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życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,  

zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości, spokoju  
oraz smacznego świątecznego jajka.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski
Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,  

Pracownicy Urzędu Gminy, Centrum Kultury i Promocji,  
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Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała 
bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczą-
cą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale 
pomiędzy AAA a BBB+. Pre-rating to wstępna 
ocena analizy kondycji i wiarygodności finansowej 
jednostki samorządu. Ocena na poziomie inwesty-
cyjnym oznacza bardzo dobry stan finansów pu-
blicznych. 

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapi-
tałowego dr hab. Paweł Śliwiński, profesor nadzwy-
czajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
w piśmie skierowanym do Wójta Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca informuje: „Spośród 2792 jedno-
stek samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 
posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez 

Wysoka ocena Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

Państwa. Jest to dowodem, iż w sposób odpowiedzial-
ny i racjonalny zarządzacie Państwo środkami publicz-
nymi w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany 
od wyborców w wyborach samorządowych.”

Badanie zostało przeprowadzone na zlece-
nie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego przez 
agencję ratingową INC Rating Sp. z o. o. z Poznania 
na podstawie sprawozdań finansowych przesyła-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego 
do Ministerstwa Finansów w latach 2013–2017.  
INC Rating działa jako agencja ratingowa na obsza-
rze Polski oraz Unii Europejskiej. Podlega nadzoro-
wi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papie-
rów Wartościowych (ESMA).
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Informacja dla mieszkańców gminy, którzy za-
kwalifikowali się do projektu uzyskania dofinanso-
wania na budowę odnawianych źródeł energii:

W dniu 1.03.2018 (czwartek) w budynku 
Gimnazjum (sala gimnastyczna) w Wysiołku Lu-
borzyckim odbyło się spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców, którzy w roku 2017 zostali zakwa-
lifikowani do projektu na budowę instalacji od-
nawialnych źródeł energii. Spotkanie rozpoczął 
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek 
Jamborski, który przywitał obecnych mieszkań-
ców, a następnie przedstawił najważniejsze zagad-
nia dotyczące realizacji przedmiotowego projektu. 
Po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta głos za-
brała pani Agnieszka Kozłowska, która omówiła 
szczegółowo stopień zaawansowania projektu 
oraz przedstawiła kolejne etapy programu.

Przypomnijmy, iż w grudniu ubiegłego roku 
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, jako Lider projektu 
partnerskiego zrzeszającego 41 gmin z wojewódz-
twa małopolskiego, aplikowała o dofinansowanie 
realizacji tego Projektu ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014–2020, poprzez złożenie 
wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego. Na chwilę 
obecną wniosek ten jest już po pozytywnej ocenie 
formalnej. Obecnie jest on na etapie oceny finan-
sowej. Spodziewana decyzja o przyznaniu dofinan-
sowanie to najprawdopodobniej koniec kwietnia 
2018 r.

Jakość powietrza znajduje realne przełożenie 
na komfort życia i stan zdrowia człowieka. W dzi-
siejszych czasach, gdy problemy o charakterze śro-
dowiskowym przybierają systematycznie na sile, 
świadomość ekologiczna nabiera szczególnego 
znaczenia. Lista czynników powodujących zanie-
czyszczenie powietrza jest bardzo długa, jednakże 
z lokalnych czynników zanieczyszczeń na które, 
mieszkańcy mogą mieć wpływ na pierwszym miej-
scu jest tzw. niska emisja, która jest podstawowym 
źródłem smogu. Niska emisja stanowi emisję pro-
duktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych 
do atmosfery ze źródeł emisji (emitorów) znajdu-
jących się na wysokości nie większej niż 30–40 
m, głównie z lokalnych kotłowni i domowych źró-
deł ciepła. Na terenie Polski najwięcej energii do 
zaopatrzenia domów mieszkalnych w ciepło po-
zyskuje się w wyniku spalania węgla kamiennego 
i drewna. Niestety zła jakość opału oraz chęć jego 
oszczędzenia poprzez utrzymywanie w kotłach jak 
najniższej temperatury, często są źródłem powsta-
wania zanieczyszczeń w powietrzu ponieważ opał 
spalając się w niskich temperaturach domowego 
paleniska, nie tylko nie wydobywa całej swej war-
tości energetycznej, ale dodatkowo znaczna część 
tych niecałkowicie niespalonych związków wydo-
staje się z domu wraz z dymem.

Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Kocmy-
rzów-Luborzyca podjęła szeroko zakrojone dzia-
łania, których celem jest poprawa stanu powietrza 
oraz zwiększenia świadomości ekologicznej miesz-
kańców. Oprócz wdrożenia programu wymiany 
starych kotów węglowych na ekologiczne opalane 
gazem i biomasą, prowadzenia kontroli palenisk 
oraz akcji edukacyjnych w szkołach na temat ne-

Dofinansowanie na budowę odnawialnych  
źródeł energii – podsumowanie spotkania  
informacyjnego

W trosce o czyste powietrze

W związku z kolejnym etapem realizowanego 
programu Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
informuję, iż w dniach 15.03.2018 do 9.04.2018 
w tut. Urzędzie pok. 35 II piętro, każdy mieszkaniec 
zakwalifikowany do projektu winien podpisać umo-

wę organizacyjno – finansową wynikającą z monta-
żu i eksploatacji instalacji OZE. Na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
zamieszczone są dwa wzory umów:
• pierwszy z nich dotyczy mieszkańców, którzy 

już wcześniej podpisywali umowy ze Stowarzy-
szeniem Korony Północnego Krakowa, 

• drugi wzór umowy jest przeznaczony dla miesz-
kańców, którzy dołączyli do projektu z tzw. 
listy rezerwowej – naboru uzupełniającego.  
 
Umowę można wydrukować i wypełnić we wła-
snym zakresie (poza paragrafem 5) i podpisaną 
przez wszystkich współwłaścicieli nierucho-
mości dostarczyć we wskazanym terminie do 
tut. Urzędu. Warunkiem podpisania umowy 
jest posiadanie aktualnego odpisu księgi wie-
czystej (może być wydruk elektroniczny) lub 
inny dokument potwierdzający tytuł prawny 
do nieruchomości.

Szczegółowe informacje zainteresowani mogą 
uzyskać pod nr telefonu: 12 387 14 00, pani 
Agnieszka Kozłowska.

gatywnych skutków spalania śmieci, rozpoczęto 
budowę lokalnego systemu monitoringu jakości 
powietrza, opartego o sieć czujników mierzących 
stężenia pyłów w powietrzu.

W celu podjęcia odpowiednich reakcji mają-
cych poprawić aktualną sytuację dotyczącą jakości 
powietrza, pierwszym etapem winna być identy-
fikacja źródeł problemu. Temu mają pomóc dane 
dotyczące stężeń zanieczyszczeń w powietrzu ze 

szczególnym uwzględnieniem pyłów zawieszo-
nych, jako podstawowej emisji pochodzącej z ko-
minów domów, gdzie do ogrzewania wykorzystuje 
się paliwa stałe. Każdy z nas powinien mieć dostęp 
do informacji na temat aktualnego stanu jakości 
powietrza, którym oddycha w danym momencie, 
dlatego podstawowymi założeniami ww. projektu, 
jest możliwość stałego dostępu mieszkańców do 
aktualnych danych dotyczących jakości powietrza 
w najbliższej okolicy. Sieć czujników ma pozwalać 
na ciągły rozwój poprzez montowanie w miarę po-
trzeb dodatkowych sensorów. Kolejnym niezwykle 
ważnym czynnikiem ma być możliwość nieautory-
zowanego dostępu do wyników pomiarów w opar-
ciu o podstawowe przeglądarki internetowe oraz 
darmowe aplikacje na urządzenia mobilne.

W ramach realizacji ww. założeń oraz wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Wójt 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakupił sensory ja-
kości powietrza „Airly”, które zostały zamontowa-
ne na pięciu obiektach edukacyjnych tj.:

• budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie

• budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim

• budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach
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• budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach

• budynku Przedszkola Samorządowego  
w Dojazdowie

Teraz każdy z mieszkańców może za pośrednic-
twem strony internetowej lub aplikacji w telefonie 
komórkowym sprawdzić jakość powietrza mierzo-
ną bezpośrednio na terenie naszej gminy. W miarę 
upływu czasu lokalny system monitoringu swoim 
zasięgiem obejmie wszystkie sołectwa w gminie. 

Wykonawcą zlecenia jest polska firma „Airly”, któ-
ra działa na rynku od września 2016 roku. Jest ona 
twórcą systemu monitorowania jakości powietrza, 
na który składają się setki czujników smogu, plat-
forma oraz prognoza zanieczyszczeń powietrza.

Sensory „Airly” odczytują w czasie rzeczywi-
stym serię parametrów na temat aktualnego powie-
trza w lokalizacji, w której są umieszczone. Przede 
wszystkim sensory mierzą pyły zawieszone PM2,5 
i PM10 oraz temperaturę, ciśnienie i wilgotność. 
W ten sposób umożliwiają sprawdzanie w czasie 
rzeczywistym, jakim powietrzem oddychamy za 
pomocą ogólnodostępnej platformy map.airly.eu 
i aplikacji na system „Android” oraz iOS. Punkty na 
mapie reprezentują usytuowanie sensorów, a ich 
kolor odwzorowuje stan powietrza: od najlepszego 
(zieleń), przez powietrze o stężeniu zanieczysz-
czeń powyżej dopuszczalnej normy (pomarańczo-
wy), aż po powietrze wielokrotnie przekraczające 
dopuszczalne normy zanieczyszczeń (czerwony  
i bordowy).

