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20 grudnia 2017 roku w sali obrad Urzędu 
Gminy odbyło się posiedzenie XXXV Sesji Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się 
ono od części proceduralnej, podczas której Rada 
zatwierdził proponowany porządek obrad oraz 
przyjęła protokół z poprzedniej XXXIV Sesji Rady.

W pierwszym punkcie realizowanego porządku 
obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jambor-
ski, który przedstawił obecnym na Sesji Radnym 
i Sołtysom informację o pracy w okresie pomiędzy 
XXXIV a XXXV Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca.

W dalszej części obrad Rada Gminy uchwali-
ła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2018 oraz podjęła 
następujące uchwały: 

• w sprawie współfinansowania funkcjonowania 
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień 
w Krakowie prowadzonej przez Gminę Kraków,

W czwartek 28 grudnia 2017 r. w sali obrad 
Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się 
XXXVI Sesja Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się od 
przyjęcia przez Radę porządku obrad oraz zatwier-
dzenia protokołu z poprzedniej XXXV Sesji Rady 
Gminy. Następnie radni podjęli uchwały o wpro-
wadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 
2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
2017–2022. Po podjęciu ww. uchwał, głos zabrał 
Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedsta-
wił obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom 
prezentację multimedialną będąca podsumowa-
niem działalności gminy w roku 2017. Przedsta-
wiona przez pana Wójta prezentacja zawierała 
szczegółowe informacje o realizowanych w minio-
nym roku inwestycjach (m.in. drogi, chodniki, bu-
dowa szkoły w Karniowie), działaniach związanych 
z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych, które 
pozwolą na pozyskanie wsparcia finansowego, 
a tym samym rozpoczęcie w 2018 roku wykonania 
takich inwestycji jak np. termomodernizacja budyn-

Grudniowe Sesje Rady Gminy
XXXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

• w sprawie trybu udzielania i rozliczania do-
tacji udzielanych publicznym i niepublicznym 
przedszkolom, innym formom wychowania 
przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom pod-
stawowym, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, trybu i zakresu kon-
troli prawidłowości pobrania i wykorzystania 
tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia 
ich wykorzystania,

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2017,

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2017–2022. 

Posiedzenie XXXV sesji Rady Gminy, zgodnie 
z przyjętym porządkiem obrad zakończyły inter-
pelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw 
bieżących i wolne wnioski.

ków użyteczności publicznej, budowa parkingów 
typu „P&R”, rozwój infrastruktury sportowo – re-
kreacyjnej. Wiele miejsca w swojej wypowiedzi po-
święcił pan Wójt podjętym w tym roku działaniom 
proekologicznym, takim jak wymiana pieców czy 
też działania na rzecz rozwoju i wykorzystania Od-
nawialnych Źródeł Energii, realizowane w ramach 
porozumienia 41 gmin małopolskich, którego lide-
rem jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Uzupełnie-

niem przedstawionej prezentacji były informacje 
poświęcone działalności w 2017 roku Centrum 
Zarządzania Edukacją, Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Po zakończonej prezentacji, Rada Gminy 
podjęła uchwały w sprawie wyrażenia woli prze-
jęcia od Powiatu Krakowskiego zadań publicznych 
z zakresu przebudowy dróg powiatowych. Zadania 

te to budowa w roku 2018, w ramach Inicjatyw Sa-
morządowych:

• chodnika z elementami odwodnienia w miejsco-
wości Baranówka na odcinku około 230 m,

• chodnika z elementami odwodnienia w miejsco-
wości Dojazdów na odcinku około 950 m,

• chodnika z elementami odwodnienia w miejsco-
wości Kocmyrzów na odcinku około 980 m.

W dalszej części obrad XXXVI Sesji Rada Gmi-
ny przystąpiła do prac nad przyjęciem uchwały 
budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 
2018. Rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy 
pana Marka Jamborskiego, który omówił w nim 

podstawowe założenia budżetu gminy na 2018 
rok. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy pani 
Małgorzata Doniec odczytała projekt uchwały bu-
dżetowej. Uchwałę tę Rada Gminy przyjęła jed-

nogłośnie, uchwalając tym samym budżet Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2018. Także jed-
nogłośnie Rada Gminy podjęła uchwałę o Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca na lata 2018–2022.

Po krótkiej przerwie, która nastąpiła po uchwa-
leniu przez Radę Gminy budżetu na rok 2018 pod-
sumowania pracy Rady Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca w roku 2017 dokonała jej Przewodnicząca 
pani Małgorzata Doniec. Następnie podsumowania 
prac Stałych Komisji Rady w analogicznym okresie 
tj. w roku 2017 dokonali ich Przewodniczący: pan 
Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, pani Jadwiga 
Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, 
pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Han-

dlu i Usług, pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porząd-
ku Publicznego i Ochrony Środowiska, pani Łucja 
Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecz-
nych oraz pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja 
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca zakończyły interpelacje i zapy-
tania Radnych oraz omówienie spraw bieżących 
i wolne wnioski.
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„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania,  
wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.

W czwartek 21 grudnia 2017 r. w siedzibie 
Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odby-
ła się konferencja przygotowana w ramach dzia-
łań promocyjnych realizowanego w naszej gminie 
projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę 
pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca”.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: pan Da-
niel Wrzoszczyk – Dyrektor Stowarzyszenia Me-
tropolia Krakowska, pani Anna Synowiec – doradca 
energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, pani 
Marzena Gancarz – reprezentująca Departament 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woje-

Program wymiany pieców –  
konferencja w Baranówce

wództwa Małopolskiego, radni i sołtysi naszej gmi-
ny, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Urzędu 
Gminy. Przybyłych do Baranówki gości powitał 
Wójt Gminy pan Marek Jamborski.

Następnie Ekodoradca gminy pani Anna Cieślik 
przedstawiła obecnym na konferencji prezentację 
multimedialną dotyczącą działań realizowanych 
w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, których celem 
jest poprawa jakości powietrza. Działania te reali-

zowane są w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego.  

W drugiej części spotkania głos zabrali zapro-
szeni goście. I tak: Dyrektor D. Wrzoszczyk omówił 
zakres działań stowarzyszenia, którym kieruje ze 
szczególnym uwzględnieniem programów realizo-
wanych na obszarze naszej gminy.

Doradca energetyczny WFOŚiGW przybliżyła 
temat programu pożyczkowego „JAWOR”, doty-
czący termomodernizacji budynków indywidual-
nych. Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego 
podsumowała wyniki realizacji Programu Ochrony 

Powietrza dla Województwa Małopolskiego.
Po każdym z ww. wystąpień miała miejsce dys-

kusja dotycząca poruszonych w wystąpieniach te-
matów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła 
się problematyka dofinansowań indywidualnych 
do wymiany pieców oraz zasady funkcjonowania 
programu pożyczkowego „Jawor”.

Podsumowania konferencji dokonał Wójt Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski, 
który podkreślił w swojej wypowiedzi jak bardzo 

ważny w dzisiejszych czasach jest temat ochrony 
powietrza, przy równoczesnym rozwoju infra-
struktury.

Tuż po zakończonej konferencji, Dyrektor  
D. Wrzoszczyk wraz z panem Wójtem oraz przed-
stawicielami Urzędu Gminy, obejrzeli wykonaną, 
w ramach środków pozyskanych przez naszą gmi-
ną z projektu „Poprawa efektywności energetycz-
nej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, 
wymianę pieców starego typu na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca”, ścieżkę edukacyjno-eko-
logiczną w Baranówce.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informu-
je, że w 2018 r. producenci rolni będą mogli składać 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do 
produkcji rolnej do Wójta, właściwego ze względu 
na miejsce położenia gruntów będących w posiada-
niu lub współposiadaniu tego producenta rolnego 
w terminach, tj.:

• od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. – 
wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup 
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 
od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

• od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. –
wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup 

oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 
od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach 
limitu określonego na 2018 rok.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

• 3–30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym terminie,

• 1–31 października 2018 r. w przypadku złoże-
nia wniosku w drugim terminie, gotówką w ka-
sie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. 
wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Informacja o zwrocie  
podatku akcyzowego
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Harmonogram odbioru  
odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru  
odpadów segregowanych

