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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, ale 
również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

      Zachowaj co najmniej 2 metry odległości  
od osób, które kaszlą i kichają. 

     Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów  
o stanie epidemii.

     W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu  
lub duszności, w zależności od nasilenia objawów, 
skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ  
lub niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112. 
Możesz również skontaktować się z najbliższą stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, szczególnie jeśli miałeś 
kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie. 

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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XVII Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

We wtorek 14 lipca 2020 roku odbyło się po-
siedzenie XVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca, w której uczestniczyli ze względu na obo-
wiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, 
tylko Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obrady 
rozpoczęła część proceduralna, podczas której 
Rada Gminy zatwierdziła porządek obrad, a także 
przyjęła protokół z poprzedniej XVI Sesji. W pierw-
szym punkcie realizowanego porządku obrad, głos 

zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przed-
stawił zebranym informację o pracy w okresie po-
między XVI a XVII Sesją Rady Gminy. Po zakoń-
czonym wystąpieniu pana Wójta, Przewodniczący 
Stałych Komisji Rady: Władysław Zięciak – Komisja 
Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Katarzyna Kone-
wecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Spo-
łecznych przedłożyli Radzie informację o przebiegu 
posiedzeń kierowanych przez nich Komisji, które 

odbyły się w tym samym okresie.
W dalszej części obrad Rada podjęła następują-

ce uchwały:
• w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzo-
wie-Luborzycy,

• w sprawie aktualizacji Regulaminu przyzna-
wania dotacji na dofinansowanie wymiany 
kotłów i pieców w indywidualnych gospo-
darstwach domowych na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca,

• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 
Krzysztoforzyce,

• w sprawie określenia średniej ceny jednost-
ki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca 
w roku szkolnym 2020–2021,

• w sprawie współfinansowania funkcjonowa-
nia Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień w Krakowie prowadzonego przez Gmi-
nę Kraków,

• w sprawie dotacji z budżetu gminy dla jedno-
stek OSP,

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca na 2020 rok,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2020–2035.

Posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad, omówieniem spraw bieżących 
i wolnymi wnioskami.
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Wybory prezydenckie 2020
W niedzielę 12 lipca 2020 roku odbyła się II tura 

wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 
Jej zwycięzcą został dotychczasowy Prezydent 
RP Andrzej Duda, który zdobył poparcie 51,03% 
głosujących. Na jego kontrkandydata Rafała Trza-
skowskiego głosowało 48,97% wyborców. Tym sa-
mym Andrzej Duda został wybrany na swoją drugą 
kadencję i urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej będzie pełnił przez kolejne pięć lat.

Frekwencja wyborcza w II turze wyborów wy-
niosła 68,18 % i była jedną z najwyższych frekwen-
cji wyborczych w historii Polski po roku 1989.

W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, we wszyst-
kich dziesięciu Obwodowych Komisjach Wybor-
czych, zwycięstwo odniósł Andrzej Duda, który 
uzyskał poparcie 60,93% głosujących. Rafała Trza-
skowskiego poparło natomiast 39,07% wyborców. 
Frekwencja wyborcza w naszej gminie, w II turze 
wyborów prezydenckich, była wyższa od frekwen-

cji ogólnopolskiej i wyniosła 70,97%. Najwyższą 
frekwencję zanotowano w Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr 6 w Dojazdowie, gdzie głosowało 
75,48% uprawnionych do głosowania oraz Obwo-
dowej Komisji Wyborczej nr 4 w Łuczycach, gdzie 
wyniosła ona 74,22%.

Ponad 4,5 mln zł na realizację 
gminnych inwestycji

Ponad 4,5 mln zł na realizację gminnych inwesty-
cji z rządowego programu pn. „Fundusz Inwestycji 
Samorządowych” w ramach „Tarczy dla Samorzą-

dów” otrzymała Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. 
Dnia 1 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca promesę, na ręce Wójta Marka 
Jamborskiego, przekazał Minister Infrastruktury 
Andrzej Adamczyk. W spotkaniu, podczas którego 

nastąpiło przekazanie ww. promesy uczestniczy-
li także Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz 
Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca Małgorzata Doniec.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od nakła-
dów inwestycyjnych w tegorocznym budżecie, 
a dzięki realizacji wielu inwestycji nasza gmina 
otrzymała jedną z najwyższych kwot wsparcia 
w Powiecie Krakowskim.

„Małopolskie OSP 2020” –  
przyznana dotacja
 Uchwałą Sejmiku Małopolskiego Nr XXIII/326/20 
z dnia 1 lipca 2020 r. przyznano nam dotację  
w wysokości 22 438 zł na roboty budowlano-re-
montowe na remizie OSP w Karniowie.

Będzie to pierwszy etap robót zaplanowanych 
w roku bieżącym, polegający na dociepleniu tarasu 
nad częścią garażową wraz z położeniem płytek 
gresowych i wykonaniem stalowej balustrady oraz 
montażu dwóch bram garażowych do remizy. Sza-
cowany koszt realizacji zadania to kwota 89 751 zł.

Kontynuacja budowy chodnika 
przy drodze wojewódzkiej nr 776

Dnia 17 czerwca 2020 r. została podpisana 
umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
776 polegająca na budowie chodnika wraz z odwod-
nieniem i przebudową zjazdów (w miejscowości Pie-
trzejowice)” z firmą produkcyjno – handlowo-trans-
portową „TRANSFIG” Wiesław Figa z Przegini 
Duchownej.

Przebudowa drogi prowadzona będzie na odcin-
ku 060 km 1+363,43–060 km 1+541,50, a w za-
kres prac wchodzą głównie:

• roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy 
i punktów wysokościowych

• roboty rozbiórkowe nawierzchni w celu wy-
konania chodnika

• roboty ziemne
• roboty nawierzchniowe (warstwa ścieralna, 

wiążąca, podbudowa)
• położenie nawierzchni chodnika

• umocnienie skarp i dna rowu
• wykonanie kanalizacji deszczowej
• montaż balustrady
• oznakowanie
Wartość umowy wynosi: 279 702 zł brutto.
Zadanie realizowane jest w ramach IS (Inicja-

tywy Samorządowe) na podstawie porozumienia 
z dnia 17 kwietnia 2020 r. pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego a Wójtem Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Województwo Małopol-
skie uczestniczy w kosztach inwestycji w wysoko-
ści 50 % i Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w wyso-
kości 50 %.

Termin realizacji inwestycji: koniec sierpnia 
2020 r.
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O G Ł O S Z E N I E 

WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA
z dnia 02.06.2020r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca 

Na podstawie art.  17  pkt  1  ustawy z  dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu

przestrzennym  (tj.  Dz.  U.  2020.  poz.  293) oraz  art.  39.1  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.

o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2020. poz. 283), zawiadamiam

o podjęciu  przez  Radę  Gminy  Kocmyrzów  -  Luborzyca  Uchwały  Nr  XV/132/2020

z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca uchwalonego Uchwałą Nr

XLII/327/2018 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie miejscowego

planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectw  Gminy  Kocmyrzów  –  Luborzyca,  zwanego dalej

Planem.

Podejmowana zmiana Planu dotyczy: 

1) tekstu Planu – w zakresie zdiagnozowanej w trakcie obowiązywania Planu potrzeby wprowadzenia

uszczegółowienia ustaleń znajdujących się w § 7. tekstu Planu „Zasady obowiązujące na całym

obszarze Planu” w odniesieniu do istniejącej zabudowy zagrodowej w terenach o przeznaczeniu

budowlanym  uzyskanym  dla  tych  terenów w  ramach  uprzednio  sporządzanych  MPZP;

korekta ustaleń  będzie  polegać  na  wprowadzeniu  do  tekstu  Planu  jednoznacznych  zapisów

sankcjonujących  funkcjonowanie  istniejącej/historycznej  zabudowy  zagrodowej  znajdującej  się

w terenach o przeznaczeniu budowlanym na terenie Gminy;

2) rysunku  Planu  –  zmiana  będzie  dotyczyć  obszaru  położonego  w sołectwie  Goszyce  w gminie

Kocmyrzów – Luborzyca (części działki nr 82/1) i będzie polegać na zmianie przeznaczenia z terenu

o funkcji usługowej na teren o funkcji  mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectw

Gminy Kocmyrzów - Luborzyca oraz prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany planu.

Wnioski wykraczające poza zakres określony w powołanej Uchwale Rady Gminy Kocmyrzów -

Luborzyca nie będą podlegały rozpatrzeniu w trybie niniejszej procedury planistycznej.

Wnioski     należy składać do Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 

ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca, woj. Małopolskie    

w terminie do dnia 29.07.2020r. 

Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

(-) Marek Jamborski

Dofinansowanie w ramach  
konkursu „Kapliczki Małopolski”
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 
XXIII/321/20 z dnia 1 lipca 2020 r. udzielił Gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca pomocy finansowej na re-
alizację zadania pn. „Kompleksowe prace konserwator-
sko-budowlane przy kapliczce Matki Boskiej w Baranów-
ce z 1864 r. na terenie Zespołu Dworskiego z 1926 r.”  
w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 
2020”. Szacowany koszt rewitalizacji kapliczki  
to 38 610,70 zł, a przyznana kwota dotacji:  

15 000,00 zł. W trosce o zachowanie naszego dzie-
dzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń na do-
finansowanie zadań związanych z podejmowaniem 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkowych kapliczkach, figu-
rach świętych, czy przydrożnych krzyżach Zarząd 
Województwa Małopolskiego przeznaczył 500 tys. 
złotych. Wsparcie otrzyma 46 jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym nasza Gmina.

Budowa sali gimnastycznej  
w Karniowie

Z końcem czerwca br. zakończył się kolejny etap 
prac prowadzonych przy budowie sali gimnastycz-
nej w Karniowie. Zostały wymurowane ścian zarów-
no sali gimnastycznej, jak również części sanitarnej. 
Wykonany został wieniec i konstrukcja pomocnicza 
pod montaż więźby dachowej nad pomieszczeniem 
sali. 

Wylane zostały również stropy nad częścią sa-
nitarną. Roboty realizowane są zgodnie z harmono-
gramem rzeczowo-finansowym.
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O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

z dnia 08.06.2020r. 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca -

po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Wydział Prawny i Nadzoru

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  oraz po akceptacji procedury

naprawczej przez  ten Wydział. 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)  oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu infor-

macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-

nach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081

z późn.zm.),  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany naprawczej

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Lubo-

rzyca wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Koc-

myrzów – Luborzyca Nr XIV/125/2020 z dnia 17 lutego 2020. 

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, 

32-010 Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, woj. Małopolskie, 

w terminie od    19.06.2020  r. do 14.07.2020r.   w godz. od 11.oo do 14.oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu   13.07  .2020r.

w     Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca,   o godz. 10  00  .

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

mogą wnosić uwagi do przedmiotu zmiany planu zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3  ustawy  o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j.)  . Uwagi należy składać

do  Wójta Gminy Kocmyrzów -  Luborzyca,  Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca,  32-010

Luborzyca,  ul.  Jagiellońska  7,  woj. Małopolskie,  w  terminie  do  dnia  28.07.2020r. Uwaga

powinna zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę i  adres wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku oraz

oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

(-) Marek Jamborski

Gminne przetargi
I. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej 1267K polegające na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w istniejącym  
pasie drogowym w miejscowości Kocmyrzów”. 

Postępowanie to prowadzone jest na podsta-
wie porozumienia zawartego dnia 30 03.2020 r. 
pomiędzy Powiatem Krakowskim a Wójtem Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

Zakres przedmiotu zamówienia stanowią 
głównie: roboty ziemne, roboty nawierzchniowe 
(warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa), poło-
żenie nawierzchni chodnika, wykonanie kanalizacji 

deszczowej, montaż znaków drogowych, barierki, 
wycinka drzew, wykonanie przejścia dla pieszych, 
wraz z doświetleniem peronów przystanku trans-
portu publicznego oraz niezbędnymi uzgodnienia-
mi w tym zakresie.

Aktualnie trwa ocena złożonych ofert. Termin 
realizacji ww. zadania: do 30 października 2020 r.

II. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie 
otoczenia budynku kultury – świetlicy wiejskiej w miejscowości Dojazdów”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty w za-
kresie burzenia i rozbiórki istniejących obiektów 
budowlanych, roboty ziemne i wyrównanie terenu, 
roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
z instalacją odwodnienia terenu oraz montaż zbior-
ników na wody opadowe, wykonanie podbudowy 
drogi dojazdowej do budynku, ścieżek ruchu pie-

szego oraz miejsc parkingowych, roboty instalacyj-
ne wodno-kanalizacyjne, montaż bramy przesuwa-
nej, zabezpieczenie skarpy za budynkiem, montaż 
rolet antywłamaniowych na budynku kultury – 
świetlicy wiejskiej.

Aktualnie trwa ocena złożonych ofert. Termin 
realizacji ww. zadania: do 20 października 2020 r.

Dofinansowanie modernizacji  
boiska sportowego w Łuczycach

Dofinansowanie w ramach Programu  
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa 
– MIRS”. 

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwa-
łą Nr XXII/310/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. 
udzielił Gminie Kocmyrzów-Luborzyca pomocy 
finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja 
boiska sportowego w Łuczycach polegająca na re-
nowacji nawierzchni trawiastej, wymianie i montażu 
wyposażenia” w ramach Projektu „Małopolska infra-
struktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2020. 

Dzięki realizacji ww. zadania zyskamy wysokiej ja-
kości obiekt sportowy i rekreacyjny, a tym samym 
– nowe, atrakcyjne możliwości spędzania wolne-
go czasu. W ramach ww. Programu pozyskaliśmy 
wsparcie w wysokości 63 840,00 zł., a szacowany 
koszt całkowity inwestycji wynosi 119 757,06 zł. 
Na dofinansowanie zadań związanych z budową 
oraz modernizacją istniejących już obiektów Za-
rząd Województwa Małopolskiego przeznaczył  
12 mln złotych, a 102 jednostki samorządu teryto-
rialnego otrzyma wsparcie
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Montaże instalacji 
fotowoltaicznych

Trwają montaże instalacji fotowoltaicznych na 
nieruchomościach naszych Mieszkańców w ra-
mach projektu pn. Partnerski projekt budowy in-
stalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Wo-
jewództwa Małopolskiego.

Zgłoszonym, przez firmę SANITO Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie, Podwykonawcą na terenie Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca jest firma: Przedsiębiorca, 
Dariusz Ciochoń, prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Cogito Energy Dariusz Ciochoń 
z siedzibą w Woli Rzędzińskiej nr 320B, 33-150 
Wola Rędzińska. Sukcesywnie firma ta będzie 
się kontaktować z Mieszkańcami celem montażu 
instalacji.

Podpisanie umowy na wymianę 
pieców

Podpisano umowę na Projekt pn. „Wymiana 
pieców węglowych starego typu na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca”. 

Dnia 19 czerwca 2020 r. została podpisana 
przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego umo-
wa z Zarządem Województwa Małopolskiego 
o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Wymia-
na pieców węglowych starego typu na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca”, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020, poddziałanie 4.4.1. Ob-
niżenie poziomu niskiej emisji – ZIT. 

Całkowita wartość projektu 568 528,00 zł, 
wartość dofinansowania 559 988,33 zł. 

Projekt zakłada wymianę 80 źródeł ciepła na 
terenie gminy. 

Głównym, bezpośrednim celem projektu jest 
poprawa jakości powietrza w Gminie Kocmyrzów-
-Luborzyca, a przez to w całej Małopolsce poprzez 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cie-
plarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań. 
W wyniku wsparcia likwidacji źródeł niskiej emisji, 
starych kotłów i pieców węglowych nastąpi obni-
żenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 
oraz redukcja emisji CO

2
. 

Wśród celów długofalowych należy wymienić:
• poprawę jakości powietrza w Gminie 

Kocmyrzów-Luborzyca,
• polepszenie stanu środowiska naturalnego 

dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery,

• spadek zachorowań mieszkańców gminy 
i regionu na choroby, zwłaszcza układu od-
dechowego i nowotwory,

• pozytywny wpływ na rozwój społeczno-go-
spodarczy gminy, podniesienie standardu 
życia mieszkańców.

„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 tegoż projektu w Przedszkolu 
Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w Wy-
siołku Luborzyckim zakupiony został sprzęt multi-
medialny, a także wykonano został plac zabaw na 
łączną kwotę 159 300,86 zł.
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Program „Moja Woda” –  
możliwość składania wniosków  
do WFOŚiGW w Krakowie

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o do-
finansowanie na instalacje przydomowej retencji 
w ramach programu „Moja Woda” przygotowa-
nego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Beneficjentami są osoby fizyczne będące wła-
ścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, 
na której znajduje się budynek mieszkalny jedno-
rodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budo-
wanych. W ramach programu można otrzymać 
maksymalnie 5 tysięcy złotych, nie więcej jednak 
niż 80% poniesionych kosztów instalacji zatrzymu-
jących wodę z okolicy. Mogą to być nie tylko oczka 
wodne, ale również zbiorniki retencyjne podziem-
ne i naziemne, przewody odprowadzające wody 
opadowe oraz elementy do nawadniania czy inne-
go wykorzystania zgromadzonej wody.

Wnioski z terenu województwa małopol-
skiego należy składać w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, ul. Kanonicza 12.

