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Rozlicz PIT przekazując część  
swojego podatku na rozwój  
naszej Gminy!

Szanowni Państwo,

jeżeli mieszkacie w naszej Gminie, a nie je-
steście tutaj zameldowani, wskażcie w Urzędzie 
Skarbowym Gminę Kocmyrzów-Luborzyca jako 
miejsce zamieszkania!

Dlaczego to ważne?
Prawie 38 % wpływów z podatku dochodo-

wego od osób fizycznych powraca do ich miejsca 

zamieszkania – przekazywane jest z budżetu pań-
stwa do budżetu gminy, w której mieszkają. Wiele 
osób mieszkających w Gminie Kocmyrzów-Lu-
borzyca zameldowanych jest w innych gminach 
i rozlicza się zgodnie z miejscem zameldowania, 
a nie faktycznego zamieszkania. Część zapłaco-
nego przez te osoby podatku dochodowego zasila 
wtedy budżet innej gminy. Tracimy pieniądze, które 
mogłyby wpłynąć na poprawę komfortu życia na-
szych Mieszkańców.

Spotkanie Zarządu Powiatu Krakowskiego  
z Wójtami i Burmistrzami w Baranówce

Dnia 19.02.2019 r. w Centrum Kultury i Pro-
mocji w Baranówce odbyło się spotkanie Zarządu 
Powiatu i Prezydium Rady Powiatu w Krakowie 
z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Krakowskiego.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział tak-
że Marszałek Województwa Małopolskiego pan 
Witold Kozłowski oraz Wicemarszałek Małopolski 
pan Łukasz Smółka dyskutowano o możliwościach 
rozwojowych każdej z małopolskich gmin. Spotka-
nie rozpoczęło się przywitaniem przybyłych gości 
przez Starostę Krakowskiego pana Wojciecha Pał-

kę. Po powitaniu głos zabrał Wójt Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca pan Marek Jamborski, który 
przedstawił prezentację multimedialną prezentują-
cą rozwoju naszej gminy.

Kolejnym punktem spotkania była informacja 
na temat realizacji projektu „E-usługi” w informacji 
przestrzennej Powiatu Krakowskiego” zaprezen-

towana przez pana Leszka Wojciecha Bastę – Dy-
rektora Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru 
Starostwa Powiatu Krakowskiego. Prezentację na 
temat inwestycji dróg wojewódzkich omówiła na-
tomiast Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich 

pani Marta Maj. W następnej kolejności głos za-
brali: Marszałek Województwa Małopolskiego pan 
Witold Kozłowski oraz Wicemarszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego pan Łukasz Smółka w sprawie 
możliwości wsparcia projektów samorządowych 
ze środków budżetu Województwa Małopolskiego 
w roku 2019. W dalszej części spotkania swoje sta-
nowisko w zakresie pozyskiwania środków unijnych 
zaprezentował Dyrektor Departamentu Funduszy 
Europejskich pan Hubert Guz. Ostatnim punktem 
zebrania była prezentacja Stowarzyszenia Rodziny 
Kolpinga z Luborzycy.
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V Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

25 lutego 2019 roku odbyła się V Sesja Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której uczest-
niczyli również zaproszeni goście w osobach pana 
Tomasza Dąbrowskiego, Kierownika Zarządu Re-
jonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach oraz 
pani Agnieszki Gudowskiej – Zastępcy Kierownika 
Zarządu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowi-
cach.

Po przyjęciu przez Radę porządku obrad oraz 
protokołu z poprzedniej IV Sesji Rady Gminy, 
obecni na posiedzeniu V Sesji Rady Gminy, Radni, 
Sołtysi i mieszkańcy gminy, wysłuchali informacji 

na temat planowanych w bieżącym, 2019 roku, 
inwestycji związanych z drogą wojewódzką 776. 
Informacje ten przedstawił zebranym pan Tomasz 
Dąbrowski, który w pierwszej części swojej wypo-
wiedzi omówił przygotowywaną budowę, odcinka 
trasy rowerowej „EuroVelo 11”. Odcinek tej liczącej 
32 km drogi rowerowej (od granic miasta Krako-
wa do granicy z Województwem Świętokrzyskim), 
będzie przebiegał przez naszą gminę, w istotnej 
swojej części wzdłuż drogi wojewódzkiej 776. Jak 
poinformował pan T. Dąbrowski, w 2019 r. plano-
wane jest wykonanie niezbędnej do realizacji tego 
projektu dokumentacji, natomiast właściwe pra-
ce budowlane związane z realizacją projektu ww. 
trasy rowerowej będą realizowane w następnych 
latach, przy założeniu pozyskania zewnętrznego 

wsparcia finansowego. Następnie, pan Kierownik 
T. Dąbrowski poinformował obecnych na Sesji:  
”... iż, obecnie Zarząd Województwa Małopolskiego 
prowadzi ocenę złożonych w ramach Inicjatyw Sa-
morządowych przez samorządy lokalne wniosków, 
dotyczących inwestycji i modernizacji dróg woje-
wódzkich. Wśród tych wniosków znajduje się również 
wniosek złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzy-
ca, dotyczący budowy odcinka chodnika przy drodze 
wojewódzkiej 776”. Kontynuując swoją wypowiedź 
pan T. Dąbrowski podkreślił, że Zarządu Rejonu 
Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach wiele uwagi 
poświęca na systematyczne, czasem drobne, ale 
ważne prace związane ze stałym podniesieniem 
poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi wo-
jewódzkiej 776.

Po zakończonym wystąpieniu pana T. Dąbrow-
skiego rozpoczęła się dyskusja, w której udział wzię-
li radni: pani M. Doniec, pani K. Konewecka-Hołój, 
pan W. Zięciak, pan T. Rozpondek, pan K. Krupiński 
oraz sołtysi pani E. Konieczna (Prusy) i pan M. Wy-
pych (Pietrzejowice). Wśród poruszonych tematów 
szczególnie wiele miejsca poświęcono koniecz-
ności dalszej, sukcesywnej budowie chodników 
wzdłuż drogi wojewódzkiej, uzupełnienia powsta-
łych uszkodzeń w już istniejących chodnikach 
przy drodze wojewódzkiej m.in. w miejscowości 
Dojazdów, wprowadzenie zmian mających na celu 
ułatwienie wyjazdu z dróg podporządkowanych na 

drogę wojewódzką, zwiększenia bezpieczeństwa 
korzystania z niej m.in. poprzez lepsze oznakowa-
nie drogi, a także montaż ekranów ochronnych na 
kilku odcinkach drogi 776 np. w Prusach.

W kolejnym punkcie realizowanego porządku 
obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jambor-
ski, który przedstawił zebranym prace w okresie, 
który upłynął od poprzedniej IV Sesji Rady Gminy. 
Po wystąpieniu pana Wójta sprawozdania z działal-
ności Stałych Komisji Rady w tym samym okresie 
przedłożyli ich Przewodniczący: pani Anna Szlach-
ta – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Pe-
tycji, pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji 
Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowi-
ska, pan Krzysztof Krupiński – Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, pan Władysław Zięciak – Prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, pan 
Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji 
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, pani 
Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodnicząca 
Komisji Planowania, Inicjatyw Społecznych, pan 
Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdro-
wia, Oświaty, Kultury i Sportu.  

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła 
uchwałę w sprawie: uchwalenia statutów so-
łectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Przyjęcie 
uchwały poprzedziło wystąpienie Przewodniczą-
cej Rady Gminy pani Małgorzaty Doniec, która 
przedstawiła wyniki konsultacji społecznych, które 
miały miejsce podczas zebrań wiejskich, jakie od-
były się w poszczególnych sołectwach i zapropo-
nowane na nich zmiany w treści statutów. Zmiany 
te zostały w przytłaczającej większości zaakcepto-
wane przez Radę i wprowadzone do uchwalonych 

statutów sołectw.
Kontynuując obrady Radni podjęli uchwałę 

określającą termin wyborów Sołtysów i Rad So-
łeckich. Zgodnie z jej treścią wybory te odbędą się 
w okresie pomiędzy 20 marca a 10 kwietnia 2019 
roku.

Kolejne z podjętych na V Sesji Rady Gminy 
uchwał to uchwały:

• w sprawie wprowadzenia stałego zakazu 
spożywania, sprzedaży i podawania napo-
jów alkoholowych w miejscach publicznych 
nie wymienionych w ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi. 

Podjęta uchwała wprowadziła stały zakaz 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alko-
holowych w następujących miejscach na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: tereny parkingów 
publicznych, tereny przystanków komunikacji pu-
blicznej, tereny publicznych obiektów sportowych, 
rekreacyjnych takich jak place zabaw, siłownie na 
świeżym powietrzu, boiska wielofunkcyjne, oto-
czenie wokół budynków użyteczności publicznej, 
pomieszczenia wspólne budynków wielomieszka-
niowych będących własnością gminy w szczegól-
ności: klatki schodowe i inne ciągi komunikacyjne, 
piwnice, strychy, bramy oraz podwórka przynależ-
ne do budynków wielomieszkaniowych.

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Krakowskiemu na realizację zadania 
drogowego w 2019 roku.

Zgodnie z treścią ww. uchwały Gmina Kocmy-
rzów-Luborzyca postanowiła udzielić Powiato-
wi Krakowskiemu pomocy finansowej w kwocie 
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400 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę, 
w ramach Inicjatyw Samorządowych (inwestycje 
drogowe w ramach IS-ów realizowane są dzięki 
wspólnemu ich finansowaniu przez samorządy 
gminne, w tym przypadku Gminę Kocmyrzów-Lu-
borzyca oraz Powiat Krakowski), drogi powiatowej 
nr 2160K Wola Luborzycka – Wilków w formie 
dotacji celowej, pochodzącej ze środków budżetu 
gminy na rok 2019.

