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13.01.2015 r. – spotkanie z Wojewodą Małopol-
skim Panem Jerzym Millerem w siedzibie dele-
gatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Tarnowie. W trakcie spotkania omówione 
zostały m.in. takie tematy jak: nowa ustawa 
o ewidencji ludności, ustawa o dowodach oso-
bistych, ustawa prawo o aktach stanu cywilne-
go, które wejdą w życie od 1 III 2015 r. Obecni 
na spotkaniu samorządowcy zostali również 
poinformowani o stanie realizacji projektu 
„Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego” oraz 
sprawach dotyczących Karty Dużej Rodziny 
i Programu „Maluch”. Podczas spotkania poru-
szono także kwestię opieki nad cmentarzami 
wojennymi oraz rozgraniczeń nieruchomości. 
Ponadto obecni na spotkaniu przedstawiciele 
władz samorządowych zostali zapoznani z in-
formacjami dotyczącymi uzyskanych efektów 
w zakresie usuwania skutków klęsk żywioło-
wych w infrastrukturze komunalnej w 2014 
roku oraz przygotowania do realizacji zadań 
w tym zakresie w roku 2015.

16.01.2015 r. – spotkanie w Starostwie Powia-
towym w Krakowie.

16.01.2015 r. – Jasełka w Szkole Podstawowej 
w Łuczycach.

18.01.2015 r. – Jasełka w Domu Ludowym 
w Zastowie.

Kalendarium spotkań Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
w okresie od 13–28 stycznia 2015 roku

19.01.2015 r. – spotkanie z mieszkańcami miej-
scowości Goszcza, Łuczyce, Sadowie i Za-
stów w sprawie budowy drogi ekspresowej 
S-7. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Obok władz samo-
rządowych Gminy w spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

20.01.2015 r. – spotkanie w ramach Forum Wój-
tów, Burmistrzów i Prezydentów Małopol-
ski, w którym oprócz przedstawicieli władz 
samorządowych uczestniczyli również: 
Pan Marek Sowa – Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego, Pan Stanisław Sorys – 
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 
oraz Pani Małgorzata Mrugała – Prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

21.01.2015 r. – spotkanie z przedstawicielami 
Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

26.01.2015 r. – spotkanie z przedstawicielami 
klubów sportowych działających na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

28.01.2015 r. – wspólne posiedzenie stałych 
Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej
W roku 2012 został zrealizowany zakres rzeczowy Projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca – etap I” współ inansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z powyższym, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przypomina o ustawowym obowiązku 
przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach objętych Projektem: 

Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów. 
Dla działek objętych uzyskanym przez Gminę pozwoleniem na budowę udostępnione zostaną kopie Projektu, 

natomiast właściciele nowych obiektów mogą złożyć wniosek o warunki do tut. Urzędu Gminy. Wnioski do 
pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lub w Urzędzie Gminy, pok. 10 (parter).

Informacji udziela: p. Sylwia Kot pok. 10, parter, tel. 12 387 14 10 wew. 36
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Zgodnie z uchwałą podjętą na posiedzeniu 
III Sesji  Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca od 
dnia 12 stycznia 2015 r. odbywają się w tworzą-
cych ją  miejscowościach (sołectwach) wybo-
ry Sołtysów i Rad Sołeckich. Przypomnijmy, iż 
o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej decyduje ze-
branie wiejskie danej miejscowości, w którym 
uczestniczy minimum 10% spośród uprawnio-
nych do głosowania mieszkańców. Do chwili od-
dania do druku bieżącego numeru „Wiadomości 
Lokalnych” wybory sołtysów odbyły się w 21 so-
łectwach naszej gminy. W ich wyniku sołtysami 
wybrani zostali:
Goszcza – Pan Adolf Siudek,
Sadowie – Pani Krystyna Broś,
Wysiołek Luborzycki – Pani Anna Kaczmarczyk,
Wiktorowice – Pan Adolf Kura,

WYBORY SOŁTYSÓW W NASZEJ GMINIE
Luborzyca – Pan Zbigniew Trątnowiecki,
Sulechów – Pan Marian Nowak,
Goszyce – Pan Augustyn Kaczmarczyk,
Marszowice – Pani Magdalena Chochołek,
Wola Luborzycka – Pan Kazimierz Rynczak,
Karniów – Pani Helena Żuwała,
Baranówka – Pani Dorota Adamczyk,
Łososkowice – Pan Jacek Płaszewski,
Prusy – Pani Elżbieta Konieczna,
Rawałowice – Pan Andrzej Witek,
Czulice – Pani Aneta Caba,
Dojazdów – Pani Halina Zięciak,
Głęboka – Pani Marzena Stankowska,
Maciejowice – Pan Tadeusz Witas,
Wilków – Pan Adam Wójcik,
Zastów – Pani Jolanta Łaciak,
Krzysztoforzyce – Pan Antoni Trela.

Goszcza Luborzyca Wysiołek Luborzycki

I N F O R M A C J A
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że w 2015 r. producenci rolni będą mogli składać 

wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do pro-
dukcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu tego producenta rolnego w dwóch terminach, tj.: 
• 1–28 lutego 2015 r. – wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do pro-

dukcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
• 1–31 sierpnia 2015 r. – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do 

produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 1–30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 
• 1–31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi 81,70 zł × ilość ha użytków rolnych.
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Rozwój dzieci oraz ich edukacja w wieku 
przedszkolnym to jeden z priorytetów Naszej 
Gminy. Zapewnienie im szansy na prawidłowy 
postęp, umożliwianie dobrego przygotowania 
do dalszej nauki, dorosłego życia i konkurowa-
nia na nowym rynku, oraz utrzymywania stan-
dardów na miarę XXI wieku.

W ramach projektu systemowego Poddzia-
łania 9.1.1. PO KL „Przedszkole w Szkole” w za-
kresie przygotowania oddziałów przedszkolnych 
w Szkołach Podstawowych do świadczenia wy-
sokiej jakości kształcenia, 10 oddziałów przed-
szkolnych przy Szkołach Podstawowych z terenu 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, otrzyma wsparcie 
na łączną kwotę 830 940,06 zł.

