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Życzenia świąteczne
Nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego niech niosą ze sobą wiele radości,
spokoju, a także refleksji nad mijającym 2019 rokiem. Wszystkim Mieszkańcom
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pragnę życzyć, aby ten świąteczny czas był
czasem wyjątkowym, rodzinnym i aby napełnił Wszystkich nadzieją
na przyszłość w nowym nadchodzącym 2020 roku.
Radny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Okrajek
Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości i refleksji
dotyczących minionego czasu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
Życzę Państwu, aby te chwile były wyjątkowe, rodzinne i dawały
nadzieję na przyszłość pełną szczęścia, powodzenia w życiu
prywatnym oraz zawodowym.
Radna Powiatu Krakowskiego Beata Bartoszek
Niech radość i pokój Świąt Narodzenia Pańskiego towarzyszą
Wszystkim przez cały Nowy 2020 Rok. Życzę, aby był to Rok
szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i plany
zarówno osobiste jak i zawodowe, by przyniósł wiele
satysfakcji i radości z własnych dokonań.
Radny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Tochowicz
Ze szczerego serca w ten piękny czas, gdy gwiazdka świeci dla
wszystkich nas, życzymy miłości, bez trosk i złości, a w Nowym
2020 Roku marzeń spełnienia i pomyślności, wszystkim
mieszkańcom naszej gminy.
W imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia „Gmina Aktywna+”
życzy Prezes Sylwia Zawalska-Wierzbińska
Najserdeczniejsze życzenia miłej i pełnej nastroju Wieczerzy Wigilijnej
oraz spełnienia marzeń i nadziei,jakie niesie nadchodzący Nowy 2020 Rok
mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca życzą:
Zarząd i członkowie Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego
Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca składa
Wszystkim Swoim Członkom z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego 2020 Roku życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, spokoju i realizacji wszelkich marzeń. Nasze życzenia kierujemy szczególnie do wszystkich naszych Darczyńców
oraz osób, które swoją codzienną działalnością wspierają prace naszego Koła.
W imieniu Zarządu Koła Przewodnicząca Grażyna Bebak
GRUDZIEŃ NR 23–24/301–302
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Kiedy urodził się Pan Jezus?

AKTUALNOŚCI

Choć co roku 25 grudnia świętujemy kolejną
rocznicę narodzin Pana Jezusa, to jednak odpowiedź na postawione w tytule pytanie nie jest taka
oczywista, jak by się mogło to wydawać. Oczywiście nie jest to sugestia, że mamy podważać to, czy
Syn Boży narodził się na ziemi w Betlejem, czy też
się nie narodził.
Co do samego wydarzenia nie ma wątpliwości, że miało ono miejsce. Św. Łukasz, towarzysz
św. Pawła, lekarz, teolog i historyk pisze w Ewangelii, że: „W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludność w całym
państwie” (Łk 2, 1).
Z powodu decyzji cezara Józef musiał opuścić
Nazaret i udać się do miejsca, skąd pochodził jego
ród, czyli do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. Również publiczne wystąpienie Jana Chrzciciela Łukasz umieszcza w kontekście sytuacji politycznej Cesarstwa Rzymskiego i historii Izraelitów:
„Był to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara.
Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod
tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju
Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych
kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni” (Łk 3,
1–2).
Powyżej padają imiona osób, które znamy też
z innych źródeł historycznych.
Ewangelista postarał się o to, aby wydarzenia
ewangeliczne dokładnie umiejscowić w czasie,
w historii narodu wybranego i w historii Cesarstwa
Rzymskiego. Dzięki temu chrześcijaństwo nie jest
mitem ani bajką. Chrześcijaństwo jest konkretnym
wydarzeniem. I to wydarzeniem niepojętym. Oto
Syn Boga staje się Człowiekiem, w ściśle określonym miejscu naszej planety i w ściśle określonym
czasie.
To wydarzenie było tak wielkie, że uznano je za
początek naszej ery. Wedle kalendarza gregoriańskiego, którym posługuje się część ludzi na świecie
w pierwszym roku naszej ery narodził się Jezus
Chrystus. Można jednak spotkać się z zarzutem,
że wedle najnowszych badań pierwszy rok naszej
ery nie pokrywa się idealnie z dniem narodzin Pana
GRUDZIEŃ NR 23–24/301–302
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Jezusa. I rzeczywiście. Jednak jest to związane
z tym, że kiedy w VI wieku mnich Dionizy zajmował
się ustaleniem daty narodzin Jezusa Chrystusa, to
w swoich obliczeniach popełnił błąd. Dzisiaj możemy powiedzieć, że samo narodzenie Chrystusa
miało miejsce ok. 6 r. przed naszą erą. Pytanie, jak
doszło do tego błędu? Otóż w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa wyznawcy Chrystusa nie interesowali się datą Jego narodzin. Najstarsza wzmianka, mówiąca o Jego narodzinach przypadających na
dzień 25 grudnia, pochodzi z 336 r. Dokładniej starano się wyjaśnić sprawę w czasach nowożytnych
i należy powiedzieć, że z punktu widzenia naukowego jest to problem, bo nie znamy dokładnie ani
roku, ani nawet dnia narodzin Jezusa.
Ustalono datę na 25 grudnia dlatego, że tego
dnia Cesarstwo Rzymskie obchodziło pogańskie
święto ku czci Niezwyciężonego boga Słońca. To
dzień, kiedy w przyrodzie następuje przełom, noc
staje się coraz krótsza, a dzień staje się coraz dłuższy. Chrześcijanie tą datę połączyli z pamiątką narodzin swojego Pana, który sam powiedział o sobie,
że jest Światłością świata. W pierwszych wiekach
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Spotkanie ze Świętym Mikołajem

AKTUALNOŚCI

szukanie odpowiedzi na pytanie, kiedy narodził się
Pan Jezus, nie było sprawą priorytetową. To my
jesteśmy przyzwyczajeni do precyzji, dokładności. Dzisiaj ludzkość przywiązuje wagę do setnych
sekundy, bądź do milimetrów np. w badaniach kosmosu lub w dyscyplinach sportowych. Chrześcijan
w starożytności to nie interesowało. Dla nich ważna była Osoba i spotkanie się z Chrystusem. Data
narodzin nie była aż tak istotna. Ważna była miłość,
relacja, przygoda. Tak podchodzono do sprawy narodzin Jezusa w starożytności, stad nie należy robić awantury z tego powodu, że data narodzin Syna
Maryi nie została precyzyjnie ustalona. Dla nas
ważne powinno być to, że samo Jego narodzenie
było tak wielkim wydarzeniem, że dało początek
nowej chrześcijańskiej erze, że Bóg zamieszkał pośród nas, że Bóg to Emmanuel, czyli „Bóg z nami”.
Nie wszyscy jednak to przyjmują do wiadomości,
bo wydaje się, że to zbyt proste, aby było prawdziwe. Przecież Bóg Wszechmocny mógł się objawić
w majestacie, z tysiącem aniołów, mógłby zgładzić
w mgnieniu oka z powierzchni ziemi grzeszników
przy pomocy potopu, albo przy pomocy ognia, jak
w przypadku Sodomy i Gomory. Tymczasem Bóg
wybrał wydawać by się mogło aż nadto banalny
sposób objawienia się. Objawił się jako Człowiek,
ba nawet jako Dziecko, które jest bezbronne i potrzebuje czułości. Kiedy Jezus urodził się w grocie, to nie przyszli do niego wszyscy mieszkańcy
Jerozolimy i Betlejem. Tylko niektórzy przyszli zo-

kami. Czas oczekiwania na najważniejszego gościa
wypełniły wspólne zabawy integracyjne.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim za obecność,
a życzliwemu „aniołkowi” z firmy Elegant Bankiet
za pyszne kanapeczki.