Ostatnie z podjętych na poniedziałkowej Sesji 
uchwał to uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej na 2019 rok oraz Wielolet-
niej Prognozie Finansowej na lata 2019–2025.

Posiedzenie V Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca zakończyła realizacja punktu porządku 

obrad poświęconego omówieniu spraw bieżących 
oraz wolnych wniosków.

I Sesja Gminnej Rady Seniorów
Dnia 27 lutego 2019 r. na sali obrad Urzędu 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się I Sesja 
Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca. 
Obrady I Sesji GRS otwarła, a następnie prowa-
dziła pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca 
Rady Gminy. W posiedzeniu udział wzięli, oprócz 
członków Radnych Seniorów, pan Marek Jambor-
ski - Wójt Gminy, pani Anna Szymczyk-Sierak – Se-
kretarz Gminy oraz grupa osób, która zainicjowała 
powstanie Gminnej Rady Seniorów : pani Barbara 
Kazior – Prezes Fundacji MILA, pani Renata Wiss, 

pani Grażyna Bebak, pani Katarzyna Prusak, pani 
Elżbieta Turek – Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, pani Renata Rumińska-Busz 

(członek Gminnej Rady Seniorów), a także pani 
Aneta Bilnicka – koordynator ds. senioralnych fun-
dacji MILA. 

W trakcie posiedzenia Radni-Seniorzy otrzymali 
zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. 
W głosowaniu tajnym dokonali wyboru Prezydium 
Gminnej Rady Seniorów w składzie: pani Danuta 
Sokół, pan Henryk Laskosz, pan Andrzej Natkaniec. 
Następnie,wybrane Prezydium, wyłoniło ze swego 
grona: Przewodniczącą GRS, którą została pani 
Danuta Sokół, Wiceprzewodniczącego GRS, 
którą to funkcję sprawował będzie pan Henryk 
Laskosz oraz Sekretarza GRS w osobie pana An-
drzeja Natkańca.

Gminna Rada Seniorów wskazała również swo-

Spotkanie z sołtysami
W poniedziałek 4 marca 2019 r. w sali obrad 

Urzędu Gminy odbyło się spotkanie Wójta pana 
Marka Jamborskiego z sołtysami Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca. W spotkaniu tym uczestniczyły 
również: pani Małgorzata Doniec – Przewodniczą-
ca Rady Gminy, pani Anna Szymczyk-Sierak – Se-
kretarz Gminy oraz pani Kornelia Łakomy – Skarb-
nik Gminy.

W pierwszej części spotkania Wójt Gminy pan 
Marek Jamborski przedstawił zebranym prezen-
tację dotyczącą rozwoju gminy w ostatnim okresie, 
a także szczegółowo omówił zadania realizowane 

jego Przedstawiciela do Małopolskiej Sieci Rad Se-
niorów w osobie pana Bogusława Janika.

Zgodnie ze Statutem, Rada Seniorów obrado-
wać będzie według kalendarza opracowanego 
przez Prezydium, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał.

Warto podkreślić, iż głównym celem działania 
Gminnej Rady Seniorów jest służenie seniorom po-
przez reprezentowanie ich interesów wobec Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca oraz tworzenie warunków 
do pobudzania aktywności osób starszych w spo-
łeczności gminnej. Jej członkowie zostali wybra-
ni w trakcie zebrań wiejskich przeprowadzonych 
w naszej gminie. Każde spośród 25 sołectw mogło 
delegować do Rady jednego przedstawiciela. Osta-
tecznie do Gminnej Rady Seniorów wybranych 
zostało 21 osób. Są to: pani Marianna Raźna –  

Baranówka, pani Barbara Wójcik - Dojazdów, 
pani Janina Pietruczak – Głęboka, pan Józef 
Chmiel – Goszcza, pan Zenon Korfel – Goszy-
ce, pani Elżbieta Ścigalska – Karniów, pani Maria 
Kwatera – Kocmyrzów, pani Bogusława Król – 
Krzysztoforzyce, pan Józef Piekarczyk – Lubo-
rzyca, pani Teresa Wierzban – Łososkowice, pan 
Bogusław Janik – Łuczyce, pan Jerzy Berżowski 
– Maciejowice, pan Andrzej Natkaniec – Mar-
szowice, pani Renata Rumińska-Busz – Pietrze-
jowice, pan Henryk Laskosz – Prusy, pani Danuta 
Sokół – Sadowie, pan Władysław Dej – Skrze-
szowice, pan Mirosław Machnik – Wiktorowice, 
pan Tadeusz Gołąb - Wola Luborzycka, pani Ewa 
Senderska - Wysiołek Luborzycki, pani Krystyna 
Zbroja - Zastów. W przypadku czterech sołectw 
gminy kandydaci do Rady Seniorów nie zostali zgło-
szeni.
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obecnie przez gminę. W dalszej części poniedział-
kowego spotkania odbyła dyskusja na temat wyod-
rębnienia w budżecie gminy na rok 2020 środków 
stanowiących Fundusz Sołecki. Ostateczną decy-
zję w tej sprawie podejmie Rada Gminy w terminie 
do 31 marca br. Ostatnim punktem spotkania było 
omówienie spraw bieżących. W trakcie realizacji 
tego punktu omówione zostały zgłaszane przez 
Sołtysów kwestie dotyczące m.in. infrastruktury 
drogowej, oświetlenia oraz utrzymania czystości 
i porządku w gminie.

Walne Zebrania Sprawozdawcze jednostek 
OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Jak co roku, na przełomie lutego i marca odby-
ły się w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej 
działających na terenie naszej gminy Walne Zebra-
nia Sprawozdawcze. Jako pierwsi podsumowania, 
minionego 2018 roku, dokonali w sobotę 23 lutego 
druhowie z jednostek OSP w Głębokiej i Marszo-
wicach. Kolejne strażackie zebrania odbyły się: 
w Skrzeszowicach i Łososkowicach – 24 lutego, 
Czulicach – 1 marca, Maciejowicach i Łuczycach – 
2 marca, Rawałowicach i Goszycach – 3 marca oraz 
Karniowie i Goszczy – 9 marca br.

We wszystkich tych spotkaniach obok druhów 
z poszczególnych jednostek OSP uczestniczyli: 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, a zarazem 
Wójt Gminy, druh Marek Jamborski oraz Komen-
dant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca. W te-

gorocznych strażackich zebraniach sprawozdaw-
czych udział wzięli także zaproszeni Goście, wśród 
których byli m.in. Radni Powiatu Krakowskiego, 
Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Do-
niec, Radni i Sołtysi naszej gminy, członkowie Rad 
Sołeckich, przedstawiciele KM PSP w Krakowie 
oraz Komisariatu Policji w Słomnikach, dyrektorzy 
szkół, a także przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych działających w naszej gminie.

Podczas walnych zebrań sprawozdawczych 
druhowie zapoznali się ze szczegółowymi spra-
wozdaniami o działalności jednostek OSP w 2018 
roku, w tym m.in. o liczbie wyjazdów i podjętych 
interwencji, pozyskanym sprzęcie, prowadzonej 
działalności szkoleniowej i profilaktycznej oraz za-
kresie podejmowanych przez członków OSP dzia-

łań na rzecz lokalnych społeczności. Dopełnieniem 
przedłożonych sprawozdań merytorycznych były 
sprawozdania finansowe przedstawione przez 
skarbników oraz sprawozdania i opinie Komisji Re-
wizyjnych dotyczące oceny działalności Zarządów 
poszczególnych jednostek OSP. Po zakończeniu 
części sprawozdawczej odbyły się głosowania, 
w wyniku których Zarządy otrzymały absoluto-
rium.

W dwu jednostkach OSP naszej gminy tj. 
OSP Łososkowice i OSP Maciejowice druhowie 
dokonali wyboru nowych Prezesów Zarządu. 

I tak w Łososkowicach Prezesem wybrany został 
druh Tomasz Blitek, natomiast Prezesem OSP 
Maciejowice został druh Leszek Kaczmarczyk.

Walne Zebrania Sprawozdawcze były także 
okazją dla uhonorowania druhów za ich zaangażo-
wanie i osiągnięcia, m.in. podczas zebrania OSP Łu-
czyce wyróżnieni zostali druhowie, którzy najczę-
ściej brali udział w akcjach ratowniczych w 2018 
roku. Za takie zaangażowanie wyróżnieni zostali 
druhowie  tej jednostki: Katarzyna Kowacka,  
Adrian Krzyworzeka, Marcin Łach i Andrzej Zięba.

OSP Marszowice

OSP Czulice

OSP Łuczyce

OSP Goszcza

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 
DOTYCZĄCE II EDYCJI PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza przedstawicieli 
lokalnych organizacji: (działających na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-
Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki) stowarzyszeń, fundacji, parafii i innych 
organizacji prospołecznych, w tym grup nieformalnych, na spotkanie informacyjno-promocyjne 
dot. II EDYCJI PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE, które odbędzie się dnia 10 kwietnia (środa) 
2019r. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Michałowice (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 
32-091 Michałowice).

Serdecznie zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa
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Promesy dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 7 marca 2019 r. w siedzibie Małopol-

skiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wójt 
Gminy pan Marek Jamborski, odebrał promesę dla 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na utworzenie Klu-
bu „Senior+” w kwocie 58 051,05 zł, w ramach 
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej „Senior+”.

Promesę wręczył Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pan Sta-
nisław Szwed.