Oddziały przedszkolne z terenu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w związku z realiza-
cją wyżej wymienionego projektu zostały do-
posażone w funkcjonalne i kolorowe meble 
przedszkolne, pomoce dydaktyczne i zabawki 
edukacyjne, sprzęt audiowizualny, komputery, 
tablice interaktywne oraz w place zabaw. Re-
alizacja Projektu poprawiła warunki funkcjono-
wania istniejących oddziałów przedszkolnych 
w naszych szkołach poprzez:

ZREALIZOWANO PROJEKT „PRZEDSZKOLE W SZKOLE”
Projekt współ inansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego. Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL

– przygotowanie oddziałów przedszkolnych 
zlokalizowanych w szkołach podstawowych 
do świadczenia usług najwyższej jakości na 
rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,

– likwidację barier w dostępie do edukacji przed-
szkolnej dzieci z terenów wiejskich i wiejsko-
-miejskich,

– wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
nieobjętych wychowaniem przedszkolnym,

– stałe, zgodne z polityką oświatową Państwa 
upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Anna Szymczyk-Sierak
Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Kocmyrzowie-Luborzycy

Plac zabaw przy SP w Luborzycy (Kocmyrzów I)

Prosimy wszystkich, którzy chcą pomóc Szymonkowi, o przekazanie 1% podatku dochodowego. 
Będziemy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.
W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904. W rubryce „Informacje uzupełniające – cel 
szczegółowy 1%” podaj: 18345 Mech Szymon Bartłomiej.

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na 
przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.
http://dzieciom.pl/podopieczni/18345
http://mechszymon.blogspot.com/
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W poniedziałek 19 stycznia br. w Urzędzie 
naszej Gminy odbyło się spotkanie mieszkań-
ców Goszczy, Łuczyc, Sadowia i Zastowa, władz 
samorządowych naszej gminy w osobach: Wójta 
Gminy pana Marka Jamborskiego, Przewodni-
czącej Rady pani Małgorzaty Doniec, Radnych 
pani Jadwigi Łach i pani Elizy Rusek oraz pra-
cowników Urzędu Gminy z przedstawicielami 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
dotyczące perspektyw podjęcia pierwszych 
prac w terenie związanych z budową drogi S-7. 
Prace te to badania archeologiczne w pasie pla-
nowanej inwestycji, których przeprowadzenie 
jest niezbędnym warunkiem podjęcia dalszych 
robót. Aby móc je rozpocząć niezbędna jest zgo-
da właścicieli działek, na  których będą one pro-
wadzone. O taką właśnie zgodę zwrócił się do 
mieszkańców, obecny na spotkaniu pan Andrzej 
Kollbek – Zastępca Dyrektora Krakowskiego 
Oddziału GDDKiA. Uzupełnieniem wystąpienia 
pana Dyrektora A. Kollbeka była prezentacja 
multimedialna obrazująca zakres i sposób pro-
wadzenia prac archeologicznych w terenie. Po 

ROZMOWY O DRODZE S-7
jej zakończeniu odbyła się dyskusja z udziałem 
mieszkańców obecnych na poniedziałkowym 
spotkaniu, a następnie przeprowadzone zosta-
ły indywidualne konsultacje z pracownikami 
GDDKiA dotyczące kwestii związanych z przeka-
zaniem działek, co stanowi warunek rozpoczę-
cia prac archeologicznych w terenie.

Więcej szczegółowych informacji o planach 
budowy S-7 w kolejnym numerze „Wiadomo-
ści Lokalnych”.

Nie wszyscy wiedzą, że aby zająć pas drogo-
wy drogi powiatowej na przykład w celu wyko-
nania przyłącza, przeprowadzenia remontu lub 
przebudowy zjazdu z posesji, a nawet naprawy 
ogrodzenia, należy uzyskać zezwolenie Zarządu 
Dróg Powiatu Krakowskiego. Zezwolenie jest 
płatne, a wysokość opłaty naliczana jest w za-
leżności od wielkości zajętej powierzchni oraz 
czasu wykonywania prac.

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje przy-
krymi konsekwencjami. Pierwsza z nich zwią-
zana jest z nałożeniem na wykonawcę, który nie 
dopełnił obowiązku zgłoszenia, opłaty dziesię-
ciokrotnie wyższej od naliczanej w standardowej 
procedurze, co oznaczać może bardzo poważny 

Z A J Ę C I E  P A S A  D R O G O W E G O 
W Y M A G A  Z E Z W O L E N I A

wydatek. Druga, równie dotkliwa, wiąże się z usu-
nięciem przez zarządcę drogi obiektu umieszczo-
nego w pasie drogowym niezgodnie z prawem.

W trzech kwartałach 2014 roku ZDPK wydał 
47 decyzji nałożenia podwyższonej opłaty, na 
łączną kwotę przeszło 56 tys. złotych (średnio 
1,2 tys. zł za zajęcie pasa drogowego bez ze-
zwolenia). Nałożenie podwyższonej opłaty było 
często wynikiem otrzymania od mieszkańców 
udokumentowanej fotogra icznie lub ilmowo 
informacji o zajęciu pasa drogowego w pobliżu 
ich posesji.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury 
uzyskania zezwolenia oraz formularz wniosku 
znaleźć można na stronie www.zdpk.krakow.pl.



Wiadomości Lokalne Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr 2/1846

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się okresem wio-

sennych roztopów i opadów, Urząd Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, apeluje do wszystkich 
właścicieli, użytkowników i zarządców grun-
tów i nieruchomości, na których usytuowane są 
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych 
w tym przede wszystkim rowy melioracyjne 
o wykonywanie obowiązku ich konserwacji
i bieżącego utrzymaniu w stanie umożliwia-
jącym swobodny przepływ wód. Obowiązek 
utrzymywania we właściwym stanie rowów 
melioracyjnych i drenowania wynika wprost 
z zapisów art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne.