W czwartek 4 grudnia 2019 r. w Wysiołku Luborzyckim, z inicjatywy Wójta Gminy oraz Centrum
Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy,
dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz ich
rodzeństwo z terenu naszej gminy odwiedził Święty Mikołaj, który dotarł do nich z elfami i mikołaj-

baczyć Dziecię. Niektórzy czynili to z pobożności,
inni z ciekawości. Szkoda, że nie znamy z imienia
człowieka, który ulitował się nad Świętą Rodziną
i przyjął ich do domu. Wiemy bowiem, że Mędrcy
ze Wschodu przyszli do Jezusa do domu w Betlejem. Zatem ktoś z mieszkańców Betlejem otworzył
dla Świętej Rodziny drzwi swojego domu. To nie
była łatwa decyzja, bo trzeba było przyjąć wszystkie wynikające z tego konsekwencje. Maryja przez
poród zaciągnęła rytualną nieczystość, trwającą
40 dni i przez tyle dni musiała pozostać w domu.
Święta Bożego Narodzenia wzywają nas do
tego, abyśmy na nowo odkryli radość z okazji spotkania w swoim życiu Jezusa Chrystusa – prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka i otwarli swoje serce na przyjęcie Świętej Rodziny.
ks. Krzysztof Piechowicz

Podziękowanie

Zaproszenie

Szanowni Państwo, chcielibyśmy serdecznie podziękować za pomoc finansową, w postaci 1% podatku
oraz udział Państwa w zbiórce nakrętek dla Mikołaja Giergielewicza.
Stosowanie terapii i wielospecjalistycznej rehabilitacji zwiększa szansę na łagodzenie objawów nieuleczalnej choroby /TETRASOMIA 18p/. Bez Państwa pomocy byłoby to niemożliwe.

Koło Gospodyń Wiejskich z Luborzycy, parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy oraz
młodzież działająca przy tejże parafii, serdecznie zapraszają na V Orszak Trzech Króli, który odbędzie się
6 stycznia 2020 roku.
Zapraszamy: parafian, mieszkańców i gości, grupy kolędnicze, grupy muzyczne, a przede wszystkim Rodziców z dziećmi. Mile widziane stroje kolędnicze: aniołów, pastuszków, mędrców i inne.
Tradycyjnie już Orszak Trzech Króli wyruszy spod budynku Centrum Kultury w Baranówce o godzinie
10.30 na uroczystą mszę świętą, która odprawiona zostanie w kościele parafialnym w Luborzycy o godzinie 11.00.
Po nabożeństwie zapraszamy na wspólne kolędowanie i przygotowany specjalnie na tę okazję „gorący”
poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy,
Rodzice i Dziadkowie
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To już XIX edycja Szlachetnej
Paczki, a czwarta na terenie
gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W dniach 6, 7 i 8 grudnia 2019 r. Darczyńcy
o wielkich sercach zwozili do naszego magazynu,
znajdującego się w sali gimnastycznej przy Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka”
podarunki, przygotowane specjalnie dla potrzebujących rodzin. Tych, którzy z różnych powodów
nie mieli tyle szczęścia w życiu i znaleźli się w trudnym położeniu spowodowanym np. nagłą chorobą,
bezradnością, podeszłym wiekiem, utratą bliskich.
Sześciu wolontariuszy poświęciło swój czas, by
dotrzeć do rodzin i sporządzić raport o ich sytuacji
życiowej. Takich rodzin było 22, każda z inną, smutną historią i różnymi potrzebami… wszystkie otrzymały pomoc. „Weekend cudów” był niezwykły, tyle
emocji, wzruszeń, ludzi do pomocy, że jest to nie do
opisania...

AKTUALNOŚCI

się i wspierać potrzebujących, bo przecież trzeba
tak niewiele, aby sprawić komuś radość! Mamy
nadzieję, że w kolejnych latach znajdzie się jeszcze
więcej gorących serc do pomocy w tej wspaniałej
akcji jaką jest Szlachetna Paczka.
Życzymy Wam wszystkim radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego
Roku 2020 i do zobaczenia za rok.
Magdalena Latosińska
Lider, Wolontariusz

Święty Mikołaj w Kocmyrzowie
W sobotę 7 grudnia 2019 r. dzieci z Kocmyrzowa i innych miejscowości naszej gminy spotkały
się ze świętym Mikołajem na boisku sportowym
w Kocmyrzowie. Inicjatorami tej „wizyty” byli:
Radny Kocmyrzowa Jan Małota, Sołtys tejże miejscowości Magdalena Tańska oraz Rada Sołecka,
a wzięło w nim udział ponad 40 dzieci. Nim jednak spotkały się one ze świętym Mikołajem, przez
ponad dwie godziny, brały udział w specjalnych

tak dużej ilości ciężkich paczek. Podziękowania
przekazujemy również firmie „Lewiatan” z Dojazdowa, firmie „Ekler” z Baranówki, Pizzerii „Łuczyce”
oraz Kwiaciarni „Bukiecik” za nieocenione wsparcie, a także pani Dyrektor Katarzynie Gaudyn
za udostępnienie sali gimnastycznej w budynku
Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”. Tegoroczna edycja Szlachetnej Paczki
nie odbyłaby się bez wspaniałych ludzi wolontariuszy – Anny Smoroń, Joanny Sagan, Rafała Kozika,
oraz debiutujących w tym roku: Izabeli Zapały i Arkadiusza Maczugi. Nad całością działań czuwała
liderka Magdalena Latosińska. To dzięki wsparciu
Darczyńców, Ochotniczych Straży Pożarnych
z Goszczy, Łuczyc i Karniowa, Wolontariuszy i okolicznych firm udało się sprawić, że te Święta będą
dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy niezapomniane, dzięki pomocy w postaci żywności,
opału i innych rzeczy niezbędnych w codziennym
funkcjonowaniu. Zobaczyliśmy tyle emocji, wzruszenia, radości, łez szczęścia wśród obdarowanych
co jest motywacją do dalszych działań, aby dzielić

Nie sposób wymienić wszystkich osób zaangażowanych w tę szlachetną akcję. Sam transport
paczek do rodzin odbył się dzięki pomocy nieocenionych strażaków ochotników z Łuczyc, Goszczy
i Karniowa, bez nich nie przetransportowalibyśmy
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warsztatach plastycznych, które prowadziła pani
Magdalena Tańska w świetlicy wiejskiej w Kocmyrzowie. Wreszcie około godziny 17.30 na boisku
sportowym pojawił się św. Mikołaj, który ku radości wszystkich dzieci, szczodrze obdarował je
prezentami.

Zaproszenie
Zarząd Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca serdecznie
zaprasza wszystkich swoich Członków na uroczyste „Spotkanie świąteczno – noworoczne”, które odbędzie się w czwartek 9 stycznia 2020 roku, o godzinie 13.00, w budynku wielofunkcyjnym w Baranówce.
Serdecznie zapraszamy!
Przewodnicząca Koła Grażyna Bebak

9

GRUDZIEŃ NR 23–24/301–302

+wiadomości lokalne

AKTUALNOŚCI

+wiadomości lokalne

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

XII Sesja Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

Zmiana na stawki opłaty za odbiór
odpadów komunalnych w 2020 r.

25 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie
XII Sesji Rady Gminy. Rozpoczęło się ono od przeprowadzenia czynności formalnych tj. przyjęcia
planowanego porządku obrad oraz zatwierdzenia
protokołu z poprzedniej XI Sesji Rady Gminy.
W kolejnym punkcie obrad XII Sesji głos zabrał
Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na posiedzeniu informację o pracy
w okresie pomiędzy XI a XII Sesją Rady Gminy.

