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Wybory  
samorządowe 2018

Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy po ze-
braniu i podliczeniu głosów z 15 okręgów wyborczych podaje 
do publicznej wiadomości wyniki Wyborów Samorządowych 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 11 992. 
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 6 638. 
Frekwencja: 55,34%.

Wybory Wójta Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

Głosów ważnych oddano: 6 556. 
Marek Jamborski: 3 762 głosy tj. 57,383%. 
Jarosław Łojek: 2 794 głosy tj. 42,617%.

57,383%

42,617%

Wybory Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
cała gmina

1) Jamborski Marek

2) Łojek Jarosław

3762

2794

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży  
„SZANSA” oraz 

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy  
serdecznie zapraszają mieszkańców  

Gminy Kocmyrzów -Luborzyca 
na spektakl słowno-muzyczny  

PATRIOTYZM PRZEZ POKOLENIA 
pod hasłem 

 „Nasza Mała… Niepodległa”  
Spektakl odbędzie się 11 listopada 2018 roku  

w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy 

 około godziny 12:30, po Mszy Świętej która odbędzie się o 

godz. 11:00 w Kościele Parafialnym w Luborzycy.  
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Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w Wy-
borach Samorządowych w dniu 21 października 
2018 roku. Szczególnie zaś dziękuję tym z Pań-
stwa, którzy oddali swój głos na moją kandydatu-
rę. Dziękuję za poparcie, życzliwość i okazane mi 
zaufanie. W swojej dalszej pracy będę starał się 
nie zawieść go i uczynię wszystko aby zrealizować 
nasze wspólne zamierzenia i oczekiwania dla do-
bra Naszej Gminy, Naszej Małej Ojczyzny.

Łączę wyrazy szacunku
Marek Jamborski

Wybory do Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

Okręg wyborczy Nr 1 – Goszyce, Wilków
Kaczmarczyk Augustyn – 200 głosów
Rysz-Łach Bożena – 198 głosów
Kupczyk Wojciech – 95 głosów

Mandat radnego uzyskał pan Kaczmarczyk Augustyn.

Okręg wyborczy Nr 2 – Łososkowice, Skrzeszowice
Wąsowicz Mariusz –183 głosy
Nagacz Łucja – 122 głosy
Skrzyński Robert – 21 głosów

Mandat radnego uzyskał pan Wąsowicz Mariusz.

Okręg wyborczy Nr 3 – Wola Luborzycka, Wysiołek 
Luborzycki
Doniec Małgorzata – 242 głosy
Kita Tomasz – 183 głosy

Mandat radnego uzyskała pani Doniec Małgorzata.

Okręg wyborczy Nr 4 – Baranówka

Marzec Grzegorz – 214 głosów
Goleń Mateusz – 117 głosów
Adamczyk Dorota – 107 głosów
Głowacki Bogdan – 51 głosów

Mandat radnego uzyskał pan Marzec Grzegorz.

Okręg wyborczy Nr 5 – Luborzyca

Konewecka-Hołój Katarzyna – 258 głosów
Rodak Stanis Ław – 125 głosów

Mandat radnego uzyskała pani Konewecka-Hołój Katarzyna.

Okręg wyborczy Nr 6 – Goszcza, Marszowice, Sadowie
 
Zębala Radosław – 175 głosów
Dutkiewicz Łukasz – 149 głosów
Knapczyk Krzysztof –147 głosów

Mandat radnego uzyskał pan Zębala Radosław.

Okręg wyborczy Nr 7 – Łuczyce I
 
Łach Jadwiga – 252 głosy
Augustyniak Grzwegorz – 114 głosów

Mandat radnego uzyskała pani Łach Jadwiga.
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Okręg wyborczy Nr 8 – Łuczyce II 

Mazur Paweł – 126 głosów
Krzyworzeka Iwona – 107 głosów
Serafin Marek – 39 głosów

Mandat radnego uzyskał pan Mazur Paweł.

Okręg wyborczy Nr 9 – Prusy, Zastów

Szlachta Anna – 252 głosy
Żylski Wiesław –181 głosów
Rusek Eliza – 147 głosów

Mandat radnego uzyskała pani Szlachta Anna.

Okręg wyborczy Nr 10 – Dojazdów

Zięciak Władysław – 263 głosy
Kaczmarczyk Sławomir – 131 głosów
Podolecki Michał – 117 głosów

Mandat radnego uzyskał pan Zięciak Władysław.

Okręg wyborczy Nr 11 – Krzysztoforzyce

Trela Antoni – 134 głosy
Stypuła Jarosław – 115 głosów
Wąsowicz Karolina – 51 głosów

Mandat radnego uzyskał pan Trela Antoni.

Okręg wyborczy Nr 12 – Czulice, Karniów

Krupiński Krzyszt – 217 głosów
Wawro Zbigniew –142 głosy
Nowak Sławomir – 82 głosy

Mandat radnego uzyskał pan Krupiński Krzysztof.

Okręg wyborczy Nr 13 – Pietrzejowice, Rawałowice

Rozpondek Tadeusz – 183 głosy
Witek Andrzej – 133 głosy

Mandat radnego uzyskał pan Rozpondek Tadeusz.

Okręg wyborczy Nr 14 – Głęboka, Kocmyrzów

Małota Jan – 229 głosów
Tańska Magdalena – 218 głosów
Gomółka Michał – 166 głosów

Mandat radnego uzyskał pan Małota Jan.

Okręg wyborczy Nr 15 – Maciejowice, Sulechów, 
Wiktorowice

Machnik Stanisław – 173 głosy
Raźny Zbigniew – 128 głosów
Janczyk Sylwia – 127 głosów
Doniec Tomasz – 119 głosów

Mandat radnego uzyskał pan Machnik Stanisław.

Wybory do Rady Powiatu 
Krakowskiego

W wyborach do Rady Powiatu Krakowskie-
go  mandaty z okręgu wyborczego nr 3, który gmi-
na Kocmyrzów-Luborzyca tworzy wraz z miastem 
i gminą Słomniki uzyskali; Włodzimierz Okrajek 
(Polskie Stronnictwo Ludowe), Beata Barto-
szek (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Włodzimierz  

Tochowicz (Prawo i Sprawiedliwość). Warto 
podkreślić, iż pan Włodzimierz Okrajek uzyskał 
w naszej gminie największą liczbę głosów spośród 
wszystkich kandydatów ubiegających się o mandat 
radnego Powiatu Krakowskiego.
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Wybory do Sejmiku  
Województwa 
Małopolskiego

Wyborach do Sejmiku Województwa Małopol-
skiego z Okręgu nr 2, który tworzyły powiaty mie-
chowski, proszowicki, wielicki i krakowski, a więc 
i nasza gmina mandaty uzyskali: Rafał Bochenek, 
Łukasz Smółka, Bogdan Pęk (PiS), Jacek Krupa 
i Elżbieta Achinger (KO) oraz Wojciech Kozak (PSL).

