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XLIV Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W środę 19 września 2018 r. w sali obrad 
Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca obyło 
się posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy. Zgodnie 
z obowiązującymi procedurami rozpoczęło się ono 
od przyjęcia przedłożonego porządku obrad oraz 
protokołu z poprzedniej XLIII Sesji Rady Gminy. 
Następnie pani Przewodnicząca Rady Małgorzata 
Doniec poprosiła o zabranie głosu obecnego na 
Sesji pana Roberta Prusaka – Przewodniczącego 
Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Luborzycy, 
Pan R. Prusak w swoim wystąpieniu podsumował 
III Biegu Pocztyliona, który został zorganizowany 
m.in. dla upamiętnienia obrony Poczty Gdańskiej, 
powstania polowej poczty królewskiej, bitwy pod 
Wiedniem, a przede wszystkim 100-lecia od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. Patronat 
nad częścią trasy biegu, która prowadziła przez 
naszą gminę sprawował Wójt Gminy pan Marek 
Jamborski. Jak przypomniał w swojej wypowiedzi 

pan R. Prusak uczestników III Biegu Pocztyliona, 
w imieniu Samorządu Gminy, powitała pani Mał-
gorzata Doniec oraz pani Katarzyna Konewec-
ka-Hołój. Pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę 
w Luborzycy wraz z mieszkańcami gminy uczest-
nicy biegu złożyli wiązankę kwiatów i zapalili sym-
boliczne znicze, po czym udali się pod siedzibę 
Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, gdzie 
zorganizowano szereg imprez towarzyszących 
temu wydarzeniu: występy zespołu tanecznego 

pod kierunkiem pana Kazimierza Cygana, występ 
zespołu cheerleaderek, konkurs plastyczny dla 
dzieci na projekt nowego znaczka pocztowego, 
wystawa plenerowa poświęcona historii Poczty 
Polskiej oraz wystawę dawnych strojów jej pra-
cowników. Na zakończenie imprezy posadzono 
pamiątkowe drzewko. Kończąc swoją wypowiedź 
pan R. Prusak złożył podziękowania wszystkim, 
którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie 
i organizację tej imprezy, a na ręce Wójta wręczył 
pamiątkowy medal. Następnie radny pan Michał 
Gomółka przekazał w imieniu członków działają-
cej w naszej gminie drużyny harcerskiej podzię-
kowania dla Pana Wójta i Rady Gminy za pomoc 
i wsparcie, które pozwoliło na zakup dla naszych 
harcerzy dwu namiotów.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Wójt 
Gminy pan Marek Jamborski, który w swoim wy-
stąpieniu przedłożył zebranym informację o pra-
cy w okresie pomiędzy XLIII a XLIV Sesją Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W dalszej kolej-
ności sprawozdania z działalności stałych Komisji 
Rady Gminy w analogicznym okresie przedstawili 
ich Przewodniczący, a to: pan Antoni Siry – Ko-
misja Ładu Porządku Publicznego i Ochrony Śro-
dowiska, pan Władysław Zięciak – Komisja Rol-
nictwa, Handlu i Usług oraz pani Jadwiga Łach, 
która mimo iż w ostatnim czasie Komisja Zdrowia, 
Oświaty, Kultury i Sportu nie obradowała, to 
przedstawiła Radzie szereg istotnych informacji 

Spotkanie z dyrektorem  
generalnym KOWR

W dniu 5 października 2018 r. gościem po-
siedzenia Komisji Wspólnej Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca był Dyrektor Generalny Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie 
– pan Piotr Serafin. Tematem spotkania była kwe-
stia gruntów na terenie gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca należących do Skarbu Państwa we włada-
niu KOWR, które ewentualnie samorząd chciałby 
w przyszłości pozyskać dla gminy.

dotyczących problematyki, która stanowi temat 
zainteresowań ww. Komisji.

W dalszej części obrad informację na temat 
bieżącej działalności oraz realizowanych projek-
tów przedstawiła Radzie i obecnym na Sesji Soł-
tysom Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej pani Elżbieta Turek. Przedstawione 
informacje dotyczyły m.in. takich Programów jak 
„Dobry Start” czy też 500+.

Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca, której konieczność podjęcia wynikała 
z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym 
prowadzonej ustawą z dnia 11.01.2018 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

Ponadto na XLIV Sesji Rady Gminy podjęte zosta-
ły również uchwały:
• w sprawie określenia szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich,

• w sprawie udzielenie dotacji dla jednostek OSP 
w Łuczycach i Marszowicach,

• w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 
stanowiących dochód Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca za pomocą innego instrumentu płat-
niczego

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2018–2022.

XLIV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakoń-
czyły interpelacje i zapytania Radnych.
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Autobusy hybrydowe do obsługi 
linii aglomeracyjnych

W dniu 4 października 2018 r. na placu przy 
budynku Centrum Kultury i Promocji w Bara-
nówce odbyła się uroczysta prezentacja autobu-
sów hybrydowych, które będą obsługiwały linie 
aglomeracyjne również na terenie naszej gminy. 
Mieszkańcy sąsiadujących z Krakowem gmin 
będą mogli korzystać z 9 autobusów hybrydo-
wych, wyprodukowanych przez firmę Solaris Bus 
& Coach SA. Są to autobusy 4-letnie, wcześniej 
wykorzystywane w Skandynawii. To pierwszy taki 

zakup MPK SA w Krakowie, gdzie pojazdy zostały 
sprowadzone z myślą o komforcie tych osób, które 
podróżują na dłuższych trasach z podkrakowskich 
miejscowości.

To dlatego w tych pojazdach znalazło się nie-
typowe wyposażenie, którego nie znajdziemy 
w dotychczas kupowanych autobusach do obsługi 
linii miejskich. Autobusy będą posiadać dwie pary 
drzwi, tachograf samochodowy oraz wysokie, 
miękkie fotele z zagłówkami i z pasami bezpie-
czeństwa dla pasażerów. W środku będzie także 
sporo miejsc siedzących, bo 35. W sumie może 
w nim jednocześnie podróżować prawie 90 pasa-
żerów. Wszystkie autobusy będą niskopodłogo-
we, wyposażone w klimatyzację, nowoczesny sys-
tem informacji pasażerskiej złożony z głosowego 
zapowiadania przystanków i tablic elektronicz-
nych, monitoring, automaty biletowe. Nowe au-
tobusy będą nie tylko komfortowe dla pasażerów, 
ale także przyjazne dla środowiska. Napęd hybry-

dowy, dzięki wykorzystaniu silnika elektrycznego 
m.in. podczas zatrzymania na przystankach, zuży-
wa mniej paliwa, a tym samym emituje mniej za-
nieczyszczeń. Koszt zakupu jednego autobusu to 
730 000 zł netto.

Przypomnijmy, że zanim krakowski przewoź-
nik sprowadził te autobusy były one testowane 
w ubiegłym roku na liniach aglomeracyjnych, m.in. 
na linii nr 222 (Czyżyny Dworzec – Słomniki Osie-
dle), czyli jednej z najdłuższych linii bo liczącej ok. 
25 km. 

Obecnie Kraków posiada już 22 autobusy hy-
brydowe. Po dostawie 12 autobusów hybrydo-
wych marki Volvo, która jest zaplanowana w tym 
roku, pojazdów z takim napędem będzie w Krako-
wie 34.

Fot./tekst: materiały własne oraz biuro 
prasowe MPK Kraków

Hydrofornia w Łuczycach 
zakończona

W połowie września zakończono budowę no-
wego obiektu zasilającego sieć wodociągową.

Koszt inwestycji wyniósł 357 698 zł. Obej-
mował budowę kontenera podziemnego, wraz 
z zestawem pomp, wyminę rur oraz zasuw na te-
renie objętym inwestycją, remont „igla” oraz prace 
ziemne na kopcu, montaż nowych schodów, połą-
czenie z istniejącą siecią, utwardzenie terenu oraz 
wymianę części ogrodzenia. Obiekt wyposażony 

jest też w system monitoringu i sterowania kom-
patybilny z działającym na terenie gminy.

