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Szkolenie dla sołtysów 
W poniedziałek 15 lipca 2019 r. odbyło się 

specjalne szkolenie dla sołtysów naszej gminy 
dotyczące Funduszu Sołeckiego, który zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy będzie realizowany z bu-
dżetu przyszłego roku. Szkolenie to prowadził pan 
dr Wojciech Lachiewicz – Wiceprezes Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie, a obok sołty-
sów i członków Rad Sołeckich uczestniczyli w nim 
także: Wójt Gminy Marek Jamborski, Radni Gmi-
ny oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy. 
Podczas szkolenia poruszono następujące kwestie: 

• Co to jest Fundusz Sołecki i jakie jest jego 
miejsce w budżecie gminy?

• Jaki jest schemat źródła finansowania Fun-
duszu Sołeckiego oraz formy wnioskowania 
o Fundusz Sołecki, zasady jego realizacji 
i wydatkowania.

• W jaki sposób wylicza się wysokości Fundu-
szu Sołeckiego dla danego sołectwa?

Po zakończonej prezentacji poświęconej ww. 

zagadnieniom odbyła się dyskusja, w trakcie której 
uczestnicy szkolenia mieli możliwość zadawania 
szczegółowych pytań dr W. Lachiewiczowi.

Uwaga!
Szczegółowa prezentacja z poniedziałkowego 

szkolenia dostępna jest dla Państwa na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca.
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Podpisanie umowy na modernizację  
boiska w Luborzycy

W dniu 15 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca została podpisana umowa 
na realizację zadania „Modernizacja boiska spor-
towego w Luborzycy polegająca na wymianie na-
wierzchni i montażu wyposażenia”.

Umowa została podpisana z firmą Multisport 
Boiska Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie. 
Wartość podpisanej umowy to 388 595, 71 zł. Ter-
min zakończenia realizacji w/w zadania:wrzesień 
2019 r.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach 
programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyj-
no-Sportowa – MIRS” w wysokości 136 000 zł.

Termomodernizacja budynków  
użyteczności publicznej na terenie  
gminy

Projekt pn: „Termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca”.

Projekt realizowany z pomocą finansową Unii 
Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014–
2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych.

Zastów
Zakończona została termomodernizacja budyn-

ku świetlicy wiejskiej w Zastowie. Jest to zadanie, 
które w ramach projektu zaplanowane zostało do 
realizacji w roku bieżącym. Zakres projektu: ocie-
plenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem 
elewacji, ocieplenie stropu i kominów, wymianę 

drzwi zewnętrznych, malowanie dachu oraz robo-
ty towarzyszące w postaci obróbek blacharskich  
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Budowa sal gimnastycznych 
w Goszycach i Łuczycach

Z końcem czerwca 2019 r. zakończył się ko-
lejny etap prac prowadzonych przy budowie 
sal gimnastycznych w Goszycach i Łuczycach. 
Po badaniach archeologicznych, przeprowa-
dzono wycinkę drzew kolidujących z budową, 

prace związane z uzbrojeniem terenu oraz wy-
konane zostały ławy fundamentowe. Obecnie 
trwają roboty związane z wykonywaniem ścian 
fundamentowych. Prace realizowane są zgod-
nie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Goszyce Łuczyce

(parapetów, rynien i rur spustowych).
Koszt realizacji ogółem to kwota 109 315,17 

PLN, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 
w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych –  
57 358,72 PLN. Pozostały wydatek w wysokości 
51 956,45 PLN pokryje budżet gminy.

Łuczyce
Trwają roboty termomodernizacyjne remizy 

OSP w Łuczycach. W zakresie zadania: ocieplenie 
ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, montaż grzejników 
elektrycznych oraz obróbki blacharskie dachu. 

Koszt realizacji zamyka się kwotą 198 806,81 
PLN, w tym: dofinansowanie Unii Europejskiej 
w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych –  

99 700,46 PLN. Z budżetu gminy poniesiony zo-
stanie koszt pozostały w wysokości 99 106,35 
PLN. Termin realizacji – 31 lipca 2019 roku.
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Przebudowa dróg gminnych
W ostatnim czasie Gmina wykonała przebu-

dowę dwóch odcinków dróg gminnych w miej-
scowościach Wiktorowice – 550 mb i Dojazdów 
– 715mb. Zakres przeprowadzonych robót obej-
mował wzmocnienie korpusu drogi, utwardzenie 

poboczy oraz położenie nawierzchni asfaltowej. 
Wykonawcą prac było Miejskie Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., a całkowita war-
tość wykonanych robót wyniosła 301 207,86 zł.

Modernizacja drogi powiatowej
Dobiegają końca prace związane z moderniza-

cją drogi powiatowej nr 2160K Wola Luborzyc-
ka – Wilków polegające na wykonanie nakładki 
z betonu asfaltowego na odcinku 2467 m. Zadanie 
to realizowane jest w ramach Inicjatyw Samorzą-

dowych, we współpracy Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca z Powiatem Krakowskim. Udział Gminy 
w kosztach realizowanego zadania wyniesie 40%, 
pozostałe 60% kosztów pokryje budżet Powiatu 
Krakowskiego.

Dojazdów Wiktorowice
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Księże Bogusławie – dziękujemy!
W niedzielę 30 czerwca 2019 r. w kościele para-

fialnym w Prusach odprawione zostało wyjątkowe 
nabożeństwo. Była to ostatnia Msza święta odpra-
wiona przez księdza kanonika Bogusława Zająca, 
dotychczasowego proboszcza parafii p.w. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w Prusach. Zgodnie 
z decyzją Metropolity Krakowskiego księdza Arcy-
biskupa Marka Jędraszewskiego, ksiądz kanonik 
od dnia 1 lipca 2019 r. został skierowany do parafii 
w Łapanowie, w której objął obowiązki proboszcza.

Przypomnijmy w tym miejscu, iż ksiądz kanonik 
Bogusław Zając funkcję proboszcza parafii w Pru-
sach pełnił od roku 2007. W czasie swojej posługi 
kapłańskiej dał się poznać jako wspaniały duszpa-
sterz, organizator i animator życia parafii,osoba 
zaangażowana w życie nie tylko lokalnej wspólno-
ty ale całej gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także 
Powiatu Krakowskiego. Przez długie lata pełnił 
ksiądz Bogusław Zając funkcję kapelana Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca, kapelana Pszczelarzy Po-
wiatu Krakowskiego oraz kapelana Koła Pszcze-
larzy w Kocmyrzowie. Jego działalność cieszyła 
uznaniem i szacunkiem wielu ludzi, czego spekta-
kularnym wyrazem był dla księdza Bogusława ty-

tuł „Proboszcz Roku 2016”, którym w plebiscycie 
„Dziennika Polskiego” uhonorowali Go czytelnicy 
tej gazety. Nie dziwi więc, iż w niedzielnym nabo-
żeństwie licznie uczestniczyli nie tylko parafianie 
księdza proboszcza ale także druhowie, członko-
wie OSP z wszystkich jednostek strażackich dzia-
łających na terenie gminy oraz członkowie Kół 
Pszczelarskich.

Wyrazem uznania dla działalności i pracy księ-
dza kanonika Bogusława Zająca było uhonorowa-
nie Go przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca tytułem „Honoro-
wego Kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca” oraz liczne sym-
boliczne dary przekazane księdzu Bogusławowi 
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XXI Małopolski Festiwal Orkiestr  
Dętych w Więcławicach

W czerwcu 2019 r. odbył się, w amfiteatrze 
w Więcławicach XXI Małopolski Festiwal.

Orkiestr Dętych będący zarazem 61-tym 
Konkursem Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej. 
Więcławicki Festiwal od lat stawia sobie za cel 
integrację i promocję amatorskiego środowiska 
muzycznego Małopolski, zwłaszcza zaś orkiestr 
dętych.

W tegorocznej XXI edycji Festiwalu, gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca, reprezentowały dwie or-
kiestry dęte: „Kosynierzy” Luborzyca oraz „TON” 
Goszcza.

Podobnie jak i występy naszych orkiestr 
w poprzednich edycjach Festiwalu w Więcławi-
cach, także i w tym roku nasze orkiestry osiągnęły 
znaczące sukcesy.

I tak orkiestra dęta „Kosynierzy” Luborzyca za-
jęła II miejsce w kategorii orkiestr średnich (od 23 
do 32 muzyków), a orkiestra dęta „TON” z Goszczy 
uhonorowana została specjalnym wyróżnieniem 
konkursowego jury, w kategorii orkiestr małych 
(do 22 osób).

