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XXXIX Sesja Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

W środę 18 kwietnia 2018 r. w sali obrad 
Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się 
posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca. Posiedzenie to zgodnie z obowiązującą 
procedurą rozpoczęło się od przyjęcie przez Radę 
protokołu z poprzedniej XXXVIII Sesji Rady Gminy 
oraz uchwalenia porządku obrad.

W pierwszym punkcie obrad Przewodnicząca 
Rady Gminy pani Małgorzata Doniec odczytała pi-
smo Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Kra-
kowie pani Janiny Pokrywa, w którym przedstawiła 
Ona informacje dotyczące stanu realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Kocmyrzow-
skiej”. Zgodnie z jego treścią pani Dyrektor poin-
formowała, że: „...dopiero w dniu 19 lutego 2018 r. 
podpisano umowę z firmą Budimex S.A. na realizację 
przedsięwzięcia pn.: «Usprawnienie połączeń w kory-
tarzu północ – południe» w sieci wspomagającej sieć 
TEN-T z podziałem na dwa zadania:

• Zadanie nr 1 – „Rozbudowa docinka drogi woje-
wódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej do skrzyżo-
wania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach 
w Krakowie do granic administracyjnych miasta 
Krakowa.

• Zadanie nr 2 – „Rozbudowa odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy w formule 
projektuj i buduj”.

Obecnie trwają prace projektowe branży drogowej 
i torowej oraz pozyskiwane są warunki techniczne od 
gestorów sieci, które pozwolą na rozpoczęcie projekto-

wania sieci uzbrojenia podziemnego. Zakończenie eta-
pu prac projektowych planowane jest na koniec czerw-
ca 2018 r., natomiast rozpoczęcie robót w terenie 
planowane jest w październiku 2018 r. Zakończenie 
całego zadania przewidziane jest w I kwartale 2022 r.”

Następnie głos zabrał Wójt Gminy pan Ma-

rek Jamborski, który przedstawił zebranym spra-
wozdanie o pracy w okresie pomiędzy XXXVIII 
a XXXIX Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystą-
pienia pana Wójta informację o posiedzeniu Komisji 
Planowania i Inicjatyw Społecznych przedstawiła 
jej Przewodnicząca pani Łucja Nagacz. Kolejnym 
punktem posiedzenia XXXIX Sesji Rady było pod-
jęcie przez Radnych uchwały w sprawie podziału 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych.

W dalszej części posiedzenia Radni i Sołtysi 
wysłuchali informacji o powołaniu Gminnej Rady 
Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca. W realizacji tego 
punktu obrad uczestniczyli także przedstawiciele 
grupy inicjatywnej w osobach pani Barbary Kazior 
– Prezes Zarządu Fundacji „MILA” oraz pani Rena-
ty Rumińskiej – Busz. 

XXXIX Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca zakończyły, zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad, interpelacje i zapytania Radnych oraz omó-
wienie spraw bieżących i wolne wnioski.
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Podział Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
na stałe obwody głosowania

Podczas XXXIX Sesji Rada Gminy 
w dniu 18 kwietnia 2018 r. podjęła Uchwałę 
Nr XXXIX/312/2018 sprawie podziału Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głoso-
wania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z przy-
jętą Uchwałą Rady siedziba obwodowej komisji 
wyborczej dla nowo utworzonego, wspólnego 
okręgu wyborczego, w skład którego wchodzą 
sołectwa Prusy i Zastów znajdować się będzie 
w świetlicy wiejskiej w Zastowie. Zmianie uległo 

również, zgodnie z treścią podjętej Uchwały, miej-
sce siedziby obwodowej komisji wyborczej, w któ-
rej głosować będą mieszkańcy Czulic i Karniowa. 
Siedziba ta znajdować się będzie w budynku Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie. 
Ponadto zmianie uległ adres siedziby obwodowej 
komisji wyborczej, w której głosować będą miesz-
kańcy Wiktorowic, co wynika ze zmiany ich okręgu 
wyborczego. W najbliższych wyborach mieszkań-
cy Wiktorowic głosować będą w budynku Szkoły 
Podstawowej w Maciejowicach.

Numer 
obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania (Sołectwa)

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

1. Goszyce, Wilków, Skrzeszowice, Łososkowice Szkoła Podstawowa  
im. T. Kościuszki  
w Goszycach

2. Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka, Baranówka, Luborzyca Szkoła Podstawowa im. 
600-lecia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  
w Luborzycy z/s  
w Wysiołku Luborzyckim

3. Marszowice, Sadowie, Goszcza Szkoła Podstawowa  
im. gen. Mariana 
Langiewicza w Goszczy

4. Łuczyce Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II  
w Łuczycach

5. Zastów, Prusy Świetlica wiejska 
w Zastowie

6. Dojazdów, Krzysztoforzyce Przedszkole 
Samorządowe
„Wesoła Gromadka”  
w Dojazdowie

7. Karniów, Czulice Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza  
w Karniowie

8. Pietrzejowice, Rawałowice Szkoła Podstawowa
w Pietrzejowicach

9. Kocmyrzów, Głęboka Filia Gminnej Biblioteki 
Publicznej  
w Kocmyrzowie

10. Wiktorowice, Maciejowice, Sulechów Szkoła Podstawowa
w Maciejowicach

Budowa budynku kultury – świetlicy  
wiejskiej w Dojazdowie

W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Departa-
mencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszał-
kowskiego w Krakowie został złożony wniosek 
o dofinansowanie projektu „Budowa budynku 
kultury – Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie”. Pro-
jekt ubiega się o dofinansowanie na operacje typu 
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 
w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Realizacja projektu zakłada budowę obiektu świe-
tlicy wiejskiej w miejscowości Dojazdów wraz z nie-
zbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zagospoda-
rowaniem terenu wokół budynku. Celem realizacji 
Projektu jest „Wspieranie lokalnego rozwoju na ob-

szarach wiejskich poprzez budowę w miejscowości 
Dojazdów ogólnodostępnego obiektu pełniącego 
funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb spo-
łeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności ob-
szaru gminy.” Świetlica wiejska po wybudowaniu 
pełnić będzie funkcje społeczne jako baza inte-
gracji środowiska lokalnego; edukacyjne poprzez 
organizowanie zajęć dla dzieci młodzieży oraz kul-
turalne dzięki stworzeniu możliwości organizowa-
nia spotkań i wydarzeń o charakterze kulturalnym 
Planowany termin realizacji inwestycji przypada 
na lata 2019–2020. Szacowana wartość zada-
nia 999 971,32 zł., wnioskowana kwota pomocy  
500 000,00 zł.

Budowa drogi w Łuczycach
W dniu 10.04.2018r. Gmina Kocmyrzów-Lu-

borzyca złożyła wniosek do Małopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Krakowie o przyznanie do-
tacji celowej, w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Rejonów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogo-
wej na wsparcie realizacji zadania pn. „Budowa dro-
gi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową i prze-

kładkami kolidującego uzbrojenia w miejscowości 
Łuczyce na działkach nr 111/2,111/61, 111/76, 
111/77, 111/75, 111/79, 111/66, 111/63, 126, 
127, 129, 130, 111/72, 111/69”.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 
do 80% kosztów kwalifikowanych wydatkowanych 
w roku bieżącym.

Wizualizacja budynku 1

Wizualizacja budynku 2
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Przebudowa dróg gminnych
Na terenie gminy rozpoczęto przebudowę za-

planowanych 15 odcinków dróg gminnych w miej-
scowościach: Goszcza, Wysiołek Luborzycki, Pie-
trzejowice, Zastów, Prusy, Sulechów, Rawałowice, 
Krzystoforzyce, Łuczyce, Sadowie, Goszyce. Wy-
konawcą robót w Goszycach, Łuczycach i Sadowiu 

jest firma PRODiM Oskar Niezabitowski, w pozo-
stałych miejscowościach przebudowy dróg zo-
staną wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych Sp.z o.o. Termin realizacji 
zadania do 20 czerwca 2018r., całkowita wartość 
robót 913 420 zł.

Apelujemy do mieszkańców gminy o nie wypalanie  
traw na polach i miedzach 

Wypalanie traw na łąkach i nieużytkach 
w związku z zagrożeniem jakie powoduje dla zdro-
wia i życia ludzi oraz ogólnie pojętego środowiska, 
jest wyraźnie zabronione odpowiednimi przepisa-
mi prawa, w tym między innymi zapisami ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
gdzie w art. 124 czytamy – „Zabrania się wypalania 
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż-
nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa-
rów”. Sankcje prawne w tym zakresie reguluje art. 131 
tej samej ustawy, gdzie znalazł się zapis: „Kto...wypala 
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szla-
ki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary... – podlega karze 
aresztu albo grzywny...”.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że 
pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i za-
zwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił 
i środków Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą 
być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia 
i mienia ludzkiego. Nawet lekkie powiewy wiatru 

powodują bardzo szybkie rozprzestrzenianie się 
pożaru, który w wielu przypadkach przenosi się na 
zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz lasy. 
Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą 
dobytek całego życia nie mówiąc już o zdrowiu i ży-
ciu. W czasie wypalania nieużytków wraz z suchą 
ściółką ginie także wiele żywych organizmów, jak 
również niszczone są naturalne siedliska zwierząt.

Przebudowa drogi w Goszycach

Słów kilka o działalności Zakładu  
Gospodarki Komunalnej 

Ważną częścią obowiązków ZGK stanowi przy-
gotowanie do realizacji planowanych inwestycji. 
Kontynuacją prac rozpoczętych w 2017 r jest plan 
uruchomienia zbiornika wyrównawczego w Macie-
jowicach, który został już oczyszczony i przygoto-
wany do użytku. W chwili obecnej ZGK podpisał 
także umowę na realizację projektu hydroforni za 
zbiornikiem. Jej budowa jest niezbędna aby do-
prowadzić wodę również do punktów położonych 
wyżej oraz na końcówkach sieci, zapewniając jed-
nocześnie właściwe ciśnienie wody. Inwestycja ta 
pomoże nam rozplanować dostawę wody na obszar 
takich miejscowości jak Maciejowice, Wiktorowice, 
Prusy i Zastów w sposób bardziej racjonalnie oraz 
zapewni kilkugodzinnego zapasu wody.