W celu uzyskania dofinansowania należy wejść 
na stronę WFOŚiGW w Krakowie: https://www.

wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/ 
i zapoznać się z dostępnym tam regulaminem. 
Następnie należy pobrać formularz wniosku, wy-
pełnić go w wersji elektronicznej i wysłać na ad-
res moja.woda@wfos.krakow.pl. Poprawnie wy-
pełniony wniosek należy następnie wydrukować, 
podpisać i złożyć w siedzibie Funduszu lub wysłać 
pocztą. Termin realizacji powyższego programu 
obejmie lata 2020–2024, podpisanie umów reali-
zowane będzie do 30 czerwca 2024 r., natomiast 
wydatkowanie środków do końca 2024 r. Okres 
kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 
30.06.2024 r. – zadanie nie może być zakończone 
przed datą złożenia wniosku. Nabór wniosków ma 
charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 
31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania 
puli środków.

W celu uzyskania dodatkowych informacji 
pytania można zadawać na adres e-mail: moja.
woda@wfos.krakow.pl lub kontaktować się 
z pracownikami:

Joanna Czeluśniak – 516 280 008
Malwina Mazurek – 511 122 940

Najnowsze zmiany w Programie 
„Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program 
dopłat do wymiany starych źródeł ciepła na pa-
liwo stałe oraz prac termomodernizacyjnych.  
Od 15 maja br. zostały wprowadzone w nim zmia-
ny. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe infor-
macje dotyczące możliwości uzyskania dofinanso-
wania: zakup i montaż nowego źródła ciepła tj. min. 
kotłowni gazowej lub pompy ciepła typu powie-
trze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów 
ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

W ramach programu dodatkowo mogą być wy-
konane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego 
elementu z zakresu): 

• demontaż oraz zakup i montaż nowej insta-
lacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym 
kolektorów słonecznych),

• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicz-
nej,

• zakup i montaż wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła,

• zakup i montaż ocieplenia przegród budow-
lanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/
bram garażowych (zawiera również demon-
taż),

• dokumentacja dotycząca powyższego za-
kresu: audyt energetyczny (pod warunkiem 
wykonania ocieplenia przegród budowla-
nych), dokumentacja projektowa, eksperty-
zy.

Maksymalna kwota dofinansowania w przypad-
ku wymiany źródła ciepła wynosi:

• na kocioł na gaz – 20 000 zł plus 5 000 zł na 
instalację fotowoltaiczną, 

• na pompę ciepła typu powietrze-woda albo 
gruntowej pompy ciepła – 25 000 zł plus  
5 000 zł na instalację fotowoltaiczną, 

Istnieje możliwość uzyskanie dofinansowania do 

10 000 zł bez wymiany źródła ciepła na jedno z ni-
żej wymienionych przedsięwzięć:

• ocieplenie przegród budowlanych, okien, 
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażo-
wych 

• zakup i montaż wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła, wykonanie audytu ener-
getycznego (pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych), doku-
mentacji projektowej, ekspertyz.

W celu wzięcia udziału w programie należy zło-
żyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
(WFOŚiGW). Rozpatrzenie wniosku odbywa się 
w terminie do 30 dni od daty wpływu do WFOŚi-
GW w Krakowie. Wnioskodawcą (Beneficjentem) 
w programie może być osoba, której roczny dochód 
nie przekracza 100 000 zł (stanowiący podstawę 
obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożo-
nym zeznaniu rocznym PIT), osoba fizyczna będą-
ca właścicielem lub współwłaścicielem budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dopuszcza się 
wydzielenie lokalu użytkowego o powierzchni nie-
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej bu-
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dynku. Budynki nowo budowane nie kwalifikują się 
do programu. Wniosek składa się w postaci elek-
tronicznej: poprzez aplikację internetową tj. Por-
tal Beneficjenta dostępny na stronie https://portal.
wfos.krakow.pl/ lub poprzez serwis gov.pl: https://
www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-
-powietrze. Możliwe jest także złożenie wniosku 
w wersji papierowej. 

Maksymalny termin zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia – nie później niż 30 miesięcy od 
daty złożenia wniosku, w przypadku gdy budynek 
jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. W ra-
mach Programu nie udziela się dofinansowania na 
zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budyn-
ku, na jeden budynek może być udzielone jedno 
dofinansowanie, integracja projektu z programem 

„Mój Prąd” (możliwość złożenia jednego wniosku).
Co ważne, w najbliższym czasie w realizacje 

programu zaangażowane zostaną banki. Będzie 
też możliwe uzyskanie podwyższonego poziomu 
dofinansowania, w przypadku gdy przeciętny mie-
sięczny dochód na jednego członka rodziny nie 
przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobo-
wym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym 
(niezbędne będzie zaświadczenie o dochodzie wy-
dawane przez gminę).

Szczegółowe informacje na temat programu 
można uzyskać m.in. na stronie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie: https://portal.wfos.krakow.pl/

Opr. Aneta Caba

Powszechny Spis Rolny 2020
W terminie od 1 września do 30 listopada 

2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., 
na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny 
Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest 
obowiązkowy.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje 
dotyczące PSR 2020 przesłane przez Urząd Staty-
styczny w Krakowie:

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycz-
nym dostarczającym szerokiego zakresu informacji 
o gospodarstwach rolnych na wszystkich szcze-
blach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu 
są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kre-
owania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rol-
nego:

• zapewnienie bazy informacyjnej o gospo-
darstwach rolnych i związanych z nimi go-
spodarstw domowych, koniecznej dla reali-
zacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki 
rolnej i społecznej na wsi;

• dostarczenie informacji niezbędnych do 
planowania polityki żywnościowej, trendów 
hodowli zwierząt gospodarskich, struktury 
zasiewów upraw rolnych;

• analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na 
przestrzeni ostatnich 10 lat;

• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie 
dostarczenia informacji na potrzeby orga-
nizacji międzynarodowych – EUROSTAT, 
FAO, OECD;

• aktualizacja statystycznego rejestru gospo-
darstw rolnych i przygotowanie operatów 
do pogłębionych badań reprezentacyjnych 
z zakresu rolnictwa w kolejnych latach. 

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 

2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy 
z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rol-
nym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane, doty-
czące m.in.:

• osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
• położenia gospodarstwa na obszarach 

o ograniczeniach naturalnych;
• osobowości prawnej;
• typu własności użytków rolnych;
• produkcji ekologicznej;
• rodzaju użytkowanych gruntów;
• powierzchni zasiewów według upraw;
• powierzchni nawadnianej;
• zużycia nawozów mineralnych i organicz-

nych;
• pogłowia zwierząt gospodarskich według 

grup wiekowo-użytkowych;
• rodzaju budynków gospodarskich;
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie 

rolnym;
• wkładu pracy w gospodarstwo rolne użyt-

kownika i członków jego gospodarstwa do-
mowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach 

indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie-
mających osobowości prawnej. W przypadku 
gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodar-
stwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte 
wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha 
użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa 
o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych pro-
wadzące działy specjalne produkcji rolnej lub pro-
dukcję rolną o następującej skali:

• 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
• 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
• 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
• 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
• 0,5 ha – dla chmielu;
• 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
• 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
• 0,1 ha – dla tytoniu;
• 5 sztuk – dla bydła ogółem;
• 20 sztuk– dla świń ogółem;
• 5 sztuk – dla loch;
• 20 sztuk – dla owiec ogółem;
• 20 sztuk – dla kóz ogółem;
• 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
• 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywa-

nych w warunkach fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych 
kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony 
spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszech-
nego będzie samospis internetowy – każdy rolnik 
będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na 
własnym urządzeniu mającym połączenie z Inter-
netem, za pośrednictwem interaktywnej aplika-
cji dostępnej na stronie internetowej Głównego 
Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą 
udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (prze-
prowadzany przez rachmistrza telefonicznego) 
oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez 
rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospo-
darstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to 
sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie po-
siadający w domu dostępu do Internetu będą mieli 
zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażo-
nych w sprzęt komputerowy z dostępem do Inter-
netu w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS 

badania statystyczne, realizowane są z zacho-
waniem wysokich standardów bezpieczeństwa, 
w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatycz-
ne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpie-
czeństwa stosowane przez statystykę publiczną 
spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną 
ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowią-
zane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. 
Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są 
pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sank-
cjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce wła-
ściwego komisarza spisowego składają pisemne 
przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że 
będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki 
publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką za-
wodową statystyka, a poznane w czasie ich wyko-
nywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy 
wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wy-
korzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień 

i analiz statystycznych oraz do aktualizacji ope-
ratów do badań statystycznych prowadzonych 
przez służby statystyki publicznej.
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Udostępnianie lub wykorzystywanie danych 
uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów 
jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności 
karnej.

Organizacja prac spisowych w gminach:
W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje 

wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny 
komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza 
spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego 
komisarza spisowego.

