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XXV Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

31 maja 2021 r. odbyło się, w trybie zdalnym, 
posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca. Rozpoczęła je część proceduralna, 
w trakcie której Radni zatwierdzili porządek ob-
rad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXIV Sesji 
Rady Gminy.

Następnie, w pierwszym punkcie realizowanego 
porządku obrad, głos zabrał Wójt Gminy Marek 
Jamborski, który przedłożył Radzie informację 
o pracy w okresie pomiędzy XXIV a XXV Sesją 
Rady Gminy. Po wystąpieniu Wójta, Przewodni-
czący Stałych Komisji Rady Gminy przedstawili 
sprawozdania z posiedzeń Stałych Komisji Rady, 
jakie odbyły się w tym samym okresie. Informacje 
te przedstawili:

• Władysław Zięciak – Przewodniczący Komi-
sji Rolnictwa, Handlu i Usług;

• Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewod-
nicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Spo-
łecznych;

• Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący 
Komisji Budownictwa i Gospodarki Prze-
strzennej;

• Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji 
Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Śro-
dowiska;

• Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji 
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

W kolejnym punkcie obrad Wójt Gminy Ma-
rek Jamborski przedstawił Radnym krótką in-
formację dotyczącą „Raportu o stanie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020”, który dostęp-
ny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

W dalszej część obrad Rada Gminy podjęła na-
stępujące uchwały:

• w sprawie uchwalenia statutów sołectw 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

• w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Gminą Kocmyrzów – Luborzyca a Powiatem 
Krakowskim dotyczącego wspólnego pro-
wadzenia zadań w zakresie promocji zdro-
wia i edukacji zdrowotnej;

• w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
określonej części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – 
Luborzyca, położonej w obrębie Głęboka;

• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości oznaczonej jako działka  
nr 183/4 o powierzchni 0,1587 ha położo-
nej w obrębie 0024 Wysiołek Luborzycki;

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

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

Posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca zakończyła, zgodnie z uchwalonym po-
rządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego 
omówieniu spraw bieżących i wolnych wniosków.

Narodowy Spis Powszechny 
W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmi-

strzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy 
w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość: 

• Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację 
dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.
gov.pl/

• Poprzez kontakt z infolinią spisową nume-
rem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a na-
stępnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmi-
strza. 

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że: 
• rachmistrzowie będą dzwonić z numeru  

22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą od-
wiedzać respondentów w domach, 

• rachmistrz spisowy ma oficjalny iden-
tyfikator wydany przez Wojewódz-
kie Biuro Spisowe zawierający imię 
i nazwisko, numer, godło, informację 
o przetwarzaniu danych osobowych,  
Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizo-
wany przez Internet albo poprzez infolinię 
spisową nikt nie będzie dzwonić do respon-
dentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą 
być próbą wyłudzenia danych, 

• rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędno-

ści, cenne przedmioty w domu, numer konta, 
PIN do karty czy dane logowania do banko-
wości internetowej. Takie pytania mogą 
wskazywać na próbę wyłudzenia danych. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co 
do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spiso-
wego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie 
zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego 
Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu za-
mieszkania. Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu 
pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, 
prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie 
można odmówić mu podania danych. 

Przypominamy, że wszystkie dane przeka-
zane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną 
regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej 
i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycz-
nym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma za-
pewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące 
prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie gro-
żą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.
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XXVI Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 21 czerwca 2021 roku odbyło 
się w trybie zdalnym posiedzenie XXVI Sesji Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się 
ono od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdze-
nia protokołu z poprzedniej XXV Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie realizowanego porządku 
obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, 
który przedstawił informację o pracy w okresie 
pomiędzy XXV a XXVI Sesją Rady. Po wystąpieniu 
Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące m.in. dzia-
łalności stałych Komisji Rady Gminy w tym samym 
okresie, przedłożyli zebranym ich Przewodniczący: 
Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kul-
tury i Sportu /przedstawił zebranym krótką infor-
mację o ostatnio przeprowadzonych konkursach 
na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych 
w Goszczy i Maciejowicach/, Władysław Zięciak – 
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Katarzyna Ko-
newecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw 
Społecznych, Augustyn Kaczmarczyk – Komisja 
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Ja-
dwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego 
i Ochrony Środowiska. 

Kolejnym punktem obrad XXVI Sesji Rady Gmi-
ny była debata publiczna nad „Raportem o stanie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020”, w której 
uczestniczyli Radni oraz mieszkańcy gminy, któ-
rzy wcześniej zgłosili swój akces do uczestnictwa 
w debacie.

Wstępem do debaty było wystąpienie Przewod-
niczącej Rady Małgorzaty Doniec, która przedsta-
wiła zasady na jakich zostanie ona przeprowadzo-
na. Po wystąpieniu pani Małgorzaty Doniec głos 
zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przed-
stawił obecnym na Sesji informację o założeniach 
i treści, będącego przedmiotem debaty „Raportu 
o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020”. 
Wystąpienie pana Wójta ilustrowane było prezen-
tacją multimedialną obrazującą treści znajdujące 
się w ww. Raporcie. 

Po zakończonej wypowiedzi pana Wójta rozpo-

częła się debata, w której jako pierwsi głos zabrali 
Radny Władysław Zięciak, a następnie pan Jaro-
sław Łojek (Baranówka). Po nich, na temat „Raportu 
o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020” 
wypowiadali się kolejno: Radny Grzegorz Marzec, 
pan Sławomir Nowak (Karniów), Radna Jadwiga 
Łach, pan Wojciech Świtała (Dojazdów), Radna 
Katarzyna Konewecka-Hołój, pani Iwona Tutaj-
-Niklińska (Goszyce), Radny Radosław Zębala, pani 
Magdalena Tańska (Kocmyrzów), Radny Krzysztof 
Krupiński, pan Michał Sołek (Łuczyce), Radni Ta-
deusz Rozpondek i Jan Małota, pani Renata Wiss 
(Pietrzejowice), pan Paweł Wachnicki (Luborzyca), 
Radny Mariusz Wąsowicz, Radna Anna Szlachta 
oraz Radny Stanisław Machnik. Podczas debaty, na 
zgłoszone przez biorących w niej udział Radnych 
i mieszkańców pytania, odpowiedzi udzielił Wójt 
Gminy Marek Jamborski, a także Skarbnik Gminy 
Kornelia Łakomy i Radca Prawny Urzędu Gminy 
Magdalena Kołodziej.

Po zakończeniu debaty Rada Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy panu Markowi Jam-
borskiemu wotum zaufania. Uchwała ta została 
przyjęta przy 12 głosach „za”, 2 głosach „prze-
ciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.

Następnym, realizowanym tego dnia przez Radę 

Gminy punktem porządku obrad, było rozpatrze-
nie sprawozdania finansowego i sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca za rok 2020. W zgodzie z obowiązującymi pro-
cedurami, rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy 
Marka Jamborskiego dotyczące wykonania budże-
tu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2020. Po 
wystąpieniu pana Wójta odczytana została, przez 
Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Doniec, 
pozytywna opinia wydana przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Krakowie, dotycząca sprawoz-
dania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 
2020. Opinia ta zawierała również pozytywną oce-
nę informacji o stanie mienia komunalnego Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Kontynuując realizację 
ww. punktu obrad głos zabrali Przewodniczący Sta-
łych Komisji Rady Gminy, którzy w swoich wystą-
pieniach pozytywnie zaopiniowali wykonanie bu-
dżetu Gminy w roku 2020. Jako ostatni głos zabrał 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Krzysztof Krupiński, który przedstawił Radzie po-
zytywną ocenę wykonania budżetu Gminy za rok 
2020, a także wniosek Komisji w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca za rok 2020. Dopełnieniem przedłożonego 
Radzie wniosku Komisji Rewizyjnej było wystą-
pienie Przewodniczącej Rady Małgorzaty Doniec, 
która odczytała zebranym uchwałę Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opi-

niującą ww. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca Markowi Jamborskiemu.

Po zakończeniu powyższej procedury Rada 
Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca za 2020 rok. Uchwała ta 
została podjęta przez Radę przy 14 głosach „za” 
i 1 głosie „przeciw”.

Następnie Rada Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca pana Marka Jamborskiego z tytułu wy-
konania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
za 2020 rok. Powyższa uchwała została przyjęta 
przez Radę Gminy przy 14 głosach „za” i 1 głosie 
„przeciw”.

Kontynuując swoje obrady Rada Gminy pod-
jęła, podczas poniedziałkowej Sesji, następujące 
uchwały:

• w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej Gminy na 2021 r.;

• w sprawie wprowadzenia zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej na lata 2021–
2033.

Posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących 
i wolne wnioski.
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Wymiana pieców węglowych  
starego typu – kontynuacja

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych w ramach Stowarzyszenia Me-
tropolia Krakowska pełniącego funkcję Związku ZIT.

Od września 2020 roku realizujemy kolejny pro-
jekt wymiany w nieruchomościach zamieszkałych 
pieców węglowych na źródło ogrzewania gazem 
lub biomasą z maksymalnym dofinansowaniem 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go (RPO WM na lata 2014–2020) – w wysokości 
7 tys. zł za wymianę pieca. W roku ubiegłym wy-
mieniliśmy 70 pieców za łączną kwotę 460 125 zł., 
środki te zostały zwrócone mieszkańcom, z który-
mi zostały zawarte umowy o wymianę pieca. Obec-
nie realizujemy kolejne 57 umów a do końca tego 
roku, w związku z Uchwałą Zarządu Wojewódz-

Usuwanie strat  
po wtorkowej burzy

W dniu 22 czerwca br. przez Kraków oraz kilka 
gmin powiatu krakowskiego, w tym Gminę Kocmy-
rzów-Luborzyca, przeszła burza połączona z in-
tensywnymi opadami i wiatrem, która spowodowa-
ła wiele szkód i zniszczeń. Jako pierwsi z pomocą 
wszystkim poszkodowanym ruszyli strażacy OSP 
którzy podjęli ponad 80 interwencji, a w pierwszej 

kolejności wypompowywali wodę, usuwali poła-
mane drzewa i gałęzie. Dziękujemy druhom OSP 
z terenu Gminy za szybką reakcję i gotowość do 
niesienia pomocy mieszkańcom.

Obecnie Gmina przystąpiła do usuwania szkód, 
wśród których najwięcej jest zamuleń dróg i rowów 
oraz uszkodzeń przepustów i umocnień cieków.

Liga Antysmogowa  
Metropolii Krakowskiej

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca liderem „ze-
stawienia zero” Ligi Antysmogowej Metropolii 
Krakowskiej. W pierwszym rankingu, przygoto-
wanym przez Dziennik Polski, Gazetę Krakowską 
oraz Polski Alarm Smogowy uwzględnione zostało  
14 gmin tzw. „obwarzanka podkrakowskiego”, 
a podstawowym kryterium jego tworzenia były 
działania podejmowane na rzecz poprawy jako-
ści powietrza poprzez likwidację starych kotłów 
grzewczych tzw. „kopciuchów”. W gminie Kocmy-
rzów-Luborzyca, która jak już wspomniano została 
liderem „zestawienia zero” Ligi Antysmogowej Me-
tropolii Krakowskie wymienione zostało w 2020 
roku, – 419 „kopciuchów”.

źródło: Dziennik Polski
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twa Małopolskiego zwiększającą dofinansowanie 
z kwoty 1 330 008,03 zł do kwoty 1 799 455,43 zł 
planowana jest wymiana jeszcze 83 pieców (łącznie 
140 sztuk) i w kolejnym 2022 roku dalsze 50 pie-
ców. W ramach projektu wymianą obejmiemy więc 
260 starych pieców węglowych. Termin realizacji –  

30 czerwca 2022 roku. Wartość całkowita projek-
tu – 1 826 858,30 zł.

Czekamy na podpisanie aneksu do umowy 
o dofinansowanie uwzględniającego wprowadzone 
zmiany.

Drogowe inwestycje
W chwili obecnej realizowane jest jedno zadanie 

drogowe i jest nim „Rozbudowa drogi w miejscowo-
ści Karniów”. Pierwotny termin zakończenia zada-
nia był wyznaczony na dzień 30.06.2021 r, jednak 
ze względu na wystąpienie niezainwentaryzowa-

nego na mapie do celów projektowych przebie-
gu sieci wodociągowej należało ją przebudować.  
Te i inne nieprzewidziane wcześniej prace spowo-
dowały konieczność wydłużenia terminu realizacji 
do dnia 31.08.2021 r. 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca prowadzi obec-
nie dwa postępowania przetargowe na wykona-
nie inwestycji drogowych. Pierwszym z nich jest  
„Remont drogi gminnej nr 600307K ul. Przy Źródle 

w miejscowości Luborzyca”. Zakłada ono wykona-
nie prac na długości 1,1 km. Inwestycja ta jest dofi-
nansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Drugim zadaniem na jakie Gmina ogłosiła prze-
targ jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2152K 
w miejscowości Łuczyce”. W ramach inwestycji przy 
drodze powstanie chodnik oraz wykonana zostanie 

nowa nawierzchnia jezdni. Zadanie finansowane 
jest w 50% przez Gminę Kocmyrzów–Luborzyca 
i w 50% przez Powiat Krakowski.

Komunikat Urzędu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

Szanowni Państwo, informujemy, że Kasa Urzę-
du czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.  

9:00–13:00. Płatności w Kasie można dokonywać 
gotówką oraz w formie wpłat bezgotówkowych.

Podziękowanie
Pragniemy serdecznie podziękować za wielkie 

zaangażowanie w poszukiwaniach naszego taty, 
męża i dziadka Józefa Mazurkiewicza wszystkim 
mieszkańcom Luborzycy i okolic, policjantom, stra-

żakom OSP oraz wszystkim innym osobom, które 
w tych trudnych dniach okazały ogromne wsparcie.

Z wyrazami wdzięczności Rodzina
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Barszcz Sosnowskiego
Barszcz Sosnowskiego to okazała roślina, którą 

można spotkać na łąkach, w ogrodach i parkach, 
a także nad brzegami rzek. Dorosłe egzemplarze 
osiągają wysokość do 4 m, a średnica łodygi docho-
dzi do 10 cm. Liście wyrastają z łodygi i osiągają do 
1,5 m długości. Roślina na szczycie pędów wytwa-
rza rozległe kwiatostany zebrane w baldach, mogą 
one osiągnąć do 50 cm średnicy. Barszcz posiada 
drobne, białe kwiaty. Barszcz Sosnowskiego z uwagi 
na swoją ekspansywność i łatwość w rozprzestrze-
nianiu się i wypieraniu innej roślinności wymaga in-
tensywnego i systematycznego zwalczania. Roślina 
ta ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wło-
ski na łodygach i liściach wydzielają parzące sub-
stancje, szkodliwe właściwości tych roślin ujawnia-
ją się szczególnie w wysokich temperaturach i przy 
dużej wilgotności powietrza. Nieostrożny kontakt 
ludzi z nadziemnymi częściami tych roślin powodu-
je zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, a także 
zapalenie spojówek. Uczulenie skóry podobne jest 
do oparzenia, w wyniku którego powstają pęcherze 
a w skrajnych przypadkach rany. W przypadku kon-
taktu z tą rośliną nieosłoniętą częścią ciała należy 
przemyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji 
na promienie słoneczne przez następnych kilka dni. 
Z uwagi na fakt, że barszcz Sosnowskiego nie jest 
rośliną kwarantannową, nie jest zwalczana z urzę-
du. Obowiązek utrzymania zieleni we właściwym 
stanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób 
i mienia spoczywa na posiadaczu nieruchomości. 
W związku z powyższym obowiązuje nakaz usuwa-
nia w obrębie działek prywatnych, oraz będących 
w użytkowaniu podmiotów gospodarczych i insty-
tucji, całych roślin, a w szczególności kwiatostanów 
w fazie kwitnienia, przed zawiązaniem nasion, tak 
by nie dopuścić do ich wysiewu. Jeśli w naszym 
ogrodzie lub na działce rozpoznamy tę szkodliwą 
roślinę, należy jak najszybciej ją usunąć. Trzeba jed-

nak pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. 
Aby uniknąć poparzenia, należy nałożyć gumowe 
rękawice, gogle ochronne oraz ubranie wykona-
ne z materiału niewchłaniającego soków z rośliny. 
Zabieg niszczenia barszczu Sosnowskiego z zacho-
waniem szczególnych środków ostrożności należy 
wykonać mechanicznie przez wycinanie całych 
roślin, bądź metodą chemiczną poprzez opryskiwa-
nie preparatami chemicznymi przeznaczonymi do 
zwalczania roślin wieloletnich np. Roundap. 