W dniu 25.11.2019 r. Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła nową uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości
stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której określono miesięczną stawkę
opłaty za odbiór odpadów w wysokości 24 zł, od
jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Ustalono także zwolnienie z części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne,
w wysokości 1,00 zł za gospodarstwo domowe
miesięcznie. Jednocześnie dla osób nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, określono stawkę opłaty
podwyższonej w wysokości 48,00 zł miesięcznie
od mieszkańca.
W związku z ww. zmianami uprzejmie informujemy, iż wzrost stawki opłaty za odbiór odpadów
wynikał z kilku przesłanek. Jedną z nich było podniesienie w sposób znaczący ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów jaka uzyskana
została po przetargu rozstrzygniętym w ubiegłym
miesiącu.
Wśród przyczyn wzrostu ceny przetargowej
za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy
wymienić:
1. Znaczący spadek cen skupu surowców wtórnych
2. Brak możliwości zbytu odpadów selekcjonowanych, szczególnie z tworzyw sztucznych
3. Wzrost cen przyjmowanych odpadów na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych
4. Wzrost stawki opłaty środowiskowej (tzw.
opłata marszałkowska)
5. Utrzymanie standardu świadczenia usług na
naszym terenie:
a. odbiór odpadów zmieszanych dwukrotnie
w miesiącu
b. brak limitów dotyczących objętości odpadów

W dalszej części obrad Radni podjęli kolejne
uchwały:
• w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości,
• w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
• w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
• w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca na wystąpienie
z wnioskiem o skomunalizowanie działek
nr 115/3, 115/4 w obrębie Maciejowice,
• w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla jednostek OSP,
• w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale
budżetowej na 2019 rok,
• w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–
2025.
Ostatnim punktem porządku obrad XII Sesji
Rady było omówienie spraw bieżących i wolne
wnioski. Podczas jego realizacji poruszono m.in.
problem planowanej likwidacji Ośrodka Zdrowia
w Skrzeszowicach.

Po zakończeniu wystąpienia Wójta Gminy,
sprawozdania dotyczące działalności Stałych Komisji Rady, w analogicznym okresie przedstawili
ich Przewodniczący: Władysław Zięciak – Komisja
Rolnictwa, Handlu i Usług, Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Augustyn
Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Katarzyna Konewecka-Hołój
– Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska.
Kontynuując realizację przyjętego porządku
obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020.
GRUDZIEŃ NR 23–24/301–302
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c. Bezpłatne dostarczenie pojemników na odpady zmieszane w ramach systemu
d. Możliwość deponowania odpadów zbieranych selektywnie 5 dni w tygodniu na obszarze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Kocmyrzowie
6. Zróżnicowanie wymogów sprzętu do zbierania
odpadów
7. Dodatkowe wymogi nałożone ustawowo na
instalacje przetwarzania odpadów (np. zabezpieczenia przeciwpożarowe, całodobowy monitoring, kaucje finansowe za magazynowanie
odpadów)
8. Wzrost cen prądu dla przedsiębiorców
Przypominamy, iż z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty:
—— odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
zbieranych z pod posesji
—— tworzenia, utrzymania Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
—— obsługi systemu
—— likwidacji dzikich wysypisk śmieci
—— edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, zasadą wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach jest ustalenie stawek opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości pozwalającej na pełne zbilansowanie się
gminnego systemu odpadowego. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca całość środków pochodzących
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznacza wyłącznie na ten cel.
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AKTUALNOŚCI

Komunikat Urzędu Gminy
Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem nazewnictwa ulic w miejscowości Luborzyca, zmianie ulega adres – oznaczenie porządkowe nieruchomości – Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:
z: Luborzyca 97 na: ul. Jagiellońska 7, 32 – 010 Luborzyca. Pozostałe dane pozostają bez zmian.
Dane do faktur VAT:
Nabywca:
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Odbiorca:
Urząd Gminy Kocmyrzów- Luborzyca
ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

AKTUALNOŚCI

NIP: 682-16-05-658
REGON: 351555766

Dojazdów – budowa
świetlicy wiejskiej
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 w ramach działania: „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

Trwa kolejny etap realizacji budowy Budynku Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie. Po wymurowaniu ścian i kominów oraz wykonaniu stropów żelbetowych, Wykonawca przystąpił do
budowy dachu. Inwestycja dofinansowana jest

+wiadomości lokalne

AKTUALNOŚCI

Zimowe utrzymanie dróg
w sezonie 2019/2020
Poniżej przedstawiamy firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sezonie 2019/2020, w zależności od ich kategorii oraz telefony kontaktowe do jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg:
L.p.

Kategoria dróg

Nazwa firm i osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie

Nr telefonu

1.

Droga wojewódzka

Firma WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych
Lucjan Ordys

502 168 212

2.

Drogi powiatowe

Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK Wiesław Struzik

600 419 772
fax: 12 387 12 57
struzikw@op.pl

3.

Drogi gminne

Przedsiębiorstwo Budowlane i Drogowe
„TRANSPYCH” Henryk Dutkiewicz

509 299 220
transpych@wp.pl

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna
w Dojazdowie
W ostatnim czasie zostało zrealizowane w miejscowości Dojazdów (obok stawu) zadanie pn: „Założenie »zielonej« ścieżki edukacyjnej o tematyce
ekologicznej dotyczącej ochrony środowiska”.
Ścieżka w Dojazdowie, jest kolejną ścieżką
wykonaną w naszej gminie w ramach działania
promującego projekt realizowany w formule ZIT
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

pn: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez
modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”. Koszt jej realizacji: 31 742,00 PLN (brutto), a wartość dofinansowania: 16 773,00 PLN.
GRUDZIEŃ NR 23–24/301–302
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AKTUALNOŚCI

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

AKTUALNOŚCI

Zakup strojów regionalnych przez
Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”
„Razem bezpieczniej” – poprawa
bezpieczeństwa przy szkołach
Aktywne oznakowanie poziome i pionowe zostaje
uruchomione przez zbliżającego się do przejścia
pieszego co powoduje wcześniejsze ostrzeżenie
kierowców.

Zakończone zostało zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym
przy placówkach oświatowych poprzez modernizację i doposażenie czterech przejść dla pieszych
na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowości Wysiołek Luborzycki, Goszyce i Prusy"
w ramach Programu Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”.
Należy przypomnieć, że na przedmiotowe działania Gmina Kocmyrzów-Luborzyca uzyskała
dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych. Zainstalowane urządzenia mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść.

GRUDZIEŃ NR 23–24/301–302

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” zakończyło
realizacje grantu w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego PROW 2014–2020 w ramach projektu: Wsparcie podmiotów działających w sferze ochrony
zachowania i/lub promocji dziedzictwa lokalnego
obszaru objętego wdrażaniem LSR przez LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa: „Zakup
strojów regionalnych przez „Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”.
Ogólny koszt realizacji ww. zadania to kwota:
30 332,00PLN, a pozyskane dofinansowanie wyniosło: 27 298,80 PLN.

Noc bibliotek – „znajdźmy wspólny
język”
stawowej w Maciejowiach, a wieczorem dzieci wraz
z rodzicami (opiekunami).
Na spotkaniu poruszonych zostało kilka ważnych tematów dotyczących działalności Biblioteki
takich jak; „Narodowe czytanie”, „Miesiąc bibliotek
szkolnych” oraz projekt „Moja najcenniejsza pamiątka”. Odbył się również konkurs z nagrodami,
a na koniec nastąpiła prelekcja flimu „Ptyś i Bill”.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy
za udział, mając nadzieję, że odnieśli oni pozytywne
wrażenie. Zapraszamy na przyszły rok.