Kontakt
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są 

na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/
Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Staty-

stycznym w Krakowie:
ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków
Tel.: +48 12 42 02 050
e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

Prosimy wszystkich rolników o przekazywa-
nie informacji o spisie rolnym. Spiszmy się, jak na 
rolników przystało!

Zwrot podatku akcyzowego
Wszystkim producentom rolnym przypomina-

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

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć 
wniosek do Wójta gminy w terminie od 3 sierpnia 
2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup ole-
ju napędowego do produkcji rolnej w okresie od  
1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limi-
tu określonego na 2020 rok.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez 
producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do 
wniosku należy dołączyć dokument wydany przez 
kierownika biura powiatowego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawie-

rający informacje o średniej rocznej liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego 
w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym 
rok, w którym będzie składany wniosek. 

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje na by-
dło określone w załączniku do ustawy czyli: buhaje 
od 6 do 18 miesiąca, krowy, cielęta do 6 miesiąca, 
jałówki od 6 do 18 miesiąca.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. 
wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jedno-
stek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w miesiącu paź-
dzierniku 2020 roku gotówką w kasie urzędu gmi-
ny lub przelewem na rachunek bankowy wskazany 
we wniosku.

Spotkanie z młodzieżą
W poniedziałek 13 lipca br. na boisku wielofunk-

cyjnym w Luborzycy odbyło się spotkanie Radnych 
Gminy Kocmyrzów-Luborzycy, członków Komisji 
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji 
Planowania i Inicjatyw Społecznych z grupą mło-
dzieży naszej gminy.

Spotkanie miało na celu bliższe zapoznanie się 
przez Radnych z oczekiwaniami młodzieży w te-
macie poszerzenia możliwości i oferty spędzania 
wolnego czasu. W czasie dyskusji nasi młodzi 
mieszkańcy zgłaszali prośby m.in. o zadaszone 
miejsce do odpoczynku (wiata z ławkami do siedze-
nia) oraz utworzenie skateparku w centrum gminy. 

Miałyby one zostać usytuowane w centrum gminy, 
bowiem dojazd MPK czy też rowerami do centrum 
z pozostałych miejscowości jest znacznie łatwiej-
szy, a przez to obiekty te mogą być dostępne dla 
większej liczby młodzieży. Innym ważnym tematem 
poruszonym podczas poniedziałkowego spotkania 
była kwestia troski i poszanowania ogólnodostęp-
nej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, która 
już została udostępniona mieszkańcom.

Spotkanie w Luborzycy zakończył mecz siat-
kówki pomiędzy Radnymi, a spontanicznie utwo-
rzoną reprezentacją młodzieży uczestniczącej  
w spotkaniu.

„Drugie życie rzeczy”
W sobotę 11 lipca 2020 r., w godzinach od 9.00 

do 12.00, na parkingu przy Centrum Kultury i Pro-
mocji w Baranówce, odbyła się kolejna już edycja 
gminnej wyprzedaży garażowej, podczas której 
każdy mieszkaniec naszej gminy mógł sprzedać, za 
symboliczną złotówkę, wymienić lub po prostu roz-
dać niepotrzebne mu już rzeczy. Były więc książki, 
drobny sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki 
i wszystko co w skrócie możemy określić mianem 
„tysiąca i jednego drobiazgu”. Pomimo niesprzyja-
jącej aury,organizatorom tej pożytecznej, integru-
jącej mieszkańców, a przede wszystkim promującej 
ekologiczny sposób „traktowania zbędnych rze-
czy”imprezy, udało się nią zainteresować wcale nie 

małą grupę mieszkańców naszej gminy,zarówno 
tych sprzedających jak i kupujących.
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III edycja „Działaj Lokalnie”  
z Koroną

Czym różni się III edycja od II? Ile wniosków 
otrzymało dofinansowanie? Jaka jest łączna pula 
dotacji w roku 2020? Jaki wpływ ma program 
„Działaj Lokalnie” na okoliczną społeczność? Na 
te i kilka innych pytań postaram się Państwu od-
powiedzieć w poniższym artykule. Zacznijmy od 
rzeczy najważniejszej program „Działaj Lokalnie”, 
o którym pewnie już Państwo słyszeli to program 
który jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykań-
ska Fundacja Wolności (PAFW) realizowany przez 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) 
oraz Sieć Ośrodków „Działaj Lokalnie”, w tym Sto-
warzyszenie Korona Północnego Krakowa, które 
jest członkiem tej sieci od 2018 roku. Co się zmie-
niło na przestrzeni tych dwóch lat? Dla jednych 
wiele dla innych mniej wszystko zależy od perspek-

tywy. Dla nas i części naszych grantobiorców wiele. 
W tamtym roku otrzymaliśmy miano Klasycznego 
Ośrodka „Działaj Lokalnie”, a co za tym idzie więk-

sze możliwości rozwoju, zwiększenie puli dofinan-
sowania projektów, wydłużenie trwania realizacji 
wniosków, okazje do nawiązywania nowych kon-
taktów. W tegorocznej edycji o dofinansowanie 
walczyło 16 organizacji pozarządowych w tym 
3 grupy nieformalne działające na terenie Gmin 
Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzy-
ca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki. Łączna 
pula dostępnej dotacji to kwota rzędu 55 000,00 
zł. Maksymalna kwota dotacji, o którą można było 
się starać to 6 000, 00 zł na projekty realizowane 
od 3 do 6 miesięcy. Z początkiem czerwca została 
powołana Lokalna Komisja Grantowa, która spo-
śród wszystkich nadesłanych projektów wybra-
ła 14. Dnia 22 czerwca br. w Centrum Integracji 
Społecznej w Zielonkach odbyła się uroczysta 
gala wręczenia umów. Do uczestnictwa w Gali zo-
stali zaproszeni przedstawiciele tych organizacji, 
stowarzyszeń i grup nieformalnych, którym przy-
znano w ramach projektu dotacje. Dofinansowa-

„Kulturka z Podwórka”
W ramach otrzymanej dotacji z Programu Dzia-

łaj Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” otrzymało 
dotację w wysokości 3 960 zł na projekt pt. „Kultur-
ka z Podwórka”. Działania projektowe skierowane 
są do różnych grup wiekowych i obejmują wspólne 
warsztaty, zajęcia: muzyczne, taneczne, plastycz-
ne, teatralne, sportowe, prelekcje prozdrowotne 
a także nagranie teledysku z młodzieżą.

Dzięki zakupieniu sprzętu do nagrywania będzie 
możliwy profesjonalny przekaz w formie on-line dla 

pozostałych uczestników. Realizacja planowanych 
działań już w sierpniu.

Zadanie to dofinansowano ze środków progra-
mu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Stowarzy-
szenie Korona Północnego Krakowa.

nie otrzymali: Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich Wsi Pobiednik Mały wraz z grupą nie-
formalną Pasjonaci Ratownictwa, Stowarzyszenie 
Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Michałowice „Pod 
Kwitnącą Jabłonią”, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Kończycach, Stowarzyszenie „Aktywne Czulice 
i Okolice”, Fundacja im. Marszałka Marka Nawary, 
Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +”, Stowarzy-
szenie „Rusz się”, Ludowy Klub Sportowy „Galicja” 
Raciborowice wraz z grupą nieformalną „Aktywne 
Raciborowice”, Stowarzyszenie Folklorystyczne 
„Kuźnia”, Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Stawami” 
w Masłomiący, Klub Sportowy „Bibiczanka” wraz 
z grupą nieformalną „EKO-Aktywni”, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Bibicach, Stowarzyszenie z my-
ślą o mieszkańcach regionu „Być Szczęśliwym”. Ze 
strony Stowarzyszenia Korona Północnego Kra-
kowa w gali uczestniczyli pani Wiceprezes Mo-
nika Wołek, pracownicy biura Dyrektor Monika 
Kwaczała, Wicedyrektor Agnieszka Bednarczyk, 
Joanna Sołtys i Katarzyna Nogieć. Realizacja pro-
gramu „Działaj Lokalnie 2020” napotyka na swojej 
drodze wiele problemów. Są one związane z obec-
ną sytuacją epidemiologiczną w kraju, lękiem, bra-
kiem możliwości zrealizowania swoich pomysłów, 
planów, walka z brakiem zaangażowania lokalnej 
społeczności w działania i wiele innych. Tegorocz-
ny program nieco zmienił swoją formułę, stawia 
nacisk na łagodzenie negatywnych skutków epide-

mii dotykających wielu obszarów życia. Nie tylko 
ekonomii i gospodarki ale również kultury, edukacji, 
stosunków międzyludzkich. Zachęcamy do wspól-
nych działań jakie oferują Państwu grantobiorcy. 
Wszystkie projekty są skierowane do Państwa, 
każdego z osobna i wspólnoty jaką tworzycie. 
Przyjdźcie i przekonajcie się sami. Gratulujemy 
wszystkim wnioskodawcom i trzymamy kciuki za 
realizację ich projektów. Jeśli są Państwo ciekawi 
tematyki tegorocznych projektów wystarczy po-
lubić fanpage Stowarzyszenia Korona Północnego 
Krakowa na Facebooku pod adresem https://www.
facebook.com/DzialajLokalnieKorona/, gdzie będą 
ukazywały się najświeższe informacje.