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Kocmy-
rzów-Luborzyca w bieżącym roku po raz kolejny 
realizuje działanie związane z usuwaniem roślin 
barszczu Sosnowskiego w ramach uzyskanego do-
finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Cał-
kowita wartość umowy dotyczącej wykonania ww. 
zadania wynosi ok. 28 tys. zł, przy dofinansowaniu 
zewnętrznym wynoszącym ponad 19 tys. zł. Zwal-
czanie roślin barszczu Sosnowskiego prowadzone 
jest na terenach komunalnych i gruntach zgłoszo-
nych do projektu w latach wcześniejszych.

Obowiązek składania deklaracji  
do Centralnej Ewidencji  
Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca br. każdy mieszkaniec lub zarządca 
budynku będzie miał obowiązek złożyć dekla-
rację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB). W tym systemie informatycznym 
będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewa-
nia stosowanego w budynkach.

Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli  
12 miesięcy dla budynków, które już istnieją.

W przypadku nowo powstałych budynków 
będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowe-
go źródła ciepła.

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spa-
lania paliw w budynkach mieszkalnych i niemiesz-
kalnych i będzie dostępna w urzędzie właściwym 
dla umiejscowienia budynku oraz do pobrania 
na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/
dokumenty-do-pobrania/

Wypełniony dokument można złożyć osobiście 
w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, za po-
średnictwem którego dane zostaną przekazane do 
CEEB.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rze-
telnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców 
na temat używanych źródeł ogrzewania swoich 

domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych 
informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować sku-
teczne działania mające na celu poprawę jakości 
powietrza.

Ponadto informujemy, że nasi Ekodoradcy 
pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem 
telefonu: 12/387 14 10 wew. 41 lub osobiście 
w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych 
w roku szkolnym 2021/2022

Termin złożenia Wniosku o zorganizowanie do-
wozu wraz z załącznikami – 10 lipca 2021 r.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca powyższy obo-
wiązek realizuje poprzez organizację dowozu 
dwóch formach: 

• zbiorowego, zorganizowanego,

• indywidualnego realizowanego przez rodzi-
ców w formie zwrotu kosztów dowozu.

Szczegółowe informacje oraz Wnioski dostępne 
na stronie Centrum Zarządzania Edukacją.
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Szkolne „diamenty”
Przed kilku dniami uczniowie zakończyli rok 

szkolny 2020/2021, rok wyjątkowo trudny 
i wyczerpujący dla rodziców, nauczycieli ale przede 
wszystkim dla uczniów. Z tym większą satysfakcją 
przedstawiamy Państwu poniżej sylwetki pięciorga 
uczniów naszych szkół, którzy w tym „pandemicz-

nym roku szkolnym” uzyskali znakomite wyniki, 
nie tylko na niwie szkolnej, ale i w organizowanych 
przez Małopolskie Kuratorium Oświaty konkur-
sach przedmiotowych, w których z sukcesami re-
prezentowali swoje szkoły, a tym samym i Gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca.

Kaja Sikora
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, wytrwało-
ści oraz motywacji Kaja Sikora została tegorocz-
ną finalistką Małopolskiego Konkursu Języka  
Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. 
Należy dodać, że konkurs był na bardzo wysokim 
poziomie. Uczniowie musieli wykazać się znajomo-
ścią języka na poziomie zaawansowanym C1.Zde-
cydowanie Kaja chciałaby powtórzyć to doświad-
czenie w przyszłym roku szkolnym. Niezmiernie to 
cieszy, gdyż jej sukces przynosi splendor nie tylko 
rodzicom, ale również szkole. Postawa Kai stała 
się inspiracją dla niektórych koleżanek i kolegów 
z klasy.

Kaja Sikora jest uczennicą Szkoły Podstawo-
wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach. 
Uczęszczała do klasy VII. Poza codzienną nauką 
poświęca dużo czasu na swoje pasje. Jedną z nich 

są języki obce a w szczególności j. angielski. Obec-
nie przygotowuje się do zdobycia brązowej odzna-
ki w jeździectwie konnym. Marzy o tym, aby brać 
udział w zawodach i je wygrywać. Na co dzień tre-
nuje w klubie „Dakar”.

Beata Dzień

Karolina Kaczanowska
Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy

Karolina Kaczanowska jest uczennicą klasy VIIIb 
Szkoły Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Luborzycy. Karolina jest zdolną 
i inteligentną dziewczynką. Cechuje ją bystrość 
umysłu i umiejętność logicznego myślenia. Dała się 
poznać jako uczennica ambitna, odpowiedzialna, 
pracowita i koleżeńska. Osiąga bardzo dobre wyni-
ki w nauce. W klasach IV–VII na koniec roku szkol-
nego otrzymywała świadectwa z wyróżnieniem 
i wpis do „Złotej księgi”. Od klasy czwartej chęt-
nie bierze udział w licznych konkursach szkolnych 
i pozaszkolnych. Jest uzdolniona językowo oraz 
literacko, wytrwale pogłębia swoją wiedzę języko-

wą, pisze bardzo dobre i mądre teksty, stosując do-
skonałą interpretację. Począwszy od klasy czwar-
tej jest laureatką szkolnego konkursu „Sherlock 

Patryk Ragan
Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy

Patryk Ragan jest uczniem ósmej klasy Szkoły 
Podstawowej im.600-lecia Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Luborzycy. Osiąga świetne wyniki 
w nauce wszystkich przedmiotów. Szczególnie inte-
resuje go matematyka i informatyka oraz zjawiska 
zachodzące w przyrodzie. Patryk poszerza swoją 
wiedzę samodzielnie i z własnej inicjatywy a na-
ukę traktuje jako przyjemność. Jest zawsze bardzo 
wytrwały, dociekliwy i konsekwentny w wykony-
waniu zadań umysłowych. Uzyskał wyróżnienie 
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 
Kangur, tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu 
Matematycznego, finalisty Małopolskiego Kon-
kursu Fizycznego oraz tytuł laureata Ogólnopol-
skiego Konkursu Przyrodniczego „Świetlik”.

Patryk ma opracowany własny styl uczenia się, 
który przynosi najwyższe wyniki i jednocześnie 
daje mu wiele wolnego czasu, który może poświę-
cić na swoje liczne, pozanaukowe zainteresowania. 
Uczy się grać na saksofonie, uczestniczy w zaję-
ciach zespołu gry w siatkówkę, w czasie wolnym 
bierze udział w rodzinnych wycieczkach po Pol-

sce i po Europie. Tak jak każdy nastolatek lubi grać 
w różne gry komputerowe. Patryk twierdzi, że nie 
trzeba się uczyć dużo, lecz słuchać uważnie na lek-
cjach, ponieważ to w zupełności wystarcza do uzy-
skania dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce. 
Bardzo pomocna jest również muzyka i granie na 
instrumencie. Patryk – Najlepszy Absolwent szko-
ły w roku szkolnym 2020/2021 uważa, że saksofon 
oraz granie w orkiestrze przyczyniły się do jego 
osiągnięć.

Teresa Derus

Holmes Ortografii”. Od trzech lat bierze również 
udział w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego, 
w którym zajmowała lokatę na etapie rejonowym. 
Natomiast w Małopolskim Dyktandzie Niepodle-
głościowym ”Po polsku o historii” otrzymała wy-
różnienie w etapie wojewódzkim. W bieżącym roku 

szkolnym Karolina przystąpiła do Małopolskiego 
Konkursu Języka Angielskiego, w którym, na 
etapie wojewódzkim została finalistką.

Magdalena Kułaga

Mateusz Kowalczyk
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach

Uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Goszy-
cach – Mateusz Kowalczyk to finalista wojewódz-
kiego etapu Małopolskiego Konkursu Chemicz-
nego, dla uczniów szkół podstawowych z terenu 
Małopolski, którego organizatorem było Kurato-
rium Oświaty w Krakowie. Ten sukces Mateusz za-
wdzięcza przede wszystkim swojej systematycznej 
i ciężkiej pracy, która pozwoliła mu na „zdobycie” 
ogromnej wiedzy chemicznej. Chemią Mateusz in-
teresuje się od dziecka, a w szkole pod okiem pani 

CZERWIEC NR 6/332 CZERWIEC NR 6/332

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

1312

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI



Agaty Koniecznej pogłębiał swoją wiedzę z tego 
przedmiotu. Nasz finalista uważa, że chemia jest 
niezwykle ważną dziedziną nauki pozwalającą 
zrozumieć otaczający na świat. Oprócz chemii in-
teresuje się także fizyką i tu wziął udział w Kurato-
ryjnym Konkursie Fizycznym (przeszedł do etapu 

rejonowego). W wolnym czasie stara się poświęcić 
aktywności fizycznej, takiej jak: jazda na rowerze, 
grać piłkę nożną. Uwielbia czytać książki z zakresu 
chemii i biologii.