Istotnym efektem działań realizowanych przez 
ZGK jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz 
ogłoszenie przetargu na budowę hydroforni w Łu-
czycach w obrębie zbiornika. Otwarcie ofert nastą-
pi na początku maja. Mam nadzieję, że prace pójdą 
sprawnie i będziemy mogli zapewnić kolejnej grupie 
odbiorów wody właściwe ciśnienie i nieprzerwaną 
jej dostawę, nawet w najtrudniejszych okresach 

wzmożonego rozbioru wody. Dotyczy to przede 
wszystkim osiedla wokół tzw. „Kopca”, ul. Space-
rowej, Pod Lasem i obejmuje około 150 domostw, 
które obecnie zasilane są z wieży ciśnień w Karnio-
wie. Realizacja tego zadania pozwoli na odciążenie 
wieży, a tym samym więcej wody będzie mogło 

być dostarczone w kierunku Głębokiej, Karniowa 
i Czulic. Miejscowości te są bowiem najbardziej 
dotknięte brakami wody, szczególnie w miesiącach 
maj – czerwiec, kiedy to zapotrzebowanie na wodę 
jest w nich o wiele większe niż w pozostałych mie-
siącach roku, co wiąże się z jej zwiększonym po-
borem, spowodowanym m.in. intensyfikacja prac 
rolnych oraz utrzymaniem zieleni. Wraz z realizacją 
hydroforni będziemy także kontynuować moderni-
zację systemu automatycznego sterowania obiek-
tami wodociągowymi. mając Całodobowy podgląd  
na stan wody oraz czas pracy pomp i napełnienie 
zbiorników pomoże nam w zwiększeniu skuteczno-
ści naszych działań, których celem jest coraz lep-
sze zaopatrywanie naszych mieszkańców w wodę. 
W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie przepro-
sić wszystkich tych spośród Państwa, którym obieca-
łam, że zadanie to będzie zrealizowane do końca marca 
br. Niestety realia okazały się dla nas mniej łaskawe od 
moich przekonań. Z pełną odpowiedzialnością pragnę 
Państwa poinformować, iż realizacja tego zadania zo-
stanie zakończona w najszybszym możliwym termin.

Kontynuacją naszych działań jest również uzy-
skanie zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej 
w Karniowie, od wieży ciśnień bezpośrednio do 
Karniowa. Obecnie woda z tej kuli przesyłana jest 
przez Pietrzejowice, Głęboką i drugą stroną od 
Kocmyrzowa i zasila po drodze całe miejscowości, 
co niestety skutkuje sezonowymi brakami wody. 
Prace, które rozpoczniemy z początkiem maja tego 
roku pozwolą na znaczące zmniejszenie tych niedo-
godności.

Złożony został przez ZGK wniosek o uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód głębi-
nowych z dwóch ujęć w Łuczycach. Procedura ta 
prowadzona jest przez nowo powołane Przedsię-
biorstwo Wody Polskie, które również zajmuje się 
naszymi wnioskami o ustalenie wysokości taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, 
które obowiązywać będą przez na najbliższe 3 lata. 
Naszym obowiązkiem w bieżącym roku jest prze-
prowadzenie analizy stref ochronnych ujęć wody 

Pożar traw w miejscowości Głęboka
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pośrednich i bezpośrednich, co będzie wymagało 
sporządzenia analizy i przedstawienia jej do organu 
nadrzędnego.  

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podjęła rozmo-
wy z MPWiK w Krakowie w sprawie możliwości 
zasilania części Gminy w wodę z Krakowa. Współ-
praca taka dałaby możliwość odciążenia naszej sie-
ci wodociągowej. 

Ekipa hydraulików nieustannie zajmuje się 
przeglądami obiektów wodociągowych, sieci, hy-
drantów, wymianą wodomierzy, a przede wszyst-
kim usuwaniem awarii, które bardzo często zdarza-
ją się w dni wolne lub popołudniami.

Od niedawna przystąpiliśmy do montażu no-
wych wodomierzy, które charakteryzują się więk-
szą dokładnością odczytu. Dokładniejszy odczyt, 
może niekiedy spowodować, iż faktury za pobór 
wody będą wyższe. Prosimy Państwa o to, aby 
zwrócić uwagę na cieknące krany, spłuczki czy też 
małe nieszczelności na instalacjach, które teraz 
będą rejestrowane, a takze o udostępnianie odczy-
tów wodomierzy, bowiem w przeciwnym wypadku 
wystawiane będą faktury szacunkowe.

Inspektor ds. technicznych ZGK wydaje m.in. 
zezwolenia, uzgadnia projekty, bierze udział w od-

biorach technicznych wykonywanych przyłączy 
oraz realizuje zlecenia związane z wykonaniem 
projektów rozbudowy sieci i przyłączy wodociągo-
wych na terenie naszej Gminy.  

Z początkiem wiosny przystąpiliśmy także do 
sprawdzania i oceny stanu technicznego hydran-
tów, ich oznakowania oraz likwidacji tych, które nie 
spełniają warunków technicznych i dostępności do 
celów przeciwpożarowych. Aktualizowana mapa 
czynnych hydrantów tworzona będzie na bieżąco 
i dostępna w aplikacji StrazakOSM (do pobrania ze 
sklepu Android Play) oraz na stronie internetowej 
pod adresem osmhydrant.org.  

Pracownicy ZGK, którzy zimą zajmowali się 
odśnieżaniem placów, ulic i chodników na terenie 
naszej Gminy, obecnie wykonują prace związane 
ze sprzątaniem dróg, utrzymywaniem czystości, 
naprawą przystanków autobusowych, znaków 
drogowych. Wykonują również przeglądy placów 
zabaw, a w najbliższym czasie rozpoczną koszenie 
przy drogach gminnych. 

Dyrektor Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  

Magdalena Solarz-Chmiel

Autobusem MPK do Maciejowic
W sobotę 7 kwietnia br. Maciejowice stały się 

kolejną miejscowością naszej gminy, która uzyskała 
połączenie autobusowe z Krakowem. Stało się to 
możliwe dzięki wydłużeniu linii aglomeracyjnej 270 
Kraków – Pielgrzymowice. Od soboty autobusy 

tej linii, jadące w kierunku Pielgrzymowic, skręcają 
w Wiktorowicach, skąd dojeżdżają do pętli usytu-
owanej w pobliżu budynku szkoły podstawowej 
w Maciejowicach, a następnie jadą do Pielgrzymo-
wic. Z pętli końcowej linii 270 znajdującej się w tej 
miejscowości autobusy jadą już bezpośrednio do 
Krakowa. Zgodnie z zawartym porozumieniem 
w dni powszednie autobus linii 270 będzie wykony-
wał 11 kursów na wspomnianej trasie, w sobotę 5, 
a w niedzielę i święta 3 kursy. Uruchomienie tego, 

nowego połączenia autobusowego, jakże ważnego 
dla mieszkańców Maciejowic, było możliwe m.in. 

dzięki temu, iż miejscowość ta znajduje się na koń-
cowym odcinku trasy linii 270.

Skromna uroczystość otwarcia nowej linii au-
tobusowej, rozpoczęła się od wystąpienia pana Ta-
deusza Witasa – Sołtysa Maciejowic, który powitał 
obecnych tego dnia na przystanku autobusowym 
przedstawicieli mieszkańców tej miejscowości oraz 
zaproszonych Gości, a także podkreślił znaczenie 
uruchomienia nowego połączenia autobusowego 
dla przyszłości Maciejowic. Następnie uroczystego 
poświecenia przystanku w Maciejowicach i pierw-
szego autobusu MPK, który dojechał do tej miej-
scowości dokonał proboszcz parafii w Luborzycy 
ksiądz Tadeusz Majcher. Po zakończeniu tej części 
uroczystości symbolicznego przecięcia wstęgi 
otwierającej nowy odcinek linii autobusowej 270 
dokonali wspólnie: Wójt Gminy Kocmyrzów-Lubo-

rzyca pan Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani Małgorza-
ta Doniec, proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz 
Tadeusz Majcher, Kierownik Działu Organizacji 
Transportu ZIKiT w Krakowie pan Piotr Dera, Rad-
ny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Zbigniew 
Raźny, Sołtys Maciejowic pan Tadeusz Witas, Soł-
tys Wiktorowic pan Adolf Kura, pani Halina Kacz-
marczyk – Przewodnicząca KGW Maciejowice, pan 
Leszek Kaczmarczyk – członek Zarządu Gminnego 
OSP, przedstawiciel OSP Maciejowice.

Sieć światłowodowa w naszej gminie
W drugiej połowie kwietnia br. odbyło się spo-

tkanie Wójta Gminy Marka Jamborskiego z przed-
stawicielami dwu firm, które planują budowę sieci 
światłowodowej na terenie naszej gminy. Realizacja 
takiej inwestycji w istotny sposób mogłaby przy-
czynić się do poprawy jakości i dostępności miesz-
kańców naszej gminy do takich usług jak np. inter-
net szerokopasmowy, telefonia stacjonarna czy np. 
telewizja kablowa. W trakcie rozmów poruszone 
zostały m.in. takie kwestie jak stanowisko gminy 
dotyczącego realizacji ww. inwestycji, której część 
musiałby zostać wykonana w pasach dróg gmin-
nych oraz związanych z tym opłat. Warto w tym 
miejscu nadmienić, iż jedna z firm, z którymi pro-
wadzone były rozmowy, przystępuje już do prac 
projektowych związanych z realizacją wspomnianej 
inwestycji. 

Po przeprowadzonych rozmowach Wójt Gminy 
pan M. Jamborski powiedział m.in.: „Samorząd naszej 
gminy zawsze stoi na stanowisku, iż realizacja każdej 
inwestycji, która może przyczynić się do poprawy wa-
runków życia mieszkańców, spotka się z jego pełną ak-
ceptacją i poparciem”.
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O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca  .