Startujący w wyborach do Sejmiku Małopol-

skiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego pan 
Wiesław Wójcik zdobył poparcie 1099 wyborców, 
w tym 495 z terenu naszej gminy. Z kolei pani Anna 
Jędras, startująca z listy „Wspólnoty Małopolskiej” 
zdobyła w tegorocznych wyborach do Sejmiku Ma-
łopolskiego 771 głosów.

Podziękowania
Wszystkim, którzy zechcieli oddać swój głos na moją kandydaturę w Wyborach Samorządowych, 

a w szczególności Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pragnę złożyć serdeczne podziękowanie 
za okazane poparcie i zaufanie.

Wiesław Wójcik

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którzy zechcieli wziąć udział w Wyborach 
Samorządowych i poprzeć moją kandydaturę pragnę złożyć podziękowania oraz przekazać życzenia 
wszelkiej pomyślności.

Anna Jędras

Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którzy zechcieli okazać mi swoje zaufanie, a tym samym 
oddać na moją kandydaturę swój głos w Wyborach Samorządowych składam tą drogą wyrazy wdzięczno-
ści oraz serdeczne podziękowania.

Włodzimierz Okrajek
Radny Powiatu Krakowskiego

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów- Luborzyca, którzy obdarzyli mnie zaufaniem podczas 
ostatnich Wyborów Samorządowych pragnę serdecznie podziękować i złożyć życzenia wszelkiej pomyśl-
ności.  

Włodzimierz Tochowicz
Radny Powiatu Krakowskiego

Mieszkańcom naszej Gminy pragnę złożyć serdeczne podziękowania za wsparcie i okazaną życzliwość, 
co przełożyło się na oddane na moją kandydaturę głosy w tegorocznych Wyborach Samorządowych.

Krzysztof Malik

XLV Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W piątek 12 października 2018 r. odbyło się 
posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca. Posiedzenie to rozpoczęło się od przyję-
cia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu 
z poprzedniej XLIV Sesji Rady Gminy.

W pierwszym punkcie realizowanego podczas 
XLV Sesji Radu porządku obrad głos zabrał Wójt 
Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił ze-
branym informację o pracach w okresie pomiędzy 
XLIV a XLV Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca. Po wystąpieniu pana Wójta sprawozdania 
z działalności stałych Komisji Rady Gminy w analo-
gicznym okresie przedstawili ich Przewodniczący: 
pan Antoni Siry – Komisja Ładu Porządku Publicz-
nego i Ochrony Środowiska, pani Jadwiga Łach 
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan 
Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna oraz pan Au-
gustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Go-
spodarki Przestrzennej, 

W dalszej części obrad szczegółową informa-
cję o stanie realizacji zadań oświatowych na tere-
nie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 
2017/2018 przedstawiła Radzie i obecnym na Sesji 
Sołtysom Dyrektor Centrum Zarządzania Eduka-
cją w naszej gminie pani Anna Szymczy-Sierak.

Po wystąpieniu pani Dyrektor, Rada Gminy 
kontynuując swoje obrady, uchwaliła Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz 
podjęła następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie 

okresu najmu dla NZOZ „MADZIA”,

• w sprawie ustalenia szczegółowych zasad po-
noszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych,

• w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bu-
dżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 
2018 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2018–2022.

W następnym punkcie obrad pani Małgorzata 
Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca przedstawiał obecnym na Sesji 
informację podsumowująca pracę Rady w kadencji 
2014–2018. Podobne sprawozdania przestawili 
Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: pan 
Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, pani Jadwiga 
Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spor-
tu, pan Antoni Siry – Komisja Ładu Porządku Pu-
blicznego i Ochrony Środowiska, pan Władysław 
Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, pani 
Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Spo-
łecznych, pan Augustyna Kaczmarczyk – Komisja 
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

XLV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły 
interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie 
spraw bieżących.



Liczba dzieci w oddziałch przedszkolnych szkół podstawowych rok szkolny 2017/2018 
oraz 2018/2019.

Informacja została sporządzona na podstawie SIO według stanu  na dzień 31.03.2018 r., 
oraz na podstawie SIO według stanu na dzień 30.09.2018 r. 
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Realizacja zadań  
oświatowych 2017/2018 r.

Subwencja oświatowa

Kwota subwencji oświatowej na 2017 r. – 10 903 725,00 zł

Kwota subwencji oświatowej na 2018 r. – 11 318 170,00 zł



Koszty pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy.
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Koszty niepublicznego przedszkola „Chata Wesołego Skrzata” w Kocmyrzowie w okresie 
2017/2018 IX–VIII wynoszą 563 153,04 zł.
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Ilość uczniów w szkołach podstawowych w 2018/2019 r.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2017/2018 r.

Stypendia 2017/2018 r.

Doposażenie szkół w pomoce 2018/2019 r.

Program „Aktywna tablica”
Zakup monitorów interaktywnych w ramach Programu „Aktywna Tablica” – SP Łuczyce, SP Prusy, SP 
Kocmyrzów. Kwota dotacji 42 000,00 zł wartość zadania 52 500,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązuje darmowy przejazd MPK 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 

Szkoła I II III IV V VI VII VIII Razem Oddział
Goszcza 16 7 10 18 21 10 5 9 96 19
Goszyce 13 13 9 17 21 21 9 25 128 20
Karniów 15 7 11 17 18 18 15 11 112 43
Kocmyrzów 18 21 11 27 16 20 12 27 152 8
Maciejowice 4 0 1 5 8 5 6 10 39 12
Luborzyca 41 32 23 25 46 33 22 29+104 355 23
Łuczyce 19 18 15 21 15 13 15 16 132 47
Pietrzejowice 7 8 9 7 11 7 7 12 68 24
Prusy 10 21 9 15 23 11 6 6 101 19
Razem 1183 215

LP. Forma dowozu Kwota Ilość dzieci  
objętych  

dowozem
1. Indywidualne – zwrot  

kosztów dowozu
36 343,03 11

2. Dowóz Waganowice 30 408,00 10
3. Dowóz do szkół i placówek 371 260,30 32
Razem 438 011,33

Szkoła Kwota
SP Goszcza 10 000,00 zł

SP Goszyce 10 000,00 zł

SP Maciejowice 10 000,00 zł

SP Pietrzejowice 10 000,00 zł

SP Prusy 10 000,00 zł

Razem 50 000,00 zł

Rodzaj stypendium Kwota Ilość dzieci  
objętych  

dowozem
Stypendium socjalne dla uczniów 21 648,00 68
Za szczególne osiągnięcia – stypendium wójta 18 400,00 7

Okres dowozu Gimbus Bilety MPK Razem
2017/2018 165 369,32 12 076,00 177 445,32
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Oczyszczacze powietrza
W ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca 11 placówek oświa-
towych otrzymało samodzielne oczyszczacze powietrza. Zostały przekazane do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach.

Wniosek o zwiększenie części subwencji oświatowej 0,4%
Wniosek w ramach zadania VII na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Został pozytyw-
nie zaopiniowany i zatwierdzony. Wniosek na kwotę 44 898,00 dotyczył szkół: 
• SP w Łuczycach, 

• SP w Goszycach.

