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XL Sesja Rady Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 29 maja 2018 r. w sali obrad Urzędu 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się XL Sesja 
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęła 
się ona, w wyjątkowy sposób, od wręczenie nagród 
zwycięzcom gminnego konkursu plastycznego, 
zorganizowanego w ramach akcji profilaktycznej 
„Zdrowooczni”, której organizatorem była Komisja 
Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy.

Po zakończeniu uroczystości wręczenia nagród 
laureatom wspomnianego konkursu, Rada Gminy 
przyjęła porządek obrad XL Sesji oraz zatwierdziła 
protokół z poprzedniej XXXIX Sesji Rady. W dalszej 
części posiedzenia Wójt Gminy pan Marek Jambor-
ski przedstawił obecnym na Sesji informację o pra-
cy w okresie między XXXIX a XL Sesją Rady.

Kolejnym i najistotniejszym tego dnia punktem 
obrad było rozpatrzenie sprawozdania finanso-
wego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2017 oraz wnio-

sku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca za 2017 rok. W zgodzie 
z obowiązującymi procedurami prawnymi, które 
szczegółowo przypomniała Radnym Przewod-
nicząca Rady pani Małgorzata Doniec, realizacja 
tego punku obrad rozpoczęła się od odczytania 
przez Skarbnika Gminy, panią Kornelię Łakomy, 
pozytywnej opinii wydanej przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Krakowie, a dotyczącej sprawoz-
dania finansowego, sprawozdania z wykonania bu-
dżetu przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w roku 

2017 oraz informacji o stanie mienia komunalnego 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po wystąpieniu 
pani Skarbnik, głos zabrał Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
pan Zbigniew Raźny, który przedstawił wniosek 
formalny wraz z jego uzasadnieniem o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017. Do-
pełnieniem wniosku Komisji Rewizyjnej było wy-
stąpienie Przewodniczącej Rady pani Małgorzaty 
Doniec, która odczytała uchwałę Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniują-
cą wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udziele-
nia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca panu Markowi Jamborskiemu.

Po wystąpieniu pani Przewodniczącej, głos 
zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który 
przedstawił zebranym szczegółową informację 
o strukturze budżetu i wydatków naszej gminy 
w roku 2017: ”... w roku 2017 budżet zamknął się kwo-
tą rzędu 56 mln zł. Największą grupę wydatków stano-
wiły wydatki w dziale Oświata – kwota rzędu 18 mln, 
co stanowi 33% udziału ogółu wydatków. Kolejnym 
działem wydatków jest rodzina, to kwota wydatków 
rzędu 15 mln zł, a więc 27% ogółu wydatków. W roku 
ubiegłym udało się pozyskać środki z PROW na wyko-
nanie 5 odcinków dróg gminnych. Wartość pozyskane-
go dofinansowania wyniosła 834 248,00 zł. Całkowi-
ta wartość zrealizowanego zadania to1 353 605,00 
zł. Do sukcesów można zaliczyć również pozyskanie 
środków na budowę Szkoły w Karniowie. Zrealizowano 
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Akcja „Zdrowooczni” – czas podsumowania
XL Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 

która odbyła się 29 maja br. rozpoczęła się w wy-
jątkowy sposób. Jej pierwszym punktem było bo-
wiem podsumowanie akcji „Zdrowooczni” oraz 
wręczenie nagród zwycięzcom gminnego konkur-
su plastycznego pn. „Namaluj obraz – Harmonia 
barw i kształtów”. Przypomnijmy w tym miejscu, 
iż inicjatorem i organizatorem, tej jakże cennej 
i potrzebnej akcji, była Komisja Planowania i Inicja-
tyw Społecznych Rady Gminy, a jej głównym ce-
lem była profilaktyka zdrowia oczu dzieci, przez 
uświadomienie dzieciom skutków wielogodzinnego 
użytkowania komputera, oglądania telewizji i in-
nych odbiorników multimedialnych. Posumowania 
tegorocznej akcji profilaktyki zdrowotnej dokonała 
jej główna inicjatorka radna, pani Katarzyna Kone-
weck-Hołój. Następnie nastąpiło uroczyste wrę-
czenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego 
„Namaluj obraz – Harmonia barw i kształtów”, na 
który nadesłano kilkadziesiąt prac z większości 
placówek oświatowych działających na terenie 
naszej gminy. Wyboru najlepszych prac dokona-

ło konkursowe jury, w skład którego wchodzili 
przedstawiciele Oddziału Okulistycznego Szpita-
la Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP 
ZOZ w Krakowie – Nowej Hucie wraz z jego ordy-
natorem dr nauk med. panią Małgorzatą Woś oraz 
przedstawiciele WK Optyk Wiesław Koczorowski. 
Jury, zgodnie z regulaminem, przyznało nagrody 
w dwu kategoriach wiekowych, uczniów klas 0–III 
oraz uczniów klas IV – VII.

W kategorii klas 0–III laureatami zostali: 
I miejsce – Wiktor Mazurek – Szkoła Podstawowa 
w Goszczy 
II miejsce – Daria Tomczyk – Szkoła Podstawowa 
w Maciejowicach 
III miejsce – Milena Krejcza – Szkoła Podstawowa 
w Goszczy 

W kategorii klas IV–VII : 
I miejsce Justyna Jungiewicz – Szkoła Podstawowa 
w Goszczy 
II miejsce Natalia Pak – Szkoła Podstawowa w Go-
szycach 
III miejsce Hanna Jungiewicz – Szkoła Podstawowa 
w Goszczy

Zwycięzcom konkursu plastycznego„Namaluj 
obraz – Harmonia barw i kształtów” nagrody wrę-
czyli pani dr n. med. Małgorzata Woś oraz pani Be-
ata Wachulec – WK Optyk Wiesław Koczorowski.

Po zakończonej uroczystości, Wójt Gminy pan 
Marek Jamborski, w krótkim wystąpieniu podzię-
kowała wszystkim, którzy zaangażowali się w tego-
roczną akcję „Zdrowooczni”.

Wszystkim Laureatom Konkursu składamy 
w tym miejscu serdeczne gratulacje, a organiza-
torom tegorocznej, kolejnej już akcji, której celem 
była promocja zdrowia, zwłaszcza wśród najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy, dziękujemy i ży-
czymy dalszej wytrwałości w prowadzonej przez 
nich działalności.

inicjatywy chodnikowe. Przygotowywane były wnioski 
do ZIT. Nasza gmina wykonuje je własnymi siłami. Re-
alizowaliśmy wymianę pieców. Naszym sukcesem są 
także działania związane z OZE, w których jesteśmy 
liderem 41 gmin małopolskich. Mamy nocną opiekę 
medyczną. Realizujemy projekty unijne „Przedszkole 
dla każdego” oraz „Eksperymentuję Odkrywam Wiem” 
w szkołach. Do osiągnięć można zaliczyć wychowanie 
przedszkolne. Uruchomiony został zakład komunalny. 
W roku ubiegłym procedowany był plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Zostały dokonane istotne zaku-
py sprzętu ratowniczego dla OSP zwiększające poczu-
cie bezpieczeństwa naszych mieszkańców”.

W dyskusji, która miała miejsce po wystąpie-
niu pana Wójta uczestniczyli Radni naszej Gminy, 
którzy w pełni poparli wniosek o udzielenie abso-
lutorium i przyjęcie sprawozdania dotyczącego wy-
konania budżetu w minionym 2017 roku. Dyskusję 
zakończyły głosowania, w wyniku których Radni 
jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe 
oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2017, a także jed-
nogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolu-
torium za rok 2017 Wójtowi Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca Panu Markowi Jamborskiemu.

W dalszej części obrad Rada Gminy zatwierdzi-
ła sprawozdania finansowe za rok 2017 Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca.

Następnie Rada Gminy, realizując kolejne punk-
ty przyjętego porządku obrad podjęła następujące 
uchwały:
• w sprawie zamiany działek w miejscowościach 

Dojazdów i Kocmyrzów (pod Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych),

• w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP,

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

Posiedzenie XL Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem ob-
rad, zakończyły zapytania i interpelacje Radnych 
i Sołtysów.
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Publiczna dyskusja o zmianach planu  
zagospodarowania przestrzennego  
sołectw Gminy

W dniu 29 maja 2018r. w siedzibie Urzędu 
Gminy odbyła się publiczna dyskusja dotycząca 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Lu-
borzyca w związku z trwającym wyłożeniem do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Dysku-
sję poprowadził Wójt Gminy – Marek Jamborski, 
przy udziale autora projektu planu pani Ewy Goras. 
W dyskusji wzięli udział właściciele działek znajdu-
jących się na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
oraz pozostałe zainteresowane osoby. Istotą prze-
prowadzonej dyskusji publicznej było umożliwie-
nie każdemu jej uczestnikowi wyrażenie swojego 
poglądu, rozwianie wątpliwości oraz uściślenia 
informacji zawartych w rozwiązaniach przyjętych 
w projekcie procedowanego planu. 

Zgodnie z dalszą procedurą osoby prawne 
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posia-
dające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do 
przedmiotu wyłożonego projektu zmiany planu do 
22 czerwca 2018 r.