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  z  dnia  3  października  2008  r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koc-

myrzów – Luborzyca  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, 

32-010 Luborzyca, Luborzyca 97, woj. Małopolskie, 

w terminie od  09.05.2018 r  .  do  08.06.2018 r.   w godz. od 11.oo do 14.oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 maj 2018 r.

w     Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, o godz.   10  00  . 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

mogą  wnosić  uwagi  do  projektu  zmiany  planu  zgodnie  z  art.  18  ust.  1,  2,  3   ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn.

zm.).  Uwagi  należy  składać  do  Wójta  Gminy  Kocmyrzów  -  Luborzyca,  Urząd  Gminy

Kocmyrzów  -  Luborzyca,  32-010  Luborzyca,  Luborzyca  97,  woj.  Małopolskie,

w terminie do     dnia 22.06.2018r.   Uwaga powinna zawierać nazwisko,  imię,  nazwę i  adres

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

(-) Marek Jamborski

Rozmowy o inwestycjach dotyczących 
chodników i dróg powiatowych

18 kwietnia br. odbyło się spotkanie robocze 
dotyczące realizacji zaplanowanych na rok 2018 
inwestycji drogowych,w ramach Inicjatyw Samo-

rządowych, na terenie naszej gminy. W spotkaniu 
uczestniczyli Wójt Gminy pan Marek Jamborski, 
członek Zarządu Powiatu Krakowskiego pan Ar-
kadiusz Wrzoszczyk, p.o. Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych Powiatu Krakowskiego pan Łukasz 
Wróblewski oraz Zastępca Dyrektora ZDPK pan 

Władysław Sitko. Podczas spotkania uznano, iż 
zaplanowane na bieżący rok inwestycje, związane 
z budową chodników przy drogach powiatowych 
realizowane są, na dzień dzisiejszy, zgodnie z wcze-
śniejszymi ustaleniami. W trakcie realizacji jest 
budowa chodnika przy drodze powiatowej w Bara-
nówce. Budowa chodnika w Dojazdowie znajduje 
się obecnie w fazie przygotowań do rozpoczęcia 
postępowania przetargowego, które wyłoni wyko-
nawcę tej inwestycji. Budowa chodników w Kocmy-
rzowie i Łuczycach znajdują się na etapie projek-
towania i pozyskiwania niezbędnych zezwoleń. 
W czasie prowadzonych rozmów poruszony został 
również temat położenia nowej nawierzchni asfal-
towej na drodze powiatowej w Wilkowie. Przed-
stawiciele Powiatu Krakowskiego uczestniczący 
w spotkaniu, zadeklarowali podjęcie wszelkich 
działań, które pozwolą na znalezienie koniecznych 
środków, a tym samym wykonanie prac na drodze 
powiatowej w Wilkowie. Gmina, ze swej strony za-
pewniła, że także wesprze ewentualną realizację 
tego zadania.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na  
terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Lampy solarne

Na terenie gminy, w 8 sołectwach, zainstalowa-
no 19 kompletów autonomicznych lamp solarnych 
LED, które są przeznaczone do oświetlenia dróg 

i przystanków MPK. W/w lampy zostały zainsta-
lowane w następujących sołectwach: Łuczyce –  
3 szt., Łososkowice 1 szt., Skrzeszowice 1 szt., 
Wola Luborzycka – 1 szt., Luborzyca 7szt., Sadowie  
1 szt., Głęboka – 1 szt., Goszyce – 4 szt. Łącznie 
zainstalowano 19 szt. za łączną kwotę: 45 000,00 
zł brutto.
Maciejowice

Budowa linii napowietrznej nn związana z mon-
tażem linii oświetlenia drogowego i opraw oświetle-
niowych w miejscowości Maciejowice ze stacji Tra-
fo nr 2564. Na odcinku drogi gminnej w kierunku 
od Łuczyc do Maciejowic za lasem zamontowano  
4 oprawy oświetleniowe wraz z przewodem izolo-



KWIECIEŃ/MAJ NR 8–9/262–263 KWIECIEŃ/MAJ NR 8–9/262–263

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

1312

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

1312

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI

„Złoty Jubileusz” w Luborzycy
Dnia 17 kwietnia 2018 r. w kościele parafialnym 

w Luborzycy odprawiona została przez probosz-
cza parafii księdza Tadeusza Majchera uroczysta 
Msza św., podczas której nastąpiło odnowienie 
Sakramentu Małżeństwa przez pary małżeńskie 
z naszej gminy, obchodzące w tym roku Jubileusz 
pięćdziesięciu lat pożycia małżeńskiego. Po zakoń-
czeniu, tego wyjątkowego nabożeństwa, dalsza 
część uroczystości „ZŁOTYCH GODÓW” odbyła 
się w Domu Spotkań Rodziny Kolpinga w Luborzy-
cy, gdzie Jubilatów powitała pani Ewelina Kałkus –  

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
naszej gminy. Po powitaniu Wójt Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca pan Marek Jamborski udekoro-
wał Dostojnych Jubilatów honorowym „Medalem 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanym 
Im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę. Naszych Jubilatów okolicznościo-
wymi upominkami uhonorował także, obecny na 
tej wyjątkowej uroczystości, Wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego pan Wojciech Kozak oraz 
Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Lubo-

rzyca pani Małgorzata Doniec, która wręczyła Im 
okolicznościowe adresy gratulacyjne.

Po zakończonej uroczystości dekoracji ser-
deczne życzenia wraz z wyrazami szczerego uzna-
nia i szacunku złożyli Dostojnym Jubilatom pan 
Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego, pan Marek Jamborski – Wójt naszej 
Gminy oraz pani Małgorzata Doniec – Przewodni-
cząca Rady Gminy.

W czwartek 17 kwietnia 2018 r., tym wyjątko-
wym wyróżnieniem, jakim jest „Medal za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie” uhonorowani zostali 
Państwo:

Aniela i Antoni BAŚ – Dojazdów
Maria i Zbigniew BOGAL – Dojazdów
Anna i Jan BROŚ – Krzysztoforzyce
Teresa i Władysław DEJ – Skrzeszowice
Bogna i Lucjan DYS – Dojazdów
Apolonia i Adam JAMRÓZ – Maciejowice
Janina i Tadeusz JUREK – Dojazdów
Henryka i Józef MACHERA – Łuczyce
Stefania i Władysław SIKORA – Głęboka
Stanisława i Kazimierz SKULIK – Wola Lubo-
rzycka
Alina i Józef SZCZUPAK – Marszowice
Alicja i Henryk WRONA – Dojazdów
Zofia i Stanisław ZIENTARA – Łuczyce
Wszystkim Dostojnym Jubilatom składamy 

serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej po-
myślności, zdrowia, radości i zadowolenia z każde-
go wspólnie spędzonego dnia.

wanym o łącznej długości 450mb. Całkowity koszt 
inwestycji wynosi 25 416,25 zł brutto.
Prusy

Budowa linii napowietrznej nn związana z mon-
tażem linii oświetlenia drogowego i opraw oświe-
tleniowych w miejscowości Prusy ze stacji Trafo nr 
2572 na odcinku drogi gminnej. Od Domu Pomo-

cy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miło-
ści w Prusach w kierunku ogródków działkowych 
przy ul. Księdza Kardynała Sapiehy zainstalowano  
5 szt. opraw oświetleniowych typu SGS – 101/70W 
wraz z przewodem. izolowanym AsXSu 2x25mm2 

o łącznej długości 300mb. Całkowity koszt inwe-
stycji wynosi 25 817,56 zł brutto.
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Podwójne święto strażaków w Goszczy
Niedziela 29 kwietnia 2018 r. była wyjątkowym 

dniem dla jednostki OSP Goszcza. Tego to bowiem 
dnia druhowie z Goszczy obchodzili Jubileusz 
95-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Goszczy, a także uroczystość poświęcenia nowe-
go, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 
„Scania”. Uroczystości w Goszczy rozpoczął prze-
marsz pocztów sztandarowych i pododdziałów 
zaprzyjaźnionych jednostek OSP, który prowadził 
Naczelnik OSP Goszcza druh Łukasz Dutkiewicz. 
W przemarszu uczestniczyli druhowie i poczty 

sztandarowe jednostek OSP z gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca (Czulice, Głęboka, Karniów, Goszyce, 
Łuczyce, Łososkowice,Marszowice, Maciejowice, 
Rawałowice, Skrzeszowice oraz obchodząca ju-
bileusz jednostka OSP Goszcza wraz z Grupą Po-
szukiwawczo – Ratowniczą działającą w ramach 
tej jednostki), gminy Michałowice (Michałowice, 
Więcławice,Wola Więcławska), gminy Iwanowice 
(Widoma, Zalesie, Maszków) oraz gminy Słomni-
ki (Słomniki, Trątnowice, Niedźwiedź, Miłocice, 
Waganowice). Obok strażackich pocztów sztan-
darowych w uroczystym przemarszu uczestniczył 
także poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. 
gen. Mariana Langiewicza z Goszczy, a oprawę mu-
zyczną zapewniła mu strażacka orkiestra „TON” 
z Goszczy, pod batutą kapelmistrza pana Eugeniu-
sza Sokoła. 

