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XV Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

We wtorek 28 kwietnia 2020 roku odbyło się 
w  trybie zdalnym posiedzenie XV Sesji Rady Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja rozpoczęła się 
od części proceduralnej, w trakcie której Radni za-
twierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół 
z poprzedniej XIV Sesji Rady. 

W  pierwszym punkcie obrad, głos zabrał Wójt 
Gminy Marek Jamborski, który przedstawił infor-
mację o pracy w okresie pomiędzy XIV a X V Sesją 
Rady Gminy. Po zakończonym wystąpieniu pana 
Wójta, Przewodniczący Stałych Komisji Rady:  
Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji 
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Jadwiga 
Łach – Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku Pu-
blicznego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Kone-
wecka-Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania 
i  Inicjatyw Społecznych oraz Władysław Zięciak – 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług 
przedłożyli Radzie krótkie informację o  przebiegu 
posiedzeń kierowanych przez nich Komisji Rady, 
które odbyły się w  analogicznym okresie. W  dal-
szej części obrad głos zabrała Magdalena Chmiel –  
Solarz – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunal-
nej, która przedstawiała Radnym szczegółową in-
formację na temat sytuacji dotyczącej zaopatrzenia 
w wodę mieszkańców gminy oraz o działaniach pod-
jętych w tym zakresie przez ZGK w Kocmyrzowie-
-Luborzycy. W  swoim wystąpieniu pani Dyrektor 
poinformowała Radę o  realizowanych i  planowa-
nych w  bieżącym roku działaniach, których celem 
jest dalsza poprawa stanu zaopatrzenia w  wodę 
mieszkańców gminy. Wśród tych działań wymie-
nione zostały m.in. takie jak: przebudowa ujęć wód 
głębinowych: Łuczyce L1, L2, L3, L4 Sadowie S1 
Goszcza G1,G2, budowa hydroforni i uruchomienie 
zbiorników 2x75m3 w Rawałowicach, przebudowa 
budynku ujęcia wody Rawałowice – ujęcie wody 
Rawałowice R1R2, przebudowa fragmentu sieci – 
Sadowie fi 160, 200mb, połączenie studni L1-L3 
w  Łuczycach, zwiększenie wydajności sieci wodo-
ciągowej do końca bieżącego roku o kolejne 16% tj. 
49m3/h. Koszty tegorocznych inwestycji,w  zakre-

sie gospodarki wodnej, to ponad 2 miliony złotych.  
Po zakończeniu wystąpienia pani Magdaleny 
Chmiel – Solarz odbyła się dyskusja, w której brali 
udział Radni, a której ważnym elementem były od-
powiedzi Dyrektor ZGK na pytania przesłane przez 
mieszkańców gminy do Biura Rady, dotyczące spra-
wy zaopatrzenia w wodę.

Po dyskusji, której podsumowania dokonała 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Doniec, Rada 
Gminy, kontynuując obrady podjęła następujące 
uchwały:

• o  uchwaleniu Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca w 2020 roku,

• o  uchwaleniu Gminnego Programu Wspie-
rania Rodziny w  Kocmyrzowie-Luborzycy 
na lata 2020–2022,

• o wprowadzeniu do zapisów planu miejsco-
wego zmian dotyczących ulg dla rolników 
prowadzących gospodarstwa rolne w  tere-
nach budowlanych,

• o wyrażeniu zgody dla Wójta Gminy Kocmy-
rzów Luborzyca o wystąpienie z wnioskiem 
o skomunalizowanie działki nr 203 w obrę-
bie Baranówka,

• o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wy-
sokości opłat za pobyt i  wyżywienie dziec-
ka w  Samorządowym Żłobku „Małe Misie” 
(wprowadzona przez Radę zmiana stanowi, 
że: „w  przypadku zawieszenia działalności 
(zamknięcia) żłobka, rodzicom lub opieku-
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nom prawnym przysługuje zwrot opłaty 
miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilo-
ści dni miesiąca, w którym żłobek nie świad-
czył usług. Opłata ta zostanie odliczona  
od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za ko-
lejny miesiąc)”,

• o  udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 
Krakowskiemu na realizację zadania drogo-
wego w 2020 roku (zadanie to dotyczy mon-
tażu wyświetlacza prędkości rzeczywistej  
w miejscowości Goszyce),

• o wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2020 r.,
• o  wprowadzeniu zmian w  Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej na lata 2020–2035.
W trakcie wtorkowego posiedzenia Rada Gminy 

podjęła także decyzję o  udzieleniu pomocy mate-
rialnej Szpitalowi w  Proszowicach, w  kwocie 5 ty-
sięcy złotych, z przeznaczeniem na zakup środków 
ochronnych dla personelu medycznego .

Posiedzenie XV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z  przyjętym 
porządkiem obrad, omówieniem spraw bieżących 
i wolnymi wnioskami. 

Majowa Rocznica
W  niedzielę 3 maja 2020 r. obchodziliśmy 229 

rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej 
w  Europie, a  drugiej na świecie ustawy zasadni-
czej. Majowe Święto jest jednym z najważniejszych 
polskich świąt narodowych. W tym dniu oddajemy 
hołd tak twórcom majowej Konstytucji, jak i  Tym 
wszystkim Polakom, dla których dobro Ojczyzny 
było sprawą najważniejszą, zarówno w chwilach Jej 
triumfu, jak i dziejowych klęsk.

Tegoroczne obchody Majowego Święta, ze 
względu na trwający w Polsce stan epidemii, miały 
charakter wyjątkowy. Hołd naszym Bohaterom od-

daliśmy bowiem w tym roku w sposób symboliczny, 
nie poprzez udział w rocznicowych uroczystościach, 
paradach czy festynach, ale poprzez wywieszenie 
biało-czerwonej flagi, chwilę zadumy i wspomnienia 
o Tych, dla których Polska była najważniejsza.

Dzień Strażaka  
4 maj 2020 r.

Wszystkim Druhnom i  Druhom z  całego serca składa-
my podziękowania i  wyrazy uznania za trud i  ryzyko jakie 
podejmujecie ratując życie i  mienie ludzkie, niejednokrot-
nie narażając własne życie i  zdrowie. Życzymy Wam przede 
wszystkim wytrwałości, zdrowia, szczęśliwych powrotów 
z  akcji a  także wszelkiej pomyślności w  życiu osobistym. 
Niech Święty Florian zawsze otacza Was opieką w wypełnia-
niu strażackiej służby!

Prezes Zarządu Oddziału  
Gminnego ZOSP

Marek Jamborski

Komendant Gminny OSP
Andrzej Szwajca

Ze względu na pandemię COVID-19, nie mogła odbyć co-
roczna Msza Święta okazji Dnia Strażaka. 

„Zdalna Szkoła” 

Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. „Zdalna Szkoła”. 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca pozyskała dofi-
nansowanie na zakup 33 laptopów dla szkół pod-
stawowych, które zostały przekazane dyrektorom 
szkół. Zostaną one użyczone uczniom, którzy nie 
posiadają tego rodzaju sprzętu do pracy zdalnej.  
Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy pozo-
staną w  dyspozycji szkół i  będą wykorzystywane 
do nauki w placówkach. 

Kwota pozyskana na ten cel wynosi 69 814,80 zł.
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Płyny do dezynfekcji  
dla placówek oświatowych

Decyzją Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwi-
ka, gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała z Wy-
działu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Wojewódzkiego w  Krakowie płyny do de-
zynfekcji (36 szt. x 5l), które zostaną przekazane do 
żłobka, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 
działających w naszej gminie. 

Możliwość nabycia maseczek 
ochronnych

W  związku z  rozwojem sytuacji epidemicznej, 
przeciwdziałając COVID-19, Samorząd Gminy 
zabezpiecza Straże Pożarne i  służby medyczne 
w maseczki i środki ochrony osobistej. W akcję szy-
cia maseczek dla osób najbardziej potrzebujących 
włączyły się osoby prywatne, Stowarzyszenia,  
CKIP oraz CZE.

Wszystkie osoby, które jeszcze nie nabyły ma-
seczek, a nie mają możliwości ich jej nabycia pro-
simy o  zgłoszenie zapotrzebowania pod numer 
telefonu: 605 347 535 każdego dnia w godzinach 
7.00–20.00.

Wsparcie dla ratowników 
medycznych

W  ramach przeciwdziałania rozprzestrzenia 
się koronawirusa, w  trosce o  bezpieczeństwo hi-
gieniczne ratowników medycznych ze Stacji Kra-
kowskiego Pogotowia Ratunkowego w  Kocmyrzo-
wie, Samorząd Gminy przekazał na Ich potrzeby 
pralko-suszarkę.

Wsparcie dla DPS w Prusach 
W ramach wsparcia w walce z epidemią COVID 

–19 przekazane zostały przez Samorząd Gmi-
ny środki ochrony osobistej dla Domu Pomocy 

Społecznej, prowadzonemu przez Zgromadzenie  
Zakonne Córek Bożej Miłości w Prusach.

Dezynfekcja przystanków 
komunikacji publicznej 

Jednym z  elementów działań profilaktycznych 
podejmowanych w trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców, korzystających z  transportu publicznego, 
przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca są cyklicznie 

prowadzone akcje dezynfekcji przystanków z  wy-
korzystaniem środków, które są bezpieczne dla 
ludzi i zwierząt. 
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Infolinia eWniosekPlus POMOC dla 
małopolskich rolników

Informacja Agencji Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa, Oddział Regionalny w Krakowie.

W  Małopolsce 16 kwietnia 2020 roku urucho-
miona została infolinia z  pomocą techniczną dla 
rolników składających wnioski o  dopłaty przez in-
ternet. W  ramach niej działają specjalne numery 
telefonów, pod którymi nasi pracownicy udzielają 
informacji na temat obsługi aplikacji eWniosekPlus. 
Z ich pomocą, krok po kroku, można skutecznie wy-
pełnić i wysłać wniosek.

Od 2018 roku obowiązkową formą ubiegania 
się o dopłaty bezpośrednie i obszarowe jest forma 
elektroniczna. Dla wszystkich, którzy mieli problem 
z  obsługą komputera, brakiem sprzętu lub dostę-
pu do internetu, w  ARiMR co roku dostępne były 
punkty pomocy technicznej ze stanowiskami kom-
puterowymi. Obecnie, ze względu na stan epidemii, 

pracujemy bez bezpośredniego kontaktu z rolnika-
mi. Infolinia obsługiwana przez specjalistów ds. ob-
sługi aplikacji eWniosekPlus ma za zadanie umożli-
wić skorzystanie z tego rodzaju pomocy wszystkim 
osobom, które chcą uzyskać dopłaty za 2020 rok, 
a mogą mieć problemy z obsługą narzędzia interne-
towego lub mają wątpliwości co do poprawnego wy-
pełnienia wniosku na którymkolwiek z jego etapów.

Zachęcamy do korzystania z  infolinii. Termin na 
złożenie wniosku został przedłużony do 15 czerw-
ca. Warto jednak nie zwlekać z  dopełnieniem for-
malności, bo im szybciej wnioski dotrą do ARiMR, 
tym szybciej pieniądze zaczną trafiać na konta 
rolników.

Numery telefonów dostępne na stronie www.
arimr.gov.pl w  zakładce „Oddziały Regionalne 
ARiMR” oraz na fb pod linkiem: https://link.do/QLpox

Gmina przystępuje do konkursu 
„Małopolska deszczówka”

Od kilku lat obserwujemy niekorzystne zmiany 
klimatyczne charakteryzujące się występowaniem 
coraz dłuższych okresów suszy przeplatanych in-
tensywnymi opadami deszczu, powodującymi lokal-
ne podtopienia i powodzie. Taka sytuacja poza po-
ważnymi szkodami gospodarczymi ma duży wpływ 
na stosunki wodne w środowisku. Krótkotrwałe 
ale intensywne opady nie są wstanie odbudować 
zasobów wodnych, które systematycznie ulegają 
zmniejszeniu. Powodem jest ograniczenie możli-
wości retencyjnych terenu. Zbyt duża ilość deszczu  
w krótkim czasie dostarczona na powierzchnię 
gruntu uniemożliwia odpowiednie nawilżenie gle-
by. Proces ten potęguje wysokie wysuszenie pro-
filu glebowego, który wchłania ograniczoną ilość 
wody. Powstający w wyniku tych zjawisk spływ 
powierzchniowy, powoduje szkody w infrastruk-
turze prywatnej i komunalnej, ponieważ istniejące 
rowy i przepusty nie są w stanie przejąć i bezpiecz-
nie odprowadzić nadmiaru wód opadowych do 
odbiorników.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz korzystając 
z faktu uruchomienia przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego nowego programu 
pod nazwą „Małopolska deszczówka”, tut. urząd 
gminy przystąpił do przygotowania wniosku, w ra-
mach realizacji którego planuje się modernizację 
dwóch zbiorników wodnych zlokalizowanych w 
miejscowościach Dojazdów i Kocmyrzów. Plano-
wane prace mają doprowadzić do sytuacji, w której 
oba stawy będą w wyższym stopniu pełnić funkcję 
retencyjną. Zgromadzona woda w okresie suszy 
będzie mogła zostać wykorzystana do nawadnia-
nia terenów użyteczności publicznych w tym boisk 
sportowych, skwerów i zieleńców. Jednocześnie  
z tych zasobów będą mogli korzystać także miesz-
kańcy gminy, w tym przede wszystkim rolnicy, co  
z pewnością pozwoli ograniczyć zużycie wody pit-
nej do podlewania upraw. 