Aktualizacja koncepcji budowy  
systemu kanalizacji sanitarnej  
w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

24 maja 2018 r. odbyło się spotkanie Wójta 
Gminy Marka Jamborskiego z przedstawicielem 
firmy, odnośnie aktualizacji koncepcji budowy 
systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. 
Aktualizacja ma wskazać rozwiązania techniczne 
w zakresie budowy sieci, pompowni ze wskazaniem 
trasy odprowadzenia ścieków do Krakowa. Naj-
korzystniejsze wydaje się poprowadzenie kanału 
wzdłuż przyszłej drogi S7. Projektant ma wskazać 
miejsce i zasadność budowy punktu zrzutu ście-
ków, co miałoby na celu obniżenie kosztów wywo-
zu ścieków beczkowozami. Koncepcja winna także 
odpowiedzieć na pytanie które rejony ze względu 
za gęstość zaludnienia dają szansę na pozyskanie 
środków zewnętrznych w pierwszej kolejności. 
Z tego względu wydaje się że w pierwszej kolejno-

ści winna być budowana sieć w miejscowościach 
takich jak Sulechów, Luborzyca, Kocmyrzów, Bara-
nówka, Wysiołek Luborzycki czy Łuczyce.

Reporter kanadyjskiego  
radia poznaje naszą gminę

16 maja br. w naszej gminie gościł pan Frank 
Desoer, reporter francuskojęzycznego CBC Ra-
dio-Canada, który przyjechał do naszego kraju 
aby poznać życie społeczne, kulturalne i polityczne 
społeczeństwa polskiego. Na trasie jego podróży 
znalazła się także gmina Kocmyrzów-Luborzyca. 
Podczas pobytu w naszej gminie pan Frank Deso-
er spotkał się z Wójtem Gminy panem Markiem 
Jamborskim. Podczas udzielonego wywiadu roz-
mawiano o szerokim spektrum spraw, począw-
szy od charakterystyki naszej gminy, poprzez jej 
rozwój społeczno-gospodarczy aż po znaczenie 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Rozmowa 
dotyczyła także kwestii związanych z przemiana-
mi cywilizacyjnymi, które dokonały się w ostatnim 
dwudziestoleciu. Po udzielonym przez pana Wójta 

wywiadzie pan Frank Desoer spotkał się z panem 
Robertem Prusakiem – Prezesem Stowarzyszenia 
Rodzina „Kolpinga” w Luborzycy, a także z jednym 
z naszym mieszkańców, który zaprezentował mu 
swoje gospodarstwo rolne.

Boisko w Wilkowie
W miejscowości Wilków zostało wykonane 

ogrodzenie boiska sportowego od strony strumy-
ka wraz z furtkami wejściowymi na obiekt. Koszt 

inwestycji 19 999,00 zł brutto. Prace zostały wy-
konane w maju br.
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Inwestycje gminne – termomodernizacja budynków

W ramach projektu realizowanego w formu-
le Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn: 
„Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca” – w ślad za podpisaną umową rozpoczęły 
się roboty budowlane na budynkach Przedszkola 
Samorządowego w Dojazdowie oraz Szkoły pod-
stawowej w Maciejowicach. Wkrótce prace ter-
momodernizacyjne prowadzone będą na obiekcie 

Szkoły podstawowej w Goszczy. Jest to pierwszy 
etap realizacji projektu dofinansowanego z fundu-
szu unijnego.

Planowany termin zakończenia prac I etapu – 
koniec sierpnia 2018 r. W roku 2019 kontynuować 
będziemy prace i ocieplać kolejne trzy obiekty ob-
jęte niniejszym projektem.

Inwestycje drogowe
Dobiegają końca roboty przy przebudowie 

15 odcinków dróg gminnych w miejscowościach: 
Goszcza, Pietrzejowice, Zastów, Prusy, Sulechów, 
Rawałowice, Krzysztoforzyce, Łuczyce, Sadowie, 
Goszyce. Wykonawcami robót są firmy PRODiM 
Oskar Niezabitowski i Miejskie Przedsiębiorstwo 

Robót Inżynieryjnych Sp.z o.o. Zakres robót obej-
muje wzmocnienie miejscowe poszerzenia korpusu 
drogi oraz położenie nowych nawierzchni asfal-
towych. Termin zakończenia robót 20 czerwiec 
2018 r. Całkowita wartość robót 913 420 zł.Krzysztoforzyce

Pietrzejowice

Wniosek o wsparcie finansowe na zagospodarowania  
terenu wokół stawu w miejscowości Głęboka

„Urządzenie terenu wokół stawu zlokalizo-
wanego na działce NR 203/10 w miejscowości 
Głęboka pod funkcję rekreacyjną” 

Operacja współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”. Nasza Gmina re-
alizować będzie zadanie z pomocą funduszu Unii 
Europejskiej.

W grudniu 2017 roku został złożony wniosek 
o wsparcie finansowe realizacji operacji dotyczącej 
zagospodarowania terenu wokół stawu w miejsco-
wości Głęboka pod funkcję rekreacyjną. W wyniku 
pozytywnej oceny projektu w dniu 22 maja 2018 
roku Wójt Gminy Pan Marek Jamborski podpisał 
z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę 
o przyznaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej. 

Teren objęty operacją (0,1094 ha) jest nieza-
budowany i większą część zajmuje staw retencyjny 
(0,36 ha) po gruntownej konserwacji. W ramach 
zadania zaplanowano urządzenie przestrzeni wo-
kół stawu na cele rekreacyjne tj. utwardzenie te-
renu kruszywem ogrodowym oraz w części teren 
zostanie ogrodzony. Zorganizowana zostanie rów-
nież zieleń poprzez liczne nasadzenia, wykonanie 
rabat i zasiew trawy. Na istniejącym zadrzewieniu 
przeprowadzone zostaną prace konserwacyjne. 
Urządzenie terenu pod funkcję rekreacyjną po-
zwoli wykorzystać walory wsi Głęboka. 

Dofinansowanie z funduszu unijnego to kwota 
w wysokości 33 583 zł / 63,63% kosztów kwali-
fikowanych/. Całkowity koszt zagospodarowania 
planowany do poniesienia – 52 779,30 zł, stąd 
z budżetu gminy wydatkujemy ponad 19 000 zł. 
Z uwagi na liczne nasadzenia wykonanie zadania 
planujemy w miesiącu wrześniu/październiku br.

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

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ze stacji 
transformatorowej nr 2532 w miejscowości Wy-
siołek Luborzycki przy drodze powiatowej. Na tym 
odcinku drogi zamontowano 5 opraw oświetle-
niowych wraz z przewodem izolowanym o łącznej 
długości 200mb. Całkowity koszt inwestycji 14 
502,00zł brutto.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ze stacji 
transformatorowej nr 2721 w miejscowości Gosz-
cza, na ul. Sportowej, (przy boisku sportowym). Na 
tym odcinku zamontowano 3 słupy elektryczne,  
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5 opraw oświetleniowych i 120mb przewodu izo-
lowanego. Całkowity koszt inwestycji 23 883,00zł 
brutto.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ze stacji 
transformatorowej nr 2588 w miejscowości Sado-
wie, przy ul. Kwiatowej. Na tym odcinku drogi za-
instalowano 3 oprawy oświetleniowe wraz z prze-
wodem izolowanym o długości 260mb. Całkowity 
koszt inwestycji 16 806,00zł brutto.

Ponadto wykonano pojedyncze odcinki oświe-
tlenia ulicznego w miejscowościach – Marszowice – 
za stacji trafo 2726 zamontowano 2 oprawy oświe-
tleniowe i przewód izolowany o długości 160mb. 

W miejscowości Dojazdów ze stacji transfor-
matorowej nr 22447 zamontowano 2 oprawy 
oświetleniowe wraz z przewodem izolowanym 
110mb.

W miejscowości Zastów ze stacji transformato-
rowej nr 2600 zamontowano 1 oprawę oświetle-
niową.

Czulice – ze stacji transformatorowej nr 2544 
zamontowano 2 oprawy oświetleniowe wraz 
z przewodem izolowanym 52mb.

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa w związku z planowanym rozpo-
częciem w dniach od 18 czerwca 2018 r do 17 lipca 
2018 r. naboru wniosków pn. „Restrukturyzacja 
małych gospodarstw”.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa informuje o możliwości składania wnio-
sków o przyznanie pomocy finansowej na opera-
cje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 
w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020 w dniach od 
18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania, wy-
płaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje 
typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 
w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na rzecz rozwoju ma-
łych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1813 z późn. zm.).

W dniu 11 maja 2018 r. weszło w życie rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomo-
cy finansowej na operacje typu „Restrukturyza-
cja małych gospodarstw” w ramach poddziałania 
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Po-
moc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być 
przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, je-
żeli m.in.:
• jest posiadaczem gospodarstwa rolnego po-

łożonego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż  
10 tys. euro,

• prowadząc działalność rolniczą podlega ubez-
pieczeniu społecznemu rolników w pełnym za-
kresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 mie-
siące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności 
potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej,

• przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju go-
spodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowa-
nia tego biznesplanu.

Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł. 
(jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro 
i wypłaca się ją w dwóch ratach: 
• I rata wypłacana jest w wysokości 80% całko-

witej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. 
zł.),

• II rata wypłacana jest w wysokości 20% całko-
witej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. 
zł.).

Pomoc może być przyznana na wydatki doty-
czące działalności rolniczej w gospodarstwie lub 
przygotowania do sprzedaży produktów rolnych 
wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stano-
wiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym in-
westycje w środki trwałe o szacunkowej wartości 
równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty 
pomocy.

Złożone przez rolników wnioski zostaną pod-
dane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punk-
tów będzie decydowała o kolejności przysługiwa-
nia pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz 
formularze załączników wraz z instrukcjami ich 
wypełniania są dostępne na stronie internetowej 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
www.arimr.gov.pl. Można je również otrzymać 
w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych 
ARiMR.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważ-
nioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1481, z późn. zm.) do dyrektora oddziału 
regionalnego Agencji, właściwego ze względu na 
miejsce położenia gospodarstwa.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz roz-
woju małych gospodarstw” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
udzielane są w punktach informacyjnych w siedzi-
bach biur powiatowych i oddziałów regionalnych 
ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.
gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 
00 84
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Wymiana dowodów osobistych
Zbliża się czas wakacji, warto sprawdzić waż-

ność swojego dowodu osobistego i zadbać o wyro-
bienie dowodu dla dziecka.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdza-
jącym tożsamość i obywatelstwo polskie, uprawnia 
między innymi do podróżowania po krajach Unii 
Europejskiej oraz strefie Schengen. Bez ważne-
go dowodu osobistego nie załatwimy wielu spraw 
w urzędach czy bankach.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa 
się osobiście w organie dowolnej gminy na terenie 
kraju. Wystarczy uzupełnić wniosek o wydanie 
dowodu osobistego, zabrać ze sobą aktualnie po-
siadany dowód lub paszport oraz jedną aktualną 
fotografię wykonaną w pozycji frontalnej. W imie-
niu dziecka wniosek o dowód osobisty może zło-
żyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. 
Składając wniosek konieczna jest obecność dziec-
ka, dla którego ma zostać wydany dowód osobisty 
(wyjątek stanowią dzieci poniżej 5 r. ż, które nie 
muszą być obecne podczas składania wniosku). Do 
wniosku również dołączamy jedną aktualną foto-
grafię w pozycji frontalnej. Z wnioskiem o wydanie 

dowodu należy wystąpić co najmniej 30 dni wcze-
śniej. Wymiana dowodu jest bezpłatna, niezależnie 
od powodu ubiegania się o nowy dowód.

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowa ustawa 
o dowodach osobistych, zgodnie z którą zmiana 
adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu 
osobistego wydanego na podstawie poprzednich 
przepisów nie stanowi podstawy do jego wymiany. 
Oznacza to również, że w przypadku wprowadze-
nia nazw ulic w miejscu zameldowania nie wymie-
nia się dowodu osobistego – zachowują one swoją 
ważność do terminu w nich określonych.

Pamiętajmy również, że nie można posługiwać 
się dowodem osobistym, który został zgłoszony do 
organu gminy jako zagubiony.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można 
również złożyć w formie dokumentu elektronicz-
nego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 
387 14 10 wew. 21 lub osobiście w pok. nr 2.

Wzór nowego dowodu osobistego obowiązujący od 01.03.2015 r.

Przykłady zdjęć nieprawidłowych

Wzór dowodów osobistych wydawanych do 28.02.2015 r.

Przykłady zdjęć prawidłowych

Tydzień z językiem niemieckim
Od 23 do 27 kwietnia uczniowie klas gimna-

zjalnych uczestniczyli w warsztatach z języka nie-
mieckiego. Dzięki współpracy szkoły z Instytutem 
Austriackim w Krakowie już po raz trzeci młodzież 
miała okazję przez cały tydzień przebywać z gość-
mi z Austrii i brać udział w przygotowanych przez 
nich zajęciach. W tym roku odwiedziły nas dwie 
studentki z Uniwersytetu w Salzburgu – pani Mar-

lene Schlor oraz pani Viktoria Ortner. Pod okiem 
studentek przez 5 godzin dziennie uczniowie pra-
cowali nad projektem dotyczącym tematu „Reisen” 
(podróżowanie). Zajęcia te miały na celu nie tylko 
rozwijanie umiejętności językowych gimnazjali-
stów, lecz także poznanie kultury i zwyczajów Au-
strii. 

mgr Marta Bilska

„Dzień Zdrowia” w Maciejowicach
Jak co roku uczniowie S.P. w Maciejowicach 

przygotowali występ artystyczny z okazji „Dnia 
Zdrowia”. Dzieci z klas IV, V i VI przygotowały 
przedstawienie pt. „Spotkanie witamin”, a dziew-
czynki z zespołu tanecznego „Electris” (klasa VII) 
zaprezentowały taniec „Zumba”. Następnie wszy-
scy obejrzeliśmy film na temat zasad zdrowego 
żywienia, dotyczący m.in. właściwego doboru 
składników pokarmowych, zaleceń składników 
odżywczych dla organizmu oraz konieczności 
systematycznego spożywania owoców i warzyw. 
Omówione zostały grupy pokarmów w piramidzie 
żywienia i aktywności fizycznej oraz przygoto-
wano specjalny jadłospis dla dzieci i młodzieży ze 
szkoły podstawowej. Wszystkie kwestie dotyczące 
zdrowego stylu życia przedstawił w filmie znany 
autorytet kulinarny Pascal. Następnie uczniowie 
wraz z nauczycielami przygotowywali zdrowe je-
dzenie: sałatki owocowe, szaszłyki owocowe i wa-
rzywne, babeczki oraz wiele innych smakołyków. 
Wszystkimi przygotowanymi potrawami można 

było się poczęstować podczas wspólnej degusta-
cji. Dzieci z klas IV i V miały do wykonania jeszcze 
jedno zadanie – wykonanie plakatów dotyczących 
zdrowego odżywiania, znaczenia ruchu w życiu 
człowieka oraz szkodliwości nałogów. Jako organi-
zatorzy mamy nadzieję, że dzień ten „wyszedł na-
szym uczniom na zdrowie”.
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3 Maja – trochę inaczej
227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

w tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej im.  
T. Kościuszki w Goszycach obchodzono w konwen-
cji gry terenowej.

Spotkanie rozpoczęto od przybliżenia histo-
rii pierwszej w Europie, a drugiej na świecie kon-
stytucji. Uczniowie z uwagą śledzili wydarzenia, 
jakie miały miejsce w 1791 roku, słuchając pre-
lekcji, oglądając prezentację oraz film. Następnie 
rozpoczęła się gra terenowa, w której brali udział 
uczniowie klas IV–VII. Uczestnicy podzieleni na  
5 zespołów, noszących imiona: H. Kołłątaja, S. Sta-

szica, S. Małachowskiego, J. Ursyna Niemcewicza,  
St. Augusta Poniatowskiego walczyli o prymat 
pierwszeństwa, wykazując się wiedzą historyczną 
oraz umiejętnościami plastycznymi, muzycznymi, 
technicznymi, sportowymi, humanistycznymi.

Jury w składzie: dyr. Szkoły I. Tutaj-Niklińska,  
P. Lenik, U. Krupińska, przedstawiciel SU –  
A. Zdziebko oraz nauczyciele opiekunowie M. Wa-
cławik i J. Kozik oceniali zmagania zespołów. Jed-
nym z zadań było 3-krotne znalezienie ukrytych 

w różnych miejscach szkoły zadań do wykonania, 
które polegały na: ułożeniu puzzli przedstawiają-
cych portrety znanych twórców konstytucji i pra-
widłowe ich podpisanie, następnie chronologiczne 
ułożenie fraz Hymnu do miłości ojczyzny I. Krasic-
kiego oraz ułożenie haseł do krzyżówki, której roz-
wiązanie brzmiało Konstytucja 3 Maja.

W następnej części gry zespoły prezentowa-
ły swoje umiejętności wokalne, śpiewając pieśń 
patriotyczną „Witaj, majowa jutrzenko”. Dodatko-
wym utrudnieniem dla zespołów było dostosowa-
nie kroku marszowego do tej melodii. Niewątpliwie 
największą atrakcją okazały się zespołowe konku-
rencje sportowe: bieg, przeciąganie liny, rzut piłką 
do kosza, mecz piłki siatkowej dziewcząt, mecz piłki 
nożnej chłopców.

Wszystkie zespoły, dopingowane przez 
uczniów i nauczycieli, z dużym zaangażowaniem 
uczestniczyły w zorganizowanej przez szkołę grze 
terenowej. Podczas uroczystości rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny związany tematycznie z Kon-
stytucją 3 Maja.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
zaprasza do akcji:

„Zakręceni na Hospicjum, małą nakrętka – 
Wielka Nadzieja”. Zbiórka plastikowych nakrę-
tek dla Krakowskiego Hospicjum im. św. Łazarza.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kocmyrzowie- Luborzycy wzorem roku ubiegłe-
go zachęca wszystkich mieszkańców gminy –ludzi 
dobrej woli, którym nie jest obojętny los człowie-
ka umierającego, do pomocy na rzecz hospicjum. 