Z prac stałych Komisji Rady Gminy
Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych

Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług

5 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji 
Planowania i Inicjatyw Społecznych, któremu prze-
wodniczyła pani Łucja Nagacz. Obok stałych człon-
ków Komisji tj. pani Katarzyny Koneweckiej-Hołój 
i pana Michała Gomółki, w posiedzeniu uczestni-
czyła Dyrektor Centrum Kultury i Promocji pani 
Agnieszka Brodowska, która przedstawiła Komisji 
planowany zakres działań w zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych na organizację wydarzeń 
kulturalnych w naszej gminie w roku 2018 oraz pla-
ny uroczystości związanych z obchodami 100-lecia 
Święta Odzyskania Niepodległości. Po krótkiej dys-
kusji Komisja zaproponowała dodatkowo organiza-
cję gminnego konkursu fotograficznego pn. „Nasza 
pamięć w obiektywie”. W kolejnym punkcie obrad 

We wtorek 13 marca br. odbyło się posiedzenie 
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, któremu prze-
wodniczył radny Władysław Zięciak – Przewodni-
czący Komisji. W posiedzeniu obok członków Ko-
misji udział wzięli przedstawiciele Kół Łowieckich 
„Knieja”, „Diana”, „Darz-Bór”, „Ryś” oraz mieszkań-
cy Głębokiej i Karniowa.

Podczas dyskusji przedstawiciele Kół Łowiec-
kich zwrócili uwagę na problemy z jakimi się bo-
rykają. Podkreślili, że ich działalność nie przynosi 
dochodów i jest regulowana przepisami prawa np. 
obowiązkiem rejestrowania w książce wyjść w ło-
wisko, respektowaniem sezonów ochronnych oraz 

limitów pozyskiwania zwierzyny. Koło łowieckie 
nie może więc na własną rękę zwiększyć liczebno-
ści odstrzelonej zwierzyny ponad to, co jest wska-
zane w planie łowieckim. Odnosząc się do wypłaty 
odszkodowań dla mieszkańców przedstawiciele 

Komisja wspólnie z Centrum Kultury i Promocji 
zdecydowała o wystosowaniu pisma do dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie dotyczącego 

udostępnienia sali gimnastycznej mieszkańcom do 
celów rekreacyjno-sportowych, w godzinach poza 
pracą szkoły. Jak zaznaczyli członkowie Komisji:  
„...nasi mieszkańcy korzystają z wielu form zajęć ofero-
wanych przez Centrum Kultury, jednak wychodząc na 
przeciw rosnącym potrzebom, chcemy aby powstawa-
ły nowe miejsca, gdzie mieszkańcy mogą rozwijać swo-
je pasje, w tym również sportowe.” W toku dalszych 
prac Komisja zainicjowała organizację gminnego 
wydarzenia pn. „Las czeka na nas” czyli pierwszego 
rajdu po lesie połączonego z rodzinną grą tereno-
wą „Poznaj lepiej naszą ziemię”. Organizacja takiego 
przedsięwzięcia planowana jest wspólnie z Grupa 
Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP Goszcza.

Następnie Komisja omówiła prace nad kolejną 
akcją profilaktyki zdrowotnej, która realizowana 
będzie przy współpracy z Oddziałem Okulistyki 
Dzieci Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krako-
wie, a skierowaną do dzieci ze wszystkich naszych 
szkół. Celem akcji „Zdrowooczni”, jest uświado-
mienie dzieciom m.in. jak „starzeją się” nasze oczy 
czy też jaki wpływ na nasz wzrok mają urządzenia 
multimedialne.

W kolejnym punkcie realizowanego porządku 
obrad, Komisja zawnioskowała o możliwość prze-
kazania dodatkowych środków finansowych na 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie 
naszej gminy.

Kół podkreślili, iż płacą je z własnych składek i nie 
otrzymuje na ten cel żadnych dotacji. Reprezen-
tanci kół podkreślili, ze Koła Łowieckie mogą par-
tycypować w kosztach zakupu pastucha elektro-
nicznego oraz środków odstraszających, takich jak 
„hukinol”.

Z kolei obecni na posiedzeniu Komisji miesz-
kańcy naszej gminy zwracali uwagę na problem 
bobrów oraz rozrastającej się na obszarze gminy 
populacji dzików, które niszczą uprawy oraz ich 
osłony (folie, agrowłóknina), ponadto pojawiając się 
w obrębie domostw mogą one stanowić potencjal-
ne zagrożenie dla mieszkańców.

