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XLI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Dnia 22 czerwca 2018 r. (piątek) w sali obrad 

Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XLI Sesji 
Rady Gminy. Posiedzenie to rozpoczęło się od 
przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia pro-
tokołu, z poprzedniej XL Sesji Rady naszej gminy. 
Pierwszym punktem realizowanego tego dnia po-
rządku obrad było wystąpienie Wójta Gminy pana 
Marka Jamborskiego, który przedstawił zebranym 
szczegółową informację o pracy w okresie pomię-
dzy XL a XLI Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca. Po zakończonym wystąpieniu pana Wójta, 
informacje o pracach stałych Komisji Rady Gminy 
w analogicznym czasie przestawili Ich Przewod-
niczący: pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania 
i Inicjatyw Społecznych, pani Jadwiga Łach – Ko-
misja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Au-
gustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Go-
spodarki Przestrzennej, pan Antoni Siry – Komisja 
Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 
oraz pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, 
Handlu i Usług.

W kolejnym punkcie obrad, Rada podjęła 
uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów. 
Gminna Rada Seniorów to nowy organ o charak-
terze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, 
który jak sama nazwa wskazuje, ma reprezentować 
środowiska osób starszych oraz podmiotów działa-
jących na ich rzecz. Instytucja Rady Seniorów ma 
służyć aktywizacji grupy osób starszych, zwięk-
szeniu ich zaangażowania w życie społeczne oraz 
kształtowaniu postaw obywatelskich. Powołanie 
Gminnej Rady Seniorów ma pozwolić skuteczniej 
przedstawiać możliwości, oczekiwania i potrze-

by osób starszych wobec władz lokalnych. Wraz 
z podjętą uchwałą, został również nadany statut, 
który wskazuje sposób wyboru członków Rady 
Seniorów i określa zasady jej działania. Po uprawo-
mocnieniu się uchwały, Wójt Gminy zarządzi wy-
bory według zasad określonych w statucie. Kolejna 
z podjętych tego dnia, przez Radę Gminy uchwał to 
uchwała dotycząca ustalenia wynagrodzenia Wój-
ta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podjęcie ww. 
uchwały było konsekwencją zapisów zawartych 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 maja 
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników sa-
morządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936).

Kontynuując swoje obrady Rada Gminy pod-
jęła następnie dwie uchwały dotyczące uchylenia 
uchwał podjętych na Sesji Rady w dniu 29 maja 
2018 r., a dotyczących zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy za rok 2017 
oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finan-
sowego Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzo-
wie-Luborzycy za rok 2017. Konieczność uchylenie 
powyższych uchwał nastąpiła w związku z zapisa-
mi Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej, które to zapisy przekazują kom-
petencje dotyczące zatwierdzenia ww. sprawozdań 
Wójtowi Gminy.

XLI Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
zakończyły, zgodnie z przyjętym porządkiem ob-
rad, interpelacje i zapytania oraz omówienie spraw 
bieżących i wolne wnioski.
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Projekt pn.: Budowa parkingów „parkuj  
i jedź" – wybrany do dofinansowania

Konkurs „Małopolskie Remizy 2018” – przyznanie dotacji
Uchwałą Nr 614/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego (ZWM) z dnia 12.04.2018 r. usta-
lona została lista rankingowa gmin rekomendo-
wanych przez ZWM do udzielenia dotacji na reali-
zację wnioskowanych zadań w ramach Konkursu 
„Małopolskie Remizy 2018”. Jesteśmy w gronie 
wskazanych gmin. Na realizację zadania „Prace re-
montowo-budowlane na budynku remizy OSP 
w Łuczycach” dotyczącego modernizacji dachu 
przyznano gminie środki w wysokości 41 560 zł. 
W maju br złożyliśmy dokumenty wymagane do 
podpisania umowy o dotację. Czekamy na Uchwałę 
Sejmiku Województwa Małopolskiego i wskazanie 

terminu zawarcia przedmiotowej umowy z ZWM. 
Termin realizacji zadania – 31.10.2018 r. 
Planowany koszt ogólny – 115 963 zł.

Spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatu 
Krakowskiego

21.06.2018 odbyło się spotkanie Wójta Gmi-
ny pana Marka Jamborskiego oraz jego Zastępcy 
pana Wiesława Wójcika z Zarządem Dróg Powiatu 
Krakowskiego na czele z p.o. Dyrektora Łukaszem 
Wróblewskim.

Podczas spotkania omówiono następujące 
działania:
• budowa chodnika w Baranówce – zakończona, 

w trakcie rozliczania i przekazania

• budowa chodnika w Dojazdowie – został ogło-
szony przetarg na wykonanie

• budowa chodnika w Kocmyrzowie – pozyska-
nie kompletnej dokumentacji do 10 lipca, na-
stępnie ogłoszenie przetargu na wykonanie 
odcinka około 550 m od DW776

• chodnik w Łuczycach – pozyskanie dokumenta-
cji na całość chodnika do 15 grudnia

• droga w Wilkowie – dokumentacja techniczna 
w przygotowaniu,

• malowanie oznakowania poziomego na drogach 
do końca sierpnia

Chodnik w Baranówce
Zakończyła się budowa chodnika z odwodnie-

niem w miejscowości Baranówka. Chodnik w Ba-
ranówce wykonany został w ramach Inicjatyw Sa-
morządowych przy współfinansowaniu Powiatu 
Krakowskiego. W ramach zrealizowanej inwestycji 

wykonano 230 metrów bieżących chodnika z od-
wodnieniem i poszerzeniem jezdni. Wartość cał-
kowita wykonanych prac to kwota 330 769,60 zł, 
w tym środki Powiatu Krakowskiego to 80 000, zł.

Projekt pn. „Budowa parkingów «parkuj 
i jedź» zlokalizowanych przy stacjach kolejowych 
wzdłuż linii Kraków – Miechów – Warszawa oraz 
w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – wy-
brany do dofinansowania.

Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014–2020; 
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – ZIT.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 
16 marca 2018 roku podjął Uchwałę Nr 398/181 
o wybraniu do dofinansowania projektu nr 
RPMP.04.05.01-12-1027/17 dotyczącego budo-
wy parkingów „parkuj i jedź” na terenie naszej gmi-
ny.

W dniu 10 maja 2018 roku złożyliśmy wszel-
kie dokumenty konieczne do podpisania umowy 
o dofinansowanie. Z pozyskanych informacji od IZ 
wynika, iż po pozytywnej weryfikacji złożonych 
dokumentów umowa o realizację projektu z Wo-
jewództwem Małopolskim została przygotowana 
do podpisu. Spodziewamy się, iż podpisanie umowy 
nastąpi do końca bieżącego miesiąca.

Z końcem czerwca br rozpoczną się również ro-
boty budowlane w terenie przy stacjach PKP w Ba-
ranówce i Łuczycach, w związku z tym w czwartek 
21 czerwca br. nastąpiło przekazanie terenu pod 
budowę parkingów typu P&R w przy dworcach ko-
lejowych w Baranówce i Łuczycach. 

Uwaga! Niebawem rozpoczną się prace, co 
może czasowo utrudnić korzystanie z postoju 
przy dworcach.
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Budowa szkoły w Karniowie
Dużymi krokami zbliżamy się do zakończenia 

zadania: „Dokończenie budowy szkoły podsta-
wowej w Karniowie”. Trwają prace wykończe-
niowe wewnątrz budynku polegające na ostatnich 

poprawkach malarskich, drobnych pracach mon-
terskich. Teren wokoło budynku szkoły jest już po-

rządkowany i docelowo zagospodarowany. Rozpo-
częły się przygotowania do technicznego odbioru 
budynku mające na celu uzyskanie pozwolenia na 
jego użytkowanie. Zadanie realizowane jest zgod-
nie z harmonogramem i zgodnie z nim zostanie za-
kończone.

Ogrodzenie budynku komunalnego  
w Baranówce

Koło budynku wielofunkcyjnego w miejsco-
wości Baranówka wykonane zostało ogrodzenie 
od strony wyjścia ewakuacyjnego z siatki stalo-

wej wraz z dwoma furtkami celem zabezpieczenia 
obiektu. Koszt zrealizowanego zadania: 4 996,26 zł 
brutto.

Inwestycje gminne – projekt termomoder-
nizacji budynków edukacyjno-oświatowych

Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno- 
sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy

Trwają roboty termomodernizacyjne w ramach 
projektu realizowanego w formule Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych pn.: „Termomoderniza-
cja budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”. Pogoda sprzyja 
toteż prace przebiegają zgodnie z założonym har-
monogramem. Postęp robót jest zadowalający. Do 

końca wakacji I etap realizacji projektu dotyczący 
budynków edukacyjno-oświatowych zostanie za-
kończony. Głównym celem realizacji projektu jest 
ochrona powietrza poprzez głęboką modernizację 
energetyczną skutkującą obniżeniem zapotrzebo-
wania na nieodnawialną energię pierwotną i ener-
gię końcową oraz obniżeniem ilości emitowanego 
CO

2
 i pyłów do atmosfery.

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

Operacja współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność".

Stowarzyszenie – Ludowy Zespół Sportowy 
„Strażak” Goszcza realizuje zadanie z pomocą Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Od wiosny trwają prace bu-
dowlane. Termin zakończenia robót planowany wg 
umowy – 31 sierpień 2018 roku. Zadanie finanso-
wane jest w całości z pożyczki udzielonej Stowa-

rzyszeniu z budżetu gminy na pokrycie kosztów 
budowy. Refundacja ze środków UE – 276 000 zł.
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„Dobry Start”
„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacane-

go raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja 
w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do 
ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski w wersji elektro-
nicznej można składać już od 1 lipca.

Program „Dobry Start” jest kolejnym kompo-
nentem kompleksowej i długofalowej prowadzo-
nej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych 
jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 
rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny 
otrzymają świadczenie bez względu na dochód. 
Program obejmuje dzieci wychowujące się zarów-
no w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy za-
stępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku 

na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończe-
nia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnospraw-
ne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 
przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wnio-

sek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun 
prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przy-
padku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – 
rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i re-

alizowane przez te same instytucje, które realizu-
ją obecnie świadczenie wychowawcze w ramach 
programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd mia-
sta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną 
jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) 
właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubie-
gającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku 
powiatów świadczenia będą realizowane przez po-
wiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadcze-

nie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – 
będzie można składać już od 1 lipca online przez 
stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.
pl oraz przez bankowość elektroniczną. 

Uwaga!
Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także 

drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek 
należy złożyć do 30 listopada.

Więcej informacji o programie "DOBRY 
START" na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w zakładkach : Świadczenia oraz Dru-
ki, a także na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/DobryStart

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego
Wszystkim producentom rolnym przypomina-

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

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć 
wniosek do wójta gminy w terminie od 1 do 31 
sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT potwierdza-
jącymi 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.

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

Pieniądze wypłacane będą w miesiącu paź-
dzierniku 2018 r. gotówką w kasie urzędu gminy 
lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we 
wniosku.