Realizacja zadania zapobiegnie spadkom ci-

śnienia w ok. 160 budynkach położonych w po-
bliżu kopca – teraz będą one zasilane z nowopow-
stałej hydroforni a tym samym odciążymy wieżę 
ciśnień w Karniowie, która nie będzie tłoczyć 
wody na taką odległość. Duże odległości generują 
spadki ciśnienia szczególnie przy dużych rozbio-
rach wody. W celu sprawnego działania wykona-
liśmy równocześnie rozbudowę dwóch odcinków 
sieci wodociągowej.

Magdalena Chmiel-Solarz
Zakład Gospodarki Komunalnej

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne  
powinien utrzymywać odbiorca usług

W związku z licznymi zapytaniami dotyczący-
mi usuwania awarii na przyłączach wodociągo-
wych (przyłącze wodociągowe – odcinek prze-
wodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości od-
biorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym), informuję, że przepisy prawa (ustawa 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków) nie narzucają przedsię-
biorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finanso-
wej odpowiedzialności za utrzymanie przyłączy.

Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie 

niezawodnego działania posiadanych instalacji 
i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłą-
czy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym 
włącznie. To znaczy, że za utrzymanie w należy-
tym stanie przyłączy odpowiedzialny jest odbior-
ca usług, który wcześniej musi zapłacić również za 
ich wybudowanie.

Charakter techniczny przyłączy wodociągo-
wych i kanalizacyjnych powoduje, że stanowią 
one odrębne od sieci rzeczy ruchome (nie są jej 
częściami składowymi). To samo dotyczy kwestii 
posiadania, o ile bowiem urządzenia, nawet stano-
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wiące własność odbiorców, służą przede wszyst-
kim przedsiębiorstwu, o tyle przyłącza służą 
przede wszystkim odbiorcy, nawet jeśli technicz-
nie, jak orzekł Sąd Najwyższy, wchodzą w skład 
sieci.

Zgodnie z definicją ustawową przyłącze wodo-
ciągowe wykraczać może poza granice nierucho-
mości odbiorcy usług, co zmusza go do ponoszenia 
kosztów związanych np. z umieszczeniem przyłą-
cza w pasie drogowym. Taki sposób ukształtowa-
nia powyższej kwestii został przez ustawodawcę 
przesądzony i, co więcej konsekwentnie wpisuje 
się on w filozofię ustawy i wydanego na jej pod-
stawie rozporządzenia w sprawie określenia taryf, 
woru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warun-
ków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Ideą ustawy i rozporządzenia jest indywiduali-
zacja kosztów świadczenia usług tak, by elimino-
wać sytuacje, w których ogół odbiorców finansuje 
świadczenia na rzecz poszczególnych odbiorców 

w zakresie utrzymania ich przyłączy powoduje 
np. obciążenie ogółu gospodarstw domowych 
kosztami utrzymania przyłączy zaopatrujących 
w wodę odbiorców przemysłowych. Wydaj się 
zatem, że rzeczywiście niezgodne ze społecznym 
odczuciem słuszności byłoby właśnie przejęcie 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanali-
zacyjne odpowiedzialności finansowej za utrzy-
manie wszystkich przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych, gdyż prowadziłoby do przerzu-
cenia kosztów indywidualnych odbiorców na ogół 
mieszkańców, czego żadną miarą nie można by 
uznać za ochronę konsumentów.

W związku z powyższym odbiorcy usług są 
odpowiedzialni za przyłącza, ich stan techniczny 
oraz usuwanie awarii (ponoszenie ich kosztów).

Magdalena Chmiel-Solarz
Zakład Gospodarki Komunalnej

w Kocmyrzowie-Luborzycy

Dewastacja wiat przystankowych
W nocy z 4 na 5 października 2018 r. nieznani 

sprawcy zdewastowali pięć wiat przystankowych 
przy drodze wojewódzkiej nr 776, po jej obydwu 
stronach. Wybitych zostało dwadzieścia szyb. 
W ostatnim tygodniu zostało uzupełnionych 26 
szyb rozbitych we wiatach przystankowych na 
terenie gminy. Wiaty zostały również umyte, po-
malowane oraz usunięto wulgarne napisy. Jak 
widać sprowokowało to kogoś do wyżycia się na 
szybach.

Dla osoby, która wskaże sprawców przewi-
dziana jest nagroda w wysokości 2000 zł.

Renowacja Pomnika – Mogiły  
w Karniowie

W miesiącu wrześniu 2018 r w miejscowości 
Karniów zostały wykonane prace remontowo-bu-
dowlane związane z renowacją wojskowego Po-
mnika – Mogiły z okresu I wojny światowej. Prace 
te wykonane zostały przez Firmę Drogową i Bu-
dowlaną Struzik z siedzibą w Luborzycy. Całko-
wity koszt przeprowadzonego remontu wyniósł 
9500,00 zł brutto.

Przypomnijmy w tym miejscu, iż odremon-
towany obiekt to Pomnik – Mogiła w Karniowie 
usytuowany przy drodze powiatowej. Jest to 
mogiła zbiorowa, której główną część stanowi 
postument z tablicą, na której znajduje się napis: 
„1914. KU CZCI ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM ZA 
WOLNOŚĆ I OJCZYZNĘ”, a wieńczy go rzeźba 
przedstawiającą ptaka (orzeł górski). W mogile tej 

pochowanych jest 10 żołnierzy armii austro-wę-
gierskiej, poległych lub zmarłych w listopadzie 
i grudniu 1914, podczas tzw. Bitwy o Kraków. 
W toku badań archiwalnych historykom udało się 
zidentyfikować nazwiska tylko dwu poległych żoł-
nierzy, pochowanych w mogile zbiorowej w Kar-
niowie. Są to żołnierze armii austro-węgierskiej: 
Giovanni Primo Galetti i Ernst Mislap.

Bezpłatne badania mammograficzne
19 września 2018 roku w mammobusie 

na parkingu obok Urzędu Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca przeprowadzone zostały badania 
mammograficzne dla Pań w wieku 40–49 lat (ur. 
1978–1969) – bezpłatne wykonywane co 24 mie-
siące oraz Pań powyżej 69 lat roku życia (ur. przed 
rokiem 1949), zameldowanie na terenie Powiatu 

Krakowskiego, które finansowane były przez Po-
wiat Krakowski. Z możliwości przeprowadzenia 
rzeczonych badań skorzystało tego dnia łącznie 
55 mieszkanek naszej gminy, z czego 34 z ba-
dań finansowanych przez NFZ, a 21 przez Sta-
rostwo Powiatowe.

Bezpłatne badania tarczycy – Łuczyce
Zapraszamy serdecznie Mieszkanki Powiatu 

Krakowskiego do skorzystania z bezpłatnych ba-
dań tarczycy, które odbędą się w dniu 9 listopa-
da 2018 r. w Ośrodku Zdrowia w Łuczycach, ul. 
Dworska 1, w godz. 12.00–17.00.

Badania finansowane są przez powiat krakow-
ski i skierowane są do wszystkich Pań powyżej 

25 roku życia. Badanie obejmuje USG tarczycy 
oraz oznaczenie poziomu TSH w krwi. Ilość badań 
ograniczona!

Zgłoszenia na badania: tel. 12 633 02 18, 503 
777 651. Organizatorem akcji jest Centrum Me-
dyczne Maszachaba Sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a, 
31-202 Kraków. Tel. 12 623 70 69, 503 777 651.
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Ruszył Projekt „Stawiam na Rozwój” 
Dnia 26 września 2108 r. w Centrum Rozwo-

ju Seniorów w Staniątkach odbyło się uroczyste 
przekazanie przez Marszałków Województwa 
Małopolskiego umów na realizację projektów unij-
nych gminom, które uzyskały dofinansowania do 
swoich projektów.