W podsumowaniu dyskusji wszyscy jej uczest-
nicy zadeklarowali chęć współpracy w celu maksy-
malnego ograniczenia szkód łowieckich.

http://map.airly.eu 
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Jak co roku, na przełomie lutego i marca odby-
ły się w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej 
działających na terenie naszej gminy Walne Ze-
brania Sprawozdawcze. W tym roku jako pierwsi 
podsumowania, minionego 2017 roku, dokonali 
w piątek16 lutego strażacy z jednostki OSP Kar-
niów. Kolejne strażackie zebrania odbyły się w Czu-
licach i Goszycach – 17 lutego, Głębokiej i Skrze-
szowicach – 18 lutego, Maciejowicach – 23 lutego, 
Marszowicach i Łuczycach – 24 lutego, Rawałowi-
cach i Łososkowicach – 25 lutego oraz Goszczy –  
3 marca br.

We wszystkich tych spotkaniach obok druhów 
z poszczególnych jednostek OSP uczestniczyli Pre-
zes Zarządu Gminnego ZOSP RP, a zarazem Wójt 
Gminy, druh Marek Jamborski oraz Komendant 
Gminny OSP druh Andrzej Szwajca, a także przed-

stawiciele KM PSP w Krakowie z Komendantem 
Komendy Miejskiej PSP w Krakowie brygadierem 

OSP Czulice

OSP Maciejowice

Walne Zebrania Sprawozdawcze  
w jednostkach OSP naszej gminy

Arturem Noskiem na czele. W zebraniach naszych 
druhów uczestniczył także Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP i Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego pułkownik Adam Domagała. 
W tegorocznych strażackich zebraniach sprawoz-
dawczych udział wzięli także zaproszeni Goście 
wśród których byli m.in. poseł na Sejm RP pan Ire-
neusz Raś, Przewodnicząca Rady Gminy pani Mał-
gorzata Doniec, Radni Powiatu Krakowskiego druh 
Krzysztof Malik i pan Włodzimierz Tochowicz, 
ksiądz Mieszko Ćwiertnia, Komendant Komisariatu 
Policji w Słomnikach Mariusz Gurda, Radni i Soł-
tysi naszej gminy, dyrektor Centrum Zarządzania 
Edukacją pani Anna Szymczyk – Sierak, członkowie 
Rad Sołeckich, dyrektorzy szkół, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych działających w naszej 
gminie.

Podczas walnych zebrań sprawozdawczych 
druhowie zapoznali się ze szczegółowymi sprawoz-
daniami o działalności jednostek OSP w minionym 
2017 roku, w tym m.in. o liczbie wyjazdów i pod-
jętych interwencji, pozyskanym sprzęcie,prowa-
dzonej działalności szkoleniowej i profilaktycznej, 

a także o szerokim zakresie podejmowanych przez 
członków OSP działań na rzecz lokalnych społecz-
ności. Dopełnieniem przedłożonych sprawozdań 
merytorycznych były sprawozdania finansowe 
przedstawione przez skarbników oraz sprawozda-
nia i opinie Komisji Rewizyjnych dotyczące oceny 
działalności Zarządów poszczególnych jednostek 
OSP.

Po zakończeniu części sprawozdawczej odby-
ły się głosowania, w wyniku których Zarządy ww. 

jednostek OSP otrzymały absolutorium za swoją 
działalność w 2017 r.

Innym ważnym punktem omówionym podczas 
Walnych Zebrań Sprawozdawczych było opraco-
wanie i przyjęcie merytorycznych i finansowych 
planów działania poszczególnych jednostek OSP na 
bieżący 2018 rok. I tak np. druhowie z OSP Czulice 
wiele miejsca w dyskusji poświęcili organizacji pla-
nowanej na dzień 12 sierpnia 2018 r. uroczystości 
poświecenia średniego samochodu ratowniczo-ga-

śniczego Renault „Midliner”. Z kolei strażacy z OSP 
Łososkowice omówili podczas swojego zebrania 
organizację obchodów 60-lecia powstania tejże 
jednostki, które planowane są na dzień 10 czerwca 
br. Natomiast druhowie z jednostki OSP Goszcza 
dyskutowali o przygotowaniach do podwójnego 
święta tj. obchodów 95-lecia istnienia jednostki 
połączonych z uroczystością poświecenia śred-
niego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki 
„Scania”. Podczas spotkania w Goszczy druhowie 
z tej jednostki uhonorowali pamiątkowymi adre-
sami osoby, które w znaczący sposób przyczyniły 

się do pozyskania dwóch nowych samochodów dla 
OSP Goszcza. Dodatkowe podziękowania otrzy-
mał Komendant Gminny OSP druh Andrzej Szwaj-

ca za całokształt wieloletniej współpracy z gosz-
czańską jednostką OSP. Podczas zebrania OSP 
Łuczyce członkowie MDP OSP Łuczyce otrzymali 
gratulacje za zajęcie I miejsca w Powiatowych Za-
wodach Sportowo –Pożarniczych w roku 2017. 
Z kolei w Głębokiej wybrany został nowy Naczel-
nik OSP Głęboka, którym został druh Marek Ma-
jewski. Podczas wszystkich tegorocznych Walnych 

