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Wyniki wyborów parlamentarnych  
w gminie Kocmyrzów-Luborzyca – 
13.10.2019 r.
Wybory do Senatu RP

Frekwencja w wyborach 2019 r. do Senatu – gm. Kocmyrzów-Luborzyca

Wybory do Sejmu RP

Frekwencja w wyborach 2019 r. do Sejmu – gm. Kocmyrzów-Luborzyca

Wyniki komitetów wyborczych

Wyniki komitetów wyborczych

L.p.
Frekwencja 62,36%
Liczba kart ważnych 7 607
Liczba uprawnionych 12 199

Nazwisko i imiona Komitet Liczba głosów Procent głosów
BARGIEŁ Janusz Lucjan KOMITET WYBORCZY SOJUSZ  

LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
3 109 42,01%

PĘK Marek KOMITET WYBORCZY PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

4 291 57,99%

Razem 7 400 100%

Komitet Liczba głosów Procent głosów
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3 945 52,29%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 1 566 20,76%
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 745 9,87%
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 643 8,52%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 552 7,32%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 79 1,05%
KOMITET WYBORCZY PRAWICA 15 0,20%
Razem 7 545 100%

L.p.
Frekwencja 62,36%
Liczba kart ważnych 7 607
Liczba uprawnionych 12 199

Źródło: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/frekwencja/Koniec/senat/gm/120605
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IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 26 września 2019 roku odbyło się posie-

dzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.
W posiedzeniu tym uczestniczylizaproszeni 

Goście, w osobach: Wójta Gminy Marka Jambor-
skiego, Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Jerzego Kozika 
– Wiceprzewodniczącego Rady LGD Stowarzysze-
nia Korona Północnego Krakowa.

Posiedzenie, które prowadziła Przewodniczą-
ca GRS Danuta Sokół, rozpoczęło się od przyjęcia 
protokołu z poprzedniej III Sesji Gminnej Rady 
Seniorów.

Po realizacji ww. punktu obrad odbyła się ce-
remonia złożenia ślubowania przez nowo wybra-
nego Radnego Seniora pana Teofila Witkowskiego 
z Luborzycy, któremu akt powołania wręczył Wójt 
Gminy Marek Jamborski.

W dalszej części obrad pan Marek Jamborski 
przedstawił w swoim wystąpieniu informację doty-
czącą obecnych i planowanych w przyszłości zasad 

i form współpracy pomiędzy Samorządem Gminy 
a Gminną Radą Seniorów, będącą jego organem 
doradczym, których celem jest wsparcie i dalsza 
aktywizacja działalności seniorów na terenie naszej 
gminy.

Kolejnym punktem obrad był wystąpienie, re-
prezentującego Radę LGD Stowarzyszenia Korona 
Północnego Krakowa Jerzego Kozika, który zapo-
znał obecnych na sesji Radnych z zasadami funkcjo-
nowania tegoż Stowarzyszenia oraz możliwościami 
pozyskania środków pomocowych na rozszerzenie 
i rozwój działalności Gminnej Rady Seniorów w lo-
kalnym środowisku.

W imieniu GOPS głos zabrała Kierownik GOPS 
Elżbieta Turek, która przedstawiła zebranym in-
formację o bieżących i planowanych w najbliższej 
przyszłości działaniach GOPS, które ukierunkowa-
ne są na rozwój społeczności naszych seniorów.

Drugą część obrad IV Sesji Gminnej Rady Senio-
rów poświęcono na dyskusję dotyczącą jej dalszej 
działalności oraz omówienie wniosków skierowa-
nych przez członków Gminnej Rady Seniorów do 
jej Prezydium

Budowa sal gimnastycznych
Łuczyce 

Z końcem września br. zakończył się kolejny 
etap prac prowadzonych przy budowie sali gim-
nastycznej w Łuczycach. Zostały wymurowane 
ściany, zarówno sali gimnastycznej, jak również 
dwie kondygnacje części socjalnej. Wykonany zo-

stał wieniec i konstrukcja pomocnicza pod montaż 
więźby dachowej nad pomieszczeniem sali. Wylane 
zostały również stropy nad częścią socjalną. Ro-
boty realizowane są zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.

Goszyce
Z końcem września br. zakończył się kolejny 

etap prac prowadzonych przy budowie sali gimna-
stycznej w Goszycach. Wykonana została stalowa 
więźba dachowa nad pomieszczeniem sali gimna-
stycznej, wymurowane zostały ściany dwóch kon-

dygnacji w części socjalnej, przygotowano szalowa-
nie pod wykonanie stropu nad częścią socjalną.

Roboty realizowane są zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym.
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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dojazdów – Świetlica Wiejska
Trwają prace budowlane związane z realiza-

cją budynku Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie. Po 
wykonaniu wykopów rozpoczęły się prace szalun-
kowe i betonowanie fundamentów. Inwestycja do-
finansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania: 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”. 

Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmono-
gramem rzeczowo-finansowym.

Nowy chodnik w Prusach
W ostatnich dnia dokonano odbioru budowy 

chodnika na odcinku 193mb przy drodze powia-
towej nr 2293K w miejscowości Prusy. Zakres 
robót obejmował wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej, zabezpieczenie skarp oraz dokończenie 
kanalizacji deszczowej. Zadanie było realizowane 

w ramach Inicjatyw Samorządowych, gdzie Inwe-
storem był Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. 
Wartość dofinansowania ze strony Gminy wynio-
sła 138 000,00zł, co stanowiło 60% wartości całej 
inwestycji.

Konkurs „Małopolska Wieś 2019”
27 września 2019 r. w Miasteczku Galicyjskim 

w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręcze-
nia dyplomów w konkursie zorganizowanym przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskie-
go – „Małopolska Wieś 2019”.

W zaszczytnym gronie tegorocznych laureatów 
znalazła się miejscowość z naszej gminy. W katego-
rii „Małopolska Wieś w Sieci” wyróżnienie otrzy-
mało sołectwo Luborzyca.

Jest nam bardzo miło, że profil fb Kocmyrzów-
-Luborzyca i Przyjaciele znalazł uznanie w gronie 
kapituły konkursu. Dziękujemy Marszałkowi Wi-
toldowi Kozłowskiemu oraz Wicemarszałkowi 
Łukaszowi Smółce za zaproszenie i organizację 
tak uroczystego wydarzenia, motywującego i in-
spirującego do dalszych działań na rzecz lokalnych 
społeczności. Nagrodę odebrały Radna Gminy Ka-
tarzyna Konewecka-Hołój wraz z członkinią Rady 
Sołeckiej Luborzycy Magdą Gałązką z rąk: Dyrek-
tor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Anny Glixelli oraz Sekretarza Urzędu 
Marszałkowskiego Wojciecha Piech.

Pomoc finansowa w wysokości 4000,00 zł 
udzielona sołectwu ze środków Województwa 
Małopolskiego decyzją Mieszkańców przeznaczo-
na zostanie na realizację zadania pn.: „Nie dewastu-
ję - wspólne szanuję” obejmującego zakup zestawu 
do monitoringu oraz doświetlenie terenu zielonego 
przy Szkole Kocmyrzów I z siedzibą w Luborzycy.