Podsumowanie
• Kwota subwencji oświatowej: 10 903 725,00 zł.

• Kwota dotacji dla dzieci przedszkolnych: 406 752,00 zł.

• Wypłacone uśrednienia nauczycielom stażystom: 7 728,39 zł.

• Wykonanie budżetu placówek oświatowych: 16 442 858,83 zł.

• Środki organu prowadzącego: 5 132 354,83 zł.

Oczyszczacze powietrza zastaną przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realiza-

cji programu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskie-

go – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
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„Ojcowie Niepodległej”
W bieżącym roku przypada rocznica 100-lecie 

odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nawiązu-
jąc do tego wyjątkowego wydarzenia, w miesiącu 
październiku br., w szkołach podstawowych naszej 
gminy zorganizowane zostały we współpracy z kra-
kowskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej 
specjalne spotkania z młodzieżą poświęcone tej 
wyjątkowej rocznicy. Zajęcia prowadził dr Marcin 

Chorązki, pracownik krakowskiego Oddziału IPN, 
a na co dzień mieszkaniec naszej gminy. Ich tema-
tyka koncentrowała się na przybliżeniu młodzieży 
postaci i działalności „Ojców Niepodległej Polski”: 

Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Igna-
cego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Igna-
cego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego oraz 
przedstawieniu młodemu pokoleniu mieszkańców 
naszej gminy, nieznanych lub zapomnianych posta-
ci związanych z walką o Niepodległą Polską, żyją-
cych i działających na ziemiach dzisiejszej gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w pamiętnym 1918 roku. 
Spotkania poświęcone tej tematyce odbyły się już 
w szkołach podstawowych w Karniowie, Łuczy-
cach, Prusach, Luborzycy i Goszycach.

„Widowisko Duma i Radość”
19 października 2018 roku uczniowie szkół 

podstawowych w Goszycach, Łuczycach i Prusach 
wraz z opiekunami uczestniczyli w „Widowisku 
Dumy i Radości”, zorganizowanym przez Kurato-
rium Oświaty w Krakowie w ramach obchodów 
100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Warto podkreślić i wszyscy uczestnicy im-
prezy ze SP w Goszycach wystąpili w tradycyjnych 
strojach krakowskich.

Uroczystości rozpoczęła się mszą św. na Wa-
welu koncelebrowaną przez metropolitę krakow-
skiego ks. abp. Marka Jędraszewskiego. Następnie 
odbył się ze Wzgórza Wawelskiego do Parku dra. 
Jordana przemarsz barwnego korowodu składają-
cego się kilku tysięcy uczniów ze szkół i placówek 
z Małopolski. Tam zaproszonych gości, uczniów 

i nauczycieli powitała Pani Barbara Nowak - Mało-
polski Kurator Oświaty.

Po okolicznościowych przemówieniach i pro-
gramie artystycznym uczniowie mogli spotkać się 

Wycieczka na Ukrainę
Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach za-

kwalifikowała się do projektu „Dziedzictwo Kre-
sów Wschodnich Rzeczypospolitej” i otrzymała 
dofinansowanie na wyjazd edukacyjny. W ramach 
projektu współfinansowanego z budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego „Wsparcie realizacji za-
dań wychowawczych szkoły”. W dniach od 25 do 
28 września 2018 r. nasi uczniowie z klas VI–VIII 
wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Goszy-
cach zwiedzali miejsca na Ukrainę, w których wciąż 
można spotkać ślady polskiej historii.

Celem wyjazdu było pogłębianie wiedzy 
uczniów z zakresu dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypo-
spolitej. Trasa czterodniowej wycieczki prowadziła 
przez Żółkiew do Lwowa, a następnie do zamków 

w Olesku , Podhorcach i Złoczowie.
Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od przyjazdu 

do Żółkwi. W przeszłości miasto to było siedzibą 
króla Jana Sobieskiego, a jego fundatorem był het-
man koronny Stanisław Żółkiewski. Obejrzeliśmy 
m.in. rynek, zamek, Kolegiatę św. Wawrzyńca, 
w podziemiach której znajdują się grobowce Żół-
kiewskich i Sobieskich.

Drugiego dnia zawitaliśmy do Lwowa. Nasze 
poznawanie miasta zaczęło się od wzruszającej 
wizyty na Cmentarzu Łyczakowskim. Spoczywają 
tam bowiem wybitni Polacy m.in.: Maria Konop-
nicka, Gabriela Zapolska, Władysław Bełza, Artur 
Grottger, Stefan Banach, Konstanty Julian Ordon. 
Na cmentarzu znajdują się wydzielone kwatery, 
w których chowano żołnierzy poległych w kolej-

z żołnierzami Armii Krajowej oraz ludźmi, którzy 
w czasie wojny i po wojnie wykazywali się bohater-
stwem, miłością do Ojczyzny.

Biorąc udział w tej niezwykle ciekawej pięknej 
lekcji historii na żywo, uczestnicy poczuli odpowie-

dzialność za swój kraj, język, historię i kulturę Oj-
czyzny.

Na zakończenie wszyscy próbowali prawdziwej 
wojskowej grochówki, bigosu, kapuśniaku, które po 
dniu pełnym wrażeń smakowały wybornie!
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FITNESS  
BEZ GRANIC

BEZPŁATNE ZAJĘCIA FITNESS 
 
NAUKA ZDROWEGO ODŻYWIANIA  
 
SZKOLENIE Z ZAKRESU
PIERWSZEJ POMOCY 
 
WARSZTATY  
"BEZPIECZNIE NAD WODĄ" 

Więcej informacji: 
Maja Moczyńska-Papka 

tel. 510-112-113 
https://web.facebook.com/groups/fitnessbezgranic 
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nych zrywach niepodległościowych. Część woj-
skowa nekropolii łyczakowskiej to Cmentarz Orląt 
Lwowskich. To miejsce pochówku wielu polskich 
bohaterów obrony Lwowa oraz żołnierzy wojny 
polsko - bolszewickiej. Ilość nagrobków uświadamia 
nam jak wielu Polaków poświęciło swe życie za wol-
ność Ojczyzny. Wszędzie zapaliliśmy znicze i chwilą 
ciszy uczciliśmy ich pamięć. Kolejne miejsca, które 
zobaczyliśmy na naszej trasie, to m.in.: rynek z ra-
tuszem, muzeum apteki, renesansowe kamienice, 
Katedra pw. Wniebowzięcia NMP, kaplica Boimów, 
Opera Lwowska, pomnik Adama Mickiewicza, 
Wały Królewskie oraz Katedra Ormiańska. Lwów 
tchnie historią polską, a przepiękne kamienice pa-
miętają stare czasy. Wędrując lwowskimi uliczkami, 
mięliśmy możliwość przekonania się, że jest to wy-
jątkowe miasto.