W czasie najbliższych Dni Gminy Kocmyrzów – Lu-
borzyca prowadzona będzie zbiórka plastikowych 
nakrętek. Na stoisku Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej pracownicy socjalni będą przyjmować 
nakrętki. Wszystkie zebrane nakrętki zostaną na-
stępnie przekazane hospicjum a uzyskany z ich 
sprzedaży dochód przeznaczony będzie na opiekę 
nad ciężko chorymi ludźmi.

Zintegrowana Polityka  
Bezpieczeństwa w szkole  
w Łuczycach

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Łuczycach przystąpiła do 
projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 
W październiku 2016r. odbyło się spotkanie ze-
społu partnerów ZPB, podczas którego określono 
priorytety podejmowanych działań i opracowano 
Zintegrowany Plan Działania.

Przez prawie dwa lata cała społeczność szkol-
na podejmowała różnorodne zadania, zebrane 
w trzech obszarach działań: organizacyjnym, in-
frastrukturalnym i technicznym, aby dążyć do 
zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków, 
sprzyjających rozwojowi ich wiedzy i zaintereso-
wań. Poprzez realizowane zadania dążyliśmy rów-
nież do zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa 
uczniom w budynku szkoły, jak i poza nią.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród 
nauczycieli, rodziców i uczniów określone zostały 
priorytety podejmowanych działań:
• tworzenie coraz lepszej bazy alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu,

• polepszenie obiegu informacji o zachowaniach 
agresywnych,

• realizacja programów zastępowania agresji, ra-
dzenia sobie z agresją,

• integracja z instytucjami pozaszkolnymi,

• pozyskiwanie nowych sojuszników do realizacji 
projektu, które sukcesywnie były realizowane 
przez wszystkich uczniów, nauczycieli i pra-
cowników szkoły.

Po co to robimy?
Po to, aby wszyscy w szkole czuli się bezpiecz-

nie, umieli reagować na zachowania agresywne, 
aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo uczniom 
w budynku szkoły, jak i poza nią oraz jak najlepsze 
warunki, sprzyjające rozwojowi ich wiedzy i zainte-
resowań, aby pozyskiwać nowych sojuszników do 
realizacji zadań projektu.

Nasze działania w bieżącym roku szkol-
nym obejmowały: wzmacnianie bezpieczeństwa 
w szkole, zapewnienie bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy i nauki, bezpieczeństwo 
w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z me-
diów społecznościowych, kontynuowanie działań 
związanych promocją zdrowia, aktywności spor-
towej i rozwoju fizycznego, kształtowanie postaw 
patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie 
postaw proekologicznych, wspieranie rodziców 
w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wy-
chowawczych, objęcie szczególną opieką dzieci 
z trudnościami dydaktycznymi, rozbudzanie cie-
kawości poznawczej, wzmacnianie wychowawczej 
roli szkoły, kontynuowanie współpracy z organiza-
cjami i instytucjami lokalnymi.

Zakończyliśmy już opracowanie wszystkich 
niezbędnych dokumentów. Obecnie czekamy na 
przyznanie naszej szkole Certyfikatu Szkoły Pro-
mującej Bezpieczeństwo.

Koordynator: Justyna Tarnawska
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XV Gminny Turniej Sportowy pod 
hasłem „Sport dla każdego”

5 czerwca 2018r. na obiektach sportowych 
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach 
odbył się XV Gminny Turniej Sportowy pod hasłem 
„Sport dla każdego”. W turnieju wzięły udział trzy-
osobowe drużyny z klas I – III, z siedmiu Szkół Pod-
stawowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Młodzi sportowcy wzięli udział w następują-
cych konkurencjach: bieg na 30m, przeciąganie 
liny, skok w dal, tor sprawnościowy, zabawa rzutna.

Zgodnie z regulaminem, po podliczeniu punk-
tów oraz „dogrywce” wyłoniono zwycięskie druży-
ny, a także zwycięzców w poszczególnych dyscypli-
nach sportowych:

I miejsce – SP. Łuczyce w składzie: kl. I – Blanka 

Brodowska, kl. II – Mariusz Załucki, kl. III – Seba-
stian Czekaj 

II miejsce – SP. Goszyce w składzie: kl. I – Filip 
Suśniak, kl. II – Mateusz Guzik, kl. III – Oskar Kasza.

III miejsce – SP. Kocmyrzów w składzie: kl. I – 
Sebastian Stefańczyk, kl. II – Filip Siwek, kl. III – Ka-
rol Kolegowicz.

Indywidualni zwycięzcy w poszczególnych kon-
kurencjach, to:
• bieg na 30m – Filip Siwek z SP Kocmyrzów

• skok w dal – Oskar Kasza z SP Goszyce

• tor sprawnościowy – Oskar Kasza z SP Goszyce

• zabawa rzutna – Sebastian Czekaj z SP Łuczyce

• przeciąganie liny – drużyna z SP Łuczyce

Drużyny, których zawodnicy zajęli pierwsze 
trzy miejsca otrzymali medale, dyplomy oraz na-
grody rzeczowe dla szkół, także najlepsi sportowcy 
zostali nagrodzeni złotymi medalami. Wszystkim 
uczestnikom za udział w turnieju, sportową walkę 
w duchu fair play wręczono nagrody rzeczowe.

Organizatorzy składają podziękowania za po-
moc w organizacji Turnieju pani Annie Szymczyk-
-Sierak – Pełnomocnikowi Wójta ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz panu Tadeuszowi Filipkowi, wła-
ścicielowi Firmy Cukierniczej „Ekler”.

„Green Week” – spotkanie z Ekodoradcą

Cyberprzemoc – warsztaty dla uczniów
Żyjemy w świecie, w którym Internet stał się 

powszechnym dostępny. Dzieci i młodzież są w niej 
pozostawione często same sobie, bez nadzoru, 
wsparcia, kontroli. W przestrzeni Internetu może 
dochodzi do niebezpiecznych zjawisk, które defi-
niujemy jako bulling (cyberprzemoc).Należy doko-
nać wielu starań, by temat ten był dla dzieci i mło-
dzieży często poruszany na zajęciach w szkole.

Dlatego też z inicjatywy Zespołu Interdyscypli-
narnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
działającego przy tut. GOPS w miesiącach marcu 
i kwietniu 2018 roku w II klasie gimnazjalnej SP 
w Luborzycy odbyły się warsztaty dot. profilakty-
ki uniwersalnej cyberprzemocy. Przeprowadzono 
10 godzin zajęć które miały na celu przygotowanie 
uczniów do bezpiecznego korzystania z kompute-
ra/internetu oraz wspieranie ich w radzeniu sobie 
z rówieśniczą cyberprzemocą. Warsztaty składały 
się z czterech modułów: pedagogicznego,psycho-
logicznego, bezpieczeństwa w sieci oraz profilak-
tyki pozytywnego Internetu. Zajęcia zostały zor-

ganizowane w ramach realizowanego „Programu 
IMPACT – Interdyscyplinarny Model Przeciwdzia-
łania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej”. 
Zajęcia prowadzone były przez pracownika Funda-
cji „Praesterno” Jakuba Słowika.

Celem programu jest stworzenie i pilotażowe 
wdrożenie skutecznego, innowacyjnego i zintegro-
wanego programu profilaktyki agresji elektronicz-
nej (cyberprzemocy) w szkołach.

Program jest efektem współpracy interdyscy-
plinarnego zespołu specjalistów z zakresu psy-
chologii, pedagogiki, zdrowia publicznego i nauk 
technicznych oraz organizacji pozarządowych 
doświadczonych we wdrażaniu programów profi-
laktycznych o szerokim zasięgu. Program jest adre-
sowany do młodzieży w wieku 13–16 lat (odbiorcy) 
i nauczycieli

W ramach obchodów „Green Week” w dniu 
22 maja Ekodoradca zajmująca się projektem LIFE 
w naszej gminie, przeprowadziła zajęcia w Szkole 

Podstawowej w Kocmyrzowie, podczas, których 
opowiedziała uczniom nie tylko o stanie jakości po-

wietrza w naszej gminie ale również przyczynach 
zanieczyszczeń i ich zwalczaniem, a także o dzia-
łaniach jakie podejmuje Gmina Kocmyrzów-Lubo-
rzyca na rzecz poprawy jakości powietrza.

W spotkaniu wzięło udział ok 106 uczniów 
z klas I–VII (3 spotkania), którzy aktywnie uczest-
niczyli w prelekcjach, a także bardzo chętnie odpo-
wiadali na pytania związane z ekologią.

Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń otrzy-
mał kartę pracy z odpowiedniej grupy wiekowej 
dotyczącą walki ze smogiem do samodzielnego 
wypełnienia i sprawdzenia swojej wiedzy w tym 
zakresie.