Wśród gmin, które skorzystają ze wsparcia 
jest również nasza gmina, w imieniu której Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 3-letni 
projekt „Stawiam na rozwój”, a na realizację które-
go udało się pozyskać środki w wysokości ponad 
570 000 zł. W Staniątkach, imieniu naszej gminy 
umowę odebrał Wójt – pan Marek Jamborski oraz 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej – pani Elżbieta Turek.

Obecni na uroczystości Marszałkowie Woje-
wództwa – pan Jacek Krupa i pan Wojciech Ko-
zak, w swoich wystąpieniach podkreślili zgodnie, 
że: „choć Małopolska jest jednym z najprężniej roz-
wijających się regionów, wciąż wśród jej mieszkań-
ców odnaleźć można osoby trwale bezrobotne czy 

też rodziny zmagające się z biedą. Nie pozostawiamy 
ich jednak samych sobie. Dzięki środkom z Unii Eu-
ropejskiej pomagamy bezrobotnym na nowo wejść na 
rynek pracy, zdobyć kwalifikacje czy podnieść kom-
petencje. Tylko w ramach projektów skierowanych do 
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrod-
ków Pomocy Społecznej uda nam się pomóc ponad 
4 tysiącom Małopolan zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym”.

Nowe kwoty świadczeń z pomocy  
społecznej od 1 października 2018 roku 

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do 
świadczeń z pomocy społecznej to:
• dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł 

(wzrost o 11%),

• dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o 3%).

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryte-
riów dochodowych wpłynie również na zwiększe-
nie następujących kwot świadczeń pieniężnych:
• maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wyso-

kości 645 zł (wzrost o 7%),

• maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia 
pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydat-
ków związanych z nauką języka polskiego dla 
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypo-
spolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzu-
pełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której 
mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

 — kwota minimalna– do wysokości 647 zł 
(wzrost o 7 %),

 — kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł 
(wzrost o 3%),

 — kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wy-
sokości pomocy pieniężnej na usamodziel-
nienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na 
zagospodarowanie w formie rzeczowej – do 
wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),

 — kwoty z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 
do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).

źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów

Wybory  
samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji  
Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy  

z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach  
Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych  

na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 
1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy podaje do wiadomości publicznej 
informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. JAMBORSKI Marek Wojciech, lat 57, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej,  
zam. Marszowice, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

2. ŁOJEK Jarosław Piotr, lat 45, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Baranówka,  
zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA „GMINA DLA MIESZKAŃCÓW"

Przewodniczący  
Gminnej Komisji Wyborczej 
w Kocmyrzowie-Luborzycy

/-/ Krzysztof Machnik
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Obwieszczenie Gminnej Komisji  
Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy 

z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach  
do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych  

na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy podaje do wiadomości 
publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1
1. KUPCZYK Wojciech Józef, lat 50, zam. Goszyce, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŚĆ – Lista nr 10

2. KACZMARCZYK Augustyn Andrzej, lat 51, zam. Goszyce, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMI-
NA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19

3. RYSZ-ŁACH Bożena Urszula, lat 62, zam. Wilków, zgłoszona przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA 
"GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" – Lista nr 21 

Okręg wyborczy Nr 2
1. SKRZYŃSKI Robert Marek, lat 55, zam. Goszyce, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŚĆ – Lista nr 10

2. NAGACZ Łucja Ewa, lat 58, zam. Skrzeszowice, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMY-
RZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19

3. WĄSOWICZ Mariusz Henryk, lat 44, zam. Skrzeszowice, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJ-
KA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" – Lista nr 21 

Okręg wyborczy Nr 3
1. KITA Tomasz Jan, lat 35, zam. Wysiołek Luborzycki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŚĆ – Lista nr 10

2. DONIEC Małgorzata Zofia, lat 61, zam. Wysiołek Luborzycki, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA 
GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19 

Okręg wyborczy Nr 4
1. GŁOWACKI Bogdan Stanisław, lat 67, zam. Baranówka, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIE-

DLIWOŚĆ – Lista nr 10

2. MARZEC Grzegorz Wojciech, lat 38, zam. Baranówka, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA 
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19

3. ADAMCZYK Dorota Barbara, lat 54, zam. Baranówka, zgłoszona przez KWW PRZYJAZNA GMINA 
PRZYJAZNA WIEŚ – Lista nr 20

4. GOLEŃ Mateusz Piotr, lat 24, zam. Baranówka, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMI-
NA DLA MIESZKAŃCÓW" – Lista nr 21 

Okręg wyborczy Nr 5
1. RODAK Stanisław, lat 62, zam. Luborzyca, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 

Lista nr 10

2. KONEWECKA-HOŁÓJ Katarzyna Anna, lat 40, zam. Luborzyca, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA 
GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19 

Okręg wyborczy Nr 6
1. DUTKIEWICZ Łukasz, lat 37, zam. Goszcza, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMY-

RZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19

2. ZĘBALA Radosław Adam, lat 40, zam. Goszcza, zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA PRZY-
JAZNA WIEŚ – Lista nr 20

3. KNAPCZYK Krzysztof, lat 46, zam. Sadowie, zgłoszony przez KWW ZGODNY SAMORZĄD – Lista 
nr 23 
 

Okręg wyborczy Nr 7
1. ŁACH Jadwiga Anna, lat 41, zam. Łuczyce, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMY-

RZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19

2. AUGUSTYNIAK Grzegorz Stanisław, lat 32, zam. Łuczyce, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA 
ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" – Lista nr 21 

Okręg wyborczy Nr 8
1. KRZYWORZEKA Iwona Agnieszka, lat 39, zam. Łuczyce, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIE-

DLIWOŚĆ – Lista nr 10

2. MAZUR Paweł Michał, lat 39, zam. Łuczyce, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMY-
RZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19
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3. SERAFIN Marek Ryszard, lat 60, zam. Łuczyce, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMI-
NA DLA MIESZKAŃCÓW" – Lista nr 21 
 

Okręg wyborczy Nr 9
1. SZLACHTA Anna Franciszka, lat 58, zam. Prusy, zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA" – 

Lista nr 18

2. RUSEK Eliza Maria, lat 34, zam. Zastów, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-
-LUBORZYCA – Lista nr 19

3. ŻYLSKI Wiesław Karol, lat 64, zam. Zastów, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA 
DLA MIESZKAŃCÓW" – Lista nr 21 

Okręg wyborczy Nr 10
1. KACZMARCZYK Sławomir Wojciech, lat 37, zam. Dojazdów, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRA-

WIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2. ZIĘCIAK Władysław Maciej, lat 68, zam. Dojazdów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA 
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19

3. PODOLECKI Michał Marek, lat 41, zam. Dojazdów, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA 
"GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" – Lista nr 21 
 

Okręg wyborczy Nr 11
1. WĄSOWICZ Karolina, lat 41, zam. Krzysztoforzyce, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŚĆ – Lista nr 10

2. TRELA Antoni Franciszek, lat 66, zam. Krzysztoforzyce, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA 
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19

3. STYPUŁA Jarosław Zygmunt, lat 54, zam. Krzysztoforzyce, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA 
ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" – Lista nr 21 

Okręg wyborczy Nr 12
1. KRUPIŃSKI Krzysztof Kazimierz, lat 37, zam. Karniów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA 

KOCMYRZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19

2. WAWRO Zbigniew Józef, lat 55, zam. Czulice, zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJA-
ZNA WIEŚ – Lista nr 20

3. NOWAK Sławomir Szczepan, lat 33, zam. Karniów, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA 
"GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" – Lista nr 21 
 