Przyznanie dofinansowania na Odnawialne 
Źródła Energii (OZE)

Informujemy Państwa, iż „Partnerski Projekt 
Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii 
dla Gmin Województwa Małopolskiego”, zgod-
nie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 1088/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 
czerwca 2018 r., znalazł się na pierwszym miejscu 
na liście projektów wybranych do dofinansowa-
nia w ramach działania 4.1. Zwiększenie wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 
4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Pro-
gramu operacyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014–2020. Łącznie do dofinansowania 
w ramach w/w poddziałania wybrano zaledwie 4 
projekty. Tym bardziej jesteśmy dumni, że udało 
nam się uzyskać dotację. Projekt, którego liderem 
jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, realizowany 
jest w partnerstwie z 41 gminami. Całkowita 
wartość Projektu to 68 991 097,56 zł., kwota 
dofinansowania 36 156 392,49 zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
(PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki  
do selektywnej zbiórki opadów)”

W dniu 30 maja 2018 roku do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Małopolskiego De-
partamentu Funduszy Europejskich został złożony 
wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposa-
żeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiór-
ki odpadów”. Projekt ubiega się o dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 
poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT.

Realizacja projektu zakłada budowę obiek-
tu PSZOK w miejscowości Kocmyrzów, na który 
składać się będą: budynek kontenerowy prefa-
brykowany typu socjalnego (z armaturą sanitarną 
i instalacjami) podłączony do sieci kanalizacyjnej, 
wodnej i elektrycznej, 4 zadaszone wiaty blaszane 
w konstrukcji szkieletowej stalowej na składowanie 
odpadów selektywnych. Powyższe obiekty PSZOK 
zostaną uzupełnione o wagę samochodową najaz-
dową stalową oraz wagę paletową z urządzeniami 
pomiarowymi. Prace zostaną poprzedzone roz-

biórką starego nieużytkowanego budynku usłu-
gowego istniejącego na działce objętej projektem. 
Teren pod obsługę punktu zostanie częściowo 
utwardzony, wykonane zostaną miejsca parkingo-
we (10 szt. + 1 szt. dla osób niepełnosprawnych), 
oświetlenie, ogrodzenie terenu oraz zjazd z drogi 
wewnętrznej. Teren PSZOK-u zostanie zagospoda-
rowany/izolowany zielenią (obsianie trawą, posa-
dzenie drzewek). 

Celem bezpośrednim projektu wynikającym ze 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy jest:
• poprawa stanu środowiska naturalnego po-

przez rozwiązanie problemów gospodarki od-
padami komunalnymi,

• rozwój systemu selektywnego zbierania odpa-
dów, poprzez jego uzupełnienie i uszczelnienie 
dzięki wybudowaniu PSZOK.

Planowany termin realizacji inwestycji przy-
pada na lata 2018–2019. Szacowana wartość 
zadania 1 240 666,82 zł, wnioskowana kwota 
pomocy 568 969,73 zł.
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Budowa ścieżki rowerowej „EuroVelo 11”
W dniu 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
przy ul. Basztowej 22 w Krakowie odbyło się spo-
tkanie z udziałem Członka Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego pana Leszka Zegzdy, Radnego 
Sejmiku Województwa Małopolskiego pana Woj-
ciecha Skuchy oraz dyrektor Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie pani Marty Maj, w sprawie 
budowy ścieżki rowerowej „EuroVelo 11” biegną-
cej od Wzgórz Krzesławickich do granicy woje-
wództwa świętokrzyskiego przez gminy: Kocmy-
rzów – Luborzyca, Koniusza oraz Proszowice. Na 
spotkaniu tym obecni byli również przedstawiciele 
w/w gmin. 

Z uwagi na to, iż dwukrotnie przetarg w trybie 
„Zaprojektuj – wybuduj” nie został rozstrzygnięty, 
pan Leszek Zegzda na spotkaniu podjął decyzję, 
aby niezwłocznie ogłosić przetarg na dokumenta-
cję techniczną łącznie z pozwoleniem na budowę 

na cały odcinek ścieżki rowerowej o długości 30 
km. Planowany termin uzyskania pozwolenia na 
budowę w/w odcinka trasy rowerowej to czerwiec 
2019 r. Po tym terminie nastąpi budowa, w rozbiciu 
na trzy odcinki, w zależności od wysokości posiada-
nych środków finansowych.

XX Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych  
w Więcławicach

W dniu 10 czerwca 2018 r. odbył się w amfi-
teatrze w Więcławicach XX Małopolski Festiwal 
Orkiestr Dętych, będący zarazem 60-tym Konkur-
sem Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej. Tradycyj-
nie już Festiwal w Więcławicach przeprowadzony 
został w trzech kategoriach: orkiestry małe do 22 
osób, średnie od 23 do 32 osób i duże powyżej 33 
osób. Konkursowe jury oceniało m.in. technikę gry, 
rytmikę, prezencję oraz współpracę dyrygenta 
z orkiestrą. Poziom artystyczny tegorocznego Fe-
stiwalu był, podobnie jak w latach ubiegłych bardzo 
wysoki, stąd też Jury stanęło przed wyjątkowo 
trudnym zadaniem.

W tegorocznej XX edycji Festiwalu gminę 
Kocmyrzów – Luborzyca reprezentowały trzy or-
kiestry dęte:„Kosynierzy” Luborzyca (kategoria or-
kiestry duże) oraz „Skrzeszowianka” ze Skrzeszo-
wic i „TON” z Goszczy, które wystąpiły w kategorii 
orkiestr małych. Podobnie jak i występy naszych 
orkiestr w poprzednich edycjach Festiwalu w Wię-
cławicach, także i w tym roku nasi muzycy osiągnęli 
znaczące sukcesy. 

I tak Orkiestra Dęta „Kosynierzy” występują-
ca w kategorii orkiestr dużych zajęła w konkursie 
II miejsce, natomiast Orkiestra Dęta OSP Skrze-
szowice „Skrzeszowianka” została sklasyfikowa-
na na III miejscu w kategorii orkiestr małych.

Naszym muzykom serdecznie gratulujemy  
i życzymy owocnych prób, które przyniosą kolejne 
sukcesy.

„Klubik u babci i wnuczka” na wycieczce
11 czerwca 2018 r. uczniowie szkół z naszej 

gminy wspólnie z babciami wyruszyli na wyciecz-
kę do Ojcowskiego Parku Narodowego. Wyjazd 
był zorganizowany przez nasze Stowarzyszenia 
Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca „Kolibaby”, które prowadzi „Klubik u bab-
ci i wnuczka” – projekt finansowany ze środków 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i środków 
własnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach 
projektu „Wspierania osób w podeszłym wieku 
w integracji z młodzieżą w 2018 r.”

Przewodnikami naszej wycieczki zostali wybra-
ni uczniowie. Pod ich kierunkiem zobaczyliśmy za-
mek w Pieskowej Skale i usłyszeliśmy jego ciekawą 
historię. Następnie, wzdłuż murów zamku udaliśmy 
się pod Maczugę Herkulesa, a potem wyruszyliśmy 
na spacer do Ojcowa i Ojcowskiego Parku Naro-

dowego. Punktem kulminacyjnym naszej wyprawy 
okazała się jednak Boroniówka , gdzie znajduje się 
osada młynarska, zabytkowy młyn i tartak wodny. 
Po zwiedzeniu zabytkowych obiektów uczniowie 
i babcie przystąpili do warsztatów lepienia piero-
gów zrobionych zgodnie z przepisem Boroniówki. 
Zwykłe pierogi z serem okazały się wyśmienite. Re-
kordzista zjadł 19 pierogów.

IV edycja akcji „Noc Bibliotek”
Gminna Biblioteka Publiczna w Baranówce po 

raz trzeci uczestniczyła w ogólnokrajowej akcji 
„Noc Bibliotek”, która w tym roku zorganizowana 
została pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. W akcji tej 
na około 8000 wszystkich bibliotek działających 
w Polsce udział wzięło 1873 placówki. W naszej 
gminie „Noc Bibliotek” miała miejsce dnia 9 czerw-
ca 2018 i rozpoczęła się o godzinie 20.00. W spo-
tkaniu z czytelnikami wziął udział Jerzy St. Kozik, 
autor monografii poświęconych dziejom naszej 
gminy, a tematyka jego wystąpienia i późniejszej 
dyskusji koncentrowała się wokół 100-lecie odzy-
skania Niepodległości przez Polskę, ze szczególnym 
uwzględnieniem wydarzeń roku 1918 na ziemiach 
naszej gminy. Atrakcją artystyczną spotkania w Ba-
ranówce był występ Gabrysi Świerczek, po którym 

nasza młoda artystka zainicjowała wspólne śpie-
wanie piosenek nawiązujących do 100 - lecia naszej 
Niepodległości przez wszystkich jego uczestników.

„Skrzeszowianka”
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VIII Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W sobotę i niedzielę 23–24 czerwca br. miesz-

kańcy naszej gminy spotkali się w Baranówce na 
VIII Dniach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, któ-
rych organizatorem jest Centrum Kultury i Promo-
cji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Symbolicznego 
otwarcia VIII Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 

tej największej imprezy kulturalnej organizowanej 
w naszej gminie dokonali: Wójt Gminy pan Marek 
Jamborski wraz z panią Agnieszką Brodowską 
– Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca.

Pierwszego dnia naszego gminnego święta kul-
tury i sztuki, jakimi bez wątpienia są Dni Gminy scena 
oddana została „we władanie” dzieciom i młodzieży 
uczącej się w szkołach naszej gminy... i podobnie jak 
miało to miejsce w poprzednich latach okazało się, 
że talentów wśród naszych uczniów nie brakuje. 
Znakomicie przygotowane programy artystyczne 
zaprezentowali publiczności, wśród której był pan 
Jarosław Gowin – Wicepremier oraz Minister Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego RP, uczniowie ze szkół 

podstawowych w Prusach, Goszczy, Karniowie, 
Luborzycy, Pietrzejowicach, Kocmyrzowie, Macie-
jowicach, Łuczycach. Na scenie wystąpili również 
nasi najmłodsi artyści, których występ spotkał się 
ze szczególnie „gorącym” przyjęciem publiczności 
czyli przedszkolaki z przedszkola samorządowego 
w Dojazdowie.

Swoje niemałe umiejętności zaprezentowały 
także dzieci, młodzież i dorośli, którzy na co dzień 
kształtują i podnoszą swoje artystyczne umiejęt-
ności pod kierunkiem instruktorów Centrum Kul-
tury i Promocji. Widzowie mogli więc podziwiać 
umiejętności wokalne Estery Wierzbińskiej, bra-
wurowe występy hip-hopowej grupy tanecznej, 
sekcji baletowej, sekcji wokalnej i instrumentalnej 
Centrum Kultury, zobaczyć pokazy przygotowane 
przez młodych adeptów sekcji Wushu oraz sekcji 

judo, działających przy Centrum Kultury. Na scenie 
w Baranówce zaprezentował się również zespół 
taneczny „Ladies Dance”, a widownię wprowa-
dził w iście karnawałowy nastrój pokaz „Zumby”. 
Wreszcie na scenie wystąpił z mini koncertem, 
Dawida Furch, którego występ poprzedził ostatni 
punkt programy, jakim był koncert „Gwiazdy So-
botniego Wieczoru” – zespołu „Veegas”. „Veegas” 
to zespół muzyki disco polo, którego założycielem 
jest wokalista Adrian Rybczyński. Jego największe 
hity to m.in. utwory „Plastikowa Biedronka”, „Mięk-
ki Koc” czy też „Bukiet Róż”. Jego teledyski są pro-
mowane na muzycznych kanałach telewizyjnych 
i cieszą się sporą oglądalnością na You Tube’ie.