Po zakończonym przemarszu,odprawiona zo-
stała przez księdza Andrzeja Orlikowskiego – pro-
boszcza parafii w Goszczy, kapelana OSP Gosz-
cza oraz księdza Bogusława Zająca – proboszcza 

parafii w Prusach oraz kapelana Gminnego ZOSP 
Gminy Kocmyrzów – Luborzyca uroczysta, kon-
celebrowana Msza święta. Tuż po zakończonym 
nabożeństwie Naczelnik OSP Goszcza druh Łukasz 
Dutkiewicz złożył Wojewodzie Małopolskiemu 
panu Piotrowi Ćwikowi oraz nadbrygadierowi Sta-
nisławowi Nowakowi – Małopolskiemu Komen-
dantowi Wojewódzkiemu PSP meldunek o gotowo-
ści do uroczystości i przeglądu pododdziałów. Po 
uroczystym wciągnięciu flagi państwowej na maszt 
i uczczeniu „minutą ciszy” pamięci strażaków, któ-
rzy „odeszli na wieczną wartę”, głos zabrał Prezes 
OSP Goszcza druh Henryk Dutkiewicz, który po-
witał obecnych na strażackich uroczystościach 
mieszkańców Goszczy oraz zaproszonych Gości. 
Byli wśród nich m.in.: Szef Gabinetu Politycznego 
Ministra Infrastruktury pan Łukasz Smółka, Woje-
woda Małopolski pan Piotr Ćwik, Małopolski Ko-
mendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Stanisław 
Nowak, Radni Sejmiku Województwa Małopol-
skiego pan Adam Domagała i dr Wojciech Skucha, 
Wicestarosta Powiatu Krakowskiego pan Tadeusz 

Nabagło, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a za-
razem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP pan Marek 
Jamborski, Radni Powiatu Krakowskiego Leszek 
Dolny, Włodzimierz Tochowicz i Krzysztof Ma-
lik, Radni i Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
z Przewodniczącą Rady Gminy panią Małgorzatą 
Doniec na czele, Komendant Miejski PSP w Krako-
wie mł. brygadier Artur Nosek, Wiceprezes ZOSP 
Zarządu Powiatu Krakowskiego druh Ryszard Ga-
czoł, Komendant Powiatowy Policji mł. inspektor 
Tomasz Drożdżak, Komendant Komisariatu Poli-

cji w Słomnikach komisarz Marek Kyzioł, Prezes 
Gminnej Spółdzielni w Kocmyrzowie pani Anna Ku-
rowska, Dyrektor BSR w Kocmyrzowie pani Sabi-
na Sitko, przedstawiciele leśnictwa Goszcza i Koła 
Łowieckiego „Kszyk”, dyrektorzy szkół podstawo-
wych w Goszczy pan Zygmunt Łach i Luborzyca 
pan Stanisław Turek. Szczególnie serdecznie Pre-
zes OSP Goszcza powitał „Rodziców Chrzestnych” 
nowego samochodu strażackiego, którymi byli 

Państwo: Joanna i Witold Sokół, Jolanta i Krzysztof 
Knapczyk, Anna i Grzegorz Cerek, Ewelina i Woj-
ciech Natkaniec, Monika i Mirosław Zientara,Lucy-
na i Grzegorz Gadzinowski, Barbara i Jarosław Ku-
menda, Marta i Krzysztof Doniec, Marta i Wiesław 
Królik, Via i Łukasz Siudek, Aleksandra i Krzysztof 
Rebuś, Magdalena i Szymon Jungiewicz, Katarzy-
na i Mirosław Hołda, Lidia i Andrzej Tłustowski, 
Anna i Robert Nowak, Joanna i Paweł Bełzow-
ski, Urszula i Waldemar Kupczyk, Izabela i Artur 
Stryszewski. W dalszej części uroczystości Prezes  
H. Dutkiewicz przybliżył wszystkim obecnym 
95 – lat historii OSP Goszcza, jednostki założonej 
z inicjatywy mieszkańców tej miejscowości w 1922 
roku. Następnym punktem uroczystości w Gosz-

czy było przekazanie dokumentów i kluczyków 
do nowego samochodu druhom z Goszczy przez 
pana Łukasza Smółkę – Szefa Gabinetu Politycz-
nego Ministra Infrastruktury, pana Piotra Ćwika 
– Wojewodę Małopolskiego pana Marka Jambor-
skiego – Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
oraz nadbrygadiera Stanisława Nowaka – Mało-
polskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Po 
oficjalnym przekazaniu nowego samochodu stra-
żakom z Goszczy, nastąpiło jego uroczyste jego 
poświęcenie przez księdza kanonika Andrzeja Orli-
kowskiego, kapelana OSP Goszcza, któremu w tym 
uroczystym obrzędzie asystowali wspomniani już 
„Rodzice Chrzestni”.

W dalszej części uroczystości w Goszczy od-
była się dekoracja szczególnie zasłużonych dru-
hów tej jednostki odznaczeniami i wyróżnieniami. 
W niedzielę 29 kwietnia 2018 r., w Goszczy, wy-
różnieni zostali: „Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa” – Leszczyński Jacek, Doniec Sławomir, 
Gajoch Maciej, Zębala Radosław, Zębala Marcin, ks. 
Orlikowski Andrzej, Szafrański Dominik. „Srebrnym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” – Dzwon-
kowski Leszek, Nowak Kamil syn Józefa, Adamczyk 
Mateusz, Dutkiewicz Anna, Krzyworzeka Teresa, Zę-
bala Agnieszka, Burda Stanisław, Knafel Przemysław, 
„Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” 
– Zębala Mirosław, Stryszewski Michał, Regulski Bar-
tosz, Stryszewski Artur, Jungiewicz Stanisław, Dud-
kiewicz Katarzyna, Medalem „Wzorowy Strażak” – 
Stryszewski Paweł, Broś Jakub, Zębala Adrian, Czekaj 

Szymon, Bełzowski Szczepan, Bełzowska Joanna, Broś 
Mateusz, Zębala Bernadeta, Węglarczyk Grażyna, 
Królik Jakub, Król Konrad, Gregier Sandra, Stryszew-
ska Natalia, Złotą Odznaką Młodzieżowej Druży-
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Gimnazjalny egzamin 2018
W dniach 18–20 kwietnia br. uczniowie trzecich 

klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Lubo-
rzycy, tak jak ich rówieśnicy w całej Polsce przystą-
pili do egzaminu podsumowującego ich trzyletnią 
pracę. Do egzaminu przystąpili wszyscy ucznio-
wie naszych, trzecich, klas gimnazjalnych w liczbie 
114 osób. Tegoroczny egzamin składał się, tak jak 
i w latach ubiegłych z trzech części: humanistycz-
nej, matematyczno-przyrodniczej oraz języków 
obcych. W tej ostatniej części nasi gimnazjaliści 
w zdecydowany sposób preferowali język angiel-
ski. Spośród 114 uczniów, którzy przystąpili do 
egzaminu językowego 108 wybrało język angielski,  
a 8 tylko osób język niemiecki.

Nasi zdający w tym roku egzamin gimnazjaliści 
zgodnie uznali, iż najmniej trudności sprawił im 
egzamin z języka polskiego. Bardziej podzielone 
okazały się odpowiedzi na pytanie, która z części 
egzaminu była najtrudniejsza. Część z naszych 
gimnazjalistów oceniła, iż była to ta część egzami-

nu, w której musieli wykazać się wiedzą z zakresu 
historii i WOS, część, że była to matematyka lub 
przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, geo-
grafia, fizyka), a jeszcze inni uznali za najtrudniejszą 
część egzamin z języka angielskiego na poziomie 
podstawowym. Ostateczne wyniki tegoroczne-
go egzaminu gimnazjalnego poznamy w połowie 
czerwca i to one zweryfikują przedstawione powy-
żej oceny naszych gimnazjalistów.

i
Podziękowanie

Jako Wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
w Luborzycy, odpowiedzialna za klasy gimna-
zjalne tej szkoły, chciałbym serdecznie podzię-
kować panu Zygmuntowi Łach – Dyrektorowi  
SP w Goszczy, pani Danucie Kozerze – Dyrek-
tor SP w Łuczycach, pani Krystynie Tworzydło 

– Dyrektor SP w Prusach za udział nauczycieli 
tychże szkół w przeprowadzeniu tegorocznego 
egzaminu gimnazjalnego.

mgr Jolanta Wątorczyk

ny Pożarniczej: Dutkiewicz Kacper, Zębala Kamil, 
Bełzowska Gabriela, Krzyworzeka Piotr, Krzyworzeka 
Marcin,Brązową Odznaką Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej – Dutkiewicz Zuzanna, Dutkiewicz Julia, 
Gwizdała Karol, Gwizdała Alicja, Czekaj Bartosz, Ho-
norowymi Odznakami za Wysługę Lat – XLV Lat 
Służby – Pawlik Jan, Dutkiewicz  Henryk, Niewiadom-
ski Stefan, XL Lat Służby – Szafrański Zbigniew, Ban-
dura Bolesław, Siudek Adolf, XXX Lat Służby – Lesz-
czyński Jacek, Krzyworzeka Andrzej, XXV Lat Służby 
– Zębala Marcin, Szafrański Dominik, XX Lat Służby – 
Dutkiewicz Łukasz, Pawlik Wawrzyniec, ks. Orlikowski 

Andrzej, XV Lat Służby – Gajoch Maciej, Franczak Pa-
weł, Doniec Sławomir, Zębala Mirosław, Nowak Kamil 
s. Józefa, Adamczyk Mateusz, Gwizdała Tomasz, Dut-
kiewicz Anna, Krzyworzeka Teresa, Zębala Radosław,  
X Lat Służby – Stryszewski Michał, Zębala Agniesz-
ka, Jungiewicz Stanisław, Burda Stanisław, Knafel 
Przemysław, Dudkiewicz Katarzyna, V Lat Służby 
– Dzwonkowski Leszek, Stryszewski Artur, Regulski 
Bartosz, Broś Mateusz, Zębala Adrian, Czekaj Szymon, 
Łach Zygmunt, Bełzowski Szczepan, Bełzowska Joan-

na, Węglarczyk Grażyna. Ponadto Zarząd Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Goszczy w podziękowaniu 
za wieloletnią służbę na rzecz jednostki OSP Gosz-
cza uhonorował okolicznościowymi statuetkami 
druhów: Adolfa Siudka, Bolesława Bandurę, Jana 
Pawlika, Zbigniewa Szafrańskiego, ks. Andrzeja Or-
likowskiego oraz Stefana Niewiadomskiego.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości 
w Goszczy, z krótkimi wystąpieniami do wszyst-
kich członków Ochotniczych Straży Pożarnych, 
a w szczególności druhów z Goszczy zwrócili się 
kolejno: Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, któ-
ry odczytał okolicznościowy list gratulacyjny skie-
rowany do druhów z Goszczy przez Prezesa Rady 
Ministrów pana Mateusza Morawieckiego, Mało-
polski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier 
Stanisław Nowak, który z kolei odczytał adres 
gratulacyjny przesłany strażakom z Goszczy przez 
pana Jarosława Zielińskiego – Wiceministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Radni Sejmiku Ma-
łopolskiego panowie Adam Domagała i dr Woj-
ciech Skucha, Wicestarosta Powiatu Krakowskiego 

pan Tadeusz Nabagło, Wójt Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca pan Marek Jamborski, Przewodnicząca 
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani Małgo-
rzata Doniec oraz Radny Powiatu Krakowskiego 
pan Krzysztof Malik. 