Miejscowości

Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Łuczyce

I, III 
ponie-
działek 
m-c

30.12. 
2017 
r.*,15 5,19 5,19

30.03*
,16 7,21 4,18 2,16 6,20 3,17 1,15 5,19 3,17

Marszo-
wice, 
Wysiołek 
Luborzyc-
ki, Goszyce

I, III 
wtorek 
m-ca 2,16 6,20 6,20 3,17

30.04* 
,15 5,19 3,17 7,21 4,18 2,16 6,20 4,18

Krzyszto-
forzyce, 
Zastów

I, III 
środa 
m-ca 3,17 7,21 7,21 4,18 2,16 6,20 4,18 1,18* 5,19 3,17 7,21 5,19

Głęboka, 
Karniów, 
Czulice, 
Łososko-
wice

I, III 
czwar-
tek 
m-ca 4,18 1,15 1,15 5,19 5*,17 7,21 5,19 2,16 6,20 4,18

31.10* 
,15 6,20

Prusy, 
Goszcza, 
Sadowie

I, III 
piątek 
m-ca 5,19 2,16 2,16 6,20 4,18 1,15 6,20 3,17 7,21 5,19 2,16 7,21

Wilków, 
Rawałowi-
ce, Skrze-
szowice

II, IV 
ponie-
działek 
m-ca 8,22 12,26 12,26 9,23 14,28 11,25 9,23 13,27 10,24 8,22 12,26 10,24

Macie-
jowice, 
Luborzyca, 
Pietrzejo-
wice

II, IV 
wtorek 
m-ca 9,23 13,27 13,27 10,24 8,22 12,26 10,24 14,28 11,25 9,23 13,27 11,22*

Wola Lu-
borzycka, 
Dojazdów

II, IV 
środa 
m-ca 10,24 14,28 14,28 11,25 9,23 13,27 11,25 8,22 12,26 10,24 14,28 12,29*

Bara-
nówka, 
Sulechów

II, IV 
czwar-
tek 
m-ca 11,25 8,22 8,22 12,26 10,24 14,28 12,26 9,23 13,27 11,25 8,22 13,27

Kocmy-
rzów, Wik-
torowice

II, IV 
piątek 
m-ca 12,26 9,23 9,23 13,27 11,25 8,22 13,27 10,24 14,28 12,26 9,23 14,28

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie  
Kocmyrzów-Luborzyca od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

*30.12.2017 r. (sobota) w zamian za 01.01.2018 r.
*30.03.2018 r. (piątek) w zamian za 02.04.2018 r.
*30.04.2018 r. (poniedziałek) w zamian za 01.05.2018 r.
*05.05.2018 r. (sobota) w zamian za 03.05.2018 r.
*18.08.2018 r. (sobota) w zamian za 15.08.2018 r.
*31.10.2018 r. (środa) w zamian za 01.11.2018 r.
*22.12.2018 r. (sobota) w zamian za 25.12.2018 r.
*29.12.2018 r. (sobota) w zamian za 26.12.2018 r.

Miejscowości

Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Łuczyce

III 
ponie-
działek 
m-c 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17

Marszo-
wice, 
Wysiołek 
Luborzyc-
ki, Goszyce

III 
wtorek 
m-ca 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18

Krzyszto-
forzyce, 
Zastów

III 
środa 
m-ca 17 21 21 18 16 20 18 18* 19 17 21 19

Głęboka, 
Karniów, 
Czulice, 
Łososko-
wice

III 
czwar-
tek 
m-ca 18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20

Prusy, 
Goszcza, 
Sadowie

III 
piątek 
m-ca 19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Wilków, 
Rawałowi-
ce, Skrze-
szowice

IV 
ponie-
działek 
m-ca 22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24

Macie-
jowice, 
Luborzyca, 
Pietrzejo-
wice

IV 
wtorek 
m-ca 23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 22*

Wola Lu-
borzycka, 
Dojazdów

IV 
środa 
m-ca 24 28 28 25 23 27 25 22 26 24 28 29*

Bara-
nówka, 
Sulechów

IV 
czwar-
tek 
m-ca 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27

Kocmy-
rzów, Wik-
torowice

IV 
piątek 
m-ca 26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28
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Z okazji „Dnia Czystego Powietrza” Ekodorad-
ca Gminy pani Anna Cieślik wraz z pracownikami 
firmy MPGiO Kraków przeprowadziła w przed-
szkolu oraz szkołach podstawowych naszej gminy 
prelekcje dotyczące sposobów ochrony powietrza, 
przyczyn jego zanieczyszczenia, a także procesu 
recyklingu odpadów. Pamiętajmy, iż zanieczysz-
czenie powietrza jest jednym z najistotniejszych 
problemów w Polsce. Jakość powietrze, którym 
oddychamy wywiera istotny wpływ na nasze zdro-
wie, a przecież każdy z nas pragnie dobrego zdro-
wia i samopoczucia. Ochrona powietrza to m.in.: 

W ramach Programu do dofinansowania zgła-
szane mogą być zadania, które zostały wskazane 
w ocenie energetycznej (audycie energetycznym) 
i obejmują swym zakresem wykonanie:

– docieplenia ścian zewnętrznych budynków,
– docieplenia dachów, stropodachów, stropów 

nad ostatnią kondygnacją/stropów nad piwnicami,
– docieplenia podłóg na gruncie,
– wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrz-

„Dzień Czystego Powietrza”

Podstawowe informacje o Programie „Jawor”
Program Priorytetowy „Jawor” dotyczy termomodernizacji  
budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie województwa  
małopolskiego o łącznej powierzchni docieplanej poniżej 600m2.

wymiana istniejących kotłów na ekologiczne, tak 
by emitowały one coraz mniej zanieczyszczeń, re-
zygnacja z poruszania się samochodami osobowy-
mi na rzecz komunikacji zbiorowej, segregowanie 
śmieci – by oddać je do recyklingu (pamiętajmy, iż 
recykling 1t danego surowca zmniejsza znacząco 
zanieczyszczenia powietrza). Jeśli więc nie podej-
mujemy żadnych działań w walce o czyste powie-
trze, to niestety sami przyczyniamy się do jego za-
nieczyszczenia. Dlatego też tak ważną sprawą jest 
edukacja dzieci i młodzieży, która pozwoli uwrażli-
wić je na tematykę ochrony powietrza.

nych i bram garażowych.
Ważnym elementem samego zadania termo-

modernizacyjnego jest uzyskanie zmniejszenia za-
potrzebowania na ciepło grzewcze w wysokości 
co najmniej 25% (po wykonaniu zadań wskazanych 
w ocenie energetycznej taki warunek powinien być 
spełniony).

Program „Jawor” stanowi pożyczka zaciągnięta 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej WFOŚi-
GW w Krakowie), z możliwością umorzenia do 20% 
pożyczonego kapitału*.

Szczegóły pożyczki:

 — do 90% kosztów kwalifikowanych brutto, po-
zostałe 10% stanowi wkład własny Wniosko-
dawcy,

 — oprocentowanie preferencyjne 2,0% w skali 
roku,

 — minimalna kwota pożyczki 20 000,00 zł,

 — maksymalna kwota pożyczki 100 000,00 zł,

 — okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 10 
lat,

 — brak opłat i prowizji.

* Umorzenie pożyczki w wysokości 20%  
następuje przy:

 — okresie spłaty pożyczki powyżej 3 lat,

 — terminowej spłacie rat kapitałowo-odsetko-
wych,

 — terminowym zakończeniu zadania termomo-
dernizacyjnego w pełnym jego zakresie rzeczo-
wym, a tym samym osiągnięciu efektu ekolo-
gicznego.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne 
spełniające następujące kryteria formalne:

1. posiadają pełną zdolność do czynności praw-
nych,

2. w momencie spłaty ostatniej raty wiek każde-
go z Wnioskodawców nie może przekraczać 
75 lat,

3. posiadają udokumentowane dochody uzyski-
wane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. w przypadku wnioskodawców będących 
w związku małżeńskim i pozostających we 
wspólności majątkowej małżeńskiej wniosek 
musi być złożony przez oboje małżonków 
(w sytuacji, gdy współmałżonek uzyskuje 
dochody za granicą zdolność kredytowa mał-
żeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu 
o udokumentowane dochody uzyskiwane na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. maksymalna liczba Wnioskodawców nie może 
przekraczać 4 (cztery) osoby.

Do Programu nie mogą być zgłaszane:

1. Zadania/elementy zadań zakończone przed 
decyzją o przyznaniu dofinansowania (uchwała 
Zarządu WFOŚiGW w Krakowie),

2. Budynki, które uzyskały pozwolenie na budo-
wę po 1 stycznia 2009 r.

Anna Synowiec
St. Specjalista – Doradca Energetyczny

WFOŚ i GW w Krakowie

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca infor-
muje, że w 2018 r. w zakresie zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom (psy, koty) gmina współ-
pracuje ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt 
Borek 350, 32-765 Borek.