Aneta Jaraczewska

Stanisław Zieliński
Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne 
z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, 
w jakich mogą startować uczniowie szkół podsta-
wowych. Udział w nich wymaga od ucznia zaanga-
żowania i wielu godzin pracy. Stanisław Zieliński 
– uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Gen. 
Mariana Langiewicza w Goszczy do takich właśnie 
należy. Chłopiec jest uczniem o wszechstronnych 
zainteresowaniach. Od dwóch lat bierze udział 
w konkursach przedmiotowych z języka polskiego, 
matematyki, języka angielskiego i geografii organi-
zowanych przez MKO. W ubiegłym roku szkolnym 
i obecnym zakwalifikował się do etapów rejono-
wych z wysokimi wynikami. W tym roku szkolnym 

Staszek otrzymał tytuł FINALISTY Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Polskiego. 

Maria Pęchalska

Sukces uczniów SP w Goszycach
 „Małopolskie Talenty” to projekt edukacyjny, 

którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój 
uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci 
i młodzieży z małopolskich szkół.

W środę, 9.06. 2021 roku, podczas spotkania 
zdalnego na platformie Teams odbyło się podsu-
mowanie projektu, gdzie uczniowie mieli okazję 
spotkania się z inspirującymi ludźmi biznesu, dzia-
łaczami społecznymi oraz lokalnymi autorytetami. 

Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie 
wyników konkursu na projekt edukacyjny zreali-
zowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. 
Zespół uczniów Szkoły Podstawowej w Goszy-
cach: Natalia Galara, Weronika Kuczyńska, 

I Międzyprzedszkolny Konkurs  
Piosenki Wiosennej  
w „Akademii Przedszkolaka”

W Przedszkolu Samorządowym „Akademia 
Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim został 
zorganizowany I Międzyprzedszkolny Konkurs 
Piosenki Wiosennej pod hasłem „Śpiewająca wio-
sna”. Przedszkole jest bardzo ważnym momentem 
w rozwoju dziecka, w tym wieku u najmłodszych 
ujawniają się przeróżne talenty, jednym z nich 
jest właśnie talent muzyczny. Praca specjalistów 
w korelacji z nauczycielem prowadzącym daną 
grupę może zdziałać cuda. Konkurs wśród dzieci 
cieszył się dużą popularnością. Muzyczne zmaga-
nia przedszkolaków w kategorii dzieci 3/4 letnich 

oraz 5/6 letnich oceniało jury w składzie: Adrianna 
Kafel – multiinstrumentalista i wokalistka, Paulina 
Woźniak – altowiolistka, skrzypaczka, Małgorza-
ta Piotrowicz – instrumentalista, instruktor zajęć 
umuzykalniających. Komisja zwracała szczególną 
uwagę na dobór piosenki do wieku dziecka oraz na 
tło muzyczne, które miało być zgodne z regulami-
nem. Dzieci musiały wykonać utwory przy akom-
paniamencie samej linii melodycznej lub śpiewać 
a cappella. Jury oceniało poprawną intonację, za-
angażowanie, skupienie uwagi podczas występu 
oraz dbałość o ogólny wyraz artystyczny. Nagro-

Kuba Gąsiorek, Wojtek Gorczyca, Kamil Adam-
czyk wraz z opiekunem Anetą Jarczewską, 
odbywający zajęcia w ramach kompetencji TIK, 
odebrał dyplomy oraz nagrody rzeczowe. za wy-
różniony projekt pt. „Jak zaprojektować wirtualną  

wycieczkę po naszej okolicy”. 
Uczniom klasy VIII SP w Goszycach oraz ich 

opiekunce serdecznie gratulujemy osiągniętego 
wyróżnienia.
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dę Grand Prix konkursu otrzymał Julian Mraczek, 
natomiast I miejsca zajęli: w kategorii dzieci młod-
szych Mikołaj Pitera, a w kategorii starszaków Emi-
lia Belska oraz Natalia Dudek. Gratulujemy wszyst-
kim laureatom Konkursu. Rodzicom składamy 

gorące podziękowania za zaangażowanie i udział 
w zorganizowaniu występów małych artystów. Po 
raz kolejny przekonaliśmy się, że w naszym Przed-
szkolu jest wiele uzdolnionych dzieci. Życzymy ko-
lejnych sukcesów!

Szkolny Klub Sportowy  
w SP im. 600-lecia  
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od 16 lutego b.r. Szkoła Podstawowa  
im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego przy-
stąpiła do ogólnopolskiego programu Szkolny Klub 
Sportowy, który ma wspierać rozwój dzieci i mło-
dzieży poprzez zwiększenie ich aktywności rucho-
wej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej 
oraz stworzenie jak największej grupie dzieci i mło-
dzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowa-
nych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach 
sportowych. Jest to szczególnie ważne w dobie 
pandemii COVID 19. Oprócz odgórnie wskazanych 

sprawności, głównymi dyscyplinami na zajęciach są 
piłka siatkowa i piłka ręczna. Grupa liczy 16 osób 
regularnie uczęszczających na zajęcia w przedziale 
wiekowym 10–15 lat, ponadto na zajęcia rotacyj-
nie przychodzą także inni uczniowie. Zajęcia od-
bywały się dwa razy w tygodniu, a prowadziła je 
pani Anna Turek. Sport w tym wypadku ma szcze-
gólne zadanie w procesie normalizacji codziennej 
aktywności, a w okresie pandemii jest również 
inwestycją w zdrowie dzieci, młodzieży i całego 
społeczeństwa.

Rodzinny Piknik Piracki w Dojazdowie
W niedzielę 13 czerwca br. na placu przed świe-

tlicą wiejską  Dojazdowie odbył się „Rodzinny Pik-
nik Piracki” dla dzieci z niepełnosprawnościami  
z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wspól-
ną zabawę z licznymi atrakcjami zorganizowało  

Centrum Zarządzania Edukacją naszej Gminy.  
Piknik zorganizowany w Dojazdowie to była wspa-
niała zabawa, wspaniała atmosfera, a przede 
wszystkim wielka radość dzieci i dorosłych.

Podziękowania
Gorące słowa podziękowania kierujemy do ro-

dziców, opiekunów, a szczególnie do dzieci i mło-
dzieży. Wasza radość i uśmiech jest dla nas zawsze 
motywacją do podejmowania kolejnych działań. 

Dziękujemy także: Sołectwu Dojazdów za  
udostępnienie Świetlicy Wiejskiej, Panom z Koła 

Gospodyń w Dojazdowie za wspaniałe  ciasta,  
Firmie „Radio Taxi Partner” za transport osób,

Zespołowi „Bez reszty” za koncert charytatyw-
ny oraz wszystkim, którzy mieli swój wkład w orga-
nizację Pikniku.

Organizatorzy Pikniku
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Akcja Honorowego  
Krwiodawstwa w Łuczycach

W niedziele 20 czerwca br. odbyła się w Łuczy-
cach Akcja Honorowego Krwiodawstwa, zorgani-
zowana kolejny już raz z inicjatywy działającej w tej 
miejscowości jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Akcja zorganizowana przez druhów z Łuczyc 
była wspaniała odpowiedzią na apel o honorowe 
oddawanie krwi Regionalnego Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Do usytu-
owanego w pobliżu budynku remizy OSP mobilne-
go punktu poboru krwi, który działał w godzinach 
9.00–13.00 zarejestrowało się 32 osoby, spośród 
których po przeprowadzonym wywiadzie i bada-
niach krew oddało ostatecznie 21 osób.

„Bezpieczeństwo na drodze” –  
wybrane zmiany w przepisach  
ruchu drogowego od 1.06.2021 r.

1 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 
25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym (Dz.U. poz. 463), która wprowadza 
przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych 
na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na 
obszarze zabudowanym, a także obliguje kierują-
cych pojazdami do zachowania minimalnego od-
stępu między pojazdami na autostradach i drogach 
ekspresowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wcho-
dzący na przejście dla pieszych będzie miał pierw-
szeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. 
Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeń-
stwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla 
pieszych.

W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie 
przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował 
przepisy dotyczące zachowania się kierujących 
pojazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie 
tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz 
do stworzenia możliwości bezpiecznego przej-
ścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na 
przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przej-
ście wchodzą.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla 
pieszych, jest obowiązany:

• zachować szczególną ostrożność,
• zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na 

niebezpieczeństwo pieszego znajdującego 
się na tym przejściu albo na nie wchodzące-

Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej informuje
Uwaga rodzice – zmiany w programie „Dobry Start”

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła pro-
jekt rozporządzenia zmieniającego zasady naboru 
wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkol-
ny 2021/2022. Zgodnie z nimi od teraz wnioski 
można składać tylko w formie elektronicznej, a ob-
sługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie 
się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nabór według nowych zasad rusza zgodnie ze 
stałym harmonogramem – 1 lipca i zakończy się 
30 listopada.