Informacja dla mieszkańców – projekt OZE
Informacja dla mieszkańców gminy, którzy 

uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł ener-
gii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji od-
nawialnych źródeł energii dla gmin wojewódz-
twa małopolskiego”.

Uprzejmie informujemy, iż 14.10.2019 r. odbyło 
się już drugie otwarcie ofert przetargowych na re-
alizację naszego wspólnego projektu.

Postępowanie przetargowe było podzielone 
na 4 części: część 1 – instalacje solarne, część 2 – 
pompy ciepła, część 3 – kotły na pellet, część 4 – 
instalacje fotowoltaiczne.

Informacja z otwarcia ofert dostępna jest 
na BIP-ie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:  
w w w.bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborz y-
ca,a,1657370,partnerski-projekt-budowy-instalacji-
-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodz-

twa-malopolskiego.html – dokument pdf pn. 
„Informacja z otwarcia ofert”.

Komisja przetargowa rozpoczyna ocenę złożo-
nych ofert, a o jej efektach będziemy Państwa na 
bieżąco informować.
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Wsparcie finansowe na zakup  
instrumentów muzycznych

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” pragnie 
poinformować, iż w ramach Konkursu „Małopol-
skie Orkiestry Dęte 2019” pozyskało od Zarządu 
Województwa Małopolskiego wsparcie finansowe 
w wysokości 10 000 zł na zakup instrumentów 

muzycznych dla Orkiestry Dętej „Skrzeszowian-
ka”, działającej przy OSP Skrzeszowice. Zakupione 
instrumenty muzyczne będą po raz pierwszy za-
prezentowane podczas koncertu orkiestry z okazji 
Święta Odzyskania Niepodległości.

Europejski Tydzień  
Zrównoważonego Transportu 

W dniach od 16 do 22 września każdego roku, 
z inicjatywy Komisji Europejskiej – Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Mobilności i Transportu, organizowany 
jest Europejski Tydzień Zrównoważonego Trans-
portu w całej Europie oraz poza jej granicami. 
Kampania ta ma charakter informacyjny, a jej celem 

jest promocja zmiany sposobu transportu z samo-
chodowego na bardziej ekologiczny i ekonomiczny. 
W tym roku również nasza gmina włączyła się 
w promowanie działań na temat Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu, zachę-
cając mieszkańców do korzystania z komunikacji 
zbiorowej, a w szczególności z nowo powstałych 
parkingów typu park&ride, gdzie przeprowadzo-
no akcje informacyjne dla mieszkańców na temat 
ochrony powietrza i ETZT. Zrealizowano także 
zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkań-
ców gminy wraz z konkursem pt. „Jak podróżować 
nie trując środowiska?”. W tygodniu tym, ekodo-
radca gminy Kocmyrzów-Luborzyca w naszych 
przedszkolach samorządowych przeprowadziła 
pogadanki i prezentacje multimedialne dotyczące 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Trans-
portu, szkodliwości transportu dla środowiska oraz 
możliwych alternatywnych rozwiązaniach, które 
ograniczałyby to zagrożenie. W ramach działań 
profilaktycznych, realizowanych podczas tego ty-
godnia dzieci tworzyły także prace pokazujące al-

Ogłoszenie 
W związku z możliwością ubiegania się przez 

Gminę Kocmyrzów-Luborzyca o dodatkowe środ-
ki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na usuwanie foli rolniczej 
i innych odpadów pochodzących z odpadów rolni-
czych, min. opakowania po nawozach, siatki, sznurki 
do owijania bel siana i słomy i typu BIG BAG, zwra-
camy się do zainteresowanych osób o składanie 
informacji w zakresie ilości i rodzaju posiadanych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Przedmiotowe dane posłużą do przygotowania 
wniosku o dofinansowanie ww. działania.

Zainteresowani rolnicy w celu ewentualnego 
uczestnictwa w programie, winni najpóźniej do 
dnia 15 listopada godz. 14.00 na dzienniku po-
dawczym tut. urzędu gminy, złożyć pisemną in-
formację określającą masę posiadanych odpadów. 
Gotowe do wypełnienia formularze udostępniane 
są przez pracowników Referatu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Odpadami w pokojach nr 25 
i 32 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jak i za 
pośrednictwem strony internetowej pod adresem:  
www. kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl.

ternatywne możliwości podróżowania, przyjazne 
dla środowiska, za wykonanie których otrzymały 
specjalne nagrody przekazane przez Ministerstwo 
Infrastruktury oraz ufundowane przez Urząd Gmi-
ny w ramach programu LIFE. 

Zakończeniem ETZT był „Dzień bez samochodu” 
przypadający na 22 września, w którym to obowią-
zywała darmowa komunikacja miejska na terenie 
miasta Krakowa i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Opr. A. Caba
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„Rożne drogi do Niepodległości”.
Rekonstrukcja historyczna „Bitwa o Kraków 1914” – Goszyce  
4–5 październik 2019 r.

W dniu 5 października 2019 r. w Goszycach, 
staraniem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Stowa-
rzyszenia „Gmina Aktywna+”, parafii w Luborzy-
cy, „Odkrywców Historii” oraz Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej w Krakowie, Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i jedno-

stek OSP gminy Kocmyrzów-Luborzyca zorganizo-
wana została, w ramach realizacji Projektu „Rożne 
drogi do Niepodległości”, rekonstrukcja „Bitwy 
o Kraków 1914 r.”. Organizacja tego wydarzenia 
została wsparta finansowo przez Województwo 
Małopolskie.

Nim jednak doszło do wspomnianej rekon-
strukcji, w piątek 4 października 2019 r., w Szko-
le Podstawowej w Goszycach, a także w pobliżu 
goszyckiego dworu, gdzie umiejscowione zostało 
pole rekonstrukcji odbyły się spotkania z młodzie-
żą i mieszkańcami gminy w ramach „żywej” lekcji 
historii pt. „W okopach I wojny światowej” czyli jak 
Polacy walczyli o Niepodległość”. Ich uczestnicy 

podczas spotkań w goszyckiej szkole mogli zapo-
znać się m.in. z kwestiami dotyczącymi sprawy pol-
skiej w okresie I wojny światowej, historią Polaków 
zmuszonych walczyć w armiach zaborczych, przy-
czynami, przebiegiem i skutkami bitwy o Kraków, 
zobaczyć umundurowanie i ekwipunek walczących 
w tej bitwie armii. Tę część „żywej” lekcji historii 
przygotowali i prowadzili rekonstruktorzy działają-
cy w projekcie „Odkrywcy Historii”, a prezentowa-
ne wystawy wzbogaciły materiały udostępnione 
przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie, realizujący projekt „Karpackie 
epizody Wielkiej Wojny”. Druga część wspomnia-
nej „żywej” lekcji historii przeprowadzona została 
w pobliżu dworu w Goszycach, gdzie jej uczestnicy 
mogli zapoznać się z epizodami I wojny światowej 
bezpośrednio związanymi z terenem gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca (m.in. historią patrolu zwiadow-
czego W. Beliny-Prażmowskiego, udziałem miesz-
kańców naszej gminy w walkach i jej skutkach dla 
tychże terenów). Mieli Oni również możliwość zo-