Niedziela – drugi dzień VIII Dni Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca był dniem, którego najważ-

niejszym punktem był, jubileuszowy XX Gmin-
ny Konkurs Potraw Regionalnych. Podobnie jak 
i poprzednie edycje Konkursu, także i tegoroczna 
okazała się inspirują cym spotkaniem z tradycją, 
a zarazem wspaniałym przeglądem tradycyjnych 
wyrobów kulinarnych naszego regionu. Zgodnie 
z regulaminem konkursowe jury, które tworzyli: 
pan Piotr Serafin – Zastępca Dyrektora Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Kraków, 
Przewodniczący jury, pan Adam Domagała – radny 
Sejmiku Województwa Małopolskiego, pani Bar-
bara Kawa – Wiceprezes Stowarzyszenia Korona 
Północnego Krakowa, pani Łucja Nagacz – radna 
naszej gminy, Przewodnicząca Komisji Planowania 
i Inicjatyw Społecznych, pani Inka Bogucka – et-
nograf i dziennikarz oraz pani Renata Wiss – dzia-

łaczka społeczna i organizatorka wielu imprez kul-
turalnych, nie tylko w naszej gminie stanęło przed 
wyjątkowo trudnym zadaniem, jakim było wyróż-
nienia po jednej potrawie spośród wielu przygoto-
wanych na ten dzień przez poszczególne Koła i Sto-
warzyszenia biorące udział w Konkursie Potraw 
Regionalnych.

Nim jednak mogliśmy poznać wyniki pracy ju-

rorów, mieszkańcy, nie tylko naszej gminy, którzy 
przybyli do Baranówki podziwiali na scenie wy-
stępy artystów: był więc porywający pokaz tańca 
jazzowego, występ grupy wokalnej „Serenada”, 
uczniów szkoły podstawowej w Goszycach oraz 
młodego akordeonisty ćwiczącego w naszym Cen-
trum Kultury.

Po wspomnianych powyżej występach na sce-
nie pojawiło się konkursowe jury, które ogłosiło 
ostateczne wyniki tegorocznego, jubileuszowego 

XX Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych. 
Przypomnijmy w tym miejscu, iż zgodnie z regula-
minem nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy Kon-
kursu, a wyróżnione przez jury potrawy to:
• KGW Dojazdów – „Fitka” – zupa regionalna

• KGW Karniów – Placek z grzybami

• KGW Baranówka – Ziemniaki po „cabańsku”

• KGW Goszyce – Golonko

• KGW Skrzeszowice – Deser z kaszy manny

• KGW Zastów – Gruszka „Piękna Helena”

• KGW Czulice – Kluski „szare”
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• KGW Luborzyca – Łazanki

• KGW Maciejowice – Kaczka faszerowana 
z jabłkami i żurawiną 

• KGW Prusy – Pierogi z kaszą i serem i z kwa-
śnym mlekiem

• KGW Łuczyce – „Dziadki” – zupa regionalna

• KGW Pietrzejowice – Zupa szczawiowa

• KGW Kocmyrzów – Gołąbki z kaszą i mięsem

• Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
z Wilkowa – Pierś z gęsi z dworu u Zubrzyckich

• Stowarzyszenie „Aktywna Wieś w Goszczy 
i Sadowiu” – Bigos postny

Dodatkowo specjalną nagrodę dla pani Weroni-
ki Zemełki z Koła Gospodyń Wiejskich w Karniowie 
za wieloletnią działalność społeczną i artystyczną 
ufundował pan Adam Domagała – Radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego

W niedzielę odbyła się również tradycyjna uro-
czystość wręczenia przez Wójta Gminy pana Mar-
ka Jamborskiego „Kopyści Gospodarza Gminy”, 
będącej symbolicznym, ale jakże wymownym wy-
różnieniem osób, które poprzez różnorodne formy 
działalności zasłużyły się w działaniach na rzecz 
rozwoju i promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
W tym roku z rąk pana Marka Jamborskiego – 
Wójta naszej Gminy „Kopyść Gospodarza Gmi-
ny” otrzymali:
• pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski

• pan Wojciech Szafrański – Prezes Zarządu 
Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie

• pani Barbara Kawa – Wiceprezes Stowarzy-
szenia Korona Północnego Krakowa 

• pan Władysław Zięciak – Radny Gminy 
Kocmyrzów – Luborzyca

• pani Krystyna Broś – Prezes Stowarzyszenia 
„Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu” 

• druh Marcin Zębala – Dowódca Grupy Poszu-
kiwawczo – Ratowniczej OSP Goszcza

• państwo Małgorzata i Franciszek Broś – wła-
ściciele ekologicznego gospodarstwa rolnego 
w Zastowie

• pani Danuta Kozera – Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach

• ksiądz Tadeusz Majcher – Proboszcz Parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy

Po emocjach konkursowych oraz uroczystości 
wręczenia „Kopyści Gospodarza Gminy”przyszedł 

czas na na dalsze artystyczne atrakcje, które przy-
gotowali dla publiczności organizatorzy VIII Dni 
Gminy. Tym razem na scenie widzowie mogli zo-

baczyć brawurowy występ grupy tańca ludowego 
pod kierunkiem pana Kazimierza Cygana, recital 
skrzypcowy instruktora naszego Centrum Kultury 
Wojciecha Świtały, który po zakończeniu swojego 
występu uhonorowany został przez przedstawi-
cieli naszego gminnego samorządu okolicznościo-
wym dyplomem i nagrodą rzeczową, w uznaniu 
jego osiągnięć naukowych i artystycznych. Kolej-
nym punktem „artystycznej mapy” tegorocznych 
Dni Gminy były występy cheerleaderek z Centrum 
Kultury i Promocji, które w tym roku okazały się 
być, jednymi z najlepszych promotorek naszej gmi-
ny w Polsce. Ich sukcesy zostały docenione przez 
władze samorządowe gminy, czego wyrazem były 
nie tylko honorowe dyplomy i słowa podziękowa-
nia, ale przede wszystkim zakup specjalnej maty 

gimnastycznej, która służyć będzie dalszemu do-
skonaleniu umiejętności naszych cheerleaderek. 
W niedzielę, na scenie w Baranówce wystąpił jesz-
cze wokalista CKiP Marcin Salachna oraz orkiestry 
dęte z Goszczy, Skrzeszowic i Luborzycy.

Ostatnimi akordami VIII Dni Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca były niedzielne występy „Gwiazd 
Wieczoru”: zespołu „Ostatni w Raju” oraz wokalist-
ki „SARSY”.

Zespół „Ostatni w Raju” to grupa muzyczna 
która grająca muzykę rockową Zespół tworzy czte-
rech młodych muzyków, posiadających już znaczą-
ce doświadczenie muzyczne. Muzykę zespołu moż-
na scharakteryzować słowami dynamizm, rozmach, 
zapał i temperament .
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Z kolei „SARSA” (Marta Markiewicz) to pio-
senkarka, autorka tekstów i kompozytorka., której 
debiutancki album „Zapomnij mi” uzyskał status 
platynowej płyty. Z płyty tej pochodzą tak znane 
utwory artystki jak „Naucz mnie”, „Indiana” czy też 
„Zapomnij mi”.

Cechą charakterystyczną piosenkarki jest jej 
wyjątkowy, oryginalny wizerunek, a zwłaszcza fry-
zura tzw. „sarsorogi”, które uważane są za jej znak 
rozpoznawczy

W trakcie tegorocznych VIII Dni Gminy moż-
na było nie tylko podziwiać występy artystycz-
ne czy też kunszt kulinarny Pań z Kół Gospodyń 
Wiejskich, ale także, podziwiać wspaniałe wyroby 
artystyczne, dzieła naszych lokalnych twórców lu-

dowych. Można też było również wziąć udział w or-
ganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej akcji „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja”,

Dyrekcja Centrum Kultury i Promocji pragnie 
serdecznie podziękować wszystkim osobom, in-
stytucjom i organizacjom społecznym, a zwłaszcza 
jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc 
i wsparcie udzielone podczas organizacji tegorocz-
nych VIII Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Sukces młodych strażaków z Łuczyc
W sobotę 16 czerwca br. odbyły się w Wieliczce 

VI Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo-
-Pożarnicze. Zostały one przeprowadzone, zgod-
nie z międzynarodowymi przepisami, zawartymi 
w Regulaminie CT i F. W tegorocznych zawodach 
łącznie uczestniczyło 35 Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z Województwa Małopolskiego, 
w tym:17 MDP OSP dziewcząt oraz 18 MDP OSP 
chłopców, które rywalizowały o miano najlepszej 

MDP Małopolski. Zawody w Wieliczce rozegnane 
zostały w dwu konkurencjach: ćwiczenie bojowe 
CTIF oraz sztafeta pożarnicza CTIF. Przypomnij-
my w tym miejscu, iż biorące udział w zawodach 
zespoły to Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 
które w ubiegłym roku okazały się być najlepsze 
w zawodach przeprowadzonych na szczeblu po-

wiatowym. Powiat Krakowski, w kategorii drużyn 
chłopców, reprezentowany był w Wieliczce przez 
MDP OSP Łuczyce, drużynę która zwyciężyła 
w zawodach powiatowych w Nawojowej Górze we 

wrześniu 2017 roku. W rozegranych w Wielicz-
ce, VI Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych, MDP OSP Łuczyce wy-
stąpiła w następującym składzie: Marcin Łach, Fi-
lip Ibek, Szymon Gałązkiewicz, Patrycja Sienko, 
Julia Kućka, Estera Rymaszewska, Patryk Dziura, 
Krystian Gas, Piotr Ślusarczyk, Antoni Toborek, 
Arkadiusz Węzioł. Opiekunem drużyny z Łuczyc 
był druh Paweł Łach, Naczelnik OSP Łuczyce.

Występ młodych strażaków z Łuczyc, repre-
zentujących Powiat Krakowski,a przede wszystkim 
naszą gminę – gminę Kocmyrzów-Luborzyca, za-
kończył się wspaniałym sukcesem. Po emocjonu-
jące, ale i wyczerpującej rywalizacji, MDP OSP 
Łuczyce zajęła II miejsce w zawodach, zdobywa-
jąc tym samym tytuł Wicemistrza Małopolski.

Nagrody i honorowe dyplomy najlepszym 
w Małopolsce Młodzieżowym Drużynom Pożar-
niczym OSP , w tym MDP OSP Łuczyce, wręczyli 
przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej PSP w Kra-
kowie oraz Burmistrz Wieliczki pan Artur Kozioł, 
a jako pierwszy gratulacje złożył młodym obecny 
na zawodach Komendant Gminny ZOSP RP Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca druh Andrzej Szwajca.