Naszym muzykom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy owocnych prób i dalszych sukcesów.

przez parafian, strażaków i pszczelarzy.
Księdzu Kanonikowi Bogusławowi, w imieniu 

redakcji oraz czytelników „Wiadomości Lokalnych”, 
pragniemy serdecznie podziękować za wiele lat 

wspaniałej i twórczej współpracy oraz przekazać 
życzenia Błogosławieństwa Bożego w dalszej pra-
cy duszpasterskiej i społecznej.

Foto. Antoni Toborek
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Ksiądz Franciszek Walkosz – nowym  
proboszczem parafii w Prusach

Od dnia 1 lipca 2019 roku nowym proboszczem 
parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
w Prusach został ksiądz Franciszek Walkosz. Nowy 
proboszcz urodził się 23 marca 1968 roku w Ma-
ruszowej koło Nowego Targu. Po ukończeniu szko-
ły średniej w Nowym Targu, kontynuował naukę 
w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym. 
Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1995 z rąk 
ówczesnego Metropolity Krakowskiego śp. księ-
dza Kardynała Franciszka Macharskiego. Pierwszą 
posługę kapłańską pełnił, jako wikariusz w parafii 
Ryczów. Przed objęciem funkcji proboszcza parafii 
w Prusach, ksiądz Franciszek Walkosz, był wikariu-
szem w parafii p.w. św. Piotra Ap. w Wadowicach.

Nowemu proboszczowi składamy serdeczne 
gratulacje i życzenia wszelkich sukcesów w pracy 
duszpasterskiej na nowej parafii, parafii w Prusach.
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Wybory do Rady Powiatowej  
Małopolskiej Izby Rolniczej
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Wystawa „Tradycyjny haft ludowy –  
przykłady wykorzystania współcześnie”

W ramach IX Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Jesienny 
Liść” w Luborzycy zorganizowało wystawę pt. „Tra-
dycyjny haft ludowy – przykłady wykorzystania 

współcześnie”. Projekt ten realizowany był przy 
wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Zajęcia Wushu dla dzieci i młodzieży
Dzięki Stowarzyszeniu "Gmina Aktywna +" 

działającemu na terenie gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca zorganizowane zostały zajęcia Wushu 
dla dzieci i młodzieży w miesiącu lipcu 2019 roku. 
Projekt ten zrealizowany został w partnerstwie 
z Centrum Kultury i Promocji oraz Krakowską 
Szkołą WUSHU, przy wsparciu finansowym gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca .

Przypomnijmy w tym miejscu, iż Wushu jest 
sztuką walki, która narodziła się w Chinach. Ma ona 
wiele różnych zastosowań związanych m.in. samo-
obroną, a jako dyscyplina sportowa uprawiana jest 
na całym świecie.  

Zajęcia prowadzone były przez Michała Ada-
mowicza, wielokrotnego Mistrza Polski, Mistrza 

Europy, trenera I klasy i sędzi klasy międzynarodo-
wej. Podczas prowadzonych zajęć zawodnicy sekcji 
Wushu, która działa przy naszym Centrum Kultury 
mogli przygotowywać się do kolejnych międzyna-

ksws
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Kurs samoobrony dla kobiet
Stowarzyszenie "Gmina Aktywna +" wraz z Cen-

trum Kultury i Promocji, przy wsparciu finansowym 
gminy Kocmyrzów-Luborzycy zorganizowało bez-
płatny „Kurs samoobrony dla kobiet”.

Kurs ten cieszył się dużym uznaniem wśród 
Pań, dzięki czemu udało się zorganizować aż dwie 
grupy ćwiczących. W jego trakcie Panie mogły 
zapoznać się z prostymi, podstawowymi techni-
kami samoobrony, mającymi pomóc im uporać się 
z ewentualnym zagrożeniem. Uczestniczki kursu 
mogły również nauczyć się reagować na przemoc, 
co powoduje, iż przestają się One czuć się bezrad-
ne i bezbronne w sytuacjach zagrożenia. W ostatni 
dzień zajęć, organizatorzy przygotowali dla Pań 
biorących udział w zajęciach samoobrony, krótki 

kurs udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie 
kursu, którego zajęcia odbywały się na sali gimna-
stycznej SP w Luborzycy, każda z jego uczestniczek 
otrzymała certyfikat jego ukończenia.

rodowych zawodów w Niemczech (German Wu-
shu Stars, które organizowane są przez German 
Wushu Federation i Europejską Federację Wushu). 
W zawodach tych Polskę będą reprezentować te-
goroczne mistrzynie Polski, członkinie Kadry Na-
rodowej Marika Brodowska i Estera Wierzbińska. 
We wspomnianych zajęciach, co wydaje się być 
szczególnie ważne, uczestniczyło również blisko 
czterdzieścioro dzieci i młodzieży z terenu naszej 
gminy, które nie są członkami działającej przy Cen-
trum Kultury sekcji Wushu. Na zakończenie pro-
jektu wszyscy jego uczestnicy zostali obdarowani 
przez organizatorów drobnymi upominkami.

Opr. i foto. Sylwia Zawalska-Wierzbińska

Opr. i foto. Sylwia Zawalska-Wierzbińska
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Przed zawodami, czyli Wushu  
w naszej gminie

W dniach 18–23 lipca w miejscowości Tybinga 
w Niemczech odbędą się międzynarodowe za-
wody German Wushu Stars, organizowane przez 
German Wushu Federation i Europejską Federa-
cję Wushu (European Wushu Federation). Czym 
jest Wushu – niczym innym jak Kung Fu, które 
wszyscy znają z filmów akcji czy filmów animowa-
nych („Kung Fu Panda”, „Mulan” itd.). Polskę na 
wspomnianych zawodach reprezentować będą 
tegoroczne mistrzynie kraju, członkinie Kadry Na-
rodowej, zawodniczki Krakowskiej Szkoły Wushu 
Marika Brodowska i Estera Wierzbińska, których 
trenerem jest Michał Adamowicz, niegdyś bardzo 
utytułowany zawodnik (wielokrotny mistrz Polski 
i Europy), a dziś Trener I klasy (kończący specjali-
styczne kursy w Chinach) i sędzia klasy międzyna-
rodowej. O tym czym jest dla naszych zawodniczek 
Wushu i jakie ma ono dla nich znaczenie, postarały 
się One opowiedzieć Państwu w krótkich rozmo-

wach zamieszczonych poniżej:

  — Marika, ile lat trenujesz Wushu?. W jakim wieku za-
częłaś swoją przygodę z tym sportem?
  — Zaczęłam trenować Wushu, gdy miałam 4 lata, 
a ćwiczę już 6 lat.
  — Jaki jest twój najlepszy sukces sportowy dotychczas?
  — Chyba zdobycie złotych medali we wszystkich 
trzech konkurencjach, w których startowałam 
na Mistrzostwach Polski oraz zdobycie tytułu 
Najlepszego Zawodnika Mistrzostw.
(Nadmieńmy, iż Marika pokonała w klasyfikacji me-
dalowej wszystkich zawodników z każdej kategorii 
wiekowej i została wybrana przez grono sędziow-
skie najlepszym zawodnikiem)
A czy miałaś chwilę słabości i chciałaś skończyć z Wu-
shu?
— Nie, jeszcze nigdy tak nie miałam.
  — Co daje ci uprawianie sportu?
— Wszystko.
  — Jakie masz plany na ten sezon?
— Na pewno chciałabym dobrze wystąpić na 
tych zawodach w Niemczech i zakwalifikować 
się na Mistrzostwa Europy w Moskwie, które 
będą w przyszłym roku.
  — Stresujesz się startem na German Wushu Stars?
  — Już trochę tak, ale jeszcze nie jest źle.
  — W jakich konkurencjach będziesz startować na tych 
zawodach?
  — W formie ręcznej, z kijem i z szablą.

— Estera, a ty ile lat już trenujesz i kiedy zaczęłaś?
— Zaczęłam w wieku 7 lat a w tym roku jest już 
7 rok jak trenuje.
Czy ciężko jest Ci łączyć naukę z treningami?
— Przed zawodami na pewno jest ciężej, bo nie 
mogę sobie odpuścić żadnego treningu, ale ogól-
nie nie ma z tym większego problemu, wszystko 
da się pogodzić.
Wiążesz z tym sportem swoją przyszłość?
— Hmmm… trudne pytanie, ale myślę, że raczej 
tak, pół życia trenuje i nie wyobrażam sobie ży-
cia bez sportu, więc tak, może zostanę trenerem, 
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wszystko się okaże za parę lat.
— Masz jakieś hobby po za Wushu?
  — Tak, śpiew. Śpiewam zawsze i wszędzie.
— Jest jakiś zawodnik, który Cię inspiruję?
  — Może nie obecny zawodnik, ale chciałabym 
być kiedyś jak mój trener, pan Michał Adamo-
wicz.
— Komu w swojej karierze zawdzięczasz najwięcej?
  — Mojej mamie chyba najwięcej, zawsze jakoś 
mnie mobilizuje, za co jej dziękuję, bo gdyby nie 
Ona to pewnie bym tu nie siedziała i nie osiągnę-
łabym dotychczasowych sukcesów.
— Jak wyglądają twoje przygotowania do German Wu-
shu Stars?
  — Trenuję 4 razy w tygodniu po 2 lub 3 godziny 
i staram się codziennie biegać. Aktualnie uczest-
niczę w szkoleniu przygotowawczym „Obozie 

stacjonarnym Wushu”, który odbywa się w szko-
le podstawowej w Luborzycy i trenujemy co-
dziennie przez 7 godzin dziennie.