W roku 2019 odbyła się V edycja ogólnopolskiej
akcji Noc Bibliotek pod nazwą „Znajdźmy wspólny
język”, w której mogły zgłosić swój udział wszystkie Biblioteki z całego kraju.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy już po raz czwarty brała udział w tej
imprezie.
Z tytułu zainteresowania programem przedstawionym na zaproszeniach, a małą ilością miejsc
w lokalu bibliotecznym, organizator przyjął chętnych uczestników w 2 grupach.
W godzinach przedpołudniowych uczestnikami
byli uczniowie (wraz z opiekunami) ze szkoły pod-
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AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie Korona Północnego
Krakowa – planowane konkursy
na działania przedsiębiorcze
AKTUALNOŚCI

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 naborów, procedury oceny i wyboru, a także kryteriów wyboru
operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje
PROW 2014–2020 oraz w biurze Stowarzyszenia
w nowej lokalizacji pod adresem: remiza OSP –
ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce, nr tel.:
664 067 821. Zapraszamy do kontaktu!

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
informuje przedsiębiorców planujących rozwinąć
swoją firmę oraz osoby fizyczne, które pragną
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
o najbliższych naborach wniosków na tzw. działania
przedsiębiorcze. Nabory wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie
działalności gospodarczej odbędą się najprawdopodobniej w terminie od 17 lutego 2020 roku. Konkursy potrwają co najmniej dwa tygodnie.
Kwota budżetu (pozostała z oszczędności z poprzednich konkursów) aktualnie wynosi: dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej
80 000,00 zł, natomiast dla Rozwijania działalności
gospodarczej 446 325,00 zł. Nabory prowadzone
będą w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Stowarzyszenie Korona
Północnego Krakowa

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

Podziękowanie
dzięki której udało się pozyskać wsparcie finansowe, umożliwiające zakup nowych instrumentów dla
naszej orkiestry.
						
		
Prezes OSP Skrzeszowice
Stanisław Stefańczyk

W imieniu własnym oraz wszystkich członków
Orkiestry Dętej „Skrzeszowianka” Skrzeszowice,
działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej, pragnę serdecznie podziękować pani Sylwii Zawalskiej-Wierzbińskiej – Prezes Stowarzyszenia „Gmina Aktywna+”, za wielkie zaangażowanie i pomoc,

GRUDZIEŃ NR 23–24/301–302
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AKTUALNOŚCI

Kolejne czujniki jakości
powietrza w gminie
W ramach działań gminy Kocmyrzów-Luborzyca w zakresie poprawy jakości powietrza dotychczasowa baza czujników pomiaru stężenia pyłów
zawieszonych PM2,5 i PM10, została uzupełniona
o kolejne 6 urządzeń. Oczywiście same urządzenia
nie zredukują zanieczyszczeń ale pozwolą monitorować ich stan, w bliższej niż do tej pory okolicy.
Czujniki zostały zamontowane w następujących
lokalizacjach:
• budynek Szkoły Podstawowej w Karniowie
• budynek Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach
• budynek Szkoły Podstawowej w Goszczy
• budynek Szkoły Podstawowej w Prusach
• budynek OSP Marszowice
• budynek świetlicy wiejskiej w Krzysztoforzycach
Zadanie zostało wykonane w ramach programu
LIFE – IP MAŁOPOLSKA pt. "Wdrażanie programu
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze", którego
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jest beneficjentem.
Wykorzystane sensory odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów na temat aktualnego
powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone.
Przede wszystkim czujniki mierzą pyły zawieszone
PM2,5 i PM10 oraz temperaturę, ciśnienie i wilgotność. W ten sposób umożliwiają sprawdzanie
w czasie rzeczywistym, jakim powietrzem oddychamy za pomocą ogólnodostępnej platformy
map.airly.eu i aplikacji na system Android oraz iOS.
Punkty na mapie reprezentują usytuowanie sensorów, a ich kolor odwzorowuje stan powietrza: od
najlepszego (zieleń), przez powietrze o stężeniu
zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnej normy (pomarańczowy), aż po powietrze wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy zanieczyszczeń

(czerwony i bordowy).
Każdy z nas powinien mieć dostęp do informacji
na temat aktualnej jakości powietrza, dlatego gmina Kocmyrzów-Luborzyca będzie kontynuować
prace umożliwiające stały dostęp mieszkańców do
aktualnych danych w tym zakresie.
Teraz, każdy zainteresowany stanem powietrza w bezpośredniej bliskości domu lub szkoły,
może za pośrednictwem gminnej strony internetowej lub strony map.airly.eu oraz aplikacji w telefonie komórkowym, uzyskać stale aktualizowane
informacje.
Przypominamy, iż podobne czujniki funkcjonują
już od dłuższego czasu na następujących obiektach
edukacyjnych tj.
• budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie
• budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim
• budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach
• budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach
• budynku Przedszkola Samorządowego
w Dojazdowie

17

GRUDZIEŃ NR 23–24/301–302

W jaki sposób
chronić się
przed smogiem?
Co robić, a czego unikać,
gdy normy jakości
powietrza są
przekroczone?

Nie pal
w kominku

Ktoś spala odpady?
Reaguj! Zgłoś to do straży miejskiej lub
urzędu gminy. Możesz użyć specjalnego
formularza: https://powietrze.
malopolska.pl/ekointerwencja/

Ogranicz
spacery

Nie wietrz
mieszkania

Sprawdzaj codziennie
stan powietrza w twojej okolicy!
https://powietrze.malopolska.pl/
jakosc-powietrza/
lub na stronie Twojego urzędu gminy.

Nie uprawiaj
sportu na
zewnątrz

Ogranicz aktywność
fizyczną dzieci
na zewnątrz

Nie używaj
samochodu

Możesz wiedzieć jakim powietrzem
oddychasz, instalując odpowiednie
aplikacje w swoim smartfonie (na
przykład: Jakość powietrza w Polsce).
Dzięki temu będziesz mógł podjąć
działania ochronne.

Unikaj przebywania
w miejscach o dużym natężeniu
ruchu samochodowego

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera na stronie: powietrze.malopolska.pl/komunikaty
Chcesz wiedzieć więcej?
powietrze.malopolska.pl
powietrze@umwm.pl

f facebook.com/EkoMałopolska
Zadzwoń: 12 63 03 100

Zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Załóż maskę
przeciwpyłową –
pamiętaj, że powinna
mieć atest
Włącz oczyszczacz
powietrza

Twój sąsiad korzysta
z ogrzewania na węgiel
lub drewno?
Przekonaj go do zmiany!
Zapytaj lekarza jak się
chronić

MIEJSCE
NA LOGOTYP
GMINY

KRAKOWSKI
ALARM
SMOGOWY
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AKTUALNOŚCI

Projekt realizowany przy wsparciu Województwa Małopolskiego

„Ekofestyn” w naszej gminie
AKTUALNOŚCI

24 listopada 2019 roku na terenie nowo wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Kocmyrzowie odbył się
Ekofestyn pt. „Śmieci segregujemy w zieleni żyjemy”. Zaproszonych gości,wśród których znaleźli
się Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Tomasz Urynowicz, Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Doniec, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Anna Szymczyk – Sierak, Prezes
Stowarzyszania „Gmina Aktywna+” Sylwia Zawalska – Wierzbińska, radni oraz sołtysi z terenu Gmi-

AKTUALNOŚCI
uczestnikom pikniku zdrowy poczęstunek z owoców i warzyw.
Festyn został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” oraz Urząd Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objął Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego Tomasz Urynowicz. Wydarzenie to
zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego oraz Samorządu
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Niedzielny Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i aprobatą najmłodszych.
W przyszłości planowane są kolejne festyny
ekologiczne.

przez mieszkańców, które przekazane zostaną
osobom potrzebującym, a także do schroniska dla
zwierząt. Z kolei w strefie „graj w ekokolory”, ekodoradca Gminy Aneta Caba przeprowadziła pogadankę na temat segregacji odpadów komunalnych
oraz szkodliwości palenia śmieci w paleniskach
domowych oraz bioodpadów na działce. Przy pomocy wolontariuszek: pani Renaty Korżyńskiej
i pani Karoliny Wójcik przeprowadzono „ekoquizy”
oraz zabawy dla najmłodszych. Dzieci miały za zadanie posegregować odpady komunalne, a także
rozwiązać specjalnie przygotowane „ekoquizy”.
W nagrodę, za uczestnictwo wszyscy uczestnicy
otrzymali „ekogry” planszowe oraz dyplomy „Małego Ekologa”.
W ostatniej strefie „wiesz co jesz” zapewniliśmy