Aby rowy mogły w pełni spełniać swoją funk-
cję, jak każde urządzenie wymagają stałej opieki 
i systematycznych prac konserwacyjnych. Tego 
typu prace powinny polegać na udrożnieniu 
światła rowu poprzesz usunięcie wszelkich zato-
rów z gałęzi, liści, śmieci oraz innych zatamowań. 
Kolejną niezwykle ważną czynnością wymagają-
cą regularności w jej przeprowadzaniu jest wy-
kaszanie roślinności z dna i skarp. Po koszeniu 
rów należy dokładnie wygrabić i usunąć wszelkie 
pozostałości. W przeciwnym wypadku butwieją-

ce części roślin mogą przyczynić się do wtórne-
go zablokowania przepływu. Mocno zaniedbane 
rowy o które nie dbano przez lata,  wymagają  
odmulenia dna i naprawy skarp. Przy usuwaniu 
namułu z dna ceków należy zwrócić uwagę, aby 
wydobyty materiał  był  dokładnie rozplantowa-
ny na skarpach lub w ich pobliżu. W przeciwnym 
razie może on powtórnie zakłócić spływ wód.  
Oczywiście nawet najdokładniejsza konserwacja 
rowów nie będzie miała najmniejszego sensu, 
gdy nie oczyścimy przepustów. Kolejną czynno-
ści w długo nie konserwowanych odbiornikach 
będzie wycinka drzew i krzewów ze skarp i dna 
rowów. Należy jednocześnie pamiętać, iż na usu-
nięcie drzew i krzewów rosnących dłużnej niż 
10 lat właściciel gruntu musi wcześniej uzyskać 
zgodę w formie decyzji wójta gminy.

Ważne jest, aby konserwacja urządzeń me-
lioracyjnych była dokonywana na całej długo-
ści. Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego 
położonego wyżej nie spowoduje spływu wód 
w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapew-
niał odpływu. Szczególnie istotne jest zapewnie-
nie właściwego utrzymania dolnych  odcinków 
rowów.

Insp. Michał Ból

Obowiązek utrzymywania rowów melioracyjnych

KOMUNIKAT KOMISARIATU POLICJI W SŁOMNIKACH
Corocznie w okresie ferii zimowych Policja prowadzi akcję „Bezpieczne ferie” mającą na celu 

maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wypoczywających, 
udających się na wypoczynek.

W bieżącym roku ferie zimowe trwają w okresie od 17 stycznia do 1 marca 2015 r.

W związku z powyższym zwracam się z apelem do mieszkańców gminy o zwiększenie czujności 
nad bezpiecznym zachowaniem dzieci i młodzieży w tym okresie, a w szczególności uprawianymi 
sportami zimowymi w miejscach do tego nie przeznaczonych tj. zamarznięte stawy, rzeki, drogi pu-
bliczne itp.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przekazywanie do KP Słomniki wszelkich informacji doty-
czących ewentualnych zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Telefon całodobowo 12 388 29 97 (997) (112)
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Te zwierzęta dawniej cenione za piękne futro, 
dzisiaj w wyniku kurczenia się ich naturalnych 
siedlisk coraz częściej kolonizują tereny w po-
bliżu siedzib ludzkich, czym potra ią wyrządzić 
wiele szkód. Bóbr jest uznawany za jedno z naj-
pracowitszych zwierząt, którego  pomysłowość 
oraz wytrwałość w budowaniu tam i żeremi 
może budzić uznanie. Mimo swoich zalet w za-
kresie zwiększenia bioróżnorodności w śro-
dowisku, bobry dają rolnikom i meliorantom 
wiele powodów do narzekań, ponieważ potra ią 
podtopić ogromne obszary pól uprawnych i łąk, 
spowodować szkody w lasach, przerwać wały 
przeciwpowodziowe, przyczynić się do zamule-
nia rowów, kanałów, a nawet dużych rzek. Tego 
typu sytuacje występują najczęściej w przypad-
ku braku  naturalnych miejsc do bytowania. Bo-
bry potra ią w szybkim tempie dostosować za-
stany teren do odpowiadających im wymogów 
tj. na rowach i ciekach wodnych powstają tamy, 
zbudowane z drzew, gałęzi i mułu. Na powsta-
łych w ten sposób rozlewiskach powstają żere-
mia. Równie częstym przypadkiem jest kopanie 
nor w wałach w tym często w sztucznych wałach 
przeciwpowodziowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środo-
wiska w sprawie gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną – bóbr jest gatunkiem 
chronionym. Biorąc pod uwagę powyższe za 
większość szkód wyrządzonych przez te zwierzę-
ta odpowiada Skarb Państwa. Oględzin i szacowa-
nia szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte 
ochroną oraz ustalenia wysokości odszkodowa-
nia i jego wypłaty, dokonuje  regionalny dyrektor 
ochrony środowiska. W przypadku wystąpienia 

–  U W A G A  B O B R Y ! ! !  –
szkody na obszarze naszej gminy, poszkodowa-
ny powinien złożyć do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Sta-
wach 3, 30-107 Kraków, wniosek o odszkodowa-
nie za szkody wyrządzone przez bobry, o wydanie 
decyzji na rozbiórkę zatamowań, przeniesienie 
żywych osobników w inne miejsce lub nawet na 
odstrzał. W przypadku powstania zatamowań na 
potokach administrowanych przez Zarząd Melio-
racji Wodnych i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 
informację wraz z dokładną lokalizacją przeszkody 
można składać w siedzibie tut. urzędu gminy lub 
bezpośrednio do Inspektoratu Rejonowego w Kra-
kowie Zarządu Melioracji Wodnych i Urządzeń 
Wodnych, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków.

W związku z regularnie występującym na 
obszarze naszej gminy problemem szkód po-
wstających na działkach prywatnych w wyniku 
bytowania bobrów, pragniemy po raz kolejny 
przedstawić procedurę dotyczącą składania 
wniosków o wypłatę odszkodowań z tego tytułu. 
Wniosek o wypłatę odszkodowania za szko-
dy wyrządzone przez bobry powinien zawie-
rać następujące informacje: imię i nazwisko 
osoby poszkodowanej, adres do koresponden-
cji oraz numer telefonu  kontaktowego, miejsce 
wystąpienia szkody (powiat, gmina, obręb ewi-
dencyjny, nr działki), informacja na temat tego 
czy poszkodowany jest właścicielem czy użyt-
kownikiem działki, rodzaj użytku gruntowego, 
na którym wystąpiła szkoda, (grunty orne, łąki 
trwałe, pastwiska trwałe, grunty zadrzewione 
i zakrzaczone, lasy, grunty pod stawami tere-
ny inne (należy podać jakie), termin powstania 
szkody, krótki opis szkody.
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To już jedenasty raz  mieszkańcy naszej gmi-
ny przyłączyli się do ogólnopolskiej zbiórki pie-
niędzy. W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, 
pieniądze zbierane były dla dzieci i seniorów, 
szczególnie na wparcie dziecięcej onkolo-
gii, kardiologii, pulmonologii i reumatologii. 
W przypadku seniorów – przede wszystkim na 
wparcie sprzętowe dla nowo powstających od-
działów geriatrycznych. W Gimnazjum w Lubo-
rzycy jak co roku zorganizowano Sztab WOŚP, 
utworzony przez Annę Kramarz, Jolantę Wątor-
czyk, Agnieszkę Frączek-Prusak i Jolantę Basistę 
oraz 30 gimnazjalistów. Już wczesnym rankiem 
11 stycznia 2015 r. przed kościołami i kaplica-
mi pojawili się  oznakowani, uśmiechnięci wo-
lontariusze w ioletowych czapkach na głowach 
z puszkami do kwestowania zbierając datki 
i rozdając serduszka.