Gratuluję zaparcia, choć słyszę, że nie jest łatwo, 
ale jak wszyscy wiemy, aby wygrać trzeba napraw-
dę ciężko trenować. Trzymamy kciuki za waszą 
dwójkę i wiem, że będziecie godnie reprezentować 
nasz Kraj i Gminę na tych ważnych mistrzostwach.

Pragniemy tutaj również podziękować Gminie 
Kocmyrzów Luborzyca, Centrum Kultury i Pro-
mocji oraz Stowarzyszeniu „Gmina Aktywna +” za 
udzielone wsparcie m.in. przy organizacji przelotu 
na zawody oraz wszelką inną pomoc w przygoto-
waniach do tychże zawodów.

Opr. Michał Adamowicz

Magia ceramiki
W czerwcu 2019 r., w Centrum Kultury i Pro-

mocji odbyły się warsztaty ceramiczne dla dzieci 
od 10 roku życia oraz dorosłych mające na celu 
upowszechnianie twórczości artystycznej oraz 
rozwijanie kreatywności wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Warsztaty 
te prowadziła pani Marita Benke-Gajda kształcąca 

młodzież na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
a także prowadząca własną pracownię ceramiczną. 

Odbywały się one w ramach realizacji projektu 
Stowarzyszenia, Gmina Aktywna +” i podzielone 
były na trzy etapy. Pierwszy dotyczył historii cera-

miki od starożytności po dzień dzisiejszy oraz me-
tod jej wytwarzania, drugi obejmował zajęcia prak-
tyczne, podczas których uczestnicy warsztatów 
lepili na formach naczynia gliniane oraz dowolne 
figury i dowolne kształty. Trzecim etapem projektu 
była wystawa wykonanych przez jego uczestników 
prac, która miała miejsce podczas IX Dni Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Nasze warsztaty cieszyły 
się dużym zainteresowaniem i na pewno jeszcze 
będą kontynuowane w latach następnych, a zre-
alizowane zostały dzięki wsparciu finansowym Po-
wiatu Krakowskiego.
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Informacja Urządu Gminy
Wszystkim producentom rolnym przypomina-

my o możliwości złożenia winsoku o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć 
wniosek do wójta gminy w terminie od 1 sierpnia 
2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami 
VAT ( lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup ole-
ju napędowego do produkcji rolnej w okresie od  
1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limi-
tu określonego na 2019 rok.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez 
producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do 
wniosku należy dołączyć dokument wydany przez 
kierownika biura powiatowego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ARMiR) zawie-
rający informacje o średniej rocznej liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego 
w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym 
rok, w którym będzie składany wniosek. Zwrot po-
datku akcyzowego przysługuje na bydło określone 

w załączniku do ustawy czyli: buhaje od 6 do 18 
miesiąca, krowy, cielęta do 6 miesiąca, jałówki 
od 6 do 18 miesiąca.

• Limit zwrotu podatku akcyzowego  
w 2019 r. wynosi

• 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
• 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych 

jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w miesiącu paź-
dzierniku 2019 roku gotówką w kasie urzędu gmi-
ny lub przelewem na rachunek bankowy wskazany 
we wniosku.

Informujemy także, że zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
20 grudnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór wnio-
sku o zwrot podatku akcyzowego. Wzór wniosku 
jest dostępny na stronie internetowej urzędu gmi-
ny oraz w siedzibie urzędu gminy.

Uchwała antysmogowa  
dla Małopolski

Pomimo, iż do rozpoczęcia okresu grzewczego 
w naszych budynkach mamy jeszcze kilka miesięcy, 
pragniemy przypomnieć podstawowe zapisy i daty 
wynikające z treści uchwały antysmogowej uchwa-
lonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Co wprowadza uchwała antysmogowa dla Mało-
polski?

1. Ogranicza powstawanie nowych źródeł 
emisji zanieczyszczeń.

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można 
eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno 
oraz kominka o parametrach emisji gorszych niż 
wyznaczone w Dyrektywie Parlamentu Europej-
skiego z 21 października 2009 r. w sprawie ogólne 
zasady ustalania wymogów dot. Ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią. W skrócie wy-

magania Ekoprojektu dotyczą: minimalnego pozio-
mu odzysku ciepła, dopuszczalnego zużycia ener-
gii. a w sprawie produktów związanych z energią, 
w tym kotłów, ustanawiają minimum sprawności 
energetycznej oraz górną granicę emisji zanie-
czyszczeń.

W nowo budowanych domach oraz przy wy-

STOP
SMOG
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mianie kotła istnieje zakaz używania kotła, który 
nie posiada odpowiedniego certyfikatu. Kotły na 
pelety, drewno lub węgiel również muszą spełniać 
wymagania Ekoprojektu. Decydujące jest pierwsze 
uruchomienie instalacji w miejscu obecnego użyt-
kowania – jeżeli nastąpiło po 1 lipca 2017 roku, po-
winna ona spełniać wymagania Ekoprojektu. Kocioł 
na paliwa stałe musi posiadać automatyczny podaj-
nik paliwa(nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie 
może być wyposażony w ruszt awaryjny.

2. Wprowadza wymagania dla jakości stoso-
wanych paliw, aby wyeliminować odpady węglo-
we i mokre drewno.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obo-
wiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglo-
wych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe 
– drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który 
zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanie-
czyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego 
spalaniu. Nie można również spalać węgla ozna-
czonego jako „miał”, gdyż zawartość frakcji poniżej  
3 mm przekracza 15% wilgoci. Skąd można wie-
dzieć jakiej jakości jest węgiel na składzie przy za-
kupie? Sprzedawca ma obowiązek przekazać świa-
dectwo jakości węgla.

Obowiązuje także zakaz spalania drewna i bio-
masy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że 
drewno przed spaleniem powinno być sezonowa-
ne – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa 
sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie 
wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczysz-
czeń niż drzewo surowe.

3. Wyznacza okresy przejściowe dla obecnie 
użytkowanych kotłów na węgiel i drewno.

Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana 
kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają 
żadnych norm emisyjnych. Są to kotły bezklasowe 
oraz pierwszej i drugiej klasy. Mieszkańcy mają 
więc kilka lat na wymianę tych kotłów. Obecnie ist-
nieje możliwość skorzystania z dostępnych źródeł 
dofinansowania do wymiany kotłów. W przyszło-
ści po zakończeniu programów dofinansowania 
konieczna będzie wymiana urządzeń we własnym 
zakresie. Do końca 2026 roku trzeba wymienić 
kotły, które spełniają chociaż podstawowe wyma-
gania emisyjne, czyli posiadają 3 lub klasę 4 . Kotły 
spełniające wymagania klasy 5, które były eksplo-

atowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użyt-
kowane do końca swojej żywotności.

4. Wprowadza obowiązek wymiany lub do-
posażenia kominków w urządzenia redukujące 
emisję.

Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane komin-
ki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece 
kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wy-
magania Ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji 
instalowania kominka w istniejących budynkach np. 
w ramach wymiany na nowy. Od 1 stycznia 2023 
roku dopuszczone będzie używanie tylko komin-
ków spełniających wymagania Ekoprojektu lub 
kominków, których sprawność cieplna wynosi co 
najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności ciepl-
nej powinna zawierać dokumentacja techniczna 
lub instrukcja kominka. Kominki, które nie spełniają 
wymagań w zakresie Ekoprojektu lub sprawności 
cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 
roku muszą zostać wymienione lub wyposażone 
w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu 
zgodnego z wymaganiami Ekoprojektu.

5. Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?
Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miej-

scowego i obowiązuje wszystkich na obszarze 
województwa małopolskiego. Dotyczy zarówno 
prywatnych budynków, jak również budynków 
gospodarczych, szklarni i tuneli foliowych, lokali 
usługowych, zakładów przemysłowych. Przepisy 
dotyczą więc kotłów, pieców, kominków, ale rów-
nież procesów produkcyjnych, wędzarni, suszarni, 
gastronomii, itp.

