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Środki pomocowe na prace remontowo-
-konserwatorskie dla kościoła w Luborzycy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, w trybie odwoławczym, w ramach programu 
Ochrona Zabytków przyznało kolejne środki na re-
nowację obiektów sakralnych. 

Wśród parafii które otrzymały dofinanso-
wanie na realizację takiego zadania znalazła się 
również parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Luborzycy, która pozyskała środki na konty-
nuację prac remontowo-konserwatorskich mu-
rów kościoła oraz wzmocnienie i izolacja fun-
damentów korpusu i prezbiterium w wysokości 
200 000 zł.

Obok parafii w Luborzycy, wsparcie finanso-
we ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego otrzymały także: parafia rzymsko-
katolicka w Grodzisku k/ Skały, parafia rzymsko-
katolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Jerzma-
nowicach, parafia rzymskokatolicka przy Bazylice 
Grobu Bożego w Miechowie, parafia rzymskokato-
licka pw. Najświętszego Zbawiciela w Przegini oraz 
parafia rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP 
w Szreniawie.

Druhowi Markowi Jamborskiemu
Prezesowi Zarządu Gminnego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Matki

składają

Zarząd Gminny ZOSP oraz druhowie  
z wszystkich jednostek OSP naszej gminy.
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Spotkanie w sprawie dróg  
powiatowych 

W dniu 29 marca 2018 roku odbyło się spotka-
nie w sprawie bezpieczeństwa na drogach powia-
towych oraz inwestycji w ramach Inicjatyw Samo-
rządowych. 

W spotkaniu, uczestniczyli: Wójt Gminy pan 
Marek Jamborski, przedstawiciele Powiatu Kra-
kowskiego w osobach pana Arkadiusza Wrzo-
szczyka – Członka Zarządu, pana Łukasza Wró-
blewskiego – p.o. Dyrektora ZDPK, kierowników 
i pracowników Wydziałów ZDPK, Radnych Po-
wiatowu Krakowskiego panów Krzysztofa Malika 
i Włodzimierza Tochowicza, Radnej Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, koordynatora gminnej 
akcji „Zwalniam przy szkole” pani Katarzyny Kone-
weckiej-Hołój oraz przedstawicieli Urzędu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca panów Wiesława Wójcika 
i Janusza Guzego.

Spotkanie rozpoczął Wójt Marek Jamborski, 
który powitał przybyłych, przedstawił tematykę 
oraz porządek obrad. Następnie zebrani przystąpi-
li do dyskusji, w trakcie której zostały przedstawio-
ne tematy dotyczące dróg powiatowych, nurtujące 
mieszkańców naszej Gminy. 

W wyniku dyskusji ustalono następujące dzia-
łania:
1. Skrzyżowanie dróg powiatowych nr 2159K 

i 2160K w miejscowości Wola Luborzycka. 
Ustalono konieczność wprowadzenia w tym 
rejonie oznakowania „teren zabudowany”, co 
ograniczy prędkość, zamontowanie znaku 
„STOP” oraz namalowanie poziomych linii za-
trzymania przed skrzyżowaniem. ZDPK zo-
bowiązał się do realizacji podjętych ustaleń do 
końca czerwca, po opracowaniu stałej orga-
nizacji ruchu, co ustalono już na spotkaniu 10 
stycznia 2018 roku. Ustalono także, że zosta-
nie poprawiona widoczność na skrzyżowaniu 
poprzez wycinkę drzew. Gmina zadeklarowała 
że jeżeli ZDPK złoży wniosek o wycinkę drzew, 
zostanie on załatwiony natychmiast.

2. Goszyce – droga 2159K. Konieczne jest wyko-
nanie przejścia dla pieszych przy Szkole Pod-
stawowej. ZDPK zobowiązał się do realizacji 
tego zadania do końca czerwca.

3. Wysiołek Luborzycki, Luborzyca – skrzyżowa-
nia dróg powiatowych 2161K, 2159K, 235K 
z dwoma drogami gminnymi, w okolicach kom-
pleksu szkolnego. Do końca sierpnia zosta-
nie wprowadzona nowa organizacja ruchu tj. 
poprawione oznakowanie pionowe i poziome 
z naniesionymi liniami wibracyjno-akustyczny-
mi. Miedzy drogami tzw. „Podbarania” i „Zapu-
sta” zostaną usunięte zakrzaczenia oraz drze-
wa ograniczające widoczność. Należy także 
rozwiązać problem z bezpieczeństwa ruchu 
pieszego i samochodowego na skrzyżowaniach 
tych dróg z drogą powiatową.

4. Zastów – droga 2293K (od pętli do okolic 
Domu Wiejskiego). Na zakręcie drogi zostaną 
zamontowane barierki.

5. Dojazdów – droga 2165K. Zostanie zmienio-
na organizacja ruchu na skrzyżowaniu z drogą 
gminną na wysokości boiska, a także namalo-
wane przejścia dla pieszych. ZDPK powyższe 
prace zrealizuje do 15 czerwca.

6. Wilków – droga 2160K. Skrzyżowanie z drogą 
gminną (okolice Kapliczki). Zostanie poprawio-
ne oznakowanie, a widoczność znaków ulegnie 
znaczącej poprawie. 

Dyrektor Łukasz Wróblewski przekazał in-
formację, że w roku 2018 pobocza będą koszone 
trzy razy, a nie jak dotychczas dwa razy w roku. 
Pierwsze koszenie przewidywane jest na poło-
wę maja. W związku z powyższym Gmina zasu-
gerowała przyspieszenie sprzątania poboczy, 
w związku z dużą ilością opon, które nieustalony 
dotychczas sprawca wyrzucił do rowów przydroż-
nych.
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XXXVIII Sesja Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

We wtorek 20 marca br. odbyło się posiedzenie 
XXXVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca. Zgodnie z obowiązującą procedurą formalno 
– prawną rozpoczęło się ono od przyjęcia przez 
Radę proponowanego porządku obrad oraz za-
twierdzenia protokołu z poprzedniej XXXVII Sesji 
Rady. Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jambor-
ski, który przedstawił obecnym na Sesji Radnym 
i Sołtysom informację o pracy w okresie pomiędzy 
XXXVII a XXXVIII Sesją Rady. Po zakończeniu wy-
stąpienia pana Wójta, o pracach stałych Komisji 
Rady Gminy w tym samym okresie poinformowali 

obecnych ich Przewodniczący: Zbigniew Raźny 
– Komisja Rewizyjna,pani Łucja Nagacz – Komisja 
Planowania i Inicjatyw Społecznych, pani Jadwiga 
Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, 
pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicz-
nego i Ochrony Środowiska, pan Władysław Zię-
ciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz pan 
Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa 
i Gospodarki Przestrzennej

Następnie Rada Gminy, po wysłuchaniu szcze-
gółowych informacji Dyrektor Centrum Zarządza-
nia Edukacja pani Anny Szymczyk – Sierak oraz 
w oparciu o wcześniej przeprowadzone dyskusję 
podjęła pakiet uchwał, które dotyczyły wprowa-
dzenia ważnych dla mieszkańców naszej gminy 
zmian w zakresie funkcjonowania samorządo-
wych placówek oświatowych. Podjęte uchwały to 

uchwały w sprawie:
• utworzenia, z dniem 1 września 2018 roku, 

Przedszkola Samorządowego „Akademia 
Przedszkolaka” z siedzibą: Wysiołek Luborzyc-
ki 160, 32-010 Luborzyca

• utworzenia Samorządowego Żłobka „Małe 
Misie”, którego organem prowadzącym jest 
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, a jego siedzibą 
będzie budynek w Wysiołku Luborzycki 160 B, 
32-010 Luborzyca oraz nadania mu statutu,

• ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywie-
nie dziecka w Samorządowym Żłobku „Małe 
Misie”.