Katarzyna Nogieć
Stowarzyszenie Korona  

Północnego Krakowa
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„Aktywny Senior = Szczęśliwy 
Senior”

Dnia 4 lipca 2020 r. Stowarzyszenie „Rusz się” 
przystąpiło do realizacji projektu w ramach pro-
gramu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii 
w Polsce, realizowanego przez Stowarzyszenie 
Korona Północnego Krakowa. Projekt ten zakłada 
szeroką aktywizację różnych grup mieszkańców 
z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W pro-
jekcie może uczestniczyć każdy, bez względu na 
wiek. Wystarczy dobry humor, chwila czasu, chęć 
wspólnej zabawy. Zajęcia prowadzone są przez 
Seniorów z naszej Gminy i odbywają się w większo-
ści w plenerze tj: w ogrodzie przy Klubie Seniora 

w Kocmyrzowie, na placu zabaw w Kocmyrzowie, 
boisku sportowym KS „Sokół” Kocmyrzów, w lesie 
w Goszczy. Warsztaty z majsterkowania, rękodzie-
ła, gry, zabawy, spacery po lesie to tylko część ak-
tywności, które będą „gościły” na spotkaniach. Już 
na pierwszych zajęciach, które odbyły się w dniu 4 
lipca 2020 r., „aktywni Seniorzy” Franciszek i Sta-

nisław, pokazywali jak przygotować piękną budkę 
dla ptaszków. Nie była to tylko lekcja majsterkowa-
nia, ale także pogadanka o życiu ptaków. „Aktywne 
seniorki” Wanda i Małgorzata uczyły z kolei dzieci 
i mamy jak uszyć kwiaty z różnych tkanin.Pyszny 
poczęstunek przygotowało działające w Kocmy-
rzowie Koło Gospodyń Wiejskich.

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze spo-
tkania, a oto ich harmonogram:

• 25 lipiec 2020 r. – zajęcia z majsterkowania 

Wybory do Powiatowej Rady  
Działalności Pożytku Publicznego 
w Powiecie Krakowskim

1 lipca 2020 roku w budynku Starostwa Powia-
towego w Krakowie odbyły się wybory przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych prowadzących 
działalność na terenie powiatu krakowskiego do 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go w Powiecie Krakowskim (PRDPPwPK) w kaden-
cji 2020–2023. Zebranie to otworzył wicestarosta 
Arkadiusz Wrzoszczyk, a poprowadził sekretarz 
powiatu Mirosław Golanko. W wyborach wzięli 
udział przedstawiciele 56 organizacji pozarządo-
wych. W wyniku przeprowadzonego głosowa-
nia w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego w Powiecie Krakowskim w kadencji 
2020–2023, z ramienia organizacji pozarządo-
wych zasiądą: Katarzyna Basta, Irena Cieślak, 
Ewa Maj-Ślusarczyk, Katarzyna Nogieć, Sylwia 
Zawalska-Wierzbińska (gm. Kocmyrzów-Luborzy-
ca), Stanisław Grodecki, Henryk Sikora i Mariusz 
Zieliński.

Członkom nowej Rady, a szczególnie przed-
stawicielce naszej gminy, Prezes Stowarzyszenia 
„Gmina Aktywna+” Sylwii Zawalskiej-Wierzbiń-
skiej składamy serdeczne gratulacje i życzymy suk-
cesów w prowadzonej działalności.

Fot. Starostwo Powiatowe w Krakowie

godz.14.00 – ogród w Kocmyrzowie
• 25 lipiec 2020 r. – zajęcia z rękodzieła 

godz.16.00 – ogród w Kocmyrzowie
• 14 sierpień 2020 r. - zajęcia z majsterkowa-

nia godz.16.00 – ogród w Kocmyrzowie
• 15 sierpień 2020 r. - zajęcia z majsterkowa-

nia godz.14.00 – ogród w Kocmyrzowie
• 15 sierpień 2020 r. – zajęcia z rękodzieła 

godz.16.00 – plac zabaw w Kocmyrzowie
• 29 sierpień 2020 r. - kijki + warsztaty plene-

rowe godz.16.00 - las w Goszczy

• 5 wrzesień 2020 r.- kijki + warsztaty plene-
rowe godz.16.00 – las w Goszczy

• 11 wrzesień 2020 r. – zajęcia z rękodzieła 
godz.16.00 – Klub Seniora w Kocmyrzowie

• 18 wrzesień 2020 r. – zajęcia z rękodzieła 
godz.16.00 Klub Seniora w Kocmyrzowie

• 16 październik 2020 r. – zajęcia z rękodzieła 
godz.16.00 Klub Seniora w Kocmyrzowie

Szczegółowe informacje pod nr Tel: 668 804 
894.
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Koncert Końcoworoczny
W dniu 30 czerwca 2020 r. swoją edukację 

muzyczną zakończyła koncertem Sekcja Instru-
mentów Klawiszowych i Zespołów Kameralnych 
prowadzona w Centrum Kultury przez Barbarę 
Hawling. Ostatnie miesiące były pełne wyzwań 
i nowych aktywności artystycznych. Nasi instru-
mentaliści poradzili sobie doskonale, pracując pilnie 
i doskonaląc swoje umiejętności. Dzięki ich deter-
minacji i zapałowi oraz oczywiście wsparciu rodzi-
ców, którzy czuwają nad wszechstronnym rozwo-
jem swoich pociech, mogliśmy państwa zaprosić, 
jak co roku, na koncert – tym razem z wiadomych 
względów on line - który jest cały czas dostępny na 
FB CKIP.

Nie jest to oczywiście to samo co koncert na 
żywo, ale plusem okazała się liczniejsza publicz-
ność, powiększyliśmy wielokrotnie grono słucha-
czy i jednocześnie została nam pamiątka w postaci 
nagrania. Każde wystąpienie publiczne jest pewne-
go rodzaju sprawdzianem i egzamin ten nasi młodzi 
artyści zdali wspaniale.

Ze względu na przerwę w zajęciach stacjonar-
nych niektórzy uczniowie postanowili jeszcze do 
połowy lipca uczęszczać na lekcje by nadrobić choć 
trochę brak kontaktu z nauczycielem. I właśnie ten 
czas wytężonej nauki dobiega końca i można udać 
się na, w pełni zasłużony odpoczynek. 

Życzymy wszystkim zdrowych i udanych waka-
cji i mamy nadzieję na spotkanie we wrześniu.

B. Hawling

„Młodzi Kosynierzy” na wakacjach
Dnia 26 czerwca miało miejsce zakończenie 

sezonu muzycznej edukacji „Młodych Kosynie-
rów”. To ostatnie przedwakacyjne spotkanie po-
prowadził Grzegorz Martinson, odpowiedzialny 
za edukacje młodych muzyków z gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca. Mimo, iż ostatnie miesiące to 
głównie edukacja online młodzi muzycy poczynili 
olbrzymie postępy, które zostały docenione. Każdy 

z uczniów otrzymał pamiątkowy dyplom oraz pięk-
ny „kosynierski” kubek, ekologiczną torebkę, a tak-
że słodkości. Przypomnijmy, iż obecnie grupa liczy  
30 osób, jednak wciąż jest „otwarta” na kolejne 
chętne, lubiące muzykować młode osoby.
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Warsztaty ogrodnicze  
w Centrum Kultury

24 czerwca br. w Baranówce, obok siedziby Cen-
trum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca odbyły się warsztaty ogrodnicze, podczas 
których ich uczestnicy mieli okazje współtworzyć 
ogród wertykalny. Dzieci i dorośli podczas warsz-
tatów dowiedzieli się o wielu zaletach takiego ogro-
du. Zostało posadzone i zaaranżowane ponad sto 
sztuk roślin. Każdy z uczestników na zakończenie 
warsztatów otrzymał pamiątkową roślinę, która 
miejmy nadzieje zapoczątkuje stworzenie werty-
kalnego mini ogrodu we własnym domu. Dziękuje-
my za pomoc dzieciom oraz ich rodzicom. Centrum Kultury serdecznie dziękuje za pomoc 

i zaangażowanie przy realizacji ww. zadania pani 
Kindze Krupińskiej.

Zadanie to zostało dofinansowane w ramach 
konkursu „Tu mieszkam,Tu zmieniam EKO” Funda-
cja Santander.

