach pod okiem trenera Michała Adamowicza 
poskutkowały, gdyż zawodnicy wrócili z medalami 
w każdej kategorii wiekowej, tym samym po raz 
kolejny KSWS została najlepszym klubem Wushu 
sportowego w Polsce. Łącznie podczas mistrzostw 
startowało 289 zawodników. Konkurencja była na-
prawdę duża a warto wspomnieć, że turniej główny 
był jednocześnie kwalifikacjami do Kadry Narodo-

wej. Estera Wierzbińska zdobywając Mistrzostwo 
Polski w kategorii Changquan grupa B oraz Marika 
Brodowska, która również obroniła tytuł Mistrza 
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Polski w kategoriach Changquan grupa C oraz 
Gunshu grupa C zostały zakwalifikowane do Kadry 
Narodowej co umożliwia im reprezentowanie Pol-
ski na Mistrzostwach Międzynarodowych objętych 
patronatem europejskiej i światowej federacji Wu-
shu m.in. na największej imprezie sportowej tego 
roku German Wushu Stars (zawody z udziałem 
juniorów). Jest to jeden z turniejów kontrolnych 
przed Mistrzostwami Europy w Moskwie, które 
odbędą się w 2020 roku. Do reprezentacji Polski 
na Mistrzostwa Świata Seniorów w Szanghaju za-
kwalifikowali się Michał Frosik zdobywając złote 
medale w konkurencjach Gunshu i Daoshu formy 
układane powyżej 18 lat oraz Mateusz Ciałowicz 
wygrywając w Sanda (walki full contact) kategoria 
do 80 kg. 

Warto wspomnieć również o bardzo dobrym 
starcie Fryderyka Libera, który pomimo swojego 
młodego wieku na tle starszych konkurentów zdo-
był złoty medal w konkurencji pierwszego kroku 
dzieci. W tej samej kategorii srebrny medal otrzy-
mał Mikołaj Czabański a brązowy wywalczyła An-
tonina Bulka. W kategorii pierwszego kroku z kijem 
Mikołaj Czabański zdobył złoto a srebrny medal 
zdobyła Oliwia Galan. Kamila Światły została dwu-

krotną mistrzynią Polski wygrywając w konku-
rencjach Changquan 3 set grupa B i Daoshu 1 set 
grupa A. Diana Chmielnicka zdobyła złoto w Chan-
gquan 1 set powyżej 18 lat i srebro w Daoshu 1 set 
grupa A. Emil Bielawski wrócił ze złotym medalem 
zdobytym w konkurencji Nanquan 1 set grupa B 
Patryk Juda zdobył srebro i brąz, Zuzanna Bubak 
również srebro i brąz a Maciej Wilczyński wywal-
czył brązowy medal. 

Bardzo dobrze zaprezentowali się także za-
wodnicy dopiero zaczynający przygodę z Wushu, 
a dokładniej z walkami Sanda, Łukasz Liber zajął 
II miejsce, Waldemar Zagrodzki również II miejsce 
a Aleksander Więcek III miejsce. 

Podsumowując starty naszych zawodników 
wróciliśmy do Krakowa z łączną liczbą 12 złotych 
medali, 8 srebrnych oraz 5 brązowych. Jest to nie-
samowicie dobry wynik a wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy jednak nie spoczywamy na 
laurach i wracamy do dalszych treningów, aby z na-
stępnych zawodów wrócić z jeszcze większą liczbą 
złotych medali czego życzymy wszystkim zawodni-
kom.

Opr. Michał Adamowicz

Fot. S. Zawalska-Wierzbińska

Zaproszenie
Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy serdecznie zaprasza na zajęcia wakacyjne. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.ckip.pl
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WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA  
ogłasza  