Młodym druhom z Łuczyc oraz ich opieku-
nom serdecznie gratulujemy wspaniałego sukce-
su, życząc równocześnie dalszych, równie zna-
czących sukcesów.
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60-lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososkowicach
Niedziela 10 czerwca 2018 r. była wyjątko-

wym dniem dla jednostki OSP Łososkowice, która 
tego to właśnie dnia świętowała Jubileusz 60-lecia 
swojego istnienia. Uroczystości w Łososkowicach 
rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych 
i pododdziałów zaprzyjaźnionych jednostek OSP, 
który prowadził Komendant Gminny ZOSP Gminy 
Kocmyrzów – Luborzyca druh Andrzej Szwajca. 
W przemarszu tym uczestniczyli druhowie i poczty 
sztandarowe jednostek OSP z gminy Kocmyrzów 
-Luborzyca (Czulice, Głęboka, Karniów, Goszyce, 
Goszcza, Łuczyce, Marszowice, Maciejowice, Ra-
wałowice, Skrzeszowice oraz obchodząca jubileusz 
jednostka OSP Łososkowice), a także poczty sztan-
darowe jednostek OSP z Trątnowic, Niedźwiedzia, 
Biórkowa Wielkiego, Biórkowa Małego, Polekarcic 
i Przesławic. Oprawę muzyczną zapewniła stra-
żacka orkiestra „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic. 
Po zakończonym przemarszu Komendant Gminny 
ZOSP druh Andrzej Szwajca złożył druhowi Lesz-
kowi Ziębie – Wiceprezesowi Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP meldunek o gotowości 
pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości. W dal-
szej części jubileuszowych uroczystości, obecny 
w Łososkowicach, Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego pan Wojciech Kozak wraz radny-

mi Sejmiku Wojewódzkiego dr nauk medycznych 
panem Wojciechem Skuchą oraz panem Adamem 
Domagałą uhonorowali OSP w Łososkowicach 
nadanym jej przez samorząd Województwa Ma-
łopolskiego Medalem „Polonia Minor”,wyróżnie-
niem którym honorowane są instytucje i osoby, 
które rozpowszechniają idee samorządności. Od-
znaczenie to jest także specjalnym wyróżnieniem 

za działalności na rzecz Małopolski. Medal ten 
pan Marszałek przekazał na ręce druha Krzysz-
tofa Malika, zastępującego tego dnia Prezesa OSP 
Łososkowice druha Jacka Płaszewskiego. Po za-
kończeniu tej uroczystej ceremonii odprawiona 
została przez księdza Bogusława Zająca – pro-
boszcza parafii w Prusach, kapelana Gminnego 
ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz księdza 
Wawrzyńca Guta – proboszcza parafii w Biórkowie 
Wielkim uroczysta, koncelebrowana Msza święta 
w intencji strażaków z Łososkowic. Tuż po zakoń-
czonym nabożeństwie obecni na jubileuszowych 
uroczystościach Goście i mieszkańcy Łososkowic 

wysłuchali historii jednostki strażackiej, działają-
cej w tej miejscowości. Kolejnym, jakże ważnym 
punktem obchodów 60 – lecia OSP Łososkowice, 
była dekoracja sztandaru tej jednostki, przez dru-
ha Leszka Ziębę – Wiceprezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP, Honorowym Srebrny 
Medalem przyznanym jednostce w Łososkowicach 
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej za zasługi, jakie włożyła ona w umocnie-
nie ochrony przeciwpożarowej w naszej Gminie. 
Po uhonorowaniu całej strażackiej społeczności 
Łososkowic, przyszedł czas na wyróżnienia indy-
widualne. Honorowym Medalem im. Bolesława 
Chomicza, nadawanym przez Prezydium Zarzą-
du Głównego ZOSP RP wyróżniony został druh 
Krzysztof Malik, któremu Medal wręczył pułkow-
nik Adam Domagała – radny Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego, a zarazem członek Zarządu 
Głównego Związku OSP RP.

Ponadto w niedzielę 10 czerwca 2018 r., w Ło-

soskowicach wyróżnieni zostali:
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa 

oraz Honorowymi Odznakami za Wysługę Lat:
• druh Ryszard Senderski oraz odznaka za LX-

-letnią działalność, druh Tadeusz Nadolski oraz 
odznaka za LX- letnią działalność, druh Stani-
sław Kowalczyk oraz odznaka za LV-letnią dzia-
łalność, druh Szczepan Słaboński oraz odznaka 
za XLV- letnią działalność, druh Jacek Plaszew-
ski oraz odznaka za XL-letnią działalność, druh 
Robert Senderski oraz odznaka za XXXV-letnią 
działalność, druh Jan Przybyszewski oraz od-
znaka za XXXV-letnią działalność, druh Andrzej 
Krzeczek oraz odznaka za XXXV-letnią działal-
ność

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa 
oraz Honorowymi Odznakami za Wysługę Lat:
• druh Tadeusz Haber, druh Marek Mazurek 

oraz odznaka za XL-letnią działalność, druh 
Marek Przewoźniak oraz odznaka za XL-letnią 
działalność, druh Edward Ziółek oraz odznaka 
za XXV-letnią działalność, druh Tomasz Blitek 
oraz odznaka za XXV-letnią działalność, druh 
Marek Sprynca oraz odznaka za XX-letnią dzia-
łalność, druh Jarosław Guzik oraz odznaka za 
XV-letnią działalność, druhna Joanna Płaszew-
ska oraz odznaka za X-letnią działalność,

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnic-
twa oraz Honorowymi Odznakami za Wysługę 
Lat:
• druh Tomasz Przewoźniak oraz odznaka za X- 

letnią działalność, druh Damian Łój oraz odzna-
ka za X-letnią działalność, druh Adam Krzeczek 
oraz odznaka za X-letnią działalność, druh To-
masz Krzeczek oraz odznaka za X-letnią dzia-
łalność, druh Radosław Żurek oraz odznaka za 
X-letnią działalność, druh Paweł Przybyszew-
ski oraz odznaka za X-letnią działalność, druh 
Piotr Przybyszewski oraz odznaka za X-letnią 
działalność

Honorowymi Odznakami za Wysługę Lat zo-
stali wyróżnieni ponadto:
• LX Lat Służby – druh Stanisław Rojek, XV Lat 

Służby – druh Krzysztof Malik, X Lat Służby – 
druh Marcin Malik, V Lat Służby – druhowie 
Hubert Senderski, Michał Gorczyca, Tomasz 

Kopeć, Krystian Dej, Szymon Dej, Adrian Dej 
i Bartłomiej Wierzban.

Wymienionym druhom wyróżnienia wręczali: 
Radny Sejmiku Małopolskiego płk Adam Domaga-
ła, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zarazem 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Marek 
Jamborski, druh Leszek Zięba - Wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz druh 
Kazimierz Sady – Dyrektor Biura Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości 
w Łososkowicach, z krótkimi wystąpieniami do 
wszystkich członków Ochotniczych Straży Po-
żarnych, a w szczególności druhów z Łososkowic 
zwrócili się kolejno: radny Sejmiku Adam Doma-
gała, Wójt naszej gminy pan Marek Jamborski, 
druh Leszek Zięba, pani Łucja Nagacz – Zastępca 
Przewodniczącej Rady Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, która po zakończeniu swojego wystąpienia 
przekazała druhom OSP Łosokowice w imieniu 
Rady Gminy specjalny okolicznościowy graweru-
nek ufundowany przez naszych Radnych z okazji 
tegorocznego Jubileuszu OSP Łososkowice, Prze-
wodniczący Rady Gminy w Koniuszy pan Andrzej 
Nogieć oraz druh Kazimierz Sady. Jako ostatni 
głos zabrali Druhowie – Jubilaci, członkowie OSP 
Łososkowice, którzy specjalnym upominkiem uho-
norowali druha Krzysztofa Malika. Jubileuszowe 
uroczystości w Łososkowicach zakończył koncert 
orkiestry dętej OSP Skrzeszowice „Skrzeszowian-
ka”. Warto nadmienić, iż niedzielne uroczystości 
jubileuszowe w Łososkowicach zorganizowane 
zostały przy wsparciu finansowym samorządu 
Województwa Małopolskiego.
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XXIX Gminne Igrzyska Sportowe Szkół 
Podstawowych

W piątek 8 czerwca br. w Baranówce, na stadio-
nie UKS „Ekler”, odbyły się, zorganizowane już po 
raz XXIX Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podsta-
wowych pod hasłem ,,Żyj my w pokoju we wspólnej 
Europie”. Zgodnie z wieloletnią tradycją Igrzyska 
rozpoczęły się od modlitwy w kościele w Luborzy-
cy pod przewodnictwem księdza Mieszka Ćwiert-
ni, wikariusza parafii w Luborzycy, w intencji pole-
głych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Dalsza, oficjalna 
część uroczystości, mająca patriotyczny charakter 
odbyła się pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę. 
Rozpoczęło ją powitanie przybyłych Gości przez 
panią Agnieszkę Brodowską – Dyrektor Centrum 
Kultury i Promocji. Wśród przybyłych na otwarcie 
XXIX Gminnych Igrzysk Gości obecni byli m.in.:Za-
stępca Wójta Gminy pan Wiesław Wójcik, Prze-
wodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec 
wraz z Radnymi naszej Gminy, pan Piotr Serafin – 
Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa OT Kraków, pan Krzysztof Malik – Rad-
ny Powiatu Krakowskiego, proboszczowie para-
fii: w Luborzycy ks. Tadeusz Majcher, Prusach ks. 
Bogusław Zając i Goszczy ks. Andrzej Orlikowski, 
Honorowy Prezes Małopolskiego Zrzeszenia LZS 

pan Mieczysław Nowakowski, sekretarz Małopol-
skiego Zrzeszenia LZS pan Józef Regulski, Prezes 
Zarządu Gminnego Związku Kombatantów i By-
łych Więźniów Politycznych Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca porucznik Michał Pociask, kapitan 
Mieczysław Żurek członek Zarządu Gminnego 

Koła ZK i BWP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Dy-
rektor Centrum Zarządzania Edukacją pani Anna 
Szymczyk – Sierak, Komendant Gminny ZOSP 
druh Andrzej Szwajca, Komendant Komisariatu 
Policji w Słomnikach – komisarz Marek Kyzioł, Dy-
rektor Banku Spółdzielczego w Kocmyrzowie pani 
Sabina Sitko, Prezes GS „Samopomoc Chłopska” 

w Kocmyrzowie pani Anna Kurowska, Prezes Koła 
Pszczelarzy pan Piotr Dominikowski, dyrektorzy 
placówek oświatowych działających na terenie na-
szej gminy.

