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AKTUALNOŚCI

XXXII Sesja Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

AKTUALNOŚCI

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny
Kapitał Opiekuńczy możesz złożyć tylko elektronicznie:





na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
przez bankowość elektroniczną
na portalu emp@tia

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS,
który założy go dla Ciebie
17 marca 2022 roku
godz. 09.00 – 13.00
Zapraszamy
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7 Luborzyca
Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, to także numer
rachunku bankowego

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie
Jak to zrobić, sprawdź www.zus.pl albo zadzwoń:
22 290 55 00 (pn.–pt. 8.00–15.00) lub 22 560 16 00 (pn.–pt. 7.00–18.00)
Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez internet

31 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami
związanymi z trwającą pandemią koronawirusa,
posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od części
proceduralnej, w trakcie której Rada przyjęła protokół z poprzedniej Sesji oraz zatwierdziła porządek obrad. W pierwszym punkcie realizowanego
porządku obrad, Wójt Gminy Marek Jamborski,
przedstawił Radzie informację o pracy w okresie, jaki upłynął od poprzedniej XXXI Sesji Rady.
Po wystąpieniu pana Wójta głos zabrał Zastępca
Wójta Wiesław Wójcik, który poinformował o uruchomieniu dodatkowych kursów linii autobusowej
262, co ma nastąpić po zakończeniu trwającego
obecnie okresu zdalnego funkcjonowania szkół.
W kolejnym punkcie obrad informację o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy w tym
samym czasie przedstawili ich Przewodniczący:
Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej, Grzegorz Marzec
– Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych,
Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna oraz
Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu
i Usług.
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata
Doniec przedstawiła Ramowy Plan Pracy Rady
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 rok.
W dalszej części posiedzenia Rada wysłuchała informacji na temat planu pracy Stałych
Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na
rok 2022, które przedstawili ich Przewodniczący, a następnie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu planu pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2022.

Kontynuując obrady, Rada Gminy podjęła na
poniedziałkowej Sesji, następujące uchwały:
• w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, prowadzonego przez
Gminę Kraków;
• w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie;
• w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej
zmiany nazwy węzła drogi ekspresowej S-7
w miejscowości Zastów na obszarze Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca.
Posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym
porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu
wolnych wniosków.

www.zus.pl
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AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Zarządu
Gminnego ZOSP RP Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 18 stycznia 2022 r. odbyło się, w budynku remizy OSP Goszcza, zebranie Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. PosieAKTUALNOŚCI
Kocmyrzów-Luborzyca. Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania złożyli panu Wójtowi obecni
na posiedzeniu członkowie Zarządu, a także zaproszeni Goście: Przewodnicząca Rady Gminy

dzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Zarząd
specjalnej uchwały o uhonorowaniu pana Marka
Jamborskiego, Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, tytułem Honorowego Prezesa Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-

AKTUALNOŚCI

Rozmowy o współpracy
Długofalowa perspektywa współpracy, poszukiwanie nowych rozwiązań i sposobów pozyskiwania finansowania były tematami poruszanymi
podczas roboczego spotkania Wójta gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego z Marcinem
Szczypczykiem dyrektorem Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Urząd współpracuje ze
stowarzyszeniem od 2009. W zajęciach prowadzonych przez „Ognisko” – między innymi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Świt” w Miłocicach
i Warsztacie Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym – uczestniczy kilkanaście osób z terenu gminy.
„Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby społeczności lokalnej w dziedzinie opieki nad osobami niepełnosprawnymi będą coraz większe. Już teraz wzrasta liczba osób
z niepełnosprawnością i chorobami sprzężonymi, stąd
też szukamy nowych rozwiązań. Pracujemy nad posze-

rzeniem możliwości wsparcia tych osób” – powiedział
podczas spotkania Wójt Gminy.
W spotkaniu uczestniczyły także: Elżbieta Turek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Katarzyna Łojek-Czado – inspektor
Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UG.

800-lecie parafii w Luborzycy
ba o udostępnienie zdjęć historycznych dotyczących wspomnianej tematyki.
Wszystkim Państwu, którzy mogą i zdecydują
się wesprzeć tę inicjatywę serdecznie dziękujemy i prosimy o kontakt z księdzem Mieszkiem
Ćwiertnią na parafii w Luborzycy do końca marca 2022 roku.

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się obchodami
800-lecia istnienia parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy planowana jest publikacja okolicznościowego albumu
poświęconego dziejom parafii i ziemi luborzyckiej.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z proś-

Małgorzata Doniec, Kapelan OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ksiądz Andrzej Orlikowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Małopolsce Adam Domagała oraz dowódca
JRG-7 PSP w Krakowie brygadier Jacek Hajduk.
W drugiej części posiedzenia, Zarząd, wysłuchał sprawozdań z działalności OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 roku, a następnie, wstępnie, omówił plan działalności OSP w roku 2022.

-Luborzyca w uznaniu Jego zasług dla rozwoju
Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy,
w okresie 30 latach pełnienia przez Niego funkcji Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy
LUTY NR 2/340
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Fot. Zdzisław Łabędź (z archiwum rodzinnego Państwa Słabońskich)
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AKTUALNOŚCI

Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2152 w miejscowości Łuczyce

AKTUALNOŚCI

Przedmiot zamówienia obejmował rozbudowę
istniejącej drogi powiatowej nr 2152 K na łącznej
długości ok. 227,60 m w miejscowości Łuczyce,
głównie:
• przebudowę jezdni do szerokości 5,50 m,
• wykonanie poszerzenia łuku,
• montaż urządzeń BRD,
• budowę chodnika o szerokości 2,00 m,
• budowę pobocza,
• budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu drogowego,
• budowę muru oporowego i palisady betonowej,
• przebudowę zjazdów indywidualnych,
• zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
• przebudowę skrzyżowania dróg 2152K,
600251 K oraz 600267K.
Koszt inwestycji ogółem ( wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 754

LUTY NR 2/340

012,82 zł został w części pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 384
800,62 zł, które zostały przyznane naszej gminie
w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii
COVID-19.
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AKTUALNOŚCI

Kilka informacji o kanalizacji
Cały czas trwa wymiana korespondencji pomiędzy
gminą a Zarządem Wodociągów Miasta Krakowa
celem wypracowania ostatecznego przebiegu kanału odprowadzającego ścieki.
W najbliższym czasie planujemy spotkanie, które ostatecznie rozstrzygnie czy będziemy ścieki
oddawać bezpośrednio do ulicy Powstańców czy
poprzez pompownie Jeziorany położonej na wysokości dawnej cegielni. Jest to najważniejszy element, niezbędny do zakończenia etapu koncepcji
i przystąpienia do projektowania sieci.