Tradycją stał się już popołudniowy happe-
ning organizowany dla mieszkańców. W tym 
roku impreza po raz drugi odbyła się w Centrum 
Kultury i Promocji w Baranówce. Zebrani widzo-
wie mogli podziwiać występy wokalne solistek   
CKiP, uczennic Gimnazjum oraz uczennic ze SP 
w Goszycach przygotowane przez p. Jadwigę Kli-
mek. „Taniec gwiazdek” w wykonaniu uczniów 
SP w Kocmyrzowie przygotowany przez pa-
nie: Barbarę Warelis i Marzenę Burlytę dostar-
czył wielu doznań artystycznych  i wprowadził 
wszystkich obecnych w świąteczną i zimową 
atmosferę. Całość występów dopełnił profesjo-
nalny  pokaz  zumby przygotowany przez panią 
Agnieszkę Brodowską – dyrektor CKiP. W trak-
cie występów licytację na rzecz fundacji prze-
prowadzili p. Agnieszka Frączek-Prusak oraz 
p. Krzysztof Knapczyk.

Późnym popołudniem wolontariusze odda-
wali swoje puszki do sztabu, który w tym dniu 
został zasilony przez nauczycieli gimnazjum, 
którym przewodziła pani Justyna Buchała.

I po raz kolejny okazało się, że mieszkańcy 
naszej gminy mają wielkie serca: wolontariusze 
w puszkach zebrali łącznie ponad 10 tysięcy 
złotych. Tę kwotę powiększono o 510 zł – tyle 
udało się uzyskać ze sprzedaży gadżetów. Na kon-

to Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy przekazano w sumie kwotę 11 159,30 zł.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy przy Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej 
w Luborzycy składa podziękowanie wszystkim, 
którzy „zagrali” w XXIII Finale WOŚP na rzecz 
dzieci i seniorów, szczególnie młodym artystom 
i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom CKiP.

Szef sztabu – Anna Kramarz

XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami…

Lista wolontariuszy:
Bartoszek Natalia 
Cholawa Aleksandra 
Pakuła Kamila 
Godyń Natalia 
Czekaj Anna
Łyko Julia 
Kubala Aleksandra 
Mierniczek Oliwia 
Basista Maria 
Kozub Wiktoria 
Broś Beata 
Morąg Agnieszka 
Poplatek Nikola 
Nowak Bartłomiej
Nowak Aleksandra

Trojanowska Magdalena
Walencik Iga
Bujak Izabella
Krzyworzeka Piotr
Doniec Mateusz
Wójcik Wiktoria
Wiśniewska Gabriela
Rynczak Daniel
Witas Martyna
Tyrała Wiktoria
Wachowska Agnieszka
Prusak Dawid
Marchewczyk Amelia
Mazurek Dominika
Rynczak Patryk
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Rok 2014 był dla Koła Gospodyń Wiejskich 
z Dojazdowa rokiem ważnym, a co najistot-
niejsze rokiem bardzo udanym. Dzięki usilnym 
staraniom Panie z KGW Dojazdów pozyskały 
wsparcie inansowe pochodzące ze środków 
Unii Europejskiej na zakup nowych strojów kra-
kowskich, które zostały pozyskane za pośrednic-
twem LGD Stowarzyszenie Korony Północnego 
Krakowa. Całkowita wartość zrealizowanego 
dzięki nim  wniosku pn. „Zakup strojów krakow-
skich” wyniosła – 31 234,67 zł, a wkład własny 
KGW Dojazdów – 6200,00 zł.

Z kolei w ramach umowy użyczenia. Koło 
Gospodyń Wiejskich otrzymało tytuł prawny 
do lokalu w budynku gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca położonym w Dojazdowie 33. Lokal 
ten  wykorzystywany jest m.in. na: spotkania 
okolicznościowe, zebrania, zajęcia aerobiku, 
a także zajęcia z języka angielskiego dla mło-
dzieży gimnazjalnej i dzieci ze szkoły podstawo-
wej. Przez cały rok z wielkim zaangażowaniem 
i sukcesami Koło Gospodyń z Dojazdowa uczest-
niczyło w spotkaniach, imprezach i konkursach, 
podczas których  reprezentowało naszą gminę. 
Najważniejsze spośród nich to:
22 kwietnia 2014 r. – udział w procesji do 

Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach 

w trakcie której KGW Dojazdów w strojach 
krakowskich, niosło parafialny, dębowy ró-
żaniec,

11 maja 2014 r. – pielgrzymka od kapliczki 
św. Stanisława w Dojazdowie na Wawel (gru-
pa 50 osób), a następnie udział w tradycyj-
nej procesji ku czci św. Stanisława Na Skał-
kę. Podczas procesji Panie z KGW wystąpiły 
w nowych strojach krakowskich reprezentu-
jąc Dojazdów i całą gminę Kocmyrzów-Lubo-
rzyca,  

czerwiec 2014 r. – udział Koła Gospodyń w do-
rocznym Gminnym Konkursie Potraw Regio-
nalnych organizowanym w ramach Dni Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca. Przygotowana 
przez Panie z Dojazdowa potrawa – kapusta 
młoda z jabłkiem otrzymała wyróżnienie,

14 wrzesień 2014 r. – KGW Dojazdów uczestni-
czyło z wieńcem w Dożynkach Gminno-Para-
ialnych w Luborzycy,

5 październik 2014 r. – Udział w procesji ku czci 
Matki Boskiej Różańcowej w para ii Ruszcza,

5 grudnia 2014 r. – Grupa 11 osób z KGW Do-
jazdów uczestniczyła w IV Powiatowym 
Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych 
w Krzeszowicach, podczas którego została 
wyróżniona  pamiątkowym dyplomem.  

FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY, 31-133 Kraków, ul. Duna-
jewskiego 5. KRS 0000055578. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego wykazanego w Państwa rocznym zezna-
niu PIT chorej na Stwardnienie Rozsiane (SM). Pozyskane środki przeznaczone zostaną na 
rehabilitację w specjalnych ośrodkach. Jak przekazać 1% podatku? (przykład dla PIT 37). Wystar-
czy wpisać w rocznym zeznaniu podatkowym w pozycji 131 Numer KRS:0000055578, w poz. 132 
kwota, w poz. 133 cel szczegółowy: „Krystyna Kozik”, w poz. 134 zakreślić wyrażam zgodę.

WPŁAĆ 1% PODATKU
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

O.P.P. KRS: 0000037904
Bank PEKAO S.A. Warszawa

Nr konta: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
„Na leczenie i rehabilitację 6925 Szymona Nowickiego”

O DZIAŁANOŚCI KOŁA GOSPODYŃ W DOJAZDOWIE SŁÓW KILKA... 



Wiadomości Lokalne Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr 2/18410

AKTUALNOŚCI

W niedzielę 18 styczna br. w „Domu Ludo-
wym” w Zastowie zorganizowany został z ini-
cjatywy sołtys Zastowa pani Jolanty Łaciak oraz 
Rady Sołeckiej dla mieszkańców tej miejscowo-
ści oraz zaproszonych Gości uroczysty wieczór 
kolęd. Obok bardzo licznie przybyłych na to wy-
jątkowe spotkanie mieszkańców Zastowa wzięli 
w nim udział także: Wójt Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca pan Marek Jamborski, proboszcz para-
ii w Raciborowicach ksiądz kanonik Wiesław 

Cholewa, wikariusz tejże para ii ksiądz Krzysz-
tof Karnas, Radna Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca pani Eliza Rusek,  Prezes Kółka Rolniczego 
w Zastowie pani Krystyna Szczupak, Wicepre-
zes Stowarzyszenia Korona Północnego Krako-
wa pani Monika Wołek, Dyrektor Zespołu Szkół 
w Raciborowicach pani Joanna Karyś-Róg oraz 
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach pan 
Mariusz Zieliński.

„Wieczór kolęd” w Zastowie rozpoczął się 
od występu wokalno-instrumentalnego gru-
py dzieci i młodzieży, uczniów Zespołu Szkół 
w Raciborowicach, których opiekunem była pani 
Alina Kolasa. Następnie uczniowie trzeciej klasy 
gimnazjalnej ZS w Raciborowicach zaprezento-
wali zebranej w „Domu Ludowym” nowoczesną 
w formie, ale o nieprzemijającym przesłaniu 
inscenizację Bożonarodzeniowych Jasełek. Ten 
autorski program został przygotowany przez 
panią Annę Albrecht i księdza Krzysztofa Kor-
nasa.  Ostatnim elementem programu artystycz-
nego zaprezentowanego w Zastowie był występ 
pań: Zo ii Chacuś, Józefy Nowakowskiej i Zo ii 

Bińczyckiej z Zielonek, które zaprezentowały 
publiczności scenkę rodzajową prezentującą fol-
klor zieleniecki. Jej autorką jest wspomniana już 
pani Zo ia Chacuś, a została ona napisana na po-
trzeby promocji Izby Regionalnej w Zielonkach.

W trakcie niedzielnego „Wieczoru Kolęd” 
w Zastowie obok występów artystycznych mia-
ły miejsce i inne sympatyczne wydarzenia. I tak 
np. pani Jolanta Łaciak – sołtys Zastowa otrzy-
mała z rąk Dyrektor Zespołu Szkół w Raciboro-
wicach pani Joanny Karyś-Róg pamiątkowy dy-
plom „Przyjaciela Szkoły” przyznany pani Sołtys 
w uznaniu jej pracy na rzecz szkoły i jej integra-
cji z lokalną społecznością. Organizatorzy nie 
zapomnieli również o artystach występujących 
tego dnia na scenie w Zastowie. Młodsi otrzy-
mali słodycze, zaś panie z Zielonek symboliczne 
kwiaty, które wręczył im pan Marek Jamborski – 
Wójt naszej gminy.

JASEŁKOWE SPOTKANIE W ZASTOWIE

PODZIĘKOWANIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy składa serdeczne podzięko-

wania Dyrekcji i pracownikom Przedszkola „ Wesoła Gromadka” w Dojazdowie oraz wszystkim 
rodzicom, którzy w ramach pomocy przedświątecznej przynieśli do Przedszkola ubrania i obu-
wie oraz zabawki dla dzieci naszych podopiecznych.

Państwa o iarność wywołała uśmiech i radość na dziecięcych buziach.

Dziękujemy za dobre serce!
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Ciekawy scenariusz, piękna muzyka i śpiew, 
świetna gra aktorska oraz wspaniałe dekoracje 
i stroje. Tak w wielkim skrócie można podsu-
mować tradycyjne przedstawienie jasełkowe, 
przygotowane przez społeczność Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach pod 
kierunkiem pani Jadwigi Muchy. Nowatorskim 
pomysłem wychowawczyni klasy III było zaan-
gażowanie rodziców w roli aktorów, co sprawiło, 
że tegoroczny występ był bardzo ciekawy i nie-
powtarzalny. Przybyłych gości powitała Dyrek-
tor Szkoły Danuta Kozera. Na uroczystość przy-
byli: Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan 
Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy 
pani Małgorzata Doniec, Dyrektor Małopolskie-
go Oddziału Regionalnego ARiMR pan Włodzi-
mierz Okrajek, pani Iwona Szablińska – Zastępca 
Dyrektora Krakowskiego Oddziału KRUS, Dyrek-
tor Banku Spółdzielczego w Kocmyrzowie pani 
Sabina Sitko, ksiądz proboszcz Tadeusz Maj-
cher, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Łuczycach pani Katarzyna Wcisło, radna 
Łuczyc pani Jadwiga Łach, sołtys Łuczyc pani  
Agnieszka Sykut, sponsorzy i przyjaciele szkoły 
oraz licznie zebrana społeczność Łuczyc. War-
to podkreślić, iż zarówno pani Radna jak i Pani 
Sołtys były nie tyleż gośćmi, co przede wszyst-
kim aktorami tegorocznych łuczyckich Jasełek  
Jasełka w naszej szkole są wystawiane co roku, 
a nigdy się nie nudzą, ponieważ za każdym ra-
zem zmienia się scenariusz, aktorzy, dekoracje 
i muzyka. To sprawia, że z roku na rok widzowie 

są zaskakiwani nowym ujęciem tematu. W tego-
rocznym przedstawieniu widzieliśmy podstęp-
nego diabła, który wkradł się między pasterzy 
i takiego, co przebrał się za anioła. Starodawne 
dzieje zostały uwspółcześnione poprzez wsta-
wienie nowoczesnych i humorystycznych ele-
mentów, m.in. telefon komórkowy, „dresiarze” 
w roli sług Heroda, tik-taki mające zbić zapach 
siarki, nigdy nie nudzący się żubr i kung fu 
w wykonaniu mędrców ze wschodu. Piekło, Nie-
bo, góry, pałac Heroda i szopka przygotowane 
przez Małgorzatę Michalik  to sceny, w których 
rozgrywała się historia pełna dramatyzmu, 
zabawnych dialogów i zaskakujących zwro-
tów akcji.   