W przypadku zgłoszeń dotyczących rannych 
zwierząt wolnożyjących (np. sarny, lisy), gmina 
współpracuje z firmą ABAJ Sp. z o. o. , os. Albertyń-
skie 1–2, lok. 125, 31-851 Kraków reprezentowaną 
przez pana Macieja Lesiak.

W sytuacji zgłoszeń zwierząt martwych znaj-
dujących się w obrębie dróg i terenów publicznych 

Zapewnienie opieki zwierzętom –  
zgłoszenia zwierząt bezdomnych,  
rannych, dzikich, martwych

gmina współpracuje z firmą „VIA”Władysława Za-
porowska, os. Albertyńskie 18/1, 31-853 Kraków.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące zwierząt bez-
domnych, rannych, dzikich oraz martwych należy 
przekazywać w godzinach pracy Urzędu Gminy 
pod numerem telefonu 12 387 14 10 wew. 16 lub 
osobiście w pokoju 32, II piętro. Natomiast poza 
godzinami pracy Urzędu Gminy i w dni wolne zgło-
szenia należy przekazywać do Komisariatu Policji 
w Słomnikach tel. 12 388 29 97, 997 lub 112
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W związku z zobowiązaniami jakie narzucił 
na wszystkie gminy województwa małopolskiego 
„Program ochrony powietrza” uchwalony przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego, Urząd Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca informuje, iż w obec-
nym sezonie grzewczym zaplanowano przeprowa-
dzenie około 100 kontroli gospodarstw domowych 
w zakresie sprawdzenia rodzaju substancji wyko-
rzystywanych jako opał. Przedmiotowe kontrole 
będą miały charakter systemowy tj. wybór punk-
tów adresowych do sprawdzenia wyłaniany bę-
dzie w ramach elektronicznego losowania adresów 
w poszczególnych miejscowościach. Oczywiście 
tak jak dotychczas, realizowane będą kontrole in-
terwencyjne w związku z indywidualnymi zgłosze-
niami mieszkańców. Oględziny palenisk będą się 
odbywać najczęściej w godzinach pracy tut. urzędu 
gminy, jednakże w szczególnych sytuacjach kontro-

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podejmuje wie-
le długofalowych działań, dzięki którym inwesto-
rzy i podmioty już działające na terenie gminy mogą 
liczyć na bardziej atrakcyjne warunki dla prowadze-
nia biznesu. Poprzez przyjazne stawki podatku od 
środków transportowych Gmina chce także przy-
ciągnąć na swój teren przedsiębiorców zajmują-
cych się drogowym transportem.

W celu realizacji tych zamierzeń Rada 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwałą Nr 
XXXIV/274/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku 
postanowiła obniżyć stawki od wymienionych niżej 
pojazdów:

1. Samochody ciężarowe

 — 2-osiowe o dmc pojazdu nie mniejszej niż 15 t 
z zawieszeniem pneumatycznym lub równo-
rzędnym z kwoty 1188,00 na 1176,00 zł z in-
nym systemem zawieszenia z kwoty 1992,00 
na 1800,00 zł

Kontrole w zakresie sprawdzenia rodzaju 
substancji wykorzystywanych jako opał

Zmiany wysokości stawek podatku  
od środków transportowych

le będą realizowane w godzinach wieczornych do 
godz. 20.

Zakres kontroli dotyczy weryfikacji rodzaju 
substancji wykorzystywanych jako opał w gospo-
darstwie domowym, między innymi w odniesieniu 
do zapisów tzw. „uchwały anty smogowej”, której 
zapisy obowiązują od 1 lipca 2017 r. Przypomi-
namy, iż zakazane jest wykorzystywanie w celach 
grzewczych mułów flotów węglowych oraz węgla, 
w którego składzie znajduje się więcej niż 15% frak-
cji o uziarnieniu 0–3 mm. Jednakże przede wszyst-
kim egzekwowany będzie kategoryczny zakaz 
spalania odpadów komunalnych, w tym także ele-
mentów mebli płyt wiórowych, paździerzowych, 
sklejek oraz innych odpadów drewnianych pokry-
tych farbami, politurami, laminatami lub też drewna 
o wilgotności większej niż 20% np. deski, stemple 
budowlane lub palety transportowe.

 — 3-osiowe o dmc pojazdu nie mniejszej niż 23 t 
z zawieszeniem pneumatycznym lub równo-
rzędnym z kwoty 1764,00 na 1404,00 zł z in-
nym systemem zawieszenia z kwoty 1992,00 
na 1800,00 zł

 — 4 i więcej osi o dmc pojazdu nie mniejszej niż  
29 t z zawieszeniem pneumatycznym lub rów-
norzędnym z kwoty 1920,00 na 1764,00 z in-
nym systemem zawieszenia z kwoty 2712,00 
na 2400,00 zł

2. Ciągniki siodłowe

 — 2-osiowe o dmc zespołu pojazdów nie mniejszej 
niż 31 t z zawieszeniem pneumatycznym lub 
równorzędnym z kwoty 1572,00 na 1440,00 
z innym systemem zawieszenia z kwoty 
2100,00 na 1992,00 zł

 — 3-osiowe o dmc zespołu pojazdów nie mniej-
szej niż 12 t i mniejszej niż 40 t z zawieszeniem 

pneumatycznym lub równorzędnym z kwoty 
1536,00 na 1320,00 złz innym systemem za-
wieszenia z kwoty 1908,00 na 1692,00 zł

 — 3-osiowe o dmc zespołu pojazdów nie mniejszej 
niż 40 t z zawieszeniem pneumatycznym lub 
równorzędnym z kwoty 1992,00 na 1692,00 
zł z innym systemem zawieszenia z kwoty 
2760,00 na 2496,00 zł

3. Przyczepy i naczepy

 — 2-osiowe o dmc zespołu pojazdów nie mniej-
szej niż 28 t i mniejszej niż 33 t z zawieszeniem 
pneumatycznym lub równorzędnym z kwoty 
996,00 na 816,00 zł

 — 2-osiowe o dmc zespołu pojazdów nie mniej-
szej niż 33 t i mniejszej niż 38 t z zawieszeniem 
pneumatycznym lub równorzędnym z kwoty 
1104,00 na 840,00 zł z innym systemem za-
wieszenia z kwoty 1428,00 na 1272,00 zł

 — 2-osiowe o dmc zespołu pojazdów nie mniejszej 
niż 38 t z zawieszeniem pneumatycznym lub 
równorzędnym z kwoty 1536,00 na 1140,00 
zł z innym systemem zawieszenia z kwoty 

1884,00 na 1680,00 zł

 — 3 i więcej osi o dmc zespołu pojazdów nie mniej-
szej niż 12 t i mniejszej niż 38 t z zawieszeniem 
pneumatycznym lub równorzędnym z kwoty 
1104,00 na 840,00 zł z innym systemem za-
wieszenia z kwoty 1212,00 na 1140,00 zł

 — 3 i więcej osi o dmc zespołu pojazdów nie 
mniejszej niż 38 t z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub równorzędnym z kwoty 1440,00 
na 960,00 zł z innym systemem zawieszenia 
z kwoty 1536,00 na 1260,00 zł

4. Autobusy

 — z liczbą miejsc siedzących równą lub wyższą niż 
22 bez certyfikatu EURO z kwoty 1716,00 zł 
na 1440,00 zł 

 — z liczbą miejsc siedzących równą lub wyższą niż 
22 z certyfikatem EURO z kwoty 1200,00 zł na 
1020,00 zł

Stawki pozostałych pojazdów pozostają 
bez zmian.

We wtorek 12 grudnia br. odbyło się w Gosz-
czy uroczyste przekazanie samochodu marki Ford 
„Transit” dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 
OSP Goszcza. Nowy samochód, w który wyposa-
żona został GPR OSP Goszcza to pojazd specjalny, 
który przystosowany jest do przewozu ratowników, 
psów ratowniczych oraz sprzętu specjalistycznego. 

Samochód dla Grupy Poszukiwawczo 
-Ratowniczej OSP Goszcza

Koszt całkowity jego zakupu wyniósł 129 950,00 
zł, a możliwy był dzięki współpracy i udzielonym 
dotacjom przez: Samorząd Województwa Mało-

polskiego – 75 000,00 zł, Powiat Krakowski – 30 
000,00 zł oraz Gminę Kocmyrzów-Luborzyca 24 
950,00 zł.