Złożony temat rozwoju kanalizacji w gminie ma
swój kolejny etap: aktualnie finalizujemy uzgodnienia z Wodociągami Miasta Krakowa odnośnie
przebiegu trasy zrzutu ścieków do punktu zrzutu
w ul. Powstańców. Strategiczny w tym względzie
jest odcinek ul. Gustawa Morcinka na wysokości
zalewu Zesławice. Projektant działający na zlecenie gminy pozyskał pozwolenie na przejście powyższym odcinkiem lecz w październiku 2021 Zarząd
Dróg Miasta Krakowa wycofał się z wydanego pozwolenia, zmuszając projektanta do poszukiwania
kolejnych możliwości poprowadzenia rurociągu.

Zwrot podatku akcyzowego
Wszystkim producentom rolnym przypominamy 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 1 lutego
2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez
producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do
wniosku należy dołączyć dokument wydany przez
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych
jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego
w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym
rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty
elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy

(producenta rolnego). Zwrot podatku akcyzowego
przysługuje na bydło określone w załączniku do
ustawy czyli: buhaje od 6 do 18 miesiąca, krowy,
cielęta do 6 miesiąca, jałówki od 6 do 18 miesiąca.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r.
wynosi:
• 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
• 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w kwietniu 2022 r.
przelewem na rachunek bankowy wskazany we
wniosku.
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AKTUALNOŚCI

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca”. Numer projektu RPMP.08.05.00-12-0075/21

AKTUALNOŚCI

Żłobek Samorządowy w Gminie
Kocmyrzów-Luborzyca
pie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
Główne zadania:
• wyposażenie placówki w niezbędne wyposażenie i pomoce
• utworzenie 71 nowych miejsc opieki nad
dzieckiem 20 tyg. życia do ukończenia
3 roku życia (max. do 4 roku życia) w Samorządowym Żłobku „Małe Misie” w gminie
Kocmyrzów-Luborzyca
• zapewnienie warunków funkcjonowania
nowo utworzonych miejsc w żłobku w okresie od 01.06.2022 do 31.05.2023 r.
Główne rezultaty:
• 71 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do
lat 3;
• Wyposażenie nowych miejsc opieki w sprzęt
i pomoce;
• 71 osób, którym umożliwiono wejście/powrót na rynek pracy/ lub utrzymanie pracy
po otrzymaniu wsparcia w postaci opieki nad
dzieckiem do lat 3 w żłobku samorządowym.

Celem projektu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy bądź utrzymania pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dla ich dzieci 71 nowych miejsc opieki w Żłobku
Samorządowym w okresie od 01.02.2022 do
31.05.2023 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 610 256,03 zł
Całkowita wartość projektu: 1 896 736,03 zł
Grupa docelowa:
71 osób powracających / wchodzące na rynek
pracy/, które do tej pory w nim nie uczestniczyły
ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad
dziećmi do lat 3, pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim,
wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których
wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia, a także osób
bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi 20 tyg. życia do ukończenia
3 roku życia (max. do 4 roku życia), w tym osób,
które przerwały karierę zawodową ze względu
na urodzenie dziecka lub przebywających na urlo-

Komunikat GOPS
złożonych od 01 lutego do 30 października). Zatem
niezależnie czy wniosek zostanie złożony w lutym ,
maju czy wrześniu – osoby uprawnione otrzymają
świadczenie do 2 grudnia 2022 r. Środki finansowe na wypłatę świadczeń pochodzą z Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej i zostaną uruchomione
w gminie niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że wnioski na dodatek osłonowy można składać w trybie ciągłym do 30 października 2022 r.
Uwaga! Dodatek osłonowy jest świadczeniem
JEDNORAZOWYM, które będzie wypłacane:
albo w dwóch transzach (dla wniosków złożonych
do 31 stycznia), albo jednorazowo (dla wniosków
LUTY NR 2/340
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AKTUALNOŚCI

Kompostowanie bioodpadów
sposobem na tańsze śmieci

AKTUALNOŚCI

łych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek
roślinnych.
Kompostownik drewniany można wykonać
z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych
belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech
elementów narożnych, po czym na przemian układamy deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią
wentylację, niezbędną do powstawania kompostu.
Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi
(1–5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych.
Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową.
Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez
którego powstawanie kompostu jest niemożliwe.
Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą
z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub
stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej
będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek
nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie
wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5–
2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą. Istotne jest także
przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba
okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.
Co wrzucamy do kompostownika? Większość
odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak:
resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek,
przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier
(papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura
itp.), a także słomę i siano. Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i ko-

Odpady biodegradowalne to jedna z nielicznych
frakcji odpadów, które możemy samodzielnie i zupełnie bezpiecznie zagospodarowywać w obrębie
własnego gospodarstwa domowego. Powstały
w ten sposób kompost jest źródłem naturalnego,
darmowego nawozu, który możemy wykorzystać
do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.
Jednocześnie kompostowanie bioodpadów pozwala ograniczyć koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami, ponieważ
mniejsza masa odpadów jest odprowadzana na
instalacje, a to wiąże się wprost z mniejszymi opłatami dla mieszkańców. Profesjonalne zagospodarowanie tony bioodpadów jest niewiele tańsze od
zagospodarowania tony odpadów zmieszanych.
Kompostowanie odbywa się w rożnego rodzaju
kompostownikach, które można kupić albo zrobić
samemu.
• Gotowy kompostownik ogrodowy można
kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym.
Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach,
gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.
• Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek
lub zaimpregnowanych belek, ułożonych
tak, aby zapewnić dostęp powietrza do
warstw kompostu.
• Kompostowanie w pryzmie to najprostszy
sposób kompostowania, polega na układaniu
warstwami materiałów biodegradowalnych.
Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni,
przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte
od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy
powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa
nie zalewała powstającego kompostu. Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik
ogrodowy z tworzyw sztucznych. Układa się w nim
warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub
dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w ma-
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Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem
ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce
w przypadku nawozów sztucznych czy obornika.
Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki
odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata
w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej
plonami.

ści, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy
śmieci z odkurzacza.
Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około
18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw
sztucznych proces ten można skrócić nawet
do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą
strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez
ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby.