baczyć linię okopów i umocnień na polu sobotniej 
rekonstrukcji. Zajęcia te prowadzili Jerzy St. Kozik 
oraz ksiądz Mieszko Ćwiertnia. Jak posumowała 
pierwszy dzień tegorocznego „historycznego wy-
darzenia” w Goszycach Prezes Stowarzyszenia 
„Gmina Aktywna+” Sylwia Zawalska – Wierzbiń-
ska: „... szczególnie cieszy nas, jako organizatorów, fakt 
wyjątkowo licznego udziału młodzieży w naszej lekcji 
historii i to nie tylko uczniów szkół z terenu naszej gmi-
ny, ale także szkół krakowskich i proszowickich”.

Drugi dzień naszych historycznych uroczystości 
rozpoczął się od modlitwy i złożenia kwiatów przez 
grupy rekonstruktorów na mogiłach żołnierzy po-
ległych w Bitwie o Kraków 1914 r., które znajdują 
się w Skrzeszowicach na tzw.  „Cholerce”.  

Sobotnie spotkanie z historią w Goszycach roz-
poczęło się od uroczystego złożenia symbolicz-
nych wiązanek kwiatów pod pamiątkowymi tablica-
mi znajdującymi się na ścianach tutejszego dworu, 
a poświęconymi pamięci uczestników patrolu zwia-
dowczego Władysława Beliny Prażmowskiego, 
który w nocy z 2 na 3 sierpnia 1914 r., jako pierw-
szy polski oddział wojskowy przekroczył zaborczy 
kordon graniczny na Baranie, aby następnie do-
trzeć do dworu w Goszycach oraz Zofii Zawiszanki, 
legionistki, działaczki niepodległościowej, poetki, 
właścicielki tegoż dworu w roku 1914. Wiązanki te 
złożyli: poseł na Sejm RP Ireneusz Raś, Wójt Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, Radni 
Powiatu Krakowskiego Beata Bartoszek i Wło-
dzimierz Tochowicz, nadbrygadier PSP Stanisław 
Nowak, delegacja młodzieży Szkoły Podstawowej 
w Goszycach wraz z jej dyrektor Iwoną Niklińską-

-Tutaj oraz przedstawiciele organizatorów w oso-
bach pani Sylwii Zawalskiej -Wierzbińskiej oraz 
Jerzego St. Kozik.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania 
z historią w Goszycach, wszyscy którzy obecni byli 
tego dania w tej miejscowości (a było ich, mimo nie 
najlepszej pogody naprawdę wielu) mogli wysłu-
chać okolicznościowego koncertu pieśni patrio-
tycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Goszycach, pod kierunkiem pani Jadwigi Klimek, 
aby następnie poszerzyć swoją wiedzę historyczną 
dzięki m.in. specjalnie na ten dzień przygotowanej 

wystawie archiwalnej fotografii, przedstawiającą 
wydarzenia na obszarze naszej gminy w okresie 
I wojny światowej czy też wystawie poświęconej 
dziejom „Twierdzy Kraków”, której organizatorem 
było Stowarzyszenie „Twierdza Kraków”. Były tak-
że w Goszycach wystawy prezentujące militaria 
i mundury wojskowe z okresu I wojny światowej, 

Projekt realizowany przy wsparciu Województwa Małopolskiego
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przygotowane przez członków grup rekonstruk-
cyjnych oraz specjalne stoisko przygotowane przez 
krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Dzięki uprzejmości właścicieli dworu w Go-
szycach państwa Marty i Michała Smoczyńskich 
wszyscy chętni mogli zwiedzić jego historyczne 
wnętrza, wnętrza, które gościły tak ważne dla na-
szej historii postacie jak Marszałek Józef Piłsudski 
czy też noblista Czesław Miłosz.

Organizatorzy „historycznego pikniku” w Go-
szycach zadbali także o bardziej „przyziemne po-
trzeby” jego uczestników. Na wszystkich chętnych 
czekała bowiem porcja bezpłatnej grochówki 
wojskowej.

O godzinie 16.00 rozpoczęło się najbardziej, 
w to sobotnie popołudnie, oczekiwane wydarze-
nie – rekonstrukcja historyczna „Bitwy o Kraków 
1914  r.”. Wzięło w nim udział ponad 160 rekon-
struktorów, nie tylko z Polski, ale także Rosji,Litwy, 

Czech i Słowacji, co stawia organizowaną w Go-
szycach imprezę w rzędzie największych tego typu 
wydarzeń na terenie nie tylko Małopolski. Nad 
oprawą pirotechniczną czuwała Firma AS. Artur 
Sobieraj z Piotrkowa Trybunalskiego, a znakomi-
tym, pełnym emocji, a przy tym olbrzymiej wiedzy 
historycznej „komentatorem” wydarzeń, których 
świadkami byli nasi widzowie był historyk wojsko-
wości dr Andrzej Olejko.

Tuż po zakończeniu rekonstrukcji historycznej 
„Bitwy o Kraków 1914”, Wójt Gminy Marek Jam-
borski serdeczne podziękował rekonstruktorom, 
organizatorom, wolontariuszom ze Szkoły Podsta-
wowej w Goszycach oraz wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do organiza-
cji drugiej już edycji tego wydarzenia. Pan Marek 
Jamborski podziękował również za wytrwałości 
wszystkim, licznie przybyłym jej obserwatorom, 
którzy pomimo nie najlepszej pogody zdecydowali 
się tego dnia spędzić czas w Goszycach.
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Sylwia Zawalska-Wierzbińska, Jerzy St. Kozik, ks. Mieszko Ćwiertnia
Fot. Sławomir Mikiewicz

Konkursu Fotograficzny  
„Gmina Kocmyrzów-Luborzyca  
w obiektywnie” – rozstrzygnięty 

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +”informuje, 
iż w dniu 15 października 2019 roku został roz-
strzygnięty konkurs fotograficzny „Gmina Kocmy-
rzów- Luborzyca w obiektywie”. 

Na konkurs wpłynęło 79 fotografii, za co Ich au-
torom serdecznie dziękujemy. 

Komisję Konkursową, która oceniała nade-
słane na konkurs fotografie tworzyli: Agnieszka 
Świat – fotograf, Danuta Sokół – Przewodnicząca 
Rady Seniorów, Joanna Hankus i Sylwia Kot – re-
prezentujące Urząd Gminy oraz Radosław Zębala 
– Radny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Przewod-
nicząca konkursowego jury pani Agnieszka Świat to 
ceniony fotograf, zdobywca licznych prestiżowych 
nagród i wyróżnień. Otrzymała Ona wyróżnienie 
m.in. w międzynarodowym konkursie Child Photo 
Competition pt. „Close-up”, jest też wielokrotnym 
laureatem ogólnopolskiego konkursu fotograficz-
nego „Portret”. Należy do Krakowskiego Klubu Fo-
tograficznego i Nowohuckiego Centrum Kultury, 

do którego serdecznie zaprasza wszystkich miesz-
kańców gminy.