Zebrań Sprawozdawczych członkowie naszych 
jednostek OSP wiele miejsca w dyskusji poświecili 
także organizacji Gminnych Sportowo – Pożarni-
czych seniorów, które przeprowadzone zostaną 
w niedzielę1 lipca 2018 r. na boisku sportowym 
w Łuczycach. Warto w tym miejscu podkreślić,iż 
wiele z przyjętych przez strażaków do realizacji 
zadań na nadchodzący rok znacznie wykracza poza 
zakres ich statutowych obowiązków. Dotyczą one 
bowiem spraw związanych z działaniami na rzecz 
szeroko pojętego rozwoju poszczególnych miejsco-
wości i dalszej integracji ich mieszkańców.

OSP Rawałowice

OSP Marszowice 

OSP Łuczyce

OSP Goszcza 

OSP Goszcza 
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W piątek 2 marca br. w Muzeum Sztuki i Tech-
niki Japońskiej „Manggha” w Krakowie odbyła się 
uroczysta Gala, podczas której uhonorowane zo-
stały tytułami Ludzi Roku i Osobowości Roku 2017 
osoby z całej Małopolski, które w minionym roku 
szczególnie wyróżniły się osiągnięciami w różnych 
dziedzinach życia i w istotny sposób wpłynęły na 
rozwój i integrację lokalnych społeczności. Od 26 
już lat z inicjatywy „Gazety Krakowskiej” konkurso-
wa Kapituła nominuje kandydatów do tytułu Ludzi 
Roku. W tym roku, wśród 11 uhonorowanych tym 
niezwykłym tytułem osób znalazła się mieszkanka 
naszej gminy pani Katarzyna Konewecka-Hołój – 
Prezes Stowarzyszenia „Piękne Anioły”.

Stowarzyszenie to działa przede wszystkim 
na rzecz dzieci z najuboższych rodzin. Staraniem 
członków Stowarzyszenia zniszczone, nie rzadko 
zagrzybione pokoje, remontowane są od podstaw, 
a później wyposażane w taki sposób, aby pokój stał 

się miejscem, które jest dla dziecka miejscem nauki 
i odpoczynku, miejscem w którym po prostu lubi 
ono przebywać. Dla dzieci, a także ich rodzin taki 
pokój to wielkie szczęście, ale przede wszystkim 
szansa na rozwój. Remontów takich wykonano już 
ponad 200 dla ponad 600 ubogich dzieci w ramach 
akcji „Słoneczne Pokoje”. Stowarzyszenie zmienia 

Dnia 10marca 2018 r. wzorem lat ubiegłych, 
już po raz trzeci, zorganizowaliśmy spotkanie 
z okazji „Dnia Kobiet”. Na uroczystość zostały 
zaproszone dawne działaczki KGW oraz obecne 
członkinie Koła. Na naszym spotkaniu było więc 
w sumie ponad 40 osób. „Nasi” panowie obdaro-
wali wszystkie panie pięknymi kwiatami, a Radny 
Dojazdowa pan Władysław Zięciak wręczył każ-
dej z nich drobny upominek. W miłej atmosferze 
słuchaliśmy wierszy, wspominaliśmy dawne czasy 
i śpiewaliśmy pieśni regionalne. Oczywiście delek-
towaliśmy się tortem wykonanym przez najstarszą 
działaczkę KGW Dojazdów panią Stefanię Drew-
nowską. Nasi Goście nie zapomnieli też o „Dniu 
Sołtysa” i na ręce pani Sołtys przekazali wspaniały 
bukiet kwiatów wraz z serdecznymi życzeniami.  

Halina Zięciak, Maria Radoszek

Wyjątkowi Małopolanie – Ludzie  
i Osobowości Roku 2017  

„Dzień Kobiet” w Dojazdowie

również wygląd miejsc użyteczności publicznej 
w których przebywają dzieci (sale w szpitalach, ho-
spicjum, świetlicach społecznych)

Wyróżniona, pani Katarzyna Konewecka-Ho-
łój, w jednym z udzielonych wcześniej wywiadów, 
tak przedstawiła najważniejszy cel działalności Sto-
warzyszenia: „Dzieci z rodzin gdzie sytuacja finansowa 
czy rodzinna jest bardzo trudna nie mają marzeń, nie 
mają pragnień, nie widzą nic poza ciemnym tunelem, 
w którym codziennie się poruszają. Kiedy pojawiamy 
się z naszą pomocą, czysto materialną, remontową, 
dużo z nimi rozmawiamy. Tłumaczymy, że nie są prze-
kreślone, skazane na pomoc innych ludzi. Staramy się 
być dla nich światełkiem, widocznym po drugiej stronie 
tego tunelu”.