11
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Ogłoszenie Urzędu Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

AKTUALNOŚCI

wynosi 66 zł. za jednego mieszkańca.
Uprzejmie przypominamy, że:
• opłata wnoszona będzie przez właścicieli
nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za 3 miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
—— za styczeń, luty i marzec – do dnia
15 marca danego roku
—— za kwiecień, maj i czerwiec – do dnia
15 maja danego roku
—— za lipiec, sierpień i wrzesień – do dnia
15 września danego roku
—— za październik, listopad i grudzień –
do dnia 15 listopada danego roku
• wpłaty można dokonywać: przelewem na
indywidualny numer rachunku bankowego,
w kasie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lub u Sołtysa
• opłata wyliczana jest na podstawie danych
zawartych w deklaracji – iloczynu stanowiącego liczbę osób zamieszkałych oraz stawki
opłaty miesięcznej
• deklaracja jest formą samoopodatkowania
i stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego w przypadku nie uiszczania
w gminie zadeklarowanej kwoty lub w przypadku jej zaległości;
• w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości winien złożyć
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym
nastąpiła zmiana.
Inne zmiany:
Od nowego roku 2022 zgodnie z Uchwałą Nr
XXXII/302/2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 31 stycznia 2022 r.:
• biooodpady odbierane od właścicieli nieruchomości podlegają limitowi do 10 worków
odpadów biodegradowalnych na 1 odbiór,
zgodnie z ustalonym harmonogramem; (bio-

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, informuje, iż na dzień 1 marca 2022 r. bez zmian pozostaje
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami i termin jej uiszczania.
Również indywidualne numery kont, na które
Państwo dokonują wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie w bieżącym
roku.
W związku z powyższym Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, nie będzie dostarczał mieszkańcom Informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok
(„blankietów wpłat”). Mieszkańcy, którzy będą
potrzebować takich zawiadomień w wersji papierowej, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: do Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, pok.
25, II piętro w godzinach pracy Urzędu.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca opłata uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących
gospodarstwo domowe.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/200/2021 Rady
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 lutego
2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:
• miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 33 zł.
• od jednego mieszkańca;
• istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi dla właścicieli, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach
w wysokości 4 zł. miesięcznie od każdego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
• jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny podwyższona opłata
LUTY NR 2/340
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20 cali dla samochodów osobowych do
8 sztuk na rok dla gospodarstwa domowego
• w obrębie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wprowadzono limit
odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynoszący do 500 kg na rok dla gospodarstwa domowego

odpady dostarczone do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie, będą nadal odbierane od mieszkańców naszej gminy, bez limitu)
• w obrębie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wprowadzono limit
odbioru odpadu jakim są zużyte opony do

Ważne zmiany w Programie
„Czyste Powietrze”
Można składać wnioski w ramach III wersji
programu.
Wszystkie osoby, których dochód nie przekroczył 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym i mają
wydane zaświadczenie potwierdzające dochody mogą złożyć wniosek o najwyższy poziom
dofinansowania.
Uwaga: nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują
również dotychczasowe dwie części programu.
Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem
do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom

dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny
miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu „Czyste Powietrze” jest skierowane dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu
dofinansowania.
Szczegółowe informacje można zaczerpnąć
u ekodoradców pracujących w Urzędzie Gminy:
Karolina Duk – Ekodoradca, Justyna Żelazny
– Ekodoradca, tel. 12 387-14-10, wew. 41 e-mail:
ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Urząd
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, parter, pok. nr 9
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Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz efekty pracy Komisariatu Policji
w Słomnikach na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 roku
AKTUALNOŚCI

rej tysiąca osób. Zagrożenie epidemiologiczne nie
sprawia jednak, że słomniccy policjanci nie pełnią
swojej codziennej służby.
W 2021 roku na terenie gminy Kocmyrzów
Luborzyca podjęliśmy aż 2906 interwencji (2497
w 2020 roku). Tak duży wzrost to wynik przede
wszystkim działań związanych z pandemią. Wylegitymowano 4300 osób (w roku 2020 – 3546
osób), przeprowadzono 1765 kontroli pojazdów,
zatrzymano 35 osób poszukiwanych przez organy
ściągania.
Wszczęto w tym czasie więcej postępowań
przygotowawczych, tj. 126 spraw karnych (104
w 2020 roku). Największą liczbę zdarzeń odnotowano na terenie miejscowości Luborzyca, Dojazdów i Łuczyce. Najmniej działo się w Łososkowicach i Pietrzejowicach.

Za nami 2021 rok i czas na podsumowanie. Podobnie jak rok wcześniej, miniony rok upłynął pod
znakiem epidemii i zadań z tym związanych. Policjanci od początku w pełnym zaangażowaniem
przeciwdziałają rozpowszechnianiu się koronawirusa. Wraz z wprowadzeniem obostrzeń policyjna
codzienna służba zyskała nowe zadania. Cel działania funkcjonariuszy pozostał jednak bez zmian
– zapewnić bezpieczeństwo mieszańcom i chronić
ludzkie życie. Policjanci sprawdzali, czy osoby poddane obowiązkowej kwarantannie przestrzegają
jej zasad ale także interweniowali gdy łamane były
nakazy i zakazy wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W ubiegłym
roku w okresie największego wzrostu zachorowań
ilość osób poddanych kwarantannie na terenie
podległym KP w Słomnikach przekroczyła półto-

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia ilość wszczętych postępowań przygotowawczych
z poszczególnych kategorii.
Kategorie

Ilość postępowań wszczętych
2021

2020

2019

Kradzież

10

4

6

Włamanie

8

8

9

Rozbój

0

0

1

Uszczerbek na zdrowiu

5

7

9

Uszkodzenie mienia

7

3

9

23

13

11

Nietrzeźwy kierujący

26

21

22

Znęcanie nad rodziną

12

4

14

Oszustwo

Posiadanie narkotyków
Inne

7

7

8

28

37

35

59,38%.W pozostałych kategoriach ilość czynów
przestępczych z roku na rok utrzymuje się na podobnym poziomie. Niemniej na uwagę zasługuje
wzrost przestępstw oszustw za pośrednictwem