Okręg wyborczy Nr 13
1. WITEK Andrzej, lat 59, zam. Rawałowice, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMY-

RZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19

2. ROZPONDEK Tadeusz Paweł, lat 44, zam. Pietrzejowice, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJ-
KA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" – Lista nr 21 

Okręg wyborczy Nr 14
1. GOMÓŁKA Michał Paweł, lat 34, zam. Kocmyrzów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA 

KOCMYRZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19

2. MAŁOTA Jan Adam, lat 60, zam. Kocmyrzów, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA 
DLA MIESZKAŃCÓW" – Lista nr 21

3. TAŃSKA Magdalena Iwona, lat 41, zam. Kocmyrzów, zgłoszona przez KWW KOMITET SAMORZĄ-
DOWY – Lista nr 22 

Okręg wyborczy Nr 15
1. MACHNIK Stanisław, lat 57, zam. Wiktorowice, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

– Lista nr 10

2. DONIEC Tomasz Stanisław, lat 33, zam. Maciejowice, zgłoszony przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOL-
SKA" – Lista nr 18

3. RAŹNY Zbigniew Marek, lat 60, zam. Sulechów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMY-
RZÓW-LUBORZYCA – Lista nr 19

4. JANCZYK Sylwia Małgorzata, lat 31, zam. Maciejowice, zgłoszona przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA 
"GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" – Lista nr 21

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Kocmyrzowie-Luborzycy

/-/ Krzysztof Machnik
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„Dzień Seniora” w Baranówce
W czwartek 20 września br. w Baranówce Za-

rząd Koła nr 4 Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgodnie 
z wieloletnią już tradycją, zorganizował dla swoich 
Członków uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Se-
niora”.

W spotkaniu tym obok naszych Dostoj-
nych Seniorów uczestniczyli również zaprosze-
ni Goście, wśród których byli m.in. Wójt Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski, 
Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata 
Doniec,Radni Powiatu Krakowskiego: pan Krzysz-
tof Malik i pan Włodzimierz Okrajek,Radny naszej 
gminy pan Grzegorz Marzec, Dyrektor Centrum 

Kultury i Promocji pani Agnieszka Brodowska, 
Skarbnik Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani 
Kornelia Łakomy, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej pani Elżbieta Turek, Dyrek-
tor Banku Spółdzielczego w Kocmyrzowie pani 
Sabina Sitko, przedstawiciele Zarządu Rejonowe-
go ZER i I w Krakowie-Nowej Hucie w osobach: 
pani Przewodniczącej Mirosławy Miśta oraz pani 
Wandy Tota, Prezes Zarządu Gminnego PSL pan 
Stanisław Jungiewicz. .

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Prze-
wodniczącej Koła nr 4 Pani Grażyny Bebak, któ-
ra powitała wszystkich obecnych na spotkaniu 
w Baranówce oraz złożyła naszym Dostojnym 
Seniorom serdeczne życzenia z okazji Ich święta. 
Po wystąpieniu Pani Przewodniczącej głos zabrał 
Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który złożył 
Naszym Dostojnym Seniorom serdeczne życze-
nia wszelkiej pomyślności oraz radości każdego 

dnia. W swojej wypowiedzi pan Wójt podkreślił 
znaczenie działalności Koła Emerytów, które nie 
tylko wspaniale promuje naszą gminę ale również 
stanowi ważny element budowy naszego poczu-

cia lokalnej tożsamości. Symbolicznym wyrazem 
uznania i wdzięczności były bukiety kwiatów 
wręczone przez pana Wójta pani Grażynie Bebak 
oraz pani Mirosławie Miśta. Równie serdeczne 
życzenia złożyła naszym Seniorom pani pani Mi-
rosława Miśta, która co warto podkreślić w tym 
miejscu została kilka miesięcy temu ponownie 
wybrana Przewodnicząca Zarządu Rejonowego 
ZER i I w Krakowie-Nowej Hucie, pani Małgorza-
ta Doniec, Przewodniczą naszej Rady Gminy, Rad-
ni Powiatu Karkowskiego panowie Włodzimierz 

Okrajek i Krzysztof Malik, Radny gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca pan Grzegorz Marzec, pani Sa-
bina Sitko – Dyrektor BSR w Kocmyrzowie, pan 
Stanisław Jungiewicz, a przede wszystkim pani 
Agnieszka Brodowska – Dyrektor naszego Gmin-
nego Centrum Kultury, która nie tylko złożyła na-

Setne urodziny Pana Franciszka
27 września 2018 roku miała miejsce wyjątko-

wa uroczystość. W tym dniu swoje setne urodziny 
obchodził mieszkaniec naszej gminy Pan Franci-
szek Chmiel z Dojazdowa.

Na tej niecodziennej uroczystość obecny był 
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek 
Jamborski, który przekazał Panu Franciszkowi 
szczere gratulacje i życzenia kolejnych lat, boga-
tych w zdrowie i szczęśliwe chwile. Gratulacje zło-
żyli również Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Ewelina Kałkus oraz Radny Dojazdowa 
Władysław Zięciak. Uroczystość uświetnili śpie-
wem i grą „krakowiacy” z Koła Gospodyń z Dojaz-
dowa, a okolicznościowe Listy Gratulacyjne z oka-
zji setnych urodzin przesłali Panu Franciszkowi: 
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz 
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Nasz Dostoj-
ny Jubilat otrzymał także od gości mnóstwo ży-
czeń, kwiatów i prezentów. Podczas uroczystości  
Pan Franciszek nie krył wzruszenia i radości  

z odwiedzin i powinszowań.
Setna rocznica urodzin stała się także dosko-

nałą okazją do wspomnień najważniejszych wy-
darzeń w życiu Jubilata. Pan Franciszek Chmiel 
urodził się 27 września 1918 roku w Luborzycy.  
Tam mieszkał do roku 1945,a potem przeprowa-
dził się do Dojazdowa, gdzie wraz z żoną wybudo-
wali dom. Całe swoje życie prowadził gospodar-
stwo rolne, a do 98 roku życia pracował w polu. 
Był również masarzem wyrobów wiejskich. Pan 
Franciszek doczekał się 2 dzieci, 2 wnucząt i 3 
prawnucząt. Obecnie Jubilat cieszy się dobrym 
stanem zdrowia i jest w pełni samodzielny, może 
też pochwalić się doskonałą pamięcią. Jak mówią 
członkowie rodziny: „Pan Franciszek nie choruje 
i mało chodzi do lekarzy, a córka Pana Franciszka, 
pani Danuta, żartuje, iż: „może to jest właśnie re-
cepta na długowieczność”.

Dostojnemu Jubilatowi jeszcze raz życzymy 
zdrowia i wszelkiej radości.  

szym emerytom wspaniałe życzenia ale i symbo-
licznie „osłodziła” ich dzień codzienny wspaniałym 
koszem słodyczy.

Dalszą część spotkania w Baranówce wypełni-
ły już tylko atrakcje artystyczne. Najpierw przed 
publicznością wystąpili młodzi artyści z działają-
cej przy naszym Centrum Kultury Sekcji Instru-

mentów Klawiszowych i Zespołów Kameralnych, 
która kieruje pani Barbara Hawling, a następnie 
niedawno utworzona grupa artystyczna „Wspo-
mnienie”, działająca przy naszym Kole Emerytów 
i Rencistów. Jej kierownikiem artystycznym jest 
pani Maria Raźna, a akompaniatorem pan Jacek 
Kupiec.
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Goszyce – 6 października 2018 r.

„Droga do Wolności”. Rekonstrukcja  
historyczna „Bitwy o Kraków 1914 r.”