W naszej gminie Stowarzyszenie „Piękne Anio-
ły” działa bardzo aktywnie współpracując z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi 
organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. ze Sto-
warzyszeniem Wspierania Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży„Szansa”. Dzięki działaniom podjętym przez 
Stowarzyszenie „Piękne Anioły”na terenie na-
szej gminy wykonanych zostało 8 remontów pokoi 
dzieci zgłoszonych do pomocy przez GOPS, wypo-
sażone zostały łazienki w SP w Łuczycach, doposa-
żona została poczekalnia przychodni w Łuczycach 
(w mebelki i zabawki dla najmłodszych), wyposażo-
na została sala dla wolontariuszy Stowarzyszenia 
„Szansa” w budynku gimnazjum w Luborzycy, zo-
stał zakupiony robot do nauki gry w ping-ponga dla  
SP w Kocmyrzowie. Kilkadziesiąt dzieci otrzymało 
wyprawki szkolne, a znaczna ich grupa jest wspiera-
na pomocą rzeczową w postaci środków do higieny 
osobistej z corocznej akcji „Czysty Aniołek”.

Pani Katarzynie Koneweckiej-Hołój – Prezes 
Stowarzyszenia „Piękne Anioły” w imieniu na-
szych Czytelników oraz redakcji składamy serdecz-
ne gratulacje, a przede wszystkim życzenia wszel-

kiej pomyślności w tak szlachetnej działalności, bo 
przecież „wszystkie dzieci nasze są”.

fot. Adam Mikołajczyk
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3 marca 2018 r. członkowie KGW z Dojazdo-
wa wybrali się na zimową wycieczkę. Był to ostat-
ni moment tej zimy, by zaliczyć kulig prawdziwymi, 
góralskimi saniami. Zapowiadana odwilż odciągnęła 
się o dwa dni i to uratowało naszą wyjazdową im-
prezę. Pierwszym punktem programu była stolica 
Tatr – Zakopane, które przywitało nas piękną pogo-
dą. Była to chyba rekompensata za ulewny deszcz, 
którego doświadczyliśmy podczas letniej wycieczki 
w lipcu 2017 r. Odwiedziliśmy wówczas Zakopane, 
Czarną Górę, Przełom Białki, Nowy Targ, Dębno, 
Niedzicę i Czerwony Klasztor na Słowacji. Tym ra-
zem plan zwiedzania został zrealizowany w 100%. 
Widoki z Gubałówki na panoramę Tatr były ba-
jeczne. Mroźna aura, słońce, bielutki, świeży śnieg. 
O takiej pogodzie nawet nie marzyliśmy! Kolejnym 
punktem w programie była Wielka Krokiew. Po-
dziwialiśmy Zakopane ze szczytu skoczni, dokąd 
wyjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym. Na koniec 
zwiedziliśmy sanktuarium na Krzeptówkach. Z ża-
lem pożegnaliśmy Zakopane i udaliśmy się do punk-
tu docelowego – pensjonatu „U Ziomka” w Murzasi-
chlu. To malownicza miejscowość otoczona górami. 
Gospodarze pensjonatu przywitali nas niezwykle 
serdecznie, „z góralską gościnnością”. Wieczorem 
czekały na nas sanie zaprzężone w konie. Trasa ku-
ligu wiodła przez las. Na polanie woźnicy rozpalili 
ognisko, na którym upiekliśmy kiełbaski i podgrza-
liśmy grzańca.

Niedziela powitała nas równie piękną pogodą. 
Rano uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w drewnia-

W niedzielę 18 lutego br. Maciejowice odwiedził 
Teatr Lalek „ Bajka” ze Starego Sącza z spektaklem 
pt.: „Kot w butach”. W to zimowe, niedzielne popo-
łudnie sala remizie OSP Maciejowice zapełniła się 
dziećmi w rożnym wieku. Było ciekawie, śmiesznie 
i czasami strasznie… Dzieci z dużym zainteresowa-
nie przyglądały się kukiełkowemu przedstawieniu, 
co powodowało uśmiechy rodziców i organizato-
rów. Po spektaklu, który trwał ok. 30 minut, dzie-
ci mogły zobaczyć jak wyglądają lalki, które brały 
udział w przedstawieniu. Chętnie pozowały z nimi 
do zdjęć, a na Ich twarzach zagościły uśmiechy. Spo-
tkanie zostało zorganizowane i zainicjowane przez 
panią Sylwię Janczyk we współpracy ze strażaka-
mi Ochotniczej Straży Pożarnej w Maciejowicach. 