Fot. Sławomir Mikiewicz

„Twarze i Krajobrazy Goszyc”
logicznie” przy pomocy pań ze Stowarzyszenia
Aktywnych Seniorów „Jesienny Liść” odbyło się
szycie toreb na zakupy ze starych zasłon i firan,
które dzieci i młodzież ochoczo ozdabiały i kolorowały nowo powstałe torby, które zabrały ze sobą
do domu.

ny Kocmyrzów -Luborzyca powitał Wójt Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski.
Podczas festynu zostały wydzielone strefy,
gdzie pracownicy urzędu gminy edukowali oraz pomagali mieszkańcom, a w szczególności dzieciom
i młodzieży biorącym udział w przygotowanych
atrakcjach.
Pierwsza strefa to „kompostujesz – zyskujesz
czarne złoto ogrodnika", w której zebrani mieszkańcy zostali zapoznani przez ekodoradcę Gminy
Kocmyrzów – Luborzyca z ideą kompostowania.
Następnie uczestnicy festynu przy wykorzystaniu
kompostu posadzili rośliny do doniczek, które zabrali do domu.
W drugiej strefie „zapakuj się ślicznie – ekoGRUDZIEŃ NR 23–24/301–302
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W sobotę16 listopada 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich z Goszyc przygotowało, nie tylko dla mieszkańców tej miejscowości, spotkanie
integracyjne którego najważniejszym punktem
była wystawa fotograficzna „Twarze i Krajobrazy
Goszyc”, dokumentującą życie mieszkańców miejscowości na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich
lat. Dodatkową atrakcję stanowiła, dla wszystkich
którzy tego dnia odwiedzili remizę OSP Goszyce,
wystawa na której zaprezentowano sprzęty gospodarstwa domowego, używane przed wielu laty.
Podczas spotkania, w którym udział wzięła bardzo
liczna grupa mieszkańców Goszyc oraz zaproszeni

Goście, pośród których byli m.in.: Przewodnicząca
Rady Gminy Małgorzata Doniec, Radny Augustyn
Kaczmarczyk oraz Dyrektor S.P. w Goszycach Iwona Niklińska – Tutaj, wysłuchała krótkiego rysu historycznego, obrazującego dzieje Goszyc, od epoki
średniowiecza po lata II wojny światowej, który
przedstawił Jerzy St. Kozik, a przede wszystkim
porywającego występu artystycznego uczniów
szkoły podstawowej w Goszycach, który przygotowali oni pod opieką pani Jadwigi Klimek.

Trzecia strefa „drugie życie rzeczy” to strefa,
w której dzieci uczestniczące w imprezie malowały
wcześniej przygotowane karmniki dla ptaków, które powstały z surowców wtórnych oraz deseczek
oddanych przez mieszkańców na PSZOK. Gotowe
karmniki trafią do szkół i przedszkoli na terenie
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
W strefie czwartej „podaj dalej” odbieraliśmy
ubrania, koce, poduszki i tekstylia przyniesione
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II „Biesiada Kapuściana”
w Skrzeszowicach

AKTUALNOŚCI

„Młody Kolping” w Luborzycy

AKTUALNOŚCI

W sobotę 23 listopada 2019 roku KGW Skrzeszowice już po raz drugi zorganizowało „Biesiadę Kapuścianą”, imprezę mającą m.in. integrować społeczność lokalną. Obok mieszkańców,
w II edycji „Biesiady Kapuścianej” uczestniczyli
również zaproszeni Goście, w tym: Wójt Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, Prezes
OSP Skrzeszowice Stanisław Stefańczyk, Radny
i Sołtys Skrzeszowice Mariusz Wąsowicz, Sołtys
Łososkowic Krzysztof Malik,Sołtys Maciejowic
Tadeusz Witas, Dyrektor Oddziału Banku BSR
rej należało ułożyć „śmieszne” rymy. Oczywiście na
stołach dominował tego dnia „kapuściany wystrój”
– ozdobne kapusty,świeczniki kapuściane, brukselka oraz sok z kiszonej kapusty. Także podawane do
degustacji potrawy opierały się na kapuście. Były
to surówki, sałatki, gołąbki na liściu kapusty, bigos,
sok z kapusty.
Tegoroczna „Biesiada Kapuściana”, w której
wzięło udział ponad 100 osób była współfinansowana ze środków Gminy Kocmyrzów Luborzycy,

W dniach 22–24 listopada 2019 roku w Domu
Spotkań i Formacji w Luborzycy odbyło się Walne
Zebranie Członków Młodego Kolpinga Europa,
międzynarodowej organizacji zrzeszającej kolpingowców z całej Europy. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 30 osób z 15 krajów. Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania działań organizacji
w minionych 3 latach pracy zarządu. Wspominano
zrealizowane działania – międzynarodowe warsztaty, szkolenia, wakacyjne Europejskie Tygodnie
Młodych realizowane w różnych krajach Europy.
Każdy z 15 krajów prezentował swoje lokalne
działania skierowane do młodzieży i społeczności
lokalnej. Podczas spotkania odbyły się wybory zarządu na nową 3-letnia kadencję. Przedstawiciel
Młodego Kolpinga z Polski, Jerzy Wolf z Rodziny
Kolpinga „Jeden Świat” w Krakowie został wybrany na stanowisko dyrektora zarządzającego w prezydium zarządu organizacji Kolpingjugend Europa
e.V. Aby podzielić się doświadczeniem polskiego
Dzieła Kolpinga, zaproponowaliśmy uczestnikom
udział w warsztatach opartych na rezultatach zrealizowanych przez naszą organizację licznych pro-

jektów Erasmus+. Warsztaty pt. "Erasmus+ inspiruje młodzież" poprowadziła Magdalena Szczudło
– specjalistka ds. funduszy unijnych i trenerka, od
lat współpracująca z Dziełem Kolpinga w Polsce.
W sobotni wieczór, na zakończenie zebrania odbyło
się międzykulturowe "Orange Party" inaugurujące
25. rocznicę powstania organizacji Kolpingjugend
Europa e.V., która będzie świętowana przez cały
nadchodzący rok. Więcej: https://www.kolpingwerk-europa.net/en/kolpingjugend_europa/news.html

Sukcesy uczniów z SP Goszyce

w Kocmyrzowie Sabina Sitko, Zarząd Stowarzyszenia KGW „Kolibaby”, a także Koła Gospodyń
Wiejskich i Stowarzyszenia działające w naszej
gminie. Wśród zaproszonych do Skrzeszowic Gości było również zaprzyjaźnione z miejscowym
KGW, Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczepanowic
oraz zespół „Pawie Oczko”, działający na terenie
sąsiedniej gminy Słomniki. „Tematem przewodnim”
sobotniego spotkania była oczywiście „kapusta”.
Gospodynie, KGW Skrzeszowice na powitanie
licznie przybyłej publiczności wykonało kilka przyśpiewek ludowych i pieśni biesiadnych. W tej części
artystycznego programu spotkania wystąpił także
najmłodszy na „Biesiadzie”duet wokalny: Weronika i Magdalena Wójcik. Gospodynie sobotniego
spotkania przygotowały ponadto szereg konkursów, w których udział wzięli uczestnicy „Biesiady
Kapuścianej”. Konkursy te to m.in ułożenie wierszy
związanych z kapustą, rozsypanka literowa, z któGRUDZIEŃ NR 23–24/301–302
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a jej odbiorcami wszyscy jej uczestnicy. Ponadto,
dzięki pozyskanemu wsparciu ze strony gminy
Kocmyrzów-Luborzyca KGW Skrzeszowice zakupiło, w ramach zrealizowanego projektu, dwa komplety krakowskich strojów męskich.
Mariola Dybał
Fot. S. Mikiewicz
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28 listopada 2019 roku cztery uczennice szkoły podstawowej w Goszycach wzięły udział, wraz
z opiekunami, w gali laureatów podsumowującej
V Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „Ja,
mój kraj, moja mała Ojczyzna”. Gala ta, odbyła się
w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. W jej trakcie, konkursowe jury, uhonorowało specjalnymi nagrodami laureatów tegorocznego konkursu, wśród
których znalazły się uczennice szkoły w Goszycach, które zajęły następujące lokaty:
• Natalia Pak, kl. VI – II miejsce,
• Maria Joniec, kl. VI – III miejsce,
• Milena Juraszek, kl. VI, Zuzanna Krawczyk,
kl. III – wyróżnienia.
Prace laureatów zostały opublikowane
w książeczce: „Ja, mój kraj, moja mała Ojczyzna,