W dalszej części obrad Radni podjęli uchwałę 
w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu. Koniecz-
ność podjęcia ww. uchwały spowodowana została 
nowelizacją Kodeksu Wyborczego, która nakłada 
na Rady Gmin obowiązek dokonania, w terminie do 
1 kwietnia 2018 r., podziału gmin na okręgi wybor-
cze.

Kolejną z podjętych podczas XXXVIII Sesji 
Rady Gminy uchwał była uchwała o przyjęciu „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku”.

Realizując kolejne punkty porządku obrad Rada 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła następnie 

W drugiej części spotkania omówiono stopień 
zaawansowania inwestycji na drogach powiato-
wych:
• budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 

2159K w Baranówce: w najbliższych dniach na-
stąpi rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę 
z terminem realizacji do 30 maja 2018 roku.

• budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 
2165K w Dojazdowie: przewidywany termin 
ogłoszenia przetargu 16 kwietnia 2018 r. jest 
uzależniony od pozyskania kompletnej doku-
mentacji.

• budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 
2167K w Kocmyrzowie uzależniona jest od 
pozyskania kompletnej dokumentacji projekto-
wej. Przewidywany termin ogłoszenia przetar-
gu to połowa maja 2018 r.

Wymienione powyżej trzy zadania Gmina prze-
jęła do realizacji, natomiast dokumentacja przygo-
towana zostanie przez ZDPK.
• przebudowa drogi powiatowej nr 2152K 

w Łuczycach. ZDPK poinformował o kłopotach 
z pozyskaniem dokumentacji niezbędnej do re-
alizacji zadania. W najbliższym czasie planuje 
się podjęcie decyzji w tym zakresie.

• przebudowa drogi powiatowej nr 2160K 
w miejscowościach Wilków i Wola Luborzycka. 
Gmina ponownie zwróciła uwagę na bardzo 
zły stan drogi, która miejscami jest w stanie 
niemal uniemożliwiające przejazd samochodu.  
Pan A. Wrzoszczyk zadeklarował, że dołoży 
wszelkich starań aby w roku 2018, wykonać 
nakładkę asfaltową, przynajmniej na najgor-
szym odcinku drogi. Zasugerował On w trakcie 
swojej wypowiedzi konieczność udziału finan-
sowego Gminy w realizacji tego zadania
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dwie uchwały dotyczące:
• wyrażenie zgody na przejęcie zadania letniego 

utrzymania drogi wojewódzkiej 776 na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach 2018–
2021,

• wyrażenia woli przejęcia od Województwa 
Małopolskiego zadania publicznego z zakresu 
przebudowy drogi wojewódzkiej 776. Zadanie 
to dotyczy planowanej w ramach Inicjatyw Sa-
morządowych budowy chodnika z elementami 
odwodnienia i przebudową wjazdów w miej-
scowościach Luborzyca i Pietrzejowice w ciągu 
drogi wojewódzkiej 776.

W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy podjęła 
uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyod-
rębnienie w budżecie gminy w roku 2019 środków 

stanowiących Fundusz Sołecki.
Kontynuując obrady Radni podjęli jeszcze 

uchwały w sprawie przekazania środków Komen-
dzie Miejskiej PSP w Krakowie oraz udzielenia 
dotacji jednostkom OSP w Goszycach, Karniowie, 
Łuczycach, Łososkowicach z przeznaczeniem go 
na zakup umundurowania strażackiego. Ostatnie 
z podjętych na XXXVIII Sesji uchwał to uchwa-
ły w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2018–2022. Uzasadnienie dla konieczności podję-
cia ww. uchwał budżetowych przedstawiał Radzie 
Skarbnik Gminy pani Kornelia Łakomy.

Posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyję-
tym porządkiem obrad, interpelacjami i zapytania-
mi Radnych oraz omówieniem spraw bieżących.

W trosce o najmłodszych  
mieszkańców gminy    

W trakcie posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca (20 marca br.) podjęte 
zostały istotne decyzje dotyczące ważnych dla 
mieszkańców naszej gminy zmian w zakresie funk-
cjonowania i rozwoju samorządowych placówek 
oświatowych działających na terenie naszej gminy. 
Podjęte uchwały są odpowiedzią naszego samorzą-
du lokalnego na zmiany społeczne i demograficz-
ne, które zachodzą od lat na terenie naszej gminy. 
Przypomnijmy w tym miejscu, iż od dłuższego już 
czasu systematycznie rośnie liczba mieszkańców 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wśród „nowych 
mieszkańców” naszej gminy dużą grupę stanowią 
ludzie młodzi, młode małżeństwa mające dzieci 
w wieku przedszkolnym i młodsze, dla których jed-
ną z najważniejszych kwestii jest sprawa zapewnie-
nia swoim „pociechom” właściwej opieki w żłobku 
bądź przedszkolu. Pierwsza z podjętych przez 
Radę uchwał to uchwała o utworzenia nowego 
Przedszkola Samorządowego „Akademia Przed-
szkolaka” w Wysiołku Luborzyckim, co pozwoli na 
zwiększenie liczby miejsc dla dzieci, których rodzi-
ce chcą skorzystać z opieki przedszkolnej.

Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwa-
łami od dnia 1 września 2018 roku w budynku 
szkoły podstawowej w Luborzycy rozpocznie dzia-
łalność Samorządowy Żłobek „Małe Misie”, któ-
rego organem prowadzącym jest Gmina Kocmy-
rzów-Luborzyca.

O szczegółach dotyczących rekrutacji oraz wszel-
kich pozostałych warunkach korzystania dzieci ze 
żłobka będziemy informować Państwa na bieżąco na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca oraz w kolejnych wydaniach „Wiadomości Lokal-
nych”.

Podział Gminy Kocmyrzów- 
-Luborzyca na okręgi wyborcze 

W związku z nowelizacją Kodeksu Wyborcze-
go, nakładającą na Rady Gmin obowiązek dokona-
nia w terminie do 1 kwietnia 2018 r. podziału gmin 
na okręgi wyborcze, Rada Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca w dniu 20 marca 2018 r. podjęła Uchwałę 
Nr XXXVIII/299/2018 w sprawie podziału Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca na okręgi wyborcze, usta-
lenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. Wprowadzone 
zmiany, wynikające ze wspomnianej powyżej no-
welizacji Kodeksu Wyborczego to podział miej-
scowości Łuczyce na dwa okręgi wyborcze, co 
skutkować będzie faktem wyboru w tegorocznych 
wyborach samorządowych dwu radnych z tej miej-
scowości. Sytuacja taka wynika z faktu osiągnięcia 
przez miejscowość Łuczyce takiego wskaźnika licz-
by mieszkańców, który upoważnia do posiadania 
przez tę miejscowość dwu radnych w Radzie Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca. Warto w tym miejscu 
podkreślić, iż zgodnie z zapisami ww. nowelizacji 
Kodeksu Wyborczego, które mówią, iż „nie można 
dzielić sołectwa na dwie lub więcej części, a następnie 
przyłączać ich do innych okręgów wyborczych” inna 
decyzja Rady niż podjęta we wspomnianej uchwale 

była niemożliwa.  Przyznanie Łuczycom dwu 
mandatów wyborczych spowodowało konieczność 
wprowadzenia w życie kolejnych zmian w podziale 
naszej gminy na okręgi wyborcze. Fakt ten związa-
ny był z obowiązującym zapisem prawnym, który 
mówi, że „Rada Gminy, której liczba mieszkańców nie 
przekroczyła 20 tysięcy mieszkańców liczy 15 rad-
nych”. W związku z taką sytuacją w uchwale Rada 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 
2018 roku podjęła decyzję:
• o przyłączeniu miejscowości Wiktorowice, do 

okręgu wyborczego, który dotychczas tworzy-
ły miejscowości Sulechów i Maciejowice,

• o połączeniu w jeden okręg wyborczy miejsco-
wości Prusy i Zastów, stanowiących dotych-
czas odrębne okręgi wyborcze.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż nie podjęcie 
przez Radę Gminy ww. uchwały, nie wpłynęło by 
na wprowadzenie zmian w podziale gminy na nowe 
okręgi wyborcze. Decyzja taka zostałaby bowiem 
i tak podjęta obligatoryjnie przez Komisarza Wy-
borczego.