Dziękujemy aktorom, widzom, wszystkim 
osobom zaangażowanym w realizację przed-
sięwzięcia, oraz pani Zo ii Senderskiej i Jó-
ze ie Pawłowskiej za ufundowanie słodkości 
dla dzieci.

J. Mucha

JASEŁKA W ŁUCZYCACH

MISYJNI KOLĘDNICY Z ŁUCZYC
Dnia 4.01.2015 roku, po Mszy św. o godz. 10.00, wyruszyli z Kapli-

cy w Łuczycach z kolędą i noworocznymi życzeniami Kolędnicy Misyjni. 
Kolędnicy Misyjni to dzieci, które zbierają pieniądze na pomoc swoim 
rówieśnikom w krajach misyjnych. Pomagają im w tym katecheci, wy-
chowawcy, nauczyciele, rodzice oraz dorośli z para ialnych grup i stowa-
rzyszeń. Dzieci już po raz czwarty odwiedziły nasze domy razem z kate-
chetką panią Justyną Tarnawską i rodzicami. Zebrane pieniądze podczas 
kolędowania zostały przekazane na pomoc dzieciom w Azji. Dziękujemy mieszkańcom Łuczyc, za 
otwarcie drzwi swych domów, dobre słowo i wsparcie tej inicjatywy.

 Organizatorzy
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1. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 212/19 o pow. 0,0837 ha objęta KW nr KR1P/00329773/6, 
położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1 – teren za-
budowy mieszkaniowej w stre ie podmiejskiej. Nieruchomość charakteryzuje się korzystną lokalizacją, dobrym 
dostępem komunikacyjnym pośrednim przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania, przeciętnymi 
możliwościami  inwestycyjnymi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Sieć 
wodociągowa zlokalizowana jest na działce nr 212/25, 212/23, 212/17, 212/15; sieć energetyczna przebiega 
w granicy działki ew. nr 212/20, 212/21. Istnieje możliwość podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
oraz gazowej.

Cena wywoławcza: 33 500,00 zł brutto (trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100 brutto).
Ustala się wadium w wysokości 1700,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank 

Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004. Kwota wpłaconego 
wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 9 lutego 2015 r. (w tytule przelewu proszę 
wpisać nr działki na którą wadium jest wpłacane).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego o godzinie 9.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym 

uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez  uczestnika konto.
O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że  wysokość postąpienia nie może być niższa 

niż 335,00 zł, kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia. Koszty sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i termi-
nie wskazanym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, 
zaś wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Poprzedni przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 4 listopada 2014 r. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 212/20 o pow. 0,0795 ha objęta KW nr KR1P/00329773/6, 
położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1 – teren za-
budowy mieszkaniowej w stre ie podmiejskiej.

Nieruchomość charakteryzuje się korzystną lokalizacją, dobrym dostępem komunikacyjnym pośrednim prze-
znaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania, przeciętnymi możliwościami  inwestycyjnymi. Otoczenie 
nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Sieć wodociągowa zlokalizowana jest na dział-
ce nr 212/25, 212/23, 212/17, 212/15; sieć energetyczna przebiega w granicy działki ew. nr 212/20, 212/21. 
Istnieje możliwość podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.

Cena wywoławcza: 32 000,00 zł brutto (trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 brutto).
Ustala się wadium w wysokości 1 700,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank 

Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 0/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004. Kwota wpłaconego 
wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 9 lutego 2015r. (w tytule przelewu proszę 
wpisać nr działki na którą wadium jest wpłacane).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego o godzinie 9.30 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym 

uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez  uczestnika konto.
O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że  wysokość postąpienia nie może być niższa 

niż 320,00 zł, kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. 
Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskaza-

nym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, zaś wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ogłasza 
DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowości Dojazdów
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Poprzedni przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 4 listopada 2014 r. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.

3. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 212/21 o pow. 0,0808 ha objęta KW nr KR1P/00329773/6, 
położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1 – teren za-
budowy mieszkaniowej w stre ie podmiejskiej.

Nieruchomość charakteryzuje się korzystną lokalizacją, dobrym dostępem komunikacyjnym pośrednim prze-
znaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania, przeciętnymi możliwościami  inwestycyjnymi. Otoczenie 
nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Sieć wodociągowa zlokalizowana jest na dział-
ce nr 212/25, 212/23, 212/17, 212/15; sieć energetyczna przebiega w granicy działki ew. nr 212/20, 212/21. 
Istnieje możliwość podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.

Cena wywoławcza: 32 500,00 zł brutto (trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100 brutto).
Ustala się wadium w wysokości 1700,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank 

Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004. Kwota wpłaconego 
wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 9 lutego2015 r. (w tytule przelewu proszę 
wpisać nr działki na którą wadium jest wpłacane).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego o godzinie 10.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym 

uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto.
O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że  wysokość postąpienia nie może być niższa 

niż 325,00 zł., kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i terminie wskaza-

nym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, zaś wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.

Poprzedni przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 4 listopada 2014 r. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.

4. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 212/22 o pow. 0,0780 ha objęta KW nr KR1P/00329773/6, 
położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1 – teren za-
budowy mieszkaniowej w stre ie podmiejskiej.