Strażackie uroczystości w Goszczy zakończył 
koncert orkiestr dętych, w którym zaprezentowały 
się Orkiestra dęta „TON” z Goszczy, Orkiestra dęta 
„Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic, Orkiestra dęta 
„Kosynierzy” z Luborzycy, Orkiestra dęta „Tempo” 
z Iwanowic, Orkiestra dęta „Echo” z Michałowic, 
Orkiestra dęta „Hejnał” z Więcławic oraz Orkie-
stra dęta „Krakus” z Niedźwiedzia.

Strażackie szkolenie
21 kwietnia br. w remizie OSP Rawałowice od-

było się szkolenie doskonalące umiejętności stra-
żaków, kierowców strażackich pojazdów uprzy-
wilejowanych. Wzięło w nim udział 31 druhów 
z wszystkich jednostek OSP działających na terenie 
naszej gminy. Zajęcia prowadzili Komendant Gmin-
ny OSP druh Andrzej Szwajca oraz brygadier Jacek 
Kukuła – dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśni-
czej Nr 5 PSP w Krakowie. 



KWIECIEŃ/MAJ NR 8–9/262–263 KWIECIEŃ/MAJ NR 8–9/262–263

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

1918

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

1918

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI

XV Gminny Turniej Tenisa Stołowego
14 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im.  

T. Kościuszki w Goszycach odbył się już po raz XV 
Gminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawo-
wych. Uczestniczyło w nim siedem szkół z terenu 
naszej gminy, które reprezentowały zespoły liczą-
ce po dwunastu zawodników z klas V–VII (sześć 
dziewczynek i sześciu chłopców). Rozgrywki pro-
wadzone były w trzech kategoriach wiekowych tj. 
rocznik 2004,2005 i 2006. Po wielogodzinnych 
zmaganiach wyłoniono zwycięzców tegorocznego 
turnieju, którymi zostali:

Kategoria klasy VII
Dziewczęta:
I miejsce – Gabriela Tomczyk – SP Goszyce
 I miejsce – Laura Lubelczyk – SP Pietrzejowice
III miejsce – Oliwia Adamczyk – SP Goszyce
Chłopcy:
I miejsce – Maximilian Wierzbicki – SP Goszyce

II miejsce – Mateusz Lubaszek – SP Karniów
III miejsce – Norbert Zieliński – SP Luborzyca
Kategoria klasy VI
Dziewczęta:
I miejsce – Martyna Rzepecka – SP Karniów
II miejsce – Weronika Bubak – SP Pietrzejowice
III miejsce – Natalia Nowak – SP Goszyce
Chłopcy:
I miejsce – Kamil Boruczkowski – SP Łuczyce
II miejsce – Bartosz Statek – SP Łuczyce
III miejsce – Konrad Kasza – SP Goszyce
Kategoria klasy V
Dziewczęta:
I miejsce – Wiktoria Szydło – SP Łuczyce
II miejsce – Natalia Galara – SP Goszyce
III miejsce – Agata Paluch – SP Karniów
Chłopcy:
I miejsce – Mateusz Kowalczyk – SP Goszyce
II miejsce – Oskar Rynczak – SP Łuczyce
III miejsce – Krystian Rokita – SP Karniów

Organizatorzy składają podziękowania opie-
kunom za przygotowanie uczniów do zawodów 
i zawodnikom za sportową postawę. Szczególne 
podziękowania za pomoc w organizacji Turnieju 
składają pani Annie Szymczyk-Sierak – Pełnomoc-
nikowi ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz panu Ta-
deuszowi Filipek – właścicielowi Zakładu Produkcji 
Spożywczej „Ekler”.

Majowa rocznica
W czwartek 3 maja br. obchodziliśmy uroczy-

ście 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy 
zasadniczej. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
są jednym z najważniejszych świąt narodowych 

w naszej Ojczyźnie. Tego dnia wspólnie składamy 
hołd nie tylko twórcom majowej Konstytucji, ale 
także Tym wszystkim, dla których dobro Ojczyzny 
było sprawą najważniejszą zarówno w chwilach 

triumfu,jak i dziejowych klęsk, których Polska do-
świadczyła w ostatnich stuleciach. Tak, jak miało to 
miejsce w minionych latach, również i w tym roku, 
Majową Rocznicę uroczyście świętowali ucznio-
wie szkół naszej gminy. Uroczyste apele, akade-
mie i spotkania rocznicowe, które odbyły się we 
wszystkich szkołach były dla nich wspaniałą lekcją 
naszej historii i patriotyzmu

„Muzyka i taniec w Europie”
24 kwietnia uczniowie klas gimnazjalnych zor-

ganizowali Dzień Europejski. Jak co roku z tej okazji 
zostali zaproszeni goście z różnych instytucji. Swo-
ją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciel Kon-
sulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec 
w Krakowie – pani Aleksandra Barchańska, przed-
stawiciel Konsulatu Generalnego Austrii w Kra-
kowie – pani Katarzyna Kępa, Dyrektor Instytutu 
Austriackiego w Krakowie – pani Agnieszka Mar-
kowska oraz studentki Uniwersytetu w Salzburgu 
– pani Marlene Schlor oraz pani Viktoria Ortner, 

które przez cały tydzień prowadziły warsztaty 
z języka niemieckiego dla uczniów klas gimnazjal-
nych.  Tegoroczne obchody Dnia Europejskiego 
odbyły się pod hasłem „Muzyka i taniec w Europie”. 
Uczniowie z klas gimnazjalnych zaprezentowali 
program artystyczny, w którym zabrali widownię 
w podróż przez takie kraje jak: Polska, Niemcy, 
Wielka Brytania, Grecja i Włochy. Zatrzymując się 
na chwilę w każdym z tych krajów uczestnicy wy-
cieczki mieli okazję poznać jego kulturę, wysłuchać 
piosenek w językach obcych oraz podziwiać pokazy 
tradycyjnych tańców. Na zakończenie międzynaro-
dowej podróży prowadzący przenieśli widzów do 
Mediolanu – światowej stolicy mody. Przygotowa-
ny pokaz stał się największą atrakcją Dnia Europej-
skiego, a przyczyniły się do tego wspaniałe stroje 
prezentowane na wybiegu oraz zdolności aktorskie 
gimnazjalistów. 

Serdeczne podziękowania dla rodziców, któ-
rzy pomogli uczniom w zorganizowaniu strojów do 
przedstawienia oraz w pieczeniu ciast. Dziękujemy!

SP Karniów

SP Luborzyca
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„Dzień Ziemi” z Nadleśnictwem Miechów
Dwa dni przed „Światowym Dniem Ziemi” 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Goszczy uczest-
niczyli w zajęciach na Punkcie Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej w Goszczy. Historia korzystania ze 
ścieżki rozpoczyna się w roku 2006, kiedy nasi 
uczniowie brali udział w uroczystym jej otwarciu. 
Każdego roku szkolnego odbywają się na niej zaję-
cia przyrodniczo-leśne. Czasami jest to wycieczka 
piesza, rowerowa, kiedy indziej zajęcia fotograficz-
ne lub coroczne Biegi Przełajowe „Bieg Ślimaka”. 
Zajęcia są zróżnicowane, zależne od pory roku 
i wieku uczestników. Bliskość lasu daje uczniom 
i nauczycielom możliwość przeprowadzenia cieka-
wej lekcji w terenie. Tegoroczny „Dzień Ziemi” zor-
ganizowano wspólnie z Nadleśnictwem Miechów 
dla klas starszych – kl. V–VI i klas młodszych – kl. 
I–II. Zajęcia odbywały się w trzech grupach. Każ-
da realizowała inne zadania m.in. poznawanie ta-
jemnic lasu na spacerze z leśniczym, gry i zabawy 
o tematyce leśnej z pracownikami Uniwersytetu 
Rolniczego – Wydział Leśny w Krakowie. Piękna 

pogoda i interesujące zajęcia zakończono wspól-
nym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Taka lekcja 
daje możliwość jednoczesnej realizacji przez na-
uczyciela treści matematyczno-przyrodniczych, 
polonistycznych, plastycznych, technicznych, a in-
tensywność ruchowa dzieci to ciekawa forma wy-
chowania fizycznego. Jeszcze w tym roku szkolnym 
zaplanowane są zajęcia realizujące projekt „Zostań 
pomocnikiem leśnika” z uczniami klas I–III.

Komu przeszkadzają wiaty przystankowe?
W ostatnim czasie ponownie nasiliło się zjawi-

sko niszczenia wiat usytuowanych na przystankach 
komunikacji publicznej. Na terenie Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca znajduje się 51 wiat. Przypomnij-
my w tym miejscu, iż już na początku bieżącego roku 

z powodu zniszczeń wymienionych zostało 28 szyb, 
8 ścianek z pleksy oraz 6 znaków D-15. Konieczne 
było również pomalowanie 11 wiat, które pokryte 
były wulgarnymi napisami i rysunkami. Niestety, 

od czasu przeprowadzonych napraw, kolejne wiaty 
zostały zniszczone (rozbite szyby) i pokryte napisa-
mi. Takie chuligańskie działania nie tylko powodują 
konieczność poniesienia znacznych, dodatkowych 
wydatków, ale przede wszystkim narażają pasaże-

rów na duży dyskomfort. Obecnie prowadzone jest 
intensywne śledztwo policyjne, którego celem jest 
ustalenie sprawców zniszczeń, a następnie pocią-
gnięcie ich do odpowiedzialności karnej. 