Polacy z roku na rok w coraz większym stopniu 
korzystają z usług elektronicznych, w tym także 
podczas załatwiania spraw urzędowych. Tylko 
w ciągu ostatnich 3 lat procent złożonych elek-
tronicznie wniosków o świadczenie „Dobry Start” 

wzrósł z 48% w 2018 r. do 72% w 2020 r.
Ubiegły rok i czas pandemii dodatkowo wpły-

nęły na zwiększenie wykorzystania tej drogi ko-
munikacji z urzędami. Dlatego Ministerstwo Ro-
dziny i Polityki Społecznej, aby usprawnić proces 
obsługi świadczeń, zdecydowało się wprowadzić 
całkowitą elektronizację procesu składania wnio-
sków o świadczenie, wyłączając papierowy obieg 
dokumentów oraz stosując jako jedyną, formę jego 
wypłaty na rachunek bankowy.

Cyfrowe wsparcie zapewnione
Osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia 

w złożeniu wniosku online, otrzymają pomoc od 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w celu 
zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza nawet 

go i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znaj-
dującemu się na tym przejściu albo wcho-
dzącemu na to przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego 
z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności 
podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezd-
nię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla 
pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pie-
szemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed 
jadący pojazd, w tym również na przejściu dla 
pieszych.

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz ko-
rzystania z telefonu lub innego urządzenia elektro-
nicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia 
przez jezdnię lub torowisko, w tym również pod-
czas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście 
dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ogra-
niczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, 
torowisku lub przejściu dla pieszych.

Dopuszczalna prędkość na obszarze 
zabudowanym

Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej 
prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą 

dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.
Minimalny odstęp między pojazdami 
Na autostradach i drogach ekspresowych kieru-

jący pojazdem obowiązany jest zachować minimal-
ny odstęp od poprzedzającego go – na tym samym 
pasie ruchu-pojazdu.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się 
jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej 
prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyra-
żonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy 
prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy 
niż 50 m.

Uwaga!
Powyższej zasady nie stosuje się podczas 

wyprzedzania.
* Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie usta-

wy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463)
(Źrodło: Biuro Ruchu Drogowego KGP
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w mniejszych miejscowościach, zawarł porozumie-
nie w tym zakresie na współpracę z Pocztą Polską 
oraz KRUS.

Rodzice, którzy dotąd otrzymywali świadczenie 
w gotówce, pobieranej w gminie czy w formie prze-
kazu pocztowego będą zobowiązani do podania 
numeru rachunku bankowego, na który środki po-
winny trafić. Dla niemal ¾ Polaków „Dobry Start” 
bez zmian.

Dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski 
o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną 
(najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system 
Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ 
z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie 
się dokładnie w takim samym trybie.

Jak składać wniosek od 1 lipca?
Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubie-

głych latach, składać wnioski online:
• przez Portal informacyjno-usługowy Emp@

tia
• przez bankowość elektroniczną
• przez portal PUE ZUS.
Wnioski należy składać do 30 listopada.
Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje 

wypłatę świadczenia nie później niż do 30 wrze-
śnia. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych 
miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopa-
dzie), to środki trafią do rodziny w ciągu 2 miesięcy 
od złożenia wniosku.

Źródło: MRiPS

Podziękowanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmy-

rzowie-Luborzycy dziękuje mieszkance Krzyszto-
forzyc, która za naszym pośrednictwem przekaza-

ła potrzebującej rodzinie ubrania oraz pełen kosz 
zabawek.

Kocmyrzów dla Mamy i Dziecka
Sobotni poranek 29 maja nie zapowiadał dobrej 

pogody, jednakże popołudnie mile nas zaskoczyło, 
a aura pozwoliła na realizację przygotowanej im-
prezy. Spotkaliśmy się w ogrodzie przy Klubie „Se-
nior+” na organizowanym wspólnie przez Klub „Se-
nior+”, Radnego, Sołtysa i Radę Sołecką oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kocmyrzowie – Dniu Dziec-
ka i Dniu Mamy. Dzieci wspólnie z mamami uczest-
niczyły bardzo chętnie w zajęciach prowadzonych 

przez Klubowiczów, którzy na co dzień spotykają 
się w ramach Projektu „Senior+”. Seniorzy bardzo 
często wspierają dzieci i młodzież w nauce nie tylko 
rękodzieła ale także np. majsterkowania. Tak było 
i w to sobotnie popołudnie. Seniorzy uczyli zarów-
no mamy jak i dzieci trudnych na pozór technik 
makramy, quillingu, szycia pięknych zwierzątek, la-
leczek. Prace wykonane podczas zajęć to prawdzi-

Seniorzy z Klubu „Senior+”  
na wycieczce w Zalipiu i Sandomierzu

Ustalony dzień (16 czerwiec) i godzina zbiórki 
(7.00 ), wstępnie opracowany przebieg wycieczki. 
Seniorzy zwarci i gotowi. Pod siedzibę Klubu „Se-
nior+” w Kocmyrzowie podjeżdża bus, wsiadamy, 
zajmujemy miejsca i ruszamy w drogę. Na pierw-
szy „ogień” jedziemy do Zalipia. Zalipie to niewielka 
miejscowość położona na Powiślu Dąbrowskim, 
nieopodal Tarnowa. Jest tutaj kolorowo, wiosennie 
i pogodnie. A to wszystko dzięki malowaniu domów 
w kwieciste wzory i kolory. Zalipie są najbardziej 
kolorową wsią w Polsce. Warto tutaj wspomnieć 
panią Felicję Curyłową, która jest uważana za naj-
większą orędowniczkę projektu malowania chat. To 
ona organizowała coroczny konkurs na najpiękniej-
szy dom Zalipia. Konkurs ten rozsławił wieś na całą 
Polskę. Budynki malowane przez panią Felicję w jej 
zagrodzie zyskały rozgłos jeszcze za życia malarki 
i stały się sporą atrakcją etnograficzną. Oglądanie 
kolorowych chat przyniosło uczestnikom wyciecz-
ki sporo wzruszeń i zachwytów a warsztaty pro-
wadzone przez malarki z Domu Malarek stały się 
dla Seniorów kolejną inspiracją do twórczych prac 
w ogrodzie w Kocmyrzowie przy siedzibie naszego 
Klubu. Kolejny etap naszej podróży to Sandomierz, 
który wielu z nas kojarzy się z „filmowym” księdzem 
Mateuszem. Sandomierz to miasto w wojewódz-
twie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, 
położone nad Wisłą, na siedmiu wzgórzach, stąd 
też zwane czasem „małym Rzymem”. Odwiedzamy 
podziemną trasę turystyczną, katedrę, spaceruje-
my wąskimi uliczkami miasta, podziwiamy piękną, 

kolorową roślinność przy Bulwarach Wiślanych. 
Niestety – wszystko co dobre, szybko się kończy. 
Pora wracać do domu. Droga powrotna minęła 
nam błyskawicznie. Seniorzy po całym dniu aktyw-
ności z przyjemnością usiedli na swoich miejscach 
i z nostalgią spoglądali na mijające za oknem busa 
widoczki,planując przy tym kolejne dni w naszym 
Klubie Seniora. Seniorze – przyjdź, zobacz, dołącz 
– zapraszamy do nas.

Magdalena Tańska

we arcydzieła, co dodatkowo zachęcało do dalszej 
twórczej pracy. Pani Walentyna – jedna z naszych 
Seniorek, opowiadała dzieciom historie powstania 
Dnia Dziecka i tego, jak jest on obchodzony w in-
nych krajach świata. Dzieci słuchały w wielkim sku-
pieniu oraz zadawały mnóstwo trudnych pytań, 
z którymi nasza Seniorka nie miała najmniejszego 
kłopotu. Nasi Seniorzy przygotowali na ten dzień 
mnóstwo prezentów tak dla Mam, jak i Dzieci, co 

spotkało się z uznaniem i wdzięcznością uczest-
ników nasze imprezy. Czas spędzony z młodszym 
pokoleniem dał Klubowiczom-Seniorom mnóstwo 
radości i poczucia spełnienia, a także po raz kolejny 
uświadomił im, że są ważni, potrzebni i wnoszą bar-
dzo wiele w kształcenie młodego pokolenia.