Członkowie Komisji konkursowej po szczegó-
łowej weryfikacji zgłoszonych prac, zarówno pod 
względem formalnym, artystycznym oraz meryto-
rycznym zdecydowali o poddaniu ocenie wszyst-
kich nadesłanych prac. Ostatecznie Komisja po 
długotrwałych obradach jednogłośnie postanowi-
ła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 — I miejsce zdobyło zdjęcie pt. „Cisza” , autorstwa 
Małgorzaty Grzegorzewskiej-Hiczwa, 

 — II miejsce zdobyło zdjęcie pt. „Domki w Ma-
ciejowicach”, wykonane przez panią Joannę  
Dąbrowską, 

 — III miejsce zdobyło zdjęcie pt. „Ludzie z pasją 
dają więcej” – Teresy Sykała. 

Dodatkowo Komisja postanowiła wyróżnić 
zdjęcia: „Zaproszenie do środka” Małgorzaty  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Grzegorzewskiej-Hiczwa, „Żywa Pocztówka” – 
Korneli Zamojskiej, „Święty Jan o zachodzie słońca” 
– Bożeny Rosiek, „Zuzula” (Kukułka) – Grzegorza 
Burzyńskiego, „Bitwa o Kraków” (rekonstrukcja) 
– Sławomira Mikiewicza, „KGW Kocmyrzów” –  
Michała Gomółki. 

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby 
serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie 
nagród, które odbędzie się w Centrum Kultury 
i Promocji Baranówka w dniu 11 listopada 2019 
roku, podczas Święta Niepodległości. Rów-
nież w tym dniu będzie można zobaczyć wystawę 
wszystkich konkursowych prac. 

Pragniemy ponadto poinformować, iż spośród 

zgłoszonych zdjęć zostanie przygotowany w ra-
mach grantu przyznanego Stowarzyszeniu „Gmi-
na Aktywna+” przez LGD Stowarzyszenie Korona 
Północnego Krakowa, album pt . „Gmina Kocmy-
rzów-Luborzyca w obiektywie” promujący naszą 
gminę.

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” składa po-
dziękowanie członkom Komisji Konkursowej oraz 
Centrum Kultury i Promocji w Baranówce za wkład 
i pomoc w realizacji w.w projektu. 

Prezes Stowarzyszenia  
Sylwia Zawalska-Wierzbińska 

I miejsce „Cisza” – Małgorzata Grzegorzewska-Hiczwa 

II miejsce „Domki w Maciejowicach” – Joanna Dąbrowska

III miejsce „Ludzie z pasją dają więcej” – Teresa Sykała

Laureaci konkursu
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Szlifowanie „diamentów”  
w Luborzycy 

W Szkole Podstawowej w Luborzycy zajęcia 
pozalekcyjne dla uczniów zdolnych ruszyły pełną 
parą. Trzydzieści sześć „diamentów” z klas V–VIII 
zostało zakwalifikowanych do projektu „Mało-
polskie Talenty” na podstawie przeprowadzonej 
diagnozy uzdolnień. Głównym celem projektu 
jest rozwój potencjału i uzdolnień oraz wspie-
ranie sukcesów życiowych uczniów zdolnych.  
Zajęcia są prowadzone w czterech grupach z zakre-
su kompetencji przedmiotowych (język angielski, 
matematyka, technologie informacyjno-komunika-
cyjne) oraz ponadprzedmiotowych-kompetencje 
społeczne i umiejętność uczenia się. 

Na zajęciach przedmiotowych uczniowie pra-
cują warsztatowo w grupach metodą projektu 
zgodnie z teorią PBL rozwiązując problemy mate-
matyczne, językowe. Najczęściej są to problemy 
społeczne, związane z codziennym życiem. Dzięki 
temu uczniowie poszerzają swą wiedzę i umie-
jętności – często praktyczne, wykraczające poza 
podstawę programową. Wykonywanie pomiarów 
w terenie, czy też badań statystycznych dotyczą-
cych szkoły uczniowie traktują jak spędzanie wol-
nego czasu. Na zajęciach ponadprzedmiotowych 
uczniowie wykorzystują również warsztatowe me-
tody pracy. Trenują umiejętności społeczne w celu 
nabycia tak ważnych w dzisiejszych czasach i ce-

nionych przez pracodawców kompetencji miękkich 
tj. komunikacja, kontrola emocji, radzenie sobie ze 
stresem, asertywność, bezkonfliktowa współpraca 
z innymi. Świetnie się przy tym bawią, a czas mija im 
błyskawicznie.

Dzięki projektowi szkoła „wzbogaciła” się o ko-
lejne pomoce dydaktyczne. Od tygodnia działa pro-
fesjonalna pracownia językowa, wykorzystywana 
przez uczniów codziennie przez 7 godzin. W naj-
bliższym czasie uczniowie zapoznają się jeszcze 
z inną „nowinką” techniczną – drukarką 3D.

Tak więc w Luborzycy „szlifujemy diamenty” , 
aby jaśniej świeciły wiedzą i umiejętnościami.

Anna Kramarz

Komunikat
Szanowni Państwo,  

przypominamy,że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie jest czynny  
5 dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny otwarcia:

wtorek, czwartek: godz. 6.00–12.00
środa, piątek: godz. 12.00–18.00
sobota: godz. 10.00–16.00
poniedziałek: nieczynne

„Dzień Języków Europejskich”  
w Luborzycy

W Szkole Podstawowej w Luborzycy świętowa-
liśmy „Dzień Języków Europejskich”. Z tej okazji 27 
września odbył się Koncert Piosenki Obcojęzycz-
nej i Polskiej. W występach brali udział uczniowie 
z klas V–VIII, którzy przygotowali utwory swoich 
ulubionych wykonawców takich jak: Ariana Gran-
de, Zara Larson, Lady Gaga, Whitney Huston, 
Ava Max, Beyonce, Alvaro Soler, Margaret, Dawid 
Podsiadło, Alexandra Burke. W sumie zaśpiewano 

aż siedemnaście piosenek – większość w języku 
angielskim. Uczniowie klasy piątej zaprezentowali 
piosenkę francuzką Champs Elysees (Chanze Lise), 
reprezentantki klasy VIIB, w składzie: Oliwia Ban-
dura, Aleksandra Limanówka i Aleksandra Mikul-
ska – utwór Despacito. Pojawiły się również dwa 
utwory w języku polskim, w wykonaniu ucznia kla-
sy piątej – Tomasza Firszta – Trofea i duetu z klasy 
VI A – Nikoli Białko i Amelii Ślusarczyk – Byle jak. 