Nastąpił wzrost przestępstw kradzieży mienia,
jednakże wykrywalność tego typu przestępstw
na podległym terenie w ubiegłym roku wzrosła
w stosunku do roku 2020 o 11,23 % i wyniosła
LUTY NR 2/340
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ków drogowych. W wyniku tych zdarzeń żadna osoba nie zginęła (w 2020r zginęła 1 osoba), natomiast
4 zostały ranne (2020r. – rannych było 15 osób).
Podobnie jak w latach ubiegłych aktywność
mieszkańców-internautów pozwoliła na pozyskiwanie w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa informacji o miejscach i zdarzaniach
szczególnie uciążliwych społecznie. W dalszym ciągu zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu
z Policją, gdyż daje ona możliwość anonimowego
tworzenia tak ważnej dla nas analizy stanu zagrożenia na podległym nam terenie. W 2021 roku odnotowaliśmy 113 takich zgłoszeń zarówno porządkowych jak również z zakresu ruchu drogowego.
Wykrywalność przestępstw na podległym
terenie była wysoka i bardzo zbliżona do lat poprzednich dzięki bardzo dużemu zaangażowania
i współpracy policjantów wszystkich pionów naszej
jednostki.
Zostały rozwiązane między innymi następujące
sprawy:
W dniu 27 stycznia 2021 roku funkcjonariusze tut. jednostki zatrzymali sprawcę kradzieży
elektronarzędzi na łączną kwotę 19 230 złotych
w miejscowości Baranówka, gdzie w trakcie dalszych czynności dokonano odzyskania części skradzionego mienia na łączną kwotę 8170 złotych,
które to mienie zostało zastawione w lombardzie
na terenie Krakowa.
W dniu 12 kwietnia 2021 roku zastali zatrzymani trzej sprawy, w tym jeden był osobą nieletnią,
którzy to wspólnie i w porozumieniu dokonali zaboru w celu krótkotrwałego użycia pojazdu marki Renault Kangoo, kradzieży portfela wraz z dokumentami oraz kradzieży pieniędzy w kwocie 5000zł
oraz zaboru celem przywłaszczenia samochodu
Toyota Rav 4. Zdarzanie miało miejsce w miejscowości Maciejowice.
W dniu 2 kwietnia 2021 roku na terenie powiatu
proszowickiego został zatrzymany sprawca kradzieży pieniędzy w kwocie 6000 złotych, dokonanej w miejscowości Rawałowicach w dniu 31 maja
2021r.
nadkom. Marek Kyzioł
Komendant Komisariatu
Policji w Słomnikach

sieci Internet. Dominują wyłudzenia z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych (BLIK) oraz
oszustwa metodą "na OLX". Po wystawieniu przedmiotu na sprzedaż na popularnym portalu ogłoszeniowym już po kilku minutach od wyświetlenia
ogłoszenia zgłasza się klient. Oszust jest zainteresowany zakupem, podoba mu się i towar i jego cena.
Oferujący produkt na sprzedaż otrzymuje jednak
ofertę nie za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego, a któregoś z szyfrowanych komunikatorów,
np. WhatsApp. Następnie dostaje wiarygodnie wyglądający link, który prowadzi do strony wykorzystujący barwy i logo popularnej firmy kurierskiej.
Zostaje poproszony o wypełnienie formularza zawierającego adres, pod który ma przyjechać kurier
po paczkę, a także dane karty kredytowej, jej numer i kod zabezpieczający, ewentualnie dane konta
bankowego. Kupujący ma za pośrednictwem serwisu przelać pieniądze na kartę kredytową sprzedającego lub na konto. Strona firmy kurierskiej jest
fałszywa, a służy jedynie do przejęcia danych karty
kredytowej lub konta ofiary. Po kilku minutach od
podania danych nasze konto będzie puste, w wielu wypadkach oszuści wykonują szereg drobnych
transakcji niewymagających potwierdzenia. Dzielnicowi odpowiedzialni za teren gminy Kocmyrzów
Luborzyca tj. asp. Karolina Ćwiklińska, mł.asp.
Dariusz Komenda oraz st. sierż Łukasz Heród odbyli 149 spotykań ze społeczeństwem oraz samorządem lokalnym, podczas których rozdane były
materiały, w tym ulotki i plakaty odnośnie bezpieczeństwa seniorów, zmieniających się przepisów
dotyczących ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych. Materiały
te również w formie plakatów zostały dostarczone
do punktów sczepień na terenie gminy.
W dalszym ciągu, nie zmniejsza się ilość nietrzeźwych kierujących. W ubiegłym roku na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca zatrzymano
łącznie 43 takich kierujących, z czego 26 posiadało
co najmniej pół promila alkoholu w wydychanym
powietrzu, czyli podlegali odpowiedzialności karnej
za przestępstwo z art. 178a§1kk.
W analizowanym roku na terenie gminy doszło
do 166 kolizji (w 2020 – 126 kolizji) zmniejszyła się
liczba wypadków w 2021 r. odnotowano 4 takie zdarzenia natomiast w 2020 odnotowano 11 wypad-

15

LUTY NR 2/340

+wiadomości lokalne

AKTUALNOŚCI

30 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w gminie
Kocmyrzów-Luborzyca
AKTUALNOŚCI

W ostatnią niedzielę stycznia po raz trzydziesty
w całym kraju zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod hasłem „Przejrzyj na oczy – dla
zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”. Po raz osiemnasty
w szkole w Luborzycy nauczyciele zorganizowali
Sztab WOŚP, któremu w tym roku po raz pierwszy
„szefowała” Justyna Buchała, wprowadzana w tajniki organizacji i rozliczania sztabu WOŚP przez
dotychczasową szefową – Annę Kramarz. Sztab
WOŚP w składzie: Agnieszka Frączek-Prusak,
Jolanta Basista i Dorota Rodak jak co roku został
zasilony w dniu zbiórki przez kilku innych nauczycieli, którzy komisyjnie przeliczali pieniądze zebrane do puszek przez wolontariuszy. Tradycją stała

mi na buziach, zbierając datki i rozdając serduszka.
Późnym popołudniem wolontariusze przynieśli
swoje puszki do siedziby sztabu, w którym komisja
przeliczała ich zawartość. W tym roku po raz drugi
nasz sztab zorganizował zbiórkę do Puszki Stacjonarnej w sklepie Lewiatan w Dojazdowie. Klienci
sklepu robiąc weekendowe zakupy „wrzucili” do
niej blisko 2 tysiące złotych. Również do sztabowej e-skarbonki wpłynęło 1000 zł od naszych
mieszkańców. W siedzibie sztabu zorganizowano

się już współpraca wolontariuszy z trzech szkół
podstawowych z ternu gminy: SP w Luborzycy,
SP w Goszycach i SP w Prusach. W tym roku do
16 wolontariuszy – uczniów Szkoły Podstawowej
im. 600-lecia UJ w Luborzycy dołączyło 6 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Prusach oraz 8 wolontariuszy ze
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach.
Od wczesnych godzin porannych przed
kościołami i kaplicami, a także przed dużymi sklepami w naszej gminie, pojawili się oznakowani wolontariusze z puszkami do kwestowania i uśmiechaLUTY NR 2/340