 Magdalena Tańska
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XXII Małopolski Festiwal  
Orkiestr Dętych w Więcławicach

W niedzielę 20 czerwca 2021 r. odbył się, w am-
fiteatrze w Więcławicach XXII Małopolski Festiwal 
Orkiestr Dętych, będący zarazem 62-tym Festi-
walem Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej. W tym 
roku po raz pierwszy impreza w Więcławicach nie 
miała charakteru konkursu, tylko przeglądu. Zda-
niem Organizatorów: „W tych czasach integracja 
i prezentacja swoich umiejętności jest ważniejsza niż 
oceny jurorskie. Postanowiliśmy docenić fakt, że or-
kiestry działają i pracują nad nowym repertuarem”. 

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Orkiestry wy-
stępowały w składzie dowolnym, a prezentowany 
repertuar obejmował trzy lub cztery utwory. Każ-
da orkiestra uczestniczących w tegorocznym Fe-
stiwalu orkiestr otrzymała nagrodę, dyplom oraz 
pamiątkowy puchar. W Więcławicach wystąpiło 
20 orkiestr dętych, a Gminę Kocmyrzów-Luborzy-
ca reprezentowała Orkiestra Dęta „Kosynierzy” 
z Luborzycy oraz orkiestra „Młodzi Kosynierzy”, 
oczywiście także z Luborzycy.

Koncert wokalistek CKiP
W ramach 64. edycji cyklu „Nowa Huta. Dla-

czego nie ?” odbył się koncert poświęcony „Polom 
Nadziei” – akcji zbierania funduszy na rzecz hospi-
cjów. W pięknej, plenerowej imprezie nad Zalewem 
Nowohuckim gwiazdą wieczoru była znana polska 
piosenkarka Halina Frąckowiak. Jej wspaniały wy-
stęp poprzedzony był występami laureatek kon-
kursu „Żonkilowy Song”. Wystąpiły więc zdobyw-
czynie I miejsc w konkursie – wokalistki naszego 
CKiP – Blanka Wierzbińska oraz jej siostra Estera. 
Gratulujemy laureatkom zarówno wygranych jak 
i znakomitych występów na koncercie.

KOŁO  GOSPODYŃ  WIEJSKICH

W  LUBORZYCY

 

zaprasza w podróż do
przeszłości!!! 

warsztaty etnograficzno-historyczne
  sesje zdjęciowe do etno kalendarza

2022
 warsztaty wyjazdowe -  "Miasteczko

galicyjskie"

W programie między innymi:
 

 

 

   zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt mailowy: 
 kgwluborzyca@gmail.com

lub osobisty z członkiniami KGW Luborzyca
informacje o projekcie: fb "Etno Wehikuł Czasu"

fot. Sylwia Zawalska-Wierzbińska
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„Małopolskie Betlejem”
Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” przy współ-

pracy z Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzo-
wie-Luborzycy zaprasza na warsztaty realizowane 
w ramach Projektu pn. „Widowisko Małopolskie 
Betlejem". Dla tych, którzy chcą jeszcze dołączyć 
do Zespołu Ludowego „Złoty Kłos” udostępniamy 
daty bezpłatnych warsztatów. Celem warsztatów 

jest przygotowanie uczestników do widowiska ar-
tystycznego „Małopolskie Betlejem”, które odbę-
dzie się w grudniu 2021 roku.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie 
„Gmina Aktywna+” oraz Centrum Kultury i Pro-
mocji, przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego. 

Terminy warsztatów
C Z E R W I E C

12.06 
Zajęcia Taneczne – 2 godziny
Zajęcia wokalne – 2 godziny
19.06 
Zajęcia Wokalne – 2 godziny
Zajęcia Muzyczne – 2 godziny
26.06 
Zajęcia wokalne – 2 godziny
Zajęcia Muzyczne – 2 godziny

L I P I E C
3.07 
Zajęcia Taneczne – 2 godziny
Zajęcia Wokalne – 2 godziny
24.07 
Zajęcia Muzyczne – 2 godziny
Zajęcia Wokalne – 2 godziny
31.07 
Zajęcia Aktorskie – 2 godziny
Zajęcia Taneczne – 2 godziny
 

S I E R P I E Ń
7.08 
Zajęcia Wokalne – 2 godziny
Zajęcia Muzyczne – 2 godziny
14.08 
Zajęcia Aktorskie – 2 godziny
Zajęcia Taneczne – 2 godziny
21.08 
Zajęcia Muzyczne – 2 godziny
Zajęcia Wokalne – 2 godziny
28.08 
Zajęcia Aktorskie – 2 godziny
Zajęcia Taneczne – 2 godziny

WR Z E S I E Ń
4.09 
Zajęcia Muzyczne – 2 godziny
Zajęcia Wokalne – 2 godziny

PA ŹDZ I E R N I K
2.10 
Zajęcia Aktorskie – 2 godziny
Zajęcia Taneczne – 2 godziny
9.10 
Zajęcia Aktorskie – 2 godziny
Zajęcia Wokalne – 2 godziny
16.10 
Zajęcia Aktorskie – 2 godziny
Zajęcia Taneczne – 2 godziny
23.10 
Zajęcia Aktorskie – 2 godziny
Zajęcia Muzyczne – 2 godziny
30.10 
Zajęcia Aktorskie – 2 godziny
Zajęcia Taneczne – 2 godziny

L I S TO PAD
6.11 
Zajęcia Muzyczne – 2 godziny
Zajęcia Wokalne – 2 godziny
13.11 
Zajęcia Aktorskie – 2 godziny
Zajęcia Taneczne – 2 godziny
20.11 
Zajęcia Wokalne – 2 godziny
Zajęcia Muzyczne – 2 godziny
27.11 
Zajęcia Aktorskie – 2 godziny
Zajęcia Taneczne – 2 godziny
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Medal dla Janka
W dniu 19.06.2021 Hala MOSiR w Bochni go-

ściła 380 uczestników XXIII Międzynarodowego 
Turnieju Dzieci i Młodzików. W turnieju uczest-
niczyli zawodnicy z Litwy, Czech i Słowacji oraz 
kluby z województw: śląskiego, podkarpackiego 
i małopolskiego. Dobrze zorganizowany turniej od 
lat gromadzi mocną obsadę w kategorii dzieci i mło-
dzików. W tym roku było podobnie. Wywalczony 
w tym turnieju medal to krok do nowych wyzwań 
sportowych. Judo CENTRUM K-L reprezentowa-
ło 8 zawodników. W kategorii dzieci wystartowali: 
Oliwia Borowska, Julian Machnik, Jan Machnik, 
Dawid Stanek, Weronika Dzioba, Filip Kolanowski 
i Mikołaj Marczykiewicz, Natomiast w kategorii 
młodzików z powodu kontuzji Leny Ziembli repre-
zentowała nas jedynie Wiktoria Kmera. Najlepiej 
spisał się JAN MACHNIK w kategorii wagowej plus 
66 kg zdobywając brązowy medal. Pozostali za-
wodnicy przegrali walki eliminacyjne lub jak Wikto-
ria Kmera (4 miejsce), Weronika Dzioba (5 miejsce) 
czy Oliwia Borowska (4 miejsce) przegrały swoje 

szanse na medal w walkach repasażowych. Dzię-
kujemy zawodnikom za reprezentowanie naszej 
gminy. Gratulacje dla Janka Machnika za medalową 
zdobycz.

Złote zakończenie sezonu
Czerwiec był dla zawodniczek „Cheerleaders 

Unique” niezwykle pracowity i owocny. W cza-
sie dwudniowego turnieju Grand Prix w Tyczynie 
„Unique” zaprezentowało 5 choreografii zespoło-
wych zdobywając czterokrotnie złoto i jedno sre-
bro. W zmaganiach duetowych zawodniczki wy-
walczyły trzy złote medale, trzy srebrne oraz jeden 
brązowy.