Unique Summer Workshops
Po długiej przerwie w treningach na sali for-

macje Unique Cheerleaders wykorzystują w pełni 
wakacje, by przygotować się do jesiennych star-
tów turniejowych. W ramach zajęć blisko 40 dzieci 
pracuje nad techniką taneczną, elementami akro-
batycznymi, partnerowaniami oraz nowymi umie-
jętnościami scenicznymi. Wakacyjne warsztaty są 
dedykowane wszystkim tańczącym dzieciom, nie 
tylko tym z grup Unique. Udział w zajęciach to tak-
że możliwość dołączenia do zespołu w kolejnym se-
zonie. Treningi odbywają się przez całe wakacje, we 
wtorki i czwartki, na sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Luborzycy. Grupa 12–18 lat godz. 
10–12.00, grupa 6–11 lat 12.15–14.00.

Na obozie w Zakopanem
W dniach 27.06–3.07.2020 roku odbył się obóz 

sportowo-rekreacyjny organizowany przez Kra-
kowską Szkołę Wushu przy współpracy z CKiP 
Kocmyrzów-Luborzyca. Obóz odbył się w Zako-
panem w przepięknej okolicy z widokiem na Tatry. 
Oprócz codziennych treningów Kung Fu, Wushu, 
porannego rozruchu i kreatywnych zabaw, za-
wodnicy mieli szereg atrakcji i wycieczek. Odbyło 
się strzelanie z łuku i wiatrówki oraz gry terenowe 

i podchody. Przygotowaliśmy również niespodzian-
kę, podczas wycieczki na szlaku tatrzańskim dzieci 
miały okazję powspinać się na jedną ze skał w Doli-
nie Lejowej tuż obok Doliny Kościeliskiej. Nad bez-
pieczeństwem grupy czuwał instruktor alpinizmu 

i przewodnik tatrzański. Wszyscy zawodnicy w na-
grodę za trudy wspinaczki otrzymali pamiątkowe 
kubki oraz praktyczne buffy. Warto również nad-
mienić, że ze względu na panującą sytuację epide-
miologiczną zachowane były wszelkie standardy 
narzucone przez organy nadzorujące. W obozie 
uczestniczyli młodzi zawodnicy z gminy Kocmy-

rzów-Luborzyca i nie tylko, a rolę opiekunów i in-
struktorów pełnili Michał Adamowicz i Agnieszka 
Brodowska.

Fot. udostępniła Lidia Stefańska
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Szlakiem krakowskich kopców
W tym roku po raz pierwszy nasze Centrum 

Kultury zrealizowało cykl wycieczek pt. „Szlakiem 
Krakowskich Kopców”. Przez pięć dni uczestnicy 
tego przedsięwzięcia zwiedzali krakowskie kopce 
poznając ich ciekawą historię i parametry. Pięć kra-
kowskich kopców czyni Kraków pod tym względem 
rekordzistą. Najstarsze są kopce Krakusa i Wandy, 
dużo młodszy i najbardziej popularny jest Kopiec 
Tadeusza Kościuszki, największy to Kopiec Józefa 
Piłsudskiego, zaś najmłodszy i najmniejszy – Kopiec 
Jana Pawła II. W pierwszym dniu nasi młodzi tury-
ści zwiedzili Kopiec Wandy. Spacerowali nad zale-

wem nowohuckim, aktywnie spędzili czas na placu 
zabaw i pod tężnią, oglądali dom Jana Matejki oraz 
ćwiczyli Kung Fu Wushu na świeżym powietrzu. 
Podczas drugiego dnia zdobyli Kopiec Kościuszki, 
podziwiali przepiękną panoramę Krakowa, poznali 
historię tego miejsca, zwiedzili multimedialne Mu-
zeum Kościuszki, odwiedzili lodziarnie i trenowali 
pod fortyfikacją okalającą kopiec. Pogoda dopisa-
ła a kolejna wycieczka okazała się bardzo udana 
i pasjonująca. W trzecim dniu cyklu wycieczek po 
krakowskich kopcach byliśmy w byłym obozie kon-
centracyjnym Płaszów, potem poszliśmy pod Po-
mnik Męczeństwa, oglądaliśmy kamieniołom Liban 
i Kopiec Krakusa. Następnie kościół Św. Benedyk-
ta, na końcu Park Bednarskiego i Rynek Podgórski. 
Jak zawsze nie zabrakło czasu na ćwiczenia i lody 
dla ochłody. Czwartego dnia zdobyliśmy Kopiec Jó-
zefa Piłsudskiego, najwyższy z pięciu istniejących 
w Krakowie kopców usypany na szczycie Sowińca, 
znajduje się w Lesie Wolskim – to również najwięk-
szy kopiec w Polsce. Dzieci poznały jego historie 

i wymiary. Ponadto wycieczka do ZOO i smaczna 
pizza były atrakcją tego popołudnia. W ostatnim 
dni cyklu poznaliśmy ostatni z pięciu krakowskich 
kopców najmniejszy i najmłodszy Kopiec Jana Paw-
ła II w okolicy Zakrzówka. Dużo chodzenia i upalna 

pogoda były atutami tej wyprawy. Jednak ta przy-
goda to nie tylko kopce ale także piękne historie 
związane z każdym z odwiedzonych miejsc, ponad 
60 km w 5 dni, dużo śmiechu, trochę trudu, wspa-
niałe przyjaźnie i wartościowy wakacyjny czas. 
Dziękujemy uczestnikom za podjęcie tego wyzwa-
nia podczas którego opiekę i funkcje przewodników 
pełnili Michał Adamowicz i Agnieszka Brodowska.
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Cykl warsztatów wakacyjnych
W naszym Centrum Kultury i Promocji już od  

27 czerwca trwa cykl warsztatów wakacyjnych, 
podczas których realizowane są zadania spor-
towe, taneczne, plastyczne, przyrodnicze oraz 
kreatywne animacje. Pierwszy tydzień pod ha-
słem „Sport to zdrowie” poprowadził trener judo 
Krzysztof Marchewczyk. Uczestników zajęć po-
łączyła wspólna pasja do sportu. Podczas turnusu 
realizowali zajęcia z lekkiej atletyki oraz na bazie 
judo akademię bezpiecznego padania. W ostatnim 
dniu prowadzący zajęcia pan Krzysztof zauważył 
potrzebę konwersacji między uczestnikami, a trud-
no w trakcie ćwiczeń rozmawiać. Taką możliwość 
dały zajęcia z gier logicznych i planszowych. Nie 
wszyscy znali gry, więc przyjemne z pożytecznym, 
poznanie zasad gry i możliwość bezkonfliktowej 
konwersacji. To było dobre posunięcie, gdyż tym 
chętniej uczestnicy przystąpili do doskonalenia 
umiejętności szybkościowych, zwinnościowych, 
skocznościowych. 

Od poniedziałku 6 lipca odbyły się warsztaty 
„Mały aktywny przyrodnik”. Zajęcia poprowadził 
Grzegorz Burzyński, nauczyciel, pasjonat przyro-
dy znany również jako wybitny fotografik ptaków. 
Trzygodzinne zajęcia odbywały się w terenie naj-
bliższej okolicy. Uczestniczyły w nich dzieci z klas 
młodszych i 2 sześciolatków. Odwiedzili ścieżkę 
ekologiczną, gdzie mogli się zapoznać z owadami 
łąki. „Gościem” tych zajęć był ptak – pierwiosnek 
zaciekawiony głosem emitowanym z przenośnego 
głośniczka. Był tak zaineresowany, że dzieci mo-
gły chyba po raz pierwszy w życiu poczuć „magię” 

obserwacji tego gatunku z tak bliska. Dugi, trzeci 
i czwarty dzień to wycieczki w teren Baranówki 
i Wysiołka Luborzyckiego. Różnorodność drzew 
i krzewów, ich tajemnice i ciekawostki były uzu-
pełniane dalszymi udanymi obserwacjami ptaków 
– trznadla, zięby czy piecuszka. Uczestnicy byli 
zainteresowani i zaniepokojeni dużą koncentracją 
barszczu Sosnowskiego, który występuje na tere-
nie dzikiej przyrody. Te ogromne rośliny, przekra-
czające 2,5 metra budzą respekt i zainspirowały 
dzieci do pytań: jak te rośliny trafiły na ten teren, 
jak z nimi walczyć, jak się przed nimi bronić. Ostat-
ni dzień dał najmłodszym możliwość ukrycia się 
w przenośnej czatowni, która pozwala podglądać 
przyrodę, stając się praktycznie niewidocznym. 
Zajęcia były urozmaicane konkursami dotyczący-
mi poruszania się w terenie korzystając z kompasu, 
odnajdywania jak największej ilości gatunków ro-
ślin czy rozpoznawania drzew. Turnus połączył od-
poczynek ze zdobywaniem wiedzy przyrodniczej.