„wośpowy” sklepik, z którego dochód całkowity zasilił konto WOŚP. Pomimo nie sprzyjającej pogody
udało się zebrać 1030 zł ze sprzedaży gadżetów
i innych przedmiotów podarowanych na ten cel
przez lokalne organizacje i życzliwe osoby. Po raz
kolejny okazało się, że mieszkańcy naszej gminy
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mają wielkie serca i otwarte portfele. Pomimo pandemii i brzydkiej pogody znów zebraliśmy całkiem
pokaźną kwotę. Łącznie, wliczając pieniądze ze
zbiórki do puszek wolontariuszy i Puszki Stacjonarnej w sklepie Lewiatan, dochód uzyskany ze sprzedaży gadżetów i wymiany waluty obcej oraz kwotę z e-skarbonki, „ugraliśmy” 19 488,60 złotych.
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
działający przy Szkole im. 600-lecia Uniwersytetu
„Jesienny Liść”, Klubu Seniora z Kocmyrzowa oraz
pani Wandy Z, którzy zadbali o „zaopatrzenie wośpowego sklepiku”.
I jeszcze odrobina historii…
Nasz pierwszy sztab – to rok 2005 i13 Finał
WOŚP. Zebraliśmy wtedy 7 122,24 zł. Przez kolejne pięć lat kwota corocznie się zwiększała. W 2010
roku na konto Fundacji wpłaciliśmy 17 129,41 zł.
W kolejnych latach wysokość zbiórki wahała się
w granicach 14–17 tysięcy złotych. Rekordowym
rokiem był rok 2020 – zebraliśmy wtedy 22800 złotych. Podsumowując: w ciągu osiemnastu la,t w imieniu mieszkańców naszej gminy, na konto WOŚP
wpłaciliśmy imponującą kwotę: 269 809,36 zł.

Jagiellońskiego w Luborzycy składa podziękowanie wszystkim, którzy „zagrali” w 30 Finale WOŚP ,
nauczycielom, młodym wolontariuszom i ich rodzicom, pani kierownik i pracownikom sklepu Lewiatan oraz dyrekcji i pracownikom BSR w Kocmyrzowie. Podziękowania kierujemy również dla KGW
z Luborzycy, KGW z Kocmyrzowa, Stowarzyszenia

Obecny i były szef SZTABU WOŚP
Justyna Buchała i Anna Kramarz

Podziękowania
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
pani Annie Kramarz, wieloletniej „Szefowej”
Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, za Jej wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz tej wyjątkowej akcji charytatywnej. To dzięki pracy Pani Ani
WOŚP „wpisał” się na trwałe w życie wielu mieszkańców naszej gminy, a dla wielu młodych ludzi stał
się szkołą szacunku, miłości, tolerancji, a przede
wszystkim wrażliwości na los innych ludzi.
Pani Aniu, za wszystko co udało się dzięki Pani
pracy stworzyć w ciągu tych lat, kiedy organizowała Pani i kierowała sztabem WOŚP w naszej gminie
z całego serca DZIĘKUJEMY!
Sztab oraz wolontariusze WOŚP
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Przedsięwzięcie zrealizowane było przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

„Małopolskie Betlejem” dla seniorów
AKTUALNOŚCI

W dniu 6 stycznia 2022 roku w Centrum Kultury i Promocji po raz trzeci odbyło się widowisko artystyczne „Małopolskie Betlejem”, przygotowane
przez Zespół Ludowy „Złoty Kłos” działający przy
CKiP.
Tego dnia na widowni zagościli seniorzy z naszej
gminy, uczestnicząc w rozśpiewanym i roztańczonym widowisku podziwiając talenty aktorskie młodych artystów.

„Maluj jak artysta” z Centrum
Kultury i Promocji
W drugim tygodniu ferii zimowych, tj. w dniach
od 24 do 28 stycznia br. w Centrum Kultury
i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy odbyły się
warsztaty malarskie pt.”Maluj jak artysta”. W miłej
i twórczej atmosferze dzieci z gminy KocmyrzówLuborzyca odkrywały swój potencjał artystyczny,
wzorując się na dziełach najwybitniejszych malarzy, przedstawicieli różnych kierunków artystycznych. Podczas pięciodniowych zajęć dzieci zapoznały się one z wybranymi dziełami, warsztatem
malarskim oraz życiorysami: Vincenta Van Gogha,
Pabla Picassa, Claude`a Moneta, Andrea Deraina,
Henri`ego Matissa oraz Paula Klee. Analizując dzieła tych artystów, młodzi twórcy zrealizowali wiele
interesujących projektów, które pozwoliły im na
uzewnętrznienie emocji oraz stały się poniekąd
inspiracją do zrealizowania własnych zamierzeń
artystycznych.
W pierwszym dniu naszych spotkań, dzieci namalowały swoją „Gwieździstą noc”, inspirując się
obrazem o tym samym tytule autorstwa Vincenta Van Gogha, postimpresjonisty holenderskiego
LUTY NR 2/340
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pochodzenia. Drugi dzień warsztatów „Maluj jak
artysta” przebiegał pod znakiem kubizmu, w którym młodzi artyści odkrywali co to jest kubizm,
malując portret abstrakcyjny i czerpiąc inspirację
z twórczości Pabla Picassa, który jest jednym z czołowych przedstawicieli tego kierunku. Na naszych
spotkaniach nie mogło zabraknąć impresjonizmu,
który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
nurtów w malarstwie światowym i którego czołowym przedstawicielem jest Claude Monet. Dlatego
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w następnym dniu naszych zajęć nasi młodzi twórcy
odkrywali od tzw. „kuchni” zaplecze malarskie tego
kierunku sztuki. Malowanie „Mostu nad rzeką”,
w niecodzienny sposób – patyczkami kosmetycznymi i palcami, pozwoliło dzieciom nie tylko poznać
co to jest faktura, ale i także poznać technikę malowania zwaną dywizjonizmem, charakterystyczną
dla malarzy impresjonistów. W czwartek, inspirując
się callage`ami futurysty Henri`ego Matissa, dzieci odkryły nowy sposób malowania – „malowanie
nożyczkami”.
W tym dniu podczas naszego spotkania pojawił
się jeszcze jeden malarz – Andre Derain, którego
prace zainspirowały dzieci do stworzenia fowistycznych pejzaży, przedstawiających ulice, krajobrazy i budynki z naszej gminy. Świętując Międzynarodowy Dzień Lego, który w tym roku przypadał
28.01, w ostatnim dniu warsztatów ”Maluj jak artysta”, naszych małych adeptów sztuki zainspirował obraz „ Zamek i słońce” Paul`a Klee. Malując
w technice mixmediów dzieci „wybudowały” zamki
i inne nieprzeciętne budowle.
Na warsztatach „Maluj jak artysta” poza „poważnym” malowaniem znalazł się czas na zaba-