W kolejnym tygodniu dziewczęta rywalizowały 
na dwóch turniejach rozgrywanych na Mazowszu. 
Reprezentacja Gminy Kocmyrzów-Luborzyca po-
nownie stanęła na wysokości zadania. Z turnieju 
Grand Prix Polski dziewczęta przywiozły 4 złote 
puchary za wszystkie choreografie zespołowe, 
które zaprezentowały tego dnia. Następnego dnia 
„Unique” rywalizowało w pierwszym z czterech 
turniejów z cyklu Puchar Polski Polskiego Związ-
ku Sportowego Cheerleadingu. Turniej ten ma na 
celu wyłonienie kadry narodowej, która w 2022 

będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach 
Europy w Atenach. Walcząc o powołanie „Unique 
Pro” zdobyło złoto w kategorii „Cheer Jazz”. Pozo-
stałe formacje „Little Unique”, „Unique Stars” oraz 
„Unique Teens” również odniosły spektakularne 
sukcesy taneczne i wróciły do domu ze złotem. 
W turnieju dziewczęta zaprezentowały się łącznie 

Zawodnicy sekcji Wushu  
najlepsi w Polsce

12 złotych, 9 srebrnych i 6 brązowych meda-
li zdobyli zawodnicy Krakowskiej Szkoły Wushu 
działającej przy Centrum Kultury i Promocji pod-
czas XXVII Otwartych Mistrzostwach Polski Wu-
shu Kung Fu. Zawody odbyły się w Warszawie, 
w dniach 12-13 czerwca 2021 r. Zawodnicy kon-
kurowali w formach taolu jak i w formule sanda 
i qingda czyli w walkach full contactowych i light 
contactowych. W mistrzostwach brali udział za-
wodnicy z całej Polski, a naszą sekcję KSWS repre-
zentowało łącznie 16 zawodników, w 4 konkuren-

cjach walk i 12 w konkurencjach form. Największą 
ilość złotych medali zdobyła Marika Brodowska bo 
aż trzy wygrywając we wszystkich swoich konku-
rencjach. Na uwagę zasługuje również Fryderyk 
Liber zdobywając 2 złote medale i 1 srebrny oraz 
Estera Wierzbińska która wywalczyła dwa srebr-

18 razy, w kategoriach zespołowych, duetowych 
i indywidualnych. Przed zawodniczkami czas in-

tensywnych treningów wakacyjnych. W trakcie 
zajęć dzieci będą pracować nad umiejętnościami 
tanecznymi oraz integrować się z nowymi człon-

kami zespołu, którzy pomyślnie przeszli casting do 
drużyny. W tym roku tancerki wyjadą także na dwa 
obozy cheerleaders w Wiśle oraz w Darłówku.

Opr. Lidia Stefańska
Foto. Antoni Kudelski
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ne medale. Niewątpliwie najlepszym zawodnikiem 
w walkach okazał się Mateusz Ciałowicz katego-
ria do 80 kg w full contact. Pierwsza walkę wygrał 
przez poddanie przeciwnika pod koniec pierwszej 
rundy, a drugą finałową w znakomitym stylu na 
punkty. Gratulujemy medali i startów wszystkim 
zawodnikom. Krakowska szkoła Wushu po raz ko-
lejny okazała się najlepszą szkołą sportowego kun 
fu Wushu w Polsce, a jej trener Michał Adamowicz 
przygotowuje swoich zawodników na kolejne wy-
zwania jak Mistrzostwa Europy oraz Olimpiada.

Taneczny Show w CKIP
W piątek 18 czerwca br. w Centrum Kultury 

i Promocji Kocmyrzów-Luborzyca władzę przejął 
taniec. To wszystko za sprawą pokazu zorganizo-
wanego przez szkołę tańca „Master Move Dance 
Academy”. Występy były na bardzo wysokim po-
ziomie, a na scenie nie zabrakło niesamowitych 
emocji. Tancerze stęsknieni za pokazami i wystę-

pami dali z siebie 100%. Ten dzień uświadomił, że 
pomimo ciężkiego roku dzieci są gotowe i chętne 
do pracy. Przez kilka miesięcy trenowały na zaję-
ciach online, jednak pomimo przeciwności losu po-
trafiły połączyć siły, jeździć w tym roku na zawody 
oraz ostatecznie zrobić przepiękne show! „Master 
Move Dance Academy” to szkoła w której można 
doszkalać się w różnych stylach tanecznych, za-
równo modern/jazz, jak i hip hop. Tancerze 

„Master Move Dance Academy” brali udział 
w wielu konkursach tanecznych, dodatkowo upla-
sowali się na bardzo wysokich miejscach:

World Dance Solo & Double
 — 3 miejsce solo KIDS modern – Blanka Brodow-

ska
World Talent Show:

 — 1 miejsce kategoria KIDS: Blanka Brodowska
 — 1 miejsce kategoria Junior: Anita Natkaniec
Dance Competition:

 — I miejsce formacja modern: Master KIDS
 — I miejsce solo Show Dance Junior: Anita Natka-

niec
 — I miejsce solo modern kids: Blanka Brodowska
 — I miejsce duet modern junior: Wiktoria Wójcik 

i Anita Natkaniec
 — II miejsce formacja modern junior: Master Ju-

nior
 — III miejsce solo hip hop Adults: Julia Duk
 — III miejsca solo jazz junior: Wiktoria Wójcik
 — III miejsce solo modern junior: Martyna Skóra

Wszyscy jesteśmy niesamowicie dumni z wyni-
ków! Trzymamy mocno kciuki za nowy sezon.

fot. Katarzyna Bulka

LETNIA  AKADEMIA  BEZPIECZNEGO  UPADANIA

ZAPISY i WPŁATY:
SEKRETARIAT  CKiP

tel. 12 3871811

Prowadzący:

Krzysztof Marchewczyk

Trener Judo 2 DAN

Instruktor Teacher Ball Ukemi

W  CENTRUM  KULTURY  I  PROMOCJI  W  KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY

W programie zajęć:

- realizacja Programu UKEMI Szkoły Bezpiecznego

  Upadania Polskiego Związku Judo

- zajęcia kordynacyjno-ruchowe na sali gimnastycznej

- gry i zabawy indywidualno-drużynowe na macie typu tatami

- ćwiczenia na piłce szwajcarskiej, skrzyni, manekinie 

TERMIN: 28.06. - 02.07.2021

Miejsce zajęć: SP w Luborzycy,  Wysiołek Luborzycki 160

(wejście boczne od parkingu)

Zajęcia w godz. 10.00-13.00

KOSZT:

200 PLN

Zapraszamy dzieci od 10 lat
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„Sieć na kulturę” – Centrum  
Kultury zaprasza

W ramach Programu Cyfryzacja w podregionie 
krakowskim „Sieć na kulturę” realizować będzie-
my bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży 
w miesiącu sierpniu. Podczas warsztatów uczestni-
cy pogłębią swoją wiedzę na temat oprogramowa-
nia komputerowego, obsługi programów tj. Canva, 

projektowanie plakatów, tworzenie quizów. Zajęcia 
poprowadzi merytorycznie i praktycznie przeszko-
lony wcześniej pracownik CKIP. 

Serdecznie zapraszamy do zapisów pod nr tel 
12 387 18 11.

Jestem ze wsi – powód do dumy
Pewne jest, że zanim świat zobaczył miasta, miał 

wsie i osiedla rozsiane rzadziej lub gęściej w pobli-
żu cieków wodnych. Bo woda to życie. Pewne też 
jest, że świat miał chłopów, zanim miał rycerzy 
i szlachtę. Feudalizm polegający na podziale prawa 
do ziemi na własnościowe (w rękach panów) i użyt-
kowe (w rękach chłopów-rolników) powstawał 
wraz z państwem polskim i trwał aż do rodzącego 
się w XIX wieku kapitalizmu i czasu, kiedy chłopów 
uwłaszczono. Jedynie co około dziesiąty mieszka-
niec miał herb. Mówił w języku polskim, ruskim czy 
włoskim. Licznie zamieszkujący miasta prywatne 
Żydzi też mieli swój język. Z kolei nowożytni chło-
pi z wiosek pod Gdańskiem mówili po niemiecku 
i byli protestantami, a jednak zaliczali się do pod-
danych polskiego króla. W tym wielokulturowym 
tyglu wieś polska nie mogła być zamknięta. Trwając 
przy ziemi przejmowanej po przodkach, wykształ-
ciła swój typowy folklor, kulturę ludową, mocno 
związaną z przyrodą i geografią. Wydaje się, że po 
mającym niedawno miejsce tzw. ludowym zwrocie 
w humanistyce, czas dla wsi właśnie nadchodzi.

Jerzy Kozik w swej pionierskiej monogra-
fii z 2006 roku (Obrazy z naszej historii: gmina 
Kocmyrzów-Luborzyca) w sposób syntetyczny 
prześledził dzieje wsi, tworzących istniejącą od 
1973 roku w obecnych granicach Gminę Kocmy-
rzów-Luborzyca. Praca ta stanowi dobrą podsta-
wę do dalszych poszukiwań historii i promowania 
małych ojczyzn ziemi podkrakowskiej. W prowa-
dzonych przeze mnie zajęciach z przedmiotu „Dzie-
dzictwo kulturowe wsi polskiej” studentki i studen-
ci zapoznają się z metodami dociekania tożsamości 
lokalnej, umiejętnością wykorzystania atutów po-
zornie zapomnianych wsi. Uczymy się, że ludzie po-
winni być dumni ze swojego miejsca pochodzenia, 
a zwłaszcza ze wsi. To uczy nie tylko pokory wobec 
własnej genealogii, ale pozwala zachować tożsa-
mość w przeładowanym informacją, spolaryzowa-
nym świecie XXI wieku.