Zachęcamy wszystkie dzieci, a także osoby do-
rosłe do zapoznania się z dostępnymi materiałami 
edukacyjnymi na stronie www.smog.edu.pl.
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Udany kwiecień
Kwiecień okazał się miesiącem bardzo owoc-

nym w medale dla judoków z Kocmyrzowa-Lu-
borzycy. Na początku miesiąca startowali w dniu 
07.04.2018 w International Judo League w Byto-
miu. Zawody te zgromadziły 835 uczestników z 55 
klubów z całej Polski. W tym doborowym składzie 
znaleźli się zawodnicy z Kocmyrzowa-Luborzycy 

którzy znaleźli sposób i umiejętności na medalowe 
pozycje. Tym razem najlepiej spisał się Wojciech 
Małczyk w kategorii MU15 – 81 kg. Pomimo nieko-
rzystnego rozstrzygnięcia w pierwszej walce osta-
tecznie po wygraniu jeszcze 2 walk eliminacyjnych 
w finałowej walce przed czasem pokonał zawodni-
ka z Bytomia, ostatecznie zajmują 1 miejsce. Dru-
gą medalową pozycję wywalczyła Natalia Zięciak, 
która po 3 walkach stanęła na 3 miejscu w kategorii 
WU15 – 70 kg. 

Kolejnym sprawdzianem umiejętności dla tej 
dwójki w dniu 28 kwietnia br. Otwarte Mistrzostwa 
Małopolski Młodzików, Młodziczek i Dzieci w Judo 
w Tuchowie. W zawodach startowało 150 zawod-
ników i zawodniczek z województwa małopolskie-
go, świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego 
i jedna drużyna ze Słowacji. Tym razem w kategorii 
dzieci Natalia Zięciak nie dała szans swoim 5 prze-
ciwniczkom w kategorii wagowej U13 + 55 kg i za-
jęła pierwsze miejsce. Natomiast startujący w kate-
gorii młodzików Wojciech Małczyk wrócił 

z zawodów ze srebrnym medalem zajętym 
w kategorii wagowej U15 – 81 kg. 

Gratulujemy zawodnikom i trenerowi uzyska-
nych wyników.

Półkolonia z Centrum Kultury
Serdecznie zapraszamy do zapisów dzieci w wie-
ku od 7 do 14 lat na półkolonię, którą organizuje 
po raz kolejny Centrum Kultury. Półkolonia od-
będzie się w dniach od 20 do 24 sierpnia 2018 
r. w godzinach od 9.00 do 15.00.
W programie wycieczki do Krakowa:
• park trampolin,

• basen,

• kino, ogród doświadczeń,

• park linowy

• warsztaty plenerowe

• ognisko,

• zajęcia sportowo taneczne oraz plastyczne.

Koszt 300zł obejmuje: opiekę instruktorów 
– wychowawców,wstęp na wymienione atrak-
cje, przejazdy, ubezpieczenie NW, ciepły posi-
łek,materiały plastyczne, nagrody. 
Zapisy: osobiście od poniedziałku do piątku 
w siedzibie CKiP lub telefonicznie 12 387 18 11.
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„Unique Cheerleaders” w czołówce  
polskich zespołów!

Ostatnie miesiące sezonu są wyjątkowo pra-
cowite dla tancerek z najstarszej grupy PRO. Po 
zdobyciu brązu na Mistrzostwach Polski organi-
zowanych przez Polskie Stowarzyszanie Cheerle-
aders nie było czasu na odpoczynek. 12 maja sześć 
reprezentantek zespołu stanęło do rywalizacji na 

Mistrzostwach Polski w Ostrowi Mazowieckiej or-
ganizowanych przez Polską Federację Tańca oraz 
Polski Związek Sportowy. Dziewczęta rywalizowa-
ły nie tylko o tytuł Mistrza Polski, ale także o po-
wołanie do reprezentowania kraju w czasie zmagań 
na szczeblu Europejskim. Duet Laury Lubelczyk 
oraz Wiktorii Doniec zdobył złoto w kategorii „Hip 
Hop”, a także srebro w kategorii „Jazz”. Tym samym 

dziewczyny mają szansę na ponowny udział w tur-
nieju organizowanym przez Europen Cheerleading 
Association. Duet Oliwii Kwatery oraz Oliwii No-
wak wytańczył trzecie miejsce w kategorii „High 
Kick”. Prezentacja Moniki Sagan oraz Wiktorii 
Styczeń pokonała ponad połowę rywalizujących 
duetów w kategorii „Freestyle Pom” plasując się na 
siódmym miejscu. W kategorii „Acro Solo” Wiktoria 
Styczeń otrzymała piąte miejsce.

Jedną z idei składu PRO jest przygotowywanie 
tancerek do pełnienia funkcji trenera i choreografa. 
Wszystkie choreografie duetowe i solowe są autor-
stwa samych zawodniczek. Za przygotowanie do 
startu oraz poprawność prezentacji odpowiedzial-
na była trener zespołu Lidia Stefańska.

Spektakl taneczny „Stacja Tam 
Tan” w Teatrze Ludowym

27 maja, po raz trzeci, młodzi artyści z naszej 
gminy wystąpili na deskach Teatru Ludowego 
w Krakowie, w całowieczorowym spektaklu ta-
necznym Studio „Tam Tan”. Wydarzenie to jest co 
roku zwieńczeniem całorocznej pracy na zajęciach 
tańca jazzowego, które organizuje w Centrum Kul-
tury i Promocji i krakowskie Studio „Tam Tan”. Za-
łożycielka Studio, choreograf oraz instruktor tańca 
Jana Šedová jest już od wielu lat związana z CKiP, 
gdzie prowadzi zajęcia tańca jazzowego dla dzieci 

Majowe osiągnięcia cheerleaderek
Dziewczęta trenujące w grupie „Unique Pro” 

mają za sobą kolejny pracowity i owocny miesiąc. 
Tuż po weekendzie majowym reprezentacja zespo-
łu wyjechała na Mistrzostwa Polski Cherleaders 
rozgrywane w Ostrowi Mazowieckiej. Turniej ten, 
organizowany przez Polską Federację Tańca oraz 

Polski Związek Sportowy, jest przepustką do repre-
zentowania Polski w czasie rozgrywek na szczeblu 
europejskim. Przypomnijmy, że w zeszłym sezo-
nie duet Laury Lubelczyk i Wiktorii Doniec wy-
walczył awans i reprezentował Polskę podczas 
turnieju European Performance Cheer Doubles 
Championship. W tym roku ten sam duet zdo-
był tytuł Mistrza Polski w kategorii Hip Hop oraz 
tytuł Vice mistrza w kategorii Jazz. Na podium 
stanął także duet Oliwii Kwatery i Oliwii Nowak, 
otrzymując brąz w kategorii High Kick. Duet Wik-

torii Styczeń i Moniki Sagan pokonał 8 prezenta-
cji i uplasował się na 7 miejscu. W kategorii „Acro 
Solo” Wiktoria Styczeń zajęła 5 miejsce.

19 maja zespół oraz duet „Unique Pro”, a także 
duet reprezentujący najmłodszą formację „Little 
Unique” wziął udział w turnieju z cyklu Grand Prix 
Polski rozgrywanym w Tyczynie. Po raz kolejny gru-
pa Pro otrzymała złoto za prezentację zespołową. 
Duet Oliwii Adamczyk oraz Sary Gnieckiej przy-
wiózł srebrne medale, tracąc zaledwie 4 punkty (na 
240pkt) do złota. Spektakularny sukces odniósł 
duet Blanki Brodowskiej oraz Dominiki Jamróz 
zajmując pierwsze miejsce. Warto wspomnieć, że 
tego samego dnia odbywał się finał konkursu Ta-
lenty Małopolski. W czasie kwietniowych eliminacji 
hip hopowy duet Laury i Wiktorii przeszedł do fina-

i młodzieży. Obecnie działają przy Studio Tam Tan 
w CKiP dwa wspaniałe zespoły taneczne „Stacja 
Jazz” oraz „Tip Top”. Na spektaklu tanecznym 27 
maja zaprezentowały one tegoroczny choreogra-
ficzny repertuar.

Choreografię naszych zespołów ze spektaklu 
będzie można ponownie zobaczyć 24 czerwca 
na Dniach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ser-
decznie zapraszamy!
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Dzień Dziecka w Centrum Kultury
Jak co roku i tym razem 1 czerwca z okazji Dnia 

Dziecka w naszym CKiP miały miejsce różne atrak-
cje dla dzieci z gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Tym 
razem odbyło się przedstawienie Teatru „Maska” 
oraz wesołe animacje, obecna była również Eko-
doradca, która przygotowała dla naszych milusiń-
skich różne gry i zabawy ekologiczne. Można było 
pochwalić się wiedzą na temat segregacji odpadów 
komunalnych oraz sprawdzić swoją wiedzę w za-
kresie walki ze smogiem. Natomiast rodzice mieli 
okazję porozmawiać z Ekodoradcą na temat usta-
wy antysmogowej, wymiany kotłów oraz tematów 
związanych z ochroną powietrza.