PIERWSZY PRZETARG USTNY  
NIEOGRANICZONY 

 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  
własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  

w miejscowości Karniów  

1. Nieruchomość oznaczona jako działka 
nr 412 o pow. 1,7100 ha objęta KW nr 
KR1P/00304759/1, oraz Decyzją Wojewody 
Małopolskiego Dec.WS-VII.7532.2.13.2013.
SJ położona jest według ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania w terenach oznaczo-
nym symbolem ZP – zespół dworsko parkowy 
. Nieruchomość zabudowana budynkiem . Znaj-
duje się w strefie częściowej ochrony konser-
watorskiej . Działka o kształcie wieloboku . Stan 
techniczny obiektów budowlanych-wysoki po-
ziom zużycia, stan wskazujący na daleko idącą 
dewastację. Oba budynki wykonane w tech-
nologii tradycyjnej murowanej . W sąsiedztwie 
znajduje się budynek szkoły

Cena wywoławcza: 450 000,00 zł brut-
to (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 
00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium, w wysokości 35 00,00 zł 
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100 brut-
to). Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła w Krakowie: 0/Kocmyrzów

64 8589 0006 0160 0000 1645 0004
Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się 

na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 23 lipca 
2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca o godzi-
nie 10.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg 
wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, 
pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwró-
cone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika 
konto. O wysokości postąpienia zdecydują uczest-
nicy przetargu z tym że wysokość postąpienia nie 
może być niższa niż 4 500,00 zł, kwota ta stanowi 
wysokość minimalnego postąpienia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden 
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej .

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz 
koszty sądowe ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie 
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i termi-
nie wskazanym przez sprzedającego do zawarcia 
umowy notarialnej sprzedaży lub nie dokona wpła-
ty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone 
wadium, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawar-
cia,natomiast wpłacone wadium nie podlega zwro-
towi.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy, pokój nr 35 lub telefonicznie 
pod numerem (12) 387 14 00.

Zastrzega sie prawo odwołania przetargu jedy-
nie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta bę-
dzie podana do publicznej wiadomości

 
(-) Marek Jamborski



CZERWIEC NR 11–12/289–290

wiadomości lokalne+

36

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI wiadomości lokalne+

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

36MAJ NR 9–10/287–288

wiadomości lokalne+

36

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI wiadomości lokalne+

36

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

Informacje Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej
Świadczenie Wychowawcze 500+, na nowych zasadach 

Od 1 lipca 2019 r. zaczynają obowiązywać 
nowe przepisy dotyczące ustalania prawa do 
świadczenia wychowawczego 500+

Od 1 lipca 2019 r. zniesione zostaje kryterium 
dochodowe obowiązujące dotychczas przy składa-
niu wniosku na pierwsze dziecko. Również od tego 
okresu prawo do świadczenia wychowawczego nie 
będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na 
dziecko od drugiego rodzica w przypadku wnio-
sków składanych przez rodziców samotnie wycho-
wujących dziecko. Aby uzyskać prawo do świad-
czenia 500+ na nowych zasadach - rodzic dziecka, 
na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, 
musi złożyć stosowny wniosek .

Jeżeli złożenie wniosku nastąpi w okresie od 
1 lipca do 30 września 2019 r. świadczenie wy-
chowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem 
od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 
września 2019 r., świadczenie będzie przysługi-
wać od miesiąca złożenia wniosku.

WAŻNE! Przypominamy, że wnioski o usta-
lenie prawa do świadczenia 500+ na nowych 
zasadach będzie można składać w wersji elek-
tronicznej (np. za pośrednictwem swojego ban-
ku internetowego) od 1 lipca 2019 r., a w wersji 
papierowej od 1 sierpnia 2019 r. Wnioski złożo-
ne przed tym terminem NIE BĘDĄ ROZPATRY-
WANE!

Po ukazaniu się przepisów prawnych 
z obowiązującymi wzorami formularzy będą 
one w najbliższych tygodniach dostępne za-
równo w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, jak 
i do pobrania ze strony internetowej GOPS:  
www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl

Więcej informacji dot. 500+ zawartych jest 
również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina/rodzi-
na-500-plus

„Aktywnie przeciw przemocy” 
W ramach realizowanego przez Gminny Ośro-

dek Pomocy projektu pt. „Aktywnie przeciw prze-
mocy„ w dniu 6 czerwca 2019 r. odbyło się spo-
tkanie z seniorami, mieszkańcami naszej gminy, 
uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Sto-
warzyszenia „Jesienny Liść” oraz członkami Gmin-
nej Rady Seniorów.