U ubiegłym stuleciu obszary wiejskie nieco 
przegrywały wyścig do nowoczesności z dużymi 
miastami. Ale świat się zmienił. Po tendencjach do 
poszukiwania własnego herbu, stylizowania do-

mów na dworki, widać nawrót do spokojnej, siel-
skiej wsi, do ludu. Przywołać tu można chociażby 
działania w promocji walorów materialnego i du-
chowego dziedzictwa lokalnego, jakie prowadzi od 
15 lat Stowarzyszenie Korona Północnego Kra-
kowa, obejmując i tereny naszej gminy. W dobie 
coraz powszechniejszej digitalizacji archiwaliów 
(w tym parafialnych ksiąg metrykalnych) dostęp do 
naszej przeszłości jest coraz łatwiejszy. Wystar-
cza chociażby wejście na strony internetowe typu 
szukajwarchiwach.pl, polona.pl czy genealodzy.pl, 
by cieszyć się znaleziskami z lokalnej przeszłości. 
W istniejące tam wyszukiwarki wpisujemy nazwę 
naszej wsi czy interesujące nas nazwisko i zaczy-
namy detektywistyczną podróż w głąb minionych 
epok. Zupełnie jak onegdaj Pan Samochodzik czy 
Indiana Jones. A to dopiero czubek góry archi-
walnej i bibliotecznej, jaka czeka na poszukiwaczy. 
Myślę tu zwłaszcza o młodzieży szkolnej, gdyż 
program nauczania nieraz odnosi się do lokalnych 
tradycji i historii.

Historia ma walory terapeutyczne. Przykłado-
wo, potrafi uspokoić nas w wichrach współczesno-
ści. Czytamy oto, że w okresie zarazy dżumy 1652 
roku urzędnicy podatkowi rewidowali osadę Głę-
boka, gdzie ubyło aż trzech bogatych gospodarzy 
(kmieci), tyleż rodzin zagrodniczych (chłopi mający 
chałupę i ogród), a młyn i karczma od kilku lat sta-
ły zniszczone. Kto mógł, uciekał na spokojniejsze 
tereny, wolne od epidemii. Jednak, patrząc dziś na 
zabudowę Głębokiej, możemy zrozumieć, że ani 
zaraza, ani wojna nie były w stanie przerwać ist-
nienia tej średniowiecznej, znanej przynajmniej od 
1390 roku, osady. Podobnie mieszkańcy Goszyc 
nie poddali się nieuczciwym dzierżawcom. W 1725 
roku walczyli z pomocą swego pana o swoją god-
ność, skarżyli się na niszczenie przez arendarzy 
dóbr, ucisk poddanych, jak i o częste i dalekie po-
dróże z pańskim towarem (zapewne zbożem). Tak 
zwana podwoda w ramach usług pańszczyźnia-
nych wymagała bowiem od kmieci z Goszyc jazdy 
zaprzęgiem aż… do Lublina (około 240 km!). Z kolei 
w 1531 roku poddani biskupa krakowskiego, chłopi 
Adam, Mikołaj Wójt i Stanisław Czajka z Luborzy-
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cy skarżyli się przeciw dzierżawczyni Kocmyrzowa 
Annie Kocmyrzowskiej. Motywem oskarżenia było 
podpalenie ich (zapewne zabudowań) przez innych 
poddanych. W procesie zgromadzono aż osiemna-
stu świadków.

Pomimo, że wielka polityka rozgrywała się na 
zamkach, salonach i na polach bitew, docierała 
i do małych osad. Przyczyną była chociażby linia 
graniczna zaborów. Wiadomo, że w czasie po-
wstania styczniowego (1863) władze austriackie 
przechwyciły Macieja Kawulę z Maciejowic w Kró-
lestwie Polskim. Chłop ów przewoził rynsztunek 
wojskowy, zapewne dla powstańców. Ratując swo-
ją osobę próbował wyjaśniać, że nie znał ładunku 
i dostał go do przewiezienia od nieznanych mu 
Żydów. Nie wiadomo, jak skończyła się ta historia. 
Echa polityki docierały na prowincję również za 
sprawą Wincentego Czekaja, kowala z Kocmyrzo-
wa. Rzemieślnik ów w 1921 miał podburzać służbę 
dworską w Kocmyrzowie do strajku i werbowania 
członków do nieuznawanego przez władze pań-
stwowe Związku Zawodowego Robotników Rol-
nych. Zapewne musiał tłumaczyć się z tego w eks-
pozyturze policji w Kocmyrzowie.

Gdziekolwiek nie pójdziemy na spacer, czy przez 
malownicze pagóry Luborzycy, czy po szerokich 
polach Zastowa, czai się historia i jej uśpiony, prze-
szły czas. Czas przeszły, ale nie dokonany, gdyż 
jego żywą kwintesencją są współcześni mieszkań-
cy gminy. Zarówno rodowici, zajmujący się może 
po przodkach nawet od schyłku średniowiecza 
rolnictwem, jak i napływowi, którzy tu znaleźli 
swoją nową, małą ojczyznę. Mijamy ziemne wąwo-
zy, wydrążone przez całe stulecia przez chłopskie 
zaprzęgi. Dotykamy starych drzew pamiętających 
dawno zapomniane pokolenia. Kładziemy dłoń na 
murze luborzyckiej świątyni, pamiętającej początki 
XV wieku.

Może tak samo w 1477 roku kładł na owym 
ceglanym murze spracowaną dłoń karczmarz miej-
scowy Jan zwany Poczaskiem. Wiemy, że prowa-
dził zajazd przy biegnącej przez Luborzycę „wielkiej 
drodze proszowskiej”. Jak wskazuje wybitny ba-
dacz średniowiecza Waldemar Bukowski źródłem 
zatroskania Poczaska była jego choroba. Z powodu 
kamieni nerkowych przez około trzy miesiące nie 
był w stanie podróżować. Tymczasem w zawodzie 

karczmarza (dziś powiemy, że karczma to połącze-
nie hotelu, supersamu, zakładu mechanicznego, 
kawiarni i sieci szerokopasmowego internetu) po-
dróże były bardzo ważne. Należało zwieźć z miasta 
towar, jaki nabywali chłopi. Może i piwo, z jakiego 
znani byli krakowscy piwowarowie (co ciekawe, 
nierzadko wywodzący się z okolicy Czulic i Lubo-
rzycy). Karczmarz zasięgał w Krakowie porad leka-
rzy w swej ułomności, ale ci nie umieli mu pomóc. 
Dopiero porada studentów z Bursy Jerozolimskiej, 
którzy mieli nocleg w karczmie luborzyckiej, coś 
wniosła do sprawy. Oto bowiem Jan Poczask uro-
czyście ślubował, że przejdzie piechotą do odda-
lonego o 17 km kościoła akademickiego św. Anny 
w Krakowie (Luborzyca była wsią należącą do upo-
sażenia uniwersyteckiego). Po dotarciu na miejsce 
miał przeczołgać się od krat, przez cmentarz przy-
kościelny aż do grobu świętego Jana z Kęt. Zre-
alizował to, a po odprawionej z jego prośby Mszy 
świętej, choroba minęła.

Wątków splatających się wokół każdej z osad 
gminy jest bez liku. Można przykrawać archiwalia 
do bieżących potrzeb. Przeszłość ma przed nami 
jeszcze nie jedno do odkrycia. A pozbawiona hi-
storycznej anonimowości wieś będzie nam o wiele 
bliższa. Najwspanialszą rzeczą, jaką słyszę na ko-
niec semestru wśród studentów są głosy: „dziękuję 
za te zajęcia, teraz jestem dumny ze wsi, skąd po-
chodzę, gdzie mieszkam”. 

Spichlerz z XVI wieku. Pierwotnie  
przy klasztorze ss. Norbertanek na Zwierzyńcu.  

W 1878 r. rozebrany i przeniesiony do Luborzycy. 
Źródło: polona.pl (dostęp: 21.06.2021)

Dr hab. Mateusz Wyżga,
Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. KEN w Krakowie,
Instytut Historii i Archiwistyki
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