6 października 2018 r. w Goszycach, została 
zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości, żywa lekcja historii 
pt. „Droga do Wolności”, której najatrakcyjniejszą 
częścią była zorganizowana po raz pierwszy re-
konstrukcja historyczna tzw. „Bitwy o Kraków”, do 
której doszło w listopadzie 1914 roku, nieomalże 
na samych terenach, na których w sobotę odbyła 
się jej współczesna rekonstrukcja. Jej organiza-
torami były: samorząd Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Luborzycy, grupa „Odkrywcy Historii”, Stowa-
rzyszenie „Aktywna Gminna+” oraz Centrum Kul-
tury i Promocji. Realizacja sobotniego przedsię-
wzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia druhów 
z jednostek OSP z Goszyc, Marszowic, Łuczyc, 
Łososkowic, Karniowa i Goszczy, Sejmiku Mało-
polskiego, a także wsparcia takich firm jak: „Bia-

ła Wilczyca” z Wilkowa, „COLOREX” czy „Dom 
na Medal” z Łuczyc. Organizację rekonstrukcji 
„Bitwy Krakowskiej” wsparła również grupa in-
dywidualnych sponsorów, pragnących zachować 
anonimowość. W związku z tak wielkim zaanga-

żowaniem licznych instytucji, stowarzyszeń, firm 
i osób prywatnych naszą relację z wydarzeń w Go-
szycach pragniemy rozpocząć w sposób wyjątko-
wy. Chcemy ją bowiem rozpocząć od przekazania 
serdecznych podziękowaniem dla wszystkich lu-
dzi dobrej woli, dzięki którym ta wyjątkowa lekcja 
żywej historii, która odbyła się w Goszycach mo-
gła odbyć się w takiej formie i z takim rozmachem, 
jaki zobaczyć mogli wyjątkowo licznie przybyli na 
nią mieszkańcy nie tylko naszej gminy.

Sobotnie spotkanie z historią rozpoczęło się 
od uroczystego złożenia symbolicznych wiązanek 
kwiatów pod pamiątkowymi tablicami znajdują-

cymi się na ścianach dworu w Goszycach, a po-
święconych pamięci Zofii Zawiszanki, legionistki, 
działaczki niepodległościowej, poetki, właścicielki 
tegoż dworu w roku 1914 oraz uczestników patro-
lu zwiadowczego Władysława Beliny Prażmow-
skiego, który w nocy z 2 na 3 sierpnia 1914 r., jako 
pierwszy polski oddział wojskowy przekroczył za-
borczy kordon graniczny na Baranie, aby następ-
nie dotrzeć do dworu w Goszycach. Wiązanki te 
złożyli przedstawiciele samorządu gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, w osobach Wójta Gminy pana 
Marka Jamborskiego oraz radnych pani Katarzy-
ny Koneweckiej-Hołój i pana Zbigniewa Raźnego, 
pan dr hab. Filip Musiał – Dyrektor Oddziału IPN 
w Krakowie oraz przedstawiciele mieszkańców 
miejscowości Goszyce – pan Augustyn Kaczmar-

czyk (radny, Prezes OSP Goszyce), pani Iwona 
Niklińska-Tutaj (Dyrektor SP w Goszycach) oraz 
pani Elżbieta Wlazło (KGW Goszyce).

Po zakończeniu tej oficjalnej części spotkania 
z historią w Goszycach, wszyscy którzy obec-
ni byli tego dania w tej miejscowości (a było ich 
naprawdę wielu) mogli zapoznać się sylwetkami 
bohaterów walki o Niepodległość, za sprawą wy-
stawy „Ojcowie Niepodległości”, przygotowanej 
przez krakowski Oddział Instytutu Pamięci Na-

rodowej, o której wszystkim chętnym opowiadał 
pracownik tejże instytucji dr Marcin Chorązki. 
Wystawa ta nie była jedyną, jaką tego dnia obej-
rzeć mogli wszyscy chętni. Specjalnie na ten dzień 
przygotowano wystawę archiwalnej fotografii, 
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przedstawiającą wydarzenia na obszarze naszej 
gminy w okresie I wojny światowej oraz historię 
życia i działalności Zofii Zawiszanki. Część pre-
zentowanych fotografii można było obejrzeć po 
raz pierwszy, a zostały one udostępnione orga-
nizatorom przez panią Barbarę Kleszczyńską. 
Były także w Goszycach wystawy prezentujące 
militaria i mundury wojskowe z okresu I wojny 
światowej, przygotowane przez członków grup 
rekonstrukcyjnych. Dla chętnych zorganizowano 

również pokazy kawaleryjskiej grupy rekonstruk-
torów, przedstawiającą formację jazdy z okresu II 
Rzeczpospolitej. Chętni poszerzenia swojej wie-

dzy historycznej mogli wysłuchać plenerowego 
wykładu pani profesor Magdaleny Smoczyńskiej, 
poświęconego Zofii Zawiszance lub też, dzięki 
uprzejmości właścicieli dworu w Goszycach pań-
stwa Marty i Michała Smoczyńskich zwiedzić jego 
historyczne wnętrza, wnętrza które gościły tak 
ważne dla naszej historii postacie jak Marszałek 
Józef Piłsudski czy też noblista Czesław Miłosz.

Organizatorzy „historycznego pikniku” w Go-
szycach zadbali także o bardziej „przyziemne po-
trzeby” jego uczestników. Na wszystkich chętnych 

czekała bezpłatna grochówka wojskowa, przygo-
towana przez firmę „Elegant”.Można było także 
skosztować ciast i innych przysmaków przygoto-
wanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Goszyc 
lub też spędzić chwilę czasu w przygotowanej 
przez naszych Gospodarzy plenerowej kawiaren-
ce. 

O godzinie 16.30 rozpoczęło się najbardziej 
w to sobotnie popołudnie oczekiwane wydarze-
nie – Rekonstrukcja historyczna „Bitwy o Kra-

ków 1914 r.”. Wzięło w nim udział blisko 100 re-
konstruktorów, nie tylko z Polski, ale także Rosji 
i Stanów Zjednoczonych AP. Przebieg tego dra-
matycznego starcia przedstawili wyjątkowo licz-
nej publiczności członkowie następujących grup 
i stowarzyszeń rekonstrukcyjnych: 
• SRH 79 Pułk Strzelców Słonimskich im. Hetma-

na Lwa Sapiehy z Ciechanowa 

• 66 Butyrski Pułk Piechoty z Zamościa

• GRH 14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Prza-
snysza

• Projekt "Rosja w ogniu"

• GRH Ostfront '14-'18 reprezentująca 30 Poł-
tawski Pułk Piechoty

• GRH 72 Tulski Pułk Piechoty

• Projekt "Alpenrot" reprezentujący Tyrolskich 
Strzelców Cesarskich

• GRH 56 Pułk Piechoty Wadowice

• Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznej X D.O.K, reprezentujące 10 Galicyj-
ski Pułk Piechoty z Przemyśla

• K.u.K. Galizisches Infanterieregiment Nr. 13 
„KRAKOWSKIE DZIECI”

• GRH II Brygada Legionów Polskich

• Projekt "Odkrywcy Historii"

Nad oprawą pirotechniczną czuwał pan Karol 
Lewandowski ( Firma AS. Artur Sobieraj, Piotrków 
Trybunalski), a znakomitym, wręcz perfekcyjnym 
„komentatorem” wydarzeń, których świadkami 
byli nasi widzowie był pan profesor Andrzej Olej-
ko. Trudno w sposób beznamiętny oddać obrazy, 
których świadkami byli w sobotę nasi mieszkańcy, 
dlatego też niech ich najważniejszym opisem będą 
zamieszczone w tekście fotografie.