AKTUALNOŚCI
Tymczasem powróciliśmy już do regularnych
treningów. Wystartowały też zapisy do grup na
nowy semestr. Wszystkich chętnych serdecznie
zapraszam. Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 606 915 110

wujących do "poważnej i trudnej" pracy przy drążku. Cały tydzień był nie lada wyzwaniem zwłaszcza
dla całkowitych "świeżynek". Jednak wszystkie
tancerki świetnie sobie poradziły i z pełnym zaangażowaniem uczestniczyły w ćwiczeniach.

Konkurs malarski „Prezent”
wę ze sztuką, który dodatkowo urozmaicił nasze
warsztaty i przede wszystkim obudził dziecięcą
wyobraźnię oraz kreatywność. Dzieci kolejny raz
udowodniły, że ich wyobraźnia nie ma końca. To
był naprawdę wspaniały czas, który zaowocował
powstaniem niebanalnych prac.
Dziękujemy wszystkim dzieciom i życzymy
im, aby pozostali artystami do końca życia, bo jak
twierdził genialny Pablo Picasso: ”Wszystkie dzieci
rodzą się artystami. Sztuka polega na tym, by pozostać nimi do końca życia”.

O rety! Zimowe balety
Było naprawdę intensywnie. Kto był i doświadczył, ten wie, że nie było czasu na nudę.
Nasze uczestniczki zmagały się z nowymi krokami, pozami baletowymi, zadaniami z rytmiki,
a nawet z jedną wariacją ze słynnego baletu.
W telegraficznym skrócie co nowego robiliśmy
w drugim tygodniu ferii: najmłodsze baletnice zgłę-

biały elementy rytmiki i umuzykalnienia, wszystkie
bez wyjątku spróbowały swoich sił we fragmencie
wariacji z baletu „Don Kichot”, można podglądnąć
to w filmiku. Nie zabrakło ćwiczeń koordynacyjnych
i rozwijających motorykę, a na dokładkę starsze
dziewczynki wykonały szereg ćwiczeń przygoto-
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W ramach warsztatów malarskich zorganizowany został konkurs plastyczny pn.”Prezent”. Jego
uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę malarska dowolną techniką.
Spośród zgłoszonych prac instruktor wyłoniła
laureatów, którzy otrzymali nagrody oraz dyplomy. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności
młodych uczestników oraz pokazanie zdobytych
umiejętności motywując ich do dalszej pracy na
warsztatach marskich.

Ferie zimowe 2022
Przez okres dwóch tygodni tj. w dniach 17–28
stycznia 20222 r. Centrum Kultury i Promocji
w Kocmyrzowie –Luborzycy zorganizowało ferie
dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.
W tym czasie ponad 110 dzieci miało okazję
uczestniczyć w zajęciach: malarskich, plastycznych,
tanecznych, sportowych oraz w zajęciach z robotyki, czyli nauki programowania. Zajęcia prowadzone
były przez 5 instruktorów w dwóch panelach przez
6 godzin dziennie. Forma oferowanych zajęć miała
na celu nauki różnych aktywności poprzez zabawę
oraz wspólną integrację dzieci.

Projekty złożone przez Centrum
Kultury i Promocji
stwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego na kwotę:
40 650,00 zł oraz do Zarządu Województwa
Małopolskiego w ramach aktualnego programu
„Mecenat Małopolski” na kwotę: 38 290,00 zł.

Ubiegając się o dofinansowanie finansowe na
planowany „I Małopolski Przegląd Krakowiaka”
w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca w miesiącu
styczniu zostały złożone dwa wnioski do Minister-
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Walentynkowe warsztaty w CKiP

AKTUALNOŚCI

12 lutego w CKIP odbyły się mega roztańczone
walentynkowe warsztaty taneczne. Gość specjalny
DARIUSZ KRAS pochodzi z Bieszczad a obecnie
mieszka w Katowicach. Prowadzi zajęcia w klubie Salsation by Alejandro Angulo. Choreografia
której nauczył była energetyczna i efektowna jak
z teledysków a uczestniczki zachwycone, tańczyły
w skupieniu z wielką radością i zaangażowaniem.
Dariusz Kras realizuje się jako tancerz, choreograf
i instruktor na wielu scenach w Polsce i Europie.

dzącym w tym dniu był instruktor zumby Kamil
Nowak, który jest charyzmatycznym i pełnym pasji
tancerzem. Jego zajęcia cieszą się olbrzymim zainteresowaniem wśród mieszkanek naszej gminy
i nie tylko. Kamil to utytułowany instruktor tańca,
rytmiki, zumby, fitness oraz animator. Swoje zajęcia prowadzi w CKIP w środy i piątki. Gościnnie na
warsztatach pojawił się także Bogusław KaczmarMuzyka i taniec to jego "magiczna szafa" do której wchodzi i przenosi się do innej rzeczywistości.
Mamy nadzieję, że jego doświadczenie sportowe,
pasja i serducho sprawiły, że uczestniczki warsz-

czyk, instruktor zumby i były tancerz. Dziękujemy
prowadzącym za ich niesamowita energie i pasje
do tańca którą zarażają uczestników swoich zajęć
a wszystkim roztańczonym dziewczynom i kobietom życzymy podtrzymania miłości do tańca nie
tylko z okazji walentynek.

tatów poczuły na swoim ciele pozytywne emocje.
Samego prowadzącego można spotkać na ogólnopolskich konwencjach, maratonach fitness, salsation oraz regularnych zajęciach. Kolejnym prowaLUTY NR 2/340