Powyżej wskazany program pt. „Małopolska 
deszczówka”, którego budżet wynosi 500 tys. zł,  

a wielkość dofinansowania waha się pomiędzy  
50 a 85%, ma stanowić wsparcie gmin Małopolski w 
racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi i 
roztopowymi. W ramach projektu środki mogą zo-
stać przeznaczone na:

• dostosowanie gminnych budynków do stan-
dardów neutralnych środowiskowo poprzez 
gromadzenie i wykorzystanie wód deszczo-
wych generowanych spływem z tych budyn-
ków

• przystosowanie, modernizację istniejących 
instalacji w celu gromadzenia wody opado-
wej i jej ponownego wykorzystania

• zwiększenie terenu biologicznie czynnego 
poprzez zapewnienie naturalnej wegetacji 
roślin, retencję wód opadowych, likwidację 
zasklepień lub uszczelnień

Mamy nadzieje, że pomysły przedstawione 
w naszym wniosku, mające zracjonalizować wy-
korzystanie lokalnych zasobów wodnych, znajdą 
uznanie wśród członków Zarządu Województwa 
Małopolskiego.
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Kontynuacja budowy chodnika  
w Pietrzejowicach

W dniu 17 kwietnia 2020 roku zostało podpisa-
ne porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w  Krakowie reprezentowanym przez: 
Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa 
Małopolskiego, Łukasza Smółkę – Wicemarszałka 
Województwa Małopolskiego, a  Gminą Kocmy-
rzów-Luborzyca reprezentowaną przez Wójta 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskie-
go odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa DW 776 odc. 050 km 1+196,0 – odc. 
050 km 2+109.41; od 060 km 0+062,5 – odc. 060 
km 0+785,90 oraz odc. 060 km 1+160,19 – odc. 
060 1+890,80 polegająca na budowie chodnika 

wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów (etap 
II odc. 060 km 1+1363,43 – 1+541.50) – (kon-
tynuacja budowanego chodnika w  miejscowości 
Pietrzejowice)”.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 400 tys. zł. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w  Krakowie party-
cypuje w  kosztach ww. inwestycji w  wysokości do 
50% tj. – 200 tys. zł. Natomiast wkład finansowy 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wynosi również  
50% tj. kosztów tj. 200 tys zł. Powyższe zadanie 
realizowanie jest w ramach IS (Inicjatywy Samorzą-
dowe). Przewidywany termin realizacji inwestycji to 
31 sierpnia 2020 r.

Remonty cząstkowe dróg gminnych
Dnia 16.04.2020 r. została podpisana umowa 

na remonty cząstkowe dróg gminnych. Wykonaw-
cą zadania jest Firma Robót Ziemnych Katarzyna 
Górnikowska z  Wilkowa. Zakres prac obejmuje 
wykonanie remontów cząstkowych dróg gmin-

nych o  nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Wartość umowy wynosi: 
72 902,10 zł (brutto). Termin realizacji zamówienia 
zaplanowano został do końca sierpnia 2020 roku.

Postępowania przetargowe
1. Ogłoszone zostało postępowanie przetargo-

we na realizację zdania: „Przebudowa drogi 
776 polegająca na budowie chodnika wraz 
z odwodnieniem i przebudową zjazdów”. Pla-
nowany termin rzeczowej realizacji w/w  zada-
nia: do 31.08.2020 r. Termin składnia ofert: 
do dnia 19.05.2020 r., godz. 10.00, zgodnie 
z  zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia dostępnej na stronie internetowej:  
bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/

2. Aktualnie prowadzona jest ocena ofert złożo-
nych w  postępowaniu dot. dostawy wyposa-
żenia meblowego do dwóch placówek oświa-
towych, tj. Szkoły Podstawowej w Łuczycach 
oraz Szkoły Podstawowej w  Goszycach. 

W najbliższym czasie planowane jest rozstrzy-
gnięcie przedmiotowego postępowania. Bu-
dynki w których mieszczą się niniejsze placówki 
zostały rozbudowane o  nowe pomieszczenia 
szkolne oraz sale gimnastyczną, aktualnie w bu-
dynkach tych trwają prace wykończeniowe. 
W placówkach szkolnych dostawa wyposażenia 
wraz z montażem zrealizowana będzie w termi-
nie do 18.08.2020 r. W placówkach tych oprócz 
podstawowego wyposażenie meblowego, tj. 
ławki, stoły, tablice, regały, szafy,itp. pojawi się 
również wyposażenie do pracowni językowych 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem, nagło-
śnieniem; wyposażenie pracowni chemicznych 
w tym dygestorium, stół demonstracyjny.

Budowa szatni przy boisku  
sportowym w Baranówce

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

„Zagospodarowanie terenu sportu i  rekreacji 
w miejscowości Baranówka poprzez wyposażenie 
w zaplecze socjalno-sanitarne”. 

Operacja współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020”.

W  miejscowości Baranówka prowadzone są 
prace budowlane związane z  zagospodarowaniem 
boiska sportowego i  wyposażeniem w  kontenero-
we zaplecze socjalno-sanitarne. Roboty polegają 
na budowie nowego szamba oraz wykopach i zbro-
jeniu pod fundament, na którym posadowiona zo-

stanie szatnia kontenerowa. Beneficjentem pomocy 
unijnej jest Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”, ze 
wsparciem merytorycznym i  finansowym Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z umową z Wyko-

nawcą zakończenie robót planowane jest w czerw-
cu 2020 r.

Koszt: 242 986,84 PLN (dofinansowaniem UE 
w wysokości 103 000, 00 PLN). Środki finansowe 
na pokrycie wkładu własnego pochodzą z budżetu 
gminy.
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Kontynuacja budowy parkingu 
„Parkuj i jedź” w Goszczy

Kontynuowane są prace związane z dokończe-
niem budowy parkingu „Parkuj i  Jedź” zlokalizo-
wanego przy stacji kolejowej PKP w  miejscowości 
Goszcza.

Na chwilę obecną została wykonana podbudo-
wa wraz z odwodnieniem, a na znacznej części par-
kingu położona została już nawierzchnia z  kostki 
brukowej.

Budowa sal gimnastycznych
Karniów

Budowa sali gimnastycznej w  Karniowie 
wkroczyła w  kolejny etap. Zostały wymurowa-
ne ściany pierwszego poziomu i  trwają prace na 

wieńcem i  murowania kolejnych poziomów ścian. 
Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.

Goszyce i Łuczyce 
Trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiek-

tów oraz przy zagospodarowaniu terenów wo-
kół budowanych sal gimnastycznych usytuowa-

nych przy Szkołach Podstawowych w  Łuczycach 
i Goszycach.

Bieżące utrzymanie dróg
Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem 

dróg gminnych. Roboty polegają na łataniu dziur 
w  nawierzchniach asfaltowych, utwardzaniu obe-
rwanych poboczy. Jednocześnie prowadzone są 

prace przy odtwarzaniu rowów, udrażniana prze-
pustów, miejscowe zabezpieczanie skarp i  rowów, 
gdzie wystąpiły oberwania poboczy dróg i wystę-
puje zagrożenie zniszczenia nawierzchni drogi.

Łuczyce Goszyce
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Informacje w sprawie podpisania 
umów dotyczących OZE
Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii  
dla Gmin Województwa Małopolskiego.
I. Umowy z  firmą „Flexipower Group” Spółka 

z  ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Ko-
mandytowa z  siedzibą w  Kudrowicach na do-
stawę i  montaż instalacji solarnych zostały 
podpisane.
Wartość umowy Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca wynosi: 597 711,48 zł (brutto). Dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu z  Urzędu Mar-
szałkowskiego w  ramach działania 4.1 Zwięk-
szenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruk-
tury produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
na terenie naszej gminy zostanie zamontowane  
61 sztuk instalacji solarnych na prywatnych 
nieruchomościach Mieszkańców. Przypomina-
my, iż wkład własny Mieszkańca do instalacji 
wynosi 40% wartości instalacji + podatek VAT 
od instalacji, a wartość dofinansowania to 60% 
kosztów instalacji netto.
Łącznie na terenie wszystkich 41 gmin partner-
skich zostanie zamontowane: 815 sztuk insta-
lacji solarnych.
W  najbliższych dniach każda Gmina będąca 
w  projekcie otrzyma od Wykonawcy do zaak-
ceptowania harmonogram wykonania monta-
żu. W międzyczasie Wykonawcy zostaną udo-
stępnione kontakty do każdego Mieszkańca 
będącego w projekcie celem omówienia spraw 
organizacyjnych związanych z montażem. Jed-
nak proces inwestycyjny w Państwa gospodar-
stwach uzależniony jest od panującej sytuacji 
epidemiologicznej związanej z pandemią koro-
nawirusa COVID-19. Wezwania do wpłat wkła-
dów własnych zostaną do Państwa wysłane 

w  momencie realnej szansy rozpoczęcia mon-
tażu instalacji, ale przed wejściem do Państwa 
gospodarstwa Instalatorów. Dlatego najpierw 
przedstawiciel Wykonawcy według zaakcepto-

wanego harmonogramu skontaktuje się z Pań-
stwem celem poznania Państwa woli rozpoczę-
cia montażu w  obecnej sytuacji epidemicznej. 
Na chwilę obecną do Państwa należała będzie 
decyzja o  wyrażeniu zgody wejścia do domu. 
W  przypadku obawy o  zdrowie i  braku woli 
montażu, realizacja u tych Mieszkańców będzie 
odłożona na czas późniejszy. Oczywiście mu-
simy mieć wszyscy na uwadze, że Wykonawca 
prędzej czy później będzie musiał wykonać te 
instalacje, ale na dzień dzisiejszy decyzja należy 
do Państwa. Osoby, które wyrażą wolę monta-
żu, bez względu na sytuację epidemiologiczną, 
będą wzywane do zapłaty swoich środków. Po 
otrzymaniu wpłat firma rozpocznie montaż. 
Jak tylko będziemy mieć już zaakceptowany 
harmonogram niezwłocznie go Państwu udo-
stępnimy.

II. Umowy z firmą „SANITO” Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
na dostawę i  montaż instalacji fotowoltaicz-
nych, pomp ciepła i  kotłów na pellet zostały 
podpisane.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z  Urzę-
du Marszałkowskiego w  ramach działania  
4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój in-
frastruktury produkcji energii ze źródeł od-
nawialnych, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 
podpisała w  dniu 8.05.2020 r. trzy umowy  
na zadania:

1. Dostawa i  montaż 234 szt. mikro-instala-
cji fotowoltaicznych na terytorium Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, wartość umowy: 
3.653.049,24 zł brutto. Termin realizacji:  
10 miesięcy od daty podpisania umowy

2. Dostawa i  montaż 21 szt. instalacji z  pompą 
ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody 
użytkowej lub centralnego ogrzewania na tery-
torium Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, wartość 
umowy: 684.389,52 zł brutto. Termin realiza-
cji: 10 miesięcy od daty podpisania umowy

3. Dostawa i montaż 7 szt. kotłów opalanych pel-
letem na terytorium Gminy Kocmyrzów-Lubo-

rzyca, wartość umowy: 101.349,36 zł brutto. 
Termin realizacji: 10 miesięcy od daty podpisa-
nia umowy.

Wszystkie te instalację trafią do naszych Miesz-
kańców, którzy zgłosili się do programu. Przypo-
minamy, iż wkład własny Mieszkańca do instalacji 
wynosi 40% wartości instalacji + podatek VAT od 
instalacji, a  wartość dofinansowania to 60% kosz-
tów instalacji netto.

W  najbliższych dniach każda Gmina będąca 
w projekcie otrzyma od Wykonawcy do zaakcepto-
wania harmonogram wykonania montażu. W mię-
dzyczasie Wykonawcy zostaną udostępnione 
kontakty do każdego Mieszkańca będącego w pro-
jekcie celem omówienia spraw organizacyjnych 
związanych z montażem.

Jednak proces inwestycyjny w Państwa gospo-
darstwach uzależniony jest od panującej sytuacji 
epidemiologicznej związanej z pandemią koronawi-
rusa COVID-19. Wezwania do wpłat wkładów wła-
snych zostaną do Państwa wysłane w  momencie 
realnej szansy rozpoczęcia montażu instalacji, ale 
przed wejściem do Państwa gospodarstwa Insta-
latorów. Dlatego najpierw przedstawiciel Wyko-
nawcy według zaakceptowanego harmonogramu 
skontaktuje się z  Państwem celem poznania Pań-
stwa woli rozpoczęcia montażu w obecnej sytuacji 
epidemicznej. Na chwilę obecną do Państwa nale-
żała będzie decyzja o wyrażeniu zgody wejścia do 
domu. W przypadku obawy o zdrowie i braku woli 
montażu, realizacja u  tych Mieszkańców będzie 
odłożona na czas późniejszy. Oczywiście musimy 
mieć wszyscy na uwadze, że Wykonawca prędzej 
czy później będzie musiał wykonać te instalację, 
ale na dzień dzisiejszy decyzja należy do Państwa. 
Osoby, które wyrażą wolę montażu bez względu 
na sytuację epidemiologiczną będą wzywane do 
zapłaty swoich środków. Po otrzymaniu wpłat fir-
ma rozpocznie montaż. Jak tylko będziemy mieć 
już zaakceptowany harmonogram niezwłocznie go 
Państwu udostępnimy.
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Odrestaurowana kapliczka  
w Zastowie

Zakończone zostały prace remontowo –  
budowlane przy usytuowanej w  Zastowie, w  po-
bliżu pętli MPK kapliczce, będącej jednym z  cha-
rakterystycznych „elementów” panoramy tej miej-
scowości. Kapliczka pochodzi z  1906 roku, a  jej 
fundatorem był Jan Wiatr. 

Koszt wykonanych prac renowacyjnych wy-
niósł 14 803,81 zł (brutto), a  przeznaczane  
na ten cel środki w  całości pochodziły z  budżetu 
gminy.

Poprawa estetyki otoczenia  
w Wysiołku Luborzyckim

W  Wysiołku Luborzyckim, przy przydrożnym 
krzyżu, został poprawiony wygląd przyległe-
go otoczenia: wyremontowane zostały schody, 
wzmocniona została część skarpy oraz zamonto-

wane zostały palisady tworząc miejsce na wykona-
ne nasadzenie roślinne. 