Całość zakończyła wesoła piosenka Schnappi w ję-
zyku niemieckim, którą przygotowali, pod opieką 
nauczyciela języka niemieckiego – pani Anny Woj-
narowskiej, uczniowie klas siódmych i ósma. Opiekę 
artystyczną sprawowała pani Katarzyna Trzebia-
towska – nauczyciel języka angielskiego, nad obsłu-
gą techniczną czuwał Mateusz Sroka z klasy ósmej. 
W trakcie występów trwała degustacja słodkości 
i napojów. Część angielską przygotowały uczenni-
ce klasy VII A: Natalia Kaczmarczyk, Nikola Niedba-
ła, Weronika Tomczyk i Zuzanna Zbroja. W część 
niemiecką zaangażowała się klasa ósma. Po kon-
cercie uczniowie mogli wziąć udział w konkursie 
wiedzy o krajach anglojęzycznych. Quiz polegał na 
odczytywaniu pytań, zakodowanych w kodach QR, 
rozmieszczonych w różnych miejscach. Opiekę nad 
konkursem sprawowała pani Magdalena Kułaga – 
nauczyciel języka angielskiego.
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Festyn Rodzinny „Pożegnanie  
lata” w Goszczy 

Dnia 29 września 2019 r. na terenie rekreacyj-
no-sportowym Szkoły Podstawowej w Goszczy 
odbył się tradycyjny festyn rodzinny, w tym roku 
na pożegnanie lata. Dzięki zaangażowaniu Rady 
Rodziców oraz nauczycieli, przy wsparciu Stowa-
rzyszenia „Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu” 
każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. 
Pogoda też nas nie zawiodła. Dla uczestników fe-
stynu przygotowano szereg atrakcji, m.in.: blok 

artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły, aukcję 
prac rysunkowo-malarskich, dyktando ortograficz-
ne dla dorosłych. Dużą popularnością cieszyły się 
dmuchane zamki. Jak zwykle była loteria fantowa 
z wieloma atrakcyjnymi nagrodami.

W cieniu drzew można było wypocząć w kawia-
rence ze wspaniałymi domowymi ciastami, kawą, 
herbatą, bigosem oraz kiełbasą z rożna. Dużą 
atrakcją były pokazy strażackie OSP Goszcza. Fe-
styn był okazją do wspólnego spędzenia niedziel-
nego popołudnia w gronie rodzinnym, sąsiadów 
i znajomych.

Piknik rodzinny zaszczycili swą obecnością 
m.in.: Wójt Gminy Marek Jamborski, Wójt Gminy 
Jerzmanowice – Przeginia Tomasz Gwizdała,Rad-
ny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Tochowicz, 
Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – Katarzyna 
Konewecka-Hołój, Grzegorz Marzec, Radosław 
Zębala, proboszcz Parafii Goszcza ksiądz Andrzej 
Orlikowski, Prezes Stowarzyszenia „Aktywna Wieś 
w Goszczy i Sadowiu” a zarazem sołtys wsi Sado-
wie Krystyna Broś, Prezes OSP Goszcza Henryk 
Dutkiewicz, Prezes Orkiestry TON Sebastian Re-
gulski, Dowódca Grupy Poszukiwawczo-Ratowni-
czej działającej przy OSP Goszcza Marcin Zębala, 
Leśniczy Leśnictwa Goszcza Mariusz Spera, Sołtys 
Marszowic Andrzej Natkaniec oraz liczni Sponso-
rzy-Przyjaciele Szkoły.

Dziękujemy ludziom dobrej woli za poświęcony 
czas, a Szanownym Sponsorom za pomoc rzeczo-
wą i finansową. Dzięki Waszej hojności nie byłoby 
możliwe zorganizowanie tak wspaniałej imprezy. 
Dochody uzyskane z festynu będą przeznaczone 
na bieżące potrzeby uczniów Szkoły.

Odblaski ratują życie, czyli kilka 
słów o akcji „Odblaskowa szkoła” 
w Goszczy

W tym roku Szkoła Podstawowa im. Gen. Ma-
riana Langiewicza w Goszczy po raz kolejny bierze 
udział w ogólnopolskim programie zorganizowa-
nym przez Policję zatytułowanym „Odblaskowa 
szkoła”. Tym razem akcja rozszerzona została o do-
datkowe działania, które mają na celu przypomi-
nanie seniorom o zasadach bezpieczeństwa na 
drodze i w przestrzeni publicznej, uświadomienie 
kierowców, rowerzystów i pieszych jak – zgodnie 
z zasadami – poruszać się po drodze, przypomnieć, 
w jaki sposób nosić elementy odblaskowe i do-
wieść, dlaczego są one tak ważne, oraz poinformo-
wać, jaki wpływ na zdolność kierowania pojazdami 
ma sprawność psychofizyczna. Do akcji włączeni 
zostaną babcie i dziadkowie oraz starsi znajomi na-
szych uczniów.

Główną przesłanką do włączenia do akcji se-
niorów jest fakt, że osoby powyżej 60 roku życia 
stanowią ok. 18% wszystkich ofiar wypadków dro-
gowych. Jak wynika z danych Policji, w 2017 roku 
uczestnicy ruchu drogowego powyżej 60 roku 
życia (piesi, rowerzyści i kierowcy) uczestniczyli 
w 10 588 wypadkach drogowych, w których zgi-
nęło 905 osób, a 7 355 zostało rannych. Piesi z tej 
grupy wiekowej brali udział w 2 936 wypadkach, 
w których zginęło 435 osób, a 2543 zostało ran-
nych. Natomiast rowerzyści powyżej 60 roku życia 
uczestniczyli w 1204 wypadkach, zginęło w nich 
117 osób, a 1054 zostało rannych. W związku z tak 
tragicznymi danymi, w trosce o naszych seniorów, 
w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”. uczniowie 
pod opieką nauczycieli przygotują dla nich specjal-

ne informatory dotyczące bezpieczeństwa. Ale to 
nie wszystkie działania zaplanowane przez szkołę. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie wyj-
dą do kierowców przewożących swoje pociechy 
z ulotkami informacyjnymi, dotyczącymi nowych 
zasad przewozu dzieci. Wśród uczniów wszystkich 
klas przewidziany został konkurs na plakat promu-
jący noszenie odblasków i przedstawiający, w jaki 
sposób odblask może uratować komuś życie. Na za-
jęciach technicznych w ramach wychowania komu-
nikacyjnego zostaną przeprowadzone prelekcje za-
tytułowane „Bądź widoczny – świeć przykładem”, 
na których uczniowie dowiedzą się, że elementy 
odblaskowe są tak dobrze widoczne, ponieważ 
odbijają światła, a prawidłowo noszone powinny 
być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się 
w polu działania świateł samochodowych i były 
zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu 
kierunków z tylu i z przodu. A także o tym, że dzieci 
powinny nosić elementy odblaskowe niezależnie 
od tego, którą częścią drogi się poruszają – chodni-
kiem, poboczem czy jezdnią. W ramach akcji ucznio-
wie starszych klas będą informowali młodszych ko-
legów dlaczego należy nosić elementy odblaskowe 
na wierzchniej odzieży i że nie warto przejmować 
się, jeśli ktoś jest innego zdania lub podśmiewa się 
z nich. Miejmy nadzieję, że akcje takie jak ta wpłyną 
na bezpieczeństwo młodych ludzi, wpajając w ich 
nawyki zachowania, które pozostaną na długie lata.