Fot. Agata Nadolska-Łudzik
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Nabór do Chóru „Belcanto” w CKiP

Wspomnienie

Zapraszamy serdecznie wszystkie rozśpiewane dzieci i młodzież do chóru „Belcanto”. Razem
będziemy rozwijać muzyczne talenty. W planach
mamy dużo, ale bez Was nie uda się ich zrealizować! Koncerty, festiwale, warsztaty i wiele innych
przygód czeka właśnie na Ciebie w naszym nowym
zespole. Jeśli czujesz że śpiew to twoja pasja rozwiń
ją z nami. Zajęcia prowadzi profesjonalny pedagog
i uzdolniona wokalistka Gabriela Świerczek-Kurowska. Na co dzień spełnia się wokalnie, a także łączy studia muzyczne z pracą pedagogiczną nauczając gry na fortepianie oraz śpiewu. Zajęcia chóru
odbywają się w soboty w godzinach 10.30–12.00.
Opłata miesięczna to 50 zł. Zapisy pod nr tel.
12 387 18 11.

ŚP. Jan Doniec (1932–2021)

Wolontariat w SP w Goszycach
Skrzeszowice. Wolontariusze przejawiają wrażliwość na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka
oraz zwierząt, organizując i uczestnicząc w akcjach
charytatywnych „Świąteczne Kartki Dobroczynne,
WOŚP, zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska
oraz uczestnicząc w akcji pomagamy młodszym kolegom i koleżankom w nauce.
Mariola Wacławik

Uczestnicy Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej w Goszycach
pomimo niesprzyjających warunków – pandemii
aktywnie włączają się w różne działania, akcje.
Obok typowych dla każdego wolontariusza zadań,
znalazły się działania charakterystyczne dla danej
społeczności, wynikające z lokalnych potrzeb, np.
dbałość o miejsca pamięci narodowej – mogiły
poległych w miejscowościach: Wilków, Goszyce,

W grudniu 2021 roku, pożegnaliśmy na cmentarzu parafialnym w Luborzycy ŚP. Jana Dońca
cenionego i zaangażowanego artystę-muzyka, którego artystyczna działalność przez 58 lat związana
była z Orkiestrą Dętą „Kosynierzy” Luborzyca.
W ostatniej drodze ŚP. Janowi Doniec towarzyszyła orkiestra dęta „Kosynierzy” z Luborzycy, której
poświęcił tak wiele chwil swojego życia.
ŚP. Jan Doniec urodził się w Piotrkowicach
Wielkich w roku 1932, jednakże całe swoje dorosłe
życie związał z naszą gminą. Po ślubie, zamieszkał
w Łuczycach, z którą to miejscowością pozostał
związany do końca życia. Jego największą życiową pasją była muzyka, nic więc dziwnego, iż już
w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku został członkiem luborzyckich „Kosynierów”,
w której to orkiestrze grał na „basie” przez następne kilkadziesiąt lat. Kiedy przestał być aktywnym
muzykiem, nadal działał w swojej ukochanej orkiestrze, będąc przykładem i wzorem dla kolejnych
pokoleń młodych muzyków.
					
Seniorzy Orkiestry Dętej „Kosynierzy”

Radość dzielenia się w Szkole
w Goszczy
Święta Bożego Narodzenia dla wielu z nas są
najbardziej wyczekiwanym okresem w roku. Ten
niezwykły czas refleksji nad tym, co ważne i istotne skłania do otwierania serc na potrzeby drugiego człowieka. Sami okazujemy wrażliwość, a także doświadczamy życzliwości innych. Uczniowie
naszej Szkoły spotkali się z ofiarnością Strażaków
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy. Druhowie
obdarowali wszystkich uczniów podarunkami, które wniosły wiele radości. Akcja wymagała dużego
zaangażowania i poświęconego czasu. Strażacy,
naśladując dobroć i umiejętność dzielenia się św.
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Mikołaja, sami stali się po raz kolejny wzorem do
naśladowania.
Grupa wolontariuszy ze Szkolnego Koło Wolontariatu brała udział w kweście przed Bazyliką Mariacką i kościołem św. Barbary w Krakowie, prowadzonej przez pracowników Hospicjum dla Dzieci.
W ramach stałej współpracy z Fundacją Alma Spei
przeprowadzono na terenie szkoły oraz w okolicznych sklepach zbiórkę żywności i chemii gospodarczej, a także zorganizowano kiermasz świąteczny
w kościele parafialnym. Dla jednej z podopiecznych
Fundacji uczniowie przygotowali paczkę mikoła-
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towali inscenizację o tematyce Bożonarodzeniowej
zatytułowaną „Jasełka na dworcu”, w której miejscem narodzin Bożego Syna nie była betlejemska
grota, ale jeden z peronów dworcowych. Przedstawienie pozwoliło przeżyć na nowo tajemnicę Bożego Narodzenia i przypomniało prawdę, że Jezus
rodzi się każdego roku, a miejscem Jego narodzin
w dzisiejszym świecie powinno być każde ludzkie
serce. Zatem nie wszyscy zapomnieli, że Boże Narodzenie to czas miłości, dobroci i otwierania się na
drugiego człowieka. Niech napełnia nas to nadzieją
na cały rok.