Zadanie realizowane było w oparciu o Fundusz 
Sołecki.

Remont chodnika w Prusach
Zakończony został remont chodnika przy ulicy 

Niepodległości w miejscowości Prusy. Zadanie re-
alizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego. 
Zakres robót obejmował rozebranie istniejącej 

nawierzchni, wymianę obrzeży, uzupełnienie pod-
budowy, regulację studzienek oraz ułożenie nowej 
nawierzchni z kostki brukowej.

Remont w Parku Lipowym
W  Wysiołku Luborzyskim zakończone zostały 

prace związane z remontem istniejących urządzeń 
(stołów, ławek) oraz istniejącego zadaszenia w Par-
ku Lipowym. Prace obejmowały również wykona-
nie paleniska, zakup ławek Zadanie to realizowane 

było z  Funduszu Sołeckiego, sołectwa Wysiołek 
Luborzycki. 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia obiektu przed 
rozpoczęciem prac (zdjęcie po lewej) oraz ich 
efekt końcowy (zdjęcie po prawej).
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„Akademia Przedszkolaka”
Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-

twa Małopolskiego 2014–2020 Gmina Kocmy-
rzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany 
z  Funduszy Europejskich „Akademia Przedszkola-
ka”, numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19. 
W  ramach realizacji projektu zostały zakupione 
zabawki, pomoce dydaktyczne oraz artykuły pla-
styczne na kwotę 333 715, 33 zł. Doposażone, 

odnowione i  nowo zaadaptowane sale są jeszcze 
w trakcie porządkowania. Zostały rozłożone nowe 
zabawki i pomoce dydaktyczne, a na dzieci „z nie-
cierpliwością czekają” artykuły plastyczne. Na ko-
rytarzach znajdują się przymocowane ścianki ma-
nipulacyjne, a także sala do integracji sensorycznej 
oraz do doświadczania świata.

Apel o racjonalne  
korzystanie z wody

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z utrzymującą się w kraju suszą i obo-
wiązkiem przebywania w  domach, skutkującymi 
bardzo dużymi rozbiorami wody z  sieci wodocią-
gowej, Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się 
z apelem o racjonalne i odpowiedzialne korzystanie 
z  wody pobieranej z  gminnej sieci wodociągowej, 
tak aby utrzymać możliwość zabezpieczenia do-
staw wody na podstawowe cele bytowe i higienicz-
ne (cele sanitarne, przygotowywanie posiłków), co 
jest szczególnie ważne w  okresie walki z  rozprze-
strzenianiem się koronawirusa.

Prośba dotyczy ograniczenia wykorzystywania 
wody z sieci w szczególności do podlewania upraw 
i  przydomowych ogródków oraz trawników, zra-
szania podjazdów i mycia samochodów.

Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogod-
ności lecz gminna sieć wodociągowa nie jest w sta-
nie zapewnić ciągłości dostaw przy tak ponadnor-
matywnym zużyciu wody na posesjach. Prosimy 
o  zrozumienie i  solidarność z  wszystkimi Miesz-
kańcami oraz o ograniczenie pobierania wody poza 
cele sanitarne i bytowe.

Podejmując inwestycje związane z zabezpiecze-
niem w  wodę wszystkich Odbiorców usług, doko-
nujemy sukcesywnie działań związanych z moder-
nizacją i rozbudową sieci i obiektów związanych ze 
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.

Zrealizowany został system sterowania i moni-
toringu, który pozwala mieć kontrolę zdalną nad 
ujęciami wód i  podgląd na stan napełnienia zbior-
ników oraz wykryć większe awarie sygnalizowane 
spadkami ciśnienia. Wykonaliśmy rozbudowę sieci 
i spięcia sieci m.in. w Karniowie, Prusach, Zastowie, 
Dojazdowie, Baranówce, Łuczycach, Marszowi-
cach, które w  znacznym stopniu ograniczyły bra-
ki i  przerwy w  dostawie wody. Wybudowaliśmy 
hydrofornię w  Łuczycach oraz w  Maciejowicach 
wraz z  uruchomieniem zbiornika wyrównawcze-
go wody o pojemności 150 m3. Włączona została 

w system dodatkowa studnia w miejscowości Wik-
torowice. Nie poprzestajemy na działaniach zwią-
zanych z  podniesieniem parametrów wydajności 
wodociągów, w  bieżącym roku przystępujemy do 
przebudowy 7 ujęć wód podziemnych, włączenia  
2 dodatkowych studni zasilających system, wybu-
dowanie kolejnej hydroforni oraz włączenie zbior-
nika o pojemności 150 m3 w Rawałowicach.

Mamy też plany inwestycyjne na kolejne lata, nie 
zmienia to jednak faktu, że wszyscy mamy obowią-
zek oszczędzania wody i jej racjonalnego wykorzy-
stania, o co bardzo proszę.

Magdalena Chmiel-Solarz
Dyrektor Zakładu  

Gospodarki Komunalnej
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Przebudowa ujęć wody  
w Łuczycach, Sadowiu,  
Goszczy

Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana 
umowa na przebudowę siedmiu obiektów ujęć wód 
podziemnych – Łuczyce L1, L2, L3, L4, Sadowie S1, 
Goszcza G1, G2. Wykonawcą ww. zadnia jest Fir-
ma Inżynieryjna „SystemBud” Grzegorz Nowak. 
W  zakres prac wchodzą: przebudowa obudowy, 
wymiana włazów, wodomierzy, wymiana scho-
dów / stopni złazowych, montaż sond głębokości, 

zakup i  montaż chloratorów, wymiana kominków 
wywiewnych, sterylizatory wody – lampy UV, wy-
miana części pomp, montaż manometrów, montaż 
kranów i  umywalek do punktów poboru wody dla 
PSSE, wymiana orurowania głębokościowego. 
Wartość umowy wynosi: 624 213,90 zł (brutto). 
Termin realizacji zamówienia wyznaczono od dnia 
podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.

Przebudowa ujęcia wody 
Rawałowice

Przebudowa ujęcia wody Rawałowice R1, R2 
wraz z budową hydroforni i uruchomieniem zbior-
nika 150 m³:

Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana 
kolejna umowa na przebudowę kompleksu ujęcia 
wody w Rawałowicach.

Zakres podpisanej umowy obejmuje następują-
ce prace:

• włączenie w  system zasilania dodatkowego 
zbiornika o pojemności 150 m³,

• budowa hydroforni, wspierającej wieżę ci-

śnień (kula w Karniowie),
• dostosowanie ujęć do nowych urządzeń,
• sterowanie i monitoring,
• zwiększenie parametrów sieci wodociągo-

wej w tym obszarze.
Wykonawcą zadania jest Firma Projektowo-

-Instalacyjna mgr inż. Sławomir Mucha. Wartość 
umowy wynosi: 608 850,00 zł (brutto). Termin re-
alizacji zamówienia wyznaczono od dnia podpisania 
umowy do dnia 30.09.2020 r.

Wiosenne prace porządkowe  
na terenie Gminy

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej 
wykonują prace w  zakresie utrzymania czystości, 
porządku i terenów zielonych:

• Baranówka: czyszczenie poboczy drogi 
gminnej

• Wysiołek Luborzycki: sprzątanie parku li-
powego, skarpy przy szkole podstawowej 
z krzyżem przydrożnym

• Kocmyrzów: sprzątanie, karczowanie działki 

przy PSZOK, sprzątanie wąwozu
• Uporządkowanie terenu pomników pamięci 

na terenie całej Gminy
Sukcesywnie odbywa się sprzątanie przystan-

ków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Za-
kres: opróżnianie koszy, zbieranie śmieci w otocze-
niu, wymiana zniszczonych koszy, montaż nowych, 
uzupełnianie znaków.

Prace w terenie – utrzymanie  
i pielęgnacja zieleni

Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa prowa-
dzimy prace związane z  utrzymaniem oraz pielę-
gnacją zieleni.

W  dniu 16.04.2020 r. wysialiśmy trawę wokół 
stawu w  miejscowości Dojazdów, dzięki czemu 
w  najbliższym czasie teren zyska na wyglądzie 
i  będzie cieszył mieszkańców gminy. Dodatkowo 
przypominamy, że w  zeszłym roku udało nam się 
w sąsiedztwie stawu dzięki dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej wykonać ścieżkę edukacyjno – eko-
logiczną i  posadzić rośliny pyłochwytne, zamon-
tować ławki. W  najbliższym czasie w  miejscu tym 
powstanie również plac zabaw dla najmłodszych, 
wykonany w  ramach funduszu sołeckiego. Trwają 
również prace pielęgnacyjne w  innych miejscach 

gminy. Wykonane zostały prace pielęgnacyjne zie-
leni na rondach wzdłuż drogi 776 oraz uporządko-
wana została zieleń na park & ride w Kocmyrzowie. 
Rośliny zostały nawożone, przycięte, dosypana 
została kora. Przy wjeździe na parking została 
założona rabata z  trawą oraz nowymi roślinami. 
Także 16.04.2020 r. w  Wysiołku Luborzyckim 
podjęliśmy prace porządkowe w  Parku Lipowym, 
które realizowane są z funduszu sołeckiego. W ra-
mach tych prac poprawiamy istniejące urządzenia, 
które zostaną wyremontowane (oczyszczone i od-
malowane), położymy nowe zadaszenie nad sie-
dziskami, wykonamy palenisko, a  także inne prace 
towarzyszące.

Informacje dla przedsiębiorców
W  ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzyso-

wej przedsiębiorcy prowadzący działalność na te-
renie Małopolski mogą uzyskać pomoc finansową 
w postaci:

• bonów rekompensacyjnych – 9 000 zł 
na utrzymany etat. Warunek: w  okresie  
3 miesięcy od uzyskania bonu (tj. otrzymania 
środków), działalność gospodarcza nie zo-
stała zawieszona oraz nie nastąpiła redukcja 
zatrudnienia w stosunku do deklarowanego 

we wniosku o  bon. Termin składania wnio-
sków: od 4 maja do 31 grudnia 2020 r.

• pożyczki płynnościowej – do kwoty 500 
tys. zł (niskooprocentowanej, na utrzymanie 
bieżącej działalności firmy – na okres 6 lat)

Termin składania wniosków:od końca kwietnia 
do 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.rpo.
malopolska.pl/fundusze-a-koronawirus/skorzystaj-ze-
-wsparcia lub pod nr infolinii tel. (12) 616 06 16.
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Prace pielęgnacyjne zieleni  
na terenie Gminy

Pomimo nie łatwej sytuacji systematycznie pro-
wadzone są prace pielęgnacyjne zieleni w  wyzna-
czonych miejscach publicznych na terenie gminy. 
Wykonane zostały już pierwsze koszenia trawy, 
nawożenie roślin, uzupełnienie kory. Ostatnio 
przeprowadzone zostały prace pielęgnacyjne zie-
leni na parkingach typu park and ride w  Kocmy-

rzowie, Łuczycach, Baranówce, na rondzie przed 
kościołem w  Czulicach oraz wokół stawu w  Głę-
bokiej. Dosadzone zostały też rośliny na ścieżkach 
ekologicznych przy stawach w  Baranówce oraz 
Kocmyrzowie, poprawiono wygląd tabliczek zna-
mionowych roślin.

Centrum Zarządzania Edukacją 
informuje
Sześć pytań o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Żłobki i  przedszkola mogą zostać otwarte, ale 
szkoły pozostają zamknięte. Co z dodatkowym za-
siłkiem opiekuńczym? Komu przysługuje? Co, jeśli 
mimo otwarcia placówki rodzic nie zdecyduje się 
wysłać do niej dziecka? Odpowiadamy na najczę-
ściej pojawiające się pytania.

Moje dziecko za miesiąc kończy 8 lat, szkoły 
pozostają zamknięte, czy przysługuje mi dodat-
kowy zasiłek opiekuńczy?

Tak, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysłu-
guje rodzicom dzieci do 8. roku życia w  związ-
ku z  zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, 
przedszkoli czy szkół z  powodu zagrożenia 
koronawirusem.

Szkoły zostają zamknięte, ale żłobki mogą 
być otwarte od 6 maja. Do kiedy dodatkowy za-
siłek opiekuńczy przysługuje?

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów do-
datkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 
24 maja.

Jeżeli żłobek, do którego uczęszcza moje 
dziecko, zostanie otwarty np. 11 maja, to do 
tego czasu mam prawo do dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego?

Tak, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie 
przysługiwał.

Co w sytuacji, gdy żłobek się otworzy, ale 
ze względów bezpieczeństwa ograniczy liczbę 
dzieci, które mogą do niego uczęszczać?

W takim przypadku dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy również będzie przysługiwał.

A jeżeli mimo otwarcia placówki opieki nie 
zdecyduję się posłać do niej mojego dziecka? 
Czy wtedy stracę prawo do dodatkowego zasił-
ku opiekuńczego?

Rodzice mogą być spokojni – jeżeli żłobek czy 
przedszkole zostaną otwarte, a mimo to rodzic nie 
zdecyduje się na posłanie dziecka do placówki z po-
wodu stanu epidemii, dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy będzie przysługiwał.

Czy w takim przypadku również wystarczy 
złożyć oświadczenie, w którym wskażę, w jakim 
okresie chcę pobierać dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy?

Zasady dokumentowania prawa do dodatkowe-
go zasiłku opiekuńczego nie zmieniły się w związ-
ku z  wydłużeniem prawa do jego pobierania  
do 24 maja. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika skła-
dek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie 
o  sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadcze-
nie to jest jednocześnie wnioskiem o  dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działal-
ność pozarolniczą składają oświadczenie w  ZUS. 
Oświadczenie można złożyć w dowolnym momen-
cie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płat-
nik składek nie wypłaci zasiłku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej

Informacja w sprawie  
płatności II raty podatku  
i odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem płatno-
ści II raty podatku oraz opłaty za gospodarowanie 
odpadami informujemy, że wpłaty można uiścić po 
wcześniejszym uzgodnieniu z  Sołtysem lub należ-

ności można uregulować poprzez wpłaty w banku, 
na poczcie lub przelewem internetowym na indy-
widualne konta podane w decyzjach.