W trakcie uroczystości zostały również wrę-
czone promesy w ramach Programu „Maluch+”. 
Przypominamy, iż nasza gmina otrzymała dofi-
nansowanie w zakresie tworzenia miejsc opie-
ki w ramach Resortowego programu instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie: 
150 400,00 zł, całość zadania to 168 000,00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym prze-
widuje się utworzenie dwóch dodatkowych oddzia-
łów, tj. 16 miejsc w Samorządowym Żłobku "Małe 
Misie" w Wysiołku Luborzyckim.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Dnia 06.03.2019 r. zostały podpisane umo-

wy na termomodernizację budynków użytecz-
ności publicznej: świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Zastów, remizy w miejscowości Łuczyce 
oraz remizy w miejscowości Goszcza a także 
na pełnienie kompleksowego nadzoru inwe-
storskiego nad w/w zadaniami. Termin realizacji 
wszystkich prac termomodernizacyjnych wy-

znaczono do dnia 31.07.2019 r. Wszystkie 
w/w zadania objęte są dofinansowaniem z Unii Eu-
ropejskiej w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego. Całkowi-
ta wartość prac termomodernizacyjnych na trzech 
w/w obiektach wyniesie: 511 071,00 zł. brutto. 
Unia Europejska w ramach projektu sfinansuje  
60% kosztów kwalifikowanych.

Budowa parkingu „Parkuj i jedź” zlokalizowanego  
w centrum Kocmyrzowa

Dnia 14.03.2019 r. wybrano najkorzystniejszą 
ofertę na realizację I cz. przedmiotu zamówienia 
pn: „Budowa parkingu «Parkuj i jedź»” zlokalizo-
wanego w centrum Kocmyrzowa» w ramach pro-
wadzonego postępowania przetargowego doty-
czącego budowy parkingów typu „Parkuj i jedź" na 
terenie naszej gminy (II etap). W najbliższym czasie 

zostanie podpisana umowa na rzeczową realizację 
prac. Termin realizacji zamówienia zaplanowano 
do dnia 31.08.2019 r. Zadanie jest dofinansowane 
z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020.

Bieżące remonty dróg gminnych
Ogłoszono postępowanie przetargowe na reali-

zację zadania: „Bieżące remonty dróg gminnych”. 
Zakres prac obejmuje: 

• wykonanie robót ziemnych w tym: zebranie 
poboczy, odtworzenie rowów, korytowanie, 
mechaniczne karczowanie krzaków i przy-
cięcie gałęzi; 

• roboty dotyczące nawierzchni dróg w tym: 
uzupełnienie ubytków w nawierzchniach 
tłuczniowych oraz dodatkowe wzmocnienie 
nawierzchni kruszywem; 

• prace odwodnieniowe w tym: wykonanie 

zjazdów wraz z montażem rur średnicy 500 
mm i 600 mm, wykonanie ścianek czoło-
wych; utwardzenie nawierzchni zjazdów, 
umocnienie dna i skarp rowów elementami 
prefabrykowanymi. Prace realizowane będą 
sukcesywnie do dnia 31.08.2019 r. 

Więcej informacji w przedmiotowym temacie 
przedstawimy Państwu w kolejnym numerze gaze-
ty.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

Budowa Obiektu Kultury – Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie
Dnia 11.03.2019 r. rozstrzygnięto postępowa-

nie przetargowe na realizację zadania pn: „Budowa 
Obiektu Kultury – Świetlicy Wiejskiej w Dojaz-
dowie”. W najbliższym czasie zostanie podpisana 
umowa na rzeczową realizację prac. Termin realiza-
cji zamówienia zaplanowano do dnia 31.08.2020 r. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania: „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020.

Wsparcie finansowe na zakup  
książek do bibliotek szkolnych

Szkoły na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca otrzymały dofinansowanie na zakup książek do 
bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego progra-
mu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
– Priorytet 3. 

Kwota dofinansowania: 40 960,00 zł. War-
tość całości zadania 51 200,00 zł.
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014–2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT

Realizując zadania zmierzające do poprawy ja-
kości życia mieszkańców gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca, między innymi dzięki rozwojowi infra-
struktury technicznej i poprawy stanu środowiska 
naturalnego, w miesiącu marcu bieżącego roku, 
ukończono kolejny etap budowy Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzo-
wie. 

W ramach dotychczas wykonanych prac, teren 
PSZOK został ogrodzony i utwardzony pod drogi 
wewnętrzne i parking. Obiekt wyposażono w kon-
tenery socjalno-biurowe oraz instalacje kanalizacji 
opadowej wraz z zbiornikiem, kanalizację sanitarną 
z szczelnym zbiornikiem bezodpływowym, instala-
cję wodociągową, elektryczną i teletechniczną dla 
systemu monitoringu. Wykonano także fundamen-
ty pod cztery zadaszone wiaty, gdzie zbierane będę 
odpady szczególnie narażone na warunki atmos-
feryczne. Dzięki sprzyjającej pogodzie, roboty bu-
dowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. 

Przedsięwzięcie polegające na budowie PSZOK 
ma na celu stworzenie warunków dla mieszkańców 
naszej gminy do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, w tym odpadów, które nie są odbie-

rane bezpośrednio z terenu. Dzięki tej inwestycji 
poprawie ulegnie efektywność systemu selektyw-
nego gospodarowania odpadami. Dzięki lepszemu 
systemowi segregacji, poszczególne frakcje od-
padów komunalnych nadających się do recyklingu 
zostaną odpowiednio zagospodarowane. Mamy 
nadzieję, że jednocześnie zwiększeniu ulegnie 
świadomości ekologicznej mieszkańców w wyniku 
promowania segregacji „u źródła” oraz idei recy-
klingu, co na pewno nie pozostanie bez wpływu na 
zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy. 
Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodaro-
wanie jego zasobami, zwraca uwagę na utrzymanie 
obecnego stanu środowiska na poziomie gwaran-
tującym następnym pokoleniom korzystanie z nie-
go w stopniu równym, w jakim korzystają obecne 
pokolenia, zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. Kolejnym celem jest zwiększenie udziału 
odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do 
wszystkich zebranych odpadów komunalnych na 
terenie gminy, co pozwoli w przyszłości chociaż 
częściowo zredukować stale rosnące koszty zago-
spodarowania odpadów zmieszanych.

Wniosek o wsparcie przebudowy dróg rolniczych
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 26 lutego 

2019 r. złożyła wniosek o dofinansowania zadań 
środkami budżetu Województwa Małopolskiego, 
związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych, na przebudowę dwóch odcinków dróg rol-

niczych w miejscowościach Wysiołek Luborzycki 
i Rawałowice. Wnioskowana kwota dofinansowa-
nia z budżetu Województwa Małopolskiego wyno-
si 160 000,00 zł co stanowi 50% wartości zadania.

Stowarzyszenie Korona Północnego  
Krakowa – planowane nabory wniosków

Szanowni Państwo,
Ze względu na pojawienie się oszczędności 

z poprzednich naborów na tzw. działania przedsię-
biorcze (Podejmowanie działalności gospodarczej 
oraz Rozwijanie działalności gospodarczej) Stowa-
rzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje 
zorganizować jeszcze jeden nabór na te właśnie 
działania. Niestety ze względu na trwającą ciągle 
weryfikację wniosków, w tym momencie (marzec 
2019) nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty 
i budżetu dla naborów. Będzie to najprawdopodob-
niej II lub III kwartał 2019 roku. 

Dla przypomnienia poniżej przedstawiamy pod-
stawowe kryteria dostępu do planowanych kon-
kursów na działania przedsiębiorcze:

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. Osobą fizyczną, jeżeli:

• Jest obywatelem państwa członkowskiego 
UE

• Jest pełnoletnia
• Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiej-

skim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba 
fizyczna nie wykonuje działalności gospo-
darczej

• Miejsce oznaczone adresem, pod którym 
wykonuje działalność gospodarczą, wpisa-
nym do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, znajduje się 
na obszarze wiejskim objętym LSR – w przy-
padku gdy osoba fizyczna wykonuje działal-

ność gospodarczą, albo
2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, 

jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje 
się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą oso-
bowości prawnej, której ustawa przyznaje zdol-
ność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej 
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim ob-
jętym LSR.

Podejmowanie działalności gospodarczej – 
o pomoc może ubiegać się podmiot, który nie pod-
lega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje 
działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD 
jako produkcja artykułów spożywczych lub pro-
dukcja napojów; w okresie 2 lat poprzedzających 
złożenie wniosku nie wykonywał działalności go-
spodarczej i nie została mu przyznana dotychczas 
pomoc na operację w tym zakresie. Maksymalnie 
można ubiegać się o 80 tys. zł (100% kosztów 
kwalifikowanych) w formie premii (dotacji). Należy 
utworzyć co najmniej jedno miejsc pracy (może być 
samo zatrudnienie) i utrzymać je przez co najmniej 
2 lata od daty wypłaty płatności końcowej.

Rozwijanie działalności gospodarczej – pod-
miot wykonuje działalność gospodarczą, do któ-
rej stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej. Pomoc 
przyznawana jest w wysokości 50% kosztów kwa-
lifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wyno-
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si 200 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca 
pracy, lub: pomoc przyznawana jest w wysoko-
ści 70%kosztów kwalifikowanych, a maksymalna 
kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł, przy założeniu 
utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeże-
niem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie 
zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych (np. 
osoba długotrwale bezrobotna). Utrzymanie miej-
sca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia wy-
płaty płatności końcowej.

Szczegółowe informacje na temat procedury 
oceny i wyboru, a także kryteriów wyboru opera-
cji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej 
www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 
2014–2020 oraz w biurze Stowarzyszenia (ul. Jana 
Długosza 36, 32-091 Raciborowice; nr tel.: 12 346 
43 12, 664 067 821). 