6. Kontrole
W ramach uchwały antysmogowej prowadzone 

są kontrole systemowe i interwencyjne palenisk 
przez uprawnione służby, w przypadku naszej gmi-
ny są to upoważnieni pracownicy urzędu gminy 
i policja. Za nieprzestrzeganie przepisów uchwały 
antysmogowej grozi mandat w wysokości 500 zł. 
Może również zostać skierowany wniosek do sądu 
o ukaranie grzywną do 5 tyś zł.

Informujemy, że w dalszym ciągu miesz-
kańcy naszej gminy mogą składać dekla-
rację udziału w projekcie wymiany ko-
tłów. Szczegółowe informacje udzielane są 
w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pokój  
25 lub telefonicznie 12 387 22 62.
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Barszcz Sosnowskiego –  
niebezpieczna roślina!

W związku z występowaniem Barszczu So-
snowskiego na obszarze naszej gminy, pragniemy 
powtórnie przedstawić kilka informacji na temat tej 
niezwykle niebezpiecznej rośliny.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnow-
skyi Manden.) z uwagi na swoją ekspansywność 
i łatwość w rozprzestrzenianiu się i wypieraniu 
innej roślinności wymaga intensywnego i syste-
matycznego zwalczania. Roślina ta ma silne dzia-
łanie toksyczne i alergizujące. Włoski na łodygach 
i liściach wydzielają parzące substancje, szkodliwe 
właściwości tych roślin ujawniają się szczególnie 
w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności 
powietrza. Kontakt ludzi z nadziemnymi częściami 
tych roślin powoduje zapalenie skóry, powstawanie 
pęcherzy, a także zapalenie spojówek. Uczulenie 
skóry podobne jest do oparzenia, w wyniku którego 
powstają trudno gojące się rany. Zabieg niszczenia 
barszczu Sosnowskiego z zachowaniem szczegól-
nych środków ostrożności należy wykonać mecha-
nicznie przez wycinanie całych roślin, bądź metodą 
chemiczną (przy zachowaniu szczególnych zasad 
bezpieczeństwa) poprzez opryskiwanie prepara-
tami chemicznymi przeznaczonymi do zwalczania 
roślin wieloletnich np. Roundap 360 SL. Szczegó-
łowy opis: www.piorin.gov.pl/files/userfiles/awarchol/
pliki_lub/dnf/barszcz_sosnowskiego_ulotka.pdf

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w bieżącym roku 
realizuje działanie związane z usuwaniem roślin 
barszczu Sosnowskiego w ramach dofinansowania 
uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Zwalczanie roślin barszczu Sosnowskiego prowa-
dzone jest na gruntach zgłoszonych do projektu 
przez właścicieli działek w latach wcześniejszych.

Z uwagi na fakt, że barszcz Sosnowskiego nie 

jest rośliną kwarantannową, nie jest zwalczana 
z urzędu. Mając na uwadze zapisy przepisów art. 
47 i 48 kodeksu cywilnego drzewa i inne rośliny 
są częściami składowymi gruntu, na którym rosną. 
Części składowe gruntu (w tym przypadku stano-
wiska barszczu Sosnowskiego) znajdujące się w na 
gruntach prywatnych stanowią wówczas własność 
właściciela gruntu. Stąd też obowiązek utrzymania 
zieleni we właściwym stanie oraz zapewnienie bez-
pieczeństwa osób i mienia spoczywa na posiadaczu 
nieruchomości.

W związku z powyższym informuje się o obo-
wiązku usuwania w obrębie działek prywatnych, 
oraz będących w użytkowaniu podmiotów gospo-
darczych i instytucji, całych roślin, a w szczególno-
ści kwiatostanów w fazie kwitnienia, przed zawią-
zaniem nasion, tak by nie dopuścić do ich wysiewu.
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Dobre czasy dla dzików... 
Czy dzika należy się bać? Czy myśliwi na-

prawdę są nam potrzebni? Przyjrzyjmy się dzi-
kom z bliska.

W monografii dzika w latach siedemdziesiątych 
pisano że jest zwierzęcie agresywnym, bytującym 
w dużych kompleksach leśnych. Prowadzi nocny 
tryb życia i często wyprawia się na obrzeża lasu 
czyniąc szkody w uprawach rolnych. Czy ktoś 
wtedy mógł przewidzieć że za 40 lat dziki będą 
wszędzie? Zasiedlą pola, niewielkie zagajniki, jary 
i wąwozy, łany kukurydzy a nawet parki miejskie. 
Ze zwierzęcia którego przeciętny Polak mógł zo-
baczyć jedynie w ZOO, stał się obecnie ogromnym 
problemem . Łagodne zimy i ogromne łany kukury-
dzy sprawiły iż młode dziki błyskawicznie przyby-
wają na wadze. W wieku 8–9 miesięcy są już całko-
wicie dojrzałe i na wiosnę wydają kolejne pokolenie, 
co przed laty nie było możliwe . Tak więc przyrost 
określany w dawnych badaniach jako 100% popula-
cji zwiększył się kilkakrotnie. Obecnie mówi się już 
o 300% i nie ma tutaj żadnej przesady. Wiosną ze-
szłego roku na polach Woli Więcławskiej regular-
nie spotykałem 3 dziki, ponieważ były to osobniki 
żeńskie spodziewałem się że wkrótce wyprowadzą 
młode. Jakież było moje zdziwienie a nawet prze-
rażenie gdy w maju zobaczyłem je prowadzące na 
pola obsiane kukurydzą 33 warchlaki. Oczywiście 
wśród całej dziczej populacji nie wszystkie wy-
dadzą potomstwo, około połowa to odyńce czyli 
osobniki męskie ale przyrost i tak jest ogromny. 

Dzik nie ma wroga naturalnego. Nie ma co li-
czyć na to, że te kilka wilków które coraz śmielej 
poczynają sobie w tej okolicy są dla nich poważnym 
zagrożeniem. Z tego co widać wystarczą im zają-
ce i sarny bo z dzikiem to już nie przelewki. Locha 
prowadząca młode, zwłaszcza w okresie karmienia 
jest niezwykle groźna i lepiej wtedy nie wchodzić jej 
w drogę. Obecnie na terenie gminy dzików mamy 
kilkadziesiąt, są to osobniki terytorialne czyli uro-
dzone i bytujące tutaj ale także migrujące w poszu-
kiwaniu żeru i nowych ostoi. 

„Dzikie”straty
Do tej pory uciążliwość ich pobytu odczuwali 

tylko rolnicy którym niszczyły uprawy i zasiewy, 

natomiast dla mieszkańców były atrakcją. Obecnie 
ze względu na dużą ilość dzików lawinowo rośnie 
liczba kolizji drogowych z ich udziałem. Straty się-
gają dziesiątków tysięcy złotych a jedynie kierow-
ca który posiada ubezpieczenie Auto Casco może 
liczyć na wypłatę odszkodowania. Ustawa „Prawo 
Łowieckie” Art.2 mówi iż: „Zwierzęta łowne w stanie 
wolnym jako dobro ogólnonarodowe stanowią wła-
sność skarbu Państwa.” Oznacza to że chcąc uzyskać 
odszkodowanie za wypadek spowodowany przez 
zwierzę dzikie należy pozwać przedstawiciela skar-
bu państwa a więc starostę lub wojewodę. Oso-
biście nie znam takiego przypadku aby ktoś taki 
proces wygrał. Myśliwi zgodnie z tą ustawą mają 
wypłacić odszkodowanie za uszkodzone lub znisz-
czone płody rolne.

Oko w oko z dzikiem
Ostatnio co kilka dni jestem alarmowany przez 

mieszkańców iż dziki podchodzą pod same domy, 
wyważają ogrodzenia, niszczą trawniki, atakują 
psy. Ludzie boją się wychodzić na pola i wypusz-
czać dzieci. Padają pytania czy dziki są groźne? 
Czy należy się ich obawiać i jak się zachować?.Dzik 
generalnie nie powinien zaatakować, nie powinien 
ale w niektórych przypadkach może się to zdarzyć. 
Dzik prowadzi nocny tryb życia a dzień przesypia 
w lesie, zaroślach śródpolnych, nad rzeką a nawet 
w szuwarach w stawie. Gdy jest to locha z małymi 
i tam wejdziemy np. w poszukiwaniu grzybów lub 
wbiegnie tam spacerujący z nami piesek prawdo-
podobieństwo ataku jest duże. Locha po prostu bę-
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dzie bronić potomstwa. Jeśli będą to inne dziki na 
pewno zaczną uciekać, tylko że właśnie wtedy bie-
gnąc w dzień przecinają drogi i dochodzi najczęściej 
do wypadków. Tak więc starajmy się nie wchodzić 
w miejsca gdzie mogą przebywać a pieska trzymaj-
my na smyczy .Jeśli zobaczymy dzika gdziekolwiek 
np. w pobliżu drogi czy domu absolutnie nie pod-
chodźmy aby mu się przyjrzeć. Może się zdarzyć że 
został on ranny w kolizji z samochodem i ukrył się 
w pobliżu. Wtedy prawdopodobieństwo ataku jest 
duże. Oczywiście nie należy wpadać w panikę, re-
zygnować ze spacerów czy zmieniać trybu życia. Po 
prostu namawiam do rozsądku. Jeśli widzimy ślady 
świeżego buchtowania, słyszymy podejrzane trza-
ski lub charakterystyczne chrząkanie po prostu 
tam nie wchodźmy. Jeśli prowadzimy samochód 
lustrujmy cały czas pobocza, a szczególnie gdy 
przy drodze są zarośla lub jedziemy przez las. Jeśli 
widzimy przebiegające przez drogę dziki lub sar-
ny zatrzymajmy się na moment i ruszajmy bardzo 
powoli. Niemal zawsze kiedy przebiegną pierwsze 
najsilniejsze osobniki, dopiero po chwili na drogę 
wbiegają za nimi na oślep te najsłabsze, podążające 
za stadem. 