MAJ NR 9–10/311–312 MAJ NR 9–10/311–312

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2524

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

2524

Boisko wielofunkcyjne  
w Luborzycy – otwarte

Od 9 maja 2020 r. można korzystać z  boiska 
wielofunkcyjnego w  Luborzycy, według przedsta-
wionych poniżej reguł.

Zasady korzystania z boiska sportowego  
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19
1. Administratorem boiska wielofunkcyjnego 

w  Luborzycy jest Urząd Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca.

2. Boisko jest udostępniane w  godzinach: od po-
niedziałku do niedzieliw godz. 16:00 –20:00.

3. Z boiska korzystać mogą wyłącznie mieszkań-
cy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w zorganizo-
wanych grupach – maksymalnie 6 osób. Dzieci 
do lat 13 mogą korzystać z  boiska tylko pod 
opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do 
grupy 6 osób. Do grupy 6 osób nie wlicza się 
trenera (dla grup szkoleniowych) i  pracowni-
ków obsługi boiska.

4. Korzystanie z  boiska wymaga wcześniejszej 
rezerwacji telefonicznej. Można jej dokonać 
pod nr 12 387 18 11 (CKiP) od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00–15:00.

5. Osoba dokonująca rezerwacji podaje niezbęd-
ne dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres i  nr 
tel. Osoba rezerwująca ponosi odpowiedzial-
ność za grupę.

6. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie 
potwierdzi obecności na miejscu bezpośrednio 
przed początkiem zarezerwowanego terminu.

7. Czas pobytu na boisku wynosi 45 minut, kolej-
ne 15 minut przeznaczone jest na potrzeby de-
zynfekcji infrastruktury.

8. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska ad-
ministrator nie odpowiada.

9. Warunkiem korzystania z  boiska jest posiada-
nie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

10. Korzystający z  obiektu mogą korzystać wy-
łącznie z własnego sprzętu sportowego.

11. W  przypadku niekorzystnych warunków at-
mosferycznych obiekt będzie nieczynny.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

• korzystający z  obiektu zobowiązani są 
wchodząc i  wychodząc do dezynfekowania 
dłoni, wykorzystując ogólnodostępny płyn 
do dezynfekcji,

• podczas wykorzystania boiska obowiązuje 
zachowanie bezpiecznego dystansu między 
osobami,

• na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasła-
niania ust i nosa – nie dotyczy osób przeby-
wających na płycie boiska.

13. Użytkownicy korzystają z  boiska na własną 
odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za 
zniszczenia.

14. Korzystający z  obiektu są zobowiązani  
do przestrzegania niniejszych zasad, a w szcze-
gólności do poleceń pracowników obsługi.

15. W  razie naruszenia powyższego regulaminu 
oraz wytycznych i  rozporządzeń związanych 
z  pandemią COVID-19, administrator ma pra-
wo usunąć korzystającego lub całą grupę ko-
rzystających z  terenu obiektu. W  skrajnych 
przypadkach ma obowiązek podjąć inne dzia-
łania celem przywrócenia przestrzegania zale-
ceń.

Uwaga! Terminarz możliwości korzystania  
z boiska dostępny na stronie Urzędu Gminy. 

V edycja Budżetu Obywatelskiego  
Województwa Małopolskiego 2020

W  związku z  panującą obecną sytuacją, nie 
mamy wyboru – postanowiliśmy przesunąć składa-
nie zadań na jesień. 

W  tym roku na pomysły mieszkańców Ma-
łopolski będziemy czekać od 1 września do 15 
października. 

Jeśli macie już teraz jakieś pytania – jesteśmy do 
Waszej dyspozycji.

Policja informuje
Sprawdzenia autobusów w Powiecie Krakowskim pod kątem 
przestrzegania obowiązujących przepisów

 Do jednych z zadań policjantów w czasie 
epidemii koronawirusa należy kontrola autobusów 
pod kątem ilości przewożonych pasażerów oraz 
uświadamianie przebywających w  nich osób o  za-
grożeniach wynikających z nieprzestrzegania prze-
pisów dotyczących realizacji transportu publiczne-
go w czasie trwania pandemii.

W  przeciągu 6 dni (od 14 do 19 kwietnia br.) 
policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w  Krako-
wie oraz podległych komisariatów przeprowadzili 
aż 651 kontroli autobusów oraz busów, pod kątem 
ilości przewożonych w  nich pasażerów. Okazuje 
się, że kierowcy bardzo odpowiedzialnie podeszli 
do tego obostrzenia, bo żaden z nich nie przekro-
czył limitu przewożonych osób. Przypominamy, że 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami, w  autobu-
sie może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa 
miejsc siedzących.

Zgodnie z  obowiązującymi od 16 kwietnia br. 
przepisami, każda osoba na ulicy ma obowiązek 
zasłaniania ust i nosa. Przeprowadzane w powiecie 
krakowskim kontrole pod kątem przestrzegania 
tego przepisu również napawają nas optymizmem 
i  pokazują, że nasi mieszkańcy stosują się do no-
wych obowiązków.

Kierowcom i  obywatelom dziękujemy za tak 
odpowiedzialnie zachowanie i  poważne traktowa-
nie ograniczeń, jakie zostały wprowadzone w tym 
ciężkim dla nas wszystkich czasie. Postępując w ten 
sposób, chronicie nie tylko siebie, lecz również inne 
osoby, które mają z wami kontakt.

podkom. Justyna Fil
Oficer Prasowy KPP 

w Krakowie
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Podsumowanie weekendu  
majowego w Powiecie Krakowskim

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji w  Krakowie, w  czasie dłu-
giego weekendu majowego, na drogach powiatu 
krakowskiego czuwali nad bezpieczeństwem w ru-
chu drogowym. Nałożono 90 mandatów karnych, 
a pięciu kierujących straciło prawo jazdy. W okre-
sie od 30 kwietnia do 3 maja br. na drogach powiatu 
krakowskiego policjanci skontrolowali ponad 170 
pojazdów, ujawniając przy tym 130 wykroczeń 
w  ruchu drogowym. W  trakcie kontroli mundu-
rowi ujawnili 2 kierujących po spożyciu alkoholu. 
Pięciu kierujących straciło prawo jazdy, z  czego  
4 za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h 
w terenie zbudowanym. Mundurowi zatrzymali też 

11 dowodów rejestracyjnych, wobec stwierdzenia 
nieprawidłowości w  stanie technicznym kontro-
lowanych pojazdów. Z  kolei w  jednym z  pojazdów 
policjanci ujawnili ingerencję w  stan drogomierza 
(cofnięty licznik), co jest przestępstwem zagrożo-
nym karą nawet do 5 lat więzienia. W wyniku ujaw-
nionych naruszeń policjanci nałożyli 90 mandatów 
karnych, a w pozostałych przypadkach zastosowali 
pouczenia. W  długi weekend majowy na drogach 
powiatu krakowskiego odnotowaliśmy też 5 kolizji 
drogowych.

podkom. Justyna Fil
Oficer Prasowy KPP 

w Krakowie

Odwołanie imprez  
organizowanych przez CKiP

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu 
epidemii oraz działaniami mającymi na celu zatrzy-
manie szerzenia się korona wirusa SARS-COV-2, 
w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców 
wszystkie wydarzenia i  zajęcia zostały odwołane 
lub przesunięte na późniejszy termin. Nie odbędą 
się planowane przez nas takie wydarzenia kultural-
no-artystyczne jak: „Dni Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca”, „Regionalny Konkurs Potraw,” Konkurs 
„Odlotowe Dzieciaki”, „Dzień Dziecka w  CKiP”, 

„Dożynki”, Warsztaty Krawieckie, Gminny Prze-
gląd Instrumentalistów, a  także rozrywkowy kon-
cert Orkiestry Dętej „Kosynierzy” z  Luborzycy 
wraz z  duetem „Skaldowie”. O  ewentualnym po-
wrocie do realizowanych „eventów” będziemy Pań-
stwa na bieżąco informować.

Agnieszka Brodowska
Dyrektor Centrum 
Kultury i Promocji

Konkurs na „eko-ozdobę” 
– rozstrzygnięty

W  kwietniu Centrum Kultury ogłosiło konkurs 
na „eko-ozdobę", który cieszył się dużym zainte-
resowaniem, a  nadesłane prace były imponujące. 
Zaangażowali się w nie zarówno dorośli, młodzież 
oraz także dzieci z terenu naszej gminy. 

Prace publikowane były na funpagu Centrum 
Kultury i oceniane przez oglądających je internau-
tów, którzy mieli możliwość oddać swój głos na 
poszczególną prace poprzez polubienia. Jego zwy-
cięzcami zostali:

• I miejsce – Kubuś Korżyński
• II miejsce – Martynka Mazur 
• III miejsce – Joanna Łaba
Zwycięzcy Konkursu otrzymali nagrody – bony 

do sklepu Decathlon, do wykorzystania online, 
które zostały wysłane na maila. Wszyscy uczest-
nicy otrzymają dyplomy i  albumy o  gminie, które 
będzie można odebrać w  pierwszym możliwym 
terminie po zakończeniu kwarantanny. Serdecznie 
gratulujemy!
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Konkurs instrumentalny 
– rozstrzygnięty 

W  kwietniu Centrum Kultury zorganizowało 
także konkurs instrumentalny na interpretację 
„Ody do radości”, z okazji 250 rocznicy urodzin Lu-
dwiga van Beethovena. Został on rozstrzygnięty 
na początku maja br. Jury w  składzie: Paweł Dys, 
Wojciech Świtała oraz Barbara Hawling miało 
trudne zadanie, gdyż każde wykonanie było inte-
resujące i słychać w nim było pracę i serce włożo-
ne w  przygotowania utworu. Ostatecznie jurorzy 
postanowili uhonorować wszystkich wykonawców 
i przyznać im I miejsce ex aequo.

Tak więc zwycięzcami Konkursu zostali: Radek 
Górecki, Tadzio Wierzbanowski, Julia Gut, Wiktor 
Kuźniar, Maciej Śmiałek, Gabriela Makuszewska, 
Lena Dołoszycka, Julian Nowak, Tymoteusz Król, 

Emilka Wcisło, Patryk Giergielewicz, Błażej Ada-
miszyn z mamą, Michał Martowicz, Agatka Marto-
wicz i Marcelinka Martowicz. 

Dyplomy i  nagrody będzie można odebrać 
w  pierwszym możliwym terminie po zakończeniu 
kwarantanny. Serdecznie gratulujemy!

Projekty realizowane przez  
Centrum Kultury i Promocji 

Centrum Kultury i  Promocji złożyło w  pierw-
szym kwartale 2020 roku aż 11 wniosków o dota-
cje na działalność kulturalno-artystyczną oraz na 
potrzeby integracji i wsparcia seniorów.  

Nasze Centrum znalazło się wśród wybranych 
do otrzymania dotacji podmiotów na realizacje 
zadania dotyczącego doposażenie reżyserki z pro-
gramu Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego spośród ponad 600 zgłoszonych wnio-
sków. Dotacja ta dotyczy programu „Infrastruktura 
domów kultury 2020”. 

Centrum rozpoczęło działania związane z  re-
alizacją doposażenia "reżyserki" w  nowy sprzęt 
muzyczny za kwotę 27 500 zł. ( w tym otrzymana 
kwota dofinansowania to 22 000,00 zł). W związ-
ku z  zaistniałą sytuacją epidemiczną zaplanowany 
dzień otwarty z okazji Dnia Dziecka oraz prezenta-
cja zakupionego sprzętu, zostanie wpisana w waka-
cyjny grafik zajęć on-line. 

Planowane zajęcia będą skierowane do wszyst-

kich grup odbiorców, w  tym do osób z  niepełno-
sprawnościami w formie muzykoterapii.

Akcja Centrum Kultury  
ćwiczę w domu 

Pod hasłem #ćwiczę w  domu, wprowadziliśmy 
z  uwagi na brak możliwości prowadzenia zajęć 
w realu, zajęcia online z naszymi trenerami. Można 
obecnie skorzystać z takich aktywności jak:

• Cheerleaders – treningi przez aplikacje 
zoom dla wszystkich grup wiekowych odby-
wają się cztery razy w  tygodniu, zajęcia są 
obecnie bezpłatne, prowadzi je instruktor 

Lidia Stefańska.
• Język Angielski – lekcje przez aplikację sky-

pe dwa razy w tygodniu w poniedziałki i śro-
dy, prowadzi Dagmara Kłębczyk.

• Zumba dla dzieci live przez funpage dwa 
razy w tyg. Zajęcia są bezpłatne prowadzo-
ne przez naszych instruktorów dla dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Otrzymaliśmy także dotacje na wniosek pt. 
„DO EKO DZIEŁA”, złożony do Stowarzyszenia 
Korona Północnego Krakowa z programu „PROW 
2014–2020”

Działania projektowe obejmują prelekcję w pla-
cówkach przedszkolnych i  szkolnych na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z  zakresu ekolo-
gii, prowadzone przez eko – doradcę, warsztaty 
ekologiczne dla seniorów i  chętnych osób pt. „Las 
w słoiku”.

Przewidziany jest także konkurs ekologiczny dla 
uczniów szkół i przedszkoli.

Kwota całkowita 19 260,00 zł, kwota dofinan-
sowania: 17 334,00 zł

Z Fundacji Santander, z programu „Tu mieszkam, 
Tu zmieniam” otrzymaliśmy dofinansowanie na wy-
konanie ogrodu wertykalnego w budynku Centrum 
Kultury i Promocji na kwotę 7000 zł. Realizacja od-
będzie się w  najbliższych miesiącach gdyż obecna 
sytuacja ogranicza działania mające na celu wyko-
nanie takiej aranżacji.