Nr Granice okręgu wyborczego

Ilość radnych 
wybieranych  
w okręgu wyborczym

1. Goszyce, Wilków 1

2. Skrzeszowice, Łososkowice 1

3. Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka 1

4. Baranówka 1

5. Luborzyca 1

6. Marszowice, Sadowie, Goszcza 1

7. Część sołectwa Łuczyce na północ od ulic Prądnik, Krakowskiej, obejmująca ulice: Załucek, 
Rodzinna, Wspólna, Przylasek, Zaciszna, Srebrna, Złota, Trzech Ogrodów, Rajska, Zwierzyniec, 
Brzozowa, Słoneczna, Sadowa, Na Stoku, Źródlana, Ryszarda Goli, Parkowa, Jurajska, Widokowa, 
Wichrowe Wzgórza, Pod Kopcem, Ogrodowa, Kwiatowa, Różana, Szkolna, Pod Lipami, Dworska, 
Wąwozowa, Szlachecka, Nad Potokiem, Dębowa, Klonowa, Topolowa, Jesionowa, Wrzosowa, 
Jaśminowa, Bukowa, Modrzewiowa, Polna, Sosnowa, Jodłowa, Akacjowa, Kalinowa, Graniczna, 
Pod Lasem, Spacerowa, Gaj, Leszczynowa, Świerkowa, Słoneczny Stok, Pogodna, Świętego 
Floriana 1

—

Podział gminy Kocmyrzów-Luborzyca na okręgi wyborcze
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8. Część sołectwa Łuczyce na południe od ulic Prądnik, Krakowska włącznie z ulicami Prądnik, 
Krakowską; obejmująca ulice: Prądnik, Krakowska, Stalowa, Tęczowa, Kazimierza Calika, 
Wiśniowy Sad, Nad Stacją, Widok, Michała Drzymały, Kolejowa, Starowiejska, Cicha, Kosynierów, 
Delówki, Na Wzgórzu, Zgodna, Krucza, Sowia, Pawia, Piwna, Kamykowa, Złote Łany, Spokojna, 
Zielona oraz posesję nr 221 1

9. Prusy, Zastów 1

10. Dojazdów 1

11. Krzysztoforzyce 1

12. Karniów, Czulice 1

13. Pietrzejowice, Rawałowice 1

14. Kocmyrzów, Głęboka 1

15. Wiktorowice, Maciejowice, Sulechów 1

—

Powyższy podział na okręgi ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, następującej po zakoń-

czeniu obecnej kadencji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wybranej w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku.

Wsparcie finansowe dla organizacji  
pozarządowych naszej gminy

W dniach 15–16 marca 2018 r. Rada Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Pół-
nocnego Krakowa dokonała oceny wniosków 
o dofinansowanie projektów grantowych w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, obejmujących 
takie działania jak: „Mała infrastruktura sportowo-
-rekreacyjna”, „Publikacje” i „Lokalne dziedzictwo 
kulturowe”. Dofinansowanie wybranych projek-
tów wyniesie 90% ich wartości. Wśród ocenionych 
przez Radę wniosków znalazło się pięć, które zo-
stały złożone przez organizacje pozarządowe dzia-
łające na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
Powyższe wnioski zostały złożone przez Stowa-
rzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich „Kolibaby”, Sto-
warzyszenie „Gmina Aktywna+” oraz Stowarzy-
szenie Orkiestra Dęta „TON” w Goszczy. 

Z dużą satysfakcją pragniemy Państwa po-
informować, iż wszystkie wnioski złożone przez 
Stowarzyszenia działające w naszej gminie zostały 
ocenione przez członków Rady pozytywnie, a tym 
samym zostały wstępnie zakwalifikowane do do-
finansowania. I tak Rada Stowarzyszenia Korona 
Północnego Krakowa uznała, że dofinansowane 
winny zostać następujące projekty i stowarzysze-
nia z terenu naszej gminy:
• Stowarzyszenie KGW „Kolibaby” wsparcie 

w kwocie 41 511,00 zł na realizację projektu 
„Zakup strojów regionalnych i reprezentacyj-

nych dla Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu „Kolibaby”,

• Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „TON” 
w Goszczy wsparcie w kwocie 42 576,00 zł 
na realizację projektu „Dźwięk lokalnej kultu-
ry”, polegającym na zakupie nowych instru-
mentów muzycznych, 

• Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” wsparcie 
w kwocie 42 278,00 zł na realizację projektu 
„Zakup strojów regionalnych dla Stowarzy-
szenie „Gmina Aktywna+” i podmiotów z nim 
współpracujących,

• Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” wsparcie 
w kwocie 14 544,00 zł na realizację projektu 
„Opracowanie i wydanie publikacji w formie 
albumu pt. „Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 
w obiektywie”,

• Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” wspar-
cie w kwocie 26 830,00 zł na realizację 
projektu „Wydanie publikacji „Ziemie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w latach wielkiej wojny  
1914 –1918”.

Ostateczne podpisanie umów na realizację po-
wyższych wniosków nastąpi po pozytywnej wery-
fikacja przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, wspólnego grantu, który zostanie 
przygotowany przez Stowarzyszenie Korony Pół-
nocnego Krakowa na bazie wszystkich pozytywnie 
ocenionych przez Radę LGD wniosków.

Sadowie
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Zebranie wiejskie w Baranówce
W sobotę 24.03.2018 r. w sali budynku Cen-

trum Kultury i Promocji w Baranówce odbyło się 
zebranie wiejskie, którego głównym tematem było 
wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Baranów-
ka. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa 
Baranówka, a prowadzili je Sołtys miejscowości 
pani Dorota Adamczyk oraz jej Radny pan Grze-
gorz Marzec. Zebranie podjęło uchwałę intencyjną 
popierającą wprowadzenie nazw ulic w Baranówce. 
Równocześnie obecni na nim mieszkańcy powoła-
li specjalną komisję w składzie: Krystyna Zięba, 
Dorota Adamczyk, Grzegorz Marzec, Dominik 
Ogłódek, której zadaniem będzie weryfikacja zgło-

szonych propozycji nazw ulic w Baranówce. Zgod-
nie z przyjętym „Regulaminem zgłaszania nazw ulic 
publicznych w Baranówce”, mieszkańcy tej miejsco-
wości mogą zgłaszać propozycje ich nazw do Soł-
tysa wsi Baranówka w okresie od 24.03.2018r. do 
31.05.2018r. do godz. 15:00. Zgłoszone propo-

zycje nazw ulic zgodnie z zapisami wspomnianego 
regulaminu powinny odnosić się do konkretnej ce-
chy jaką wyróżnia się ulica. Może to być tradycyjna 
nazwa geograficzna (np. nazwa przysiółka, części 

wsi, pól), patronimiczna (związana z osobą zasłużo-
ną dla społeczności lokalnej lub narodu), nazwa kie-
runkowa (określająca kierunek, czy miejscowość, 
dokąd prowadzi ulica), historyczna (odnosząca się 
do wydarzeń, postaci, miejsc, związanych z danym 
terenem). Za patronów ulic nie można przyjmować 
osób żyjących. Nie powinno się także przyjmować 
za patronów osoby zmarłe niedawno (do 3 lat) lub 
osoby kontrowersyjne. Nazwy nie mogą być trudne 
w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, 
niejasne lub stanowiące wyrażenia obce), ponadto 
Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego 
lub poniżającego. Wnioskodawcy muszą umotywo-
wać wybraną Nazwę ulicy.