Polowanie na dziki
Oczywiście zdaję sobie sprawę że sytuacja z jaką 

mamy teraz do czynienia nie jest normalna i praw-
dopodobnie będzie się pogarszać. Obecnie lochy 
wyprowadzają już młode i problem będzie się jesz-
cze potęgował. Ograniczenie przyrostu jest po pro-
stu niezbędne a o wyłapywaniu i wywożeniu nie ma 
co marzyć. Odłowienie jednego osobnika to koszt 
kilku tysięcy złotych a i tak nie ma miejsc kto by dziki 
przyjął. Kto też miałby za to zapłacić ? Gmina czyli 
de facto my mieszkańcy. Na wschodzie i w centrum 
kraju szaleje Afrykański Pomór Świń (ASF) Wielo-
milionowe straty ponosi państwo tracąc rynki zby-
tu. Kolejne rozporządzenia zakazują hodowli świń 
w małych gospodarstwach. Głównym nosicielem 
wirusa są dziki, to prawda że nie wchodzą do chlew-
ni, ale są już w ogródkach i na podwórzach . A na-
stępny krok robi człowiek. Wszystkie epidemie wy-
buchały i rozprzestrzeniały się w przegęszczonych 
populacjach i tak stało się z dzikami. Na koniec jesz-
cze jedna i to chyba najważniejsza przyczyna gwał-
townego przyrostu populacji i związanych z tym 
problemów. Jest to znaczne ograniczenie polowań. 

Pod wpływem tzw. ekologów wspieranych przez 
celebrytów i niektóre media wprowadzono Ustawę 
Łowiecką, która łowiectwo zepchnęła na margi-
nes. Próbowano wmówić wszystkim, że polowa-
nie to przeżytek i należy go zakazać. Zycie jednak 
pokazuje co innego. Łatwo jest chronić zwierzynę 
i hodować na cudzych polach, mówić frazesy, gdy 
ktoś inny ponosi straty. Jako myśliwy szacowałem 
setki uszkodzonych i zniszczonych przez zwierzy-
nę upraw, widziałem dziesiątki kolizji i wypadków 
spowodowanych przez zwierzęta które wbiegły 
na drogę. Widziałem ludzkie dramaty gdy stracili 
uprawy, samochód, a bywało że i zdrowie. Ponie-
śli straty, za które nikt im nie zapłaci. Dlatego jeśli 
chcemy zmniejszyć problemy bytowania zwierzyny 
dzikiej w terenach tak gęsto zabudowanych jak na-
sza gmina, ograniczyć i zmniejszyć straty spogląd-
nijmy przychylnym okiem na myśliwych, bo oni są 
po prostu niezbędni.

Opr. i fot.: Jerzy Chmiel
Łowczy Koła „Knieja” 
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Jakie skutki prawne ma przebaczenie 
wydziedziczonemu?

W poprzednich artykułach wskazywałam, że za-
chowek nie przysługuje osobie, którą spadkodawca 
wydziedziczył w testamencie, tj. uzasadnił dokład-
nie dlaczego nie chce żeby po nim dziedziczyła.

Czy są przypadki kiedy zawarte w testamen-
cie wydziedziczenie traci moc?

Tak, wydziedziczenie przestaje obowiązywać, 
kiedy spadkodawca wybaczy następnie osobie, 
którą wydziedziczył. Po uzyskaniu przebaczenia, 
spadkobierca taki będzie mógł się w przyszłości 
domagać zachowku (art. 1010 § 1 k.c.).

Jak prawo definiuje przebaczenie?
Przebaczenie, o którym mowa oznacza, że spad-

kodawca po prostu nie chowa już więcej urazy 
i „puszcza w niepamięć” doznane przykrości. Jest 
to więc powszechnie rozumiane przebaczenie. 
Zgodnie z kodeksem cywilnym, by przebaczenie 
było skuteczne, spadkodawca musi działać „z do-
statecznym rozeznaniem” (art. 1010 § 1 k.c.).

Wyobraźmy sobie następującą sytuację:
Córka Anna nie utrzymywała kontaktów ze 

swoimi rodzicami od kilkunastu lat. Rodzice spo-
rządzili więc testament, w którym wydziedziczyli 
panią Annę. Na weselu siostry spotyka ona rodzi-
ców, którzy z nią chętnie rozmawiają i się wspólnie 
bawią. Następnie wszyscy razem spędzają święta 
Bożego Narodzenia. Czy pani Anna będzie mogła 
się w przyszłości domagać zachowku po rodzicach?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. W opisywa-
nym przypadku należy niewątpliwie uznać, że do-
szło do przebaczenia. Sytuacja się jednak kompli-
kuje, gdy rozważymy w jakiej formie to powinno 
nastąpić, tak by było skuteczne i uprawniało do 
zachowku. 

W zależności od stanowiska sądu, który będzie 
rozpoznawał sprawę o zachowek możliwe są aż 
dwie różne odpowiedzi na to pytanie. 1) Zdaniem 
części sądów, spadkodawca oprócz ogólnego aktu 
przebaczenia, powinien dodatkowo odwołać testa-

ment, w którym dokonał wydziedziczenia lub spo-
rządzić nowy testament. 2) Jednak w najnowszym 
orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. uchwała 
Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r., 
sygn. III CZP 37/18) dominuje pogląd, że do sku-
tecznego przebaczenia może dojść w dowolnej 
formie, np. poprzez rozmowę, wspólnie spędzony 
czas. 

Z ostrożności, jeśli chcą Państwo skutecznie 
odwołać akt wydziedziczenia, najlepiej ponownie 
sporządzić testament o nowej treści. Spadkodaw-
ca może w każdej chwili odwołać zarówno cały 
testament, jak i jego poszczególne postanowienia – 
i może to uczynić w dowolny sposób – jest to możli-
we w myśl art. 943 k.c.

Autor tekstu:
mecenas Magdalena Kowalska-Graca

Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny 
Kowalskiej-Graca

Kocmyrzów 202 (budynek GS)
tel.: 609 871 221
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Przychodnia Rodzinna  
„GaJa-MED” – zaprasza

Nowo otwarty NZOZ Przychodnia Rodzinna 
„GaJa-MED” działająca z kontraktem NFZ w za-
kresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zaprasza mieszkań-
ców gminy i nie tylko. Przychodnia znajduje się przy 
ul. Aptecznej 8 w Dojazdowie ok. 5 min. od granicy 
miasta Kraków, na trasie wylotowej z Nowej Huty 
w kierunku Proszowic (DW 776). Przychodnię pro-

wadzą specjaliści medycyny rodzinnej: lek. Marcin 
Gaweł i lek. Michał Jastrzębski wraz z piel. środo-
wiskowo – rodzinną Beatą Piórko.

 
Godziny działania placówki: 8:00–18:00
Rejestracja telefoniczna: 12 312 81 45

Spotkanie seniorów
W niedzielę 30 czerwca 2019 r. Gminna Rada 

Seniorów zorganizowała spotkanie seniorów 
z naszej gminy na polanie w lesie goszczańskim. 
Uczestniczyło w nim ponad 50 osób. Mimo upału 
bawili się Oni wyśmienicie, a przy kiełbasie z gril-
la nie zabrakło śpiewu, tańca i miłych pogawędek. 
Każdy mógł też w ciszy pospacerować po pięknym 

goszczańskim lesie. Szczególne podziękowania za 
przygotowanie „grilla” dla naszych Seniorów nale-
żą się: Przewodniczącej GRS pani Danucie Sokół, 
członkowi GRS z Goszczy panu Józefowi Chmie-
lowi, a także leśniczemu Goszczy panu Mariuszowi 
Spera.
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Instrumentalny Koncert Końcoworoczny
W dniu 21 czerwca 2019 roku koncertem 

końcoworocznym zakończyła rok edukacyjno-
-artystyczny Sekcja Instrumentów Klawiszowych 
i Zespołów Kameralnych prowadzona w Centrum 
Kultury przez Barbarę Hawling. Po całym roku 
odkrywania tajników gry na instrumentach i zagłę-
bianiu się w „muzycznych tajemnicach” uczniowie 
mogli pochwalić się efektami swojej pracy. Występ, 
na prawdziwej scenie jest zawsze wielkim przeży-
ciem dla wykonawcy, który w kilku minutach zamy-

ka wielomiesięczne ćwiczenie, ale brawa i szczery 
podziw słuchaczy utwierdzają go w przekonaniu, że 
warto rozwijać swoje talenty i pasje oraz mobilizuje 
do pogłębiania swoich umiejętności. 