Od 13 do 17 lipca w naszym Centrum Kultury 
zrobiło się bardzo kreatywnie a to za sprawą warsz-
tatów „Arcydzielni” z panią Elą. Dzieciaki z wielką 
fantazją i zapałem tworzyły prace plastyczne, sen-
soryczne oraz florystyczne. Nie zabrakło również 
majsterkowania i zabawy na świeżym powietrzu. 
Zapraszamy chętne dzieci do udziału i zapisów 
w kolejnych tygodniach aktywności.
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Historia
Św. Jan Paweł II – Pielgrzym

Wieloma słowami próbuje się dziś przybliżyć 
wielkość osoby i pontyfikatu św. Jana Pawła II. 
Jednym z takich nośnych określeń charakteryzu-
jących go jest wyraz „Pielgrzym”. Kiedy inauguro-
wał swój pontyfikat, wielu się zastanawiało, jakim 
będzie papieżem człowiek z „dalekiego kraju” wy-
rosły w reżimie komunistycznym. Upływający czas 
pokazał światu Papieża, który będąc blisko Boga, 
chce także być blisko człowieka i blisko ludzkich 
spraw. Św. Jan Paweł II wyraz temu pragnieniu 
dawał poprzez liczne pielgrzymki i podróże apo-
stolskie. Ich celem było nawiedzenie miejsc kultu 
chrześcijańskiego oraz spotkania z mieszkańcami 
danego kraju. Czasami przed zagraniczną podróżą 
wypominano jej wysokie koszty. Ale Ojciec Świę-
ty nie miał żadnych wątpliwości, że jest to inwe-
stowanie z myślą osiągnięcia duchowych zysków. 
Z papieży XX wieku Jan XXIII jako pierwszy wyje-
chał poza Państwo Watykańskie, a Paweł VI poza 
Włochy. Wyjazdy te stały się wydarzeniami, o któ-
rych mówiło się i pisało na całym świecie. Z kolei 
św. Jan Paweł II z wizyt duszpasterskich uczynił 
program swego pontyfikatu. Regularnie wizytował 
parafie swojej diecezji rzymskiej, odwiedzał inny 
diecezje włoskie, składał wizyt kościołom lokalnym 
poza Italią. Był na wszystkich kontynentach świata 

i wszędzie przyjmowano go z entuzjazmem. W ten 
sposób dawał wyraz prawdzie, że jest pasterzem 
Kościoła powszechnego i swoje obowiązki traktuje 
poważnie. Wizyty te pokazały szczególny chary-
zmat Ojca Świętego – bycia wśród ludzi. Papież po-
znawał problemy, jakimi żyli ludzie w różnych miej-
scach globu ziemskiego. Wierni mieli możliwość 
bezpośredniego spotkania się ze swoim Pasterzem. 
Umacniała się wiara katolików. Papież spotykał się 
z przedstawicielami rządów, wiernymi innych wy-
znań chrześcijańskich, religii niechrześcijańskich, 
a także z ludźmi niewierzącymi. Głosił Słowo Boże 
i dawał świadectwo wierze. Było to oddziaływanie 
na skalę, której nie zdołałoby się nigdy osiągnąć, 
gdyby papież pozostawał tylko w Rzymie. 
Nie ulega wątpliwości, że na mapie jego podróży 
apostolskich szczególne miejsce zajmowała Polska, 
gdzie dorastał i wychowywał się. Przez cały pon-
tyfikat Papież powracał wspomnieniami do stron 
rodzinnych, do krajobrazów, górskich szlaków, uko-
chanych rzek. W tych wspomnieniach dało się wy-
czuć jego tęsknotę za Ojczyzną. 

Pamiętajmy, iż będąc jeszcze Metropolitą 
Krakowskim, przyszły Ojciec Święty, nierzadko 
odwiedzał ziemie naszej gminy.

Luborzyca

Fot. Zdzisław Łabądź
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Prusy Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej informuje
„Dobry Start”

Trwa przyjmowanie wniosków do program „Do-
bry Start”. Program „Dobry Start” to inwestycja 
w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowe-
go wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynają-
cych rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie 
bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku 
na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 
przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnospraw-
ne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do 
ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć do GOPS 
wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun 
prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka 
(opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawują-
ca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu 
opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które prze-
bywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastęp-
czy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub 
dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej. 
Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można skła-

dać online od 1 lipca przez Portal informacyjno 
– usługowy Emp@tia na stronie: https://empatia.
mpips.gov.pl przez bankowość elektroniczną lub 
portal PUE ZUS

Od 1 sierpnia wniosek należy złożyć droga 
tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio 
w GOPS lub za pośrednictwem poczty.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Złoże-
nie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypła-
tę świadczeń nie później niż do 30 września.

Ważna informacja
Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) 

złożone na okres zasiłkowy 2019–2021 są realizo-
wane do 31.05.2021. Nie ma potrzeby składania 
nowego wniosku, jeżeli sytuacja w rodzinie nie ule-
gła zmianie. Na nowy okres zasiłkowy 2021–2022 
wnioski będziemy składać dopiero od 01.02.2021 
r. drogą elektroniczną i od 1.04.2021 tradycyjnie 
w formie papierowej. Od 1.02.2021 roku będzie-
my również składać wnioski o świadczenie „Dobry 
Start” na okres 2021–2022.

Podziękowanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmy-

rzowie-Luborzyca składa podziękowanie dla  
3 Pruskiego Zastępu Harcerzy „Gniazdo” im. płk. 
Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. 

W szczególności dziękujemy druhowi Michało-
wi Wąs, który zorganizował akcję zbiórki żywności 
oraz art. higienicznych dla rodziny z Prus, która 
znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. 

Serdeczne podziękowania kierujemy też do 
wszystkich darczyńców, którzy nie pozostali obo-
jętni na potrzeby drugiego człowieka i przyłączyli 
się do akcji.

Fot. udostępnił ks. Bogusław Zając
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Zapraszamy na spotkanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmy-

rzowie-Luborzycy serdecznie zaprasza mieszkań-
ców Gminy na spotkanie w ramach projektu pt. 
„Rodzina wolna od przemocy”.

Spotkanie odbędzie się w Klubie Seniora 
w Kocmyrzowie w dniu 27.07.2020.o godzinie 

17.00. Na spotkanie został zaproszony st. sierż. 
Łukasz Heród z Komisariatu Policji w Słomnikach, 
który przybliży tematykę dot. zagrożeń płynących 
z przemocy domowej jak również przedstawi zada-
nia dzielnicowego w ramach procedury „Niebieskiej 
Karty”. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. Bezpieczne wakacje 2020 – porady 

prewencyjne
Wakacje to czas odpoczynku, przerwy od zajęć 

szkolnych, jednak musicie uważać na niebezpie-
czeństwa i zagrożenia jakie mogą Was spotkać. 
Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, 
że dużo chętniej wchodzicie w nowe doświadcze-
nia i macie możliwość wypróbowania czegoś po raz 
pierwszy. Dlatego Małopolska Policja przygotowa-
ła krótki poradnik jak ochronić się przed nieprzy-
jemnymi konsekwencjami wakacyjnych wyborów.

Spędzając wakacje w swoim miejscu zamiesz-
kania zwracaj uwagę na zagrożenia, które mogą 
Cię spotkać:

• Pozostając samemu w miejscu zamieszkania 
obchodź się ostrożnie ze sprzętami elek-
trycznymi i gazowymi.

• Zawsze informuj swoich opiekunów o tym 
gdzie i z kim przebywasz.

• Na zabawy wybieraj bezpieczne miejsca, 
z dala od, np. jezdni, torów kolejowych, pla-
cówb udowy.

• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze, 
czy deskorolce nie traktuj jezdni jako placu 
zabaw.

• Zachowaj rozsądek w przypadku ekstremal-
nych pomysłów Twoich kolegów.

• Zachowaj ostrożność w kontakcie z osobą 
„obcą”, np. nie przyjmuj od niej żadnych pre-
zentów.

• Nie zatrzymuj się przy „obcym”, jeżeli w po-
bliżu nie ma innych osób i nie wsiadaj do „ob-
cego” samochodu.

• Pomagając w pracach polowych zachowaj 
szczególną ostrożność podczas wykorzy-
stywania maszyn i urządzeń będących w ru-
chu i pod napięciem.

Gdy korzystasz z Internetu pamiętaj o waż-
nych zasadach:

• Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Ni-
gdy nie masz pewności z kim naprawdę ko-
respondujesz. Z komunikatorów korzystają 
też osoby o złych zamiarach i trzeba być 
bardzo ostrożnym.

• Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez 
Internet!

• Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wy-
łącz monitor i powiedz o tym dorosłemu.

• Nie podawaj swoich danych osobowych.
• Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz wiado-

mość, umieścisz jakieś zdjęcia- utrata pry-
watności może mieć dla Ciebie przykre kon-
sekwencje!

• Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Interne-
cie obowiązuje zasada nieużywania brzyd-
kich słów. Traktuj innych tak, jak byś chciał, 
żeby Ciebie traktowano.

• Nie zapominaj o sporcie i innych rozryw-
kach, nie związanych z komputerami.