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa

Niezanieczyszczanie dróg błotem
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na problem 

pojawiający się okresowo na naszych drogach naj-
częściej w czasie intensywnych prac polowych, 
polegający na wwożeniu z pół przez maszyny rol-
nicze, dużych ilości błota, co stanowi realne zagro-
żenie dla uczestników ruchu drogowego. Opony 
maszyn rolniczych mają bardzo głębokie bieżniki, 
w których zatrzymują się błoto i glina. Przez to na 
drogach robi się bardzo niebezpiecznie. W takiej 
sytuacji nawet niewielkie opady deszczu, sprawiają, 
iż jezdnię przykrywa śliska warstwa mazi znacząco 
ograniczająca przyczepność i wydłużająca drogę 
hamowania. Podobny problem dotyczy także wy-
jazdów z placów budowy, gdzie ciężarówki i koparki 
poruszają się po nie utwardzonym terenie. Przypo-
minamy, iż na podstawie art. 45 ust.1 p. 9 Kodek-

su drogowego, za zanieczyszczenie drogi, zgodnie 
z taryfikatorem, grozi kara od 50 do 200 zł.

Ankietyzacja źródeł ciepła
W związku z koniecznością wdrażania uchwa-

lonych przez władze Województwa Małopolskie-
go, przepisów mających przyczynić się do popra-
wy jakości powietrza, których realizacja wiąże się 
z wprowadzeniem ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, gdzie następuje spalanie pa-
liw stałych (węgiel, drewno), Urząd Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca realizuje programy dotyczące 
wymiany starych kotłów i montażu instalacji wyko-
rzystujących odnawialne źródła energii. Większość 
z tych działań, wymaga dofinansowania, ze źródeł 
zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, chcąc w przy-
szłości kontynuować, a nawet rozwijać pomoc 
dla mieszkańców, w dostosowaniu źródeł ciepła 
do wymogów przepisów w tym tzw. „uchwały an-
tysmogowej” i „Programu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego”, zobowiązana jest do 
zebrania aktualnych danych o ilości i rodzaju węglo-
wych źródeł ciepła, a także potrzebach w zakresie 
termomodernizacji budynków oraz odnawialnych 
źródeł energii. 

Niezbędne informacje, właściciele nieru-
chomości zamieszkałych, będą mogli przeka-
zać w najbliższej przyszłości w formie krótkiej 
ankiety, której treść zostanie opublikowana na 
stronie internetowej tut. urzędu. Wypełnione 
dokumenty, będzie można składać bezpośrednio 
na dzienniku podawczym w urzędzie gminy lub 
elektronicznie pod adresem e-mailowym: ankie-
ty@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl.

Jednocześnie informujemy, iż nieruchomości 

z których ww. ankiety nie spłyną w sposób opisany 
powyżej, zostaną odwiedzone przez ankieterów, 
tak aby bezpośrednio zebrać wymagane informa-
cje. Każdy ankieter będzie wyposażony w odpo-
wiednie upoważnienie na podstawie którego bę-
dzie możliwa weryfikacja jego tożsamości. 

Przekazane przez Państwa informacje będą nie-
zwykle użyteczne i zostaną wykorzystane wyłącz-
nie do tworzenia nowych form wsparcia mieszkań-
ców w zakresie pomocy doradczej oraz finansowej.

Dziękujemy za zaangażowanie i każdą uzupeł-
nioną ankietę.

Apelujemy do mieszkańców gminy  
o niewypalanie traw na polach i miedzach

Wypalanie traw na łąkach i nieużytkach w związ-
ku z zagrożeniem jakie powoduje dla zdrowia i życia 
ludzi oraz ogólnie pojętego środowiska, jest wy-
raźnie zabronione odpowiednimi przepisami pra-
wa, 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 przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 

Sankcje prawne w tym zakresie reguluje art. 131 
tej samej ustawy, gdzie znalazł się zapis: „Kto... wy-

pala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki 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.



MARZEC NR 5–6/283–284 MARZEC NR 5–6/283–284

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

1716

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

1716

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI

Smarządowy Żłobek "Małe Misie"    –  zapisy
Dyrektor Samorządowego Żłobka „MAŁE 

MISIE” w Wysiołku Luborzyckim, ogłasza nabór 
wniosków na nowo utworzone oddziały w ramach 
dofinansowania programu „MALUCH+” 2019 oraz 
zapisy na nowy rok szkolny 2019/2020.

Plan rekrutacji: do 30 kwietnia 2019 r. – zapisy 
na przyjęcie od września 2019 r. (16 miejsc)

Komplet dokumentów należy składać u dyrek-
tora Żłobka od pn-pt w godzinach 8:00–11:00

Szczegóły rekrutacji, karty zapisu, oświad-
czenia o zameldowaniu i zatrudnieniu, znaj-
dziecie Państwo na naszej stronie internetowej  
www.malemisieluborzyca.pl w zakładce „Strefa Ro-
dzica/Wnioski”. Serdecznie zapraszamy

Jubileusz 200-lecia istnienia Szkoły Podstawowej  
im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach

Z dumą informujemy o zbliżającym się Jubile-
uszu 200-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. 
ks. Jana Długosza w Raciborowicach.

Pragniemy, aby Jubileusz stał się okazją do 
wspomnień, refleksji, ale również planowania dzia-
łań na przyszłość oraz podejmowania nowych wy-
zwań, jakie stawia przed nami współczesny świat. 
Chcemy, by był okazją do odbycia sentymentalnej 
podróży w przeszłość, ale zarazem połączył trady-
cję z nowoczesnością.

Szkoła nasza od lat pełniła ważną rolę wśród lo-
kalnej społeczności. Starania o jej założenie zostały 
podjęte przez mieszkańców wsi Raciborowice, Za-
stów i Węgrzce, którzy 14 sierpnia 1819 r. wystąpili 
do władz w Krakowie z prośbą o utworzenie szkoły 
początkowej parafialnej. Swoją działalność rozpo-
częła 1 października 1819 r. w budynku starego 
browaru. Jej historia związana była z burzliwymi 
losami naszego kraju. Szkoła kształciła pokolenia 
Polaków zarówno podczas zaborów, jak i później, 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Główne obchody zaplanowano na dzień 17 maja 
2019 r. Rozpoczną się mszą w kościele pw. św. Mał-
gorzaty w Raciborowicach, następnie przeniosą do 
budynku szkoły, gdzie zaprezentowany zostanie 
program artystyczny. Uroczystości zakończy sesja 
historyczna. Wcześniej natomiast, 16 maja, odbę-
dzie się koncert Orkiestry Wieniawa, wielokrotnie 
nagradzanej na festiwalach i konkursach polskich 
oraz zagranicznych. W orkiestrze grają uczniowie 
i absolwenci naszej szkoły.

Uroczystościami pragniemy uczcić dwustulet-
nią historię szkoły w Raciborowicach, ale zarazem 
pokazać, że do dziś pozostaje ona ważnym ośrod-
kiem kształcenia i wychowania. Co roku mury jej 
opuszczają nowe rzesze absolwentów, podejmując 
dalszą naukę w szkołach krakowskich. Jubileuszo-
we obchody dadzą im sposobność, by powspomi-
nać dawne lata i spotkać się z kolegami, koleżanka-
mi oraz nauczycielami. Mamy nadzieję, że Jubileusz 
będzie okazją do świętowania dla całej społeczno-
ści lokalnej i zostanie zapamiętany na długi czas.

Społeczność szkolna

Społeczność szkolna serdecznie zaprasza Przyjaciół Szkoły  
na Jubileusz 200-lecia istnienia 

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach 

1819 - 2019 

 

Program uroczystości: 

16 maja 2019 r. 
 

godz.18.00  - koncert Orkiestry Dętej "Wieniawa" 

17 maja 2019 r. 

 

godz. 11.00 – msza święta w kościele pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach 

godz. 12.15 – program artystyczny 

godz. 13.15 – spotkanie przy kawie 

godz. 14.15 – sesja historyczna  
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„Skrzydła Dobroci 2018”
W piątek 22 lutego 2019 r. w siedzibie Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
w Baranówce odbyła się, już po raz czwarty, fina-
łowa Gala Plebiscytu „Skrzydła Dobroci. Plebiscyt 
ten organizowany jest z inicjatywy radnych Gminy, 
działających w Komisji Planowania i Inicjatyw Spo-
łecznych oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury 
i Sportu. Honorowy Patronat nad czwartą edycją 
Plebiscytu objęli Wojewoda Małopolski pan Piotr 
Ćwik, Starosta Powiatu Krakowskiego pan Woj-
ciech Pałka oraz Wójt Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca pan Marek Jamborski.

Podczas piątkowej Gali wręczone zostały hono-
rowe statuetki osobom i firmom szczególnie zaan-
gażowanym w różnorodne formy działalności na 
rzecz mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Przybyłych na tegoroczną Galę Gości, wśród 
których byli m.in.: Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego pan Tomasz Urynowicz, Starosta 
Powiatu Krakowskiego pan Wojciech Pałka, Wójt 
Gminy pan Marek Jamborski, Radni Powiatu Kar-
kowskiego pani Beata Bartoszek i pan Włodzi-
mierz Tochowicz, Przewodnicząca Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca pani Małgorzata Doniec, 
Radni i Sołtysi naszej gminy, Komendant Gminny 
OSP pan Andrzej Szwajca, dyrektorzy placówek 
oświatowych, przedstawiciele organizacji poza-
rządowych i klubów sportowych, reprezentanci lo-
kalnego biznesu, a przede wszystkim Laureaci po-
przednich edycji Plebiscytów „Skrzydła Dobroci”, 
powitani zostali przez prowadzących tę wyjątkową 
Galę radnych: panią Katarzynę Konewecką-Hołój 

– Przewodniczącą Komisji Planowania i Inicjatyw 
Społecznych oraz pana Grzegorza Marca – Prze-
wodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury 
i Sportu.