Wszystkich chcących kontynuować swoją przy-
godę z muzyką poprzez naukę gry na instrumen-
tach zapraszamy na zajęcia po wakacjach życząc by 
były one bezpieczne, radosne, pełne cudownych 
wrażeń i wartych zapamiętania wspomnień.

Wakacje w Centrum Kultury
Pierwsze tygodnie wakacji już za nami. W tym 

czasie Centrum Kultury i Promocji zaoferowało na-
szym mieszkańcom liczne zajęcia, z których mogły 
skorzystać zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.

Wycieczka do Krakowa – 11 lipca Centrum 
Kultury zorganizowało wakacyjną wycieczkę dla 
dzieci do Krakowskiego ZOO. Ogród Zoologiczny 
jest wspaniałym miejscem do spędzania wolnego 
czasu oraz doskonałą okazją do wzbogacenia wie-
dzy przyrodniczej. Na wycieczkę, nasi „milusińscy” 
mogli pojechać ze swoimi rodzicami i wraz z nimi 
podziwiać różnorodność gatunków zwierząt, ich 
wygląd i zwyczaje. Pomimo deszczowej aury, jaka 
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panowała podczas naszego wyjazdu, upłynął on 
wszystkim w miłej i wesołej atmosferze.

Warsztaty cheerleaders – uczęszczały na nie 
dziewczynki z grupy zaawansowanej oraz każdy 
kto chciał zobaczyć i poćwiczyć nie łatwe układy 
taneczne. Grupa pod okiem instruktorki Lidii Ste-
fańskiej spotykała się każdego ranka przez pierw-
sze dwa tygodnie lipca, tworząc ciekawe układy 
taneczne. Nowe osoby miały okazję zapoznać się 
z rówieśnikami, zobaczyć „namiastkę” choreografii, 
a także sposób prowadzenia zajęć, które na sta-
łe znajdują się ofercie Centrum Kultury. Zajęcia 
te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
dziewcząt, czego dowodem była liczba uczestni-
czek, która wzrastała z każdym kolejnym dniem 
organizowanych zajęć. Warsztaty cheerleaders 
okazały się wspaniałą okazją do tego aby aktywnie 
i twórczo spędzić wolny czas.

Warsztaty kick-boxing – w Centrum Kultury 
i Promocji grupa młodych adeptów kick-boxingu 
mogła poznać podstawowe techniki walki. Pod-
czas treningów było dużo ruchu i dobrej zabawy, 
a uczestnicy zajęć poprawiali swoją sprawność 
i wzmacniali mięśnie pod okiem doświadczonego 
fightera i wykwalifikowanego instruktora pana Pio-
tra Sokoła. Zajęcia te były bezpłatne i mógł w nich 
uczestniczyć każdy kto ukończył 9 rok życia.

Warsztaty „El Crescendo” – dla tych, którzy lu-
bią muzykować wspólnie Centrum Kultury przygo-
towało warsztaty pokazowe Zespołu Wokalno-In-
strumentalnego „El Crescendo”. Ich kolejna edycja 
rozpoczna się 29 lipca i potrwa do 2 sierpnia. Za-
jęcia odbywać się będą w godznach 14:00–16:00.

Rytmika „Małego Smyka” – warsztaty muzycz-
ne, które powstały z myślą o najmłodszych cieszyły 
się sporym zainteresowaniem. Podczas nich każdy 
z uczestników mógł znaleźć dla siebie coś ciekawe-
go. Dzieci z radością wkraczały w świat muzyki, 
pod okiem instruktora Marcina Salachny. W dniu 
15 lipca w warsztatach uczestniczyły przedszkola-
ki z Przedszkola Samorządowego w Luborzycy.
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„Zaczarowane wakacje” w Czchowie
Za nami pierwszy etap realizacji działań waka-

cyjnych organizowanych przez Centrum Kultu-
ry i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy. Dzieci 
z naszej gminy w dniach 24–30 czerwca 2019 roku 
wypoczywały na kolonii letniej w Czchowie. Ten 
urokliwy obszar Beskidu Sądeckiego, uczestnicy 
kolonii zwiedzili pieszo, podziwiając beskidzkie kra-
jobrazy z wzniesień Głowaczki, Habalina i Machul-
ca. Zapoznali się również z historią tych terenów, 
zwiedzając m.in. XVIII wieczny rynek w Czchowie 
i odnowiona basztę z XIV wieku. Mieli także okazję 

zapoznać się z historią „skarbu Inków”, ukrytego 
według legendy na Zamku w Tropsztynie. Dotarli 
także, po pokonaniu przeprawy wodnej do Pustelni 
świętego Świerada w Tropiu. W wolnych chwilach 
nasi koloniści śpiewali piosenki i doskonalili sporto-
we umiejętności gry w ringo i piłkę siatkową. 

Całość tego jakże udanego pobytu dopełniło 
znakomite wyżywienie w Restauracji „Pod Sosna-
mi”, prowadzonej przez Hotel „Łaziska”. Zawsze 
czuliśmy się w tym miejscu najważniejsi, a podawa-
ne potrawy, przygotowywane były tylko dla nas.

Brąz naszego judoki
Wojciech Małczyk, zawodnik UKJ „CENTRUM” 

w Kocmyrzowie-Luborzycy, klubu działającego 
przy Centrum Kultury i Promocji w dniu 15 czerw-
ca 2019 r., w „Solanin Cup 2019 Young Europe” 
Międzynarodowym Turnieju Judo w Nowej Soli 
zdobył brązowy medal w wadze +81 kg U16. Po 
trzech wygranych walkach eliminacyjnych przed 
czasem, w swojej grupie był pierwszy. Niestety 
w walce półfinałowej przegrał przez dwa wazari 
i zajął ostatecznie III miejsce. Gratulacje dla Wojt-
ka za tak duże osiągnięcie i reprezentowanie gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca w tak dużej i liczącej 
się imprezie międzynarodowej. Startowało w niej 
aż 800 uczestników z 26 krajów w tym m.in. z Sri 
Lanki, Szwecji, Irlandii, Rosji. Wg trenera Krzysz-
tofa Marchewczyka był to: „ważny sprawdzian czo-
łówki polskich młodzików w judo przed czekającymi 
ich w październiku Mistrzostwami Polski. Wojtek to 

przyszłość polskiego judo, to nasz wychowanek, czło-
nek kadry Wojewódzkiej Krakowskiego Okręgowego 
Związku Judo”.
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„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”
„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” to 

projekt międzynarodowy realizowany przez part-
nerów z Polski i Słowacji. Z racji tego, że jesteśmy 
jednym z partnerów to w ramach projektu organi-
zujemy cykl bezpłatnych kursów zawodowych i ję-
zykowych, które podniosą wiedzę i umożliwią na-
bycie nowych umiejętności przydatnych na rynku 
pracy. Ogromnie nam miło, że informacje o kursach 
odbiły się tak szerokim echem na terenach należą-
cych do naszego obszaru działania czyli Gmin Igo-
łomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, 
Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki. Dostępne 
miejsca na część kursów zapełniły się praktycznie 
po jednym dniu. Dzięki temu widać, że mieszkańcy 
z naszych terenów nie są bierni i jeśli ma taka moż-
liwość to chętnie korzystają z bezpłatnych szkoleń, 
kursów. Pierwszy etap za nami. W ramach projektu 
zostały przeprowadzone trzy kursy: kurs barmań-
ski, kurs kelnerski oraz kurs florystyczny.

W trakcie trwania pierwszego kursu, kursu bar-
mańskiego od 13 do 17 maja uczestnicy mieli okazję 
poznać różne rodzaje alkoholi. Nie tylko od strony 
walorów smakowych, ale także historię powstania, 
gdzie się je produkuje? Z czego? Dowiedzieć się 
wielu przydatnych informacji o odpowiednim spo-

sobie serwowania. Druga część praktyczna obej-
mowała robienie, tworze i serwowanie drinków. 
Ponad to uczestnicy uzyskali również podstawową 
wiedzę z zakresu parzenia kawy.