J. St. Kozik, ks. M. Ćwiertnia
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Emeryci podróżują...
4 września br. Koło Emerytów i Rencistów nr 

4 zorganizowało wycieczkę autokarową w Pieni-
ny, którego jedną z głównych atrakcji był spływ 
przełomem Dunajca. Organizatorzy postarali się 
o to, aby wycieczka, w której uczestniczyło ponad 
40 osób, zapewniła wszystkim jak najwięcej atrak-
cji, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Tra-
sa naszej wycieczki wiodła od od Krościenka nad 
Dunajcem, poprzez Czorsztyn, gdzie oglądaliśmy 
okolice zbiornika Czorsztyńskiego i ruiny zamku 
aż po urokliwym spływ przełomem Dunajca do 
Szczawnicy. Pozostałą część wycieczki odbyliśmy 
autokarem podziwiając górskie okolice w dolinie 
dopływu Dunajca - Grajcarka (Szczawnica, po 
łemkowskie miejscowości, takie jak Szlachtowa, 
Jaworki czy Biała Woda). Nasza trasa prowadziła 

przez Podhale. Dla większości z nas była to zachę-
ta do ponownych wypraw w tak atrakcyjne okoli-
ce.

Warsztaty historyczne „Poznaj  
historię swojej gminy!”

W okresie wrzesień – listopad 2018 r. Stowa-
rzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, 
we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszyst-
kich chętnych, a w szczególności dla młodzieży 
i dorosłych, w siedzibie Centrum Kultury w Bara-
nówce cykl bezpłatnych warsztatów historyczno-
-genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 
lecie Odzyskania Niepodległości”. Pierwsze spo-
tkanie miłośników historii odbyło się 15 września 
br., a jego tematem były dzieje Luborzycy i Kocmy-
rzowa w epoce średniowiecza. Zajęcia, w których 
uczestniczyło ponad trzydzieści osób prowadziła 
pani dr Agnieszka Baran, a wykład wprowadząjcy 
przedstawił Jerzy Kozik. Dwa tygodnie później, 
29 września, równie liczna grupa zainteresowa-
nych naszymi dziejami mieszkańców gminy mogła 
wysłuchać wykładu dr Piotra Magiery, którego te-
mat brzmiał: „Rycerze i szlachta z okolicy obecnej 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca w średniowieczu 
i epoce nowożytnej” 

Organizatorów tego przedsięwzięcia cieszy 
nie tylko widoczne wśród rożnych wiekowo grup 
mieszkańców naszej gminy zainteresowanie jej 
dziejami, ale także ich widoczna na każdym kroku 
pasja i chęć poszerzania własnej wiedzy. Szczegól-
ne uznanie budzić może zaangażowanie słuchaczy 
działającego w naszej gminie Uniwersytety Trze-
ciego Wieku.

Wszystkich, którzy jeszcze zdecydują się 

Złoty Jubileusz Koła Gospodyń  
w Luborzycy

30 września w niedzielne popołudnie z budyn-
ku CKiP w Baranówce słychać było biesiadną mu-
zykę. Czy to wesele? Nie. To urodzinowa impreza 
Koła Gospodyń z Luborzycy. Na tę uroczystość 
gospodynie przygotowały prezentację kompute-
rową dotyczącą pięćdziesięcioletniej działalności 
koła, wystawę pt. „Kobiece oblicze wsi” na której 
oprócz rękodzieła można było podziwiać modę na 
ubrania i zastawę stołową z lat 60-tych, 70-tych 
itd. aż do czasów obecnych. Z wystawy można 
było skosztować charakterystycznych smakoły-
ków z przeszłości.

Spore zainteresowanie wzbudziła dekoracja 
sceny: piękne bibułkowe kwiaty z jednej strony 
a z drugiej „ławka” z belików słomy oraz żywa kura.

W uroczystości wzięło udział wielu gości. Ży-
czenia pomyślności w dalszej działalności składali 
paniom między innymi: Wojewoda Małopolski: 
pan Piotr Ćwik, radni Powiatu Krakowskiego: 
Włodzimierz Tochowicz, Włodzimierz Okrajek, 
Krzysztof Malik, Wójt Gminy: pan Marek Jam-
borski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy panią 
Małgorzatą Doniec.

Wielu sukcesów i sił do dalszej pracy życzyli 
prezesi i przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, 
radni gminy oraz koleżanki z kół Gospodyń Wiej-
skich z terenu gminy.

Podczas uroczystości prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organiza-
cji Rolniczych - pan Andrzej Harężlak odznaczył 

zasłużone członkinie Orderem „Serca Matkom 
Wsi”, a pozostałym paniom wręczył okazjonalne 
dyplomy.

Oprócz miłych słów były kwiaty, podziękowa-
nia i prezenty. Ukoronowaniem uroczystości była 
tradycyjna krakowska biesiada, której przewodzi-
li: zespół śpiewaczy: Serenada oraz zespół:”Goko-
wiacy”.

Miłym akcentem dla wszystkich gości z pew-
nością okazał się jakże przydatny „Luborzycki 
śpiewnik biesiadny” przygotowany przez jubilatki 
i wydany na tę okazję. Dla wszystkich gości zo-
stał przygotowany smaczny, wiejski poczęstunek, 
a smak jubileuszowego torta czujemy w ustach do 
dziś.

Członkinie Koła Gospodyń w Luborzycy z ca-
łego serca dziękują wszystkim gościom za obec-
ność, miłe słowa i prezenty.

Anna Kramarz
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rokie grono publiczności, wśród której nie zabra-
kło władz powiatu krakowskiego, gmin, lokalnych 
środowisk, dyrektorów instytucji kultury, wśród 
których obecna była Dyrektor naszego CKiP Pani 
Agnieszka Brodowska. 

Należy nadmienić, iż wokaliści ( 38 osób ) wraz 
z instruktorami (10 osób) przygotowali widowisko 
tylko w niecałe dwa miesiące. Możliwość wystą-
pienia na „Perłach Powiatu” to ogromne wyróż-

nienie, ale też dalsza droga ich kariery muzycznej. 
Organizatorem koncertu był Powiat Krakow-

ski z Panią Dyrektor Wydziału Promocji i Współ-
pracy – Małgorzatą Zięć.

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzo-
wie-Luborzycy serdecznie gratuluje naszym 
wokalistkom wspaniałych występów i godnego 
reprezentowania naszej Gminy oraz CKiP, na tak 
prestiżowym koncercie.

Fot. Marian Lewicki

„Piórem spisane, piórkiem zagrane”
W sobotę 22 września 2018 r. w Centrum 

Kultury i Promocji w Baranówce odbyły się dwa 
wydarzenia pod wspólną nazwą „Piórem spisane, 
piórkiem zagrane”. Pierwszym było przedsta-
wienie pt. „W poszukiwaniu rodzinnej miłości” 

w wykonaniu młodzieżowej Apostolskiej Grupy 
Teatralnej działającej w Gdowie, a drugim kon-
cert duetu klawesynowego ClaveDuo w składzie 
Anna Huszczo i Joanna Solecka, z udziałem aktora 

Bogdana Brzyskiego. Całość projektu została do-
finansowana ze środków MKiDN w ramach pro-
gramu „Kultura dostępna”, a CKiP było jednym 
z partnerów biorących udział w przedsięwzięciu.

Młodzieżowa grupa teatralna z Gdowa pracu-
je pod opieką ks. Roberta Anusiewicza. Ten ambit-
ny zespół ma już swoim koncie kilka udanych spek-
takli, które chętnie wystawia nie tylko w rodzinnej 
miejscowości, oraz za które uzyskała nagrody na 

Perły Powiatu – „Magia Musicalu”
23 września 2018 roku w Krakowskiej Sali Au-

ditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
przy ulicy Krupniczej, po raz siódmy odbył się kon-
cert „Perły Powiatu”. W tym roku tematem kon-
certu była muzyka filmowa. Młodzi artyści z po-
wiatu krakowskiego zabrali nas w filmową podróż 
po całym świecie. Można było usłyszeć melodie 

i piosenki z musicali takich jak np. „Czrnoksięż-
nik z Oz”, „Deszczowa piosenka”, „Pocahontas”, 
„Alladyn”, „Mała Syrenka”, „Horray For What”, 
„Skrzypek na dachu” i wiele, wiele innych. Koncert 
rozpoczęła „Orkiestra Pereł Powiatu”pod batutą 
Jarosława Ignaszaka. Orkiestra ta, już do końca 
koncertu akompaniowała wszystkim młodym wy-
konawcom. Nasze Centrum Kultury i Promocji re-

prezentowało troje znakomitych wokalistów nale-
żących do sekcji wokalnej działającej pod opieką 
instruktora CKiP – Pawła Dys. 