Kluczyki do nowego samochodu przekazał Pre-
zesowi OSP Goszcza druhowi Henrykowi Dutkie-
wiczowi, w obecności Prezesa Zarządu Gminnego 
ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druha Marka 
Jamborskiego, Przewodniczącego Komisji Bezpie-
czeństwa Obywateli Powiatu Krakowskiego pana 
Leszka Dolnego oraz druhów OSP Goszcza, pan 
Wojciech Pałka – Starosta Powiatu Krakowskiego. 
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W piątek 29 grudnia 2017 r. w remizie OSP Łu-
czyce odbyło się uroczyste przekazanie nowego 
sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP naszej 
gminy. Sprzęt ten czyli 11 zestawów ratownictwa 
medycznego R-1 wraz z deską ortopedyczną oraz 
szynami Kramera przekazany został każdej jedno-
stce OSP działającej w naszej gminie. Ponadto dwa 
defibrylatory marki „Philips” otrzymały jednostki 
OSP Łuczyce i OSP Goszyce. Łączna wartość prze-
kazanego naszym strażakom sprzętu to kwota 83 
300,00 zł. Wyżej wymieniony sprzęt ratowniczy 
został pozyskany dla naszych druhów w ramach 
realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości – 

Tegoroczne obchody Święta Objawienia Pań-
skiego zwanego potocznie Świętem Trzech Króli, 
które miały miejsce w sobotę 6 stycznia 2018 r. 
rozpoczęły się w naszej gminie o godzinie 10.30, 
kiedy to z parkingu obok Centrum Kultury i Pro-
mocji w Baranówce do kościoła parafialnego w Lu-
borzycy wyruszył, zorganizowany już po raz trzeci 
w historii naszej gminy „Orszak Trzech Króli”. Jego 
głównym organizatorem było Koło Gospodyń 
Wiejskich w Luborzycy, którego Przewodniczącą 
jest pani Jadwiga Walczak. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, iż nasz gminny „Orszak Trzech Króli” 
podobnie jak miało to miejsce ubiegłym roku wpisa-
ny został na ogólnopolską listę takich imprez, pro-
wadzoną przez działającą w Warszawie Fundację 
Orszaków Trzech Króli. Barwny korowód, prowa-

Nowy sprzęt ratowniczy  
dla naszych strażaków

Obchody Święta Trzech Króli

Zadanie współfinansowne ze środków Funduszu  
Sprawiedliwości, którego dysponentem  

jest Minister Sprawiedliwości

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju 
systemu instytucjonalnego pomocy osobom po-
krzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz 
realizacji przez jednostki sektora finansów publicz-
nych zadań ustawowych związanych z ochroną 
interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia 
przestępstwem; nabycie: wyposażenia i urządzeń 
ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy 
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popeł-
nienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

W uroczystym przekazaniu nowego sprzę-
tu obok Prezesów, Naczelników i przedstawicieli 

gminnych jednostek OSP udział wzięli: mł. bryga-
dier Artur Nosek – Komendant Miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej w Krakowie, brygadier Marek 
Rodak – Komenda Miejska PSP w Krakowie, ksiądz 
Bogusław Zając – proboszcz parafii Prusy, kape-
lan gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, pan 
Wiesław Wójcik – Zastępca Wójta Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, pani Jadwiga Łach – Radna Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca. Spotkanie w Łuczycach 
rozpoczęło wystąpienie Komendanta Gminnego 
OSP druha Andrzeja Szwajcy, który po powitaniu 
wszystkich obecnych tego dnia w Łuczycach przy-
bliżył zebranym działania podjęte celem pozyska-
nia ww. sprzętu ratowniczego oraz złożył podzię-
kowania wszystkim, którzy się do tego przyczynili. 
Po wystąpieniu druha Komendanta, Kapelan Gmin-
ny OSP ksiądz B. Zając dokonał uroczystego po-
święcenia nowego sprzętu, a następnie wraz z Ko-
mendantem Miejskim PSP w Krakowie mł. bryg. 
A. Noskiem oraz Zastępcą Wójta Gminy panem 
W. Wójcikiem uroczyście przekazał go w użytko-
wanie przedstawicielom naszych gminnych straży 
pożarnych. Po zakończeniu tej części uroczystości, 
w imieniu druhów, członków OSP Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca za przekazany sprzęt, wszystkim 
którzy przyczynili się do jego pozyskania podzię-
kował Prezes OSP Czulice druh Zbigniew Wawro. 

dzony przez „Gwiazdę betlejemską” i „Trzech Króli”, 
niosących symboliczne dary dla Jezusa – mirrę, ka-
dzidło i złoto, któremu towarzyszyły okolicznościo-
we sztandary i po raz pierwszy grupa kolędnicza 
„Przebieranka”, którą tworzą młodzi mieszkańcy 
Maciejowic i Wiktorowic, dotarł do luborzyckie-

go kościoła parafialnego, w którym odprawiona 
została przez wikariusza parafii księdza Mieszka 
Ćwiertnię uroczysta Msza święta. Po zakończo-
nym nabożeństwie uczestnicy korowodu udali się 
pod budynek plebanii, gdzie odbył się koncert tra-
dycyjnych kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego 
„Serenada”. Obchody tegorocznego Święta Trzech 
Króli 2018 zakończył przygotowany przez panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich tradycyjny poczęstunek 
dla wszystkich uczestników korowodu. I tak KGW 
Goszyce przygotowało na tę wyjątkową okazję 

znakomity tradycyjny bigos, KGW z Luborzycy 
równie smaczny gulasz, natomiast pozostałe Koła 
Gospodyń wspaniałe ciasta. Stowarzyszenie KGW 
„Kolibaby” przygotowało z kolei barwne „trzosiki” 
słodyczy dla najmłodszych uczestników gminnego 
„Orszaku Trzech Króli”. Jego organizatorzy pragną 
w tym miejscu podziękować za udzieloną pomoc 
Centrum Kultury i Promocji oraz grupie młodzieży 
działającej przy luborzyckim kościele parafialnym.
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W sobotę 6 stycznia o godzinie 18.00 w ko-
ściele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Luborzycy 
odbył się tradycyjny już „Noworoczny Koncert 
Kolęd” w wykonaniu Orkiestry Dętej „Kosynierzy” 
z Luborzycy oraz wokalistów Centrum Kultury 
i Promocji: Gabrieli Świerczek i Marcina Salachny, 
a także Aleksandry Grodeckiej, na co dzień człon-
kini orkiestry „Kosynierzy”. Organizatorami tego 
wydarzenia artystycznego było Stowarzyszenie 
Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy” z Luborzycy 
oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca Dyrektorem artystycznym kon-
certu, dyrygentem a zarazem prowadzącym tego-
roczny koncert był pan Jarosław Ignaszak. Podczas 

4 stycznia 2018 roku w Baranówce Zarząd 
Koła nr 4 Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przygotował 
dla swoich Członków tradycyjne, uroczyste spo-
tkanie świąteczno-noworoczne, w którym uczest-
niczyli licznie przybyli do Baranówki Członkowie 
Koła oraz zaproszeni na spotkanie Goście. Wśród 
nich byli m. in. pani Małgorzata Doniec – Przewod-
nicząca Rady Gminy, pan Krzysztof Malik – Radny 
Powiatu Krakowskiego, przedstawicielki Zarzą-
du Rejonowego Związku Emerytów i Rencistów 
w Krakowie – Nowej Hucie wraz z panią Prezes Mi-
rosławą Miśta, Skarbnik Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca pani Kornelia Łakomy, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej pani Elżbieta Turek, 
Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego Rze-
miosła w Kocmyrzowie pani Sabina Sitko oraz pan 
Stanisław Jungiewicz – Prezes Gminnej Organiza-
cji PSL, a równocześnie członek Zarządu naszego 
Koła Emerytów. 

Noworoczny Koncert Kolęd w Luborzycy

koncertu, licznie przybyła do luborzyckiej świątyni 
publiczność, mogła usłyszeć klasyczne polskie i za-
graniczne kolędy, a także popularne standardy mu-
zyczne, tematycznie nawiązujące do Świąt Bożego 

Narodzenia. Wyjątkowości tegorocznemu koncer-
towi w luborzyckiej świątyni nadawał szczególny 
„chór”, jakim była publiczność, wspaniale śpiewają-
ca wykonywane przez orkiestrę kolędy i tworząca 
w ten sposób nastrój, który na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich, którzy wzięli udział w tym 
wyjątkowym wydarzeniu artystycznym.