Nieruchomość charakteryzuje się korzystną lokalizacją, dobrym dostępem komunikacyjnym pośrednim 
przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania, przeciętnymi możliwościami  inwestycyjnymi. Oto-
czenie nieruchomości stanowi zabudowa  mieszkaniowa oraz usługowa. Sieć wodociągowa zlokalizowana jest 
na działce nr 212/25, 212/23, 212/17, 212/15; sieć energetyczna przebiega w granicy działki ew. nr 212/20, 
212/21. Istnieje możliwość podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz gazowej

Cena wywoławcza: 31 500,00 zł brutto (trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto).
Ustala się wadium w wysokości 1700,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank 

Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004. Kwota wpłaconego 
wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 9 lutego2015 r. (w tytule przelewu proszę 
wpisać nr działki na którą wadium jest wpłacane).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego o godzinie 10.30 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym 

uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto.
O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa 

niż 315,00 zł, kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskaza-

nym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, zaś wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.

Poprzedni przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 4 listopada 2014 r. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.
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W piątek 16 stycznia w Starostwie Powiato-
wym w Krakowie odbyła się uroczystość opłat-
kowa, w której uczestniczyły władze powiatu, 
przedstawiciele duchowieństwa, burmistrzo-
wie, wójtowie i radni powiatowi. Uroczystość 
rozpoczął występ wokalistek CKiP – Wiktorii 
Gorzkowskiej, Darii Dys i Natalii Rodak.

Młode artystki wykonały polskie, tradycyjne 
kolędy a ich występ spotkał się z bardzo ciepłym 
przyjęciem.

W dniach 14 i 19 stycznia 2015 roku od-
były się w CKiP kolejne koncerty dla szkół 
z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca z cyklu 
projektów artystyczno-edukacyjnych, których 
pomysłodawczynią i realizatorką jest Barbara 
Hawling. Tym razem tematem koncertów były 
najpiękniejsze polskie kolędy, które zabrzmiały 
nie tylko w wykonaniach solowych, ale także 
w duetach, tercetach oraz większych zespołach 
o różnym instrumentarium. Słuchacze mieli 
możliwość usłyszenia np. kwartetu gitarowego, 
septetu keyboardowego, duetu letowego i wielu 
innych ciekawych połączeń brzmieniowych. Go-
ściliśmy szkoły podstawowe z Łuczyc, Luborzy-
cy i Kocmyrzowa, a wystąpili uczniowie Sekcji 
Instrumentów Klawiszowych i Zespołów Kame-

WIADOMOŚCI Z CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
Wokalistki CKiP na Opłatku w Starostwie Powiatowym

KONCERTY KOLĘD W WYKONANIU 
INSTRUMENTALISTÓW I WOKALISTEK CKiP

ralnych prowadzonych przez Barbarę Hawling 
oraz Sekcji Gitary i Wokalistki, którymi opiekuje 
się Paweł Dys.

Natomiast 18 stycznia odbył się coroczny 
koncert kolęd w wykonaniu wszystkich mło-
dych instrumentalistów (ponad trzydziestu) 
uczących się w wyżej wymienionych Sekcjach 
Instrumentalnych na fortepianie, keyboardzie, 
akordeonie, lecie prostym altowym oraz so-
pranowym, gitarze a także Wokalistki. Zapre-
zentowały się również uczennice Wojciecha 
Świtały, który uczy gry na skrzypcach. Koń-
cowym akcentem każdego z koncertów był 
wspólny śpiew kolęd przy akompaniamencie 
naszych młodych artystów, który pozwolił nam 
przedłużyć świąteczną atmosferę.

AKTUALNOŚCI
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W sobotę 24 stycznia br. w sali koncertowej Centrum Kultury i Promocji odbył się, podobnie jak 
i w roku ubiegłym uroczysty, noworoczny koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej „Kosynierzy” 
z Luborzycy pod batutą pana Jarosława Ignaszaka. Wraz z orkiestrą z Luborzycy wystąpiły także 
wokalistki: Gabriela Świerczek i Aleksandra Grodecka. Obecna na koncercie publiczność mogła wy-
słuchać znakomicie zaaranżowane i wykonane przez muzyków z luborzyckiej orkiestry tradycyjne 
kolędy polskie i zagraniczne, a także wiązankę popularnych utworów muzycznych nawiązujących 
tematycznie do Świąt Bożego Narodzenia.

Noworoczny Koncert Kolęd

AKTUALNOŚCI
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Centrum Kultury i Promocji uprzejmie zapra-
sza 7 lutego o godz 16.00 na Zabawę Karnawa-
łową. Gwarantujemy świetne animacje, słodki 
poczęstunek oraz zabawy i konkursy. Prosimy 
o przebranie się w ulubiony kostium – odbędzie 
się konkurs na najciekawszy strój.

Koszt udziału w zabawie 10 zł.
Zapisy pod numerem tel. 12-387-18-11.
Serdecznie zapraszamy.

ZAPRASZAMY NA KARNAWAŁ

Alimenty na dzieci – od czego zależy ich wy-
sokość i do kiedy trzeba je płacić?

Wysokość alimentów jest uzależniona od dwóch 
przesłanek: z jednej strony usprawiedliwionych 
potrzeb uprawnionego – czyli dziecka, a z drugiej 
zarobkowych i majątkowych możliwości zobowią-
zanego do płacenia alimentów.

Żaden przepis nie ustala konkretnych kwot ali-
mentów, jakie powinni płacić rodzice. Sąd zawsze 
indywidualnie ocenia konkretną sprawę. Brany jest 
pod uwagę np. wiek dziecka, stan jego zdrowia, 
zdolności. Na przykład dziecko chore, wymagające 
szczególnej opieki, ma prawo do wyższych alimen-
tów niż to zdrowe. Jednak wysokość alimentów 
zależy również od majątkowych i zarobkowych 
możliwości zobowiązanego. Jeśli więc na przykład 
ojciec ma dobrą sytuację materialną, matka może 
domagać się od niego wyższych alimentów niż 
wówczas, gdy ledwie wiąże on koniec z końcem. 
W dzisiejszych czasach pojawia się częsty problem – 
co w sytuacji, gdy dany rodzic pracuje nielegalnie 
czy dorywczo i trudno wykazać jego dochody? 
W takim przypadku sąd powinien wziąć pod uwagę 
możliwości zarobkowe takiego rodzica, a więc jego 
wykształcenie, wiek, zawód, stan zdrowia, poziom 
życia, itp. 