Rodzinne historie”.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy,
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Dzień Otwarty
w „GASTRO-MEDICAL”

AKTUALNOŚCI

Jak powiedziała nam pani doktor Ewa Jasińska-Kryczka: „Analizując wyniki wykonanych badań, jak
również konsultacji lekarskich , jesteśmy przekonani,
że tego typu akcje są bezcenne, a w wielu przypadkach
skracają one czas oczekiwana na wizytę do specjalisty,
jak również badania specjalistyczne. Pragnę gorąco
podziękować wszystkim pacjentom przybyłym na badania, jak również zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami placówki na stronie internetowej www.
gastro-medical.pl „

Dnia 23 listopada 2019 roku w Centrum Medycznym „GASTRO-MEDICAL”, które swoją siedzibę ma Kocmyrzowie, przy ulicy Spółdzielców 3,
dla wszystkich mieszkańców naszej gminy zorganizowany został, już po raz drugi „Dzień Otwarty”.
W jego trakcie można było wykonać bezpłatne badania USG jamy brzusznej, połączone z konsultacją
lekarską, a także uzyskać bezpłatne konsultacje
chirurgiczne. Ponadto wszyscy, którzy odwiedzili
tego dnia Centrum Medyczne „GASTRO-MEDICAL”, mieli możliwość poznania personelu medycznego, jak również zapoznania się z zasadami jego
funkcjonowania.

„Tu mieszkam – tu płacę podatek”
Niestety, podatki osób zameldowanych poza
naszym terenem stanowią wpływy do budżetu innych gmin.
Każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT, jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę
Kocmyrzów-Luborzyca, będzie miał udział w jej
dalszym rozwoju.
W tym celu:
• swoje rozliczenie roczne PIT złóż w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach, w części
A wpisz – Urząd Skarbowy w Proszowicach,
w części B wskaż – adres zamieszkania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
• poza okresem rozliczeniowym zaktualizuj
dane o miejscu zamieszkania za pośrednictwem formularza aktualizacyjnego ZAP-3,
który można składać cały rok,
• poinformuj o miejscu zamieszkania swojego
pracodawcę, który zaktualizowane dane zamieści w rozliczeniu podatkowym przesyłanym do Urzędu Skarbowego
Dzięki tak prostej czynności możesz mieć udział
w dalszym rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Szanowni mieszkańcy,
jednym z głównych źródeł dochodów gminy są
podatki płacone przez Państwa z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych
PIT w ok. 38 % trafiają do budżetu tej gminy, którą
podatnik wskaże jako swoje miejsce zamieszkania.
Fundusze te przeznaczane są między innymi na
finansowanie:
• budowy i modernizacji dróg, chodników,
oświetlenia ulicznego,
• rozbudowy i modernizacji bazy sportowej
i oświatowej,
• inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
• zadań z zakresu ochrony środowiska.
Liczba osób zamieszkujących, ale nie zameldowanych na terenie naszej gminy szacowana jest na
ponad tysiąc mieszkańców. Jeśli osoby te w swoim
formularzu PIT jako miejsce zamieszkania wskazałyby Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, to w prosty
sposób przełożyłoby się to na dodatkowy dochód
w budżecie.
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AKTUALNOŚCI

Podsumowanie sezonu
turniejowego Unique
Cheerleaders
AKTUALNOŚCI

Koniec roku to najlepszy czas na podsumowanie
sportowych osiągnięć, których drużyna Unique
Cheerleaders miała w tym sezonie bardzo wiele.
W 2019r. skład zespołu tworzyło 48 tancerek turniejowych, w wieku od 7 do 18 lat. Dziewczęta trenowały w czterech formacjach: Little, Kids, Teens
oraz Pro. Zespoły zaprezentowały się na 12 turniejach rangi ogólnopolskiej. Zespoły i duety łącznie
stanęły 63 razy na podium i zdobyły 179 złotych,
96 srebrnych i 33 brązowych medali. Wśród największych sukcesów drużyny jest dwukrotne Mistrzostwo Polski zdobyte przez grupę Pro. Tancerki
Unique Cheerleaders brały udział także w licznych
pokazach uświetniając swoimi występami między
innymi Festyn Rodzinny w Łuczycach, Dni Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca, Święto Dyni w Więcławicach, otwarcie boiska sportowego w Luborzycy
oraz Imprezę Świąteczną firmy UBS.
Liczne sukcesy zespołu są efektem systematycznej, wielogodzinnej pracy w trakcie treningów
oraz obozów szkoleniowych. Niezwykle dużym za-

angażowaniem wykazali się także rodzice zawodniczek, którzy przez cały rok dbali o zapewnienie
najlepszych warunków do trenowania.
Przed zespołem kolejny rok pełen turniejowej
rywalizacji. W 2020 roku zespół będzie reprezentowany przez 60 zawodniczek, w czterech kategoriach wiekowych.
Lidia Stefańska
Fot. Antoni Kudelski

+wiadomości lokalne

AKTUALNOŚCI

Mikołaj w Centrum Kultury
W piątkowe popołudnie 6 grudnia do Centrum
Kultury i Promocji zawitał Święty Mikołaj. Dzieci
niecierpliwie oczekiwały na przybycie tego wyjątkowego gościa. Przed jego przybyciem „Grupa
O! Teatr” zaprezentowała spektakl pod tytułem
„Wyjątkowy Prezent”, w którym przenieśliśmy się

w magiczny świat skrzatów zamieszkujących walizkę. Dzieci żywiołowo i ochoczo poznały skrzaty,
które nieco rozrabiały aby na koniec doczekać się
wyjątkowego prezentu w świąteczny dzień.
Po spektaklu nadszedł ten długo wyczekiwany moment spotkania z Mikołajem, który wręczył
grzecznym i cierpliwym dzieciom prezenty.
W tym roku Święty Mikołaj odwiedził także
z prezentami dzieci z Twórczej Akademii Malucha,
działającej przy Centrum Kultury.

Ostatnie walki judoków
Sześć medali zdobyli w ostatnim starcie w sezonie 2019 roku judocy Centrum Kultury i Promocji
w Kocmyrzowie-Luborzycy w przeprowadzonym
w dniu 8 grudnia 2019 roku w Bochni „Mikołajkowym Turnieju Judo Dzieci – BOCHNIA 2019”.
Turniej zgromadził 375 zawodników 22 klubów
z województw małopolskiego, podkarpackiego,
śląskiego i świętokrzyskiego oraz stolicy Ukrainy,
Kijowa . W tak licznej stawce startujących było
dziesięciu zawodników Centrum Kultury i Promocji
w Kocmyrzowie-Luborzycy. Dla trójki z nich były
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od Prezesa Krakowskiej Szkoły Wushu, głównego
organizatora mistrzostw, Michała Adamowicza podziękowania dla Prezydenta Miasta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego.