Świąteczno-noworoczne spotkanie 
emerytów w Baranówce

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia pani 
Grażyny Bebak – Przewodniczącej Koła Emery-
tów, która powitała wszystkich obecnych tego dnia 
w Baranówce. Swoje wystąpienie pani G. Bebak 
zakończyła gorącymi życzeniami noworocznymi 
skierowanymi do wszystkich jego Członków, spon-
sorów oraz zaproszonych Gości. Równie serdecz-
ne życzenia wszelkiej pomyślności złożyła naszym 
Dostojnym Seniorom pani Małgorzata Doniec – 
Przewodnicząca Rady Gminy, a symbolicznym ich 
wyrazem były wręczone przez panią Przewodni-

czącą, wspólnie z panią Kornelią Łakomy oraz panią 
Elżbietą Turek okolicznościowe upominki na ręce 
pani Prezes Mirosławy Miśta oraz pani Przewodni-
czącej Grażyny Bebak. Życzenia naszym Seniorom 
złożyła także wspomniana już pani Prezes Mirosła-
wa Miśta. Dopełnieniem tej części spotkania w Ba-
ranówce było wpisane od wieków w polską trady-
cję wspólne dzielenie się opłatkiem, połączone ze 
wzajemnym składaniem życzeń świąteczno-nowo-
rocznych.

Podczas spotkania naszych Seniorów nie mo-
gło oczywiście zabraknąć bogatego programu 
artystycznego. Były więc kolędy, pastorałki oraz 
recytacje wierszy. Dla naszych Seniorów wystąpili 
młodzi instrumentaliści, na co dzień doskonalący 
swoje umiejętności w Centrum Kultury i Promocji 
pod kierunkiem pani Barbary Hawling: Karol Ma-
cek (akordeon) i Patryk Giergielewicz (fortepian). 
Okolicznościowe wiersze recytowały panie Józefa 
Kalemba, Maria Nowak i Lucyna Paos, a tradycyjne 
kolędy śpiewał spontanicznie, tuż przed czwartko-
wym spotkaniem, powstały zespól wokalny w skła-
dzie: pani Aleksandra Bubak, pani Lucyna Paos, 
pani Maria Raźny, pani Barbara Kaczmarczyk, 
pan Józef Kaczmarczyk, państwo Barbara i Adam 
Urbankowie, członkowie Koła Emerytów w Raci-
borowicach oraz państwo Janusz i Janina Ciepiela, 
członkowie Rodziny Kolpinga z Luborzycy. Warto 
w tym miejscu podkreślić, iż pan Janusz Ciepiela 
od wielu już lat towarzyszy ze swoim akordeonem 
występom wokalnym naszych Seniorów, podczas 
organizowanych prze nich spotkań i uroczystości. 
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W dniu 16 grudnia 2017 r. w Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach odbył się VII Przegląd 
Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakow-
skiego. 

Naszą gminę reprezentował działający przy 
Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Lubo-
rzycy zespół wokalny „Serenada” oraz soliści wcho-
dzący w skład zespołu.

Uczestnicy przeglądu prezentowali przed ko-
misją oceniającą utwory pochodzące z kantyczek, 
starych zapisków i przekazu ustnego. „Serenada” 
oraz soliści zaprezentowali m.in. takie utwory jak: 
„Pastuszkowie bracia mili”, „Dziecina mała”, „Z na-
rodzenia Pana”, „Łaska z nieba”, „Pomaluśku Józe-
fie”.

Jury przeglądu, po wysłuchaniu 6 grup dzie-
cięcych, 21 grup śpiewaczych oraz 11 solistów 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „SZANSA” serdecznie dziękuje wszystkim 
klientom oraz właścicielom sklepów: „Delikatesy Centrum” w Luborzycy oraz „Anulka” w Dojazdowie za 
włączenie się w organizowaną już po raz jedenasty akcję „ŚWIĘTA DLA KAŻDEGO”. 

Dzięki Państwa zrozumieniu, życzliwości i hojności nasi wolontariusze – członkowie Szkolnego Koła 
Wolontariatu w Luborzycy, zebrali artykuły żywnościowe, słodycze oraz środki chemiczne, które w okre-
sie przedświątecznym pozwoliły nam obdarować ponad 40 najbardziej potrzebujących rodzin w naszej 
gminie. Mikołajkową paczkę słodyczy przekazaliśmy również pensjonariuszkom Domu Pomocy Społecz-
nej w Prusach. Za okazane serce jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

W remizie OSP w Zagórzycach (gm. Michało-
wice) odbyła się debata podsumowująca realizację 
projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ko-
rona Północnego Krakowa, a dofinansowanego ze 
środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich pn. „Lideratorium – Akademia Lokalnych Li-
derów”. Przypomnijmy, że projekt ten realizowany 
był na terenie gmin należących do Stowarzyszenia 
Korona Północnego Krakowa w terminie od maja 
do grudnia 2017 roku. Jego głównym celem był 
wzrost wpływu mieszkańców na życie publiczne 
oraz wzmocnienie potencjału lokalnych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych oraz współ-
pracy wewnątrz i międzysektorowej.

Podczas debaty lokalni liderzy – przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych i grup nieformal-
nych zaprezentowali przeprowadzone przez siebie 

Sukcesy na VII Przeglądzie Pastorałek  
i Kolęd w Krzeszowicach

Podziękowanie

„Lideratorium – Akademia Lokalnych  
Liderów” – podsumowanie

postanowiło przyznać 2 równorzędne I miejsca  
dla zespołów „Serenada” – grupa kobieca i „Se-
renada” – grupa męska, a w kategorii solistów –  
II miejsce zajęła pani Paulina Tomczyk – również 
członkini „Serenady”. Serdecznie gratulujemy!

akcje społeczne, które przygotowali, zrealizowali 
i rozliczyli, w ramach środków pozyskanych dzięki 
uczestnictwu w projekcie „Lideratorium”.

Gminę Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowa-
ła na spotkaniu w Zagórzycach grupa nieformal-
na „Kreatywne Liderki” w składzie: pani Renata 
Wiss, pani Maria Rusek i pani Aneta Caba, która 
w ramach projektu „Patchworkowy zawrót gło-
wy” zorganizowała cykl warsztatów szycia oraz 
przedstawiciele Stowarzyszenia Orkiestra Dęta 
TON z Goszczy, a także innych organizacji działa-
jących na terenie tej miejscowości w osobach pana 
Sebastiana Regulskiego oraz pań Anny Jungiewicz 
i Marty Broś, organizatorów wystawy starej foto-
grafii i spotkania integracyjnego w ramach projektu 
„Ognisko Wspomnień”.

„Projekt dofinansowany ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wszelkiej pomyślności  
i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym w Nowym 2018 Roku.

Życzą członkowie Gminnej Organizacji 
PSL Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Życzenia Noworoczne 
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Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany  
z Funduszy Europejskich „Przedszkole dla każdego”

Tak jak w roku ubiegły, tak i w tym roku, zorga-
nizowane zostało „Międzypokoleniowe Spotkanie 
Bożonarodzeniowe” dla mieszkańców naszej gmi-
ny. Jego organizatorami byli Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, Komisja Zdrowia, Oświaty, Kul-
tury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
oraz Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
„Kolibaby”. W Baranówce spotkały trzy pokolenia 
naszych mieszkańców. Wśród zaproszonych gości 
były osoby starsze, samotne, schorowane, rodziny 
oraz matki z dziećmi w różnym wieku. Rozpoczęła 
je Kierownik GOPS pani Elżbieta Turek, która ser-
decznie przywitała przybyłych gości. Po powitaniu 
głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, któ-
ry po zakończeniu swojego wystąpienia wspólnie 
z Przewodniczącą Rady Gminy panią Małgorzatą 
Doniec oraz Radną panią Katarzyną Konewecką-
-Hołój wręczyli wszystkim uczestnikom drobne 

II Międzypokoleniowe Spotkanie  
Bożonarodzeniowe

upominki. Na suto zostawionych dla naszych gości 
stołach znalazły się tego dnia m.in. ciasta, sałatki – 
śledziowa oraz jarzynowa, wędliny, pierogi, drobio-
we kęski z sosem czosnkowym oraz typowe potra-
wy podawane w Wigilię Bożego Narodzenia takie 
jak barszcz z uszkami, kapusta z grochem czy kutia 
z makiem. Podobnie jak w ubiegłym roku przygo-
towaniem oraz obsługą uroczystości zajmowali 
się pracownicy GOPS, dbając o to aby nikomu nie 
zabrakło niczego. W tym roku w przygotowaniach 
spotkania brały również udział członkinie Stowa-
rzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich „Kolibaby” wraz 
z jego Prezes panią Magdalena Tańską. Dzieci pod 
bacznym okiem pań ze Stowarzyszenia „Kolibaby” 
własnoręcznie wykonały przepiękne ozdoby świą-

teczne, którymi następnie przystroiły choinkę. 
Każdy z uczestników spotkania otrzymał upominki 
przygotowane przez organizatorów. Dodatkowo 
osoby dorosłe otrzymały zestawy oszczędności 
energii w ramach zintegrowanego Projektu LIFE 
pn. „Wdrażanie ochrony powietrza dla wojewódz-
twa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmos-
ferze”. Zestawy te zawierały ekran zagrzejnikowy, 
żarówki ledowe oraz perlatory napowietrzające 
wodę, co pozwala na zmniejszenie zużycia wody. 
Spotkanie w Baranówce miało miły i serdeczny 
przebieg. Dzieci poza robieniem ozdób choinko-
wych mogły bawić się przyniesionymi przez dar-

czyńców do GOPS zabawkami, które potem mogły 
zabrać do domu.