Po powitaniu Gości, pani Katarzyna Konewec-
ka-Hołój przybliżyła zebranym ideę i historię Ple-
biscytu: „Plebiscyt jest inicjatywą radnych gminy z Ko-
misji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji 
Zdrowia, Kultury, Oświaty i Sportu. Już po raz czwarty 
mieszkańcy mogli zgłaszać osoby, które wg nich wpły-
wają pozytywnie na lokalne społeczeństwo poprzez 
swoje inicjatywy, postawę czy też zachowanie wobec 
drugiego człowieka. Przedstawienie i uhonorowanie ta-
kich osób ma bardzo duże znaczenie. Laureaci „Skrzy-
deł Dobroci” często, cały swój czas dzielą pomiędzy 
własne życie prywatne i zawodowe, a działalność 
społeczną. Często podejmowane przez nich działania 
i inicjatywy stają się wzorem dla innych mieszkańców 
naszej gminy, często też powodują, iż osoby te angażu-
ją się w działalność na rzecz lokalnej społeczności”. Jak 
zaznaczyła pani K. Konewcka – Hołój: „Bardzo ważna 
jest rola samorządu, który stara się wspierać każdą po-
zytywną aktywności i działalność naszych mieszkań-
ców”.

Po wystąpieniu pani K. Koneweckiej -Hołój na-
stąpiła najważniejsza część IV finałowej Gali Ple-
biscytu „Skrzydła Dobroci 2018”, którą była pre-
zentacja i uhonorowanie tegorocznych Laureatów, 
wybranych przez Kapitułę Plebiscytu, spośród licz-
nych zgłoszonych kandydatur.

Laureatami IV edycji Plebiscytu „Skrzydła 
Dobroci 2018” zostali:

W kategorii „Bohater Roku”: Pan Grzegorz 
Makuszewski, który na miejscu wypadku drogo-
wego udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu 
z otwartym złamaniem i przeciętą tętnicą udową. 
Jak powiedział, prezentujący osobę pana Grzego-
rza, Radny pan Radosław Zębala: „Czasami kilka se-
kund pokazuje jak możemy zareagować w sytuacjach 
trudnych dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla nas sa-
mych. Pan Grzegorz widząc wypadek i leżącego po-
szkodowanego, bez wahania przystąpił do udzielenia 
pierwszej pomocy i to właśnie te kilka sekund i pod-
jęte przez pana Grzegorza działania zadecydowały  

o życiu człowieka”.
„Bohaterowi Roku”, panu Grzegorzowi Maku-

szewskiemu, Honorową Statuetkę „Skrzydła Do-
broci 2018”, wręczył Wójt Gminy pan Marek Jam-
borski.

W kategorii wyróżnienie za całokształt 
działalności i pracy zawodowej: Pan Krzysztof  
Malik, wieloletni działacz społeczny i samorządo-
wy, przedsiębiorca, wspierający organizacje poza-
rządowe, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej 
i rodzinnej. 

Panu Krzysztofowi Malikowi, Honorową Statu-
etkę „Skrzydła Dobroci 2018”, wręczył Starosta 
Powiatu Krakowskiego pan Wojciech Pałka.

Pan prof. nadzw. dr hab.Eligiusz Madejski, 
inicjator i organizator organizowanych od ponad 
trzydziestu lat Gminnych Igrzysk Sportowych 
Szkół Podstawowych, imprezy która cieszy się 
wielkim uznaniem wśród całej lokalnej społecz-
ności. Uczestnicząca w niej młodzież, nie tylko 
uczestniczy w sportowej rywalizacji, ale przede 
wszystkim otrzymuje wspaniałe przykłady wycho-

wania patriotycznego, o co szczególnie dbają stali, 
Honorowi Goście Igrzysk – kombatanci walk o Nie-
podległość naszej Ojczyzny.

Panu profesorowi Eligiuszowi Madejskiemu, 
Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2018”, 
wręczył Wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego pan Tomasz Urynowicz.

W kategorii inicjatywa społeczna na rzecz 
promocji lub poprawy życia w naszej gminie: 
ksiądz Mieszko Ćwiertnia – nagroda specjalna, 
inicjator organizacji rekonstrukcji historycznej wy-

darzeń „Bitwy o Kraków 1914”, która miała miejsce 
m.in. na terenach naszej gminy. Zajmuje się eduka-
cją historyczną w szkołach, uczestniczy w projekcie 
„Odkrywcy historii”. Jest inicjatorem i organiza-
torem licznych wydarzeń kulturalno – religijnych, 
w tym m.in. „Żywej Szopki Betlejemskiej” czy też 
Konkursów Bukietów w święto Matki Boskiej Ziel-
nej. W swojej działalności, wiele czasu poświęca 
pracy z młodzieżą, organizując dla niej wyjazdy 
wakacyjne, wyjazdy do kina oraz inne formy aktyw-
nych działań. Jest redaktorem parafialnej gazety 
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„Krzyż Luborzycki”, a swoje artykuły historyczne 
publikuje także na łamach „Wiadomości Lokalnych 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.

Księdzu Mieszkowi Ćwiertni, Honorową Statu-
etkę „Skrzydła Dobroci 2018”, wręczył Wójt Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski.

Pani Maja Moczyńska-Papka, osoba, która 
swoją działalnością zachęciła do aktywności fizycz-
nej dzieci, młodzież i seniorów. Promuje zdrowy 
styl życia, popularyzuje kulturę fizyczną w naszej 

gminie. Jest autorem projektów które zdobyły do-
tację na bezpłatne zajęcia sportowe dla młodzieży 
i seniorów.

Dzięki jej inicjatywie kilkadziesiąt osób z tere-
nu gminy odbyło bezpłatny kurs pierwszej pomo-
cy, a młodzież na wyjazdowych zajęciach poznała 
zasady bezpiecznego korzystania z rekreacji nad 
wodą. Pani Mai Moczyńskiej – Papka, Honorową 
Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2018”, wręczył Sta-
rosta Powiatu Krakowskiego pan Wojciech Pałka.

Pani Magdalena Tańska, to osoba zaangażowa-
na w prowadzenie licznych animacji na rzecz lokal-
nej społeczności. Reaktywowała świetlicę wiejską 

w Kocmyrzowie. Za sprawą pozyskanych przez nią 
środków z licznych projektów w świetlicy odbywają 
się bezpłatne zajęcia dla mieszkańców w każdym 
wieku. Zorganizowała także „Święto Dyni”, na któ-
re przybyli mieszkańcy z całej gminy. Pani M. Tań-
ska została równie wyróżniona nagrodą Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zajęcie II miejsca 
w konkursie na animatora lokalnej społeczności. 
Pani Magdalenie Tańskiej, Honorową Statuetkę 
„Skrzydła Dobroci 2018”, wręczyła Radna Powiatu 
Krakowskiego pani Beata Bartoszek.

W kategorii przedsiębiorca roku:
Karczma „Cekierówka”, w imieniu której Ho-

norową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2018”, z rąk 
Przewodniczącej Rady Gminy Kocmyrzów-Lubo-

rzyca pani Małgorzaty Doniec, odebrał współwła-
ściciel firmy pan Rafał Biniek.

Firma „Mpress” Usługi Poligraficzno-Graficzne 
Michał Gomółka, w imieniu której Honorową Sta-
tuetkę „Skrzydła Dobroci 2018”, z rąk Radnego Po-

wiatu Krakowskiego pana Włodzimierza Tochowi-
cza, odebrał właściciel firmy pan Michał Gomółka.

Jak podkreślił radny, pan Paweł Mazur, prezen-
tując wszystkim obecnym na IV Gali Plebiscytu 
„Skrzydła Dobroci 2018” działalność obydwu wy-
różnionych firm: „... cechy, charakteryzujące działal-
ność wyróżnionych firm, to szerokie otwarcie na po-
trzeby społeczności lokalnej m.in. poprzez wspieranie 
działalności organizacji pozarządowych, szkół, klubów 
sportowych, a także systematycznie prowadzona 
działalność charytatywną na rzecz tych mieszkańców 
naszej gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ży-
ciowej”.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia Statuetek 
„Skrzydła Dobroci 2018”, głos zabrał Wójt Gminy 
pan Marek Jamborski, który serdecznie pogratu-
lował wszystkim Laureatom, a organizatorom po-
dziękował za Ich inicjatywę i znakomitą organizację 
piątkowej Gali.

Z kolei wszystkim, którzy wsparli organiza-
cję IV Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci”, w tym 
Wojewodzie Małopolskiemu i Staroście Powiatu 
Krakowskiego za objęcie Patronatem tegorocznej 
Gali, władzom samorządowym Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, szczególnie zaś Wójtowi Gminy 
panu Markowi Jamborskiemu, za wszechstronne 
wsparcie, a tym samym możliwość organizacji tej 
wyjątkowej imprezy, a firmie „Barwa” za ufundo-
wanie specjalnych upominków dla tegorocznych 

Laureatów podziękowali państwo: Katarzyna Ko-
newecka-Hołój i Grzegorz Marzec. Ponadto swoje 
podziękowania skierowali oni do pana Pawła Dysa 
za przygotowanie oprawy muzycznej oraz pana 
Dariusza Kasprzaka odpowiedzialnego za oprawę 
multimedialną IV Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobro-
ci 2018”.

Po zakończeniu oficjalnej części Gali Plebiscytu 
„Skrzydła Dobroci 2018”, jej organizatorzy, po-
dobnie jak miało to miejsce w minionych latach, nie 
zapomnieli o artystycznym wymiarze tej uroczy-
stości, który zapewnił porywający występ wokalny 
Gabrieli Świerczek.
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IV Kongres Kobiecości w Centrum 
Kultury i Promocji

Jak co rok, w okolicach Święta Kobiet, Centrum 
Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy or-
ganizuje Kongres Kobiecości. W tym roku odbył się 
on 9 marca pod hasłem „Kobieta zdrowa i szczęśli-
wa”.