Trzeciego dnia wybraliśmy się do trzech zam-
ków w Olesku, Podhorcach i Złoczowie, które two-
rzą tzw. „Złotą Podkowę” Ziemi Lwowskiej. Kiedyś 

te wspaniałe rezydencje magnackie były siedzibami 
wybitnych polskich rodów, dziś przypominają nam 
o burzliwej historii tych ziem i czasach świetności 
Rzeczypospolitej.      
Ostatniego dnia powróciliśmy ponownie do Lwo-
wa, aby pożegna się z miastem i wspólne wejść na 
szczyt kopca Unii Lubelskiej, skąd podziwialiśmy 
panoramę Lwowa. W drodze powrotnej do kraju 
przejeżdżaliśmy przez Grodek Jagielloński, pozna-
jąc historię tego miasta.

Wyjazd na Ukrainę na pewno na trwałe zapi-
sze się w naszej pamięci. Wyjeżdżaliśmy pełni po-
zytywnych wrażeń. Mieliśmy możliwość poznania 
innej kultury i obyczajów, zobaczenia wspaniałych 
i pięknych miejsc, a co więcej wyjazd ten umożli-
wił nam integrację między szkołami. Nie sposób 
wszystkiego opisać to trzeba zobaczyć.

Barbara Słowik

Informacje Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej
Apel do świadczeniobiorców

Dział Świadczeń Wychowawczych GOPS ape-
luje do osób składających wnioski o świadczenie 
wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko, aby 
w rzetelny sposób informowały i dostarczały od-
powiednie dokumenty dotyczące wszelkich zmian 
w osiąganych z pracy zawodowej dochodach, jeżeli 
nie były one ujęte w rozliczeniu z Urzędem Skarbo-
wym.

Wszelkie informacje dot. poprawnego wypeł-
niania wniosku oraz dostarczanych niezbędnych 
dokumentów udostępnione są na stronie interne-
towej GOPS: www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl, 
a także udzielane są przez pracowników Działu lub 
w siedzibie GOPS. Brak wymaganej dokumentacji 
wydłuża czas oczekiwania na realizację wniosku.

Podwyżka płacy minimalnej bez wpływu  
na prawo do 500+

Trwa przyjmowanie wniosków i wydawanie de-
cyzji dot. programu Rodzina 500+ na nowy okres 
świadczeniowy, który będzie trwał od 1 paździer-
nika br. do 30 września 2019 r. Decyzje wydawane 
są na cały okres.

Prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziec-
ko, na nowy okres świadczeniowy, jest wyliczane 
na podstawie dochodu z 2017 r. Świadczenie od 

drugiego dziecka ma charakter powszechny i jest 
niezależne od dochodu.

Podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 
roku nie skutkuje weryfikacją przyznanego już 
świadczenia wychowawczego.

Źródło: MRPiPS

„Święta ziemniaka” w Maciejowicach
14 października 2018 r., podczas „Święta ziem-

niaka”, organizowanego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Maciejowicach, uczniowie naszej szko-
ły zaprezentowali program artystyczny, który był 
wyrazem pielęgnowania wiejskiej tradycji. Chłop-
cy i dziewczęta w pięknych strojach krakowskich 
przypomnieli ludowe przyśpiewki i tańce, a także 
wskrzesili lokalną poezję. Inscenizacja słowno-wo-
klano-taneczna ukazała, że życie mieszkańców wsi 
było i nadal jest podporządkowane cyklowi natury, 
a wiosna, lato i jesień są czasem wzmożonych prac 
gospodarskich. Zbieranie plonów kiedyś gromadzi-
ło na polach i w stodołach całe rodziny, które czas 

ciężkiej pracy umilały sobie śpiewem. A po żniwach 
i wykopkach przychodził zasłużony czas odpo-
czynku, wspólnych biesiad i wesel. W domach, go-
spodach i kościołach spotykali się mieszkańcy wsi, 
by cieszyć się ze zgromadzonych darów.

Współczesne kultywowanie „Święta ziemnia-
ka” jest również okazją, by okazać szacunek tym, 
którzy na co dzień poprzez swoją ciężką pracę są 
najbliżej ziemi-karmicielki.
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Ludziom na ratunek
W nocy 15 października br. zespół poszukiwaw-

czo-ratowniczy GPR OSP Goszcza, w skład które-
go wchodzili: przewodnik Marcin Zębala z psem 
„Wierna” (Miki) i nawigator Przemysław Knafel, 
odnaleźli osobę zaginioną w okolicach Krakowa – 
Nowej Huty. O północy GPR OSP Goszcza zosta-
ła zadysponowana przez SKKM do pomocy Policji 
w poszukiwaniach starszego mężczyzny (94 lata), 
który oddalił się z domu około godz. 16:00, 14 paź-
dziernika. Początkowe poszukiwania prowadzone 
przez rodzinę i znajomych nie przyniosły rezulta-
tu. Około godz. 1:00, po dokładnym wywiadzie 
i zebraniu niezbędnych informacji, planista z GPR 
OSP Goszcza Kamil Nowak wyznaczył sektor do 
przeszukiwań. Około godz. 3:40, zespół ratowni-
ków z psem zgłosił odnalezienie osoby w trudno 

dostępnym terenie. Odnalezionemu, starszemu 
mężczyźnie udzielona została pierwsza pomoc, po 
czym został on przekazany Zespołowi Ratownic-
twa Medycznego. 

Nowy sprzęt dla naszych strażaków

10 październik 2018 r. w remizie OSP Rawa-
łowice odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego 
ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pod-
czas którego omówione zostały tematy związane 
z bieżącą działalnością jednostek OSP naszej gmi-
ny, a także dalszymi planami jej rozwoju.

Najważniejszym punktem spotkania w Rawało-
wicach było uroczyste przekazanie nowego sprzę-
tu, służącego zwiększeniu gotowości bojowej, dru-
hom z OSP Rawałowice (pompa szlamowa) oraz 
OSP Czulice i OSP Marszowice (odzież ochronna 
do działań bojowych) przez Prezesa Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druh 
Marka Jamborskiego oraz Komendanta Gminnego 
OSP druha Andrzeja Szwajcę.

Doposażenie wspomnianych jednostek OSP 
w nowy sprzęt możliwe było dzięki dofinansowa-

niu, pozyskanemu w ramach Konkursu „Bezpieczna 
Małopolska 2018”, w łącznej kwocie 6 601,00 zł.

„Małopolskie Remizy 2018” – wymiana pokrycia dachu  
na budynku remizy OSP Łuczyce

W miejscowości Łuczyce na budynku remi-
zy OSP wykonano prace remontowo-budowlane 
obejmujące wymianę pokrycia dachowego z blachy 
trapezowej na blachę powlekaną- blachodachówkę 
wraz z obróbkami blacharskimi, dociepleniem czę-
ści dachu wełną mineralną, montażem drabinek 
przeciwśniegowych i wymianą włazu dachowego 
na nowy.

Powyższe prace zostały wykonane przez Firmę 
Ogólnobudowlaną EUROMAJSTER Robert Jagła. 
Całkowity koszt inwestycji wynosi: 115 500,00 zł 
brutto.