Spotkanie prowadzone przez prawnika panią 
Małgorzatę Żabińską miało na celu podniesienie 
świadomości społecznej dotyczącej zjawiska prze-
mocy wobec osób w podeszłym wieku oraz zapo-
znanie seniorów z instytucjami pomocowymi, do 
których można się zwrócić w trudnych sytuacjach 
związanych z przemocą.

Pani prawnik przybliżyła również seniorom te-
matykę darowizn, przekazywania majątku nierzad-
ko całego życia, dzieciom i członkom rodziny oraz 

wynikających z tego tytułu konsekwencje prawne.
Spotkanie wzbudziło bardzo duże zaintereso-

wanie seniorów, w związku z czym wywiązała się 
dyskusja na ww. tematy.

Seniorzy chętnie dzielili się swoimi uwagami 
i spostrzeżeniami. Takie rozmowy zawsze owocują 
poszerzeniem wiedzy, która niejednokrotnie może 
okazać się niezwykle przydatną, a czasami wręcz 
bezcenna.

Serdecznie zapraszamy Seniorów do uczestnic-
twa w kolejnych spotkaniach, o których będziemy 
Państwa na bieżąco informować.

Projekt realizowany w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie” 
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Zmiany w korzystaniu z Katalogu on-line  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Informujemy naszych czytelników, iż jest już 
aktywna funkcja „kolejka”, dzięki której po zalogo-
waniu się do katalogu biblioteki (znajdującego się 
na stronie www.baranowka.naszabiblioteka.com), 
można zamówić książki, które w danym momencie 
są wypożyczone. Po zwróceniu przez poprzed-
niego czytelnika, książka samoczynnie przechodzi 
z kolejki do rezerwacji, automatycznie wysyłając 

czytelnikowi e-mail. Czas odbioru książki to mak-
symalnie 3 dni robocze, po tym czasie rezerwacja 
zostanie anulowana. Przypominamy, że z rezer-
wacji oraz funkcji „kolejka” mogą skorzystać czy-
telnicy zarejestrowani w katalogu. Ewentualne 
pytania prosimy kierować do pań z Biblioteki 
w Baranówce.

Informacja Centrum Medycznego 
Gastro-Medical

NZOZ Centrum Medyczne Gastro-Medical od 
1 maja 2019 r. zmieniło lokalizację. Nowy adres 
to Kocmyrzów, ul. Spółdzielców 3 (nowy budynek 

przy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska").

Telefon pozostaje bez zmian: 12 647 20 28

Pierwsza firma w naszej gminie która  
honoruje KARTĘ DUŻEJ RODZINY!

 Karta Dużej Rodziny jest wyrazem do-
strzeżenia i uznania wartości pracy opiekuńczej 
i wychowawczej, jaką wykonują rodzice trojga lub 
więcej dzieci. Dla rodzin wielodzietnych Karty są 
formą ułatwienia życia, pozostawienia w budżetach 
rodzin nieco większej sumy pieniędzy - co, wobec 
dużych wydatków związanych z wychowywaniem 
dzieci, jest szczególnie ważne. Wprawdzie zaosz-
czędzone sumy nie są wielkie, ale w dużej rodzinie 
liczy się każdy grosz.

 Niezwykle istotną rolą Karty jest prze-
ciwdziałanie wykluczeniu rodzin mających liczne 
potomstwo przez obniżenie kosztów uczestnic-
twa w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, 
w życiu sportowym.

 Miło jest nam poinformować że firma MG 
FOTO STUDIO Michał Gomółka jest pierwszą 
firmą z terenu naszej gminy która honoruje Kartę 
Dużej Rodzi ze zniżka 20% na wszystkie usługi fo-

tograficzne. Firma znajduje się w centrum Kocmy-
rzowa "Galeria Kocmyrzów" Luborzyca 88, otwar-
ta pn.-pt. 8:00-16:00. 

Panu Michałowi Gomółce gratulujemy pomy-
słowości a inne firmy zachęcamy do wprowadzenia 
tak nowej i pomocnej promocji firmy jaką jest HO-
NOROWANIE KARTY DUŻEJ RODZINY.

Szczegóły można znaleźć na stronie:  
www.3plus.pl
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