Konkurs fotograficzny „Nasza Pamięć – miejsca Pamięci  
Narodowej gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

Z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości zapraszamy do udziału w konkursie 
fotograficznym którego celem jest:
• Promowanie miejsc pamięci gminy Kocmy-

rzów-Luborzyca (np. pomniki, cmentarze 
wojenne, tablice, obeliski, obiekty i miejsca 
związane z działaniami wojennymi jak również 
kapliczki i krzyże przydrożne, symbole narodo-
we: flaga itp.).

• Rozbudzanie zainteresowania historią gminy.

• Rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzi-
nie fotografii.

• Zachęcanie do okrywania na nowo miejsco-
wości i miejsc ważnych dla mieszkańców, po-
kazanie tego, co jest znane w zupełnie nowym 
świetle, w innym spojrzeniu widzianym okiem 
młodego człowieka

• Historyczna promocja gminy w obiektywie.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie 
www.ckip.pl prace należy składać do 28 września 
2018 roku w siedzibie CKiP. Serdecznie zaprasza-
my!

łu. Niestety ze względu na zbieżność terminu tan-
cerki nie mogły stanąć do walki o tytuł Najbardziej 
Utalentowanego Duetu w Małopolsce.

Przed zespołem intensywne zakończenie sezo-
nu. Już 9 czerwca wszystkie trzy składy: Little, Kids 
oraz Pro staną do rywalizacji w Międzynarodowym 
Turnieju Cheermania w Zabrzu. Nasze tancerki 
zaprezentują się łącznie aż 10 razy równie w kate-
goriach zespołowych, duetowych oraz solowych. 
Grupy wystąpią także 24 czerwca w czasie Dni 
Gminy.
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Trwa nabór wniosków  
do „Tele-Anioła”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy  
przypomina, ze trwa przyjmowanie złoszeń do projektu  
„Małopolski Tele-Anioł”

Projekt Małopolski „Tele-Anioł” adresowany 
jest do mieszkańców Małopolski, którzy z powo-
dów zdrowotnych niepełnosprawności lub pode-
szłego wieku nie są w pełni samodzielni i wymagają 
opieki lub wsparcia z u uwagi na niemożność samo-
dzielnego wykonywania co najmniej jednej z pod-
stawowych czynności dnia codziennego. Głównym 
celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia 
osób niesamodzielnych poprzez realizację działań 
na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczest-
ników projektu oraz zapewnienie wszystkim bene-
ficjentom całodobowego wsparcia przez tzw. „Tele-
opiekę”. Umożliwi to osobom niesamodzielnym jak 
najdłuższe i bezpieczne pozostawanie w ich środo-
wisku.Planowo tą formą pomocy objętych będzie 
10 000 osób, które otrzymają tzw. opaski bezpie-
czeństwa z możliwością całodobowego połączenia 
z Centrum obsługiwanym przez ratowników me-
dycznych, psychologów oraz wykwalifikowanych 
asystentów teleopieki.Opaski bezpieczeństwa 
noszone na nadgarstku posiadają przycisk SOS, 
którego wciśnięcie umożliwia natychmiastowe po-
łączenie z pracownikami Centrum. Ratownicy me-
dyczni po odebraniu zgłoszenia ocenią stopień za-
grożenia i udzielą pomocy adekwatnej do sytuacji. 
Ponadto uczestnicy będą mogli również zadzwonić 
do Centrum i uzyskać informacje np. o przysługują-

cych świadczeniach socjalnych, możliwych formach 
pomocy społecznej, dostępnych formach aktywi-
zacji społeczno-ruchowej i kulturalnej w okolicach. 
Pomoc świadczona będzie bezpłatnie. Usługami 
opiekuńczymi i sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi 
w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielno-
ści w ramach projektu zostanie objętych 3 216 osób 
z 10 000 uczestników. Zarówno usługi opiekuń-
cze, jak i sąsiedzkie usługi opiekuńcze będą mogły 
być przyznane maksymalnie na okres 12 miesięcy 
w wymiarze – średnio 20 godzin dla osoby na mie-
siąc.Usługa będzie bezpłatna w przypadku osób, 
których dochód nie przekracza 150 % właściwego 
określonego w ustawie o pomocy społecznej kry-
terium dochodowego na osobę w rodzinie (771 zł) 
lub osobę samotnie gospodarującą (951 zł).

Wszyscy mieszkańcy naszej Gminy, którzy 
chcą wziąć udział w projekcie „Małopolski Tele-A-
nioł” proszeni są o kontakt osobisty lub za pośred-
nictwem innej osoby (np. z rodziny, z sąsiedztwa) 
z Działem Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy 
w godzinach otwarcia, tj.: poniedziałek: 9:00–
18:00; wtorek, środa, czwartek: 7:00–15:00; pią-
tek: 7:00–14:00 lub kontakt telefonicznyz pracow-
nikiem socjalnym Ośrodka pod numerem: 12 387 
11 10.

Bieżące działania ZGK
Rozbudowa sieci wodociągowej w Karniowie

W dniu 11 maja 2018r. rozpoczęliśmy inwesty-
cje polegającą na rozbudowie 494 m sieci wodocią-
gowej w Karniowie łączącą wieżę ciśnień bezpo-
średnio z wsią. 

Zaprojektowana średnica to fi 110 PE, dwa 
nowe hydranty, wymiana starego, studnia redukto-

rowa wraz z wyposażeniem. Inwestycja ma zasilić 
obręb Karniowa i Czulic w okresach wzmożonego 
poboru wód szczególnie w miesiącach maj, czer-
wiec.

Projekt powstał w tutejszym Zakładzie, wy-
konany w ramach pełnionych obowiązków, wraz 
z pełnieniem obowiązków kierownika budowy. Pi-
szę o tym, ponieważ nie jest to powszechna prak-

tyka, jesteśmy jednym z niewielu Zakładów, które 
w ramach swoich obowiązków wykonują projekty, 
realizują i nadzorują prace budowlane, wykonanie 
w terenie również w zakresie naszych Pracowni-
ków, którzy wykazali się przedsiębiorczością, zor-
ganizowaniem i wielką starannością.

Skorzystaliśmy z usług firm zewnętrznych w za-
kresie podnajmu koparki, maszyny do przewiertu 
oraz zgrzewarki do rur.

Dziękujemy Właścicielom gruntu za udostęp-
nienie terenu oraz współpracę.

Rozpoczęcie prac przy budowie hydroforni w Łuczycach
W ostatnim czasie podpisaliśmy umowę na re-

alizację hydroforni w Łuczycach z Firmą IZU Marcin 
Kwatera. Realizacja obiektu ma za zadanie wzmoc-
nić ciśnienie w ponad 160 domach w Łuczycach, 
odciążając tym samym wieżę ciśnień w Karniowie. 
Odbiorcy Łuczyc zasilani dotychczas z Karniowa, 
będą podpięci do wody z ujęć Goszcza i Sadowie, 
tym samym zasoby wody będą mogły być wykorzy-
stane na części Czulic i Karniowa.

Oprac. M. Solarz-Chmiel
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Ludowe Święto w Czulicach  
i Głębokiej

W poniedziałek 21 maja br. odbyły się uro-
czystości obchodów „Święta Ludowego” w naszej 
gminie. Rozpoczęły się one uroczystą Mszą Świę-
ta w intencji działaczy ludowych naszej gminy, od-
prawioną w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja 
w Czulicach przez księdza proboszcza Tomasza 
Gucwę. Uświetniły ją poczty sztandarowe Zarządu 
Gminnego PSL oraz organizacji ludowców ze Słom-
nik i Karniowa. Po zakończonym nabożeństwie 
obchody gminnego święta ludowego kontynuowa-
ne były w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Głębokiej. Przybyłych na to uroczyste spotkanie 
członków gminnej organizacji PSL, przedstawicie-
li organizacji pozarządowych oraz zaproszonych 
Gości powitał Prezes Zarządu Gminnego PSL pan 
Stanisław Jungiewicz. W swoim okolicznościowym 
wystąpieniu podkreślił On znaczenie i rolę ruchu 
ludowego, w kontekście obchodzonej w tym roku 

100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. W podobnym duchy utrzymane były wy-
stąpienia zaproszonych Gości, w tym m.in. Radne-
go Sejmiku Wojewódzkiego pana Adama Doma-
gały oraz Radnych Powiatu Krakowskiego panów 
Włodzimierza Okrajka i Krzysztofa Malika.