Obowiązki właścicieli zwierząt
Zgodnie z § 17 Regulaminu utrzymania czysto-

ści i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, osoby będące właścicielami lub opiekunami 
zwierząt domowych zobowiązane są do:
1. sprawowania właściwej opieki nad nimi, w spo-

sób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa 
lub uciążliwości dla ludzi i pełnienia nad zacho-
waniem zwierzęcia pełnego dozoru,

2. wyprowadzania psów na spacer wyłącznie na 
uwięzi, a w przypadku psów ras uznawanych za 
agresywne lub zagrażających otoczeniu dodat-
kowo w kagańcu. Zwolnienia psa ze smyczy jest 
dozwolone w miejscach mało uczęszczanych 
przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub 
opiekun sprawuje całkowitą kontrolę nad jego 
zachowaniem,

3. nie wprowadzania zwierząt domowych na tere-
ny placów zabaw dla dzieci, do sklepów i obiek-
tów użyteczności publicznej, a także do lokali, 
w których zarządca wprowadził taki zakaz; za-
kaz ten nie dotyczy psów przewodników,

4. niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spo-
wodowanych przez zwierzęta na terenach 
użytku publicznego, w szczególności na klat-
kach schodowych lub innych pomieszczeniach 
wspólnego użytku, jak również na chodnikach, 
ulicach, itp,

5. zabezpieczenia terenu nieruchomości przed 
wydostaniem się z niej psa, a w przypadku 
gadów, płazów i owadów zabezpieczenia po-
mieszczeń przed ich wydostaniem się na ze-
wnątrz.

6. systematyczne szczepienie zwierząt przeciw-
ko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
u zwierząt.

7. uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca na utrzymywanie psa rasy 
uznawanej za agresywną zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 
r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za 
agresywne.

Polskie prawo nakłada na właścicieli psów 
obowiązek należytej kontroli swojego zwierzęcia. 
Właściciel nie może wypuścić swojego czworono-
ga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bo-
wiem na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń: 
Art. 77.: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakaza-
nych środków ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo 
karze nagany”.

Obowiązkowe szczepienia zwierząt
Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt z dnia 11 marca 2004 (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn. 
zm.) „Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze 
całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach 
określonych przez ministra właściwego do spraw 
rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu 
szczepieniu przeciwko wściekliźnie” oraz „Posiada-
cze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko 
wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia 
przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej 
niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia”. 
Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest za-
świadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi 
psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza we-
terynarii. Zgodnie z art. 85 ust. 1A w/w ustawy: 
„Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szcze-
pienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku 
wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia 
kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku 
podlega karze grzywny”
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Harmonogram odbioru odpadów  
wielkogabarytowych w Gminie  
Kocmyrzów-Luborzyca na 2018 rok

Odpady powinny być wystawione przed 
posesję do godziny 6:30 w miejscu dostępnym 
z możliwością podjazdu samochodu specjali-
stycznego.

W ramach akcji w podanych poniżej terminach 
odbierane będą odpady wielkogabarytowe tj. stare 
meble (szafy, fotele,krzesła, stoły), zużyte dywany, 

a także zużyty kompletny sprzęt AGD i RTV (radia, 
telewizory, komputery, żelaska, ramy okienne bez 
szyb, wanny, piecyki gazowe, zużyte opony od sa-
mochodów osobowych. Nie będą odbierane: odpa-
dy poremontowe (gruz, pokrycia dachowe), oleje, 
farby, akumulatory, styropian, wyroby ceramiczne 
(umywalki, urządzenia sanitarne).

—

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami 413 830 285, 785 011 080, 785 011 050  

lub miechow@mpgo.krakow.pl

Lp Miejscowość Termin

1. Goszcza, Sadowie  08.05.2018, 28.09.2018

2. Marszowice, Goszyce 9.05.2018 02.10.2018

3. Wilków, Wysiołek Luborzycki 10.05.2018 03.10.2018

4. Skrzeszowice, Łososkowice, Rawałowice 11.05.2018 05.10.2018

5. Łuczyce 15.05.2018 09.10.2018

6. Karniów, Czulice 16.05.2018 10.10.2018

7. Kocmyrzów 17.05.2018 11.10.2018

8. Baranówka 18.05.2018 12.10.2018

9. Dojazdów 22.05.2018 16.10.2018

10. Krzysztoforzyce 23.05.2018 17.10.2018

11. Wola Luborzycka, Pietrzejowice 24.05.2018 19.10.2018

12. Maciejowice, Wiktorowice 25.05.2018 23.10.2018

13. Luborzyca 30.05.2018 24.10.2018

14. Zastów, Prusy 05.06.2018 25.10.2018

15. Sulechów, Głęboka 06.06.2018 26.10.2018

i
Ogłoszenie!

Uwaga Absolwenci Gimnazjum w Luborzy-
cy. W związku z realizacją projektu edukacyjne-
go „Kraków – miasto uniwersyteckie” prosimy 
o kontakt absolwentów Gimnazjum w Luborzy-
cy, którzy studiują lub ukończyli studia wyższe.  

Zależy nam na poznaniu Waszej ścieżki eduka-
cyjnej i doświadczeń zawodowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt  
ze szkołą: gimlub@wp.pl, 12 387 21 40.

Budowa parkingów „parkuj i jedź”
Projekt pn. „Budowa parkingów „parkuj 

i jedź” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych 
wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz 
w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – wy-
brany do dofinansowania.

Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014–2020; 
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – ZIT

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 
16 marca 2018 roku podjął Uchwałę Nr 398/181, 
nr RPMP.04.05.01-12-1027/17 dotyczący budo-

wy parkingów „parkuj i jedź” na terenie naszej gmi-
ny został wybrany do dofinansowania. 

Jak wcześniej informowaliśmy, z uwagi na duży 
zakres rzeczowy oraz znaczne koszty budowy 
parkingów (ponad 6,2 mln zł) realizację inwestycji 
podzielono na dwa lata. W bieżącym roku budo-
wać będziemy parking w centrum gminy oraz przy 
stacjach kolejowych w Baranówce i Łuczycach. 
W przyszłym roku staną parkingi przy stacjach 
PKP w Goszczy i w Zastowie z odcinkiem drogi 
dojazdowej. Aktualnie przygotowujemy plik doku-
mentów, które stanowić będą załączniki do Umo-
wy o dofinansowanie.

Termomodernizacja budynków  
użyteczności publicznej na terenie  
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014–2020; Działanie 
4.3 : Poprawa efektywności energetycznej w sek-
torze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 
4.3.1 : Głęboka modernizacja energetyczna budyn-
ków użyteczności publicznej - ZIT.

W ramach realizacji projektu dot. termomo-
dernizacji budynków : przedszkola w Dojazdowie 
i szkół podstawowych w Goszczy i Maciejowicach 
trwa procedura przetargowa wyboru Wykonawcy 
inwestycji. Planowany termin zawarcia umowy – 
najpóźniej do 20 kwietnia 2018 r. Obiekty plano-
wane do termomodernizacji w bieżącym roku:
• Przedszkole w Dojazdowie - do 20 czerwca 

2018 r.

• Szkoły podstawowe - od 15 czerwca do 29 
sierpnia 2018 r.

W roku 2019 modernizowane będą remizy 
OSP w Goszczy i Łuczycach oraz świetlica wiejska 
w Zastowie. 

Z końcem marca br. został złożony pierwszy 
wniosek o płatność i refundację kosztów poniesio-
nych dotąd w ramach realizacji projektu. Dofinan-
sowanie realizacji projektu z funduszu Unii Euro-
pejskiej na poziomie 60% wysokości poniesionych 
wydatków.
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III Gminny Konkursu na  
najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

W sobotę 24 marca w sali widowiskowej nasze-
go Centrum Kultury odbyło się uroczyste podsu-
mowanie i zakończenie zorganizowanego już po raz 
trzeci, przez Centrum Kultury i Promocji, Gminne-
go Konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielka-
nocną”. Wszystkich obecnych tego dnia w naszym 
Centrum Kultury powitali Wójt Gminy pan Marek 
Jamborski oraz Dyrektor CKiP pani Agnieszka 
Brodowska. Następnie głos zabrała pani Inka Bo-
gucka – etnograf, dziennikarz, autorka i reżyserka 
związana z Telewizją Polską, Przewodnicząca kur-
sowego jury, która przybliżyła obecnym historię 
i znaczenie tradycji Wielkanocnej Palmy: „Niedziela 

Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, dla chrześcijan 
czas refleksji i zadumy nad ostatnimi dniami i śmiercią 
Jezusa. Niedziela Palmowa jest upamiętnieniem przy-
jazdu Chrystusa do Jerozolimy, kiedy został powitany 
przez tłum, rzucający mu liście palmowe pod nogi. 
Także dziś, najbardziej charakterystycznym akcentem 
w obchodach Niedzieli Palmowej jest obrzęd święcenia 
palm.”