„Zdrowooczni” – profilaktyki zdrowia oczu dzieci
Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych 

Rady Gminy już rok temu rozpoczęła organizację 
akcji prozdrowotnych na terenie naszych szkół. 
Ubiegłoroczna akcja „Zdrowożercy” pokazała dzie-
ciom ile sztucznych dodatków można znaleźć w co-
dziennych posiłkach i smakołykach oraz wskazała 
drogę do właściwych wyborów i decyzji żywienio-
wych.

W tym roku Komisja zajęła się problemem 
krótkowzroczności u dzieci, organizując kolejną 
akcję profilaktyczną pn. „Zdrowooczni”. Okuliści 
biją na alarm, obecnie można tą wadę nazywać już 
epidemią. Krótkowzroczność pojawia się najczę-
ściej w okresie szkolnym, kiedy to oczy naszych 
dzieci przez dłuższy czas pracują na bliskich odle-
głościach. Dodatkowo niekorzystnie działa na nie 
sztuczne oświetlenie. U niektórych dzieci wada po-
jawia się już w początkowym okresie nauki, w wieku 
6–8 lat, a u innych nieco później – 12–15 lat. Coraz 
częściej występowanie krótkowzroczności u dzieci 
łączone jest z intensywną praca wzrokową, zwią-
zaną z długotrwałym wpatrywaniem się w ekran 
telewizora lub monitora kom. Szacuje się, że dziec-
ko spędza tak czas nawet do kilku godzin dzien-
nie. Mięśnie oka po dłuższym czasie spędzonym 

w szkole nad książkami i zeszytami są tak zmęczone 
jak inne mięśnie po znacznym wysiłku fizycznym. 
Jednak w przeciwieństwie do takich treningów, 
oko nigdy nie odpoczywa. Po szkole dzieci odrabia-
ją lekcje, a później spędzają czas przed telewizorem 
czy komputerem, co w znaczny sposób wpływa na 
pogorszenie ich wzroku.

W dniach 23.04 i 25.04 lekarze okuliści z od-
działu Okulistyki Dzieci Szpitala im. Stefana Że-

romskiego odwiedzili szkoły i przedszkola na tere-
nie gminy Kocmyrzów-Luborzyca i przeprowadzili 
rozmowy profilaktyczne z dziećmi, których głów-
nymi celami było zwiększenie świadomości, jak 
ważna jest troska o zdrowe oczy oraz jak należy 
dbać o oczy, tak aby były one jak najdłużej naszym 
oknem na świat. W ramach akcji „Zdrowooczni”, 
Komisja zorganizowała także konkurs plastyczny, 

w którym uczestniczyć mogą wszystkie dzieci, a na 
zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody, których 
fundatorami są WK Optyk Wiesław Koczorowski 
oraz Samorząd i Urząd Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca.

„Takie działania są konieczne i bardzo zasadne, 
mamy wspólny obowiązek przeciwdziałać chorobom 
i różnego rodzaju wadom u dzieci spowodowanym 
złymi nawykami, żywieniem i stylem życia. Każdy ro-
dzaj profilaktyki w jakimś stopniu spełnia swoją rolę 
i poszerza wiedzę najmłodszych a także rodziców na 
temat wskazanego problemu. Osoby które zaprasza-
my do spotkania z dziećmi opracowują plan spotka-
nia z dziećmi tak aby temat był zrozumiały i docierał 
nawet do kilkulatka. Temat profilaktyki zdrowia oczu 
dzieci nie jest tak popularny jak inne zagadnienia, po-
stanowiliśmy w tym roku zająć się właśnie nim aby na-
uczyć najmłodszych jak mogą dbać o swój wzrok, ćwi-
czyć go i pozwalać odpoczął po ciężkim dniu” – mówi 
radna pani Katarzyna Konewecka-Hołój, pomysło-
dawczyni akcji.

Patronami tegorocznej akcji profilaktycznej 
„Zdrowooczni” są Starosta Krakowski pan Woj-
ciech Pałka oraz Wójt Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca pan Marek Jamborski.
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„Odlotowe Dzieciaki 2018”
W piątek 27 kwietnia scena sali widowisko-

wej Centrum Kultury stała się miejscem popisów 
młodych talentów z terenu naszej gminy. W zor-
ganizowanym po raz trzeci konkursie „Odlotowe 
Dzieciaki” wzięło udział ponad 100 osób, uczących 
się w klasach od 0 do VII. Konkurs został przepro-
wadzony w dwóch kategoriach wiekowych dla klas 
0–III oraz klas IV–VII. Celem konkursu była możli-
wość zaprezentowania swoich umiejętności przed 
publicznością, rozwijanie zainteresowań i uzdol-
nień: muzycznych, tanecznych oraz sportowych. 
Organizatorzy czyli Centrum Kultury i Promocji 
oraz Centrum Zarządzania Edukacją pragną stwo-
rzyć przegląd który poprzez sztukę i sport wpłynie 

na wrażliwość estetyczną, postawy, obyczaje i kul-
turę uczniów oraz stworzy atmosferę budowania 
wzajemnych relacji pomiędzy uczniami. Zachęci 
też uczniów do czynnego udziału w imprezach mu-
zycznych, tanecznych i sportowych, dzięki którym 
uwierzą w swój artystyczny potencjał. Tak napraw-
dę najważniejsze nie jest tu zwycięstwo, ale możli-
wość pokazania swoich umiejętności, przełamanie 
tremy przed występami publicznymi oraz możli-
wość nabrania doświadczenia, które wielokrot-
nie procentuje przy innych okolicznościach oraz 
podczas występów na skalę ogólnopolską. Trzeba 
przyznać, iż poziom występów co roku znacznie się 
podnosi, a młodzi wykonawcy, zwłaszcza Ci, którzy 
rozwijają swoje talenty, chodząc na systematyczne 
zajęcia wypadają znakomicie. W młodszej kategorii 
wystąpiło prawie 40 wykonawców. Oceniało ich 

niezależne jury ekspertów wśród których znaleźli 
się: Anna Szymczyk Sierak – Dyrektor CZE, spe-
cjalista od dziecięcych talentów, Ewelina Konarska 
– instruktor tańca, choreografka i zawodowa tan-
cerka, Wojciech Świtała – absolwent Akademii Mu-

zycznej oraz Piotr Sokół – wyczynowy sportowiec 
i trener. W tej kategorii, po długich obradach jury, 
wyróżnienia zdobyli: Blanka Wierzbińska, Zespół 
„Kaktusiki”,Julia Banach, Patrycja Salachna, Natalia 
Salachna, Marta Żuchowicz, Julia Cuppa, Blanka 
Brodowska i Dominika Jamróz, Emilia Luty, Wero-
nika Szymańska, Julia Firszt, Kacper Madejczyk, 
Maja Nowak, Klaudia Adamska oraz Maria Kucha-

rzyk. Natomiast miejsca na podium zajęli: I miejsce 
– Marika Brodowska, II miejsce – Karol Gwizdała 
wraz z siostrą, III miejsce – Julia Gut.

W kategorii IV–VII kl. zgłosiło się prawie 70 
osób, które oceniane były przez: Lidię Stefań-
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ską – trenera najwyższej klasy, choreografkę 
i specjalistkę od technik tanecznych, Krzysztofa 
Marchewczyka – sportowca, trenera sekcji judo,  
Urszule Papkę – przedstawicielkę dzieciaków, któ-
ra dwukrotnie triumfowała w poprzednich edy-
cjach konkursu „Odlotowe Dzieciaki” oraz Wojtka 
Świtałę – instruktora skrzypiec, absolwenta szkoły 
muzycznej. Jury w tej kategorii wyróżniło:Zuzannę 
Kudlańską, Zespół: (Julia Gil, Oliwia Kwatera, Julia 
Madejska, Oliwia Nowak, Natalia Sowa) Karolinę 

Gil, Piotra Wydrzyńskiego, Julię Duk, Elizę Kucałe, 
Alicję Wotlińską, Zespół Pawlo Gang – w składzie: 
Zuzanna Dutkiewicz, Justyna Jungiewicz, Amelia 
Mikuła, Paweł Dutkiewicz oraz Jakuba Kwiatek 
i Zespół El CRESENDO – w składzie: Moris Wierz-
bicki, Amelia Pacanek, Weronika Krawiec, Adam 
Tar, Maksymilian Wierzbicki.

Miejsca na podium zajęli: I miejsce – Sara 
Gniecka, II miejsce – Zespół „Funky Girls”, III miej-
sce – Estera Wierzbińska

Przyznano również specjalne wyróżnienia Na-
grodę „GRAND PRIX”, którą uhonorowano Ingę 
Paluch i Anikę Paluch!

Każdy „Odlotowy Dzieciak” otrzymał dyplom 
uczestnictwa w konkursie oraz wyjątkowy „odloto-
wy” worek na pamiątkę. Wyróżnione dzieci otrzy-
mały także puchary, medale i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez CKiP oraz Centrum Zarządza-
nia Edukacją.

Wszystkim „Odlotowym Dzieciakom” serdecz-
nie gratulujemy! Nie podawajcie się w rozwijaniu 
swoich pasji i talentów, a na pewno zaprocentuje 
to w waszym życiu. Natomiast opinie jurorów trak-
tujcie jako wskazówki do dalszego rozwoju swoich 
i tak już wspaniałych umiejętności.

„Z tańcem przez wieki”
W dniu 20 kwietnia w sali widowiskowej Cen-

trum Kultury odbyły się dwa koncerty instrumen-
talne pod wspólnym tytułem „Z tańcem przez 
wieki”. Słuchaczami byli uczniowie ze szkół pod-
stawowych w Łuczycach i Luborzycy oraz przed-

szkolaki z Kocmyrzowa, którzy z wielkim zaintere-
sowaniem i ciekawością wysłuchali, granych przez 
swoich rówieśników, utworów tanecznych z róż-
nych epok, z wielu krajów, wielu kompozytorów. 
Zabrzmiały więc tańce dawne, tańczone niegdyś 
na dworach całej Europy, polskie tańce ludowe 
oraz tańce charakterystyczne.