Przemoc wobec osób starszych
Z inicjatywy GOPS oraz UTW odbył się wykład 

dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku dot. prze-
mocy wobec osób starszych. Zajęcia prowadziła 
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Sylwia 
Zawalska-Wierzbińska. Słuchacze Uniwersytetu 
III Wieku zapoznali się z różnymi formami prze-
mocy, obejmującymi nie tylko przemoc fizyczną, 
ale również przemoc psychiczną, ekonomiczną, 
instytucjonalną jak również zaniedbania wobec 
osób starszych. Osoby obecne na spotkaniu uzy-
skały wiedzę na temat cyklu przemocy, procedury 
Niebieskiej Karty, poznały również funkcjonujące 
w społeczeństwie, stereotypy dot. przemocy a tak-
że uzyskały informacje do jakich instytucji można 
zwrócić się o wsparcie. W trakcie wykładu zostały 
przedstawione możliwości korzystania z Punktu 
Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotknię-
tych Przemocą w Rodzinie działającym przy tut. 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Słuchacze Uniwersytetu III wieku byli zainte-

resowali poruszaną na spotkaniu tematyką, brali 
czynny udział w dyskusji, jak również chętnie zada-
wali pytania prowadzącej spotkanie. 

Po zakończonym wykładzie jego uczestnicy 
otrzymali ulotki i broszury informacyjne związane 
z tematyką przemocy w rodzinie.

Nowe Stowarzyszenie  
w naszej gminie

W kwietniu br. w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym zarejestrowane zostało nowe Stowarzysze-
nie, które działać będzie na terenie naszej gminy 
– Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Je-
sienny Liść” w Luborzycy. Nowe Stowarzyszenie 
ma bogate plany na przyszłość. Jest wśród nich or-
ganizacja imprez okolicznościowych i regionalnych, 
tworzenie rękodzieła takiego jak: origami, haft, 
szycie strojów krakowskich czy też decoupage. 
Nowym Stowarzyszeniem kierować będzie Zarząd 
w składzie: Prezes – Teofil Witkowski, Wicepre-
zes – Jadwiga Maj, Sekretarz – Teresa Wierzban, 

Skarbnik – Jadwiga Walczak, Członek – Wanda  
Zamojska. Prace Zarządu dodatkowo wspierać 
będzie Rada Nadzorcza, którą tworzą: Przewodni-
czący – Franciszek Zamojski, Zastępca Przewodni-
czącego – Kazimierz Musiał oraz Członek – Natalia 
Białko.

Spotkania członków Stowarzyszenie oraz 
wszystkich osób zainteresowanych jego działalno-
ścią odbywać się będą w każdą środę w godzinach 
15.00 – 18.00 w Kocmyrzowie 38 ( I piętro).

 

Wiosenny Festiwal Kulinarny
Za nami już IV edycja Wiosennego Festiwalu 

Kulinarnego organizowanego przez LGD Stowa-
rzyszenie Korona Północnego Krakowa. Konkurs 
ten odbywał się jak co roku w ramach Święta Kwit-
nącej Jabłoni organizowanego przez Ochotniczą 
Straż Pożarną z Zagórzyc, Stowarzyszenie Kół 
Gospodyń Wiejskich „Pod Kwitnącą Jabłonią”, 
Sołectwo Zagórzyce w partnerstwie z Centrum 

Kultury i Promocji w Michałowicach, który od-
był się 20 maja br. w remizie OSP w Zagórzycach 
Dworskich. Gminę Kocmyrzów – Luborzyca re-
prezentowały w tym roku cztery Koła Gospodyń 
Wiejskich z Pietrzejowic, Maciejowic, Kocmyrzowa 
i Prus. Oceniając tradycyjne potrawy przygotowa-
ne przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich, jurorzy 
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stanęli przed dużym wyzwaniem. Każde stanowi-
sko reprezentowało się naprawdę wspaniale. Jury 
przyznając nagrody, musieli wziąć po uwagę na-
stępujące kryteria: zgodność potraw z wykazem, 
smak poszczególnych dań, sposób prezentacji oraz 
wystrój stoiska. Ostatecznie I miejsce w konkur-
sie zdobyło KGW z Prus, a trzy pozostałe Koła 
reprezentujące naszą gminę otrzymały specjal-
ne wyróżnienia. Podczas tegorocznego Festiwalu 
wspaniale zaprezentował się również Zespół Wo-
kalny „Serenada”, działający od lat w naszej gminie.

Zapraszamy serdecznie do zakładki Działaj Lokalnie na naszej stronie  
www.koronakrakowa.pl oraz facebooka Działaj Lokalnie  

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej  
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”.Ruszamy z naborem!

Z nieskrywaną radością pragniemy Państwa 
poinformować, że jesteśmy jedyną Lokalną Grupą 
Działania w województwie małopolskim, należącej 
do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) objętej 
programem Działaj Lokalnie.

Rozpoczynamy działania mające na celu uru-
chomienie naboru w ramach ogólnopolskiego pro-
jektu Działaj Lokalnie (#DzialajLokalnie). Jest to 
program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści realizowany od 2000 roku przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce.

Chcemy podążać śladem ODL z innych woje-
wództw, czyli dać możliwość zrealizowania naszym 
mieszkańcom projektów, które przyczynią się do 
integracji mieszkańców oraz poprawy jakości ich 
życia. Chcemy zaktywizować mieszkańców do po-
dejmowania się realizacji ciekawych, kreatywnych 
i ważnych dla nich inicjatyw.

Do kogo jest skierowany?
• Do organizacji pozarządowych posiadającą 

osobowość prawną (z wyłączeniem: Lokalnych 
Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lo-
kalnych Organizacji Turystycznych, związków 
stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich 
oddziałów, fundacji utworzonych przez partie 
polityczne, stowarzyszeń samorządów lokal-
nych)

• Do zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej 
przez starostę stowarzyszeń zwykłych

• Do oddziałów terenowych organizacji pozarzą-
dowych (posiadających osobowość prawną)

• Do grup nieformalnych, których imieniu wnio-
sek złoży organizacja pozarządowa

• Do grup nieformalnych występujących z wnio-
skiem samodzielnie jako Inicjatywa Działaj Lo-
kalnie

W konkursie mogą wziąć udział organizacje i in-
stytucje mające swoja siedzibę i planują prowadzić 
działania na jednej z wymienionych gmin. Gmina: 
Michałowice, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, 
Igołomia – Wawrzeńczyce, Wielka Wieś.

Co jest jego celem?
Jego celem jest aktywizacja mieszkańców ma-

łych miejscowości wokół różnych celów o charak-
terze wspólnego dobra, a także pomoc w budo-
waniu aktywnych lokalnych społeczności, których 
członkowie wspólnie definiują problemy, starając 
się im przeciwdziałać, bądź łagodzić ich skutki.

Jaka jest kwota dotacji?
W ramach programu Działaj Lokalnie będziemy 

przyznawać dofinansowanie lokalnym organiza-
cjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicju-
ją współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego 
dobra. Proponowaną kwotą jest dotacja nieprze-
kraczająca 3000zł plus dodatkowo obowiązkowy 
wkład własny 25% w tym minimum 5 % wkładu 
finansowego.

Stowarzyszenie Korona Północnego  
Krakowa – planowane nabory wniosków

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
planuje w najbliższych miesiącach przeprowadzić 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność”, objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
nabory wniosków z następujących zakresów:
• Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-

frastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej

• Krótkie łańcuchy żywnościowe

• Projekty grantowe o tematyce: Edukacja i Eko-
logia

Przypomnijmy, że Beneficjentami projektów 
grantowych mogą być m.in.: osoby fizyczne, orga-
nizacje społeczne, jednostki sektora finansów pu-
blicznych, osoby prawne czy parafie. Grantobiorca 
nie może wykonywać działalności gospodarczej. 
Wysokość zadania w ramach grantu wynosi od 5 
000,00 zł do 50 000,00 zł. kosztów całkowitych. 
Kwota dofinansowania (w formie refundacji) to 
63,63% w przypadku jednostek sektora finansów 

publicznych lub 90% w przypadku innych jedno-
stek. Limit przyznania pomocy wynosi 100 000 zł. 
na jednego grantobiorcę w całym okresie progra-
mowania.

Działanie z zakresu Krótkich łańcuchów żyw-
nościowych ma na celu wspierać współpracę mię-
dzy podmiotami wykonującymi działalność gospo-
darczą na naszym obszarze. Pomoc w tym zakresie 
jest przyznawana podmiotom, które zawarły poro-
zumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na 
celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług ofero-
wanych przez podmioty z obszaru wiejskiego ob-
jętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku 
towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej 
sprzedaży takich dóbr lub usług. Limit pomocy na 
to działanie wynosi 45 000,00zł.

Natomiast działania z zakresu Rozwoju ogól-
nodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury tu-
rystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej de-
dykowane są organizacjom pozarządowym oraz 
jednostkom samorządu terytorialnego. Jak sama 
nazwa wskazuje projekty realizowane w ramach 
tego działania mają mieć charakter ogólnodostęp-
ny oraz niekomercyjny.

Jednocześnie informujemy osoby, które chcą 

W ramach Programu wspierane będą granty na 
działania realizowane w zakresie kultury, edukacji, 

rozwoju oferty turystycznej, spraw społecznych, 
rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i innych.
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rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 
oraz firmy pragnące rozwijać swoją działalność 
gospodarczą, iż LGD ze względu na wyczerpa-
nie środków z zakresu działań przedsiębiorczych 
nie planuje na ten moment organizacji kolejnych 
konkursów z tej dziedziny. Następny ewentual-
ny nabór na te działania zorganizowany zosta-
nie tylko i wyłącznie jeżeli w przyszłości poja-
wią się oszczędności w budżecie LSR, jednak nie 
nastąpi to wcześniej niż w połowie 2019 roku. 