Anna Węgrzynowicz-Szastak

Ogłoszenie
Praca dla elektromontera, „Budowa sieci elektroenergetycznych”.  

Kontakt: sekretariat@grupa-projekt.pl, tel. 534 600 801
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Poznajemy Włochy
W dniach od 16 do 21 września 18 uczniów 

z klas V – VIII wzięło udział w wycieczce objazdo-
wej do Włoch. W trakcie pobytu zwiedziliśmy Flo-
rencję, Rzym, Wenecję oraz Watykan – najmniej-
sze państwo świata pod względem powierzchni 
i pod względem liczby ludności.

Pierwszym miastem do którego zawitaliśmy 
była Florencja, gdzie zwiedzaliśmy i spacerowali-
śmy po Piazza del Duomo obok Baptysterium San 
Giovanni ze słynnymi Drzwiami Raju, zwiedzaliśmy 
Katedrę Santa Maria del Fiore, której monumen-
talna kopuła jest symbolem miasta. Duże wraże-
nie zrobił na nas Most Złotników ze sklepikami 
jubilerskimi.

Kolejnego dnia wczesnym porankiem wyruszy-
liśmy autokarem do Rzymu. Po Wiecznym Mieście 
poruszaliśmy się metrem. Zwiedzanie rozpoczę-
liśmy od Koloseum. W stolicy Włoch widzieliśmy 
rynek z czasów rzymskich czyli Forum Romanum, 
Plac Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny. Zwiedziliśmy 
Panteon – jedyny całkowicie niezmieniony do dziś 
obiekt starożytny. Następnie przeszliśmy do ba-
rokowej Fontanny di Trevi, do której niektórzy 
wrzucali monety, by zgodnie z legendą powrócić 
do Rzymu. Spacer zakończyliśmy wspólnym zdję-
ciem na słynnych Schodach Hiszpańskich. Cudow-
nie było zwiedzać Wieczne Miasto w promieniach 
włoskiego słońca. Następnego dnia udaliśmy się 
do Watykanu. Zobaczyliśmy m.in. Muzeum w Wa-

tykanie, Bazylikę Świętego Piotra. Spacerowaliśmy 
po ogrodach watykańskich. Na wszystkich wielkie 
wrażenie zrobił Plac Świętego Piotra. Mieliśmy 
okazję odwiedzić grób Świętego Jana Pawła II.

Ostatnim etapem naszej podróży była Wenecja, 
po której spacerowaliśmy uroczymi uliczkami, oglą-
daliśmy piękne kamieniczki. Zobaczyliśmy m.in. Ba-
zylikę Świętego Marka, Most Westchnień, Canale 
Grande. Podziwialiśmy charakterystyczne dla tego 
miasta gondole.

Podczas wycieczki, o wszystkich zwiedzanych 
obiektach, bardzo ciekawie opowiadali nam lokalni 
przewodnicy.

W czasie pobytu we Włoszech, w każdym od-
wiedzanym przez nas mieście mieliśmy czas wolny, 
w czasie którego mogliśmy kupić pamiątki i delek-
tować się kuchnią włoską.

Do Polski wróciliśmy pełni wrażeń, zmęczeni 
po całonocnej podróży autokarem, ale zadowoleni. 
W Baranówce czekali na nas stęsknieni rodzice.

Oprac. i fot. G. Burzyński
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„Moja najcenniejsza pamiątka”

Kolejny etap projektu „Moja najcenniejsza pa-
miątka” został zrealizowany. W wyznaczonych 
zgodnie z projektem terminach, odbyły się spo-
tkania w bibliotekach w Goszczy, Kocmyrzowie 
i Baranówce. Spotkaniom towarzyszyła miła, iście 

rodzinna atmosfera. Wspomnienia i dzielenie się 
z innymi tym co jest dla niejednego z nas najdroższe 
„nasze pamiątki” to wyjątkowo przyjemne i poucza-
jące spędzenie czasu.

„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji  
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy  
z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa"

Komunikat Komisariatu Policji  
w Słomnikach

W związku z nadchodzącym okresem zimowym i zagrożeniami dla życia i zdrowia osób będącymi na-
stępstwem, gwałtownych spadków temperatur, opadów atmosferycznych itp., Komisariat Policji w Słom-
nikach zwraca się z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji na temat osób zagrożonych wychłodze-
niem, a w szczególności samotnie mieszkających, bezdomnych, bezradnych, nadużywających alkoholu lub 
innych wymagających zainteresowanie w tym okresie, celem udzielenia im niezbędnej pomocy.

Wszelkie informacje należy przekazywać na bieżąco do dyżurnego jednostki telefonicznie tel. 012 388 
29 97, 112, 997.

Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach
nad. kom. Marek Kyzioł

Międzynarodowy Dzień Muzyki  
w Centrum Kultury 

W środę 2.10.2019 odbyły się w Centrum Kul-
tury koncerty z okazji Międzynarodowego Dnia 
Muzyki, który corocznie obchodzony jest 1 paź-
dziernika. Na całym świecie dzień ten staje się oka-
zją do wspólnego uczestniczenia w ważnych wyda-
rzeniach artystycznych by upowszechniać piękno 
muzyki i zachęcać społeczeństwo do częstszych 
kontaktów z tą dziedziną sztuki.

Cykl koncertów instrumentalnych będących 
projektem artystyczno-edukacyjnym skierowa-
nym do uczniów szkół naszej gminy wpisuje się do-
skonale w cele tego święta.

Tym razem gośćmi Sekcji Instrumentów Klawi-
szowych i Zespołów Kameralnych byli uczniowie 
Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Luborzy-
cy. Z wielkim zainteresowaniem słuchali wykonań 
swoich rówieśników grających solo, z akompania-
mentem i w duecie.

Starsza grupa słuchaczy mogła wysłuchać hi-
storii powstania danego utworu, poznać parę pojęć 
z zakresu wykonawstwa muzycznego oraz wysłu-
chać paru utworów Stanisława Moniuszki, którego 
200-lecie urodzin obchodzimy w tym roku.

Młodsza grupa mogła wysłuchać wierszy po-
przedzających wykonanie utworu i tym samym 
pobudzić swoją wyobraźnię by potem skupić się na 
malowanych dźwiękiem opowieściach.