Pamiętajmy, że raz przyznane alimenty nie na 
zawsze muszą pozostać w takiej wysokości – każdy 
z rodziców może wnosić o ich obniżenie lub pod-
wyższenie. Nie ma sztywnej reguły mówiącej, że 
o zmianę wysokości alimentów można wystąpić np. 
raz czy dwa razy w roku. Tutaj też liczą się okolicz-
ności. Przykładowo upływ czasu, który powoduje 
wzrost wydatków na dziecko (według zasady: małe 
dziecko-małe wydatki,  duże dziecko-duże wydat-

ki) uzasadnia podwyższe-
nie alimentów. Z drugiej 
strony, jeżeli zobowiąza-
ny do alimentacji rodzic 
długotrwale choruje lub 
zmieni pracę na gorszą, 
może wnieść sprawę o ich 
obniżenie!

Rodzice często uważa-
ją, że na dziecko pełno-
letnie nie należą się ali-
menty. Prawo natomiast nie określa górnej granicy 
wieku dziecka uprawnionego do alimentów. Z prze-
pisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, 
że obowiązek taki istnieje do czasu usamodziel-
nienia się dziecka. Zapamiętajmy: samo uzyskanie 
przez dziecko pełnoletności nie powoduje auto-
matycznie likwidacji obowiązku płacenia alimen-
tów! Przyjmuje się, że dopóki potomek się uczy czy 
studiuje, ma prawo do pomocy ze strony rodziców. 
Warto jednak wiedzieć, że rodzice mogą uchylić się 
od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka 
pełnoletniego – jeżeli są one połączone z nadmier-
nym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli potomek nie 
dokłada starań, by utrzymać się samodzielnie.

W trakcie spotkań zadano mi kiedyś pytanie: czy 
możliwe jest, by za niepłacenie alimentów można 
było tra ić do więzienia? Tak, i dlatego dla zobowią-
zanych przestrogą powinien być przepis kodeksu 
karnego, przewidujący, że za uporczywe niepła-
cenie alimentów można zostać skazanym na karę 
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat dwóch. 

Magdalena Kowalska
Prawnik, aplikant radcowski

~  P R A W N I K  R A D Z I  –  A L I M E N T Y  ~
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TU MIESZKAM -
TU PŁACĘ!
TU MIESZKAM -

Równocześnie przypominamy, że o zmianie Urzędu Skarbowego
należy koniecznie poinformować pracodawcę!

TU PŁACĘ!
Szanowny Mieszkańcu.

Jak to zrobić?

Płać podatki tam gdzie mieszkasz.

Od Ciebie zależy polepszenie komfortu życia w naszej gminie.

Nie musisz być tu zameldowany. Wystarczy, że tu mieszkasz.

Jakie działania należy podjąć aby Twoje podatki
zasiliły budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – miejsce w którym mieszkasz!

Równocześnie przypominamy, że o zmianie Urzędu Skarbowego
należy koniecznie poinformować pracodawcę!

Zmiana Urzędu
Skarbowego
jest bardzo prosta.
Można jej dokonać
podczas corocznego
składania
formularza PIT

Jeśli rozliczają się Państwo z podatku
dochodowego na formularzu PIT 37
to należy wpisać :
– w części A – Urząd Skarbowy Proszowice,

ul. M. Reja 1, 32-100 Proszowice
– w części B – adres zamieszkania

na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Więcej informacji na stronie
internetowej Urzędu Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca:
www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
zakładka
„Tu mieszkam, tu płacę”

Jakie działania należy podjąć aby Twoje podatki
zasiliły budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – miejsce w którym mieszkasz!
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PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH
Przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem częstym w kręgu rodziny. Przemoc wobec osób star-

szych jest de iniowana jako pojedyncze  lub powtarzające się działanie lub brak odpowiedniego dzia-
łania występującej w jakiejkolwiek relacji w której oczekuje się zaufania a które  powoduje krzywdę 
bądź cierpienie osoby starszej. Najczęściej  stosowane formy przemocy wobec osób starszych to:

PRZEMOC EKONOMICZNA
– odbieranie renty/emerytury 
– zmuszanie do zmiany testamentu
– zmuszanie do przepisywania nieruchomości, dóbr, pieniędzy

ZANIEDBYWANIE 
– niepodawanie niezbędnych leków
– ograniczenie pożywienia
– zaniedbywanie czynności pielęgnacyjnych, higienicznych
– zaniedbywanie wizyt u lekarza

OGRANICZENIE WOLNOŚCI
– zamykanie samotnie w domu
– ograniczanie dostępu do ludzi, łazienki lub innych pomieszczeń wspólnych
– zamykanie w jednym pomieszczeniu
– ograniczanie kontaktu z innymi członkami rodziny (zakaz wychodzenia z domu, zakaz przyjmo-

wania gości, zakaz korzystania z telefonu)

ODEBRANIE PRAWA DO PODEJMOWANIA WŁASNYCH DECYZJI PRZEMOC PSYCHICZNA
– obrażanie i poniżanie osób starszych      

O iary tej przemocy wolą milczeć. Osoby starsze są zastraszane. Osobom tym  ciężko jest się bronić 
przed tego typem agresji ze względu na to , że dom rodzinny jest najczęściej jednym miejscem, w któ-
rym mogły by żyć Osoby te są skazane na łaskę i niełaskę pozostałych członków rodziny. Osoby starsze 
boją  się   skarżąc – myślą iż  sprawią iż ich życie będzie wyglądało jeszcze gorzej dlatego też milczą.

Sylwia Zawalska-Wierzbińska
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REKLAMA

MULTIBET

Sprzedaż:  Kostka brukowa: Bruk-Bet, Polbruk, Chyż-Bet, Libet, Kost-Bet, Semmelrock
 Kruszywa drogowe, piaski, kamienie i kruszywa ozdobne
 Materiały budowlane

Usługi:  Brukarskie
 Transportowe
 Wykopy, niwelacje terenu

Wynajem:  Koparki, koparko-ładowarki
 Układarka do kostki brukowej „OPTIMAS”
 Równiarka LEVELLER BullBlaster 2D – system sterowania laserem

WĘGIEL: KOSTKA WIECZOREK, ORZECH, MIAŁ, EKO GROSZEK, BRYKIET

Atrakcyjne ceny / Raty !!

Transport 

do klienta

tel.: 12 386 96 12

Zapraszamy: Pn-Pt: 8-16, Sb: 8-14 – Realizujemy zamówienia telefoniczne
Wierzbno 27, 32-104 Koniusza
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