Spotkanie, podzielone było na kilka paneli tema-
tycznych, a rozpoczęło się wykładem „Niezależne 
kobiety są szczęśliwsze” prowadzonym przez panią 
Annę Zarzeka. Prelekcja dotyczyła dodaniu paniom 
odwagi w podnoszeniu samooceny, jak być przed-
siębiorczą, pełną pasji i pomysłów. Kolejny panel to 
porady kosmetyczne, manicure i makijaż.

Kosmetyczki i wizażystki ze Studia fryzur i uro-
dy „Justyna” doradzały paniom, jak powinny być 
poprawnie wykonywane zabiegi kosmetyczne. In-
nym elementem na Kongresie był temat pielęgna-
cji ciała – „Kobiece SPA na wiosnę”. Spotkanie to 
przygotowała pani Marlena Ostrowska-Grzywiń-

ska, a można było się na nim dowiedzieć – jak dbać 
o urodę oraz nabywać zdrowych nawyków poprzez 
oczyszczanie organizmu.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty sadzenia roślin w szklanych słojach –
„Las w słoiku”, prowadzone przez pracowniczkę 
CKiP – panią Elżbietę Pierwołę. Na zajęciach panie 
tworzyły w słojach własne kompozycje z żywych 
roślin, żwirku i piasku.

IV Kongres Kobiecości w Centrum Kultury 
i Promocji zakończyły gorące rytmy samby, rumby 
kubańskiej oraz tańca z Karaibów – bachata. Zaję-
cia prowadzili tancerze – Sebastian Nabielec i Ka-
mil Nowak.

Uczestniczki tegorocznego Kongresu, którym  
serdecznie dziękujemy za udział, z pewnością  
nabyły nowe doświadczenia i miło spędziły czas.

Paweł Dys
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Karnawał w Centrum Kultury
W czwartkowe przedpołudnie 14 lutego 2019 r. 

w Centrum Kultury odbył się bal karnawałowy, 
zorganizowany podczas zajęć „Twórczej Akade-
mii Malucha”. Na bal przybyły kotki, biedroneczki, 
smoki, krasnale, piłkarze, księżniczki owieczki wraz 
ze swoimi opiekunami. Podczas balu dzieci zmaga-
ły się z deszczem kolorowych piłek oraz „tańcami 
połamańcami” w rytmie ulubionych przebojów 
dziecięcych. Tradycyjnie był też poczęstunek, a na 
zakończenie każdy dostał kolorowego balonika. 
Nad świetną zabawą naszych milusińskich czuwa-
ła „smerfetka” którą była pani Elżbieta Pierwoła, 
prowadząca na co dzień zajęcia „Twórczej Akademii 
Malucha”.

Bal karnawałowy na „Dzikim 
Zachodzie”

W sobotę 16 lutego 2019 r. w naszym Centrum 
Kultury odbył się bal karnawałowy ,,Na Dzikim 
Zachodzie”, podczas którego najmłodsi mieszkań-
cy naszej gminy mieli okazję do wspólnej zabawy. 
W tym wyjątkowym balu udział wzięli kowbo-
je i kowbojki oraz Indianki i Indianie, a także inni 
„przebierańcy”. Były zabawy, tańce i konkurencje 

w stylu kowbojskim, do których zachęcali prowa-
dzący bal animatorzy Kowboj – Marcin, Indian-
ka  – Ela i Wódz Indian – Kamil. Dla uczestników 
zabawy przygotowano poczęstunek pozwalający 
zregenerować siły. Zabawa dostarczyła dzieciom 
wiele miłych wrażeń, a następny bal karnawałowy 
już za rok.
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Zwycięstwo dzięki wytrzymałości  
i technice

IX Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła w Judo 
rozgrywane w dniu 2 marca 2019 r. w ramach dru-
giej rundy „International Judo League” zgromadziły 
504 zawodników i zawodniczek z 50 klubów z Pol-
ski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy. W turnie-
ju gminę Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowali 
Lena Ziembla i Wojciech Małczyk. Lena Ziembla 
startowała w wadze 34 kg U13. Z eliminacji trafiła 
do repasaży po przegraniu walki ze srebrna meda-
listką tej wagi. W pierwszej walce repasażowej po-
konała swoją przeciwniczkę, by niestety w kolejnej 
walce zejść z maty pokonana przez kontuzję. Osta-
tecznie Lena zajęła 7 miejsce. Drugi nasz repre-
zentant Wojciech Małczyk stoczył z zawodnikiem 
z Krosna zacięty ponad 10 minutowy pojedynek 
(normalny czas walki to 3 minuty). Dobre przygo-
towanie kondycyjne zaowocowało zwycięstwem. 
Kolejna walka to zwycięstwo przed czasem. Osta-
tecznie Wojtek zajął I miejsce w wadze +81 kg U17. 
To drugi już medal tego zawodnika w tegorocznej 
edycji „International Judo League”, poprzedni brą-

zowy medal wywalczył na zawodach Krakowie. 
Naszym zawodnikom życzymy dalszych udanych 
startów.

Krzysztof Marchewczyk

„Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie”
W czwartek 21 lutego 2019 r. Filia Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Goszczy gościła panie ze 
Stowarzyszenia „Aktywna Wieś w Goszczy i Sa-
dowiu”. Tematem przewodnim spotkania były „Cie-
kawe miejsca, ciekawi ludzie”. Na początku Panie 
wysłuchały informacji o bibliotece oraz jej historii. 
Zapoznały się także z publikacjami lokalnych auto-
rów, wśród nich znalazły się tomiki wierszy, opra-
cowania historyczne, kroniki. Szczególną uwagę 
poświęcono „Kronice wsi Goszcza” napisanej przez 
Władysława Zielińskiego. Opowiadała o niej córka 
autora Elżbieta Jungiewicz, która zwróciła uwa-
gę na najciekawsze fakty z historii wsi. Stało się to 
początkiem dyskusji na temat zmian zachodzących 
we wsi oraz wspomnień z przeszłości. W ramach 
poszukiwania ciekawych miejsc i ciekawych ludzi, 
w dalszej części spotkania, Renata Natkaniec, na-
uczyciel – polonista, zarekomendowała kilka inte-
resujących książek podróżniczych znajdujących się 
w księgozbiorze biblioteki. Wśród nich znalazły się 
książki o Afryce, Indiach oraz reportaże o dokona-
niach polskich himalaistów. Rozmawialiśmy tak-
że o książce Szymona Hołowni „Last minute.24h 
chrześcijaństwa na świecie”, która wprowadziła 

uczestników spotkania w atmosferę kolejnej pre-
zentacji. Przygotowała ją pani Anna Jungiewicz, 
uczestniczka tegorocznych Dni Młodzieży w Pa-
namie. Obecni w bibliotece mogli obejrzeć cieka-
we zdjęcia i pamiątki, wysłuchać relacji z podróży..
Rozwiązywali także zagadkę dotyczącą logo Dni 
Młodzieży. Pani Ania opowiedziała także o swoich 
doświadczeniach związanych z pobytem na misjach 
w Afryce. Wieczorne spotkanie przy kawie i słod-
kim poczęstunku przebiegało w bardzo miłej at-
mosferze i sprzyjało interesującej rozmowie

Wiesława Zielińska

„Targi Edukacyjne” w Luborzycy
1 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Lubo-

rzycy zostały zorganizowane „Targi Edukacyjne”. 
W naszych progach gościło 28 krakowskich szkół 
średnich lub zespołów szkół. Goście zaprezen-
towali swoje szkoły, przedstawili gimnazjalistom 
i ósmoklasistom oferty kształcenia . Każdy uczeń 
mógł się zapoznać z rodzajem profili kształcenia 
w danej szkole,wziąć ulotki, dopytać o interesują-
ce go szczegóły. Bardzo ważnym jest fakt, że targi 
dały możliwość naszym uczniom porozmawiania 
z uczniami danej szkoły. Ten przekaz informacji 
przez trochę starszych kolegów nasi uczniowie 
bardzo sobie cenią. Z targów w naszej szkole sko-
rzystali również ósmoklasiści ze szkół podstawo-
wych z Kocmyrzowa, Pietrzejowic i Goszczy.

Sportowe przerwy w SP w Kocmyrzowie
W SP Kocmyrzów I uczniowie w czasie przerw 

śródlekcyjnych mają możliwość korzystania z sali 
gimnastycznej. Pod okiem nauczycieli wychowania 
fizycznego dzieci mogą grać i bawić się z rówieśni-
kami. Największą popularnością cieszy się „Błyska-
wica” – gra polegająca na usunięciu kolegi z gry po-
przez celny rzut do kosza. Oczywiście można także 
grać w piłkę siatkową, tenisa stołowego, badminto-
na oraz poskakać na skakance.