Młodzi wykonawcy z wielkim zaangażowaniem 
i przejęciem prezentowali na prawdziwej scenie 
efekty swojej pracy, a pełni podziwu młodzi słu-

chacze wynagradzali artystów gromkimi brawami.
Tego dnia zagrali: na fortepianie: Radosław Gó-

recki, Maciej Śmiałek, Patryk Giergielewicz, Julia 
Gut, Gabriela Makuszewska, Alicja Lutyńska, Julian 
Nowak, Karolina Kurpik, Kamila Kowacka,vJulia 
Cuppa, Gabrysia Ćwikła, Mateusz Gaudyn, Hu-
bert Kopczyński, Gabrysia Nowak. Na skrzypcach 
zagrała Alicja Lutyńska, a na waltorni Julia Cuppa. 
Piosenkę o Pani Muzyce zaśpiewała Julia Gut.

Niewątpliwie korzyść była obustronna – dzieci 
od najmłodszych lat uczą się odpowiedniego za-
chowania na koncercie w którym muzyka wykony-
wana jest „na żywo”, a uczniowie tworzący muzykę 
uczą się odpowiedniego zachowania na scenie, opa-
nowania swoich emocji i dzielenia się swoją pasją.

Dziękujemy nauczycielom, którzy przyprowa-
dzając swoich uczniów na te wydarzenia wiedzą 
jakie to jest dla nich kształcące, rozwijające i posze-
rzające horyzonty poznawcze i emocjonalne.
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„Magia ceramiki” 
Dnia 23 września 2019 roku w Centrum Kultu-

ry i Promocji odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
,,Magia Ceramiki”. Wykonane poprzednio przed-
mioty były tym razem zdobione pięknymi malunka-
mi i kolorowymi wzorami według własnego uznania 
i stylu. Druga część spotkania polegała na nakła-
daniu ozdobnych kalek na białe ceramiczne tale-
rze i półmiski. Pomysłom w dekorowaniu nie było 
końca, od delikatnych, subtelnych wzorów aż po 
pełnych humoru historyjek które lądowały na ta-
lerzu w formie komiksu. Wszystkie dzieła naszych 
uczestniczek powędrowały do zabierzowskiego 
pieca pani Marity Benke-Gajda. Ceramika skradła 
serca naszym mieszkańcom co jest powodem do 
następnego spotkania, które nastąpi już za dwa ty-
godnie w naszym Centrum Kultury i Promocji.

Zapraszamy do tanga...
„Taniec jest językiem duszy, pozwala wyrazić czystą 

radość życia. W tańcu nie ma żadnych ograniczeń." – 
Manula Kaliska

Uwaga, uwaga! Tango znów powraca do Cen-
trum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzy-
cy. My już nie możemy się doczekać, a Wy?

Zapraszamy serdecznie do udziału w trzeciej 
edycji kursu tanga argentyńskiego prowadzonego 
przez wspaniałych nauczycieli Agnieszkę Danek 
oraz Kamila Budzińskiego.

Mamy dla Was wyjątkowe propozycje na ten 
sezon! Nowy kurs dla początkujących, a dla tań-
czących już tango – lekcje mieszane Tango, Mi-
longa i Tango Vals!Oprócz tego możliwość lekcji 
indywidualnych!

Kurs odbywał się będzie przez 4 kolejne niedzie-
le (z możliwością kontynuacji) w Centrum Kultury 
i Promocji Kocmyrzów-Luborzyca,w godzinach po-
południowych, dokładnie zostanie to ustalone po 
zebraniu się grupy.

Start kursów zaplanowany jest na 10.11.2019. 
Przyjdź ze swoim mężem/żoną, partnerem/part-
nerką, sąsiadem/sąsiadką, wujkiem/ciocią... lub 

sama czy sam – pomożemy znaleźć Ci partnera/
partnerkę do tańca

Zapisy i wszelkie informacje do 06.11.2019 
u organizatorki Anny Mucha-Nowak, tel: +48 606 
915 110 lub mailowo: ania.sato@poczta.fm

PONIEDZIAŁEK       WTOREK           ŚRODA           CZWARTEK          PIĄTEK
8:30

FITNESS
CKiP

8:30
FITNESS

CKiP

20:00
STEP

SP KOCMYRZÓW

20:00
FITNESS

SP KOCMYRZÓW

18:45
FITNESS

SP KOCMYRZÓW

*jednorazowe wejście: 10zł
*karnet 11 wejść (ważny 3 miesiące): 100zł
*karnet open 30 dni: 100zł

tel. 510-112-113  www.metime-fit.pl
Fitness - Kocmyrzów-Luborzyca FITNESS KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

20:00
ZDROWY KRĘGOSŁUP

SP KOCMYRZÓW

20:00
FITNESS

SP KOCMYRZÓW

*SP KOCMYRZÓW (Luborzyca 98)
*CKiP (Baranówka 6)

Opis zajęć i zapisy: http://metime-fit.pl/oferta/zajecia-fitness

18:45
CROSS TEEN

SP KOCMYRZÓW

tren
ing

dla d
ziec

i
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Sportowe wakacje w naszej gminie
Wakacje 2019 w gminie Kocmyrzów-Lubo-

rzyca upłynęły pod hasłem „aktywność!”. Dzięki 
„PZU – Pomoc To Moc!” Stowarzyszenie „Rusz 
Się!” z Kocmyrzowa mogło zapewnić dzieciakom 
bezpieczne zajęcia pełne ruchu i aktywnej zabawy. 
Twórcami i realizatorami projektu „Letnia Akademia 
Ruchu” były dwie trenerki: Lidia Stefańska – trener 
naszego zespołu cheerleaders Unique oraz Maja 
Moczyńska-Papka – trener fitness, prezes Stowa-
rzyszenia „Rusz Się!”. Inicjatywa była skierowana 
do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych 
i mieszkających na terenie gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca, które część lub całość wakacji spędzały 
w domach oraz nie miały możliwości skorzystania 
z półkolonii organizowanych w pobliskim Krakowie. 
Przez cały lipiec i sierpień oferowane były bezpłat-
ne, atrakcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne, szko-
lenia z udzielania pierwszej pomocy oraz warsztaty 
z fizjoterapeutą i dietetykiem.

W ramach dotacji zostało zrealizowanych:
• 45 godzin zajęć z gimnastyki ogólnorozwo-

jowej,
• 90 godzin gier plenerowych, 
• 40 godzin zajęć pn. „Bezpieczny sport”,

• 40 godzin treningów akrobatyki,
• 4 szkolenia z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy,
• 1 warsztaty „Dieta dla aktywnych”,
• 1 warsztaty z ratownikiem, na temat kontu-

zji w sporcie,
• 4 treningi w Parku Trampolin.

„Gimnastyka Ogólnorozwojowa i Gry Plene-
rowe” to 3-godzinny cykl zajęć, w którego skład 
wchodziły treningi funkcjonalne z nowoczesnym 
sprzętem fitness oraz mnóstwo zabawy na świe-
żym powietrzu. Dzieci coraz mniej bawią się na 
świeżym powietrzu. Często wolą spędzać czas 
przed ekranem komputera. Celem było pokazanie, 
że gry i zabawy na zewnątrz mogą być o wiele bar-
dziej atrakcyjne. Dzięki przebywaniu na zewnątrz, 
w gronie rówieśników i z kadrą zaopatrzoną w ar-
senał gier ruchowych, wakacje stały się czasem no-
wych doświadczeń, nowych znajomości i nowych 
pomysłów na aktywne spędzanie czasu wolnego.