W imieniu własnym i pozostałych organizatorów 
składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim 
osobom i instytucjom dzięki wsparciu i ofiarności któ-
rych możliwym stała się organizacja „II Międzypokole-
niowego Spotkania Bożonarodzeniowego”.

Elżbieta Turek

Dzięki projektowi Przedszkole Samorządowe 
„Wesoła gromadka” w Dojazdowie z Filią w Lubo-
rzycy rozszerzyło swoją ofertę edukacyjną o do-
datkowe zajęcia dla Wszystkich Przedszkolaków. 
Od października prowadzone są dodatkowe zaję-
cia takie jak: specjalistyczne zajęcia logopedyczne, 

Dodatkowe zajęcia  
w naszym przedszkolu

gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskie-
go i włoskiego, zajęcia przyrodnicze prowadzone 
metodą eksperymentu – czyli Małego Odkrywcy, 
a także zajęcia „Mały konstruktor” czyli budowa 
robotów i maszyn z dedykowanych klocków. Na za-

jęciach z robotyki wykorzystywane są klocki Cubi-
co Coding. Jest to interaktywny zestaw edukacyjny 
pomagający w naturalny sposób nauczyć się kodo-
wania. Oparty jest na opowiadaniach i zabawach. 
Cubico Coding rozwija umiejętność wskazywania 
oraz rozwiązywania problemu przez wdrażanie sa-
modzielnie opracowanego algorytmu. Przedszko-
laki mają możliwość budowania własnych wersji 
robotów z klocków Lego. Zajęcia cieszą się bardzo 
dużym powodzeniem i są dla wszystkich naszych 
przedszkolaków bardzo inspirujące, a przy tym in-
teresujące.
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Kiedy w Betlejem rodzi się Dzieciątko, aniołowie 
oznajmiają pasterzom radosną nowinę, że właśnie 
narodził się Zbawiciel Świata”. Śpieszą więc pastuszko-
wie, a gorejąca na niebie gwiazda wskazuje im drogę.

Tegoroczne Jasełka w Szkole Podstawowej  
im. 600-lecia UJ w Luborzycy również gościły licz-
ną publiczność w różnym wieku. Punkt centralny 
scenografii stanowiła szopka, na wzór betlejem-
skiej urządzona, a w niej żłobek, na sianie Dzie-
ciątko, a przy nim słodka i uśmiechnięta niczym 
z obrazka zdjęta Maryja i Józef – dostojny, godnie 
i solidnie wyglądający opiekun.

Zajaśniało, zaiskrzyło się barwnymi strojami. 
Popłynęły z ust młodych artystów kolędy i pa-
storałki. Widownia nie mogła oderwać wzroku od 
misterium, które rozgrywało się przed ich oczyma 
– tak to było żywe autentyczne i wzruszające…
Anioły i pasterze pięknie przyodziani, krakowianki 
i górale w barwnych strojach oraz królowie w ca-
łym swoim majestacie.

Aktorzy – uczniowie klasy 0 i klasy II przeży-
wali odgrywane sceny z narodzenia Jezusa, anga-
żując jednocześnie wszystkich oglądających. To-

Okres Bożego Narodzenia to czas radosnego 
świętowania, kolędowania, łamania się opłatkiem, 

Jasełka w Luborzycy

Jasełkowe spotkanie w Goszczy

też w ruch poszły aparaty fotograficzne i kamery, 
a oklaskom nie było końca. Nad całością spektaklu 
czuwały panie Anna Jędras i Teresa Dadał, będące 
reżyserami, scenografami, scenarzystami i opera-
torami dźwięku. 

Podziękowania należą się także rodzicom, któ-
rzy przygotowali stroje oraz pomogli w wykonaniu 
scenografii.

Widowisko na pewno długo przetrwa w pa-
mięci zgromadzonych widzów. A miało to miejsce  
22 grudnia Roku Pańskiego 2017.

składania sobie życzeń a także czas przedstawień 
ukazujących wydarzenia z Betlejem, zwany Ja-
sełkami. Podtrzymując piękną tradycję naszych 

dziadków, co roku uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Goszczy wraz z wychowawcami, przy ogromnym 
wsparciu rodziców, przygotowują spotkanie jaseł-
kowe dla społeczności lokalnej i szkolnej. W tym 
roku wszystkie dzieci z klas 0–III zaprezentowały 
wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kie-
dy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. 
W przedstawieniu pt. „Jedna jest taka noc” wcieli-
ły się w role Maryi i Józefa, Heroda, Śmierci, Dia-
bełków, Pasterzy, Aniołów, Dzieci z innych krajów, 
Trzech Króli przybywających złożyć pokłon Jezu-
sowi narodzonemu w ubogiej stajence. Gra małych 
aktorów była pełna otwartości, szczerości, rado-
ści, humoru i ciepła. Przy żłobku nie zabrakło też 
Krakowiaków (dzieci z oddziału przedszkolnego), 
którzy przepięknie zatańczyli dla Dzieciątka taniec 
z naszego regionu – „Krakowiaka”. Uroku insce-
nizacji dodały przepiękne dekoracje oraz kolędy 
i pastorałki, które napełniły wszystkich świąteczną 
radością i sprawiły, że poczuliśmy magię Świąt Bo-

żego Narodzenia.
Na jasełkowe spotkanie wśród zaproszonych 

gości przybyli radny pan Antoni Siry, sołtys Sado-
wia pani Krystyna Broś oraz kierownik Biblioteki 
Publicznej w Goszczy pani Wiesława Zielińska. 
Na zakończenie uczniowie i nauczyciele złożyli 
wszystkim obecnym świąteczne życzenia.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc 
w przygotowaniu dekoracji i strojów.

Pod tym hasłem 17 grudnia w budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Maciejowicach odbyło się 
spotkanie świąteczne przygotowane przez uczniów 
i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Maciejowi-
cach. Na początku dyrektor szkoły pani Dorota Ku-
śnierz przywitała przybyłych gości. Następnie od-
był się występ przedszkolaków z lampionami, który 
przypomniał nam o trwającym jeszcze czasie ocze-
kiwania na Boże Narodzenie. Punktem kulmina-
cyjnym programu była inscenizacja „W drodze do 
świąt”, gdzie uczniowie wcielając się w różne posta-
cie, w piękny sposób ukazali walkę dobra ze złem. 
Oczywiście i tym razem dobro zwyciężyło. Na 
zakończenie uczniowie przygotowali koncert ko-
lęd i pastorałek zarówno nowoczesnych, jak i tych 
które wszyscy dobrze znają. Po części muzyczno 
-wokalnej odbył się kiermasz ozdób świątecznych. 
Ozdoby i stroiki zostały wykonane przez uczniów 

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w wielu 
akcjach charytatywnych. Chcemy, aby nasi ucznio-
wie nie byli obojętni na krzywdę innych ludzi. 
W zeszłym roku w naszej szkole powstało koło 
wolontariatu. Opiekunem tej organizacji szkol-
nej jest nauczyciel religii – pani Karolina Pałyga. 
Uczniowie należący do koła przeprowadzają różne 
akcje charytatywne na terenie placówki. W roku 

Co słychać w Szkole Podstawowej  
w Maciejowicach
„Na próżno Chrystus rodzi się w żłobie, jeśli się nie narodzi w Tobie”

 „Życie zmarnował, kto nikomu nie pomógł”

i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Maciejowi-
cach. Rodzice uczniów przygotowali również świą-
teczny poczęstunek, podczas którego można było 
złożyć sobie wzajemnie świąteczne życzenia i po-
słuchać tradycyjnych kolęd.