Tegoroczny Konkurs spotkał się z wielkim za-
interesowaniem pośród mieszkańców naszej gmi-
ny. Zgłoszono do niego 52 wspaniale wykonane 
Palmy Wielkanocne. W składzie jury znaleźli się: 
pani Inka Bogucka – etnograf, Przewodnicząca 
jury, pani Irena Śliwa – właścicielka firmy „Zacza-
rowany ołówek”, której specjalnością są warsz-
taty plastyczne i rękodzielnicze, pani Barbara  

Hyczkiewicz-Hawling – instruktor muzyki w na-
szym Centrum Kultury, pan Kazimierz Cygan – eks-
pert od „ludowości”, sam szyje stroje ludowe, pro-
wadzi zajęcia choreograficzne w Centrum Kultury 
i Promocji. Jury miało nie lada trudne zadania wy-
brania najpiękniejszych Palm Wielkanocnych roku 
2018. Ostatecznie, po długich i burzliwych obra-
dach, konkursowe jury zadecydowało, że laureata-
mi III Gminnego Konkursu na Wielkanocną Palmę 
zostali:
Prace zbiorowe – wysokość palmy od 30cm do 
1m:
Kategoria: od przedszkola do klasy III
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Karniowie – klasa 
III
Twórcy: Cerek Malwina, Maroszek Aleksandra, 
Miechowicz Julia, Marzec Weronika, Nowak  
Oliwia, Piwowarczyk Agata, Wilk Angelika
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Goszycach – kla-
sa III
Twórcy: Nadia Bebak, Julia Chmielewska, Milena 
Sulma, Amelia Suśniak
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Karniowie – kla-
sa III
Twórcy: Adamski Łukasz, Kaczor Szymon, Kwe-
deczenko Mateusz, Labiś Patryk, Paluch Daniel,  
Solarz Patryk

Kategoria: od klasy IV do klas gimnazjalnych
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Karniowie – klasa 
IV
Twórcy: Bizańska Wiktoria, Maderak Justyna,  
Maroszek Julia, Rozpondek Klaudia
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Goszycach – kla-
sa V
Twórcy: Mateusz Kowalczyk, Wojciech Gorczyca, 
Borys Wąsowicz
Wyróżnienie – Szkoła podstawowa w Karniowie – 
klasa IV
Twórcy: Cerek Grzegorz, Czapla Łukasz,  
Piwowarczyk Patryk, Skarbiński Jakub, Sobczyk 
Adam, Szczerba Jakub
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Karniowie – 
klasa IV
Twórcy: Kurianowicz Patrycja, Marzec Wiktoria, 
Osieka Amelia

Prace zbiorowe – wysokość palmy od 1m do 2m.
Kategoria: od przedszkola do klasy III
I miejsce – Przedszkole Samorządowe „Wesoła 
Gromadka” – 4 latki
II miejsce – Przedszkole Samorządowe „Wesoła 

Gromadka” – 6 latki
III miejsce – Dominik i Mateusz Zając
Kategoria: od klasy IV do klas gimnazjalnych
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Łuczycach klasy 
IV–VI
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Goszycach
Twórcy: Ania Suśniak, Natalia Pak, Matylda  
Kaczmarczyk
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Prusach – klasy 
IV–VI

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Goszycach – 
klasa IV
Twórcy: Patryk Rakoczy, Adrian Kowalczyk,Marty-
na Małek, Aleksandra Małupa
Kategoria: osoby dorosłe
I miejsce – Kolpingowski Klub Seniora
II miejsce – Grupa Rękodzieła z Pięterka Kocmy-
rzów

III miejsce – Klubik u Babci i Wnuczka “Kolibaby”
Wyróżnienie – Stowarzyszenie KGW z Wilkowa

Prace indywidualne – wysokość palmy od 30cm 
do 1m.
Kategoria: od przedszkola do klasy III
I miejsce – Aleksandra Bochenek
II miejsce – Anastazja Wieczorek
III miejsce – Amelia Adamska
Wyróżnienie – Joanna Wieczorek
Wyróżnienie – Klaudia Marzec
Kategoria: od IV do klas gimnazjalnych
I Miejsce – Zuzanna Kobalczyk
I Miejsce – Agnieszka Śliwa
I Miejsce – Michał Królik

Prace indywidualne – wysokość palmy od 1m do 
2m.
Kategoria: od przedszkola do klasy III
I miejsce – Zuzanna Krawczyk
II miejsce – Łukasz Natkaniec
III miejsce – Daniel Pazdański
Wyróżnienie – Martyna Natkaniec
Kategoria: od klasy IV do klas gimnazjalnych
I miejsce – Emilia Gołdyn
II miejsce – Sara Siudek
III miejsce – Maksymilian Kulisa
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Kategoria: dorośli
I miejsce – Ewa Kłapcia
II miejsce – Kazimiera Tomaszewska
III miejsce – Marta Królik
Wyróżnienie – Paulina Tomczyk
Wyróżnienie – Maria Zdybał

Tak jak i podczas poprzednich Konkursów, tak 
i w tym roku, zakończeniu III Gminnego Konkursu 
na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną towarzyszy-
ły liczne występy artystyczne. W sobotę na scenie 
naszego Centrum wystąpili: zespół wokalno-ta-
neczny pod kierunkiem pana Kazimierza Cygana, 
młodzież z sekcji instrumentów klawiszowych dzia-
łająca przy Centrum Kultury i Promocji (Kamila 
Kowacka, Amelia Marchewczyk, Wiktor Łach), któ-
rą opiekuje się pani Barbara Hawling oraz zespół 
wokalny „Serenada”, od wielu już lat kultywujący 
tradycje muzyczne naszego regionu i z sukcesami 
reprezentujący naszą gminy podczas licznych kon-
kursów i koncertów. Warto podkreślić iż z roku na 
rok poziom konkursu wzrasta a przygotowywane 
palmy wyglądają wspaniale. Wszyscy zwycięzcy 
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ser-
decznie gratulujemy i już dziś zachęcamy do kolej-
nych tego typu wyzwań, dzięki którym pielęgnuje-
my nasza lokalna tożsamość.

Konkurs „Rodzinna Palma”  
w kościele w Goszczy 

Promocja lokalnej działalności artystycznej 
i tradycji to jedno z zadań, które stawia przed sobą 
Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Goszczy i Sado-
wiu. Po raz ósmy w Kościele w Goszczy odbył się 
konkurs Palm wielkanocnych. Wśród zgromadzo-
nych palm znalazły się wysokie, niskie, kolorowe 
a przede wszystkim tradycyjne – wykonane z na-
turalnych surowców. Cieszymy się, że możemy za-
obserwować duże zainteresowanie wśród dzieci, 
gdyż „zaszczepienie” tradycji w młodym pokoleniu 
procentuje na przyszłość. 