W marcu nasza jednostka zgłosiła się do udziału 
w  projekcie pt. Innowacyjne rozwiązania na rzecz 

aktywizacji cyfrowej z  programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020". Aktualnie 
otrzymaliśmy informację o  przyjęciu do progra-
mu ,,Sieć na kulturę w  podregionie krakowskim”. 
Działania obejmują szkolenie kadry CKiP w jednej 
z czterech ścieżek tematycznych, a następnie szko-
lenie z cyfryzacji dzieci w wieku 10–18 lat. Projekt 
przewiduje przekazania 6 laptopów w formie daro-
wizny na rzecz Centrum Kultury i Promocji.

W  ramach działań zmierzających ku poprawie 
oferty złożyliśmy wniosek do Narodowego Cen-
trum Kultury, pod nazwą: „Kultura w sieci”. Projekt 
polegał będzie na udostępnieniu lokalnej społecz-
ności zajęć oraz warsztatów i koncertów kultural-
nych za pomocą narzędzi on-line. Wykorzystując 
„nowoczesna” stronę internetową planujemy cy-
kliczne koncerty kulturalne, a  także dużą dawkę 
rozrywki za pomocą quizów kulturalnych oraz 
sportowych. Trzymajcie kciuki!

Opr. A. Brodowska
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• Zumba dla dorosłych, prowadzi instruktor 
Kamil Nowak w  poniedziałki, środy i  piątki 
o godzinie 20.00.

• Plastyka prowadzona jest w  poniedziałki 
i  piątki godz. 12.00 podczas zajęć anima-
cyjnych na naszym funpagu przez panią Elę, 
ulubioną instruktor naszych milusińskich.

• Sekcje instrumentalne, zajęcia prowadzone 
są indywidualne poprzez konsultacje z pro-
wadzącymi je instruktorami.

• Sporty walki jak Wushu, Kickboxing prowa-
dzone są od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 15.30–18.00 aplikacja zoom. Projekt 
pn. „Sport łączy pokolenia” skierowany jest 
do dzieci i  rodziców. Zajęcia są bezpłatne, 
logowanie poprzez funpage: „Sport łączy 
pokolenia integruje rodziny”.

• Ladies fitness dance prowadzi nasza in-
struktor Ania we wtorki i  czwartki o  godz. 
20.00 poprzez aplikacja zoom.

• Taniec jazzowy prowadzi instruktor Ewelina 
Konarska Master Move Academy w  ponie-
działki i środy poprzez aplikacja zoom.

• Taniec hip-hopowy prowadzi zajęcia szkoła 
tańca Funky Free z którą na co dzień współ-
pracuje CKiP.

• Taniec dla par, zapisy indywidualne u  in-
struktora tańca Kamila Nowaka.

• Tai Chi prowadzi współpracujący z  CKiP 
trener Michał Adamowicz poprzez aplika-
cje zoom w  poniedziałki i  piątki o  godzinie 
19.00.

• Balet zajęcia w  czwartki dla dwóch grup 
wiekowych o godz. 15.00 i 15.45 prowadzi 
Anna Nowak-Mucha.

Liczymy, iż każda grupa odbiorców naszych 
aktywności znajdzie pośród naszej oferty coś dla 
siebie, a  po zakończonej kwarantannie szczęśliwi 
i zdrowi wrócimy do zajęć w realu.

„Młodzi Kosynierzy” nie zwalniają 
tempa 

Mimo pandemii „Młodzi Kosynierzy” w dalszym 
ciągu kształcą się pod okiem swoich instruktorów, 
podczas lekcji online. Dołączyli do akcji #zostań-
wdomu wraz z  Orkiestrą „Kosynierzy”, poprzez 
publikację zdjęć na profilu FB oraz Instagramie. 

Obecnie nie ma możliwości prowadzenia prób or-
kiestry, dlatego każdy z  młodych adeptów sztuki 
ćwiczy swoją partię indywidualnie, aby niebawem 
ponownie zaskoczyć odbiorców utworami, których 
jeszcze nikt nie słyszał w ich wykonaniu.

Postaw na animacje z CKiP
Zajęcia plastyczno-taneczne online z panią Elż-

bietą Pierwoła w naszym Centrum cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród najmłodszych. Podczas 
relacji „na żywo”, która odbywa się w poniedziałek 
i piątek dzieci ćwiczą małą i duża motorykę, tańczą 
i  wykonuję prace plastyczne w  zależności od te-
matyki danych zajęć. Dzieci wraz z panią Elą, któ-
ra na każdych zajęciach wciela się w  jakąś postać, 
odbyły już podróż do Disneylandu, były żabkami, 

pszczółkami i motylami na łące, a podczas „Święta 
Ziemi” sprzątały i segregowały śmieci. Pierwszego 
Maja, wszyscy pięknie w  biało-czerwonych bar-
wach wykonywali flagę Polski i „super” się bawili jak 
przystało na małych patriotów. Po każdym spotka-
niu powstaje galeria prac w formie filmu lub kolażu 
ze zdjęciami. Serdecznie zapraszamy do udziału 
w tych zajęciach dzieci wraz z rodzicami, animacje 
są bezpłatne.

Nowy cykl aktywności CKiP
Centrum Kultury stale przygotowuje inspirujące 

materiały dla odbiorców naszego fb o tematyce kul-
turalno-artystycznej, a także filmiki inspirujące do 
aktywności sportowej. Powstał już filmik instruk-
tażowy jak wykonać świąteczne dekoracje. Rozpo-
częliśmy edycję cyklu: muzyczne ciekawostki CKIP 
edytowanego na naszym funpagu, aby wspomóc 
oraz inspirować edukacje artystyczną naszych od-
biorców. W połowie maja ruszamy z cyklem poznaj 
Beskidy, który poprowadzi Wojtek Świtała.

W  ramach działań zmierzających ku poprawie 
naszej oferty złożyliśmy wniosek do Narodowe-
go Centrum Kultury, pod nazwą: „Kultura w sieci”. 
Projekt ten polegał będzie na udostępnieniu lo-
kalnej społeczności zajęć oraz warsztatów i  kon-
certów kulturalnych za pomocą narzędzi online. 
Wykorzystując „nowoczesną” stronę internetową 
planujemy cykliczne koncerty kulturalne, a  także 
dawkę rozrywki za pomocą quizów kulturalnych 
oraz sportowych. Trzymajcie kciuki!

Maseczki z CKiP – ciąg dalszy…
Ponad 500 szt. maseczek wielokrotnego użyt-

ku, uszytych przez pracowników Centrum Kultury 
trafiło do ośrodka zdrowia, GOPS-u, strażaków 
i policjantów. Nasze maseczki trafiły także do szpi-
tali, a to na oddział intensywnej terapii Szpitala im. 
Jana Pawła II oraz do Szpitala Dziecięcego w Kra-
kowie – Prokocimiu. Powstał również film instruk-
tażowy jak uszyć samemu maseczkę, który obecnie 
jest prezentowany w „Eko Małopolska TV.” Dyrek-
tor Centrum Kultury przekazuje wyrazy wdzięcz-
ności pani plastyk Elżbiecie Pierwole za jej ogrom-
ne zaangażowanie w tą akcje.
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Zajęcia Tai Chi oraz partnerski  
program „Sport łączy pokolenia”

Dzięki współpracy Centrum Kultury i Promocji 
oraz Krakowskiej Szkoły Wushu mają Państwo nie-
powtarzalną możliwość treningów Tai Chi w domu 
w wersji on-line. Są to zajęcia oddechowe, relaksa-
cyjne, polegające na pracy z  energią. Prowadzone 
są one przez trenera Michała Adamowicza, który 
oprócz bycia trenerem Wushu (uprawnienia zdobył 
min. w Chinach podczas szkolenia dla trenerów re-
prezentacji narodowych z całego świata), jest rów-
nież sędzią międzynarodowym ,a jego doświadcze-
nie w sztukach walki Kung Fu i Wushu to już 31 lat. 
Wszystkie informacje odnośnie zajęć z Tai Chi znaj-
dą państwo na stronie Krakowskiej Szkoły Wushu 
www.ksws.pl oraz na stronie www.ckip.pl

Zajęcia Tai Chi odbywają się w  każdy ponie-
działek i  piątek o  godz.19.00. Zapisać się można 
poprzez wysłanie maila z  deklaracją chęcią udzia-
łu w nich – komunikator dostępny jest również na 
stronie klubu. Zachęcamy do skorzystania z  tej 
możliwości.

Zapraszamy także wszystkich chętnych na bez-
płatne zajęcia Kung Fu, Wushu w  wersji on-line 
czyli wzięcie udziału w programie „Sport łączy po-
kolenia, integruje rodziny”. Treningi są finansowane 

przez miasto Kraków i aby brać udział w zajęciach, 
które odbywają się codziennie od godz. 15.30 do 
18.00 wystarczy zalogować się do aplikacji ZOOM 
przez link dostępny na stronie www.ksws.pl

Zajęcia dedykowane są dla całych rodzin i każdy 
może znaleźć swoją formę ruchu, od ćwiczeń w for-
mie zabawy dla najmłodszych, po techniki walki dla 
starszych. Treningi są prowadzone przez instrukto-
rów Krakowskiej Szkoły Wushu, mających wielolet-
nie doświadczenie w  pracy z  dziećmi i  młodzieżą. 
Serdecznie zachęcamy do udziału w zajęciach.

Kampania „Kupuj świadomie –  
Produkt polski”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie 
z  Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa pro-
wadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – 
Produkt polski”.

Celem akcji jest zwiększanie wiedzy Polaków na 
temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych, 

szczególnie w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. 
Szczegółowe informacje dotyczące kampanii znaj-
dują się na stronie https://www.polskasmakuje.pl/

Wybieranie polskich produktów żywno-
ściowych to wsparcie dla polskich rolników 
i przedsiębiorców.
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„Edukatornia” – oferta warsztatów podnoszących  
kompetencje mieszkańców LGD Stowarzyszenie  
Korona Północnego Krakowa

Niezmiernie miło nam jest poinformować, iż pod 
koniec kwietnia b.r. Stowarzyszenie Korona Północ-
nego Krakowa złożyło do weryfikacji przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego kolej-
ny projekt grantowy, tym razem z zakresu edukacji 
i ekologii (zadania dotyczące wzmocnienia kapitału 
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy spo-
łeczności lokalnej w  zakresie ochrony środowiska 
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem roz-
wiązań innowacyjnych).

Wspomniany projekt to efekt 15 mini projektów 
grantowych złożonych przez organizacje pozarzą-
dowe z  terenu 5 podkrakowskich gmin (Igołomia–
Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michało-
wice, Wielka Wieś i Zielonki). Aktualnie nasza oferta 
jest weryfikowana przez UMWM i  jeśli wszystko 
przebiegnie pomyślnie bezpłatne szkolenia i warsz-
taty będą realizowane w latach 2020–2021. A wa-
chlarz szkoleń jest bardzo szeroki i  różnorodny: 
od warsztatów muzycznych, sztuki ludowej, rę-

kodzieła, artystyczno-ekologicznych po zajęcia 
z  bezpieczeństwa ruchu drogowego, genealogii, 
popularyzacji nauk ścisłych czy kreowania postaw 
proekologicznych i wiele innych. Każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Przypomnijmy, że grant będzie realizowany w ra-
mach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Szczegółowe informacje na temat projektu i na-
szych innych działań znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.koronakrakowa.pl oraz w  biu-
rze Stowarzyszenia pod adresem: remiza OSP – ul.  
W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie.

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa

„Działaj Lokalnie” – nabór wniosków 
Z  dniem 1 maja br. Ośrodek „Działaj Lokalnie” 

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa roz-
począł nabór do programu Działaj Lokalnie. Wnio-
ski można składać przez generator (http://system.
dzialajlokalnie.pl) do 31 maja. Pula do zdobycia 
w tym roku to maksymalnie 6000 zł. Plus obowiąz-
kowy 25% wkład własnym z  czego 5% to wkład 
własny finansowy, a  20 % wkład usługowy, rze-
czowy lub praca wolontariuszy. Wnioski o  dotację 
w ramach Konkursu mogą składać organizacje po-
zarządowe posiadające osobowość prawną, zareje-
strowane w ewidencji prowadzonej przez starostę 
stowarzyszenia zwykłe oraz grupy nieformalne 
mające siedzibę w  gminach: Igołomia – Wawrzeń-
czyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wiel-
ka Wieś, Zielonki. W  tym roku akceptowane będą 

projekty, które przewidują działania zmniejszające 
negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki 
mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, 
sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. 
Mogą też dotyczyć różnych form społecznego za-
angażowania, np.: konieczność zastąpienia działań 
edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich 
do przestrzeni online.

W  razie pytań zachęcamy do kontaktu: osoba 
kontaktowa w  sprawie programu Działaj Lokal-
nie to Katarzyna Nogieć. Można się z  Nią kon-
taktować za pomocą maila info@koronakrakowa.
pl, telefonicznie pod numerem 539 961 799 lub 
poprzez Facebooka. https://www.facebook.com/
DzialajLokalnieKorona/
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O historii KGW Dojazdów  
słów kilka

Koło Gospodyń Wiejskich w Dojazdowie zosta-
ło założone w 1959 roku, a jego pierwszą Przewod-
niczącą była pani Anna Gas, która pełniła swoją 
funkcję do roku 1973. Po niej Przewodniczącą Koła 
została pani Anna Buwaj, która kierowała jego 
działalnością aż do roku 2016. Początkowo Koło 
Gospodyń działało w  ramach istniejącego wów-
czas w  Dojazdowie Kółka Rolniczego i  zajmowało 
się promowaniem szeroko rozumianej kultury pod-
krakowskiej wsi. Ówczesne członkinie Koła organi-
zowały między innymi kursy pieczenia i gotowania, 
często uczestniczyły też w  uroczystościach lokal-
nych i regionalnych, podczas których prezentowały 
śpiewem i tańcem piękno folkloru podkrakowskiej 
wsi. Warto przypomnieć, iż w tamtym okresie Koło 
Gospodyń zajmowało się także sprowadzaniem 
drobiu (kurcząt, gęsi, kaczek i  indyków), który na-
stępnie trafiał do mieszkańców Dojazdowa, a  ho-
dowano go wówczas w Dojazdowie nie mało.