2017 udało się przeprowadzić już 6 takich akcji. Na 
początku roku szkolnego samorząd szkolny wraz 
z przewodniczącym rozprowadzali kalendarze na 
rok 2018. Dochód ze sprzedaży zostanie przeka-
zany dla chorego dziecka. Nasza szkoła włączyła 
się w akcję charytatywną – „Kup Pan szczotkę”. 
Zbieraliśmy szczoteczki i pasty dla dzieci z Afryki. 
„Marzycielska Poczta” to również akcja, dzięki któ-
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rej chore dzieci otrzymały listy i kilka drobiazgów 
od naszych uczniów. Udało się nam w tym roku po 
raz drugi przeprowadzić akcję „Szlachetna Paczka”. 
Dzieci z wielką chęcią wsparły najbardziej potrze-
bujących. Zebraliśmy dużo produktów dla pewnej 
samotnej seniorki. W tym roku nie zapomnieliśmy 

o zwierzętach, dlatego na gwiazdkę dla zwierzaków 
wiele osób kupiło karmę oraz zabawki i obroże dla 
psów i kotów ze schroniska. Obecnie trwa w naszej 
szkole akcja „Góra grosza”. W każdej klasie została 
umieszczona puszka, do której każdy może wrzucić 
parę grosików dla potrzebujących.

„Ojczyzna, nauka i cnota…” – słowa wieszcza 
narodowego Adama Mickiewicza stanowią dro-
gowskaz dla grona pedagogicznego i uczniów Szko-
ły Podstawowej w Karniowie. Realizując przesłanie 
poety, wybranego przez społeczność na patrona 
szkoły, podejmowane są działania w wielu dziedzi-
nach.

Szczególna uwaga przywiązywana jest do bez-
pieczeństwa w szkole i w drodze ze szkoły. Ucznio-
wie przystąpili do konkursu o ruchu drogowym. Po 
opanowaniu teorii mogli sprawdzić swoją wiedzę 
i umiejętności w praktyce, dlatego uczniowie i na-
uczyciele uczestniczyli w rajdzie rowerowym oraz 
w pieszej odblaskowej wycieczce do lasu w Pietrze-
jowicach.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Karniowie kieruje gorące podziękowania do Pani 
Dyrektor, Grona Pedagogicznego, uczniów, a także 
rodziców za prace włożoną w organizację Kierma-
szu Bożonarodzeniowego.

 Dochód z Kiermaszu w całości zasili konto Rady 
Rodziców. Pieniądze te będą wydatkowane przez 
cały rok szkolny na potrzeby bieżące uczniów.

Rada Rodziców

Z życia Szkoły Podstawowej  
w Karniowie

Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs 
multimedialnym zatytułowanym „Znak ostrze-
gawczy” oraz konkurs plastyczny „Odblaskowy 
breloczek”. Tworząc prace konkursowe, uczestnicy 
wykazali się kreatywnością i zdolnościami plastycz-
nymi.

W ramach „Odblaskowego pokazu mody” mło-
dzież przygotowała kreacje, zwracając uwagę na 
elementy odblaskowe, które pełnią funkcję ozdob-

ną i zwiększają nasze bezpieczeństwo na drodze, 
szczególnie jesienią, kiedy szybko przychodzi 
zmrok.

„Miej serce i patrzaj w serce” – kierując się w życiu 
słowami Adama Mickiewicza, społeczność szkolna 
nie zapomina o potrzebujących, dlatego przepro-
wadzono zbiórkę maskotek, książek i materiałów 
plastycznych dla dzieci z oddziałów onkologicznych 
krakowskich szpitali. 20 kilogramów darów wysła-
no do Fundacji „Mam Marzenie”, stamtąd zostaną 
przekazane dzieciom przebywającym w szpitalach.

Uczniowie pamiętali również o najmniejszych 

tego świata i wspomogli krakowskie Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt. W tym celu została 
przeprowadzona zbiórka karmy i zabawek dla pod-
opiecznych schroniska.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzie-
ży chowanie”, odwołując się do słów hetmana Jana 
Zamoyskiego w szkole kultywowane są wartości 
patriotyczne.

Młodzi Polacy oddali hołd poległym za Ojczy-

znę pod Pomnikiem z Orłem, który jest symbolem 
walki o niepodległość naszego kraju. Natomiast, 
pragnąc uczcić Rocznicę Odzyskania Niepodległo-
ści,uczniowie z klasy szóstej i siódmej przygotowali 

dla swoich młodszych kolegów niezwykłą lekcję 
historii. Na tle barw narodowych i brzozowych 
krzyży zostały przywołane bohaterskie czyny na-
szych przodków, którym zawdzięczamy suwerenną 
Ojczyznę.

Szkolny Konkurs Recytatorski poezji Adama 
Mickiewicza

19 grudnia 2017 r. uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Karniowie zmierzyli się z poezją Adama 
Mickiewicza. Zachwycili jury interpretacją bajek, 
ballad, wierszy, recytacją fragmentów „Pana Ta-
deusza”. Przed rozpoczęciem zmagań recytatorów 

postać poety przybliżyły uczestnikom uczennice 
szóstej klasy.

Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach 
wiekowych. Wśród uczniów klas młodszych I miej-
sce zajęła Daria Sendor za wzruszającą recyta-
cję Inwokacji z „Pana Tadeusza”. II miejsce zdobył 
Paweł Caba za piękną interpretację utworu „Lis 
i kozioł”, zaś III miejsce zajął Szymon Marzec, który 
równie pięknie zaprezentował bajkę „Lis i kozioł”.

Wśród uczniów klas starszych I miejsce zajęła 
Julia Maroszek za piękną recytację utworu „Po-
wrót taty”. II miejsce zdobyła Kasia Miechowicz 
za równie piękną interpretację fragmentu „Pana 
Tadeusza”, III miejsce zajęła Natalia Janicka, która 
zaprezentowała balladę „Pani Twardowska”.

Wyróżnienia w Szkolnym Konkursie Recytator-
skim Poezji Adama Mickiewicza otrzymały: Agata 
Piwowarczyk, Patrycja Sańka, Agata Paluch, Mar-
tyna Rzepecka.

W przerwie obrad jury uczniowie obejrzeli in-
scenizację baśni „Królewna Śnieżka i siedmiu kra-
snoludków” w wykonaniu uczniów szóstej klasy 
pod kierunkiem pani Barbary Olszak.
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 Uczniowie klasy IV b Szkoły Podstawowej im. 
600-lecia UJ w Luborzycy wraz z opiekunami udali 
się do dworku w Goszycach na ,,żywą lekcje histo-
rii”.

Właścicielka – pani Marta Smoczyńska, przy-
witała gości poczęstunkiem i opowiedziała historię 
swojej rodziny. Dzieci z zaciekawieniem słuchały 
o Józefie Piłsudskim oraz o losach Zofii Zawiszanki, 
która wspierała legionistów w walce o niepodle-
głość. Następnie, przy akompaniamencie pianina, 
uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne. Dużym za-
interesowaniem cieszył się pokaz przedmiotów co-
dziennego użytku z początków XX w. Dzieci miały 
również okazję spędzić czas na zabawie wśród sta-
rych drzew zabytkowego parku otaczającego dwór. 
Na zakończenie uczniowie i opiekunowie wpisali 
się do pamiątkowej księgi. Wycieczka uświadomiła 

W Szkole Podstawowej w Luborzycy, odbył się 
wykład prowadzony przez mecenas Magdalenę 
Kowalską-Graca, na temat odpowiedzialności kar-
nej osób nieletnich. Udział w nim wzięli uczniowie 
klas VII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie klas 
gimnazjalnych tejże szkoły. Młodzież aktywnie 
uczestniczyła w zajęciach i zadawała prawnikowi 
liczne pytania, zarówno w trakcie zajęć jak i po nich. 
Uczestnicy dowiedzieli się za jakie działania pono-
szą odpowiedzialność karną oraz jakie kary może 
nałożyć na nich sąd. Prawnik omówił najciekawsze 

„Cudze chwalicie swego nie znacie”

Prawnik w szkole

wszystkim uczestnikom, że wokół nas znajdują się 
miejsca o bogatej historii, które warto zobaczyć.

Uczestnicy spotkania składają serdeczne po-
dziękowania za wyjątkowo gościnne przyjęcie 
i wspaniałą lekcję historii i patriotyzmu.

przypadki z orzecznictwa sądów karnych i cywil-
nych, przedstawiając realne historie. Młodzież mia-
ła więc okazję uzyskać informacje na temat tego 
jakie prawa przysługują osobom pokrzywdzonym, 
a po wykładzie: „...uczniowie podeszli do mnie po wy-
kładzie. Powiedzieli, że są zainteresowani tematyką od-
powiedzialności karnej osób nieletnich oraz że chcieliby 
więcej takich spotkań. Cieszę się, że mogłam nawiązać 
kontakt z młodzieżą i podzielić się z nimi swoją wiedzą”.