I tak – trio z Esterą Wierzbińską wykonało 
piosenkę - „Na morza dnie”, Emilia Tabiś w towa-
rzystwie Julii Szlachty i gwiazdy wieczoru Łuka-
sza Zagrobelnego – wykonali utwór „Down With 
Love”, Marcin Salachna zaśpiewał „Gdybym był 
bogaczem”.

Finałową piosenkę „Królowie świata” z mu-
sicalu „Romeo i Julia” - młodzi artyści zaśpiewali 
także w towarzystwie Łukasza Zagrobelnego.

Na wielkie uznanie zasługuje również wspa-
niały wielogłosowy chór mieszany składający się 
z wszystkich wykonawców. Koncert zebrał sze-

skorzystać z możliwości poznania dziejów naszej 
„Małej Ojczyzny” serdecznie zapraszamy, nasze 
warsztaty będą bowiem organizowane aż do 17 
listopada 2018 roku. Poniżej prezentujemy Pań-
stwu ich tematykę, która jeszcze przed nami:
• 27 października br. godz. 15.00 – „Jak żyli 

chłopi w epoce nowożytnej we wsiach z obec-
nej gminy Kocmyrzów-Luborzyca?” – dr Klau-
dia Skrężyna,

• 3 listopada br. godz. 15.00 – „Rola mieszkań-
ców obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
w odzyskaniu przez Polskę niepodległości” – dr 
Adam Sasinowski, 

• 17 listopada br. godz. 15.00 – „Na arenie wal-
ki mocarstw. Kocmyrzów-Luborzyca w czasie  

I wojny światowej” – dr Adam Sasinowski.

Równocześnie przypominamy,iż podsumowa-
niem i zakończenie warsztatów będzie bezpłatna 
wycieczka autokarowa dla wszystkich uczestni-
ków pn. „Znane i nieznane zabytki Krakowa”.
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tworzoną w okresie, kiedy Polski nie było na ma-
pach świata, aż po kompozycje ostatniego stule-
cia. Tak więc zabrzmiały utwory Michała Kleofasa 
Ogińskiego, Fryderyka Chopina, Wojciecha Kila-
ra, a także kompozytorów tworzących dla dzieci: 
Krystyny Druszkiewicz, Feliksa Rybickiego, Wan-
dy Chmieleckiej. Zabrzmiał również słynny Me-
nuet G-dur z op.14 Jana Ignacego Paderewskiego 
– znakomitego wirtuoza fortepianu, kompozytora, 
a także działacza niepodległościowego, premie-

ra i ministra spraw zagranicznych niepodległej 
Polski. Ramą dla kompozycji instrumentalnych 
był występ zespołu wokalnego „Wiolinki” ze SP 

w Prusach, który śpiewał piosenki sławiące pięk-
no muzycznej krainy, radość płynącą z obcowania 
z nią i radość z możliwości dzielenia się muzyką 
z innymi. „Wiolinki” tworzą: Julia Gut, Anastazja 
Jurek, Amelia Rojek oraz Nafsika Bulbulias.

Na fortepianie zagrali: Maciej Śmiałek, Radek 
Górecki, Emilka Wcisło, Karolina Kurpik, Julian 
Nowak, Patryk Giergielewicz, Alicja Lutyńska, Ju-
lia Gut, Gabrysia Makuszewska, Stanisław Szwaj-
ca, Kamila Kowacka. Na akordeonie Karol Macek. 
Na flecie prostym sopranowym i altowym Amelia 
Marchewczyk.

Udany start w Turnieju Młodych 
Olimpijczyków

Udany start w Turnieju Młodych Olimpij-
czyków rozgrywanego w ramach 4 edycji Inter-
national Judo League w Kątach Wrocławskich 
w dniu 22.09.2018 odnotowali nasi judocy Natalia  
Zięciak i Wojciech Małczyk. Odnieśli kolejny 
sukces sportowy w swoich kategoriach wago-
wych. Natalia Zięciak zajęła 1 miejsce w kat. wag. 
63 kg po 4 zwycięskich walkach. Za nią uplasowa-
ło się pozostałych 5 zawodniczek. Natomiast Woj-
tek Małczyk po zaciętych walkach zajął 2 miejsce 
w wadze do 81 kg. Wygrywając w eliminacjach 
4 walki dopiero w walce finałowej uległ zawod-
nikowi z Poznania. To kolejny dobry sprawdzian 
Wojtka przed MP Młodzików, które odbędą się 
w Rybniku 21.10.2018. Gratulujemy zawodnikom 
wywalczonych miejsc.

Międzynarodowy Dzień Muzyki w CKiP
Pierwszego października, w dniu, w którym na 

całym świecie swoje święto obchodzi MUZYKA, 
sekcja Instrumentów Klawiszowych i Zespołów 
Kameralnych prowadzona przez Barbarę Haw-
ling, jak co roku przygotowała koncert, który już 
na stałe wpisał się w kalendarz spotkań muzycz-
nych w Centrum Kultury i Promocji. Jest on czę-
ścią szerszego projektu artystyczno - edukacyjne-
go, który ma za zadanie przybliżać uczniom szkół 

z terenu gminy Kocmyrzów - Luborzyca muzykę 
graną na żywo przez swoich rówieśników.

Tym razem odwiedzili nas: o godz. 10.00 
przedszkole z Luborzycy i o godz.11.30 klasy V-te, 
IV i VIII ze SP w Luborzycy.

W związku z przypadającą w tym roku setną 
rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę 
koncerty prezentowały tym razem muzykę pol-
ską. Począwszy od muzyki ludowej, poprzez tę 

przeglądach twórczości młodzieżowej. Tym ra-
zem mieszkańcy naszej gminy mogli obejrzeć cie-
kawą wizję, dotyczącą relacji rodzinnych, oczeki-
wań młodego pokolenia i trudnych doświadczeń 
współczesnej rodziny polskiej. Śmiałe podejście 
do tematu i zaangażowanie młodych aktorów 
sprawiły, że przedstawienie spotkało się z żywym 
przyjęciem i zrozumieniem publiczności. Życzymy 
młodym artystom wielu kolejnych udanych przed-
sięwzięć i zachęcamy ich do nieustannego rozwo-
ju swojej fascynacji teatrem i aktorstwem.