Po uroczystym powitaniu, krótki rys historycz-
ny, poświęcony historii walki mieszkańców gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca o Niepodległą Polską, ze 
szczególnym uwzględnieniem wydarzeń okresu 
„Wielkiej Wojny” 1914–1918, której finałem było 
odzyskanie Niepodległości przez Polskę, po 123 
latach zaborów przedstawił zebranym Jerzy St. 
Kozik. Następnie głos zabrał Zastępca Wójt Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca pan Wiesław Wójcik, 
który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę pa-
triotyzmu w wychowaniu młodego pokolenia Po-
laków, a także złożył podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych 
Igrzysk, mających wymiar nie tylko sportowy ale 
przede wszystkim patriotyczny. Szczególne po-
dziękowania pan W. Wójcik skierował do pana pro-
fesora Eligiusza Madejskiego, za Jego wieloletnie 
zaangażowanie w organizację, tej jakże ważnej dla 

naszej gminy imprezy. Po zakończonym wystąpie-
niu Zastępcy Wójta pana Wiesława Wójcika oficer 
Kompani Reprezentacyjnej Garnizonu Krakow-
skiego odczytał „Apel Pamięci Oręża Polskiego” 
dla uczczenia pamięci poległych powstańców, par-
tyzantów, żołnierzy oraz pomordowanych miesz-
kańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Swoistym 
uzupełnieniem „Apelu Pamięci” był odczytany 
przez uczennicę S.P. w Luborzycy Aleksandrę Łach 
„Apel Pokoju”, po którym w asyście żołnierzy Kom-
pani Reprezentacyjnej Garnizonu Krakowskiego 
złożone zostały przez uczestników uroczystości 
symboliczne wiązanki kwiatów pod Pomnikiem 
Poległych za Ojczyznę. Pochodnie z ogniem olim-
pijskim, zapalonym od symbolicznego znicza usytu-
owanego pod luborzyckim Pomnikiem, na stadion 
sportowy w Baranówce, przeniósł jeden z uczest-
ników Igrzysk, reprezentant Szkoły Podstawowej 
w Luborzycy Mateusz Sroka.

Sportową część Igrzysk, na boisku sportowym 
w Baranówce, rozpoczęło uroczyste wciągnięcie 
na maszt flagi olimpijskiej oraz zapalenie znicza. Po 
zakończeniu tej uroczystej ceremonii głos zabrał 
pomysłodawca i organizator Gminnych Igrzysk 
Szkół Podstawowych pan profesor Eligiusz Ma-
dejski. Po zakończeniu Jego wystąpienia nastąpiła 
uroczystość uhonorowania odznaczeniami osób, 
które w znaczący sposób przyczyniają się do roz-
woju sportu w naszym lokalnym środowisku m.in. 
poprzez aktywny udział w przygotowaniu Gmin-
nych Igrzysk Sportowych. I tak „Brązową Odzna-
ką Honorową LZS wyróżniono: panią Annę Tom-
czyk, panią Jolantę Stefańską, panią Marzenę 
Niedbałę, panią Marlenę Krzyżanowską, panią 
Grażynę Chmiel oraz panią Annę Scheib.

W dalszej części Igrzysk ich uczestnicy oraz 
zaproszeni Goście mogli obejrzeć specjalnie na tę 
okazję przygotowany, pod kierunkiem pani Mag-
daleny Mika program artystyczny. Ostatnim akor-
dem oficjalnej części imprezy było wystąpienie, 
a następnie uroczyste otwarcie XXIX Gminnych 
Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych przez 
Zastępcę Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
pana Wiesława Wójcika.

Po zakończeniu części oficjalnej Igrzysk rozpo-
częła się najważniejsza dla młodych zawodników 
sportowa rywalizacja. Na boisku w Baranówce 

uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy ry-
walizowali w takich dyscyplinach jak: bieg krótki na 
60m (chłopcy i dziewczęta), biegi przełajowe (400 
m dziewczęta i 600m chłopcy), biegi sztafetowe, 
biegi „po kopercie”, skok w dal, rzuty piłką lekarską. 
Ponadto rozegrany został tradycyjny już Turniej 
Ringo o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca.

Ostatecznie w klasyfikacji generalnej XXIX 
Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawo-
wych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwyciężyły:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa Luborzyca

• II miejsce – Szkoła Podstawowa Goszyce

• III miejsce – Szkoła Podstawowa Łuczyce

Indywidualnie zwycięzcami poszczególnych 
konkurencji zostali: bieg przełajowy 400m. dziew-
cząt: Julia Brzeska – S.P. Luborzyca, bieg prze-
łajowy 600m chłopcy: Mateusz Sroka – S.P. 
Luborzyca, rzut piłką lekarską dziewcząt: Barba-
ra Bielecka – S.P. Luborzyca, rzut piłką lekarską 
chłopców: Wojciech Małczyk – S.P. Pietrzejowi-
ce, bieg sztafetowy dziewcząt: S. P Luborzyca, bieg 
sztafetowy chłopców: S.P. Luborzyca, skok w dal 
dziewcząt: Natalia Warchoł – S.P. Goszyce, skok 
w dal chłopców: Bartłomiej Dzieża – S.P. Goszy-
ce, bieg „po kopercie” dziewcząt: Wiktoria Styczeń 
– S.P. Luborzyca, bieg „po kopercie” chłopców: Ar-
tur Władyka – S.P. Luborzyca, bieg na 60m dziew-
cząt: Dominika Czekaj – S.P. Łuczyce, bieg na 60 
m chłopców: Kacper Gadowski – S.P. Prusy.

W Turnieju Ringo o Puchar Wójta Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca zwyciężyła reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Luborzycy.

Po zakończonych zmaganiach sportowców roz-
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I miejsce S.P. w Goszczy w Wojewódzkim Konkursie  
Języka Angielskiego Szkół Podstawowych

Dnia 16 maja br. w Szkole Podstawowej nr 68 
im. Jerzego Binczyckiego w Krakowie odbył się 
XXV Wojewódzki Konkurs „Bliżej Świata”, organi-
zowany pod patronatem Wojewody Małopolskie-
go, Prezydenta Miasta Krakowa i Małopolskiego 
Kuratora Oświaty.

Do głównych założeń konkursu należy popula-
ryzacja języka angielskiego oraz rozwijanie zainte-
resowań tym językiem, poprzez prezentację form 
teatralnych. W tym roku, zmotywowani sukcesa-
mi ostatnich lat, uczniowie Szkoły Podstawowych 
w Goszczy zaprezentowali sztukę „Pandora’s Box”, 
która powiodła ich do zwycięstwa. 

Uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia 
nagród odbyła się 8 czerwca b.r. W uroczystości 
brali udział wizytatorzy Małopolskiego Kurato-
rium Oświaty, Radni Miasta Krakowa, urzędnicy 
reprezentujący Wojewodę Małopolskiego i Prezy-
denta Miasta Krakowa, oraz laureaci tegorocznego 
konkursu. W konkursie tym uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Goszczy zajęli I miejsce w Woje-
wództwie Małopolskim. Warto dodać, iż Szkoła 
Podstawowa w Goszczy otrzymała także nagro-
dę specjalną: Puchar Małopolskiego Kuratora 
Oświaty. 

Ciesząc się z sukcesu jesteśmy zmotywowani 
do nauki i podejmowania nowych wyzwań.

Magdalena Kułaga

Sukcesy uczniów SP Luborzyca
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas 

IV–VII Szkoły Podstawowej im. 600-lecia Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Luborzycy uczestniczyli 
w licznych konkursach. Dzięki temu poszerzali 
swoją wiedzę w różnych dziedzinach oraz rozwijali 
umiejętności.

Wśród zwycięzców znaleźli się:
• Patryk Ragan (klasa V a): laureat konkursu 

Krakowska Matematyka, laureat Ogólnopol-
skiej Olimpiady Języka Angielskiego OLIMPUS 
– sesja wiosenna, wyróżnienie w Międzyna-
rodowym Konkursie Kangur Matematyczny, 
wyróżnienie Ogólnopolskim Konkursie Nauk 
Przyrodniczych „Świetlik” , etap rejonowy Ma-
łopolskiego Konkursu Matematycznego;

• Tomasz Pietrończyk: (klasa VI), finalista Mało-
polskiego Konkursu Języka Angielskiego, etap 
wojewódzki konkursu Krakowska Matematyka, 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk 
Przyrodniczych „Świetlik”;

• Karolina Kaczanowska (klasa V b): etap rejono-
wy Małopolskiego Konkursu Humanistyczne-
go;

• Daria Kopczyńska (klasa VI) i Zuzanna Zbroja 
(klasa Va) – etap rejonowy konkursu biblijnego 
„Z Dobrą Nowiną przez życie”. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Międzynarodowy konkurs „Cheermania”  
w Zabrzu

9 czerwca grupy „Unique Cheerleaders” wzięły 
udział w ostatnim w tym sezonie turnieju – Między-
narodowy konkurs „Cheermania” w Zabrzu, który 
każdego roku przyciąga coraz większą ilość za-
wodników. Tym razem było ich ponad 700. Naszą 
reprezentację tworzyły wszystkie składy trenują-
ce w Centrum Kultury: „Little”, „Kids” oraz „Pro”. 
Dziewczynki zaprezentowały się aż 10 razy w ka-
tegoriach zespołowych, duetowych i solowych. Za-
cięta rywalizacja przyniosła naszym tancerkom 
kolejny już raz liczne sukcesy: II miejsce dla Wiktorii 
Styczeń w kat. „acro solo” (powtórzony zeszłorocz-
ny sukces), III miejsce dla Doroty Gnieckiej w kat. 
„acro solo” (pierwszy start solo), II miejsce dla du-
etu Wiktorii Doniec i Laury Lubelczyk w kat. „Hip 
Hop”, II miejsce dla duetu Wiktorii Doniec i Laury 
Lubelczyk w kat. „Jazz”, III miejsce dla duetu Blanki 
Brodowskiej i Dominiki Jamróz w kat. „Freestyle 
Pom” (pierwszy start w tej kategorii). Zarówno ze-

spół „Kids” jak i „Pro” zajęły miejsca tuż za podium 
tj. IV miejsca, a debiutująca grupa „Little” V miejsce. 
W najliczniej reprezentowanej kategorii „Solo Dan-
ce” Sara Gniecka wywalczyła V miejsce, pokonując 

10 rywalek. Duet Moniki Sagan i Wiktorii Styczeń 
uplasował się na VI miejscu. W tym roku nasze za-
wodniczki wywalczyły łącznie 5 razy złoto, 6 razy 
srebro oraz 6 razy brąz.

Nabór do grup “Unique Cheerleaders”
Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w waka-

cyjnych warsztatach dla dzieci zainteresowanych 
dołączeniem do grup cheerleaders. Zajęcia będą 
odbywać się przez cały tydzień od 9 do 13 lipca 
w godzinach 10.00–11.30 w sali w CKiP. Uczest-
nicy treningów poznają podstawy techniki tańca 
z pomponami, dowiedzą się jak w poprawny i bez-
pieczny sposób wykonywać ćwiczenia rozciąga-
jące, a także spróbują swoich sił w akrobatyce. Po 
warsztatach będzie możliwość zapisania się do no-
wych składów tańczących w sezonie 2018/2019.