Dzięki hojności naszych sponsorów każdy 
z uczestników otrzymał nagrodę książkową i słodki 

upominek. Dziękujemy naszym sponsorom a byli 
nimi: Ksiądz Andrzej Orlikowski, Dyrektor Szkoły 
pan Zygmunt Łach, Radny Gminy pan Antoni Siry, 
Prezes Zarządu Gminnego PSL pan Stanisław Jun-
giewicz, Prezes OSP Goszcza pan Henryk Dutkie-
wicz, Kierownik Biblioteki pani Wiesława Zielińska, 
sołtysi: Polanowic pani Bogusława Gałązkiewicz, 
Sadowia pani Krystyna Broś oraz Goszczy pan 
Adolf Siudek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
i zapraszamy za rok.

Stowarzyszenie „Aktywna  
Wieś w Goszczy i Sadowiu”

Kiermasz Wielkanocny
W sobotę 24 marca br. obok siedziby Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
został zorganizowany tradycyjny już „Kiermasz 
Wielkanocny”. Na specjalnie przygotowanych na 
tą okazję stoiskach wszyscy chętni, mieszkańcy 
naszej gminy, mogli nabyć m.in. wspaniałe wyroby 
rękodzielnicze, biżuterię, tradycyjne ozdoby Wiel-
kanocne, wykonane przez naszych lokalnych ar-
tystów. Ponadto na kiermaszu, można było także 
kupić produkowane w naszej gminie miody, które 
z wielkim znawstwem prezentował Prezes Miej-
scowego Koła Pszczelarzy pan Piotr Dominikowski.

Przypomnijmy w tym miejscu, iż organizatorem 
„Kiermaszu Wielkanocnego” jest nasze gminne 

Centrum Kultury, a sama impreza jest wydarze-
niem promującym twórczość naszych lokalnych 
twórców.
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Dlaczego warto uprawiać judo?
Judo to olimpijska dyscyplina sportowa pole-

gająca na umiejętnym stosowaniu rzutów, dźwigni 
i duszeń. Nie stosujemy w judo kopnięć ani ude-
rzeń. Judo wpływa ogólnorozwojowo na organizm, 
rozwijają wszystkie partie mięśni, koryguje wady 
postawy, rozwija szybkość i skoczność, wzmacnia 
koordynację ruchową i pewność siebie. W trakcie 
treningu uczy bezpiecznego padania i umiejętności 
liczenia tylko na własne możliwości. Ponadto uczy 
współżycia w grupie rówieśniczej i pozytywnych 
zachowań. Starty w zawodach dają możliwość in-
dywidualnego sprawdzenia się, uczą solidności 
i wytrwałości. Uczestnictwo w zajęciach uczy dba-
łości o higienę osobistą i powierzone mienie. Obec-
nie w klubie judo działającym przy Centrum Kultu-
ry i Promocji gminy Kocmyrzów-Luborzyca trenuje 
42 zawodników, w tym 10 dziewcząt i 32 chłopców. 
Najmłodszy zawodnik ma 4 lata, a najstarszy 14 lat. 
Zawodnicy biorą udział we współzawodnictwie 
sportowym w judo. Największe sukcesy klubu to 
brązowy medal Wojciecha Małczyka w Pucharze 
Polski Młodzików, złoty medal Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Młodzików Kamili Dudkiewicz, 
brązowe medale Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików Katarzyny Dudkiewicz i Damiana Baka-
larza.

Są też medalowe sukcesy w zawodach kategorii 
dzieci zdobyte przez Natalię Zięciak, Julię Mentel, 
Weronikę Dzioba, Gabriela Mazurka i Bartłomieja 
Maroszka. Zajęcia judo prowadzone są w nowym 
budynku Szkoły Podstawowej w Luborzycy trzy 
razy w tygodniu, we wtorki, środy i piątki. Od 2003 
roku zajęcia te prowadzi Krzysztof Marchewczyk 
– instruktor judo, dzięki życzliwości samorządu 
gminnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
oraz dyrekcji szkół najpierw Gimnazjum w Lubo-
rzycy, a obecnie Szkoły Podstawowej w Luborzycy.

i
Zaproszenia do Centrum Kultury!

Serdecznie zapraszamy 20 kwietnia na go-
dzinę 17.00 na pierwszy koncert Orkiestry 
„Młodych Kosynierów”. Koncert pod batutą 
Grzegorza Martinsona odbędzie się w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury i Promocji.

Zapraszamy do zapisów na zajęcia „Latino 
solo” i „Latino dla seniorów”. Zajęcia w naszym 
CKiP poprowadzi tancerz, instruktor i choreo-
graf Michał Kostempski. Zajęcia „latino” łączą 
w sobie najatrakcyjniejsze aspekty tańców la-
tynoamerykańskich – dobrą zabawę, naukę 
atrakcyjnych choreografii, a także kształto-

wanie zgrabnej, wysportowanej sylwetki. A to 
wszystko przy fantastycznej, porywającej mu-
zyce, w sposób dający swobodę i niezależność 
od partnera. Każdy z tańców latynoamerykań-
skich pozwala na wyrażenie odmiennych emocji 
i nastrojów – od porywczości i powagi w hisz-
pańskim paso doble; miłości i namiętności w ku-
bańskiej rumbie, czy flirt i zabawę w brazylijskiej 
sambie, salsie i kubańskiej cha-cha-cha aż po 
czystą radość w amerykańskim jive. Dzięki temu 
każdy może znaleźć w tańcach latynoskich coś 
dla siebie. Zapisy pod nr tel. 12 387 18 11.
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XVII Małopolski Konkurs 
Cukierniczo-Kucharski

W dniach 14–15 marca 2018 roku w Zespole 
Szkol Specjalnych nr 14 w Krakowie – Nowej Hu-
cie odbył się XVII Małopolski Konkurs Cukierniczo 
– Kucharski. Tematem przewodnim tegorocznego 
konkursu był „Świat baśni, bajek i legend”. Celem 
konkursu jest integracja uczniów szkół branżo-
wych specjalnych z Małopolski i zagranicy, wdraża-
nie do doskonalenia i wykorzystania umiejętności 
zawodowych, pokonywanie barier w celu aktyw-
nego mimo niepełnosprawności funkcjonowania 
na rynku pracy. Dzięki organizowanym konkursom 
każdy uczestnik ma szanse prezentacji i umiejęt-
ności i osiągnięcia sukcesu, co podnosi wiarę we 
własne możliwości i motywuje do dalszego samo-
doskonalenia.

W tym roku w konkursie brały udział 4 grupy 
cukiernicze i 8 kucharskich (24 uczestników z Ma-
łopolski oraz Słowacji), w tym 1 uczennica z terenu 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca Kasia Łach z Ba-
ranówki. Podczas tegorocznego Konkursu gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowali także rad-
ni: pani Katarzyna Konewecka-Hołój i pan Zbigniew 
Raźny, którzy wyrazili chęć wsparcia projektu „Je-
stem artystą” realizowanego w ZSS nr 14.Swoją 
obecnością konkurs uświetnili między innymi: 

Koło Gospodyń Wiejskich z Dojazdowa z prze-
wodniczącą Marią Radoszek na czele,Krakowskie 
Bractwo Kurkowe oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Łuczanowic. Panie z KGW Dojazdów częstowały 

uczestników zupą zbójnicką, przekąskami „Shreka”, 
ciasteczkami „Twardowskiego”, torcikiem „Mucho-
mor” i babeczkami „Księżniczki”. W pięknych, ludo-
wych strojach krakowskich KGW Dojazdow i Sto-
warzyszenie z Łuczanowic wraz z Lajkonikiem, przy 
akompaniamencie saksofonu i akordeonu śpiewało 
także ludowe piosenki związane z legendami i ba-
śniami. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opieku-
nowie zostali obdarowani nagrodami, a „uderzenie” 
buławą przez Lajkonika miało zapewnić szczęście 
i pomyślność w karierze zawodowej. I miejsce 
w tegorocznym Konkursie za przygotowaną zaką-
skę i danie główne, inspirowane baśnią „O rybaku 
i złotej rybce”, wykonane przez uczennice: Kata-
rzynę Łach (mieszkankę Baranówki) i Katarzy-
nę Góralczyk przypadło ZSS nr 14 w Krakowie. 
Warto podkreślić, iż obecność KGW z Dojazdowa, 
które uświetniło naszą imprezę nie było przypad-
kowe. Do ZSS nr 14 w Krakowie uczęszcza bowiem 
20 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Za 
cały wkład w organizacje i przebieg konkursu Panie 
z KGW Dojazdów otrzymały z rąk organizatorów 
pamiątkowy dyplom i najszczersze podziękowania.
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Nieznane skarby sztuki  
sakralnej naszej gminy – część II 
Późnogotycka monstrancja z kościoła w Luborzycy 