Zapisy na zajęcia do sekcji piłki ręcznej – „Łączy nas piłka”.
LKS „Kosynierzy” Łuczyce prowadzi nabór do 

sekcji piłki ręcznej dziewcząt Szkoły Podstawo-
wej w sezonie 2019/2020. Zapraszamy chętne 
zawodniczki. Treningi prowadzone będą przez tre-
nera, panią Bożenę Orzeł. Zachęcamy wszystkich 

Rodziców do skorzystania z formularza na naszej 
stronie LKS „Kosynierzy Łuczyce” celu zapisania 
swoich „pociech” do naszej sekcji. Szczegółowych 
informacji udziela, jak i zapisy prowadzi Andrzej 
Jamborski tel.500 339 806.
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Ach co to był za bal!
W Szkole Podstawowej w Goszczy odbył się wy-

jątkowy bal karnawałowy, na który przybyło mnó-
stwo wspaniałych postaci. Były więc księżniczki, 
aniołki, kociaki, policjanci, czarownice, a nawet 
Pocahontas. Ba... Przybył nawet król we własnej 
osobie! Pomysłowość dzieci i rodziców nie zna gra-
nic, dzięki temu mogliśmy podziwiać rewelacyjne 
stroje, piękne maski i zaskakujące makijaże. Na 

szczęście w każdym dorosłym jest ukryte dziecko, 
dlatego również rodzice i nauczyciele stanęli na wy-
sokości zdania i pokazali, że też potrafią się bawić. 
W grupie 30+ również nie zabrakło wspaniałych 
strojów takich jak „Smerfetka”, „Chinka”, „Czarow-
nica”, „Wróżka” czy „Szejk”. Po prezentacji wspa-
niałych karnawałowych strojów przyszła pora na 
tańce. Rewelacyjną zabawę dla najmłodszych po-
prowadziły nasze wspaniałe animatorki oferując 

mnóstwo świetnej zabawy w rytm muzyki, gry 
z nagrodami, malowanie twarzy, bańki mydlane gi-
ganty oraz coś na osłodę. Do tańca potrzeba mnó-
stwo energii, ale Mamy zadbały o to, aby energii 
nikomu w tym dniu nie zabrakło. Wspólnymi siłami 
przygotowały pyszny poczęstunek dla wszystkich 
uczestników balu. Były pyszne szarlotki, niebiańsko 
smaczne „Malinowe Chmurki” i klasyczne serniczki. 
Niestety, w końcu wybiła godzina, w której musieli-
śmy się pożegnać. Na szczęście za rok znów się spo-
tkamy na balu, prezentując nowe stroje i tańcząc do 
hitów 2019. Za możliwość świetnej zabawy dzięku-
jemy pani Małgosi, która zajęła się organizacją balu 
i trzymała rękę na pulsie, aż do samego końca. 

Paula Komenda

„Dzień Otwarty” w Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie
W środę 6 marca 2019 r. w Szkole Podstawo-

wej w Kocmyrzowie odbył się „Dzień Otwarty” 
dla Rodziców i Dzieci z Przedszkola Samorządo-
wego „Wesoła Gromadka” w Dojazdowe, które we 
wrześniu rozpoczną naukę w klasie I. Organizato-
rzy „Dnia Otwartego” pokazali sześciolatkom, jak 
szkoła wygląda od wewnątrz, co w niej jest cieka-
wego i w jaki sposób można zagospodarować tu 
swój czas. Stąd też, zaangażowani w organizację 
„Dnia Otwartego” nauczyciele oraz uczniowie kilku 
klas swoim gościom mieli do zaproponowania wie-
le ciekawych zajęć. Spotkanie rozpoczął Dyrektor 
Szkoły pan Marek Bielak, który serdecznie przywi-

tał przybyłych Gości. Na początek przedszkolaki 
obejrzały elementy występów artystycznych na 
sali gimnastycznej, przygotowane przez starszych 
uczniów. Następnie, pod opieką nauczycieli,dzieci 
wyruszyły na zajęcia przygotowane przez nauczy-
cieli w poszczególnych salach. Były więc zajęcia 
komputerowe, zabawy i zajęcia ruchowe na sali 
gimnastycznej, zajęcia „Małego Odkrywcy” oraz 
zabawa z tablica multimedialną. Przedszkolaki mo-
gły również posłuchać gry na gitarze i zaśpiewać 
wspólnie z panem Sławkiem Górą, nauczycielem 
szkoły. Na zakończenie, wszyscy Goście zostali za-
proszeni do sali na słodki poczęstunek. Pobyt gości 

E-dowody osobiste
Od 4 marca 2019 r. trwa wydawanie nowych 

dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. 
E-dowody będą stopniowo zastępować obecnie 
używane - w miarę ich naturalnego procesu wymia-
ny. Oznacza to, że wszystkie dotychczas wydane 
dowody osobiste zachowują ważność do termi-
nów w nich określonych. Natomiast każdy oby-
watel, który będzie chciał wymienić swój dotych-
czasowy dowód na nowy, z warstwą elektroniczną 
może to zrobić w dowodnym urzędzie gminy/mia-
sta na terenie kraju.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe 
funkcje dowodu osobistego  – potwierdza tożsa-
mość posiadacza i jego obywatelstwo oraz upraw-
nia do przekraczania granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, bę-
dzie można używać e-dowodu do:

• uwierzytelniania się w e-usługach,

• podpisywania dokumentów elektronicznych,
• korzystania z automatycznych bramek gra-

nicznych na lotniskach,
• komunikacji obywatela z administracją pu-

bliczną, służbą zdrowia oraz podmiotami 
komercyjnymi

Nowe dowody będą z zewnątrz podobne do 
obecnych, natomiast wewnątrz będzie znajdował 
się chip, w którego pamięci znajdą się m. in. dane 
do identyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie 
graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Użycie 
warstwy elektronicznej dowodu, będzie się odby-
wało przez włożenie lub przyłożenie dokumentu 
do czytnika. 

Dodatkowe informacje, w tym jak korzy-
stać z e-dowodu, można znaleźć na stronie  
www.edowod.gov.pl

z przedszkola w Dojazdowie dostarczył wszystkim 
wielu miłych emocji. Szkoła Podstawowa w Kocmy-
rzowie to szkoła, która ma do zaproponowania 
szereg dodatkowych zajęć pozalekcyjnych pro-
wadzonych przez uczących tu nauczycieli, opiekę 
pedagoga. Uczniowie uczestniczą w wielu pro-
gramach edukacyjnych oraz wielu projektach. Jej 
atutem jest niewątpliwie niewielki obiekt, który 
stwarza warunki do indywidualnego podejścia do 
ucznia. Teraz od Rodziców zależy, czy zdecydują się 
zapisać swoje dziecko właśnie do tej szkoły. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się wszyscy uśmiechnięci 
i pełni zapału we wrześniu 2019 r.

Monika Spyrka, Marek Bielak

Wzór e-dowodu:
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Obrazy z dziejów Skrzeszowic cz. III
Być może to lokacja Skrzeszowic przed laty na 

prawie niemieckim zapewniła prawo do posiadania 
młyna i licznych stawów. Niestety bliższe dane, co 
do działającego przed wiekami młyna nie zachowa-
ły się, ale ja to bywało w dawnej Polsce z pośród 
poborów mogły być znane omieciny, czyli mąka 
spadająca oddawana na rzecz wielkorządcy albo 
kosmal — opłata od przemiału pszenicy na rzecz 
zarządcy. Nie pozostał także żaden ślad po samym 
młynie. Na pewno musiał być usytuowany jak naj-
bliżej rzeki i można jedynie się domyślać, że znaj-
dował się w części zwanej „Podgroble”. Być może 
właśnie tam była niegdyś grobla, czyli wał ziem-
ny służący do spiętrzenia wody, albo owo słowo 
„Podgroble” ma związek z określeniem pogrodki, 
czyli korytami doprowadzającymi wodę na koło 
młyńskie. Niestety trudno powiedzieć coś więcej, 
późniejsze źródła nie wymieniają już Skrzeszowic, 
jako wsi posiadającej młyn. Jedynie z zachowanych 
spisach ludności jeszcze przed wybuchem Insu-
rekcji Kościuszkowskiej w 1791 roku młynarzem 
w Skrzeszowicach był liczący czterdzieści trzy lata 
Jan Ryncza wraz z rodziną: żoną Jadwigą i synem 
Wojciechem. Zapewne należał do zamożnych osób 
skoro miał oraz dwóch służących: Andrzeja Do-
mańszczyka i Łucję Warzeszonkę. Sami Zboińcy 
przybyli na tutejsze ziemie dopiero w XVIII wieku. 
W jaki sposób weszli w stan posiadania Skrzeszo-
wic? Co przywiodło szambelana króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego właśnie tu? Pytania te 
w dalszym ciągu pozostają bez odpowiedzi tym bar-
dziej związki Ogończyków z Skrzeszowicami mogą 

się wydać dziwne, niezrozumiałe zwłaszcza, że 
wkrótce znajdą się one w granicach Królestwa Pol-
skiego a główne gniazdo i dobra Imć Panów Zboiń-
skich na Ziemi Dobrzyńskiej i Pomorzu. Być może 
zawitali tutaj przez pokrewieństwo ze Stadnickimi. 
O szczególnych zasługach starosty mszańskiego 
dla rozwoju gospodarczego dóbr trudno mówić. Co 
prawda zapisał w testamencie sumę na powstanie 
szpitala i ochronki dla sierot, ale chyba nigdy ostat-
niej woli zmarłego nie uczyniono zadość, ponadto 
hrabia do końca życia nie uporał się wciąż z wyma-
galną dziesięciną również na rzecz plebana w Biór-
kowie Wielkim. Skrzeszowice młodemu hrabiemu 
zostały zapisane przez kasztelana dobrzyńskiego 
Ignacego Zboińskiego tym samym otrzymał od ojca 
dobra ziemskie mające już określone granice złożo-
ne z trzech wsi: Skrzeszowic, Polanowic i Szczepa-
nowic. Na ukształtowanie terytorium dóbr miały 
wpływ w szczególności dwa rody szlacheckie: Sza-
frańcowie herbu Stary Koń i Tarnowscy herbu Le-
liwa. Trzeba wiedzieć, że niegdyś Skrzeszowice nie 
stanowiły samodzielnego kompleksu. Za czasów 
Szafrańców wchodziły w skład klucza łęczyckiego. 
Dopiero po upadku Szafrańców fortuny majątek 
został podzielony a rodowe dobra skupiono wokół 
Niedźwiedzia wraz z wsiami: Łuczyce, Trątnowi-
ce, Kępa, Czyżowice, (Skrzeszowice) Brus i Wa-
ganowice tworząc klucz niedźwiedzki. Zapewne 
potencjał gospodarczy tych ziem, jaki dostrzegali 
„panowie bracia” tkwił w ich położeniu nieopo-
dal rzeki Szreniawy, przez którą już w 1224 roku 
przeprowadzono most kamienny. Dodatkowo nie 