W/w zadanie zostało dofinansowane z budżetu 
Województwa Małopolskiego w kwocie 41 560,00 
zł w ramach programu „Małopolskie Remizy 2018”.

Środki finansowe dla Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 18 października 2018 r. w sali sesyjnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
pan Marek Jamborski, odebrał promesę dla Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca na dofinansowanie inwe-
stycji pn. „Budowa budynku kultury – świetlicy 
wiejskiej w Dojazdowie” w wysokości 500 000 zł 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. 

Promesę wręczył Wicemarszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego pan Stanisław Sorys.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych w Kocmyrzowie

Przypominamy, iż Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie 
w obecnej postaci, będzie czynny do ostatniej 
soboty miesiąca listopada, tj. dnia 24.11.2018 r. 

Do PSZOK w Kocmyrzowie, mieszkańcy naszej 
gminy, którzy wylegitymują się informacją o płat-
ności lub potwierdzeniem wniesienia opłaty za-
gospodarowanie odpadami, mogą dostarczać bez 
dodatkowych opłat:
• odpady segregowane w workach (papier, two-

rzywa sztuczne, metale i szkło)

• przeterminowane leki i chemikalia,

• odpady niebezpieczne lub problematyczne (np. 
świetlówki, farby, lakiery, oleje),

• zużyte baterie i akumulatory,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• zużyte opony do samochodów osobowych.

• odpady zielone (skoszona trawa, liście),

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż dnia 
27 września 2018 r. została podpisana przez Wój-
ta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Za-
rządem Województwa Małopolskiego o dofinan-
sowaniu realizacji Projektu pn. „Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (konte-
nery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)”, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 
poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT. 
Obecnie trwa przygotowanie procedury przetar-
gowej dla w/w inwestycji.

Projekt pn. „Budowa parkingów 
„parkuj i jedź”… – w trakcie realizacji

Projekt dofinansowany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020; Działanie 4.5 
Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 
4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Dobiega końca budowa parkingu typu „par-
kuj i jedź” przy peronie PKP w Baranówce. Ponad 
90% zakresu robót objętych umową z Wykonawcą 
mamy już za sobą. Z kolei w Łuczycach zaangażo-
wanie robót szacuje się na ok. 75%. 

Pogoda sprzyja więc nie ma zagrożenia wydłu-
żenia umownego terminu realizacji parkingów.

Jak już wcześniej informowaliśmy w ramach do-
finansowania projektu, obejmującego swoim zakre-

sem budowane parkingi w Baranówce i Łuczycach, 
jak również zaplanowane do realizacji w roku 2019 
tj. w Goszczy, Zastowie i w centrum gminy, 85% 
kosztów budowy pokrytych zostanie z fundu-
szu pomocowego Unii Europejskiej (EFRR) tak,  
że udział budżetu gminy wynosi 15%.

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w ramach Stowarzy-
szenia Metropolia Krakowska, którego jesteśmy 
członkiem od czerwca 2014 roku. Stowarzyszenie 
pełni funkcję Związku ZIT, a jego zadaniem jest 
wdrażanie projektów w Krakowskim Obszarze 
Funkcjonalnym.

ŁuczyceŁuczyce
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Woda z kranu: pić czy nie?
Rozpowszechnia się moda na picie wody z kra-

nu, wspierana przez ekologów, którzy propagują 
hasła „pij wodę z kranu, bo tańsza, zdrowsza a opa-
kowania nie zanieczyszczają środowiska”. Produ-
cenci filtrów i wody butelkowanej twierdzą, że 
woda w kranie nie zawiera cennych mikroelemen-
tów.

Woda dostarczana sieciami wodociągowymi 
jest systematycznie badana, jednak nawet najlep-
szej jakości woda może być wtórnie zanieczyszczo-
na w przyłączu lub instalacji wewnętrznej, w wyni-
ku zaniedbań i niewłaściwej eksploatacji armatury. 
Zdecydowana większość niezgodności z wymaga-
niami ma miejsce na tym ostatnim etapie dostawy 
wody.

Jakość wody wypływającej z kranu nie tylko 
jest efektem pracy przedsiębiorstwa wodociągo-
wego ale też zależy od tego, jak zanieczyszczone 
jest środowisko, ujmowana woda, jaki jest sposób 
uzdatniania wody, stan techniczny sieci i sposób ich 
eksploatacji, ale przede wszystkim – stan technicz-
ny przyłączy i instalacji wewnętrznych w budyn-
kach.

Ujmujemy wodę podziemną, infiltracyjną, o sta-
bilnym składzie. Naszym zadaniem jest dostarczać 
ją w sposób ciągły, pod odpowiednim ciśnieniem, 
bezpieczną i przystępną cenowo. Wymaga to od-
powiedniej znajomości i stosowania regulacji za-
wartych w Prawie wodnym, Prawie geologicznym 
i górniczym, Prawem ochrony środowiska, Prawem 
budowlanym oraz przepisami wykonawczymi.

Jakość wody z kranu nie tylko jest efektem pra-
cy przedsiębiorstwa wodociągowego ale zależy też 
od zanieczyszczenia środowiska, sposobów uzdat-
niania wody, stanu technicznego sieci ich eksplo-
atacji, stanu technicznego przyłączy i wewnętrz-
nych instalacji.

Aktualne wyniki badań publikujemy na stronie 
internetowej Zakładu www.zgkkocmyrzow.pl.

W uzasadnionych przypadkach dezynfeku-
jemy wodę związkami chloru, każda awaria po-
wodująca przerwanie ciągłości dostaw może być 
przyczyną uwolnienia się osadów skumulowanych 
w sieci i uwolnieniu się do wody zwiększonej ilości 

związków żelaza i manganu, co wpływa na barwę 
i mętność. Najczęsciej występujące zanieczysz-
czenia w wodzie nie mają wpływu na zdrowie, a je-
dynie na odczucia wizualne i smakowe. Zgłaszane 
najczęściej wątpliwości dotyczące jakości wody 
wywołuje jej twardość (czyli obecnośc węglanów 
wapnia i magnezu), która powoduje odkładanie się 
kamienia kotłowego, osady. Jednak w ocenie Świa-
towej Organizacji Zdrowia WHO twarda woda ze 
względu na obecność łatwo przyswajalnych form 
wapnia i magnezu jest zdrowsza dla konsumentów 
i nie powinna być zazwyczj zmiękczana w proce-
sach uzdatniania (za wyjątkiem wysokiej twardości 
– powyżej 500mg CaCO

3
/l).

Magnez i wapń są mikroelementami niezbęd-
nymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu 
człowieka, podobnie jak żelazo i mangan, które są 
normowane jedynie ze względu na wzrost barwy 
mętności.

Stosowanie dodatkowych form uzdatniania 
(dzbanki z filtrami, drogie urządzenia do odwró-
conej osmozy, które najpierw usuwają wszystko 
z wody z potem dodają suplementy, które można 
przecież kupić w aptece czy sklepie) z reguły nie 
poprawiają bezpieczeństwa wody a w przypad-
ku niewłaściwej eksploatacji (np. rzadka zmiana 
filtrów, w których namnażają się bakterie) mogą 
pogorszyć jej jakość. Uzasadnione jest stosowanie 
takich rozwiązań gdy korzystamy z własnych płyt-
kich studni (mogą tam bowiem występować pesty-
cydy, azotany).