W drugiej części naszego cyklu „Nieznane 
skarby sztuki sakralnej naszej gminy” wciąż po-
zostaniemy w luborzyckiej świątyni. Tym razem 
przedstawimy Państwu jedną z najpiękniejszych 
i najcenniejszych monstrancji późnogotyckich, 
jakie zachowały się w Polsce. Monstrancja ta zo-
stała wykonana w latach 1460–1470 roku. Do 
Luborzycy trafiła ona, około roku 1593 za sprawą 
ówczesnego proboszcza luborzyckiej parafii księ-
dza Mikołaja Prusa Dobrocieskiego (na odwrocie 
podstawy monstrancji wygrawerowany został 
napis-dedykacja darczyńcy księdza Dobrocieskie-
go i data 1593). Monstrancja ta pierwotnie mogła 
znajdować się w kościele p.w. św. Agnieszki, na kra-
kowskim Stradomiu, który należał do Zgromadze-
nia Sióstr Bernardynek, obecnych w Krakowie od 
mniej więcej od połowy XV stulecia. Warto podkre-
ślić, że w kościele tym ksiądz Mikołaj Dobrocieski 
pełnił funkcję prepozyta. Funkcja ta nie była jedy-
ną, jaką pełnił ksiądz Mikołaj, jeden z największych 
dobroczyńców luborzyckiej parafii. Był on bowiem 
nie tylko kapłanem, uczonym, pełniącym funkcję 
rektora krakowskiej Alma Mater, kanclerzem bi-
skupa krakowskiego kardynała Jerzego Radziwił-
ła, ale i jednym z najbardziej znanych kaznodziei 
swoich czasów. Jego kazania i nauki zdobyły sobie 
tak wielką popularność w Krakowie, że z trudem 
mógł pogodzić swoje obowiązki duszpasterskie 
i uczelniane. Stąd też, kiedy w marcu 1588 r. otrzy-
mał probostwo luborzyckie, władze krakowskiej 
uczelni wyraźnie określiły, iż „nadanie otrzymuje 
tylko pod warunkiem ograniczenia swojej działalności 
kaznodziejskiej i większego zaangażowania w pracę 
na uczelni”. Znajdująca się w Luborzycy monstran-
cja uchodzi po dzień dzisiejszy, w środowisku hi-
storyków sztuki, za jedno z najcenniejszych dzieł 
sztuki gotyckiej w Polsce. Wykonano ją ze srebra, 
a następnie poddano złoceniu. Układ wszystkich 
jej części skomponowano w sposób niemal perfek-

cyjny, stwarzając wrażenie lekkości i strzelistości. 
Na jej podstawie znajdują się wizerunki: Madonny 
z Dzieciątkiem,Chrystusa, św. Bernardyna ze Sien-
ny i św. Stanisława. Postać św. Bernardyna umiesz-
czona na monstrancji stanowi dodatkowy, choć po-
średni dowód na jej pochodzenie ze wspomnianego 
już krakowskiego kościoła św. Agnieszki. Niestety, 
jak to często bywa z zabytkami pochodzącymi z od-
ległych epok historycznych nieznanym pozostaje 
nazwisko artysty, który wykonał tę wyjątkową 
monstrancję. Zdaniem części naukowców istnieją 

jednak istotne wskazówki pośrednie, aby przyjąć, iż 
mógł nim być nieznany z imienia złotnik krakowski, 
tworzący w tym mieście w drugiej połowie XV wie-
ku. Jedną z nich może być fakt, iż piętnastowieczny 
Kraków był miastem, które słynęło w ówczesnej 
Europie właśnie z tworzonych w nim wyrobów 
złotniczych.  

O znaczeniu i wartości luborzyckiej monstran-
cji najlepiej świadczą opinie historyków sztuki, 
którzy w różnych okresach prowadzili naukowe ba-
dania z nią związane. W okresie międzywojennym  
A. Bochnak i J. Pagaczewski pisali o niej: „Mon-
strancję luborzycką uważamy za najszlachetniejszą 
w formach ze wszystkich dotychczas znanych polskich 
monstrancji”. Z kolei ponad pół wieku później, na 
początku lat osiemdziesiątych XX w. T. Chrzanow-

ski, M. Kornecki opisywali monstrancję z Lubo-
rzycy tymi słowami: „Wybitny ten zabytek cechuje 
bogactwo finezyjnej dekoracji o motywach architek-
tonicznych, występuje tu wielolistna, zaostrzona stopa 
i modus kapliczkowy. Novum to zastąpienie cylindrycz-
nego reservaculum oprawą kolistą z promienistą glorią; 
odtąd szczegół ten będzie występował w małopolskich 
monstrancjach niepodzielnie”. Dzisiaj monstrancji tej 
używa się tylko z okazji wyjątkowych uroczysto-
ściach kościelnych. W naszej parafii można ją w za-
sadzie podziwiać tylko dwukrotnie w ciągu roku, 
podczas uroczystych procesji z okazji święta Boże-
go Ciała oraz przypadającego na dzień 14 września 
odpustu parafialnego.

Oprac. J. St. Kozik

Literatura:

1. Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska. Praca zbiorowa. Wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa.

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

3. A. Bochnak, J. Pagaczewski, Zabytki przemysłu artystycznego w kościele parafialnym w Luborzycy.
„Późnogotycka monstrancja z Luborzycy”

Artystyczne detale dekoracyjne luborzyckiej monstrancji
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Stowarzyszenie „Nasze Łuczyce”
Na kartach łuczyckiej historii Stowarzyszenie 

zapisało się w marcu 2011 roku, kiedy to z inicja-
tywy mieszkańców powstała organizacja, która 
chciała mieć istotny wpływ na rozwój miejscowo-
ści Łuczyce, jej promocję, integrację mieszkańców, 
wszechstronną współpracę, rozwój kultury i spor-
tu, działania na rzecz ochrony przyrody i zabyt-
ków, szerzenie świadomości dotyczącej ochrony 
zdrowia, życia i mienia. Pierwszym jego prezesem 
została wybrana pani Bogusława Janiczak, po niej 
funkcję tę pełnili pan Jarosław Boruczkowski, a na-
stępnie pani Celina Brodowska. Od 2016 roku pre-
zesem organizacji jest pani Katarzyna Foltyn-Kuć-
ka, która o swojej działalności w Stowarzyszeniu 
mówi tak: „Stowarzyszenie to dla mnie wyzwanie, daje 
mi mnóstwo satysfakcji, czuję, że spełniam misję na 
rzecz innych. Jest to „narzędzie” do działania”. Obok 
pani Katarzyna Foltyn-Kućka w skład Zarządu Sto-
warzyszenia wchodzą: wiceprezes pani Agnieszka 
Sykut, sekretarz pani Renata Korżyńska i skarbnik 
pan Waldemar Łabno. Komisję Rewizyjną Stowa-

rzyszenia tworzą zaś: Pani Anna Koperek, Pani Jo-
anna Drwal oraz Pan Piotr Gurgacz.

Stowarzyszenie „Nasze Łuczyce” prowadzi 
szeroką działalność na rzecz swojej miejscowości 
realnie podnosząc jakość życia mieszkańców. Po-
dejmuje wiele inicjatyw kulturalnych, organizuje 
i aktywnie uczestniczy w organizacji imprez lokal-
nych i gminnych.