AKTUALNOŚCI

to pierwsze zawody w życiu. Start naszych zawodników można ocenić jako start marzeń i pokory.
Sześciu zawodnikom udało się zdobyć medalowe
pozycje, ale mają Oni niedosyt, że nie był to medal
złoty. Pozostali, po stoczeniu swoich walk, na dobrym sportowym poziomie mogą mówić „szkoda,
nie udało mi się”. Oto pozycje zajęte przez naszych
zawodników: Krzysztof Róg – II miejsce, Jakub
Górecki – II miejsce, Oliwia Niezgoda – II miejsce,
Dawid Stanek – III miejsce, Lena Ziembla – III miejsce, Wiktoria Kmera– III miejsce, Bruno Ryszka – V
miejsce,Katarzyna Róg – V miejsce, Maksymilian
Mik – VII miejsce, Eryk Górecki – VII miejsce. Start
w zawodach był tym przyjemniejszy dla naszych
zawodników, że dopingowali ich najbliżsi: rodzice

i dziadkowie, a przy dekoracji medalistów i startujących w zawodach zawodników nagradzał paczką
św. Mikołaj.
K. Marchewczyk

Sukcesy sekcji Wushu podczas
Pucharu Polski
W dniach 30.11–01.12 2019 roku na hali sportowej Ośrodka Rekreacji i Sportu Kolna w Krakowie rozegrany został XXIII Otwarty Puchar Polski
Wushu. Organizatorem zawodów była Krakowska
Szkoła Wushu, a patronat sportowy objął Polski
Związek Wushu. Mistrzostwa zostały zorganizowane przy wsparciu finansowym Miasta Krakowa.
XXIII Otwarty Puchar Polski Wushu był ostateczną

większe zawody Kung Fu, Wushu w Polsce.
Zawody rozpoczęły się w sobotę o 9 rano
i trwały z przerwą na oficjalną galę do godziny 22,
następnego dnia rozpoczęły się również o 9 rano
i trwały do godz. 18.00.
Oficjalna gala rozpoczęła się o godzi nie 19.00
podczas, której wszyscy mogli podziwiać fragment
multimedialnego widowiska przygotowanego przez
zespół Wataha Drums pod kierownictwem autora
muzyki i reżysera Marka Smoka Rajssa. Podczas
gali swoja obecnością zaszczycił nas przedstawiciel
Miasta Krakowa Vice Dyrektor Wydziału Sportu
Miasta Krakowa pan Paweł Opach, który przyjął

eliminacją do reprezentacji Polski na Mistrzostwa
Europy, które rozegrane będą w Moskwie w 2020
roku. W rywalizacji sportowej oprócz zawodników
z całej Polski brali udział zawodnicy z Izraela, Słowacji, Czech, Węgier, Białorusi i Ukrainy. Są to najGRUDZIEŃ NR 23–24/301–302
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Podczas gali trener Michał Adamowicz otrzymał również od Prezesa Polskiego Związku Wushu
pana Jacka Świątkowskiego certyfikat uzyskania 5
Dana, czyli najwyższego stopnia mistrzowskiego.
Krakowska Szkoła Wushu działająca przy naszym Centrum Kultury, wystawiła do rywalizacji
swoich zawodników, którzy łącznie wywalczyli
10 złotych medali, 6 srebrnych i 5 brązowych. Na
wyróżnienie zasługuje tutaj młoda zawodniczka
Marika Brodowska, która dzięki swoim występom

(dwa złote medale i jedno srebro) otrzymała tytuł
najlepszego zawodnika w swojej kategorii wiekowej. Srebrny medal wywalczyła również mieszkanka naszej gminy Estera Wierzbińska.
Organizator zawodów składa serdecznie podziękowani wszystkim, którzy byli zaangażowani
w przygotowanie i przebieg Mistrzostw, wszystkim
wolontariuszom, asystentom i sponsorom, bez których nie udałoby się osiągnąć sukcesu organizacyjnego. Są to Centrum Promocji i Kultury Kocmyrzów
Luborzyca, firma Ekler Baranówka – pan Tadeusz
Filipek, Małopolanka Zdrój – pan Marek Thier,
Dziękujemy również za patronat medialny Interii
oraz przychylność gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Szkolenie „Przeciwdziałanie
wypaleniu zawodowemu”
W dniu 2 grudnia 2019 roku Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy
zorganizował szkolenie w ramach realizacji Programu Osłonowego – „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie projektu „
Aktywnie Przeciw Przemocy ”, na temat wypalenia
zawodowego, stresu oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla osób pracujących w obsza-

rze przeciwdziałania przemocy w rodzinie .
Celem szkolenia było rozwijanie umiejętności
z zakresu efektywnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych w pracy zawodowej. Tematyka
szkolenia dotyczyła m.in. pojęcia stresu i wypalenia zawodowego, rozpoznawania i respektowania
własnych granic oraz skutecznej komunikacji interpersonalnej, a także radzenia sobie w sytuacjach
kryzysowych.

29

GRUDZIEŃ NR 23–24/301–302

+wiadomości lokalne

AKTUALNOŚCI

Przychodnia „GaJa-MED”
w Dojazdowie zaprasza!
AKTUALNOŚCI

Dlaczego Przychodnia Rodzinna „GaJa-MED”
w Dojazdowie?
• wykwalifikowana kadra lekarzy specjalistów
medycyny rodzinnej, stale podnoszących
swoje kwalifikacje
• wykwalifikowana i doświadczona kadra pielęgniarska
• sprawnie działająca rejestracja (12 312
81 45)
• e-recepta (zostaliśmy nagrodzeni wyróżnieniem Ministerstwa Zdrowia i Dziennika Gazety Prawnej)
• możliwość rejestracji online i zamawiania
e-recept online (www.nzozgajamed.pl)
• szeroki wachlarz usług diagnostycznych –
badania laboratoryjne z dostępem online do
wyników, interpretacja lekarska wyników
badań, szybkie testy wykonywane na miejscu – glukoza i kwas moczowy
• atrakcyjny wachlarz usług komercyjnych m.
in. badania laboratoryjne, porady lekarskie
na miejscu i w domu pacjenta

AKTUALNOŚCI
ności wobec osób starszych). Omówione też zostały
działania związane z prowadzeniem procedury „Niebieskiej Karty”. Po zakończonym spotkaniu wszyscy
jego uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Pomocy w Rodzinie w Krakowie, pan Majek Kopański. Spotkanie było doskonałą okazją do rozmów
o bezpieczeństwie seniorów naszej Gminy oraz
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w szczegól-

Konferencja „Aktywnie
przeciw Przemocy”
W dniu 27 listopada 2019 roku Gminy Ośrodek
Pomocy w Kocmyrzowie-Luborzycy zorganizował
konferencję pt. „Aktywnie Przeciw Przemocy”,
w ramach realizowanego Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie”.

• szczegółowe bilanse zdrowia dzieci, kwalifikacje do szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych oraz konsultacje z zakresu
profilaktyki
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Zapraszają: lek. Michał Jastrzębski i lek. Marcin
Gaweł
Wszystkim Pacjentom życzymy spokojnych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
przede wszystkim zdrowia w Nowym Roku.