W  roku 2002 dojazdowskie Koło Gospodyń 
Wiejskich uzyskało własną osobowość prawną, 
stając się tym samym niezależną organizacją spo-
łeczną. Dziś do KGW Dojazdów należy 34 osoby 
i są to zarówno panie jak i panowie, mieszkańcy tej 
miejscowości, a kieruje nim, od roku 2016, jako jego 
Przewodnicząca pani Maria Radoszek.

Przez ponad 60 lat swojego istnienia Koło Go-
spodyń stało się ważnym ogniwem integrującym lo-
kalną społeczność miejscowości. Często organizuje 
imprezy o charakterze kulturalnym promujące pod-

krakowski folklor, wspaniałą historię oraz tradycje 
Dojazdowa. Poprzez udział w licznych konkursach, 
przeglądach i  imprezach okolicznościowych Koło 
promuje Dojazdów w gminie, a gminę Kocmyrzów-
-Luborzyca w  powiecie i  województwie. Dzięki 
uczestnictwu w  Dożynkach Wojewódzkich, Do-
żynkach Powiatowych, Targach Płodów Rolnych 
czy Targach Agroturystycznych, organizowanych 
na Uniwersytecie Rolniczym w  Krakowie Koło 
z Dojazdowa nawiązało współprace z organizacja-
mi i  instytucjami rozsianymi po całej Małopolsce, 
wśród których są m.in. Ośrodek Kultury w  No-
wym Targu, Stowarzyszenie Kultury Sieniawskiej 
w  Sieniawie, a  także Stowarzyszenie „Przyjaciół 
Łuczanowic” oraz Stowarzyszenie „Przyjaciół 
Wadowa”. W  kwietniu 2015 roku Koło nawiązało 
współprace z  Zespołem Szkół Specjalnych nr 14 
w Krakowie – Nowej Hucie, do której uczęszczają 

uczniowie z terenu naszej gminy. W tym roku już po 
raz czwarty uczestniczyło w organizowanym w tej 
szkole międzynarodowym Konkursie Cukierniczo 
– Kucharskim. Oczywiście KGW Dojazdów bierze 

także udział w  każdej imprezie, której celem jest 
promocja dziedzictwa kulturalnego wsi i  regionu 
organizowanej na terenie naszej gminy. Spośród 
wielu gminnych imprez szczególną wagę ma dla 
członków Koła udział w  Gminnym Konkursie Po-
traw Regionalnych oraz Dożynkach Gminnych, na 
których Koło odnosiło liczne sukcesy.

Promocja Dojazdowa, a  także gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, to również corocznie organizowa-
ne przez KGW Dojazdów „przyjęcia” uczestników 

pielgrzymek na Jasną Górę. Ważnym elementem 
działalności Koła jest integracja mieszkańców, któ-
rą członkowie KGW starają się osiągnąć organizu-
jąc między innymi wspólne wycieczki krajoznawcze 
oraz wyjazdy pielgrzymkowe. Dla Koła z Dojazdo-
wa szczególne znaczenie ma pielgrzymka, której 
trasa rozpoczyna się na placu świętego Stanisława 
w Dojazdowie, a kończy w Bazylice św. Michała Ar-
chanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika na 
Skałce. Poprzez swoją działalnością Koło wspiera 

również sportowców z  klubu sportowego „Par-
tyzant” Dojazdów, zwłaszcza podczas organizacji 
imprez o  charakterze ogólnogminnym, takich jak 
piłkarski Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca.  

Ostatnie lata, jak podkreślają sami członkowie 
dojazdowskiego KGW to: „dobre lata, to czas kiedy 
nasze Koło może poszczycić się wieloma sukcesa-
mi, spośród których szczególnie cenny jest dla nas 
tytuł Najlepszego Koła Gospodyń Wiejskich, jakim 
zostaliśmy uhonorowani w  plebiscycie redakcji 
„Dziennika Polskiego” w 2015 roku”. 

Opr. J. St. Kozik
Fot. KGW Dojazdów
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Portret społeczny Wiktorowic  
w XVII wieku

Wiktorowice są jedną z najmniejszych miejsco-
wości współczesnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
Z  tego względu wydawać się może, że wieś ta nie 
odgrywa szczególnego znaczenia w  życiu lokalnej 
społeczności, ani też nie posiada interesującej hi-
storii. Jednak dzięki zachowanym zapisom w księ-
gach metrykalnych parafii Raciborowice możemy 
poznać mieszkańców Wiktorowic już sprzed ponad 
czterystu lat, określić ewolucję ich nazwiska, za-
wody i profesje którymi się trudnili oraz jakie mieli 
związki rodzinne. Dzięki zachowanym metrykom 
poznajemy nie tylko najdawniejszych poświad-
czonych imiennie mieszkańców Wiktorowic ale 
także odkrywamy najdawniej żyjących włościan 
współczesnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Na 
podstawie zachowanych ksiąg metrykalnych uda-
ło się zrekonstruować następujące rodziny żyjące 
w Wiktorowicach w XVII wieku:
1. Rodzina Wojciecha i  Agnieszki Batory. Mieli 

córkę Agnieszkę (ur, przed 1605)

2. Rodzina Kacpra i Małgorzaty (nie posiadali na-
zwiska), której synem był Walenty (ur. 1605 
rok)

3. Rodzina Jana i  Reginy (nie posiadali na-
zwiska), której synem był Józef (ur. 1610).  
Jan był woźnicą Wojciecha Krasuskiego herbu 
Nieczuja, sekretarza królewskiego,

4. Rodzina Stanisława i  Agnieszki (nie posiadali 
nazwiska), byli zagrodnikami, ich córką była Ur-
szula (ur. 1610)

5. Rodzina Jana i  Doroty Dyabelek. Jan był bu-
downiczym. Mieli córkę Reginę (ur. 1615), któ-
ra prawdopodobnie poślubiła Mikołaja Wilczka 
z Kończyc w 1644 roku

6. Rodzina Szymona i Reginy (nie posiadali nazwi-
ska). Szymon określany jest jako: „ubogi”, jego 
żona była komornicą. Być może zamieszkiwali 
w  chacie zamożniejszych gospodarzy lub za-
grodników. Mieli syna Walentego

7. Rodzina Kacpra i  Agnieszki. Mieli syna Feliksa 
(ur. 1615), który później zwany był Gasperek 
(wzmianka z 1646 roku)

8. Rodzina Tomasza i  Szczęsnej Treya (?). Mieli 
córkę Agnieszkę (ur. 1621)

9. Rodzina Macieja i  Reginy Poznańczyków. Byli 
zagrodnikami i prawdopodobnie dzierżawcami 
Wiktorowic oddając pobór ze wsi na wojnę ze 
Szwecją (4 maja 1629 roku). Mieli dzieci: Łuka-
sza (ur. 1622) i Reginę (ur. 1625)

10. Rodzina Jana i Katarzyny Hołdów. Byli zagrod-
nikami. Ich córką była Zofia (ur. 1623)

11. Rodzina Feliksa i  Reginy Kasprzyckich. Mieli 
córkę Jadwigę (ur. 1623)

12. Rodzina Franciszka i  Katarzyny Siudek. Mieli 
syna Krzysztofa (ur. 1625)

W  okresie lat 1605–1625 Wiktorowice były 
wsią ubogą i niewielką. Zamieszkiwało ją około 13 
rodzin wyłącznie chłopskich, które liczyły łącznie 
około 33–40 osób. Jak wiadomo Wiktorowice były 
w  tym okresie częścią dóbr klasztoru cystersów 
w  Mogile na rzecz którego mieszkańcy oddawali 
dziesięcinę. 

Jak wynika ze źródeł, w tym czasie w Wiktoro-

wicach żyły 3 rodziny zagrodnicze, które mieszkały 
we własnych drewnianych chatach otoczonych nie-
wielkim polem rolnym lub ogrodem. Obserwujemy 
także jednego budowniczego i  dwie wyrobnice 
oraz ubogiego nie posiadającego własnej chaty. Tyl-
ko jeden mieszkaniec miał dość „intratną posadę” 
będąc woźnicą sekretarza królewskiego Wojciecha 
Krasuskiego. Życie mieszkańców Wiktorowic I po-
łowy XVII wieku to obraz zmagań z wieloma prze-
ciwnościami. Obrazu tego dopełnia jeszcze ucisk 
wsi przez wojsko w 1620 roku, zapewne dotkliwy, 
gdyż uskarżają się na nie za nadmierne obciążenia, 
włościanie Wiktorowic i  Rybitw. Ponadto chłopi 
wiktorowiccy byli obciążani podatkami uchwalny-
mi przez sejm na rzecz wojny ze Szwecją w  1629 
roku. Pobór ten pobrany był od włościan Wikto-
rowic przez Macieja Poznańczyka od 1 łanu kmie-
cego z dziesięciną, 1 zagrody z rolą, 1 koła zakup-
nego, 1 rzemieślnika w łącznej kwocie: 9 florenów  
i 2 grosze.

Następne źródła metrykalne dotyczące spo-
łeczności Wiktorowic obejmują lata 1638–1655. 
W okresie tym występują tam następujące rodziny 
włościańskie:
1. Rodzina Feliksa i Jadwigi Kacperków. Feliks jest 

synem Kacpra (włościanina wiktorowickiego 
od którego przybrał nazwisko Gasperek lub 
Kacperek). Feliks i  Jadwiga mieli córkę Apolo-
nię (ur. 1639 rok)

2. Rodzina Wojciecha i  Zofii Kawulów, których 
dziećmi byli: Wojciech (ur. 1639), Stanisław (ur. 
1642) i Maciej (ur. 1645)

3. Rodzina Macieja i  Agnieszki Partaczów, któ-
rych dziećmi byli: Jan (ur. 1640), Mikołaj (ur. 
1642) i Wawrzyniec (ur. 1645)

4. Rodzina Tomasza i Agnieszki Synalów, których 
dziećmi byli: Agnieszka (ur. 1638), Regina (ur. 
1641), Jadwiga (ur. 1642) i Zofia (ur. 1646)

5. Rodzina Walentego i  Barbary Kudrów, którzy 
mieli syna Wawrzyńca (ur. 1641)

6. Rodzina Franciszka i  Katarzyny Siudków, któ-
rych dziećmi byli: Jadwiga (ur. 1642), Walenty 
(ur. 1644) i Katarzyna (ur. 1645)

7. Rodzina Jana i  Anny Cichych, których dziećmi 

byli: Agnieszka (ur. 1643) i Anna (ur. 1645)

8. Rodzina przybyszów, gospodarzy Jakuba 
i  Agnieszki, którzy mieli córkę Jadwigę (ur. 
1644)

9. Rodzina Walentego i  Katarzyny Twardzików, 
których synem był Szymon (ur. 1646)

10. Rodzina Andrzeja i Reginy Pieconków, których 
synem były bliźnięta: Adam i Ewa (ur. 1646)

11. Rodzina Macieja Dziwisza, który z  pierw-
szą żoną Katarzyną miał syna Augustyna (ur. 
1650), drugą jego żoną była Anna z którą miał 
syna Jakuba (ur. 1653)

12. Rodzina Franciszka Gajowego, który z  pierw-
szą żoną Reginą miał syna Jakuba (ur. 1652), 
drugą jego żoną była Jadwiga, z którą miał cór-
kę Katarzynę (ur. 1654)

13. Rodzina krawca Wojciecha i  Ewy (nie mieli 
nazwiska), których synem był Bartłomiej (ur. 
1653)

14. Rodzina Franciszka i  Katarzyny (nie posiada-
li nazwiska), których córką była Elżbieta (ur. 
1654)

15. Rodzina Wojciecha i Reginy Czyra, których cór-
ką była Zofia (ur. 1655)

16. Rodzina Jana i  Doroty Slinków, których córką 
była Agnieszka (ur. 1655)

Na podstawie powyżej zrekonstruowanych 
członków rodzin możemy określić liczebność Wik-
torowic w okresie lat 1638–1655 na około 50 osób. 
Wśród mieszkańców spotykamy krawca. Zaobser-
wować możemy zaledwie dwie osiadłe z  ojca na 
syna rodziny: Kacperków i Siudków. 

W następnych latach od 1656 aż do 1673 roku 
nie posiadamy danych dotyczących mieszkańców 
Wiktorowic. Wydawać by się mogło, że brak me-
tryki chrztów za ten okres wiąże się z  burzliwym 
okresem „potopu szwedzkiego” (na rozkaz Karola 
Gustawa pod koniec września 1655 roku oddziały 
szwedzkie przez trzy dni rabowały klasztor w Mo-
gile w którym chłopi z  jego włości zgromadzili za-
pasy kruszców, odzieży i żywności, Szwedzi zrabo-
wali wówczas złoty i srebrny sprzęt liturgiczny oraz 

Włościanin z okolic Mogiły na tle klasztoru  
(fragment okładki pracy N. Ekielskiego pt.  

Okolica Mogiły, Kraków 1864, druk Czasu)
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bibliotekę klasztorną) i  wojen które nawiedziły 
w tym okresie Polskę, jednak przyczyna jest nastę-
pująca: ... Anno Domini 1676 Jako Pan Bóg nawie-
dzał ogniem Księdza Wojciecha Stremeskiego na 
ten czas wikarego Raciborowskiego Metryka zgo-
rzała … Przyczyną był więc żywioł natury, o  któ-
rym wspomniano na początku racibowickiej księgi 
chrztów obejmujących latach 1674–1704.