Jak postępować w przypadku zanieczysz-
czenia mikrobiologicznego wody? 

W przypadku ryzyka wodę należy przegoto-
wać przed spożyciem, takie stanowisko w 2015 r, 
przyjęła WHO, wydając broszurę, która do dzisiaj 
nie została przetłumaczona na język polski. Nie jest 
więc zrozumiałe, dlaczego polskie przepisy nakazu-
ją ew takich przypadkach wydawać decyzję o braku 
przydatności/ warunkowej przydatności wody do 
spożycia, zakazywać spożywania wody i nakazy-
wać dostarczanie wody beczkowozami (co stano-
wi zdecydowanie większe zagrożenie dla zdrowia) 
zamiast zalecać jej przegotowanie. Decyzje zaka-
zujące dostawy wody nie mają uzasadnienia a wy-
wołują niepotrzebną panikę społeczną. Tego typu 
informacje są bardzo ważne dla konsumentów, jed-
nak zagrożenie jest minimalne, zainteresowani są 
powiadomieni o konieczności przegotowania wody 
przed spożyciem.

W przypadku przedsiębiorstw ryzyko poja-
wienia się w kranie wody stanowiącej zagrożenie 
dla zdrowia jest niewielkie, chociaż może zdarzyć 
się, że woda okresowo nie będzie spełniała naj-
wyższych wymagań jakościowych, co jest wpisane 
w zasady normalnej eksploatacji.

„Dbaj o swoje”
Należy pamiętać, że odbiorca wody, powinien 

zadbać o swoje instalacje wewnętrzne, konieczne 
jest więc, aby:
• Instalacje zaprojektować i wykonać przez fa-

chowców z uprawnieniami.

• Używać materiałowa z atestami higienicznymi 
(także armatura czyli krany, powinna posia-
dać uszczelki ceramiczne a nie gumowe, które 
sprzyjają powstaniu biofilmu).

• Nie było nieużywanych lub rzadko używanych 
odcinków rur, ponieważ stagnująca w nich 
woda może być siedliskiem namnażania się mi-
kroorganizmów i zanieczyszczenia wody w in-
nych częściach instalacji.

• W przypadku okresowo wykorzystywanych in-
stalacji (np. kran w garażu czy ogrodzie) zawór 
odcinający powinien być zamontowany w miej-
scu włączenia odnogi do instalacji a nie blisko 
kranu.

• Należy okresowo przepłukiwać instalację 
zwłaszcza rzadko używane krany.

• Przed pobraniem wody do picie należy spuścić 
wodę stagnującą w rurach (ponieważ mogą do 
niej przenikać metale ciężkie ze złej jakości ar-
matury, np. nikiel, chrom, kadm).

• Czyścić i dezynfekować perlatory rozpraszają-
ce wodę, ponieważ tworzy się na nich osad, co 
sprzyja namnażaniu mikroorganizmów.

• Utrzymywać w instalacji ciepłej wody tempera-
turę min. 50°C ponieważ niższa sprzyja namna-
żaniu bakterii Legionella.

• Zaizolować rury ciepłej wody i zimnej wody tak, 
by w wyniku sąsiedztwa z rurą ciepłą nie pod-
grzewała się woda zimna i odwrotnie.

• W przypadku stosowania dodatkowych filtrów 
domowych przestrzegać zaleceń producen-
ta instrukcji eksploatacji, montażu, wymiany, 
czyszczenia – filtry takie zostały w większości 
wyprodukowane z myślą o usuwaniu szkodli-
wych dla zdrowia ubocznych produktów dezyn-
fekcji, które w wodzie występują incydentalnie.

Tylko przestrzeganie procedur i zasad przez 
wszystkich użytkowników może zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia zagrożeń.

Podsumowując, czy pić wodę z kranu czy nie? 
To jak z pytaniem czy jeździć samochodem, czy nie?

Wszyscy wiemy, że im młodszy samochód tym 
bezpieczniejszy, właściwa eksploatacja , ostrożna 
jazda zachowanie zasad bezpieczeństwa minimali-
zują ryzyko awarii czy wypadków.

Woda w kranie jest tańsza, dostępna w każdej 
chwili i zazwyczaj bezpieczna dla zdrowia. Jeśli 
z niej rezygnujemy, to tylko w uzasadnionych przy-
padkach, po zebraniu rzeczowych danych, wska-
zujących na istotne ryzyko dla naszego zdrowia. 
Niebagatelny jest także fakt, ze pijąc wodę z kranu, 
ograniczamy zużycie plastikowych butelek i nie za-
nieczyszczamy środowiska.

Na podstawie opracowania 
„Wodociągi i kanalizacja”

Magdalena Chmiel-Solarz ZGK
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Przypominamy o obowiązkach 
właścicieli i opiekunów psów

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców do-
tyczącymi psów biegających bez opieki na terenie 
naszej gminy chcielibyśmy przypomnieć o obowiąz-
kach ciążących na właścicielach i opiekunach psów.

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów 
– Luborzyca, opiekę nad psami należy sprawować 
w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu 
publicznym. Kto nie zachowuje zwykłych lub naka-
zanych środków ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzęcia w myśl art. 77 Kodeksu Wykroczeń podlega 
karze grzywny albo nagany. Właściciel lub opiekun 
psa zobowiązany jest do wyprowadzania zwierzę-
cia wyłącznie na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy 
dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagań-
cu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi 
i tylko gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

Właściciele psów zobowiązani są zagwaranto-
wać im dobre warunków bytowania.

W szczególności powinno to być odpowiednio 
dostosowane lokum, które ma nie tylko ochraniać 
przed zmiennymi i niekorzystnymi warunkami at-

mosferycznymi, ale również umożliwiać dostęp do 
światła dziennego czy swobodne poruszanie się. 
Trzymanie psa na uwięzi jest prawnie dozwolone 
wyłącznie w określonym wymiarze czasowy, nie-
przekraczającym 12 godzin na dobę. Sama smycz 
musi mieć przy tym co najmniej 3 metry długości.

Właściciele psów mają również obowiązek 
niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozosta-
wionych przez psy w szczególności w miejscach 
publicznych, takich jak: chodniki, ulice czy zieleńce.

Psy należy szczepić przeciwko wściekliźnie 
w terminie wg zaleceń lekarza weterynarii.

Zabrania się wypuszczania psów bez opieki, 
pozostawiania psów bez dozoru, jeżeli nie jest on 
należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomiesz-
czeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym 
w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na 
zewnątrz. 

Pamiętajmy o tym aby opiekę nad psami 
sprawować w sposób zapewniający im bezpie-
czeństwo oraz wykluczający zagrożenie zdrowia 
i życia ludzi. 