Wypoczywając nad wodą:
• Przed korzystaniem z kąpieli koniecznie za-

poznaj się z regulaminem obowiązującym na 
danym akwenie.

• Korzystaj z kąpielisk strzeżonych przez ra-
towników, w miejscach o odpowiedniej głę-
bokości.

• Nie przeceniaj swoich możliwości - Twoje 
ryzykowne zachowanie - „popisywanie się”, 
może skończyć się tragicznie.

• Nie skacz do nieznanej wody.
• Unikaj pływania po obfitym posiłku.
• Posługuj się tylko sprawnym sprzętem pły-

GOPS realizuje kolejny projekt
Już drugi rok z rzędu GOPS zakwalifikował się 

do otrzymania dofinansowania w wysokości po-
nad 10 tys. zł w ramach ministerialnego konkursu 
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie” .

W projekcie pt. „Rodzina wolna od przemocy” 
przewidzianych jest szereg działań mających na 
celu podniesienie świadomości lokalnej na temat 
zjawiska przemocy i możliwości uzyskania wsparcia 
specjalistów.

Wsparcie psychologiczne i prawne  
w ramach realizacji Projektu pt.  
„Rodzina wolna od przemocy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmy-
rzowie-Luborzycy w ramach realizacji Projektu  
pt. „Rodzina wolna od przemocy” informuje miesz-
kańców Gminy o możliwości bezpłatnego skorzy-
stania z poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Spotkania ze specjalistami odbywać się będą po 
wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami 

socjalnymi (numer telefonu: 12 387 11 10, 12 387 
11 71)

Zachęcamy również do na spotkań z dzielni-
cowym podczas pełnionego dyżuru w siedzibie 
GOPS, w każdy pierwszy czwartek miesiąca w go-
dzinach od 10.00 do 12.00.

Policja informuje
Nowe numery telefonów na Policję

Od 2 lipca 2020 roku zmieni się sposób wybie-
rania numerów telefonów do Komendy Powiato-
wej Policji w Krakowie oraz jednostek podległych. 
Zamiast numeru kierunkowego „12” będzie trzeba 
wybrać wyróżnik MSWiA „47”. Kolejnymi cyframi 
będą „83”. Zmiany numerów telefonów dotyczą 
jednostek Policji w całym kraju. Efektem urucho-

mienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana 
sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla 
stacjonarnych telefonów resortowych, w tym Po-
licji przez obywateli, jak również policjantów i pra-
cowników Policji.   

Wykaz numerów telefonów do służb dyżurnych 
Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Ko-

misariatu Policji w Słomnikach:
• Docelowy numer telefonu służb dyżurnych 

jednostki Policji osiągalny z sieci publicznych 
krajowych:

 — KPP w Krakowie: 47 835 76 00
 — KP Słomniki: 47 834 61 11

• Docelowy numer telefonu służb dyżurnych 
jednostki Policji osiągalny przez abonentów 
z sieci publicznych międzynarodowych:

 — KPP w Krakowie: 48 47 835 76 00
 — KP Słomniki: 48 47 834 61 11
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wającym.
• PAMIĘTAJ! Dzieci poniżej 7 roku życia ko-

rzystają z kąpieli tylko pod opieką rodziców 
lub opiekunów.

W trakcie wypoczynku, gdy wybierasz się na 
szlak turystyczny, pamiętaj:

• Zwróć uwagę na prognozę pogody, zabez-
piecz się w odpowiednie ubranie, sprzęt 
oraz jedzenie.

• Zapoznaj się z planowaną trasą, zabierz 
mapę i telefon komórkowy z dobrze nałado-
waną baterią, aby w razie potrzeby wezwać 
pomoc.

• Wybieraj szlak turystyczny dostosowany do 
Twoich umiejętności i aktualnych możliwo-
ści.

• Przemierzaj trasę wyłącznie po określo-
nych, oznakowanych ścieżkach.

Bezpieczeństwo w lesie:
• Nie rozpalaj ogniska w lesie!
• Nie oddalaj się od rodzica, opiekuna, nie 

schodź ze szlaku.
• Uważaj na zwierzęta ponieważ mogą być 

nosicielami wścieklizny.
• Nie pozostawiaj za sobą śmieci.
• Nie hałasuj!
Telefony alarmowe do służb ratunkowych:
• WOPR - +48 601 100 100
• TOPR – +48 601 100 300, +48 18 20 63 

444
• GOPR – +48 601 100 300
• Europejski Numer Alarmowy - 112
• Straż Gminna / Miejska – 986
• 116 111 - infolinia telefoniczna, która służy 

dzieciom i młodzieży potrzebującym wspar-
cia, opieki i ochrony

• 800 080 222 - całodobowa bezpłatna info-
linia dla dzieci, młodzieży, rodziców i peda-
gogów

Apelujemy również o rozwagę aby nie pozo-
stawiać dzieci i zwierząt w samochodach podczas 
upałów!

Opr. Wydział Prewencji KWP w Krakowie

Podsumowanie akcji „Prędkość”  
na terenie Powiatu Krakowskiego

9 lipca br. policjanci Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, na 
drogach powiatu przeprowadzili akcję „Prędkość”. 
Jej głównym celem było egzekwowanie od kierują-
cych przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie 
o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W ramach całodniowych działań policjanci 
skontrolowali ponad 120 pojazdów, ujawniając 
przy tym 114 wykroczeń w ruchu drogowym, 
związanych głównie z przekroczeniem dozwolonej 
prędkości. Naruszenia te skutkowały nałożeniem 
przez mundurowych na ponad 80 kierujących man-
datów karnych, wobec pozostałych zastosowano 
pouczenia. Dwóm kierującym, którzy przekroczyli 

prędkość powyżej 50 km/h w terenie zabudowa-
nym, mundurowi zatrzymali prawa jazdy. Dodatko-
wo, w 7 kontrolowanych pojazdach funkcjonariusze 
ujawnili nieprawidłowości w stanie technicznym, 
co z kolei skutkowało zatrzymaniem dowodów re-
jestracyjnych. Policjanci skontrolowali także trzeź-
wość 6 kierowców autobusów MPK- każdy z nich 
był trzeźwy. Tego dnia patrole ruchu drogowego 
zostały wezwane też na miejsce 5 kolizji.

Apelujemy do kierowców o zachowanie ostroż-
ności i dostosowanie prędkości do obowiązujących 
przepisów oraz warunków panujących na drodze!

Projekt „Małopolska Niania 2.0”
Województwo Małopolskie w odpowiedzi na 

potrzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3 urucho-
miło trzeci nabór do Projektu grantowego „Mało-
polska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Ta inicjaty-
wa Województwa Małopolskiego o wartości ponad 
19,5 mln złotych ma na celu stworzenie warunków 
do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez ro-
dziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie 
dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat  
3 w szczególności w gminach o ograniczonym do-
stępie do tych usług.

Realizatorem projektu jest Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej wx` Krakowie.

Do wzięcia udziału w projekcie a tym samym do 
skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów 
zatrudnienia Niani ROPS zaprasza rodziców naj-
młodszych dzieci, którzy ze względu na koniecz-
ność sprawowania nad nimi opieki nie mogą podjąć 
lub utrzymać pracy, jak również rodziców powra-
cających z urlopu macierzyńskiego , rodzicielskiego  
i wychowawczego.

W ramach projektu przeprowadzono już w dwa 
nabory (w latach: 2018 i 2019 ) i objęto wsparciem 
ponad 450 rodzin z województwa małopolskiego.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowa-
nie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą 
od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. 
do godz. 16:00.

Jakie wsparcie można uzyskać?
Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani 

przez okres 12 miesięcy:
• wsparcie podstawowe 1 850 zł /m-c
• wsparcie podwyższone 2 600 zł/m-c – dla 

rodzin spełniających kryterium dochodowe 
określone w Regulaminie naboru i uczest-
nictwa w Projekcie grantowym „Małopolska 
Niania 2.0”

Kto może skorzystać?
Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku do lat  

3 z Małopolski:
• pozostający bez pracy ze względu na opiekę 

nad dzieckiem
• przebywający na urlopie macierzyńskim/ro-

dzicielskim/wychowawczym chcący powró-
cić do pracy

• pracujący, którym wsparcie w postaci za-
pewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi 
utrzymanie zatrudnienia

Regulamin naboru wraz załącznikami dot. pro-
jektu można znaleźć :

Na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce  
„Małopolska Niania 2.0”– Aktualności

Szczegółowe informacje można też znaleźć:
• Biuro Projektu „Małopolska Niania 2.0” - 

ROPS ul. Piastowska 32 w Krakowie telefon: 
698 897 002 lub 12 422 06 36 w.23

• skype: https://join.skype.com/
invite/jwnpSVzD4UH7

• facebook.com/MalopolskaNiania/
Źródło: UM Województwa Małopolskiego
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