Sytuacja demograficzna Wiktorowic w  latach 
1675–1700 wygląda na tle I  połowy XVII wieku 
bardzo dobrze. W  tym okresie udało się zrekon-
struować następujące rodziny:
1. Rodzina kmieciów, czyli zamożnych chłopów 

Marcina i Reginy Siudków, którzy mieli następu-
jące potomstwo: Dorota (ur. 1675, żona Bartło-
mieja Bącka z Zastowa), Maryna (ur. 1677, żona 
Józefa Bącka także z Zastowa) Małgorzata (ur. 
1679) oraz prawdopodobnie Elżbieta (poślubi-
ła Wojciecha Woycika z  Raciborowic w  1683 
roku). Chata Marcina Siudka zapewne była 
zamożna i  obszerna, gdyż zamieszkiwał w  niej 
także wyrobnik Mikołaj Pucek (zm. 1692). Mar-
cin Siudek zmarł przed lub w 1684 roku, zosta-
wiając owdowiałą żonę Reginę, która poślubiła 
Jakuba Koluda z Woli (nie wiadomo jakiej)

2. Rodzina Jakuba i Reginy Siudków, których cór-
ką była Teresa (ur. 1686)

3. Rodzina Walentego i  Agnieszki Czubków, któ-
rych córką była Katarzyna (ur. 1676)

4. Rodzina Michała i  Zofii Kawulów, których 
dziećmi byli: Tomasz (ur. 1676) i  Wojciech (ur. 
1678)

5. Rodzina Macieja i  Krystyny Kawulów, których 
dziećmi byli: Kazimierz (ur. 1677), Franciszek 
(ur. 1678), Maciej (ur. 1681), Zofia (ur. 1683) 
oraz Józef (ur. 1685). Krystyna Kawulowa 
zmarła około 1686 roku, po czym Maciej Ka-
wula ożenił się po raz drugi z Katarzyną, z którą 
miał córkę Katarzynę (ur. 1687)

6. Rodzina przybyszów, gospodarzy Wojciecha 
i Reginy (nie posiadali nazwiska), ich córką była 
Katarzyna (ur. 1677)

7. Rodzina Wojciecha i Anny Kaniów, których sy-
nem był Stanisław (ur. 1679)

8. Rodzina Bartłomieja zwanego „Stary Tkacz” 
i  Elżbiety, których synem był Bartłomiej (ur. 
1680)

9. Rodzina Wojciecha i Agnieszki Kurów, których 
dziećmi byli: Andrzej (ur. 1681), Krzysztof (ur. 
1685) i Jan (ur. 1688)

10. Rodzina Tomasza Tkacza (nazwisko lub rzemio-
sło wykonywane przez Tomasza) i Elżbiety, któ-
rych córką była Regina (ur. 1682)

11. Rodzina przybyszów, gospodarzy Piotra i  Zo-
fii Muchów, którzy mieli syna Krzysztofa (ur. 
1683)

12. Rodzina Tomasza i  Katarzyny Kwapis, których 
dziećmi byli: Regina (ur. 1684) i  Andrzej (ur. 
1686)

13. Rodzina zagrodnicza Bartłomieja i Elżbiety Pro-
kopów (Prokupów), których dziećmi byli: Ma-
ryna (ur. 1684) i  Małgorzata (1686). Elżbieta 
Prokopowa zmarła w 1694 roku, po czym Bar-
tłomiej Prokop ożenił się po raz drugi z Marian-
ną, z którą miał dzieci: Jana (ur. 1695) i Krzysz-
tofa (ur. 1699)

14. Rodzina Bartłomieja i  Agnieszki Kwapis, któ-
rych dziećmi byli: Agnieszka (ur. 1685), Maciej 
(ur. 1688) i Kazimierz (ur. 1690)

15. Rodzina Jana i Marianny (Maryny) Wilkosików, 
których dziećmi byli: Jan (ur. 1685) i Józef (ur. 
1693)

16. Rodzina Stanisława i Barbary (nie mieli nazwi-
ska), których córką była Zofia (ur. 1686)

17. Rodzina Macieja i Marianny Stąpałów, których 
dziećmi byli: Krzysztof (ur. 1688) i  Jan (ur. ok. 
1675 zm. 1691)

18. Rodzina Stanisława i  Teresy Nawara, których 
córką była Zofia (ur. 1689). Stanisław Nawara 
z  drugą żoną Maryną miał syna Łukasza (ur. 
1693)

19. Rodzina Kazimierza i  Jadwigi Głuszków, któ-
rych synem był Jakub (ur. 1689)

20. Rodzina Grzegorza i  Reginy Bieroniów (Bie-
rończyków), których dziećmi byli: Wojciech (ur. 

1690) i Zuzanna (ur. 1691)

21. Rodzina Szymona i  Reginy Kallebów, którzy 
mieli córkę Marynę (ur. 1691)

22. Rodzina Macieja i  Reginy Gajowych, którzy 
mieli córkę Jadwigę (ur. 1691)

23. Rodzina Jana i Zofii Gajowych, którymi dziećmi 
byli: Dorota (ur. 1692) i  Stanisław (ur. 1693). 
Zofia Gajowa zmarła w  1694 roku, a  jej mąż 
w 1697

24. Rodzina Stanisława i  Reginy Kowalów (nazwi-
sko bądź profesja Stanisława), których córką 
była Barbara (ur. 1692)

25. Rodzina Szymona i Reginy Włodarczyków, któ-
rych córką była Apolonia (ur. 1694)

26. Rodzina zagrodnicza Grzegorza i  Reginy 
Szwaczków, którzy mieli córkę Małgorzatę (ur. 
1694)

27. Rodzina ubogich komorników Jana i  Agniesz-
ki Kusiów, którzy mieli córkę Łucję (ur. 1694). 
Agnieszka Kusiowa zmarła w 1695 roku

28. Rodzina Stanisława i Reginy Usnął, których sy-
nem był Grzegorz (ur. 1695)

29. Rodzina Jakuba i Zofii Skotaków. Ich synem był 
Jan (ur. 1695)

30. Rodzina Gwidona i  Jadwigi Niedbałków, któ-
rych synem był Stefan (ur. 1697). Jadwiga Nie-
dbalina zmarła w 1698 roku

31. Rodzina Kazimierza i  Łucji, których synem był 
Wojciech (ur. 1698)

32. Rodzina Łukasza i Agnieszki Kucaków (lub Ku-
caczków). Ich dziećmi byli: Paweł (ur. 1699) 
i Dorota (ur. 1700)

33. Rodzina Kazimierza i  Łucji Komrusów (?), któ-
rych synem był Jan (ur. 1699)

W  latach 1675–1700 liczba ludności Wikto-
rowic oscylowała w  okolicach 105 mieszkańców 
i zwiększyła się około dwukrotnie w porównaniu ze 
stanem z I połowy XVII wieku. W latach 1675–1700 
wzmiankowane są co najmniej 33 rodziny we wsi, 
których znaczna część nie mieszkała we własnych 
chatach, gdyż ich nie posiadała. Często rodziny 
uboższe mieszkały pod strzechami zamożniejszych 
gospodarzy.

Lepiej sytuowani chłopi wychowywali i  utrzy-
mywali tzw. dzieci niczyje, pochodzące z niejasnych 
związków lub od nieznanych rodziców. Wiadomo, 
że w Wiktorowicach urodziły się dwie dziewczynki 
(lub zostały podrzucone), których rodzice byli nie-
znani. Były to Marianna (ur. 1690) i Ewa (ur. 1692).

Wydaje się, że w  pierwszej połowie XVII wieku 
dzierżawcami majątku cystersów mogilskich w Wik-
torowicach byli miejscowi zagrodnicy lub kmiecie. 
W II połowie XVII wieku wśród dzierżawców spoty-
kamy szlachtę, którą reprezentują: Anna Podgórksa 
(zm. 1685) i Eleonora Złocka (zm. 1695) oraz Anna 
Lochmanowa (zmarła w wieku 22 lat w Wiktorowi-
cach w 1700 roku), która została pochowana przed 
ołtarzem kościoła w Raciborowicach.

W  II połowie XVII wieku włościanie Wiktoro-
wic trudnią się oprócz rolnictwa, dodatkowo także 
przędzeniem lnu i tkactwem. Być może wzmianko-
wany w  1680 roku Bartłomiej zwany Stary Tkacz 
był pionierem tkactwa we wsi. 

Wydaje się, że przez większość XVII wieku za-
chowały ciągłość (z  ojca na syna) dwie rodziny: 
Siudków, którzy za swego nestora rodowego Mar-
cina Siudka (zm. około 1684 roku) określani są mia-
nem kmieci, czyli bardzo zamożnych i samowystar-
czalnych chłopów oraz ród Kawulów.

Bibliografia:

Księga chrztów parafii Raciborowice lata 1604–1655

Księga chrztów parafii Raciborowice lata 1674–1704

Księga pogrzebów parafii Raciborowice lata 1690–1729

Księga ślubów parafii Raciborowice lata 1638–1758

Rejestr poborowy województwa krakowskiego z 1629 roku

K. Hoszowski: Obraz życia i zasług opatów mogilskich, Kraków 1867

F. Siarczyński: Obrazy panowania Zygmunta III króla polskiego i szwedzkiego, t. 1–2, Poznań 1843

K. Niesiecki: Herbarz polski, Lipsk 1839–1845

Oprac. Stefan Tochowicz
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Wiadomości Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej
Potrzebujesz wsparcia psychologicznego lub socjalnego?

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie działający przy tut. 
Ośrodku Pomocy Społecznej zaprasza osoby do-
świadczające przemocy do korzystania z poradnic-
twa specjalistycznego przy użyciu zdalnych środ-
ków komunikacji: telefonicznie bądź e-mailowo. 
Poradnictwo psychologiczne świadczone jest przez 
psychologa – M. Kopańska, współpracującego od 
kilku lat z GOPS Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

Psycholog będzie dla Państwa dostępny w  na-
stępujące dni: 

wtorek i piątek od godziny 16:00 do 18:00, pod 
numerem telefonu: 12 387 11 71 oraz mailowo: 
majek_kop@poczta.fm

Poradnictwo socjalne pełnić będą pracownicy 
socjalni od poniedziałku do piątku w godzinach pra-
cy Ośrodka pod numerem telefonu 12 387 11 10.

Aplikacja mobilna – „Twój parasol”
Informujemy Państwa o  funkcjonowaniu bez-

płatnej aplikacji mobilnej – „Twój parasol”, która 
stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożli-
wiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informa-
cji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie: 
https://twojparasol.com

Aplikacja ta umożliwia m.in. dyskretny kontakt 
z  wcześniej skonfigurowanym adresem email, 
a  także możliwość szybkiego wybrania telefonu 
alarmowego w  nagłych przypadkach, jak również 

zawiera informacje, które mogą być pomocne oso-
bom krzywdzonym np. informacje z zakresu prawa. 
Sytuacja alienacji związana z  obecnie panującym 
stanem epidemii i  zasadami dotyczącymi ograni-
czeń w  przemieszczaniu się, może być wyjątkowo 
trudna dla osób doznających przemocy rodzinie. 
Dlatego też aplikacja ta może być szczególnie przy-
datna w  obecnym czasie, zwłaszcza w  kontekście 
utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności 
zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

Koronawirus – w pytaniach i odpowiedziach Ministerstwa
Czy tylko za pomocą maski mogę zasłonić 

usta i nos? 
Nie. Dopuszcza się również zakrywanie ust 

i  nosa przy pomocy części odzieży (np. chusty, 
apaszki, szalika).

Czy w samochodzie również obowiązuje na-
kaz? 

Jeśli podróżujemy sami lub z bliskimi, z którymi 
mieszkamy lub z  dzieckiem do 4 lat – nie ma obo-
wiązku zasłaniania twarzy. Jeśli jednak jedziemy 
z  pasażerami obcymi, tzn. z  takimi, z  którymi nie 
mieszkamy – musimy zasłonić usta i nos.

Czy w kościele również powinniśmy zasłaniać 
usta i nos? 

Tak, nakaz obowiązuje w miejscach kultu religij-

nego. Jedynie kapłani, którzy odprawiają obrzęd, 
są zwolnieni z  tego obowiązku, wyłączając z  tego 
osoby sprawujące posługę.

Czy w sklepach i na targowiskach obowiązuje 
nakaz zasłaniania ust i nosa? 

Tak, nakaz obowiązuje we wszystkich obiek-
tach handlowych, placówkach handlowych i  na 
targowiskach. Nie dotyczy jedynie pracowników 
tych miejsc, którzy nie mają kontaktów z klientami. 
Magazynier rozładowujący towar na zapleczu – 
nie musi zakrywać twarzy. Kasjer, który obsługuje 
klientów – musi mieć zakryte usta i nos.

Jestem rolnikiem. Czy muszę zakrywać twarz, 
kiedy pracuję na polu, w gospodarstwie? 

Nie. Rolnicy wykonujący prace gospodarskie nie 

muszą zasłaniać twarzy.
Obowiązek zakrywania twarzy obowiązuje 

w miejscach publicznych. Czy mogę odsłonić 
twarz, jeśli jestem w banku, wypłacam pienią-
dze, a kasjer chce sprawdzić, czy jestem osobą, 
za którą się podaje? 

Tak. Policjanci, strażnicy graniczni, kasjerzy 
w  banku czy sprzedawcy w  sklepie mogą zażądać 
od nas odkrycia twarzy w celu identyfikacji. Mamy 
obowiązek uczynić to na ich prośbę.

Jestem kasjerką. W jaki sposób mam wytrzy-
mać w maseczce wiele godzin? To bardzo nie-
komfortowe. 

Pracownicy sklepów i  punktów usługowych 
mogą zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, 
jeśli wszystkie kasy, punkty sprzedaży, okienka itd. 
są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną 
ochronną.