„Odblaskowa szkoła” w Goszczy
Statystyki wypadków drogowych są bezlito-

sne. W ubiegłym roku zginęło 549 osób. Podob-
nie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków 
z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skut-
ki – śmierć 370 osób -odnotowano w miesiącach 
jesienno-zimowych. Na taki stan rzeczy wpływ 
mają utrudnione warunki na drodze, a zwłaszcza 
wcześnie zapadający zmrok i gorsza widoczność. 
W jakiej sytuacji kierowcy trudno jest dostrzec 
pieszego? Zawsze, gdy pieszy zlewa się z otocze-
niem. Najmniej jest widoczny w ciemnościach, gdy 
porusza się po nieoświetlonej drodze, przy której 
są zarośla, na dodatek w ciemnym ubraniu i bez 
elementów odblaskowych. Kierowcy słabo go wi-

dzą także w dzień przy zmniejszonej przejrzystości 
powietrza: podczas opadów deszczu, śniegu, gdy 
jest mgła lub robi się „szarówka”. Po ciemku, na nie-
oświetlonej drodze, kierowcy samochodów widzą 
przede wszystkim silne światła pojazdów jadących 
z przeciwka i białe linie wymalowane na jezdni. To-
nące w mroku sylwetki pieszych i rowerzystów do-
strzegają w ostatniej chwili, zazwyczaj z odległości 
20–30 metrów. Jeśli jednak pieszy wyposażony 
jest w element odblaskowy, odbijający światła sa-
mochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości 
130–150 metrów, czyli ok. 5 razy wcześniej! To 
może uratować pieszemu życie. Bardzo ważne jest 
wpajanie już od najmłodszych lat nawyku noszenia 

Ludzie z pasją czytają  
przedszkolakom bajki

Od października rozpoczęliśmy w naszym 
przedszkolu realizację projektu – „Spotkania z Oso-
bami Znanymi i Wielką Pasją”. Jego celem jest two-
rzenie wokół dzieci, sympatycznej atmosfery kon-
taktu z nowymi osobami, poznanie ich pracy, pasji 
życiowych oraz zajęć, a także kontaktu z książką. 

Wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby ob-
cowania ze słowem drukowanym oraz pogłębianie 
więzi między dzieckiem i dorosłymi, którzy dają 
przykład, w jaki sposób można wartościowo spę-
dzać czas.

18 października to był dzień wyjątkowy i pełen 

odblasków. Z tego właśnie powodu w Szkoła Pod-
stawowa w Goszczy po raz kolejny włączyła się 
w projekt „Odblaskowa szkoła”, w ramach którego 
przeprowadzono wewnątrzszkolne akcje, ale także 
włączono do nich środowisko lokalne. Uczniowie 
szkoły wyszli do kierowców przewożących swoje 
pociechy z ulotkami informacyjnymi, dotyczącymi 
nowych zasad przewozu dzieci. Wśród uczniów 
wszystkich klas zorganizowany został konkurs 
na komiks przedstawiający, w jaki sposób odblask 

może uratować życie. Na zajęciach technicznych 
w ramach wychowania komunikacyjnego zostały 
przeprowadzone prelekcje zatytułowane „Bądź wi-
doczny-świeć przykładem”, na których uczniowie 
dowiedzieli się, że elementy odblaskowe są tak do-
brze widoczne, ponieważ odbijają światła, a prawi-
dłowo noszone powinny być umieszczone w takim 

miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł 
samochodowych i były zauważalne dla kierujących 
nadjeżdżających z obu kierunków z tylu i z przodu. 
A także o tym, że dzieci powinny nosić elemen-
ty odblaskowe niezależnie od tego, którą częścią 
drogi się poruszają – chodnikiem, poboczem czy 
jezdnią. W ramach akcji uczniowie starszych klas 
informowali młodszych kolegów dlaczego należy 
nosić elementy odblaskowe na wierzchniej odzieży 
i że nie warto przejmować się, jeśli ktoś jest innego 
zdania lub podśmiewa się z nich. Na koniec wspól-
nie zaprojektowano plakaty promujące noszenie 
odblasków, które pojawiły się na drzwiach każdej 
sali. Miejmy nadzieję, że akcje takie jak ta wpłyną 
na bezpieczeństwo młodych ludzi, wpajając w ich 
nawyki zachowania, które pozostaną na długie lata.
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wrażeń dla naszych przedszkolaków, o godzinie 
10:00 do naszego przedszkola w Dojazdowie za-
witał specjalny Gość- Sebastian „Scooby” Nabielec 
z Krakowa, tancerz, trener tańca sportowego, mi-
łośnik muzyki i nowych brzmień, licencjonowany 
instruktor „Zumba Fitness” oraz pedagog tańca. 
W czasie spotkania nasz Gość opowiedział przed-
szkolakom o swoich zainteresowaniach, hobby 
i życiu codziennym. Dowiedzieliśmy się m.in., że 
tańcem zajmuje się od 5 roku życia, uczył się u naj-
wybitniejszych trenerów oraz tancerzy tak w kraju 
jak i za granicą (Juraj Slavik, Brayan Watson, Michał 
Malitowski, Agnieszka Melnicka, Sergey Surkov, 
Rusłan Butko, Tadeusz Krupiński ). Nasz Gość był 
finalista Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim 
w 2006 roku oraz ponad 200-stu prestiżowych 
turniejów w Polsce i za granicą (m.in.Czechy, Sło-

wacja, Ukraina, Rosja, Niemcy, Litwa). Pracował 
w czołowych szkołach tańca w Krakowie i zawsze 
pasjonował się tańcem…tak jak i większość naszych 
przedszkolaków dzisiaj. Mogliśmy to sprawdzić 
podczas wspólnych tańców przy muzyce. Wszyscy 
bawili się świetnie. Po wyczerpującej Zumbie, nasz 
Gość przeczytał przedszkolakom bajkę „Brzydkie 
kaczątko”. Na na zakończenie spotkania było jesz-
cze pamiątkowe zdjęcie oraz prezenty dla wszyst-
kich przedszkolaków, którzy serdecznie podzię-
kowali Sebastianowi za wyjątkowy poranek i Jego 
wizytę w naszym przedszkolu.

Za Nami już pierwsze Bardzo Ciekawe spotka-
ne, a teraz czekamy z niecierpliwością na kolejnego 
naszego Gościa.

Monika Spyrka

„Złota Łódź”
W kolejnej piątej już edycji „International Judo 

League”, która odbyła się w Łodzi w dniu 6.10.2018 
r., judocy reprezentujący naszą gminę, Natalia Zię-
ciak i Wojciech Małczyk odnieśli kolejny sukces 
sportowy w swoich kategoriach wagowych. Nata-
lia Zięciak zajęła I miejsce w kat. wag.70 kg., tak-
że Wojtek Małczyk zajął I miejsce w wadze do 81 
kg. Nasi reprezentanci stoczyli po emocjonujące, 
zwycięskie trzy pojedynki, co dało im zwycięstwo 
w zawodach. Natalii i Wojciechowi gratulujemy ko-
lejnego zwycięstwa.