Zajęcia z cyklu „Bezpieczny sport” oraz „Akro-
batyka bez urazów” dedykowane były młodzieży 
trenującej taniec i gimnastykę. Uczestniczkami 
zajęć były głównie cheerleaderki reprezentujące 

Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w ogólnopolskich 
turniejach. W ramach projektu dziewczyny miały 
okazję doskonalić swoje umiejętności między in-
nymi pod okiem Prezesa Polskiego Stowarzyszenia 
Cheerleaders Bartosza Penkali. Po każdym tygo-
dniu intensywnej pracy nad elementami akroba-
tycznymi uczestnicy mieli okazję do sprawdzenia 
swoich umiejętności w parku trampolin. Na zakoń-
czenie cyklu treningów wszyscy odbyli szkolenie 
z ratownikiem – fizjoterapeutą z pomocy przed-

medycznej w przypadku drobnych urazów sporto-
wych. Kontuzje w sporcie nie należą do rzadkości. 
Tak jak konieczne jest nauczenie dzieci postępowa-
nia prewencyjnego, tak niezbędne jest przekazanie 
im wiedzy jak postępować kiedy dojdzie do drobnej 
kontuzji czy urazu. Młodzi sportowcy nauczyli się 
jakie kroki powinni podjąć, kiedy np. doznają urazu 
mięśniowego czy skręcenia stawu. Dowiedzieli się 

w jakich w przypadkach niezbędna jest natychmia-
stowa pomoc lekarza, a kiedy można zaczekać na 
wizytę u specjalisty lub samodzielnie sobie pomóc.

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy prze-
znaczone było dla dorosłych i dzieci, a zrealizowa-
ne zostało przez profesjonalną firmę szkoleniową, 
która przeprowadziła kurs zakończony wydaniem 
certyfikatów dla uczestników.

Szkolenie „Dieta dla aktywnych”, bo przecież 
sam ruch dla zdrowia nie wystarczy. Niewątpliwie 
ogromne znacznie ma odżywianie i powiedzenie 
„jesteś tym co jesz” ma w sobie więcej prawdy, niż 
większość osób ma świadomość. Prawidłowe od-
żywianie ma olbrzymi wpływ na zdrowie naszego 
organizmu, jego siłę do walki ze światem. Stanowi 
jeden ze środków prewencyjnych do walki z choro-
bami XXI wieku – cukrzyca, otyłość, nadciśnienie. 
Realizatorzy projektu chcieli, aby nasza lokalna 
społeczność działała również w tym obszarze. Sta-
rali się uświadomić przede wszystkim rodziców, 
ale i same dzieci, jak można jeść zdrowo, a zarazem 
smacznie będąc aktywnym.

Cały projekt trwał 9 wakacyjnych tygodni 
i został sfinansowany ze środków otrzymanych od 
PZU Życie SA w ramach programu „PZU – Pomoc 
to moc”.

Maja Moczyńska-Papka

Foto. Antoni Kudelski, Maja  
Moczyńska-Papka

Sukcesy na macie
Duży sukces młodej zawodniczki sekcji judo 

działającej w naszym Centrum Kultury i Promocji. 
Startująca w cyklu turniejów „International Judo 
League”. Lena Ziembla w Turnieju Młodych Olim-
pijczyków w Kątach Wrocławskich w wadze do 
34 kg zdobyła II miejsce. Po porywających trzech 
walkach przegrywa dopiero w czwartej walce fina-
łowej z zawodniczką z UKS Bydgoszcz. Dziękujemy 
za start i gratulujemy sukcesu.
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FH FLORCHEM BIS
Marian Jurek

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

Przestępczość nieletnich 
W poniedziałek 7 października 2019 r. odbyło 

się kolejne już w tym roku spotkanie działającego 
przy GOPS Kocmyrzów-Luborzyca, Zespołu In-
terdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie. Jego uczestnikami byli pracownicy 
socjalni,nauczyciele szkół podstawowych, przed-
stawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach. 
Gościem spotkania była reprezentująca Woje-
wódzką Komendę Policji w Krakowie, komisarz 
Katarzyna Cygal, która przybliżyła zebranym pro-
blemy związane z przestępczością nieletnich oraz 
sposobami przeciwdziałania patologiom mogącym 
wystąpić na terenie szkoły. Zwróciła Ona uwagę na 
konieczność reagowania przez nauczycieli w sytu-
acjach, gdy zachodzi podejrzenie, że z dzieckiem/
uczniem dzieje się coś złego. Najciekawszą czę-
ścią wykładu było zaprezentowanie przez panią 
komisarz tzw. „walizki edukacyjnej” w której zgro-
madzone są przedmioty, które młodzi ludzie wy-
korzystują do przechowywania, mielenia, palenia 
środków odurzających. Przedmioty, które niestety 
można legalnie nabyć w sklepach a których niewin-
ny wygląd, często myli nieświadomych rodziców. 

Bo czyż wzbudzi niepokój mamy leżąca na biurku 
dziecka ładna malutka szkatułka czy piłeczka gol-
fowa, które w rzeczywistości są młynkami do mie-
lenia suszu marihuany, albo fajne breloczki, które 
okazują się przyrządami do palenia narkotyków 
czy dopalaczy. Czy wzbudzi niepokój z wyglądu 
zwykła bateria, która okazuje się być schowkiem na 
narkotyki? Albo taki niby telefon, który jest niczym 
innym, niż wagą do odmierzania „działek”. Dzięki 
„eksponatom” z walizki można było zobaczyć jak 
w rzeczywistości wyglądają poszczególne narko-
tyki (np. w postaci proszku, kryształków, suszu czy 
tabletek). „Walizka edukacyjna” jest prezentowana 
na różnych spotkaniach, prelekcjach i ma walor pro-
filaktyczno – edukacyjny. Ma ona pokazać jaką po-
mysłowością w ukrywaniu nałogu narkotykowego 
wykazują się młodzi ludzie i jak bardzo powinni być 
czujni i zorientowani w temacie ich opiekunowie – 
rodzice, nauczyciele. 

Druga część spotkania miała charakter roboczy 
i poświęcona była realizacji przez GOPS projektu 
„Aktywnie Przeciw Przemocy”, który zakłada m.in. 
szereg działań związanych z profilaktyką skierowa-
ną do dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów.



WYDAWCA I REDAKCJA „WIADOMOŚCI LOKALNYCH”:
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: COPY SHOP DRUKARNIA CYFROWA
UL. WARMIJSKA 1, 30-069 KRAKÓW

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.

lokalne
wiadomości

GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

+

GMINA K
O

C
M

Y
R

ZÓ W  -  L U BO
R

Z
Y

C
A