Wykonawcy starali się dopasować swój strój 
do tańca,jaki wykonywali, dzięki czemu słuchacze 

mogli z łatwością wczuć się w klimat i charakter 
danego tańca. Na scenie wystąpili młodzi instru-
mentaliści uczący się w naszym Centrum Kultury 
w Sekcji Instrumentów Klawiszowych i Zespołów 
Kameralnych, kierowanym przez panią Barbarę 
Hawling, która tego dnia zarówno prowadziła kon-
certy jak i akompaniowała swoim uczniom.

Cieszymy się z niesłabnącego zainteresowania 
naszym cyklem koncertów artystyczno-edukacyj-
nych kierowanych do uczniów szkół z naszej gminy, 
którzy uczą się odbierać muzykę graną na żywo 
i uczestniczą w życiu kulturalnym naszej gminy od 
najmłodszych lat.

W piątek 20 kwietnia na scenie CKiP wystąpili:
Fortepian – Patryk Giergielewicz, Julian 
Nowak, Karolina Kurpik, Ala Lutyńska, 
Gabrysia Makuszewska, Blanka Brodow-
ska,Radek Górecki, Emilka Wcisło, Rozalka 
Miętus, Emilka Miętus, Mateusz Mraczek
Skrzypce – Ala Lutyńska, Rozalka Miętus
Akordeon – Karol Macek
Flet poprzeczny – Emilka Miętus
Śpiew – Julia Gut, Blanka Brodowska,  
Lila Wójcik
Kastaniety, triangiel – Julia Gut

Pierwszy występ „Młodych  
Kosynierów”

W dniu 19.04.2018 w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury i Promocji odbył się pierwszy występ 
młodych muzyków, uczestników zainicjowanego 
w październiku 2017 projektu „Młodzi Kosynierzy”. 
Ich pierwszy występ dla publiczności zgromadził 
liczną widownię, która chętnie przyszła wysłuchać 
pierwszych efektów ich nauki. Wystąpiły dzieci 
uczące się w klasach trąbki saksofonu oraz klarne-
tu. Ku wielkiemu zaskoczeniu publiczności repertu-
ar był bardzo zróżnicowany oraz, jak na pierwszy 
publiczny występ, bardzo wymagający. Dzieci wy-
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14 medali dla naszej sekcji Wushu
21 kwietnia tego roku w Bratysławie odbyły się 

Międzynarodowe Mistrzostwa Kung-fu Wushu, 
w których uczestniczyło prawie 300 zawodników 
ze Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy oraz Polski. 
Nasz kraj reprezentowali zawodnicy z Krakowskiej 
Szkoły Wushu (KSWS) działającej przy Centrum 
Kultury i Promocji. Sędzią głównym zawodów był 
sędzia międzynarodowy Michał Adamowicz trener 
KSWS. Poziom tegorocznych zawodów był bardzo 
wysoki, a konkurencja wyjątkowo silna. Pomimo 
tego reprezentanci Polski zdeklasowali inne kraje 
zdobywając łącznie 10 złotych 2 srebrne i 2 brą-
zowe medale. Krakowska Szkoła Wushu została 
klubem, który w ogólnej klasyfikacji w sportowym 
Wushu okazał się najlepszy!. Reprezentacja KSWS 
składała się z następujących zawodników:

Kamila Światły – 2 złote medale
Mateusz Siemianow – 3 złote medale
Marcin Wilczyński – 3 złote medale
Piotr Cnota – złoty medal

Maciej Cnota – 1 złoty, 1 srebrny medal
Marika Brodowska – 1 srebrny, 1 brązowy medal
Patryk Juda – medal brązowy
Estera Wierzbińska – 4 miejsce
Maria Gałkowska –7 miejsce

Treningi sekcji Kung fu Wushu, odbywają się 
w Szkole Podstawowej w Luborzycy w poniedziałki 
i piątki w godzinach 16.00–17.00 grupa młodsza, 
17.00–19.00 grupa zaawansowana, gdzie można 
rozpocząć przygodę z tą dyscypliną sportu. W naj-
bliższym czasie w maju w Moskwie będą rozgrywa-
ne Mistrzostwa Europy i tam reprezentować nas 
będzie Mateusz Ciałowicz zawodnik KSWS oraz 
jako sędzia Michał Adamowicz. Kolejne stary to już 
Mistrzostwa Polski i International Grand Wushu 
Festiwal w Warszawie 16–17 czerwca. 

Najbliższa okazja żeby zobaczyć naszych za-
wodników na żywo to oczywiście „Dni Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca” 23 czerwca, na które 
gorąco zapraszamy.

stępowały w zespołach duetach, tercetach oraz 
solo. Młodzi wykonawcy mieli okazję poczuć się jak 
prawdziwi artyści występując z akompaniamentem 
fortepianu, który dodawał uroku występom, ale 
jednocześnie był dodatkowym elementem, któ-
ry oprócz oddechu, rytmu, znajomości nut, oraz 
stresu związanego z występem, uczestnicy musieli 
uwzględnić podczas gry. Publiczność reagowała 
bardzo żywiołowo. Na koniec inicjatorzy projektu 
– „Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Kosy-

nierzy z Luborzycy” wręczyli instruktorom drobne 
upominki w celu podziękowania im za trud włożony 
w naukę dzieci oraz organizację audycji. Koncert 
młodych artystów prowadziła pani Agnieszka Bro-
dowska oraz instruktor Grzegorz Martinson. Przy-
pominamy, że orkiestra „Młodzi Kosynierzy” to nie 
tylko te 3 klasy ale także inne: perkusja, flet, waltor-
nia, puzon czy tuba. Czekamy na występy pozosta-
łych uczniów! Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na 
kolejne spotkanie z muzyką!

Sukcesy „Unique Cheerleaders”
Kwiecień był miesiącem pełnym sukcesów dla 

dzieci trenujących w grupach „Unique Cheerle-
aders”. 7 kwietnia dwa składy „Unique Kids” oraz 
„Unique Pro” wystartowały w ogólnopolskich za-
wodach cyklu Grand Prix w Płocku. Skład „Unique 
Kids”, po dramatycznej rywalizacji, awansował do 
finału, w którym zajął 6 miejsce. Z kolei „Unique 
Pro” zdobyła tytuł Mistrza Mazowsza, stając na 

najwyższym miejscu. Sukcesy stały się mocną 
motywacją podczas ostatnich treningów przed 
Mistrzostwami Polski Polskiego Stowarzyszenia 
Cheerleaders.

W czasie najważniejszego turnieju cheerleaders 
w Polsce, naszą gminę reprezentował „Unique Pro”, 
startujący w kategorii zespoły „Pom Dance Elite 
Junior”, duet Oliwii Adamczyk oraz Sary Gnieckiej 

(kategoria Junior) oraz duet z najmłodszego skła-
du „Little Unique” Blanki Brodowskiej i Dominiki 
Jamróz (kategoria Dzieci). Wszystkie prezentacje 
naszych zawodniczek zasłużyły na gromkie brawa 
publiczności zgromadzonej w chorzowskiej hali 
MOSiR. Niezliczone godziny treningów przynio-
sły naszym zawodniczkom wysoką punktację i mi-
strzowskie tytuły. Duet Blanki i Dominiki zdobył 
Wicemistrzostwo Polski, tracąc jedynie 2 punkty 
do I miejsca. Zespół „Unique Pro” dzięki swojemu 
znakomitemu występowi zdobył III miejscu wśród 
16 startujących w finale drużyn. Natomiast Duet 
Oliwi oraz Sary został sklasyfikowany na IV miej-
scu, poprawiając swoją lokatę z marcowych elimi-
nacji w Garwolinie.

Do startu w Mistrzostwach nasze tancerki 
przygotowywały się już od sierpniowego obozu 
cheerleaders. Intensywne treningi oraz częste 
starty w turniejach pozwoliły Im na osiągnięcie 
doskonałej formy oraz zdobycie doświadczenia. 
Dziewczęta pracują nad choreografiami i techni-
ką tańca pod okiem trener Lidii Stefańskiej, która 
w tym roku otrzymała najwyższe krajowe upraw-
nienia dla trenerów cheerleadingu.
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„Talenty Małopolski 2018” 
– finał i wyróżnienie 

W piątek 27 kwietnia br. w Centrum Kultury 
Współczesnej „Solvay” w Krakowie odbyły się Eli-
minacje Powiatowe XXXI Małopolskiego Festiwalu 
Form Muzycznych i Tanecznych „TALENTY MA-
ŁOPOLSKI 2018”. Festiwal o formule konkursu ad-
resowany jest do dzieci i młodzieży województwa 
małopolskiego, zainteresowanych różnymi forma-
mi muzyki i tańca, działających w szkołach, świetli-
cach, klubach, ośrodkach kultury i innych placów-
kach kulturalno-oświatowych oraz uczestników 
niezrzeszonych. Gminę Kocmyrzów-Luborzyca re-
prezentowały dwie wokalistki CKiP sekcji wokalnej 
naszego Centrum Kultury i Promocji. W całych po-
wiatowych zmaganiach muzycznych wzięło udział 
114 uczestników – wokalistki, wokaliści i zespoły. 
Jury w składzie: Karolina Leszko, Paulina Karp i Ad-
rian Kulik – Dyrektor Festiwalu, postanowiło za-
kwalifikować do Finału Wojewódzkiego w Dobczy-
cach – 20 wokalistów i 4 zespoły. Wśród finalistów 
znalazła się nasza wokalistka Wiktoria Gorzkowska 

z Zastowa z piosenką „Hurt”, natomiast jedno z kil-
ku przyznanych przez Jury wyróżnień otrzymała 
Estera Wierzbińska z Łuczyc, która wykonała pio-
senkę z repertuaru Edyty Górniak „List”. Serdecz-
nie gratulujemy!