Spotkanie seniorów
z psychologiem
W dniu 26 listopada 2019 roku odbyło się kolejne już spotkanie z Seniorami –w ramach realizacji
Programu Osłonowego – „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kocmyrzowie-Luborzycy . Spotkanie to prowadził psycholog przyjmujący w tutejszym Ośrodku
Pomocy Społecznej oraz w Powiatowym Centrum
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i cyberprzemocy. Z kolei pan Majek Kopański, psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krakowie omówił programy wspierające osoby
dotknięte przemocą w rodzinie, a także programy
skierowane do sprawców przemocy.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
szkół, policjanci, pracownicy socjalny, asystenci
rodziny. Konferencję otworzyła Przewodnicząca
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie-Luborzycy Sylwia Zawalska-Wierzbińska.
Zaproszeni na konferencję prelegenci przybliżyli zagadnienia związane ze zjawiskiem przemocy. I tak: pan Krzysztof Malec – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie zapoznał
uczestników konferencji z działalnością prowadzonego przez siebie Ośrodka i formami pomocy,
które mogą uzyskać osoby będące w kryzysie.
Pani Katarzyna Cygal, przedstawiciel Wojewódzki
Komendy Policji w Krakowie przybliżyła problematykę dotycząca uzależnień młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem problemów narkomanii

Konferencja, której celem było upowszechnienie wiedzy z zakresu problematyki rozpoznawania
i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz budowanie systemowego oddziaływania instytucji zaangażowanych, zakończyła się
dyskusją, podczas której skierowano do prelegentów i organizatorów szereg pytań nawiązujących
do poruszonych tematów.
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czesną modę, stroje ślubne, ludowe, wozy, bryczki
itd. Przy smacznym poczęstunku przygotowanym
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Prus i przyjemnej atmosferze przyszedł czas na wspólny śpiew,
na akordeonie przygrywał pan Stanisław Ziębiec.
Pani Maria Szopa propagatorka historii Prus i kultury ludowej przypomniała stare, biesiadne piosenki i wiersze, pani Lucyna Paos była przewodnicząca KGW Prusy prezentowała dawne dokumenty
i zdjęcia z działalności koła. Na koniec nasi goście
otrzymali drobne upominki, które będą im przypominały o wspólnym spotkaniu oraz zaproszenie na
następne takie biesiadowanie.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy byli pomocni przy zorganizowaniu tego
miłego spotkania: panu Wójtowi Gminy Markowi
Jamborskiemu, członkom Rady Sołeckiej, paniom
z KGW z Prus, Wiceprzewodniczącemu Gminnej Rady Seniorów panu Henrykowi Laskoszowi.
Szczególne podziękowania należą się pani Radnej
Annie Szlachta, która swoją pozytywną postawą
i otwartością na mieszkańców, pracą i umiejętnościami kulinarnymi zaangażowała się w to sympatyczne spotkanie.

Dnia 29 listopada 2019 roku w dworku w Prusach, w siedzibie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się spotkanie najstarszych mieszkańców
Prus. W spotkaniu uczestniczyły osoby które urodziły się w Prusach, tutaj chodziły do szkoły, angażowały się w codzienne życie społeczne i kulturalne,
mieszkają w Prusach do dnia dzisiejszego. Po przywitaniu zaproszonych gości głos zabrał gospodarz
miejsca spotkania pan Kierownik mgr inż. Jerzy Jaskiernia. Opowiadał o działalności, uprawach i zamierzeniach gospodarstwa, którego uprawne pola
zajmują znaczną część obszaru Prus. Wśród gości
był ksiądz Franciszek Walkosz, który od niedawna
sprawuje funkcję proboszcza parafii w Prusach, a to
spotkanie przyczyniło się do bliższego poznania historii i mieszkańców Prus. Następnie pani sołtys
Elżbieta Konieczna przedstawiła historię Prus od
pierwszych wzmianek pisanych o Prusach , przez
kolejne wieki aż do czasów dzisiejszych. Ciekawym
punktem tego spotkania było prezentacja multimedialna, starych zdjęć, dokumentów, przedstawienie
ważnych osób związanych z miejscowością. Zaproszeni goście rozpoznawali na zdjęciach siebie,
swoich bliskich i znajomych. Wróciły wspomnienia
o szkole, nauczycielach, księżach, sołtysach i innych wydarzeniach, które zapisały się w pamięci.
Wymieniali uwagi, komentowali wydarzenia, ów-
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Andrzejkowa zabawa seniorów
W niedzielę 24 listopada 2019 roku z inicjatywy
Gminnej Rady Seniorów, przy wsparciu Wójta Gminy oraz Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kocmyrzowie, w budynku wielofunkcyjnym w Baranówce
odbyła się andrzejkowa zabawa dla Seniorów.
Wśród obecnych na andrzejkowej imprezie byli
wszyscy członkowie naszej Gminnej Rady Seniorów, którzy pomysłami, jak umilić seniorom wolny
czas, zarażają coraz więcej starszych mieszkańców
naszej gminy, o czym świadczy fakt, iż spotkanie

w Baranówce zgromadziło ponad 80 osób.
Zabawa andrzejkowa była przednia – wszyscy
doskonale się bawili. Były wspólne z zespołem
„Wspomnienie” tańce i śpiewy oraz liczne tradycyjne andrzejkowe gry i zabawy.
Brawo dla Seniorów i członków GRS, a zwłaszcza jej Przewodniczącej Danucie Sokół, dzięki którym coraz częściej i liczniej seniorzy uczestniczą
w organizowanych dla nich imprezach i spotkaniach
integracyjnych, na terenie naszej gminy.

„Dzień języków obcych” w Goszczy
27 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się
„Dzień Języków Obcych”. Jest to wydarzenie zainicjowane przez Radę Europy w 2001 i obchodzone na całym świecie 26 września. Ma ono na celu
promowanie nauki języków obcych oraz szerzenie
wiedzy o innych krajach i kulturach. Nasi uczniowie
zaangażowali się w to wydarzenie, przygotowując
bardzo ciekawe i profesjonalne prezentacje na temat wielu krajów, nie tylko europejskich. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o Hiszpanii, Rosji,
Norwegii, Austrii, Meksyku, Tajlandii, Finlandii,
Francji, Włoszech, Japonii, a nawet Arabii Saudyjskiej. Elementami prezentacji były lokalne stroje,
flagi, muzyka, taniec, poezja, quizy dla widowni
oraz wyczekiwana przez wszystkich degustacja
lokalnych potraw, które przygotowali uczniowie
z pomocą rodziców. Zwieńczeniem tego ciekawego
dnia był konkurs na najlepszą prezentację. Wyłoniliśmy zwycięzców oraz wyróżniliśmy najlepiej przygotowane prezentacje. Wszyscy uczniowie zostali

nagrodzeni pamiątkowymi drobiazgami oraz książkami do nauki języka angielskiego. Wydarzenie to
okazało się sukcesem i mamy nadzieję, że również
pozostali uczniowie „zarażą” się naszą pasją do innych języków i kultur. Chcielibyśmy kontynuować
tę tradycję w kolejnych latach. To wydarzenie pokazuje młodzieży, iż uczenie się języków obcych
pomaga nam się wzajemnie zrozumieć, przekroczyć różnice kulturowe oraz przy okazji dobrze się
bawić.

33

GRUDZIEŃ NR 23–24/301–302

+wiadomości lokalne

AKTUALNOŚCI
REKLAMY

+wiadomości lokalne

AKTUALNOŚCI
REKLAMY

Nowe mieszkania w Słomnikach
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i popyt na mieszkania w dobrej lokalizacji inwestor kupił grunty pod budowę budynków wielorodzinnych.
W okresie trzech lat planuje wybudować jeszcze
150 mieszkań w Słomnikach i 50 w Proszowicach.

We wrześniu 2019 rozpoczęto budowę budynku wielorodzinnego w Słomnikach. Jest to
trzecia inwestycja mieszkaniowa Piotra Skulika.
W 2020 roku zostanie oddany do użytku nowoczesny budynek o ciekawej konstrukcji, posiadający
52 funkcjonalne mieszkania, windy oraz powierzchnie usługowo-handlową.
AKTUALNOŚCI
REKLAMY

FH FLORCHEM BIS
Marian Jurek
SULECHÓW 118
32-010 KOCMYRZÓW
TEL. 12 387 00 90
Zapraszamy:
Pn.–pt. 7.30–17.00
Sobota 7.30–14.00
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