Drugi kurs odsłonił przed nami tajniki kelner-
stwa od strony teoretycznej i praktycznej. Trwał 
od 3 czerwca do 6 czerwca. Naukę rozpoczęto od 
podstaw czyli zapoznania się z rodzajami sztućców, 
zastaw stołowych, napoi i drinków, prawidłowego 
nakrycia stołu, podstawowych zasad savoir vivre, 
które w pracy kelnera są niezbędne. Dodatkowo 
kursanci zaznajomili się z rodzajami win i sztuką ich 
serwowania. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy 
naszemu charyzmatycznemu prowadzącemu Panu 
Jackowi Kotuli z Galicyjskiej Szkoły Smaku, za tak 
interesujące, pełne treści i przykładów zajęcia któ-
re na długo zostaną w naszej pamięci.

W dniach od 24 do 27 czerwca odbył się ostat-
ni kurs w tym cyklu projektu Multicel, był to kurs 
florystyczny. Uczestniczki poznały nazwy, ro-
dzaje kwiatów, ich odmiany, dowiedziały się jak 
odpowiednio o nie dbać by przedłużyć im życie. 
W trakcie zajęć miały okazję nauczyć się tworze-
nia bukietów, wiązanek, wianków, ozdób do domu 
i teraz bardzo popularnej techniki flowerbox czyli 
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pudełko z kwiatami. Dziękujemy kursantką za ak-
tywne uczestnictwo i miłe słowa opisujące wra-
żenia z tych kilku dni. Cieszymy się, że czas po-
święcony na kurs pozwolił Paniom odkryć w sobie 
wrażliwość na sztukę i piękno jaką jest florystyka. 
Nie osiągnęlibyśmy tego bez naszych wspaniałych 
prowadzących mistrzyń florystyki z firmy AteFlor 
Pani Grażynie Korzekwa-Błaszczyk oraz jej córki 
Pani Agnieszki Błaszczyk.

Przed nami jeszcze wiele interesujących kursów 
i spotkań. Zapraszamy do śledzenia naszej strony 
internetowej www.koronakrakowa.pl oraz naszego 
fanpage na Facebooku: www.facebook.com/Korona-
PolnocnegoKrakowa/ na których pojawiają się krót-
kie podsumowania i artykuły związane z projektem 
Multicel.

Czas na II edycję programu Działaj  
Lokalnie na terenie Korony!

II edycja programu Działaj Lokalnie dofinanso-
wanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności reali-
zowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lo-
kalnie Stowarzyszeniem Korona Północnego Kra-
kowa rozwija się w najlepsze. Za nami już nabór 
wniosków, posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej 
która wybrała 10 projektów. Dnia 11 lipca zorgani-
zowaliśmy dla naszych wnioskodawców spotkanie, 
na którym mieli okazję poznać się nawzajem, swoje 
projekty, ale także dowiedzieć się jak odpowiednio 
rozliczyć swój projekt i rozumieć zapisy umowy.

Najlepsze nastąpiło później. Dnia 16 lipca 
w sami widowiskowej Biblioteki Publicznej w Mi-

chałowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia 
umów. Dziękujemy wszystkim grantobiorcom za 
ich chęci, pomysły i czas włożony w napisanie pro-
jektu. Wspaniale jest patrzeć na ludzi, którzy chcą 
zrobić coś dla innych, tworzyć miejsca i wydarzenia 
angażujące całą lokalną społeczność. Przed nami 
kilka fantastycznych miesięcy. Czas wytężonej pra-
cy, przygotowań ale również radości i zabawy z re-
alizowanych projektów. Miło jest obserwować jak 
wasz pomysł się ziszczają i stają się realne.

Do uczestnictwa w Gali zostali zaproszeni 
przedstawiciele tych organizacji, stowarzyszeń 
i grup nieformalnych, którym przyznano w ramach 
projektu dotacje w wysokości 3000 zł. Byli to 
przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich Kocmy-

"Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji  
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy  
z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa"
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rzów, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Michałowice, Fundacja im. Marszałka Mar-
ka Nawary, Razem dla Pietrzejowic, Gminna Biblio-
teka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy wraz 
z grupą nieformalną Biblioteczny Klub Fanów Pa-
miątek Historycznych, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zagórzycach, Ochotnicza Straż Pożarna w Bibi-
cach, Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Edu-
kacji Szerokie Horyzonty, Ludowy Klub Sportowy 
Galicja Raciborowice wraz z grupą nieformalną Ak-
tywne Raciborowice, Biblioteka Publiczna Gminy 
Michałowice wraz z grupą nie formalną Bez Słowa.

Ze strony Stowarzyszenia Korona Północnego 
Krakowa w gali uczestniczyli:Prezes Stowarzy-
szenia pan Piotr Adamczuk, jego Wiceprezes pani 
Barbara Kawa, pracownicy biura: Dyrektor Monika 
Kwaczała, Joanna Sołtys, Katarzyna Nogieć i Iwo-
na Kociarz oraz zaproszeni goście pani Renata Wiss 
i pan Jerzy Kozik.

Zapraszamy do śledzenia naszego facebooka: 
Działaj Lokalnie. Stowarzyszenie Korona Północ-
nego Krakowa, oraz naszą stronę internetową 
www.koronakrakowa.pl tam będą pojawiać się infor-
macje o realizowanych projektach oraz zaproszenia 
do wzięciu udziału w bezpłatnych spotkaniach, za-
jęciach.

Na sam koniec przedstawiamy listę wyłonio-
nych projektów w ramach II edycji Programu Dzia-
łaj Lokalnie:

1. Koło Gospodyń Wiejskich Kocmyrzów, projekt 
pt.: „Śladami prawdziwej wsi”.

2. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gmi-
ny Michałowice „Pod Kwitnącą Jabłonią”, pro-
jekt pt.: „Razem upiększamy Zagórzyce”.

3. Fundacja im. Marszałka Marka Nawary, projekt 
pt.: „Barwy i zapachy łąki w glinianym słoiczku”. 

4. Razem dla Pietrzejowic, projekt pt.: „Między 
pokoleniowa kawiarenka gier towarzyskich”.

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-
-Luborzycy, Biblioteczny Klub Fanów Pamiątek 
Historycznych, pt.: „Moja najcenniejsza pamiąt-
ka”.

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzycach, pro-
jekt pt.: „Pierwsza pomoc w teorii i praktyce”.

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Bibicach projekt 
pt.: „Pierwsza pomoc dla każdego”.

8. Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Eduka-
cji Szerokie Horyzonty, projekt pt.: „Teatralne 
Węgrzce”.

9. Ludowy Klub Sportowy Galicja Raciborowice, 
Aktywne Raciborowice, projekt pt.: „Aktywnie 
razem”.

10. Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, Bez 
Słowa, projekt pt.: „Posłuchajmy – skorzystaj-
my”.

Gratulujemy grantobiorcom i trzymamy kciuki 
za realizację ich projektów. Dziękujemy.

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa
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Informacje Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej
Uwaga! Komunikat

Przypominamy wszystkim zainteresowanym 
mieszkańcom gminy Kocmyrzów-Luborzyca, że 
wnioski na Świadczenia wychowawcze 500+ oraz 
Świadczenie 300+ „Dobry Start” można składać od 

1 lipca 2019 r. wyłącznie w formie elektronicznej, 
natomiast od 1 sierpnia 2019 r. również w formie 
papierowej.

Zasiłki rodzinne – najnowsze informacje
W związku ze zbliżającym się nowym okresem 

zasiłkowym 2019/2020 informujemy, że wnioski 
w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz funduszu alimentacyjnego można skła-
dać od 1.08.2019 r 

Przypominamy, że okres zasiłkowy 2018/2019 
kończy się dla świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego w dniu 30 września 2019 r., natomiast 
dla świadczeń rodzinnych 31 października 2019 r.  
Należy zatem najpóźniej do końca miesiąca nastę-

pującego po zakończeniu okresu zasiłkowego, zło-
żyć wniosek na dane świadczenie, aby nie stracić 
jego ciągłości.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków 
korzystania z poszczególnych świadczeń znajdują 
się na stronie internetowej GOPS Kocmyrzów-Lu-
borzyca a także udzielane są bezpośrednio przez 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy pod numerem 
telefonu 12 387 11 71

Akcja „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja” 
– zakończona

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmy-
rzowie-Luborzycy składa serdeczne podzięko-
wania mieszkańcom Gminy, druhom Ochotniczej 
Staży Pożarnej w Łuczycach oraz Szkołom Pod-
stawowym w Łuczycach, Prusach, Kocmyrzowie 
i Pietrzejowicach za udział w akcji „Mała Nakrętka 
– Wielka Nadzieja”. Akcja „Mała Nakrętka – Wielka 
Nadzieja” dzięki Państwa pomocy przeszła nasze 
wszelkie oczekiwania – za co bardzo serdecznie 
dziękujemy. W miesiącu czerwcu 2019 roku, nasz 
ośrodek zebrał ponad 30 ogromnych worków peł-
nych kolorowych nakrętek. Zebrane nakrętki, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, zostały przekazane 
Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, a uzyskany 
z ich sprzedaży dochód przeznaczony zostanie na 
opiekę nad ciężko chorymi ludźmi.
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Dopalacze wciąż groźne!
Okres letni, w tym głównie wakacje i związa-

na z tym duża ilość czasu wolnego sprzyja ekspe-
rymentowaniu przez dzieci i młodzież z różnymi 
środkami psychoaktywnymi. Do najniebezpiecz-
niejszych z nich należą tzw. dopalacze (ang. smarts). 
Jest to termin używany potocznie i określa grupy 
różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym 
bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym. Ofi-
cjalna, ustawowa nazwa tzw. dopalaczy to środki 
zastępcze.