16 grudnia 2017 r. w Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
odbył się uroczysty Koncert Laureatów 
Powiatowego Festiwalu Piosenki „O Złoty 
Klucz Powiatu Krakowskiego”, którego or-
ganizatorem było Stowarzyszenie „Gmina 
Aktywna+” oraz Centrum Kultury i Pro-
mocji, przy wsparciu finansowym Powiatu 
Krakowskiego.

W koncercie udział wzięli wykonaw-
cy, którym jury konkursowe przyznało 
miejsca od I do III, podczas przesłuchań 
eliminacyjnych, które odbyły się w dniu  
9 grudnia 2017 r. Jeszcze przed występa-
mi wręczono wyróżnionym wykonawcom 
pamiątkowe dyplomy, a laureatom statuet-
ki – „Złote Klucze Powiatu Krakowskiego”. 
Wśród tegorocznych zwycięzców znaleźli 
się wykonawcy z GOKiS w Białym Kościele, 
GOK w Mogilanach, Szkoły Podstawowej 
im.Józefa Piłsudskiego w Woli Zacharia-
szowskiej, CKiP w Michałowicach oraz 
CKiP w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Na uroczystym koncercie finałowym 
w Baranówce wśród publiczności obec-
ni byli m.in. Przewodnicząca Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca – pani Małgorzata 
Doniec,Radny Powiatu Krakowskiego – pan 

Krzysztof Malik, Zastępca Wójta Kocmy-
rzów-Luborzyca – pan Wiesław Wójcik, 
Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy 
Starostwa Powiatowego w Krakowie – pani 
Małgorzata Zięć, Dyrektor CKiP w Kocmy-
rzowie-Luborzycy – pani Agnieszka Bro-
dowska oraz Radni naszej Gminy. 

Organizatorzy Festiwalu serdecznie 
gratulują laureatom, a także przygotowują-
cych Ich instruktorom.
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W bocheńskiej hali MOSiR-u odbył się Miko-
łajkowy Turniej Judo Dzieci. Wzięło w nim udział 
6 reprezentantów gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
Pięcioro z nich powróciło z uśmiechem, medalem 
i słodkim poczęstunkiem „Mikołaja”, który osobi-
ście wręczał upominki. Medale dla naszej gminy 
zdobyli: Weronika Dzioba – 3 miejsce U9 waga  
25 kg, Julia Mentel 2 miejsce U13 waga 45 kg, Na-
talia Zięciak 1 miejsce U13 waga 63 kg, Bartłomiej 
Maroszek 3 miejsce U11 waga 45 kg, Gabriel Ma-
zurek 2 miejsce U13 waga 45 kg. Jedynie poza po-

Zajęcia dla dzieci w wieku od 1,5 do 2,5 lat 
w których uczestniczą wraz z opiekunami. W życz-
liwej i przyjaznej atmosferze najmłodsi nawiązują 
pierwsze kontakty z rówieśnikami. Podczas zajęć 
przeprowadzane są odpowiednio dobrane ćwi-
czenia gimnastyczne, taneczne, logopedyczne ma-
jące za zadanie wspierać wszechstronny rozwój 
dzieci. Wykorzystywane są materiały plastyczne 
pobudzające dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. 
Zajęcia mają formę twórczej inspirującej zabawy 
w którą angażowani są także rodzice lub opiekuno-
wie. Prowadzi je mgr Elżbieta Pierwoła posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy 
z dziećmi. Czas spędzony z dziećmi traktuje jako 
wyzwanie w którym uśmiech na twarzy dziecka 

W okresie przedświątecznym Centrum Kultury 
i Promocji zorganizowało konkurs plastyczny na 
Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową do któ-
rego zgłoszonych zostało 28 prac.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz 
inspirowanie do twórczych poszukiwań z zakresu 
technik plastycznych. Spośród zgłoszonych prac 
jury wybrało i uhonorowało następujących auto-
rów prac:

Kategoria przedszkola i klasy „O”
1.Joanna Tar
2.Paweł Szopa
3.Paweł Pak
Wyróżnienie:
Gaspar Paluch
Kategoria klasy I–III
1 Oliwia Tańcula
2.Izabella Belska
3.Milena Sulma

Grad medali naszych  
młodych judoków

Nowy nabór do Twórczej  
Akademii Malucha

Konkurs na Bożonarodzeniową 
Kartkę rozstrzygnięty!

dium uplasował się Adam Jamróz zajmując 4 miej-
sce w wadze U11 47 kg. Gratulujemy zawodnikom 
zdobytych medali i miłych sportowych wrażeń.  

Startem w Bochni judocy z Kocmyrzowa-Lubo-
rzycy zakończyli udanie rok startów. Ich dorobek 

startowy i medalowy przedstawia się następująco. 
W 2017 rywalizowali w 14 turniejach w katego-
rii dzieci i młodzicy. W kategorii młodzików Woj-
ciech Małczyk uczestniczył w 9 turniejach, z czego  
4 miały rangę ogólnopolską. Zdobył w nich 5 me-
dali (3 srebrne i 2 brązowe). W kategorii dzieci ju-
docy uczestniczyli w 10 turniejach. Zdobyli w nich  
20 medali (7 złotych,7 srebrnych, 6 brązowych). 
W tej kategorii wiekowej reprezentowało gminę 
10 zawodników i zawodniczek, w tym 3 dziewczę-
ta (Weronika Dzioba, Julia Mentel, Natalia Zięciak) 
oraz 7 chłopców (Gabriel Mazurek, Bartłomiej 
Maroszek, Górecki Eryk, Górecki Jakub, Jamróz 
Adam, Franciszek Wąs, Łyko Adrian).Obecnie 
w klubie trenuje 35 dzieci. Zajęcia prowadzone są 
trzy razy w tygodniu. 

Warto podkreślić, iż nasz zawodnik Wojciech 
Małczyk w kategorii młodzików, w roku 2017 był 
objęty programem doszkoleniowym – kadra wo-
jewódzka, prowadzonym przez Krakowski Okrę-
gowy Związek Judo. W ramach programu uczest-
niczył w letniej akcji szkoleniowej oraz w dniu 
26.11.2017 w Drużynowych Mistrzostwach Polski 
Województw w kategorii młodzik, zajmując z dru-
żyną 4-te miejsce. Ponadto w dniu 22.10.2017 
w Pucharze Polski Młodzików w Zakopanem zdo-
był 3-cie miejsce w wadze 73 kg . Wielkie szanse na 
kolejne medalowe pozycje i udział w kadrze młodzi-
ków mają również Natalia Zięciak i Julia Mentel.

Krzysztof Marchewczyk

jest największą i najcenniejsza nagrodą. Wszyst-
kich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do 
zapisów. Zapisy pod nr tel. 12 387 18 11.

Wyróżnienie:
Zuzanna Krawczyk
Antoni Kaczmarczyk
Mateusz Musiał
Kategoria klasy IV–VII
1.Natalia Pak
2.Natalia Galara
3.Milena Juraszek
Wyróżnienie:
Matylda Kaczmarczyk
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Weronika Kowalska
Wyróżnienie:
Magdalena Bigos
Magdalena Galara
Kategoria „open” – dorośli
1.Barbara Hawling

2.Renata Wiss
3.Teresa Karolczyk-Kot

Oficjalne rozdanie nagród odbyło się po kon-
cercie kolęd 14 stycznie w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury i Promocji. Zwycięzcom gratulujemy! 

W pierwszym tygodniu ferii w terminie od 
12.02–16.02 Centrum Kultury zaprasza na bez-
płatne zajęcia z tańca towarzyskiego i ludowego, 
które poprowadzi Kazimierz Cygan w godzinach 
9.30–11.00.

W drugim tygodniu jak co roku Centrum Kultu-
ry organizuje półkolonię dla dzieci w wieku od 7 do 

CKiP serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na „Zabawę karnawałową”, która odbędzie się 3 lutego (so-
bota) o godz. 16:00–18:00 w Centrum Kultury i Promocji.

Zapewniamy miła atmosferę, liczne zabawy, poczęstunek i wiele ciekawych atrakcji. Serdecznie zapra-
szamy!

Ferie z CKiP

Zabawa karnawałowa w CKiP

14 lat. Półkolonia odbędzie się w terminie 19.02–
23.02.2018 r. Koszt to 250 zł zawiera: ubezpie-
czenie, opiekę wychowawców, obiady, przejazdy 
i bilety wstępu. W programie półkolonii przewidu-
jemy wyjazdy na lodowisko, wycieczkę do Krako-
wa, warsztaty tanecznie, plastyczne oraz teatralne. 
Gwarantujemy iż będzie to miło spędzony czas. 

REKLAMYwiadomości lokalne+
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