Szczegółowe informacje na temat procedury 
oceny i wyboru a także kryteriów wyboru ope-
racji znajdą Państwo na naszej stronie interneto-
wej (www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje 
PROW 2014–2020 – Lokalna Strategia Rozwoju) 
oraz w biurze Stowarzyszenia (Raciborowice, ul.  
J. Długosza 36, budynek zespołu szkół – boczne 
wejście, nr tel. 12 346 43 12).

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa

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

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju  
Stowarzyszenia Korona Północnego  
Krakowa – przeprowadzone nabory

Od maja 2016 roku Stowarzyszenie Korona 
Północnego Krakowa realizuje lokalną strategię 
rozwoju m.in. poprzez ogłaszanie naborów wnio-
sków w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność”.

Przypomnijmy, że wnioski składane w ramach 
naborów muszą wpisywać się w cele ogólne naszej 
lokalnej strategii rozwoju, czyli: Świadome i ak-
tywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim 
zapleczem infrastrukturalnym oraz Rozwinięta, 
świadoma i odpowiedzialna społeczność lokalnych 
przedsiębiorców, identyfikujących się ze środowi-
skiem społecznym, oferujących innowacyjne pro-
dukty i usługi.

W roku 2016 przeprowadzono w terminie 
2–16.11.2016 r. nabór wniosków 1/2016 na dzia-
łanie z zakresu Podejmowania działalności gospo-
darczej. Łącznie wpłynęło 29 wniosków na kwotę 2 

320 971,65 zł. Do dofinansowania zostało wybra-
nych 6 wniosków na łączną kwotę 480 000,00zł. 

W roku 2017 przeprowadzono następujące na-
bory wniosków:
• w terminie 18.04–04.05.2017 r. nabór nr 

1/2017 na Rozwijanie działalności gospodar-
czej. Łącznie wpłynęło 19 wniosków na kwotę 
3 285 336,48 zł. Do dofinansowania wybra-
no 18 wniosków, natomiast tylko 6 wniosków 
zmieściło się w limicie dostępnych w naborze 
środków, na łączną kwotę 977 494,49 zł.

• w terminie 18.04–04.05.2017 r. nabór nr 
2/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infrastruktury tury-
stycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Łącz-
nie wpłynęły 4 wnioski na kwotę 982 802,00 
zł. Do dofinansowania wybrano 4 wnioski na 
łączną kwotę 982 802,00 zł.

Prawnik radzi: podział majątku 
wspólnego małżonków  

Zacznijmy od odpowiedzenia sobie na podsta-
wowe pytanie – czy w świetle prawa majątek mał-
żeński zawsze należy podzielić po połowie? Nie, 
ponieważ sąd może orzec, że jedno z małżonków 
w większym stopniu przyczyniło się do gromadze-
nia majątku wspólnego. Zgodnie bowiem z art. 43 § 
2 k.r.o. „z ważnych powodów każdy z małżonków może 
żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym 
nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy 
z nich przyczynił się do powstania tego majątku.” Dzie-

je się tak m.in. wtedy, gdy tylko jedno z małżonków 
pracuje i stara się o zwiększenie majątku rodziny, 
a drugie z kolei trwoni ten majątek na swoje roz-
rywki. Wówczas sąd orzeka, że udział małżonka 
pracującego wynosi np. 90%, a drugiego jedynie 
10%. Dla tych z rodziców, którzy zajmują się dzieć-
mi, ważne jest to, że zgodnie z art. 43 § 3 k.r.o. „przy 
ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił 
się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się 
także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci 

• w terminie 4.12–18.12.2017 nabór nr 3/2017 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 
lub kulturalnej (obiekty społeczno-kulturalne).
Łącznie wpłynął jeden wniosek na kwotę 51 
571,00 zł. Nie został on jednak wybrany przez 
Radę do dofinansowania.

• w terminie 4.12.–18.12.2017 nabór nr 4/2017 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 
lub kulturalnej (miejsca sportowo-rekreacyj-
ne). Łącznie wpłynęły 3 wnioski na kwotę 271 
382,13 zł. Wszystkie zostały pozytywnie oce-
nione przez Radę LGD.

W bieżącym 2018 roku udało się przeprowa-
dzić następujące nabory wniosków:
• w terminie 22.02–12.03.2018 r. 3 nabory  

na tzw. projekty grantowe: 1/2018/G – Grant 
Lokalne Dziedzictwo Kulturowe; 2/2018/G 
– Grant Mała Infrastruktura sportowo-rekre-

acyjna; 3/2018/G – Grant Publikacje. Łącznie 
wpłynęło 28 wniosków, z czego 21 zostało wy-
branych do dofinansowania.

• w terminie 9–24.04.2018 nabór nr 1/2018 Po-
dejmowanie działalności gospodarczej oraz na-
bór nr 2/2018 Rozwijanie działalności gospo-
darczej. Łącznie wpłynęło 61 wniosków (38 na 
Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 
23 na Rozwijanie działalności gospodarczej). 
Wnioski znajdują się aktualnie na etapie oceny 
przez Radę LGD.

Szczegółowe informacje na temat przepro-
wadzonych naborów znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej www.koronakrakowa.pl oraz 
w biurze Stowarzyszenia (Raciborowice, ul. J. Dłu-
gosza 36, budynek zespołu szkół – boczne wejście, 
nr tel. 12 346 43 12).

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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i we wspólnym gospodarstwie domowym.”
Często spotykam się z sytuacją, gdy jedno 

z małżonków otrzymało od rodziny dom, który 
następnie razem – ze wspólnych pieniędzy – re-
montują przez lata. Wówczas, należy uznać, że wy-
łącznym jego właścicielem jest obdarowany mał-
żonek (jako, że według prawa cywilnego wszystkie 
budynki trwale związane z gruntem przypadają 
właścicielowi gruntu). Nie oznacza to jednak, że 
drugiemu z nich nic nie przysługuje. Może on do-
magać się zwrotu nakładów finansowych uczynio-
nych na nieruchomość małżonka. Nakładem z ma-
jątku wspólnego, który sąd weźmie pod uwagę, są 
też usługi świadczone przez jednego z małżonków 
na rzecz drugiego z nich (np. osobiste wykonanie 
remontu domu należącego wyłącznie do drugiego 
z małżonków).

Postępowanie o podział majątku jest bardzo 
specyficzne, ponieważ jeśli nie zgłosi się w jego 
trakcie pewnych żądań, nie można ich docho-
dzić w późniejszym czasie. Jednym z nich jest 
roszczenie małżonka o rozliczenie kosztów po-
siadania wspólnej rzeczy (art. 618 § 1 k.p.c.). Dla 
przykładu, jeśli mąż wyprowadził się ze wspól-
nie zajmowanego domu, żona w postępowaniu 
o podział majątku (ale nie później!) może żądać 
zapłaty z uwagi na koszty utrzymania wspólne-
go domu jakie ponosiła pod jego nieobecność. 
Klienci często pytają mnie, czy roszczenie o podział 

majątku wspólnego ulega przedawnieniu? Nie, nie 
ulega przedawnieniu, ponieważ chodzi tu o zniesie-
nie współwłasności, co do którego przedawnienie 
jest wyłączone. Mogą Państwo wnieść taką sprawę 
w każdym czasie, nawet po 20 latach od rozwodu. 
Proszę jednak pamiętać, że wszczynając postępo-
wanie sądowe po długim czasie od rozstania, stro-
ny często pozbawiają się możliwości udowodnienia 
wielu istotnych rzeczy. Jak wszędzie, tak i tu, czas 
zaciera ślady. Zaczyna brakować dokumentów, 
świadków itp. Dlatego warto rozważyć wystąpie-
nie do sądu z takim wnioskiem jak najwcześniej.



MAJ/CZERWIEC NR 10–11/264–265 MAJ/CZERWIEC NR 10–11/264–265

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

3534

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIREKLAMY REKLAMYwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

REKLA
M

Y

3534



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

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

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

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

ZA TREŚCI REKLAM I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH REDAKCJA NIE ODPOWIADA.

lokalne
wiadomości

GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

+

GMINA K
O

C
M

Y
R

ZÓ W  -  L U BO
R

Z
Y

C
A

 

KANCELARIA PODATKOWA 
 

OFERUJE : 
 

KSIĘGOWOŚĆ 
E-DEKLARACJE, JPK VAT 

ROZLICZENIA Z ZUS 
KADRY I PŁACE 

DORADZTWO PODATKOWE  
REJESTRACJA FIRM, SPORZĄDZANIE UMÓW 

POSTĘPOWANIA KONTROLNE - SĄDOWE 
 

SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW ROLNICZYCH  DO ARiMR   
(eWniosekPlus) 

 

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI RODO 
(WDRAŻANIE PROCEDUR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH) 

 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia     
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
___________________________________________________ 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ        
ROLNIKÓW 
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