bez znaczenia była bliskość znaczących w tamtym 
czasie dwóch traktów handlowych tej miary, co 
trakt północny- via manga, który łączył Kraków 
z Kujawami, Pomorzem Gdańskim i Wielkopolską 
oraz trakt zwany „Prasołką”. Drogą tą karawany 
wozów Prasołów podążały od Bochni omijając 
Kraków, wzdłuż rzeki Szreniawy przez Proszowi-
ce, Niegardów, Czechy, Waganowice, Brończyce, 
Niedźwiedź — do Słomnik. Z kolei bezpieczeństwo 
zapewniał potężny zamek niedźwiedzki, który kró-
lował nad okolicą. Fortuna Szafrańców chyliła się 
ku upadkowi, nadarzającą się okazję wykorzystali 
Tarnowscy, którzy przejęli dobra niedźwiedzkie 
w drodze sprzedaży ze Stanhą , który wcześniej 
był właścicielem wsi w tym samym czasie, gdy Jan 
Amor Tarnowski władał Szczepanowicami — ongiś 
będące królewszczyzną Kazimierza II Sprawiedli-
wego. Panem na Skrzeszowicach przyszło zostać 
wojewodzie sandomierski Jan z Tarnowa. Trudno 
powiedzieć, w jaki sposób Tarnowski przyczynił 
się do rentowności dóbr nie mniej jednak rozpo-
rządzał nimi jak chciał. Najpierw w 1521 roku za 
zgodą żony Barbary z Tęczyna sprzedał je za 1200 
florenów z prawem wykupu Marcinowi synowi 
Kaspra rajcy krakowskiego, a już 1523 zapisał na 
nich sumę 1000 florenów Janowi Bonerowi wiel-
korządcy i żupnikowi krakowskiemu. Dobra woje-
wody sandomierskiego zapewne stanowiły jeden 
kompleks. Początkowo złożone ze Skrzeszowic 
i folwarków: Polanowic, Szczepanowic, Łososko-
wic, Czech i Myedwecza, (czyli dzisiejszego Niedź-
wiedzia koło Słomnik). Rozległe dobra Panów Tar-
nowskich otaczały lasy. O jednym z nich wspomina 
mistrz Długosz w Liber Beneficiorum —pisząc tak: 
[…] prebenda krakowska zwana Czechowska otrzy-
muje dziesięcinę snopową z niewielu pól kmiecych, 
leżących za drogą, która prowadzi do Luborzycy, 
i za gajem Krzyszowskim. Zapewne mianem gaju 
Krzyszowskiego kronikarz określił las w Skrzeszo-
wicach. Oprócz niego były jeszcze dwa; w Mar-
szowicach i Polanowicach, w którym na pamiątkę 
narodzin ostatniego właściciela „Skrzyszówki” 
Bogusława Kleszczyńskiego został posadzony dąb 
zgodnie z życzeniem jego ojca. Śmiało można przy-
puszczać, że owe knieje nie były tylko ozdobą tych 
rozległych dóbr. Prawdopodobnie stanowiły także 
źródło pożywienia, opału czy budulca.

Działalność rodu Tarnowskich doprowadziła do 
scalenia ziem w tej części państwa polskiego. Szcze-
gólne wysiłki na tym polu poczynił Rafał Tarnowski 
podkomorzy sandomierski, który skupił w swym 
ręku drobną własność rycerską. W późniejszym 
czasie doszło do podziału klucza niedźwiedzkiego 
za sprawą Jana z Tarnowa wojewody sandomier-
skiego w wyniku wspomnianej umowy z Janem 
Bonerem. Jedynie zachowane Rachunki budowy 
Zamku Krakowskiego z 1526 roku pozwalają okre-
ślić kondycję gospodarczą dóbr w rękach zarządcy 
żup wielickich Jana Bonera. Można przypuszczać, 
że ich mieszkańcy należeli do osób zamożnych, sko-
ro byli w stanie wpłacać kwoty na budowę Wawelu 
należał do nich niejaki Stanislao de Krzeschovycze. 
Być może i z tych dóbr pochodziło drewno prze-
znaczone na budowę zamku królewskiego w Kra-
kowie. W tym miejscu jeszcze raz warto przywołać 
na myśl osobę wojewody sandomierskiego. Mimo 
wszystko Jan z Tarnowa w szczególny sposób za-
pisał się w dziejach dóbr skrzeszowickich. Wów-
czas to czasie w 1392 roku za zgodą Władysława 
Jagiełły w Skrzeszowicach wprowadzono prawo 
magdeburskie, co pozwoliło na lepszą organiza-
cję dóbr. Przywilej króla Władysława przyniósł ze 
sobą znaczące zmiany w funkcjonowaniu wsi. Od 
tej pory dokument lokacyjny uwalniał wieś od są-
downictwa i ciężarów na rzecz władcy oraz okre-
ślał prawa obowiązki zasadźcy i osadników. Na 
czele wsi stał sołtys. Jego uposażenie było stosun-
kowo duże. Otrzymywał po kilka łanów dla siebie 
pod uprawę wolnych od czynszu na rzecz pana. 
Miał także prawo zakładania karczmy, młyna czy 
stawów, tych ostatnich w dobrach skrzeszowickich 
na pewno było aż trzy. Obowiązkiem sołtysa było 
zasiadanie w wiejskiej ławie sądowniczej, ściąganie 
czynszów na rzecz pana, często służba wojskowa. 
Z kolei chłopi otrzymywali kawałek ziemi oraz 
mieli określone powinności. Wprowadzenie prawa 
niemieckiego pozwoliło także na uporządkowanie 
zabudowy i zmianę gospodarowania, gdyż powoli 
upowszechniał się trójpolowy system uprawy ziemi 
toteż już w 1871 roku w całych dobrach stosowano 
płodozmian, w Skrzeszowicach sześcio i dziewięcio 
polowy w innych folwarkach jak Rędziny nawet 
11-polowy.

Oprac. Julita Wawrowska

Informacje o działaniach policji
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przeka-

zuje informacje otrzymane z Komisariatu Policji 
w Słomnikach, w sprawie prowadzenia działań 
przez dzielnicowych na terenie naszej gminy:

• w dniach od 1 lutego do 31 lipca 2019 r., 
policja będzie prowadzić działania w okolicy 
Szkoły Podstawowej w Wysiołku Lubo-
rzyckim oraz w rejonie drogi gminnej Lu-
borzyca – Sulechów. Działania będą miały 
na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, 
a szczególnie dzieci,

• w dniach od 1 lutego do 31 lipca 2019 r., 
policja będzie prowadzić działania w rejonie 
boiska sportowego oraz remizy OSP Łu-
czyce mające na celu poprawę bezpieczeń-
stwa, zapobieganie wybrykom chuligańskim 
oraz niszczeniu mienia, 

• w dniach od 1 lutego do 31 lipca 2019 r., 
policja będzie prowadzić działania w rejonie 
ronda w Kocmyrzowie, gdzie kierujący na-
gminnie łamią przepisy ruchu drogowego.
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Informacje Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzo-
wie-Luborzycy przypomina mieszkańcom naszej 
Gminy o możliwości korzystania z usług Punktu In-
formacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie działającego przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Lu-
borzyca.

W punkcie można skorzystać z poradnictwa 
socjalnego, psychologicznego i prawnego. Porad-
nictwo socjalne odbywa się w siedzibie tut. Ośrod-
ka od poniedziałku do piątku podczas czasu pracy 
Ośrodka.

Poradnictwo psychologiczne udzielane jest 
w drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 
16.00 do 20.00. Z poradnictwa prawnego moż-

na skorzystać w każdą środę tygodnia od 10.00–
12.00. Terminy spotkań z psychologiem i prawni-
kiem należy uzgodnić wcześniej z pracownikami 
socjalnymi GOPS, osobiście bądź telefonicznie pod 
numerem 12 387 11 10, 12 387 11 71

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 
od 10.00 do 12 .00 w siedzibie Ośrodka dyżuruje 
dzielnicowy z Komisariatu Policji w Słomnikach. 
Dyżury cieszą się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców naszej Gminy.

Dyżury związane są z realizacją przez GOPS 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
a ich celem jest łatwiejszy dostęp do informacji lub 
pomocy osób uwikłanych w przemoc, bądź osób , 
które widzą w środowisku niepokojące zjawiska 
wymagające interwencji Policji.



MARZEC NR 5–6/283–284 MARZEC NR 5–6/283–284

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

3534

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIREKLAMY REKLAMYwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

REKLA
M

Y

3534



WYDAWCA I REDAKCJA „WIADOMOŚCI LOKALNYCH”:
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA,
32-010 LUBORZYCA, BARANÓWKA 6, TEL. 12 387 18 11

REDAKTOR NACZELNY:
JERZY ST. KOZIK – TEL. 691 533 433
E-MAIL: GAZETA.KOCMYRZOW@GMAIL.COM

DRUK: COPY SHOP DRUKARNIA CYFROWA
UL. WARMIJSKA 1, 30-069 KRAKÓW

NIEZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW REDAKCJA NIE ZWRACA. REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO DO SKRACANIA I ZMIANY TEKSTÓW I TYTUŁÓW.  

ZA TREŚCI REKLAM I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH REDAKCJA NIE ODPOWIADA.

lokalne
wiadomości

GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

+

GMINA K
O

C
M

Y
R

ZÓ W  -  L U BO
R

Z
Y

C
A