Występ duetu klawesynowego ClaveDuo 
z Bogdanem Brzyskiem opierał się na tekstach 
dzieła historycznego autorstwa pamiętnikarza 
Jędrzeja Kitowicza pt. „Opis obyczajów za pa-
nowania Augusta III”. Recytacjom towarzyszyła 
muzyka pochodząca z czasów tuż przed i zaraz po 
rozbiorach Polski. W programie koncertu znala-
zły się utwory kompozytorów polskich: Mikołaja 
Kleofasa Ogińskiego, Józefa Elsnera, Francisz-
ka Lessla, niemieckich: Wilhelma Friedemanna 
Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha i fran-
cuskiego: Armanda Luisa Couperina. Muzyka ta 

powstała i funkcjonowała w żywym repertuarze 
właśnie w czasach powstawania dzieła J. Kitowi-
cza. „Opis obyczajów” traktuje o poszczególnych 
sferach życia wszystkich stanów dawnej Polski. 
Daje przegląd zwyczajów i prawa, dostarcza 
wiedzy na temat codzienności – jak się ubierano, 
co jadano, jak wyglądał dzień powszedni, jak wy-
chowywano dzieci i edukowano młodzież, jakie 
powinności i przywileje przypisane były przed-
stawicielom różnych stanowisk itd. Relacja autora 
poświadcza coraz powszechniejsze i w końcu nie-
uniknione - pomimo krytyki tego procesu - przeni-
kanie obcych wpływów do powszechnej w Polsce 
kultury sarmackiej. Elementy stylu życia innych 
nacji, zwłaszcza Niemców i Francuzów, coraz 
śmielej wkraczały do tradycyjnej rzeczywistości 
staropolskiej, powoli ją wypierając i zyskując coraz 
większą akceptację społeczeństwa. „Opis obycza-
jów” zaskakuje wnikliwością obserwacji i humo-
rem autora, pozwala zrozumieć i uchwycić to, jak 
dalece nasz współczesny świat się zmienił, a jed-
nocześnie pomaga namacalnie poczuć ciągłość 
naszej narodowej tradycji i poczucia polskości.
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Prawnik radzi:
Niechciany lokator – jak sobie z nim poradzić?

Właściciele nieruchomości coraz częściej bo-
rykają się z problemem nieugiętych lokatorów, 
którzy – mimo wezwań do opuszczenia lokalu – 
nie chcą tego uczynić. Podpowiem Państwu jak 
sobie poradzić w takich sytuacjach, a także jakie 
prawa przysługują drugiej stronie sporu, tj. loka-
torom. 

Czy zameldowanie daje lokatorowi prawo do 
korzystania z nieruchomości?

Kiedy spotykam się z Klientem, najpierw we-
ryfikuję, czy lokatorowi przysługuje jakikolwiek 
tytuł prawny do lokalu (współwłasność, najem, 
użyczenie, służebność osobista, prawo dożywocia 
itd.). Jeśli okaże się, że lokator nie może powołać 
się na żadne z tych praw, to należy uznać, że nie 
przysługuje mu prawo do korzystania z nierucho-
mości – i to nawet wówczas, gdy jest zameldowa-
ny w lokalu. Osoby zameldowane często próbują 
przekonać właścicieli, że jest inaczej i że należy 
im zezwolić na przebywanie w mieszkaniu. Takie 
stanowisko jest błędne, ponieważ nie ma żadnego 
poparcia w przepisach. 

Co w przypadku kiedy strony łączy umowa 
najmu?

Jeśli strony łączy umowa najmu (zawarta np. 
w formie ustnej), najemca ma prawo do przebywa-
nia w mieszkaniu. Wówczas, właściciel powinien 
przeprowadzić procedurę formalnego wypowie-
dzenia umowy najmu. Prawidłowe wypowiedze-
nie umowy będzie bardzo ważne pod kątem póź-
niejszej sprawy o eksmisję. 

Czy uzyskanie decyzji o wymeldowaniu po-
zwala właścicielowi na eksmitowanie lokatora?

Sama decyzja o wymeldowaniu nie może być 
podstawą do przeprowadzenia przymusowej eks-
misji lokatora z zajmowanej przez niego nierucho-
mości. Właściciel nieruchomości nie będzie mógł 
tego zrobić nawet jeśli niechciany domownik nie 
jest właścicielem, najemcą lub formalnym użyt-
kownikiem lokalu. 

Co więc zrobić kiedy lokator nie chce opu-
ścić naszej nieruchomości?

Jeżeli lokator nie będzie chciał się dobrowol-
nie wyprowadzić, kolejnym krokiem powinno być 
złożenie przeciwko niemu pozwu o eksmisję. Do-
piero wyrok Sądu oznacza prawny nakaz opusz-
czenia lokalu i opróżnienia go z rzeczy osobistych. 
Jeśli wykonanie orzeczenia nie nastąpi w sposób 
dobrowolny, konieczna będzie interwencja ko-
mornika sądowego.

Proszę pamiętać, że właściciel nieruchomo-
ści może ponadto domagać się odszkodowania za 
czas kiedy lokator zajmował mieszkanie bez żad-
nego tytułu prawnego (art. 18 ustawy o ochronie 
praw lokatorów). 

Czy lokatorowi przysługują jakieś prawa ?
Lokator, przeciwko któremu toczy się postę-

powanie o eksmisję, może wystąpić do sądu m. 
in. z wnioskiem o przyznanie mu prawa do lokalu 
socjalnego (art. 14 ustawy o ochronie praw loka-
torów).

Jak widać, doprowadzenie do całkowitego wy-
prowadzenia się lokatora jest procedurą złożoną 
i bywa też czasochłonne. Jednakże, w niektórych 
sytuacjach jest to jedyny sposób na to, by właści-
ciel nieruchomości mógł w pełni korzystać z przy-
sługującego mu prawa własności. 

Autor tekstu:
mecenas Magdalena  

Kowalska-Graca
Kancelaria Radcy Prawnego  

Magdaleny Kowalskiej-Graca
Kocmyrzów 202 (budynek GS)

tel.: 609 871 221
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Zakończyło się pierwsze szkolenie 
WOT w Małopolsce

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej 
(11MBOT) zakończyła pierwsze szkolenie wy-
równawcze żołnierzy OT w ramach Terytorialnej 
Służby Wojskowej. 

To nowatorski projekt WOT, nie stosowany 
dotychczas w innych rodzajach Sił Zbrojnych RP. 
Żołnierze rezerwy, którzy w dniach 25 sierpnia 
– 1 września wzięli udział w szkoleniu wyrów-
nawczym, przeszli niezwykle intensywny ośmio-
dniowy cykl zajęć na terenie Ośrodka Szkolenia 
Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. 

Jakie umiejętności musieli opanować? Przede 
wszystkim praktyczne. Ćwiczenia obejmowały 
taktykę, topografię, udzielanie pierwszej pomo-
cy przedmedycznej (np. tamowanie krwotoku 
poprzez założenie opaski uciskowej, nakładanie 
opatrunku). Szkolenie ogniowe z użyciem najno-
wocześniejszych karabinków MSBS-5,56 Grot 
umożliwiło „Terytorialsom” przećwiczenie bez-
piecznego i efektywnego posługiwania się bro-
nią. Ukoronowaniem szkolenia była tzw. pętla 
taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wszystkich 
nabytych umiejętności.We wrześniu odbyła się 
w 11MBOT pierwsza „szesnastka” – szkolenie 
podstawowe, trwające 16 dni, przeznaczone dla 
ochotników, którzy nie pełnili dotychczas czynnej 
służby wojskowej. W szkoleniu wźęli udział ochot-
nicy z województwa Małopolskiego. Szkolenie 

będzie miało za zadanie wdrożenie ochotników do 
służby w piątym rodzaju Sił Zbrojnych. Żołnierze, 
którzy zakończą szkolenie podstawowe, po przy-
siędze rozpoczną służbę w 111 Batalionie Lekkiej 
Piechoty w Rząsce. Uroczystość przysięgi woj-
skowej, którą już dziś powinni zaznaczyć w swoich 
kalendarzach wszyscy, którym bliskie są wartości 
wyznawane przez „Terytorialsów”, odbędzie się 
14 października na rynku w Myślenicach.

Formowanie 11MBOT rozpoczęło się w stycz-
niu 2018 r. „Terytorials” i mają stanowić wsparcie 
dla społeczności lokalnej w obliczu zagrożeń nie-
militarnych, takich jak katastrofy i klęski żywioło-
we. Na wypadek wojny jednostka przeznaczona 
jest do prowadzenia działań taktycznych samo-
dzielnie lub we współdziałaniu z wojskami opera-
cyjnymi w swoim Stałym Rejonie Odpowiedzial-
ności.
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