Wakacje są także czasem intensywnych przy-
gotowań dla obecnych tancerek zespołu. Najstar-
sza grupa „Unique Pro”przez całe wakacje będzie 
doskonalić swoje umiejętności, tak by zwiększyć 
swoje szanse na wygraną w finale Talent Show or-
ganizowanego przez Centrum Handlowego M1. 
W ostatnim tygodniu sierpnia odbędzie się obóz 
cheerleaders w Zakopanym, gdzie tancerki wszyst-
kich grup poznają swoje nowe choreografie oraz 
będą mogły lepiej poznać koleżanki z zespołu.

dane zostały puchary dla wszystkich szkół biorą-
cych udział w zawodach oraz medale i dyplomy dla 
najlepszych sportowców, zwycięzców poszczegól-
nych konkurencji. Fundatorem nagród, jak co roku, 
była pani Sabina Sitko – Dyrektor Banku Spółdziel-
czego Rzemiosła w Kocmyrzowie, której organiza-

torzy pragną w tym miejscu przekazać serdeczne 
podziękowania. Nagrodami rzeczowymi uhonoro-
wani zostali także zdobywcy czwartych miejsc, dla 
których nagrody ufundował an płk. Bolesław Wiss, 
któremu organizatorzy składają w tym miejscu ser-
deczne podziękowania.
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Wakacyjny Grafik Zajęć Centrum Kultury
Jak co roku Centrum Kultury i Promocji przy-

gotowuje dla naszych odbiorców wakacyjną propo-
zycje zajęć i wyjazdów. W tym roku proponujemy 
skorzystać z następujących atrakcji:
• 1–10 lipiec – Kolonia Letnia w Korbielowie

• 1–10. lipiec – Obóz Sportowy Wushu w Zako-
panym

• 5–8 lipiec – Zgrupowanie Sportowe z Kick-
-Boxingu w Zakopanem

• 21.07, 28.07, 4.08, 11.08, 18.08, 25.08 – 
Warsztaty Taneczne: towarzyski i ludowy, za-
jęcia odbywają się w soboty, są bezpłatne od 
10.00–12.30 – prowadzi choreograf Kazimierz 
Cygan.

• 9–13 lipiec – Zajęcia Cheerleaders w Sali CKiP 
w godzinach 10.00–11.30 zajęcia bezpłatne – 

prowadzi trener Lidia Stefańska.

• W sierpniu obóz stacjonarny Wushu – zgło-
szenia pod nr tel. 609 845 561 trener Michała 
Adamowicz

• 20–24 sierpień – Półkolonia z CKiP oraz 
Warsztaty Fotograficzne

• 25–31 sierpień – Obóz taneczny Cheerleaders 
w Zakopanym

• Zajęcia stałe: Fitness – wtorki i czwartki o godz. 
20.00, Zumba – poniedziałki, środy o godz. 
20.00 oraz piątki o godz. 19.00, Zdrowy Krę-
gosłup – wtorki godz. o 19.00 oraz Kick- boxing 
– wtorki i czwartki (kontakt telefoniczny do 
trenera 606 123 177 w spawie godzin i trenin-
gów).

Konkurs fotograficzny „Nasza  
Pamięć – miejsca Pamięci Narodowej  
gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

Z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości zapraszamy do udziału w konkursie 
fotograficznym którego celem jest:
• promowanie miejsc pamięci gminy Kocmyrzów-

-Luborzyca (np. pomniki, cmentarze wojenne, 
tablice, obeliski, obiekty i miejsca związane 
z działaniami wojennymi jak również kapliczki 
i krzyże przydrożne, symbole narodowe: flaga 
itp.),

• rozbudzanie zainteresowania historią gminy,

• rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzi-
nie fotografii,

• zachęcanie do okrywania na nowo miejsco-
wości i miejsc ważnych dla mieszkańców. Po-
kazanie tego, co jest znane w zupełnie nowym 
świetle, w innym spojrzeniu widziany okiem 
młodego człowieka,

• historyczna promocja gminy w obiektywie.

Prace należy składać do 28 września 2018 
roku w siedzibie CKiP. Serdecznie zapraszamy!

Mistrzostwa Polski Wushu
W dniach 16–17 czerwca 2018 r. w Warszawie 

odbyły się Mistrzostwa Polski Wushu. Jest to naj-
ważniejsza impreza krajowa w kalendarzu PZWS 
i jednocześnie jest ona ostateczną weryfikacją za-
wodników do kadry narodowej. Krakowska Szkoła 
Wushu wystawiła swoją reprezentację w skład któ-
rej wchodzili: Kamila Światły, Mateusz Siemianow, 
Estera Wierzbińska, Marcin Wilczyński, Maria 
Gałkowska, Alicja Gulbińska, Aleksandra Gulbiń-
ska, Emil Bielawski i Marika Brodowska. Łącznie za-
wodnicy zdobyli 4 złote medale, 3 srebrne medale 
i 1 brązowy medal. Na szczególne wyróżnienie za-
sługuje Estera Wierzbińska, która mimo, iż starto-
wała w konkurencji łączonej chłopców i dziewcząt 
zdobyła zloty medal wykonując układ na naprawdę 
wysokim poziomie. Kolejną osobą, która ma już 
ugruntowaną pozycję jako czołowa zawodnicz-
ka była Marika Brodowska rywalizując również 
z chłopcami zajęła I miejsce. Wśród zawodników, 
którzy zakwalifikowali się do kadry narodowej 
znalazł się: Mateusz Siemianow (złoty medalista), 
Estera Wierzbińska (złota medalistka), Emil Bie-
lawski (złoty medalista), Marika Brodowska (złota 
medalistka). Ostateczny skład kadry narodowej zo-
stanie podany do wiadomości po ustaleniach pionu 

szkolenia.
Po zawodach mieliśmy czas aby zwiedzić War-

szawę, ponad 4 godziny spędziliśmy na zwiedzaniu 
Łazienek i warszawskich muzeów.

Trener Sekcji Wushu Michał Adamowicz oraz 
Dyrektor Centrum Kultury Agnieszka Brodowska 
składają gorące podziękowania Państwu Magdzie 
i Marcinowi Kadela z firmy M-K Kadela za udostęp-
nienie busa, który mogliśmy pojechać na zawody. 
Wszystkich chętnych zapraszamy już od września 
na treningi Sekcji Wushu.

Instrumentalny Koncert Końcoworoczny
Koncertem 28 czerwca zakończył się rok szkol-

ny dzieci i młodzieży uczącej się w naszym Centrum 
Kultury gry na instrumentach. Młodzi instrumen-
taliści z wielkim przejęciem i jednocześnie z wiel-
ką radością zagrali utwory, nad którymi pracowali 
w ostatnim czasie. Brawa słuchaczy wynagradzały 
im cały trud włożony w przygotowanie repertuaru 
koncertowego. Każdy z grających wie ile codzien-
nych ćwiczeń przy instrumencie, ile pokonywania 
własnych słabości, ile prób wymaga nauczenie się 
choćby najkrótszego utworu. Nieocenioną okazu-
je się pomoc rodziców – najpierw przyprowadzają 
swoje dzieci na zajęcia, rozbudzają miłość do muzy-
ki, potem zachęcają do ćwiczenia, pilnują, wspiera-
ją… i wreszcie są najlepszą publicznością na koncer-
cie swoich małych artystów.

W koncercie wystąpili uczniowie Sekcji Instru-
mentów Klawiszowych i Zespołów Kameralnych 
prowadzonych przez Barbarę Hawling: Fortepian 
– Maciej Śmiałek, Kamila Kowacka, Amelia Mar-
chewczyk, Patryk Giergielewicz, Alicja Lutyńska, 
Karolina Kurpik, Blanka Brodowska, Emilka Wcisło, 
Martyna Jurek, Gabriela Makuszewska, Tymote-
usz Król, Radosław Górecki, Emilka Miętus, Rozalia 

Miętus, Julia Gut, Mateusz Mraczek, Zuzia Zbroja. 
Akordeon – Karol Macek. Skrzypce – Rozalka Mię-
tus. Flet poprzeczny – Emilka Miętus. Flet prosty 
sopranowy i altowy – Amelia Marchewczyk oraz 
uczennica Sekcji Skrzypiec Wojciecha Świtały Ali-
cja Lutyńska. Życzymy wszystkim udanych, szczę-
śliwych wakacji i zapraszamy w nowym roku szkol-
nym do doskonalenia swoich muzycznych talentów 
oraz poznawania i tworzenia muzyki na wybranym 
przez siebie instrumencie.
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„Kosynierzy” Łuczyce na turnieju  
w Raciborowicach 

Dnia 16.06.2018 r młodzi piłkarze LKS „Ko-
synierzy” Łuczyce brali udział w turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Michałowice, który został rozegrany 
w miejscowości Raciborowice. „Kosynierzy” rywa-
lizowali w dwóch kategoriach „żaki” i „orliki”.Miło 
nam poinformować, że zawodnicy łuczyckiej dru-
żyny w kategorii „orlik” wygrali rywalizację po wy-

granych meczach z „Galicją” Raciborowice 3:2 oraz 
„Michałowianką” Michałowice również 3:2. W ten 
sposób drużyna „Kosynierów” zdobyła Puchar, któ-
ry wręczył im Wójt gminy Michałowice pan Antoni 

Rumian. Druga drużyna „Kosynierów” rywalizująca 
w kategorii „żaki” wygrała mecz z „Galicją” Racibo-
rowice 8:0, następnie poniosła porażkę z zespołem 
„Prądniczanki” Kraków 2:3, a w ostatnim meczu 
zremisowała z „Michałowianką” Michałowice 1:1. 
Mecz ten rozstrzygnął ostatecznie konkurs rzu-
tów karnych, który drużyna z Łuczyc wygrała 2:1. 
Uzyskane wyniki pozwoliły zespołowi „żaków” 
z Łuczyc zająć drugie miejsca w zawodach. Młodym 
piłkarzom z Łuczyc składamy serdeczne gratulacje 
i życzymy dalszych sukcesów.

Piknik Rodzinny w Łuczycach
10 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Łuczycach odbył się Piknik Rodzin-
ny. Impreza była połączeniem trzech świąt: „Dnia 
Matki”, „Dnia Dziecka” i „Dnia Ojca”. Celem pikniku 
było stworzenie okazji do spędzania czasu w ro-
dzinnym gronie, ale także szeroko rozumiana inte-
gracja. Każda klasa przygotowała występ dla rodzi-
ców, a rodzice pod kierunkiem pani Jolanty Nowak 
przygotowali występ dla swoich pociech. Zabawne 
wiersze i piosenki w połączeniu z pięknymi kostiu-
mami rozbawiły wszystkie dzieci.  

Po zakończeniu części artystycznej odbyły się 
zawody sportowe, gdzie każdy uczestnik zaliczał 
poszczególne konkurencje, aby zdobyć nagrodę. 
Inne atrakcje pikniku to konkurs plastyczny, malo-
wanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, kreatyw-

ne balony itp. Dla każdego rodzice przygotowali 
grilla i słodki poczęstunek. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsię-
wzięcie i sprawili, że impreza była fantastyczna.

„Odlotowy” festyn w Goszczy
W piękną, słoneczną, czerwcową niedzielę, 

w naszej szkole zapanowała radosna atmosfera 
zabawy. 17 czerwca odbył się kolejny już Festyn 
Rodzinny w Szkole Podstawowej im. gen. Maria-
na Langiewicza w Goszczy. Ta niezwykle ciepła 
i familijna impreza przyciągnęła do szkoły rzesze 
uczniów z rodzicami oraz młodszym i starszym ro-
dzeństwem.

Uczniowie naszej szkoły wystąpili z pokazami 
tanecznymi i wokalnymi, które były wyróżnione 
na Gminnym Konkursie Odlotowe Dzieciaki. Przy-
byli gości mogli wybierać spośród wielu atrakcji. 
Najbardziej obleganymi okazała się dmuchana 
zjeżdżalnia, loteria fantowa, wyścig ślimaków oraz 
aukcja prac plastycznych uczniów. Niewątpliwie 
dużym zaskoczeniem, a jednocześnie niespodzian-

ką był wspaniały występ rodziców w przedstawie-
niu „Rzepka”. Ciekawość wzbudzały pokazy stra-
żackie miejscowej OSP oraz Grupy Poszukiwawczo 
– Ratowniczej. 