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie 
Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie

Zajęcia gimnastyki porannej
W Centrum Kultury wracamy z zajęciami 

gimnastyki porannej. 

Zapraszamy osoby, które chcą aktywnie rozpo-
cząć dzień, wzmocnić mięśnie i zapobiegać bólom 
kręgosłupa. Zajęcia zarówno dla osób młodych jak 
i seniorów.

Przewidywane terminy to wtorek i czwartek 
8:15. Prosimy o zapisywanie się na zajęcia pod nr 
telefonu 12 387 18 11. 

Ostateczne terminy oraz data rozpoczęcia za-
jęć zostaną podane w przypadku uzbierania się 
grupy.

Wspólnie sprzątamy naszą gminę
Z inicjatywy radnych gminy pani Katarzyny 

Konweckiej-Hołój oraz pana Michała Gomółki  
7 kwietnia br. przeprowadzona została akcja pn. 
„Legalna walka z nielegalnymi wysypiskami”. Wzięła  
w niej udział grupa ochotników, którzy wyposaże-

ni w worki i rękawiczki, a także dodatkowo zabez-
pieczeni przed kleszczami rozpoczęli sprzątanie  
w Luborzycy i Kocmyrzowie. Ilość zebranych śmieci 
była według uczestników „imponująca i przerażają-
ca zarazem”. Zgromadzone przez uczestników akcji 

„Dzień Ziemi” w Łuczycach
„Dni Ziemi” obchodzone 22 kwietnia, to czas, 

kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświa-
domić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trze-
ba wykorzystywać mądrze. Tak też było i u nas –  
w Łuczycach – 21 kwietnia w sobotę po raz kolejny 
została zorganizowana  przez Stowarzyszenie „Na-
sze Łuczyce”, przy współudziale Gminy Kocmyrzów- 

Luborzyca, LKS „Kosynierzy”oraz OSP Łuczyce ak-
cja „Sprzątania Łuczyc”. Już o godzinie 11.00 pełni 
zapału uczniowie, rodzice i strażacy, zaopatrzeni  
w odblaskowe kamizelki i worki na śmieci wyruszyli 
w teren, dotarli do miejsc, którymi na co dzień nie 
ma się kto zająć, posadzili kwiaty w donicach przy 
stacji PKP. To niesamowite z jakim zaangażowaniem 
pod okiem dorosłych dzieci sprzątały Łuczyce,  
za co oczywiście po powrocie zostały nagrodzone 
słodyczami. I nawet pogoda, która w ubiegłym roku 
płatała nam figle, teraz zrewanżowała się i pomogła 
w zorganizowaniu akcji. Po zakończeniu prac po-

rządkowych, mieszkańcy spotkali się przy boisku 
wielofunkcyjnym, gdzie przy ognisku można było 
odpocząć i upiec kiełbaski. Równolegle na boisku 
rozegrany został mecz siatkówki pomiędzy druży-
nami młodzieży z OSP ,która tradycyjnie pokonała 
reprezentację szkoły wzmocnioną nauczycielami  
i rodzicami. Zabawa była przednia, każdy znalazł coś 
dla siebie. Na koniec, o godz. 16 rozegrany został 
mecz towarzyski drużyn „Oldboy” Łuczyce – Ska-
ła. Panowie dali z siebie 100%. Po meczu wszyscy 
mogli poczęstować się smakołykami z grilla. Każ-
dorazowo akcja „Sprzątania Łuczyc” połączona jest  
z różnego rodzaju aktywnością, mającą na celu in-

tegrację mieszkańców i wspólną zabawę. Każdy, kto 
czynnie brał udział w imprezie, na pewno świetnie 
się bawił. Organizatorzy dziękują wszystkim tym, 
którzy włączyli się w akcję, po raz kolejny udowod-
nili, że Łuczyce potrafią się zjednoczyć i wspólnie 
osiągnąć zamierzony cel!
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Nieznane skarby sztuki sakral-
nej naszej gminy – część III
Ampułki mszalne z luborzyckiej świątyni

Wśród wielu wspaniałych zabytków sztuki sa-
kralnej, które możemy podziwiać w luborzyckim 
kościele, znajdują się także, z pozoru nierzucają-
ce się w oczy, dwie wykonane ze srebra ampułki 
mszalne w kształcie konewek, pochodzące naj-
prawdopodobniej z roku 1534. Taką bowiem datę 
wyryto na podstawie jednej z nich. Na obu am-
pułkach wyryte są także litery. Są to odpowiednio 
litera A (od łacińskiego aqua – woda) i V (łacińskie 
vinum – wino). Jednakże szczególnie ważnymi ryta-
mi, które dostrzec możemy na naszych ampułkach 
są herb Gryf oraz napis „IANUS KOCZMIRZOW-
SKI”, pozwalający nam zidentyfikować ich darczyń-
cy. Prawdopodobnie więc ampułki te stanowią 
pierwszy zachowany dar dla kościoła w Luborzycy, 
którego fundatorem był przedstawiciel okolicznej 
szlachty.

Starannie wykonane, niemal pozbawione orna-
mentyki, luborzyckie ampułki są jednym z najstar-
szych tego rodzaju zabytków, który zachował się 
w niemal idealnym stanie do dnia dzisiejszego, nie 
tylko na obszarze Małopolski. Jak już wspomniano 

powyżej luborzyckie ampułki: „Są to koneweczki 
z uchami, dzióbkami i przykrywkami w kształcie ser-
ca, który odpowiada otworowi. Ampułki mają cokoliki 
z dwóch listewek, pomiędzy którymi mieści się żłobek 
karbowany pionowo” – (cytat za A. Bochnak, J. Pa-
gaczewski, Zabytki przemysłu artystycznego w ko-
ściele parafialnym w Luborzycy).

Podziwiając ampułki, tą kolejną „perełkę” znaj-
dującą w się w kościele parafialnym w Luborzycy, 
nie sposób nie wspomnieć choćby w kilku krótkich 
zdaniach osoby i rodziny ich fundatora. Rodzina 
Kośmirzowskich (Kocmyrzowskich) to jedna z naj-
starszych rodzin szlacheckich związanych z dzieja-
mi ziem dzisiejszej gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
Jej związki z Kocmyrzowem sięgają drugiej połowy 
XIV wieku i trwać będą aż do połowy XVI wieku. 
Pierwszym jej przedstawicielem, którego osoba 
odnotowana została w zachowanych dokumen-
tach, był Abraham z Kośmirzowa, a wspomnia-
ny zapis pochodził z roku 1367. Rodzina Kośmi-
rzowskich odznaczała się wyjątkowo niestałym 
i konfliktowym usposobieniem. Jej członkowie nie 

tylko kłócili się z najbliższymi sąsiadami, ale nie-
rzadko otwarcie sprzeciwiali się władzy królewskiej 
i kościelnej. Szczególne fatalnie wyglądały relacje 
Kośmirzowskich z biskupami krakowskimi na prze-
łomie XV i XVI wieku. Potęgował je zapewne fakt, 
iż w tym właśnie okresie, część majątku ziemskie-
go w Kocmyrzowie była własnością biskupią. W jej 
skład wchodziły 3 łany kmiece, 3 zagrody z rolami 
oraz karczma. Szczególnie napięte relacje pomię-
dzy Kośmirzowskimi a biskupem krakowskim pano-
wały w latach dziewięćdziesiątych XV w., kiedy to 
biskupem krakowskim był syn królewski Fryderyk 
Jagiellończyk. Janusz Kośmirzowski przegrał pro-
wadzony w latach 1493–1494 proces z biskupem 
Fryderykiem, w wyniku czego część jego majątku 
uległa konfiskacie m.in. majątek ziemski w Czer-
nichowie. Sam Janusz Kośmirzowski najprawdo-
podobniej w obawie przed dalszymi konsekwen-
cjami sporu z potężnym biskupem uciekł z Polski. 
Powrócił dopiero w roku 1496, o czym świadczy 
zachowany glejt królewski wydany przez króla 

Jana Olbrachta, który zezwolił Januszowi Kośmi-
rzowskiemu na powrót do kraju wraz z trzema 
towarzyszącymi mu osobami. Zgodnie z informa-
cjami podanymi w Herbarzu Polskim Bonieckie-
go, Janusz Kośmirzowski żył z pewnością jeszcze 
w latach dwudziestych XVI wieku, data jego śmierci 
pozostaje niestety nieznana. Stąd też otwartym 
pozostaje pytanie, czy fundatorem ampułek lubo-
rzyckich był przedstawiony powyżej „awanturnik 
kocmyrzowski”, za jakiego zapewne i w swoich 
czasach uchodził Janusz Kosmirzowski, czy też, co 
wydaje się bardziej prawdopodobne, jego syn Jan 
zwany potocznie „Januszem”, który w roku 1534 
liczył sobie kilkanaście lat, był więc już osobą do-
rosłą, a o którym zachowało się niestety znacznie 
mniej wiadomości.

Opr. 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.

4. A. Boniecki, Herbarz polski

5. Słownik historyczno – geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu.

śmieci, zostały posegregowane do odpowiednich 
worków, a następnie przetransportowane do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Podczas sobotniej akcji, jej uczestników spo-
tkały także miłe niespodzianki. Karczma „Cekie-
rówka” zaprosiła Ich  na szarlotkę z lodami. Gościł 
Ich także w swoim gospodarstwie przyrodniczym, 
w którym znajduje się m.in. hodowla ponad 20 ga-
tunków ptaków, miłośnik naturalnego ekosystemu 
i drzewostanu, uznany hodowca ptaków i zwierząt 
kopytnych pan profesor Andrzej Dubiel.   

Organizatorzy akcji radna Luborzycy Kata-
rzyna Konwecka-Hołój oraz radny Kocmyrzowa 
Michał Gomółka bardzo dziękują Wszystkim jej 

uczestnikom, mając nadzieję, że następnym razem 
będzie Ich jeszcze więcej. 
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