Dopalacze to poważne zagrożenie dla dziecka, 
to substancje działające na ośrodkowy układ ner-
wowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu, 
sprzedawane w postaci tabletek, proszków, mie-
szanin ziół, w postaci suszu, kadzidełek, naklejek 
tzw. „tatuaży”, opakowane w kolorowe, atrakcyjnie 
wyglądające papierki, nadające im „niewinny” wy-
gląd.

Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet 
pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często 
z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do 
spożycia”. Niebezpieczeństwo zażywania tzw. do-
palaczy wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie 
jest znany, może podlegać wahaniom i modyfika-
cjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zare-
aguje konkretny organizm.

Media corocznie w okresie wakacyjnym dono-
szą o przypadkach zatruć młodych ludzi, którzy 
trafiają, często w stanie zagrażającym życiu, do 
szpitali w całej Polsce, w tym na oddziały toksyko-
logii. Zbiorowe zatrucie młodych ludzi, najpraw-
dopodobniej środkami psychoaktywnymi, miało 
miejsce na początku czerwca br. w województwie 
zachodniopomorskim. Kilkanaście młodych osób, 
z różnymi objawami, trafiło do szpitala, a sprawę 
bada prokuratura.

Najczęstszymi powodami sięgania przez mło-
dzież po środki psychoaktywne są:

• chęć zaspokojenia ciekawości, 
• chęć bycia akceptowanym przez grupę ró-

wieśniczą, 
• udowodnienie przed rówieśnikami swojej 

„dojrzałości”, 
• chęć odreagowania stresu, niepowodzenia, 
• chęć pokonania wstydu i nieśmiałości w re-

lacjach z rówieśnikami, 
• obawa przed wykluczeniem, 
• gwarancja „dobrej” zabawy.
Na co powinno się zwrócić uwagę, co powin-

no zaniepokoić rodzica /opiekuna. Uwagę rodzi-
ca/opiekuna powinny wzbudzić:

• wygląd oczu (zaczerwienione spojówki lub 
brzegi powiek, łzawienie, opadnięcie po-
wieki, nadmierne rozszerzenie lub zwęże-
nie źrenic, powolna reakcja źrenic na świa-
tło, oczopląs przy wpatrywaniu się w stały 
punkt); 

• złe samopoczucie, brak chęci do życia, de-
presja; 

• stany euforyczne, gadatliwość a następnie 
otępienie i apatia; 

• zmiana nawyków żywieniowych – brak ape-
tytu lub objadanie się; 

• kłopoty w szkole, wagary, pogorszenie ocen; 
• próby wyłudzania lub podbieranie pieniędzy 

na nieokreślone wydatki; 
• nieuzasadnione ataki złości, agresji; 
• wychodzenie z domu na krótko, poprzedzo-

ne dzwonkiem domofonu lub telefonem od 
nieznanej osoby; 

• wprowadzenie do słownictwa nowych 
zwrotów, często niezrozumiałych dla doro-
słych, tzw. slangu narkotykowego; 

• pojawienie się w domu nowych akcesoriów, 
typu lufki, sreberka, małe woreczki z za-
mknięciem strunowym, tzw. dilerki, itp.; 

• zmiana zapachu ciała.
Do najczęściej spotykanych skutków poja-

wiających się w trakcie i po zażyciu tzw. dopala-
czy możemy zaliczyć:

• bóle głowy, migrena; 
• kołatanie serca (przyspieszone tętno często 

sięgające 200, duszności, ból w klatce pier-
siowej; 

• agresja, zaburzenia koordynacji ruchowej, 
drżenie rąk; 

• nudności, wymioty, biegunka; 
• zmęczenie, osłabienie, brak zdolności kon-

centracji; 
• reakcje alergiczne; 
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• myśli samobójcze, omamy; 
• napady lęku, halucynacje; 
• nadmierna wrażliwość na dźwięki i światło.
Jak należy się zachować, co robić, jeśli na 

podstawie obserwacji zrodzi się podejrzenie, że 
dziecko zażywa narkotyki/tzw. dopalacze?

• Po pierwsze, nie należy reagować zbyt 
gwałtownie. Złość lub próby rozwiązania 
siłowego mogą spowodować gwałtowne 
reakcje, zwłaszcza, jeśli niedawno przyjęło 
środek odurzający (atak serca, silny atak pa-
niki, duszności). 

• Jeśli dziecko jest uzależnione, należy moty-
wować je do leczenia i poszukać sprawdzo-
nego ośrodka, jeśli będzie gotowe na lecze-
nie. Najlepiej najpierw wysłuchać, co młody 
człowiek ma do powiedzenia, starając się 
zrozumieć jego trudności i problemy. Groź-
by i kary przynoszą krótkotrwałe i powierz-
chowne rezultaty. Konieczne jest zdobycie 
zaufania dziecka oraz nawiązanie z nim lep-
szego kontaktu. 

• Aby rozwiać podejrzenia, że dziecko być 
może sięga po narkotyki, można wykonać 
odpowiednie badania. Do przeprowadzenia 
odpowiednich testów wystarczy próbka 
moczu lub śliny, które można zbadać przy 
pomocy specjalistycznych narkotesterów, 
które są dostępne w aptekach stacjonar-
nych lub w Internecie. 

• Niestety, w przypadku tzw. dopalaczy, ich 
wykrycie w organizmie, tym bardziej kon-
kretnej psychoaktywnej substancji, nie jest 
tak łatwe do stwierdzenia, gdyż skład tzw. 

dopalaczy jest nieznany i ulega modyfika-
cjom.

Rodzicu/opiekunie pamiętaj!
Dopalacze zażywane są zazwyczaj przez dzie-

ci/młodzież pozostawioną samą sobie, bez opieki 
i nadzoru, nie znajdującą wspólnego języka zro-
zumienia z rodzicami/opiekunami. Dobre relacje 
w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, na-
uka asertywności poprzez budowanie wartości 
dziecka, życzliwość, akceptacja, codzienny kontakt 
i poświęcony czas na rozmowy o problemach i zain-
teresowaniach sprawami dziecka – zdecydowanie 
pomogą uchronić je przed kontaktem z dopalacza-
mi, które mogą stwarzać zagrożenie dla jego życia 
i zdrowia. Dlatego też rodzice i opiekunowie powin-
ni poświęcać więcej czasu i uwagi swoim dzieciom, 
rozmawiać o ich problemach dając poczucie wspar-
cia i zrozumienia, co może ustrzec je przed niebez-
piecznym „eksperymentowaniem” z dopalaczami, 
wielokrotnie kończącym się tragicznie.

Rodzice/opiekunowie – zwracajcie uwagę na to 
co robią wasze dzieci!
Gdzie szukać pomocy:

• 800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora  
Sanitarnego

• 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Mło-
dzieży

• 800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczy-
cieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

• 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka

Źródło: Biuro Prewencji KGP



LIPIEC NR 13–14/291–292

wiadomości lokalne+

33

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCIwiadomości lokalne+

33



LIPIEC NR 13–14/291–292

wiadomości lokalne+

34

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

REKLAMY wiadomości lokalne+

REKLA
M

Y

34

Elektronika i  elektryka samochodowa 
 naprawa alternatorów, rozruszników 

 światła do jazdy dziennej, czujniki  

parkowania,  kamery cofania i inne–montaż serwis 

  naprawa instalacji elektrycznych pojazdu 

Diagnostyka komputerowa 
 diagnoza komputerowa usterek wszystkich 

układów pojazdu: silnik, ABS, ESP, poduszki  

powietrzne (SRS), skrzynia biegów inne 

Mechanika samochodowa 
 naprawy bieżące 

 przeglądy eksploatacyjne i inne 

 ozonowanie klimatyzacji (odgrzybianie)  

ZAPRASZAM! 

RAFAŁ ADAMSKI 

GŁEBOKA 42 

539-651-760 
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