Aby nie zabrakło sił do zabawy, posilić się moż-
na było kiełbasą z grilla lub pysznym ciastem, a na 
ochłodę lodami. Z pewnością każdy uczestnik mógł 
znaleźć coś dla siebie. Najmłodsi uczestnicy z wiel-
kim zaangażowaniem i radością brali udział w grach 
i zabawach. Całą atmosferę umilała muzyka. Była 
to świetna okazja na wspólne spędzenie niedzielne-
go popołudnia w gronie rodzinnym. Pogoda sprzy-
jała, słońce świeciło, zabawie, tańcom i swawolom 
nie było końca. Dzieci niestrudzenie uczestniczyły 
w konkursach, a uśmiech nie znikał z ich twarzy. 
Mamy nadzieje, że ten dzień dał im wiele radości 
i na długo pozostanie w ich pamięci. 

Dziękujemy tym starszym i młodszym za 
uczestnictwo w festynie. Szczególnie pragniemy 
podziękować za udział w naszej uroczystości Go-
ściom Honorowym, piknik szkolny zaszczycili swo-
ją obecnością: Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Do-
niec, Proboszcz Parafii ks. Andrzej Orlikowski, Rad-
ni Powiatu – PP Włodzimierz Okrajek, Krzysztof 
Malik, Włodzimierz Tochowicz, Radny Gminy Pan 
Antoni Siry, Prezes Przedsiębiorstwa „Transpych” 
Pan Henryk Dutkiewicz, Prezes Zarządu Gminne-
go PSL – Pan Stanisław Junkiewicz, Prezes Orkie-
stry „Ton „ Pan Sebastian Regulski Prezes Stowa-
rzyszenia „Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu” 
Pani Krystyna Broś, Sołtys wsi Goszcza Pan Adolf 
Siudek, Pan Przemysław Zieliński – Chapman Fi-
nancial Polska, Pan Mariusz Spera – Leśniczy Le-
śnictwa Goszcza, Kierownik Biblioteki Publicznej 
Pani Wiesława Zielińska, Pani Jadwiga Jakubiak 
– Organistka Parafii Goszcza. Dla wszystkich or-
ganizatorów była to wielka przyjemność sprawić 
radość milusińskim.

Dyrektor, Rada Rodziców, Nauczyciele 
i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen Ma-
riana Langiewicza w Gosczy składają serdeczne 
podziękowania dla Darczyńców – Sponsorów 
Festynu Rodzinnego 2018. Życzymy sukcesów 
i powodzenia. 

M. Pęchalska, M. Ziąbek



CZERWIEC NR 12/266 CZERWIEC NR 12/266

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2928

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2928

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI

Festyn Rodzinny w Dojazdowie 
Co podarować dzieciom i rodzicom w dniu 

ich święta? Nasze Przedszkole dobrze wie, że 
czas spędzony razem i wyjątkowe przeżycia, jakie 
daje wspólna zabawa, mogą być bezcennym pre-
zentem!Dnia 2 czerwca 2018 na terenie boiska 
w Dojazdowe odbył się „Festyn Rodzinny”,którego 
organizatorami było Przedszkole Samorządowe 
„Wesoła Gromadka” oraz „Koło Gospodyń Wiej-
skich” z Dojazdowa.

Pani Dyrektor powitała zaproszonych gości, 
a także sponsorów i przyjaciół przedszkola, któ-
rzy zaszczycili nas swoją obecnością. Prowadzący 
zaprosił wszystkich do wspólnego spędzenia czasu 
w gronie rodziny, przyjaciół, sąsiadów i znajomych

Festyn rozpoczął się przeglądem artystycznym 
dzieci przedszkolnych ze wszystkich grup wieko-
wych. Mali artyści bawili przybyłych gości tańcem 
i piosenką – co przyczyniło się do zbudowania mi-
łej atmosfery i wywoływało dużo spontanicznych 
oraz pozytywnych reakcji. Po występach naszych 
„milusińskich” festynowe uroczystości na boisku 
sportowym, kontynuowało „Koło Gospodyń Wiej-
skich” z Dojazdowa. 

Festyn Rodzinny to zasługa zgodnej współpra-
cy dyrekcji, nauczycieli, rodziców i przedszkolaków, 
a także pomocy różnych instytucji i osób prywat-
nych, które wsparły naszą placówkę. Dziękujemy 
Im wszystkim w imieniu pracowników przedszkola. 

Dziękujemy również wszystkim przybyłym na 
naszą imprezę i zapraszamy serdecznie za rok.

Pomimo tegorocznej, kapryśnej aury nasze 
święto, nasz „Festyn Rodzinny” wpisał się w tra-
dycję przedszkola i miejscowości, jako wydarzenie 
integrujące społeczność lokalną, będące okazją do 
spotkania, odpoczynku, zabawy oraz realizacji cie-
kawych pomysłów i inicjatyw.

Nieznane skarby sztuki sakralnej naszej 
gminy – część IV
Kielich mszalny z XIII/XV wieku z Luborzycy

Kolejnym z licznych skarbów luborzyckiego ko-
ścioła, który pragniemy zaprezentować Państwu 
w czwartej już części naszego cyklu jest pozłaca-
ny kielich mszalny pochodzący z XIII i XV wieku. 
Pochodzenie, a przede wszystkim wiek kielicha lu-
borzyckiego długo stanowiły zagadkę dla naukow-
ców, której rozwiązanie wymagało wręcz detekty-
wistycznego śledztwa.

Na kielichu znajdującym się w luborzyckiej 
świątyni wyryty jest pismem romańskim napis 
„KALIX KAPELLAE SANCTI MIK/IELIS 1231”. 
Wydawać by się mogło, że wszystko jest jasne. Kie-
lich pochodzi z kaplicy św. Michała, a ufundowany 
został w 1231 roku. Jednakże w w luborzyckim ko-
ściele nigdy nie było kaplicy pod takowym wezwa-
niem. Skąd więc przybył kielich?

Odpowiedź na to pytanie okazała się być sto-
sunkowo prosta, dla badających tę sprawę naukow-
ców.

Pojawienie się „naszego” kielicha w Luborzy-
cy wiąże się z osobą luborzyckiego proboszcza 
księdza Mikołaja Hinczowicza, który przywiózł do 
swojej luborzyckiej parafii nie tylko wspomnianą 

we jednym z wcześniejszych artykułów antabę, ale 
również interesujący nas kielich.

Warto pamiętać, iż wśród licznych pełnionych 
funkcji kościelnych był także ksiądz Hinczowicz 
prepozytem kolegiaty św. Michała na Wawelu, skąd 
najprawdopodobniej kielich ów trafił do Luborzycy.

O wiele trudniejszym zadaniem okazało się jed-
noznaczne określenie wieku kielicha. Zapewne każ-
dy z czytelników zwrócił uwagę, że już w podtytule 
naszej opowieści data powstania kielicha określona 
została zarówno na wiek XIII jak i XV. Rzecz wydaje 
się z pozoru niemożliwa , a jednak jest to prawda. Na 
pochodzenie kielicha z XIII wieku wskazuje umiesz-
czona obok cytowanego napisu data 1231, jednak 
w tym miejscu zaczynają pojawiać się wątpliwości. 
Badania przeprowadzone przez W. Semkowicza 
podważyły wiarygodność daty powstania napisu 
na luborzyckim kielichu. W XIII wieku cyfry arab-
skie wykorzystywane były głównie w naukowych 
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pracach matematycznych, nigdy zaś nie używano 
ich do zdobienia bądź opisywania dzieł artystycz-
nych – tam stosowano zapisy cyframi rzymskimi. 
Ponadto, jak wykazał W.Semkowicz, sposób zapi-
su części liter był charakterystyczny dla wieku XV, 
a nie XIII stulecia. Jednak z drugiej strony analiza 
stylistyczna kielicha potwierdziała jednoznacznie, 
że jego część została wykonana w wieku XIII. Po-
dobnie jednoznacznie trzynastowieczne okazały 
się wyryte na nim grupy liter, nie związane z przed-
stawionym wcześniej napisem. Niestety, znaczenie 
liter nie zostało wyjaśnione po dzień dzisiejszy. 
Ostatecznie przeprowadzone badania dały wresz-
cie tyleż proste, co zaskakujące rozwiązanie. Oka-
zało się bowiem, że luborzycki kielich rzeczywiście 
może być datowany zarówno na XIII jak i XV wiek. 
Ksiądz Mikołaj Hinczowic zabrał z kolegiaty pw. św. 
Michała w Krakowie, mocno już uszkodzony kie-

lich romański, a przed przekazaniem go kościołowi 
w Luborzycy zlecił jego odnowienie i uzupełnienie 
brakujących elementów. Odnawiający kielich złot-
nik (najprawdopodobniej pochodzący z Krakowa) 
odtworzył pierwotną datę 1231 zapisując ją już 
współczesnymi sobie cyframi arabskimi. Podobnie 
postąpił z kilkoma literami. Natomiast nieuszkodzo-
ne oryginalne XIII-wieczne części kielicha pozosta-
ły bez zmian

Jak cennym zabytkiem historii sztuki luborzyc-
ki kielich świadczą słowa T. Chrzanowskiego, który 
pisał o nim tak: „Za najstarszy na terenie ziemi kra-
kowskiej kielich sztuki romańskiej uznać należy kielich 
z Luborzycy (niejednolity). Jego romańskie części są 
odlewane. Obejmują ornamenty stopy i dwa pierście-
nie nodusa, dekorowane fryzem arkadowym”.

Opr. Jerzy St. Kozik

Literatura:
1. Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska. Praca zbiorowa. Wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa.

2. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej.

3. A. Bochnak, J. Pagaczewski, Zabytki przemysłu artystycznego w kościele parafialnym w Luborzycy.

Dopalacze wciąż groźne!
Okres letni, w tym głównie wakacje i związa-

na z tym duża ilość czasu wolnego sprzyja ekspe-
rymentowaniu przez dzieci i młodzież z różnymi 
środkami psychoaktywnymi. Do najniebezpiecz-
niejszych z nich należą tzw. dopalacze (ang. smarts). 
Jest to termin używany potocznie i określa grupy 
różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym 
bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym. Ofi-
cjalna, ustawowa nazwa tzw. dopalaczy to środki 
zastępcze.

Dopalacze to poważne zagrożenie dla dziecka, 
to substancje działające na ośrodkowy układ ner-
wowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu, 
sprzedawane w postaci tabletek, proszków, mie-
szanin ziół, w postaci suszu, kadzidełek, naklejek 
tzw. „tatuaży”, opakowane w kolorowe, atrakcyjnie 
wyglądające papierki, nadające im „niewinny” wy-
gląd.