Pracuję na poczcie. Część obowiązków wy-
konuję na zapleczu, część przy okienku. Kiedy 
muszę zasłaniać usta i nos? 

Nie ma obowiązku zakrywania twarzy w miejscu 
pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dana osoba 
ma kontakt z kimś z zewnątrz – klientem, interesan-
tem itp. Dlatego osoba obsługująca

Przy domu mam ogród. Czy na swoim prywat-
nym terenie muszę również zakrywać usta i nos? 

Jeśli przebywamy na terenie prywatnym, a więc 
na tarasie, czy w  ogrodzie, nie musimy zasłaniać 
twarzy.

W naszym bloku znajduje się pralnia i suszar-
nia. Czy trzeba tam zakrywać nos i usta? 

Jeżeli przebywamy w  takich miejscach jak par-
king podziemny, suszarnia, strych, pralnia, klatka 
schodowa, piwnica – które są częścią wspólną blo-
ków mieszkalnych – wówczas również mamy obo-
wiązek zasłonięcia ust i nosa.

Dlaczego należy nosić rękawiczki w sklepie? 
Noszenie rękawiczek w  miejscach publicznych 

zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem. Pa-
miętaj! Po zdjęciu rękawiczek należy umyć ręce, 
a  także dbać o to, aby nie dotykać twarzy, nosząc 
rękawiczki. 

Do kiedy będą obowiązywać dodatkowe 
ograniczenia? 

Do odwołania. Bieżące daty obowiązywania 
zasad bezpieczeństwa dostępne są na gov.pl/web/
koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Dlaczego wprowadzane są dodatkowe ogra-
niczenia? 

W Polsce coraz więcej osób jest zarażonych ko-
ronawirusem. Wciąż jednak mamy lepszą sytuację 
niż inne kraje w  Europie i  na świecie. Zależy nam, 
aby tak zostało. Podjęta przez polski rząd decy-
zja o  wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń ma 
za zadanie jak najszybciej zwalczyć koronawirusa 
w Polsce. Wierzymy, że wprowadzenie ograniczeń 
na wczesnym etapie pozwoli nam uniknąć sytuacji 
z Włoch czy Hiszpanii.

Opiekuję się starszą osobą. Czy przez wpro-
wadzone ograniczenia będę mógł jej pomagać? 

Tak. Nadal będzie można pomagać takiej osobie.
Dlaczego w szkołach, przedszkolach, żłob-

kach i na uczelniach zawieszone są zajęcia? 
Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki 

takim działaniom ograniczymy w Polsce duże sku-
piska ludzi. Im mniej ludzi w  jednym miejscu, tym 
mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się 
koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja 
o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli 
działać zapobiegawczo.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
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Walczymy z fałszywymi informacjami na temat koronawirusa
Plotki dotyczące koronawirusa zalewają inter-

net. Nagle okazuje się, że każdy ma wśród rodziny 
lub znajomych kogoś, kto pracuje w  ABW, CBA, 
KPRM, MON, MSWiA i codziennie dzieli się porcją 
wiarygodnych i  tajnych informacji. To nieprawda! 
Właśnie dlatego, że legendy tak chętnie są poda-
wane dalej, rozprawiamy się z nimi w tym miejscu.
Najważniejsze mity dot. koronawirusa: 

Czy psy i koty przenoszą koronawirusa? Nie. 
Brak jest dowodów, że zwierzęta domowe mogą 
przenosić koronawirusa SARS-CoV-2, który powo-
duje COVID-19.

Czy służby chodzą po domach i sprawdzają 
przebywającym na kwarantannie temperaturę? 
Nie. Policja sprawdza przestrzeganie kwarantanny 
bezkontaktowo.

Czy zachorowanie na koronawirusa często 
kończy się śmiercią? Nie. U  ponad 80 proc. pa-
cjentów przebieg choroby jest łagodny. Ciężkie 
powikłania występują u osób starszych, z obniżoną 
odpornością i z chorobami przewlekłymi.

Czy koronawirus jest bardziej zakaźny od in-
nych znanych nam wirusów? Koronawirus jest 

bardzo zakaźny, ale daleko mu do zakaźności wiru-
sów takich jak odra czy ospa wietrzna.

Czy picie alkoholu chroni przed wirusem? Nie. 
Picie alkoholu nie chroni przed wirusem. Alkohol 
obniża odporność organizmu.

Czy częste picie wody zwalcza koronawirusa? 
Nie! Aby ograniczyć ryzyko zakażenia, przestrze-
gaj zasad higieny i unikaj kontaktu z dużymi skupi-
skami ludzi.

Czy w Polsce zabraknie żywności? Nie! W Pol-
sce nie zabraknie żywności. Jesteśmy jednym z naj-
większych producentów żywności w Europie.

Czy domowe testy na koronawirusa są sku-
teczne? Nie! Wiarygodny test na obecność koro-
nawirusa może przeprowadzić tyko placówka me-
dyczna.

Czy sklepy zostaną zamknięte? Czy nie bę-
dzie można dostać jedzenia i leków? Nie! Wszyst-
kie sklepy spożywcze, drogerie i apteki są otwarte 
– również te w galeriach i centrach handlowych.

Źródło:www.gov.pl

Straciłem pracę, co teraz? Przewodnik po rozwiązaniach  
dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Pierwszym krokiem będzie rejestracja w  urzę-
dzie pracy – dzisiaj łatwo i szybko zrobisz to online. 
Jakie są dostępne formy aktywizacji bezrobotnych? 
Jak wygląda przykładowy proces rejestracji? Czym 
jest „prerejestracja” jako bezrobotny w czasie epi-
demii koronawirusa?  

W  połowie kwietnia weszło w  życie nowe roz-
porządzenie w  sprawie rejestracji bezrobotnych 
i poszukujących pracy. To nie tylko szereg ułatwień 
dla zainteresowanych. Przepisy przewidują także 
szczególny sposób postępowania przy „prereje-
stracji” jako bezrobotny albo poszukujący pracy 
w  trakcie epidemii koronawirusa. Wychodząc na-
przeciw wnioskom zgłaszanym przez urzędy pracy 
oraz obywateli, w  nowym rozporządzeniu prze-
widziano szczególny sposób postępowania przy 
„prerejestracji” jako bezrobotny albo poszukujący 
pracy w trakcie epidemii koronawirusa. Rozwiąza-

nie to będzie miało charakter czasowy, czyli będzie 
stosowane tylko w  okresie zawieszenia lub ogra-
niczenia funkcjonowania powiatowych urzędów 
pracy w  związku z  epidemią COVID-19. Zgodnie 
z przyjętym rozwiązaniem zamiast osobistej wizyty 
ubiegającego się o zarejestrowanie w urzędzie pra-
cy – pracownik urzędu pracy zadzwoni do niego, by 
potwierdzić, że faktycznie ubiega się on o rejestra-
cję. W  trakcie rozmowy możliwe będzie również 
wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczą-
cych sposobu wypełnienia formularza elektronicz-
nego, czy też załączonych dokumentów.

Rejestracja odbywać się będzie na podstawie:
• danych zawartych w  przedłożonym formu-

larzu
• dokumentów załączonych do formularza
• danych zawartych w dostępnych rejestrach
• informacji przekazanych w  rozmowie te-

lefonicznej z  pracownikiem powiatowego 
urzędu pracy przez osobę ubiegającą się 
o  zarejestrowanie jako bezrobotny lub po-
szukujący pracy

Za dzień dokonania rejestracji przepisy rozpo-
rządzenia uznają dzień przeprowadzenia rozmo-
wy telefonicznej. Co ważne, osoby, które przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia złożyły for-
mularz bez wymaganych dokumentów, będą mo-
gły również zostać zarejestrowane w  tym trybie. 
W przypadku braku możliwości ustalenia bez tych 
dokumentów ich statusu lub uprawnień, będą one 
zobowiązane do ich dołączenia.

Dostępne formy aktywizacji osób bezrobotnych: 
Każda osoba gotowa do podjęcia zatrudnienia 

może skorzystać z szerokiego spektrum usług i in-
strumentów rynku pracy przewidzianych dla osób, 
które zarejestrują się w urzędach pracy jako osoby 
bezrobotne.

Należą do nich między innymi:

Pośrednictwo pracy
W ramach pośrednictwa pracy możesz liczyć na 

szybką pomoc urzędu pracy w nawiązaniu kontaktu
z  pracodawcami, którzy poszukują pracowni-

ków. Każda oferta pracy zgłoszona do urzędu pra-
cy jest upowszechniana w  Centralnej Bazie Ofert 
Pracy na stronie https://oferty.praca.gov.pl/. Bazę 
ofert pracy możesz przeglądać w komputerze sta-
cjonarnym oraz na urządzeniach przenośnych ta-
kich jak tablet, czy smartfon.

Poradnictwo zawodowe
W  ramach poradnictwa zawodowego możesz 

skorzystać ze wsparcia profesjonalnego doradcy 
zawodowego. Uzyskasz u niego pomoc m.in. w za-
kresie: wyboru lub zmiany zawodu, zaplanowania 
kariery zawodowej, uzupełnienia kwalifikacji zawo-
dowych, określenia swoich kompetencji i zaintere-
sowań, zaplanowania rozwoju zawodowego. Do-
radca pomoże Ci również przygotować dokumenty 
aplikacyjne i  przygotuje Cię do rozmów kwalifika-
cyjnych z pracodawcami w sprawie pracy.

 
 

Szkolenie
Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu 

uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umie-
jętności i  kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 
potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umie-
jętności poszukiwania zatrudnienia. Urząd pracy 
może zaproponować osobie bezrobotnej szkolenie 
grupowe lub tzw. szkolenie indywidualne, gdy bez-
robotny sam wybiera szkolenie z oferty rynkowej. 
Może być realizowane w ramach umowy trójstron-
nej (zawieranej przez starostę z  pracodawcą i  in-
stytucją szkoleniową) lub jako szkolenie w ramach 
bonu szkoleniowego (przeznaczonego dla osób 
bezrobotnych do 30 r.ż.).

Staż
Staż oznacza nabywanie umiejętności prak-

tycznych do wykonywania pracy poprzez wyko-
nywanie zadań w  miejscu pracy, bez nawiązania 
stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą 
a pracodawcą, według określonego programu i trwa  
do 6 miesięcy, zaś w przypadku osób do 30 roku życia  
do 12 miesięcy.

Prace interwencyjne
Jest to zatrudnienie bezrobotnego przez pra-

codawcę z  dofinansowaniem pracodawcy przez 
urząd pracy części wynagrodzenia za zatrudnienie 
osoby bezrobotnej. Celem jest ułatwienie bezro-
botnym powrotu na rynek pracy. Prace interwen-
cyjne mogą trwa od 6 do 24 miesięcy.

Roboty publiczne
Jest to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie 

dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac 
organizowanych przez gminy, powiaty (z wyłącze-
niem PUP-ów) organizacje pozarządowe statutowo 
zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, 
kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki 
zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, 
a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są 
finansowane lub dofinansowane ze środków samo-
rządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy 
celowych, organizacji pozarządowych, spółek wod-
nych i ich związków.

źródło: MRPiPS



MAJ NR 9–10/311–312

wiadomości lokalne+

46

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

MAJ NR 9–10/311–312

wiadomości lokalne+

47

REKLAMY

Prawnik radzi...
Pomoc przedsiębiorcom – znowelizowana  
tarcza antykryzysowa
I. Jedną z  wielu form pomocy, które niesie zno-

welizowana ustawa tzw. „tarczy antykryzy-
sowej 2.0.” jest możliwość uzyskania przez 
mikroprzedsiębiorców pożyczki w  wysokości 
do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej (art. 
15zzd ustawy o zwalczaniu COVID-19). W wie-
lu przypadkach będzie ona przyjmować formę 
bezzwrotnej pożyczki. Jakie formalności trze-
ba spełnić, by nie narazić się na obowiązek jej 
spłaty? Oto kroki, które należy wykonać (zwra-
cam w szczególności uwagę na punkt nr 3):

3. złożenie wniosku o udzielenie pożyczki do Po-
wiatowego Urzędu Pracy, z jednoczesnym pod-
pisaniem umowy pożyczki stanowiącej załącz-
nik do wniosku,

4. prowadzenie działalności gospodarczej przez 
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,

5. złożenie wniosku o  umorzenie pożyczki – na-
leży to zrobić w  terminie 14 dni liczonych od 
zakończenia wymaganego okresu (3 miesięcy) 
prowadzenia działalności.

II. Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie spo-
łeczne – co do zasady instrument ten dotyczy 
zwolnienia ze składek jeszcze nie opłaconych. 
Jednakże, jeśli przedsiębiorca uregulował już 
składki za marzec, to – na skutek nowelizacji – 
może zostać zwolniony z obowiązku opłacenia 
składek za marzec 2020 r. również wtedy, gdy 
już je uiścił. Aby odzyskać należność, należy 
o to wnieść do ZUS (art. 24 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych w  zw. z  art. 31zo 
i 31zp ustawy o zwalczaniu COVID-19).

III. Świadczenie postojowe – jest wypłacane 
przez ZUS i  w  większości przypadków wynosi 
2080 zł. Może zostać przyznane, gdy w wyniku 
COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu 
działalności, odpowiednio przez osobę prowa-

dzącą pozarolniczą działalność gospodarczą 
albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, 
z  którymi została zawarta umowa cywilno-
prawna. Uwaga! Świadczenie to można otrzy-
mać więcej niż raz – podstawą jest oświad-
czenie osoby uprawnionej, której wypłacono 
świadczenie postojowe i  wykazanie w  nim, że 
sytuacja materialna wskazana we wniosku 
o przyznanie świadczenia nie uległa poprawie. 
Ponowna wypłata tego świadczenia nastąpi nie 
wcześniej niż w miesiącu następującym po mie-
siącu wypłaty świadczenia postojowego.
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