Sukces Kosynierów w Hiszpanii!
W dniach 18.09 – 21.09.2018 roku Orkiestra 

Kosynierzy z Luborzycy pod batutą Jarosława 
Ignaszaka wzięła udział w Międzynarodowym 
Festiwalu Orkiestr „Golden Sardana” w Lloret de 
Mar i Barcelonie, gdzie odniosła niesamowity suk-
ces, zdobywając 96 punktów w punktacji ogólnej,  
II miejsce oraz Excellent Golden Diploma! W festi-
walu brało udział 11 orkiestr z Polski, Czech i Hisz-
panii.

Do Hiszpanii Orkiestra przyjechała na specjal-
ne zaproszenie Stowarzyszenia Associacio Aplec 
Cultural Polones-Catala. Podczas festiwalu szcze-
gólnie promowane były koncerty polskich orkiestr 
ze względu na setną rocznicę odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.

Poza koncertami w malowniczym Lloret  
de Mar, muzycy zwiedzili także Barcelonę, 
gdzie mogli podziwiać takie zabytki jak Sagrada  
Familia, Park Güell, czy stadion drużyny F.C.Barce-

lona – Camp Nou.
Festiwal był okazją do wymiany doświadczeń 

między dyrygentami oraz muzykami, nawiązania 
nowych znajomości oraz poznania historii Katalonii. 
Wspomnienia z tego wyjazdu jeszcze długo zostaną 
w pamięci muzyków naszej gminnej Orkiestry, a do-
świadczenie zdobyte podczas całego festiwalu bez 
wątpienia przeniesie się na dalszy rozwój orkiestry 
Kosynierzy z Luborzycy.

Wyjazd orkiestry był współfinansowany przez 
Województwo Małopolskie, w ramach konkursu 
Mecenat Małopolski (projekt „Polska niepodległa! 
– niech o tym usłyszą”).

Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego oraz 
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszki 
Brodowskiej za wsparcie, bez którego realizacja 
projektu nie byłaby możliwa.

Chcesz do nas dołączyć?
Grasz na instrumencie dętym lub perkusyjnym 

i chcesz dołączyć do Orkiestry Kosynierzy? Nabór 
trwa cały rok! Zgłoś się: kosynierzyluborzyca@gma-
il.com, a na pewno skontaktujemy się z Tobą!

Chcesz by Twoje dziecko rozpoczęło swoją mu-
zyczną przygodę?

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie 
Młodzi Kosynierzy. Prowadzimy nabór do klasy 
fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, waltorni, puzonu, 
eufonium, tuby i perkusji. Obecnie uczy się u nas 
ponad 20 dzieci!Szczegóły odnośnie projektu znaj-
dują się na stronie www.kosynierzyluborzyca.pl w za-
kładce Młodzi Kosynierzy.
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Wybierasz się na wesele?
Chcesz zabłysnąć na parkiecie podczas imprezy?

To właśnie dla Ciebie organizowany jest kurs tańca  
użytkowego! (I STOPIEŃ)

Nie znajdziesz tu skomplikowanych i technicz-
nie trudnych układów i kroków. Taniec użytkowy 
znany również jako: taniec imprezowy, weselny, 
disco, discofox, "2 na 1" to taniec niezwykle popu-
larny, zwłaszcza w Europie. Przyciąga wszystkich 
swoją prostotą i łatwością wyrazu, niezależnie od 
wieku czy stopnia zaawansowania. Jest to taniec 
prosty a jednocześnie niezwykle widowiskowy. 
Dzięki niezliczonej ilości obrotów i fantazyjnych 
figur, przyciąga uwagę i wzbudza podziw oglądają-
cych.

Program kursu I stopnia obejmuje także naukę: 
walca angielskiego, walca wiedeńskiego, chachy 
i salsy.
• Data rozpoczęcia: 18 listopada 2018 godzina 

16.00–17.15.

• Data zakończenia: 16 grudnia 2018 (5 spotkań 
po 75 minut).

• Miejsce: CKiP Baranówka 6. Koszt: 140 zł  
od pary.
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Prawnik radzi:
Intercyza – czy zawsze chroni przed długami współmałżonka

Umowa majątkowa małżeńska (zwana też 
intercyzą lub rozdzielnością majątkową) służy 
ograniczeniu odpowiedzialności za zobowiązania 
drugiego małżonka zaciągnięte w trakcie trwania 
małżeństwa.

Wielu osobom wydaje się, że jest to ideal-
ny sposób na zabezpieczenie się przed długami 
współmałżonka, szczególnie jeśli prowadzi on np. 
ryzykowne interesy, czy ma skłonności do zadłu-
żania się. Faktycznie jest to dobry sposób, z jed-
nym tylko zastrzeżeniem – trzeba wiedzieć jak 
poprawnie wykorzystać ten dokument.

W dzisiejszym artykule chciałabym podpo-
wiedzieć Państwu jak prawidłowo posługiwać się 
intercyzą, by nie narazić się na egzekucję komor-
niczą.

Co mówi prawo na temat odpowiedzialności 
małżonków ustanawiających rozdzielność ma-
jątkową?

Zgodnie z art. 471 kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego „małżonek może powoływać się względem 
innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy 
jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome”. 
Innymi słowy, intercyza chroni małżonka dłużnika 
tylko wtedy, kiedy uda się mu udowodnić, że wie-
rzyciel jeszcze przed zawarciem umowy, wiedział 
o niej i jej rodzaju.

W jaki sposób wykazać, że wierzyciel (np. 
pożyczkodawca) wiedział o tym, że dłużnik ma 
zawartą rozdzielność majątkową?

W przypadku sporu, same zeznania małżon-
ków zapewniające, że informowali wierzyciela 
o rozdzielności niestety nie wystarczą. Małżon-
kowie muszą dysponować dokumentem, z które-
go będzie wynikało, że wierzyciel wiedział o roz-
dzielności majątkowej i jej rodzaju. Najlepiej jeśli 
dopilnują Państwo, żeby taka informacja została 
zawarta w treści samej umowy z wierzycielem.

Wynika to z treści art. 822 k.p.c. „Komornik 

wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej 
rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie 
zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko 
dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową mał-
żeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości do-
wód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej mał-
żeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome.” 

Podsumowując, intercyza chroni małżonka 
dłużnika tylko wtedy, kiedy uda mu się wykazać 
(pisemnym dokumentem), że wierzyciel - jeszcze 
przed zawarciem umowy – wiedział o niej i jej 
rodzaju. Tym samym, jeśli wierzyciele i komornik 
o umowie nie wiedzieli, to mogą działać tak, jakby 
intercyzy nie było i kierować egzekucję także do 
majątku dłużnika, który nie był stroną umowy. 

Autor tekstu:
mecenas Magdalena  

Kowalska-Graca
Kancelaria Radcy Prawnego  

Magdaleny Kowalskiej-Graca
Kocmyrzów 202 (budynek GS)

tel.: 609 871 221
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