Sprzedawane są w sklepach lub przez Inter-
net pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, czę-

sto z umieszczonym komunikatem „Produkt nie 
do spożycia”. Niebezpieczeństwo zażywania tzw. 
dopalaczy wynika z faktu, że ich skład chemiczny 
nie jest znany, może podlegać wahaniom i mody-
fikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu 
zareaguje konkretny organizm.Media corocznie 
w okresie wakacyjnym donoszą o przypadkach 
zatruć młodych ludzi, którzy trafiają, często w sta-
nie zagrażającym życiu, do szpitali w całej Polsce, 
w tym na oddziały toksykologii. Zbiorowe zatrucie 
młodych ludzi, najprawdopodobniej środkami psy-
choaktywnymi, miało miejsce na początku czerwca 
br. w województwie zachodniopomorskim. Kilka-
naście młodych osób, z różnymi objawami, trafiło 
do szpitala, a sprawę bada prokuratura.

Najczęstszymi powodami sięgania przez 
młodzież po środki psychoaktywne są:
• chęć zaspokojenia ciekawości, 

• chęć bycia akceptowanym przez grupę rówie-
śniczą, 

• udowodnienie przed rówieśnikami swojej „doj-
rzałości”, 

• chęć odreagowania stresu, niepowodzenia, 

• chęć pokonania wstydu i nieśmiałości w rela-
cjach z rówieśnikami, 

• obawa przed wykluczeniem, 

• gwarancja „dobrej” zabawy.

Na co powinno się zwrócić uwagę, co powin-
no zaniepokoić rodzica /opiekuna:
• wygląd oczu (zaczerwienione spojówki lub 

brzegi powiek, łzawienie, opadnięcie powieki, 
nadmierne rozszerzenie lub zwężenie źrenic, 
powolna reakcja źrenic na światło, oczopląs 
przy wpatrywaniu się w stały punkt); 

• złe samopoczucie, brak chęci do życia, depre-
sja; 

• stany euforyczne, gadatliwość a następnie otę-
pienie i apatia; 

• zmiana nawyków żywieniowych – brak apetytu 
lub objadanie się; 

• kłopoty w szkole, wagary, pogorszenie ocen; 

• próby wyłudzania lub podbieranie pieniędzy na 
nieokreślone wydatki; 

• nieuzasadnione ataki złości, agresji; 

• wychodzenie z domu na krótko, poprzedzone 
dzwonkiem domofonu lub telefonem od nie-
znanej osoby; 

• wprowadzenie do słownictwa nowych zwro-
tów, często niezrozumiałych dla dorosłych, 
tzw. slangu narkotykowego; 

• pojawienie się w domu nowych akcesoriów, 
typu lufki, sreberka, małe woreczki z zamknię-
ciem strunowym, tzw. dilerki, itp.; 

• zmiana zapachu ciała.

• Do najczęściej spotykanych skutków pojawia-
jących się w trakcie i po zażyciu tzw. dopalaczy 
możemy zaliczyć:

• bóle głowy, migrena; 

• kołatanie serca (przyspieszone tętno często 
sięgające 200, duszności, ból w klatce piersio-
wej; 

• agresja, zaburzenia koordynacji ruchowej, 
drżenie rąk; 

• nudności, wymioty, biegunka; 

• zmęczenie, osłabienie, brak zdolności koncen-
tracji; 

• reakcje alergiczne; 

• myśli samobójcze, omamy; 

• napady lęku, halucynacje; 

• nadmierna wrażliwość na dźwięki i światło.

Jak należy się zachować, co robić, jeśli na 
podstawie obserwacji zrodzi się podejrzenie, że 
dziecko zażywa narkotyki/tzw. dopalacze?

Po pierwsze, nie należy reagować zbyt gwał-
townie. Złość lub próby rozwiązania siłowego 
mogą spowodować gwałtowne reakcje, zwłaszcza, 
jeśli niedawno przyjęło środek odurzający (atak 
serca, silny atak paniki, duszności). 

Jeśli dziecko jest uzależnione, należy moty-
wować je do leczenia i poszukać sprawdzonego 
ośrodka, jeśli będzie gotowe na leczenie. Najlepiej 
najpierw wysłuchać, co młody człowiek ma do po-
wiedzenia, starając się zrozumieć jego trudności 
i problemy. Groźby i kary przynoszą krótkotrwałe 
i powierzchowne rezultaty. Konieczne jest zdoby-
cie zaufania dziecka oraz nawiązanie z nim lepszego 
kontaktu. 

Aby rozwiać podejrzenia, że dziecko być może 
sięga po narkotyki, można wykonać odpowied-
nie badania. Do przeprowadzenia odpowiednich 
testów wystarczy próbka moczu lub śliny, które 
można zbadać przy pomocy specjalistycznych nar-
kotesterów, które są dostępne w aptekach stacjo-
narnych lub w Internecie. 

Niestety, w przypadku tzw. dopalaczy, ich 
wykrycie w organizmie, tym bardziej konkretnej 
psychoaktywnej substancji, nie jest tak łatwe do 
stwierdzenia, gdyż skład tzw. dopalaczy jest nie-
znany i ulega modyfikacjom.

Rodzicu/opiekunie pamiętaj!
Dopalacze zażywane są zazwyczaj przez dzie-
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ci/młodzież pozostawioną samą sobie, bez opieki 
i nadzoru, nie znajdującą wspólnego języka zro-
zumienia z rodzicami/opiekunami. Dobre relacje 
w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, na-
uka asertywności poprzez budowanie wartości 
dziecka, życzliwość, akceptacja, codzienny kontakt 
i poświęcony czas na rozmowy o problemach i zain-
teresowaniach sprawami dziecka – zdecydowanie 
pomogą uchronić je przed kontaktem z dopalacza-
mi, które mogą stwarzać zagrożenie dla jego życia 
i zdrowia.

Dlatego też rodzice i opiekunowie powinni po-
święcać więcej czasu

i uwagi swoim dzieciom, rozmawiać o ich pro-
blemach dając poczucie wsparcia i zrozumienia, co 
może ustrzec je przed niebezpiecznym „ekspery-
mentowaniem” z dopalaczami, wielokrotnie koń-
czącym się tragicznie.

Rodzice/opiekunowie – zwracajcie uwagę na 
to co robią wasze dzieci !

Gdzie szukać pomocy:
• 800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora 

Sanitarnego

• 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Mło-
dzieży

• 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczy-
cieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

• 800 12 12 12 – Dziecięcy telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka

źródło: Biuro Prewencji KGP

Internet w Gminie dla każdego.  
Budują sieć światłowodową.

W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca powstaje 
światłowodowa sieć, zapewniająca dostęp do sze-
rokopasmowego Internetu, o prędkości przesyłu 
nawet do 1000 Mb/s. Łączna długość sieci wy-
niesie ponad 30 kilometrów. Obejmie około 70% 
gospodarstw domowych oraz publiczne placówki. 
Lokalny operator telekomunikacyjny – NaszaSiec.
NET Kraków – realizuje inwestycję wyłącznie 
z własnych środków, bez dofinansowania. Reali-
zowana inwestycja cieszy się pełnym wsparciem 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, co w istotny spo-
sób wpływa na jej realizację.

Pod adresem kocmyrzow.swiatlowodem.eu Ope-
rator uruchomił stronę internetową dla mieszkań-
ców Gminy. Mieszkańcy za pomocą formularza 
kontaktowego mogą poinformować go o chęci 
przystąpienia do projektu. Osoby wyrażające zain-
teresowanie zostaną objęte realizowanym projek-
tem w pierwszej kolejności. Równocześnie wszyst-
kich zainteresowanych pragniemy poinformować, 
iż na podaną powyżej stronę można kierować 
wszelkie zapytania dotyczące realizowanego pro-
jektu i warunków uczestnictwa w nim.

Infrastruktura światłowodowa to nie tylko 
szybki, niezawodny i bezpieczny Internet bez 
ograniczeń i limitów, ale także Cyfrowa Telewizja 
Kablowa w jakości Full HD oraz Domowy Telefon 
Stacjonarny. W pierwszym etapie inwestycji zo-
stanie wybudowana w Kocmyrzowie, Luborzycy, 
Baranówce, Dojazdowie, Sulechowie. Pozostałe 
miejscowości zostaną ujęte w projekcie w kolejnych 
etapach, nad którymi prace już się rozpoczęły.

„Tego typu inwestycja składa się z kilku osob-
nych realizacji obejmujących prace projektowe, na-
stępnie budowę magistrali i prace przyłączeniowe 
do odbiorców końcowych. Prace projektowe są już 
mocno zaawansowane, te w terenie rozpoczną się 
w najbliższych miesiącach bieżącego roku. Pierw-
sze przyłącza do domów planujemy wykonywać 
już na początku roku szkolnego” – informuje Łu-
kasz Piszczek, Dyrektor ds Inwestycji NaszaSiec.
NET Kraków.

„Budowa infrastruktury światłowodowej 
w gminie pozytywnie wpłynie na rozwój miejsco-
wości i lokalnej gospodarki. Zwiększy atrakcyjność 
terenów Gminy i podniesie jakość życia jej miesz-

kańców” – podkreśla Damian Murzynowski, wła-
ściciel Operatora.

Kilka słów o firmie realizującej projekt
NaszaSiec.NET Kraków działa na rynku od 

2001 roku. Podstawową działalnością jest kom-
pleksowe dostarczanie rozwiązań telekomuni-
kacyjnych, zarówno w obszarze klientów bizne-
sowych, jak również klientów indywidualnych na 
terenie Krakowa i okolic.

Oferta firmy obejmuje stały dostęp do sieci In-
ternet, telefonię stacjonarną VoIP, oraz cyfrową te-
lewizję kablową IPTV. Poza podstawowym wachla-
rzem usług udostępnia także rozwiązania bardziej 
zaawansowane tj. transmisja danych czy dzierżawa 
włókien światłowodowych,

Poza działalnością telekomunikacyjną firma 
wykonuje instalacje tzw. sieci niskoprądowych: do-
mofony, wideodomofony, zbiorcze instalacje ante-
nowe radiowo-telewizyjne naziemne i satelitarne, 
oraz instalacje monitoringu wizyjnego w jakości 
HD.

Obie gałęzie prowadzonych działalności wza-
jemnie się uzupełniają poprzez integrację świad-
czonych usług z wykonanymi instalacjami. Przy-
kładowo światłowodowy dostęp do Internetu daje 
możliwość podglądu obrazu z kamer na smartfo-
nach oraz innych urządzeniach będąc z dala od 
domu czy firmy. Obraz z kamer także z powodze-
niem można wyświetlić na domowych telewizo-
rach.

Jak mówi właściciel firmy Damian Murzynow-
ski, „NaszaSiec.NET Kraków to nie tylko firma, ale 
przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Zespół 
specjalistów to osoby, które realizują swoje cele 
i pasje w zawodzie, a stanowiska piastują w firmie 
od wielu lat. Posiadają także niezbędne upraw-
nienia, certyfikaty i co najważniejsze niezbędną 
wiedzę oraz długoletnie doświadczenie, które jest 
stale poszerzane byśmy mogli oferować usługi 
w oparciu o innowacyjne rozwiązania techniczne, 
idąc zarazem z technologicznym duchem czasu”.
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Radość koszenia
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Kosiarki VIKING charakteryzują się doskonałą
techniką cięcia, wysokim komfortem pracy
i niezawodnością, a znakomite silniki
elektryczne i spalinowe, łatwa obsługa i bogate
wyposażenie spełniają najwyższe wymagania
podczas pielęgnacji trawnika.
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