jową ze środków pochodzących z kwesty szkolnej
oraz kiermaszu własnoręcznie wykonanej biżuterii.
Młodzi wolontariusze każdego razu zbudowani są
serdecznością i ofiarnością, jakie towarzyszą ich
działaniu.
Samorząd Uczniowski wsparł Stowarzyszenie
„Sursum Corda” rozprowadzając kartki świąteczne.
Społeczność szkoły zebrała się w czasie przerwy świątecznej, by kolędować dla Hospicjum św.
Łazarza w Krakowie w ramach akcji „Kolęda dla Hospicjum 2021 – świąteczny challenge”.
W styczniu uczniowie najstarszych klas przygo-
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Stowarzyszenie „Za miastem”
w Marszowicach
„Nie ważne skąd przychodzisz, ważne co chcesz
wspólnie z nami zrobić” to główne hasło Stowarzyszenia „Za miastem”, które powstało dwa lata temu
w Marszowicach. Dokładnie 8 marca na wniosek
12 członków – założycieli powstało Stowarzyszenie, którego głównym celem działalności jest aktywizacja mieszkańców wsi. Czas powstania Stowarzyszenie to czas pandemii wirusa SARS-CoV-2,
pomimo to członkom Stowarzyszenia udało się
zrealizować wiele działań. Oto inicjatywy, którymi
może pochwalić się Stowarzyszenie:
• Konkurs plastyczny „Portret Bohatera”,
swoje prace zwycięzcy konkursu przekazali
strażakom OSP Marszowice, a można je podziwiać w budynki remizy;
• Wiosenne sprzątanie Marszowic, zrealizowane wspólnie z mieszkańcami oraz Sołtysem i Radą Sołecką;
• Festyn w Marszowicach z okazji Dnia Dziecka,podczas którego dzieci miały okazję
wziąć udział w animacjach takich jak: klocki
XXL, chusta Klanza, bańki mydlane oraz miały okazję zostać prawdziwym strażakami.
W ramach poczęstunku członkowie stowarzyszenia upiekli ciasta, a na dzieci czekała
darmowa wata cukrowa oraz popcorn.
• Festyn „Bezpieczne Marszowice i okolice”.
To przedsięwzięcie odbyło się 10.10.2021r.
na boisku sportowym w Marszowicach
i wzięło w nim dział ok 120 mieszkańców tej
miejscowości oraz okolic. W ramach festynu udało się zorganizować mecz piłki nożnej o Puchar Sołtysa Marszowic, w którym
wzięli udział mieszkańcy wsi kontra strażacy OSP Marszowice. Dzięki zaangażowaniu
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funkcjonariuszy Policji została przeprowadzona da dzieci pogadanka „Bezpieczna droga do szkoły, czyli jak poruszać się po drodze
pieszo i na rowerze”. Dzieci miały możliwość
udziału w 4 konkursach z zakresu bezpieczeństwa, a najbardziej zaangażowani
uczestnicy otrzymali nagrody oraz kamizelki
odblaskowe. Nie zabrakło atrakcji w postaci
miasteczka z „dmuchańcami” i innymi atrakcjami dla małych i dużych. To przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie
finansowe Gminy Kocmyrzów Luborzyca,
które stowarzyszenie otrzymało w ramach
małych grantów.
• Wyjazd integracyjno – turystyczny do Egeru. W październiku członkowie stowarzyszenia wybrali się do Egeru na Węgrzech.
Podczas wycieczki odwiedzili Dolinę Pięknej
Pani oraz zakosztowali kąpieli w basenach
termalnych Egerszalok oraz w basenach
w jaskiniach i grotach w Miszkolcu.
• Zbiórka na rzecz Hospicjum „Alma Spei „
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W okresie świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie zaangażowało się w akację zbiórki pieniędzy
na Hospicjum domowe „Alma Spei”.Akcja została
zorganizowana przez szkolne koło wolontariatu
działające przy Szkole Podstawowej w Goszczy
i polegała na sprzedaży stroików świątecznych.
Członkowie stowarzyszenia przygotowali na akcję
kilka pięknych ozdób.

AKTUALNOŚCI

na różnego rodzaju działania i inicjatywy, dlatego
wszystkich chętnych, którzy: chcą zrobić coś dobrego dla siebie i innych, lubią podejmować nowe
wyzwania i inicjatywy, chcą działać i realizować
swoje pomysły,pragną nawiązać nowe znajomości
zapraszam do Stowarzyszenia! Pamiętaj! dla nas
nie ważne jest skąd przychodzisz, ważne co chcesz
wspólnie z nami zrobić!
Wszystkich chętnych do działania zachęcam do
kontaktu:
Fb: StowarzyszenieZaMiastem
Email: stow.zamiastem@gmail.com
#stowarzyszeniezamiastem #superludzie

To tylko niektóre z inicjatyw, jakimi może pochwalić się Stowarzyszenie w ostatnich dwóch latach. jednakże nie byłoby one możliwe, gdyby nie
wsparcie i zaangażowanie wszystkich mieszkańców Marszowic, a szczególnie strażaków z OSP
Marszowice, Sołtysa i Rady Sołeckiej za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Członkowie stowarzyszenia „za miastem” mają wiele pomysłów, są otwarci

Prezes Stowarzyszenia
Anna Nowak

Wiadomości z Klubu „Senior +”
Zdjęcia z naszego Klubu pojawiły się w pięknie
wydanym przez Wojewodę Małopolskiego Kalendarzu na 2022 rok. Nasz Klub prezentuje się
w miesiącu maju 2022 r. To miłe, że właśnie my
znaleźliśmy się w kalendarzu biorąc pod uwagę,
że w Małopolsce funkcjonuje kilkadziesiąt Klubów
Seniora.
Największym zainteresowaniem wśród naszych
Klubowiczów cieszą się zajęcia ruchowe.
W tym roku oprócz zajęć nordic-walking oraz
rehabilitacji do naszej oferty zostały dołożone zajęcia ogólnorozwojowej gimnastyki dla Seniorów.
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AKTUALNOŚCI
REKLAMY
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AKTUALNOŚCI
REKLAMY

AKTUALNOŚCI
REKLAMY

AGRO--DUK
AGRO
 SKUP ZBÓŻ
 SKUP I SPRZEDAŻ KUKURYDZY
 USŁUGI ROLNICZE: KOSZENIE, UPRAWA
GRUNTÓW ORNYCH A TAKŻE TRANSPORT Z
POLA ZAKUPIONYCH PŁODÓW ROLNYCH
o ATRAKCYJNE WARUNKI CENOWE
o SZYBKIE I DOGODNE FORMY PŁATNOŚCI

PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ POLA ORNE
W DZIERŻAWĘ.

AGRO--DUK
AGRO

Krystian Duk , tel. 698
698--549549-370
ul. Centralna 137, 3232-010 Kocmyrzów
LUTY NR 2/340
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WYDAWCA I REDAKCJA „WIADOMOŚCI LOKALNYCH”:

wiadomości

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA,
32-010 LUBORZYCA, BARANÓWKA 6, TEL. 12 387 18 11
REDAKTOR NACZELNY:
JERZY ST. KOZIK – TEL. 691 533 433
E-MAIL: GAZETA.KOCMYRZOW@GMAIL.COM
DRUK: DRUKARNIA LASER-GRAF
UL. KOSTROGAJ 1, 09-400 PŁOCK
NAKŁAD: 1500 SZTUK

NIEZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW REDAKCJA NIE ZWRACA. REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO DO SKRACANIA I ZMIANY TEKSTÓW I TYTUŁÓW.
ZA TREŚCI REKLAM I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH REDAKCJA NIE ODPOWIADA.