W ramach szeroko pojętej aktywizacji oraz ani-
macji lokalnej społeczności Stowarzyszenie aktyw-

nie współpracuje ze Szkołą Podstawową w Łuczy-
cach, jej nauczycielami i Radą Rodziców, Klubem 
Sportowym LKS „Kosynierzy” Łuczyce, Rodziną 
Kolpinga w Luborzycy oraz OSP Łuczyce.

Działalność rekreacyjno-poznawczą Stowarzy-
szenie realizuje m.in. poprzez organizację wycie-
czek – we wrześniu 2016 roku zabraliśmy naszych 
mieszkańców do malowniczego Sandomierza. 
W maju 2017 roku mieliśmy okazję zwiedzić Chę-
ciny, Skansen w Tokarni i spróbować doświadczeń 

w Centrum Nauki Leonarda da Vinci. I to nie koniec 
naszych wycieczek.

W maju 2016 roku rozpoczęliśmy swoją przy-
godę z aktywnością fizyczną i zorganizowaliśmy 
regularnie prowadzone zajęcia fitness z panią Ka-
sią Wójcik, które do dzisiaj cieszą się ogromną po-
pularnością, nie tylko wśród mieszkańców Łuczyc. 
Przy okazji zapraszamy wszystkie Czytelniczki do 
skorzystania z zajęć w każdy poniedziałek o godz. 
19.00 w Szkole Podstawowej w Łuczycach.

Stowarzyszenie otwarte jest na współpracę 
z lokalnymi organizacjami oraz społecznościami – 
nie można zapomnieć o wspólnej organizacji z Ro-
dziną Kolpinga Festynu Integracyjnego, corocznej 
akcji „Sprzątania Łuczyc” przy współpracy z OSP 
Łuczyce, zabaw andrzejkowych organizowanych 
wspólnie z Radą Rodziców szkoły w Łuczycach czy 
chociażby o wpisanej już na stałe w nasz kalendarz 
imprez letnich „Hawajskiej Nocy Pod Gwiazdami”.

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzy-
stywanie grantów, bierze udział w projektach, 

konkursach operacyjnych, grantowych. Obecnie 
Stowarzyszenie stara się o dofinansowanie kursu 
nauki i doskonalenia jazdy na rolkach/wrotkach 
z fundacji Lotto. Najbliższy okres to czas, w którym 
Stowarzyszenie chce wesprzeć finansowo Szkołę 
Podstawową w Łuczycach, organizując akcję bez-
płatnej pomocy przy rozliczaniu PIT za rok 2017, 
cel to pozyskanie 1% podatku na rzecz Szkoły.

Pomimo obowiązków każdego z Członków Sto-
warzyszenia udało się nam zbudować unikatową 
społeczność, która stawia sobie za cel poprawę ja-
kości życia w „Naszych Łuczycach”.

Nie udałoby się tego osiągnąć bez aktywności 
i zaangażowania wielu osób, którym z tego miejsca 
Zarząd Stowarzyszenia chce serdecznie podzię-
kować. Stowarzyszenie „Nasze Łuczyce” stanowi 
przykład, że nie ma rzeczy niemożliwych, a ciekawy 
pomysł poparty pracą i zaangażowaniem przynosi 
efekty, wpływając na komfort życia w „Małej Oj-
czyźnie”. 

Renata Korżyńska
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Dlaczego niektóre osoby muszą zwrócić 
świadczenia wychowawcze 500+?

Od 1 października 2017 r. trwa drugi okres za-
siłkowy świadczeń wychowawczych 500+. 

W trakcie weryfikacji pierwszego okresu zasił-
kowego zwrócono uwagę, że część wnioskodaw-
ców nie informowała Ośrodka Pomocy Społecznej 
o istotnych zmianach w rodzinie mających wpływ 
na prawo do otrzymywania świadczenia 500+. 

W wielu przypadkach skutkowało to pojawie-
niem się świadczeń nienależnie pobranych.

Najczęściej wynikało to z nieświadomości 
wnioskodawców, gdyż nie czytali oni dokładnie wy-
pełnianego wniosku i pouczenia w otrzymanej de-
cyzji, ale czasami wynikało to także ze świadomego 
zatajenia ważnych faktów dotyczących rodziny , 
celem pozyskania prawa do świadczenia wycho-
wawczego. 

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci, do istotnych zmian w sytuacji ro-
dziny, które należy niezwłocznie zgłaszać do OPS 
w trakcie trwania okresu zasiłkowego należą:
• zmiana liczby członków rodziny spowodowana 

np.: urodzeniem dziecka, rozwodem lub sepa-
racją, wstąpieniem w związek małżeński lub 
partnerski, umieszczeniem członka rodziny 
w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewnia-
jącej całodobowe utrzymanie itp.;

• każda zmiana aktywności zawodowej (zarobko-
wej) członka rodziny poza granicą Rzeczpospo-
litej Polskiej (wyjazd lub powrót do kraju, zmia-
na pracodawcy, zakończenie lub podjęcie nowej 
pracy, nabycie lub utrata prawa do świadczenia 
dla bezrobotnych);

• uzyskanie bądź utrata dochodu członka rodzi-
ny – ustawa jasno określa, który dochód utra-
cony lub uzyskany należy zgłaszać w trakcie 
trwania okresu zasiłkowego czyli już po wyda-
niu decyzji rozstrzygającej o prawie do świad-
czenia 500+. 

Jako uzyskanie dochodu rozumie się:
• uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarob-

kowej

• rozpoczęcie lub wznowienie prowadzenia po-
zarolniczej działalności gospodarczej

• zakończenie bezpłatnego urlopu wychowaw-
czego

• uzyskanie prawa do świadczenia rodzicielskie-
go (czyli świadczenia wypłacanego przez okres 
12 miesięcy w kwocie 1000 zł/miesięcznie) – 
nie mylić z zasiłkiem rodzinnym!

• uzyskanie zasiłku macierzyńskiego z KRUS

• uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia 
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
które przysługują po utracie zatrudnienia

• uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla 
bezrobotnych

• uzyskanie emerytury, renty, renty rodzinnej lub 
socjalnej

• uzyskanie nauczycielskiego świadczenia kom-
pensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub 
świadczenia przedemerytalnego 

• uzyskanie stypendium doktoranckiego

• Utrata dochodu członka rodziny jest rozumia-
na jako przeciwieństwo dochodu uzyskanego 
przedstawionego powyżej.

Niezgłoszenie wyżej wymienionych istot-
nych zmian dotyczących rodziny może skutkować 
powstaniem nienależnie pobranych świadczeń 
wychowawczych, które zgodnie z ustawą należy 
zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnie-
nie.

Dlatego GOPS zwraca uwagę, aby:
• przed wypełnieniem wniosku o świadczenie 

wychowawcze 500+ Uważnie czytać wszelkie 
zamieszczone we wniosku i załącznikach do 
wniosku dodatkowe informacje, opisy i wyja-
śnienia.
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Wierzbno 27
32-104 Koniusza

Pon - Pt
7:00-17:00

Sprzedaż:

TRANSPORT

GRATIS !!!

HURT / DETAL

Usługi: Wynajem: 

Należy również dokładnie przeczytać treść 
i pouczenie zawarte w otrzymanej decyzji:
• pamiętać o niezwłocznym zgłoszeniu do OPS 

wszelkich zmian mających wpływ na pobiera-
nie świadczenia 500+, 

• w razie jakichkolwiek wątpliwości korzystać 
z wiedzy pracowników zajmujących się świad-
czeniami wychowawczymi 500+, kontaktując 
się z nimi osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, 

pokój nr 8, bądź drogą e- mailową (gopskocmy-
rzow.500plus@gmail.com) lub telefonicznie 
pod numerem telefonu (12) 387 14 10 wew. 35

Zachowanie powyższych wskazówek pomoże 
w wielu przypadkach uchronić nas przed ewentu-
alnymi konsekwencjami w postaci zwrotu nienależ-
nie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.

Oprac. GOPS Kocmyrzów-Luborzyca
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