W dniu 10 lutego 2018 r. mieszkańcy Kocmy-
rzowa po raz kolejny wybrali się na wycieczkę, 
której towarzyszyły górskie klimaty. Był to już ich 
trzeci wyjazd. Mottem tych wyjazdów jest zawsze 
integracja, poznanie nowych osób, świetna zabawa, 
a przede wszystkim niezapomniane wrażenia – tak 
było i tym razem! Uczestnicy rozpoczęli swój „trip” 
od przejścia pięknie ośnieżoną trasą do schroniska 
w Kalatówkach. Podejście okazało się być niezbyt 
łatwe, ale każdy z uczestników idealnie się na nim 
sprawdził. Następnie, po spędzonym wolnym czasie 
na Krupówkach, odbył się kulig z pochodniami. Czas 
spędzony przy ognisku, pieczeniu kiełbasek i oscyp-

1 marca br. przeprowadzona została w naszej 
gminie akcja bezpłatnych badań mammograficz-
nych dla Pań w wieku 50–69 lat w ramach umowy 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z możliwo-
ści przeprowadzenia takich badań skorzystało 57 
mieszkanek naszej gminy. Dodatkowo jedno bada-
nie przeprowadzone zostało w formie odpłatnej. 
Badania przeprowadzone zostały w specjalistycz-
nym mammobusie, który przez cały dzień zapar-
kowany był na parkingu, obok Urzędu Gminy. Wy-
konawcą badań profilaktycznych było Centrum 
Medyczne „Maszachaba” z Krakowa.

Turystyczne wyprawy KGW Dojazdów Teatr Lalek „Bajka” w Maciejowicach

Integracja mieszkańców Kocmyrzowa 

Mammografia... warto o niej pamiętać!

nym kościółku wybudowanym przez górali w latach 
50-tych ubiegłego wieku. Był to czas walki władz 
z religią. Kościół budowany był nocami, a wymy-
ślony przez mieszkańców system powiadamiania 
budowniczych o kontroli, ratował ich przed karami. 
W drodze powrotnej „zaliczyliśmy” jeszcze „Ter-
my Szaflary” i obiad w Nowym Targu w gospodzie 
„U Jaśka” . Mamy nadzieję, że zimowe i letnie wypra-
wy integracyjne wejdą na stałe do programu działań 
koła. Jest to czas, aby oderwać się od codziennych 
obowiązków i przeżyć coś naprawdę wyjątkowego.

Maria Radoszek

Organizatorzy serdecznie dziękują mieszkańcom 
Maciejowic za tak liczne przybycie i miło spędzone 
niedzielne popołudnie.

ków umilała nie tylko wspaniała aura, ale również 
kapela góralska, która przyśpiewywała nam przez 
całą biesiadę. 

Z uśmiechem na ustach oraz plecakiem nieza-
pomnianych wrażeń uczestnicy wyjazdu wrócili do 
Kocmyrzowa. Obecnie wszyscy czekają na kolejną 
wycieczkę, która zapewne odbędzie w niedalekiej 
przyszłości. 

Specjalne podziękowania dla wszystkich „po-
dróżników” składa przewodnik wycieczki radny 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Michał Gomółka, 
który już szykuję kolejną niezapomnianą podróż.
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9 marca br odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy 
zebranie mieszkańców sołectwa Luborzyca, które 
prowadzili sołtys tej miejscowości pan Zbigniew 
Trątnowiecki wraz z radną panią Katarzyną Kone-
wecką-Hołój, reprezentującą tę miejscowość w Ra-
dzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W zebraniu 

uczestniczył także Wójt Gminy pan Marek Jambor-
ski, który w swoim wystąpieniu przedstawił obec-
nym na zebraniu mieszkańcom plany inwestycyjne 
gminy na rok 2018. Najważniejsze z planowanych 
na bieżący rok inwestycji to: budowa parkingów 
typy P&R, budowa stałego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, budowa chodni-
ków wzdłuż dróg powiatowych, zakończenie budo-
wy i oddanie do użytku nowej szkoły w Karniowie, 
rozpoczęcie prac związanych z budową nowych 
sal gimnastycznych w gminie, utworzenie żłobka 
w budynku szkoły podstawowej w Luborzycy (po 
całkowitym „przejściu” wszystkich klas szkoły pod-
stawowej do budynku gimnazjum, w budynku szko-
ły będzie możliwość stworzenia samodzielnego 
przedszkola i żłobka). 

Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, głos 
zabrała, radna pani Katarzyna Konewecka-Hołój, 
która przedstawiła mieszkańcom projekt zmia-
ny organizacji ruchu w Luborzycy i na Wysiołku 
Luborzyckim przy naszym gminnym kompleksie 
edukacyjnym (szkoła podstawowa, przedszkole, 
gimnazjum). Zdaniem radnej jest to: „zadanie prio-
rytetowe, które po wielu latach negocjacji z Zarzą-
dem Dróg Powiatowych musi doczekać się realizacji”. 
W ostatnich dwóch latach podjęte zostało szereg 
działań, w celu rozwiązania tej kwestii. W najbliż-
szych dniach odbędzie się kolejne spotkanie Za-
rządu Dróg Powiatowych z przedstawicielami KPP 

Zebranie wiejskie w Luborzycy
Wydział Ruchu Drogowego, pracownikami Urzędu 
Gminy oraz przedstawicielami samorządu w oso-
bach Przewodniczącej Rady Gminy pani Małgo-
rzaty Doniec oraz radnej miejscowości Luborzyca. 
Jak dodała, kończąc swoją wypowiedź pani K. Kon-
wecka-Hołój: „Większość z nas jest rodzicami i tro-
ska o bezpieczną drogę dziecka do szkoły jest naszym 
wspólnym obowiązkiem i nadrzędnym zadaniem dla 
właściciela drogi (ZDP) oraz gminy”.

W dalszej części zebrania została podjęta dys-
kusja w temacie wprowadzenia nazw dróg gmin-
nym na terenie Luborzycy. W trakcie dyskusji wy-
pracowane zostały nowe propozycje, które będą 
poddane konsultacji społecznej, wśród osób za-
mieszkujących daną drogę.

Kolejne zebranie wiejskie w Luborzycy plano-

wane jest wstępnie na miesiąc kwiecień, a dokład-
na informacja o jego terminie, będzie podana m.in. 
w „Wiadomościach Lokalnych”, „Krzyżu Luborzyc-
kim”, na Fb Luborzyca i przyjaciele, poprzez apli-
kację „Blisko”, stronę internetowa Urzędu Gminy, 
ogłoszenia na tablicach oraz informację pisemną 
skierowaną przez Sołtysa Luborzycy do mieszkań-
ców.

Kończąc zebranie, zarówno pani Radna jak 
i Sołtys Luborzycy serdecznie podziękowali 
wszystkim mieszkańcom za tak liczny w nim udział, 
co pokazuje zaangażowanie i chęć wspólnego dzia-
łania na rzecz Luborzycy i całej naszej gminy.
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3 marca w Garwolinie odbyły się dwa turnieje 
cheerleaders otwierające nowy sezon taneczny. 
Pierwszym były eliminacje do Mistrzostw Polski 
duetów. W zmaganiach wzięły udział 4 duety re-
prezentujące naszą gminę. Trzy z nich otrzymały 
nominację do startu w Mistrzostwach, które odbę-
dą się w kwietniu w Chorzowie. Debiutujący duet 
Blanki Brodowskiej i Dominiki Jamróz, trenujących 
w składzie „Little Unique”, otrzymał także brązowy 
medal. Drugim turniejem była rywalizacja zespoło-
wa w zawodach z cyklu Grand Prix Polski. Zespół 
„Unique Kids” trenujący od września w nowym 
składzie wywalczył 3 miejsce w kategorii „Pom 

Dance Elite Junior Młodszy”. Grupa „Unique Pro” 
startująca w kategorii „Pom Dance Elite Junior” 
otrzymała 2 miejsce. Mimo późnej godziny wystę-
pów oba składy wyróżniły się ogromną energią 

Podkarpackie Jasło w dniu 3 marca br gościło 
zawodników VIII Otwartych Mistrzostw Miasta 
Jasło rozgrywanych w ramach cyklu turniej „In-
ternational Judo League”. W turnieju wzięło udział 
490 zawodników z 40 klubów z Polski, Kosowa, 
Czech i Słowacji. Zawody rozgrywano w trzech ka-
tegoriach wiekowych (dzieci, młodzików i juniorów 
młodszych). Reprezentujący naszą gminę zawodni-
cy Natalia Zięciak i Wojciech Małczyk startowali 
w kategorii U15 młodzików. Natalia Zięciak star-
tująca w kategorii U15 do 63 kg stoczyła 3 walki. 
W pierwszej, po wykonaniu rzutu wygrała na waza-
ri z zawodniczką ze Słowacji, w drugiej walce przez 
ippon uległa zawodniczce ze Skoczowa. W swojej 
ostatniej walce Natalia zwyciężyła zawodniczkę 
z Opola przez dwa rzuty ocenione na wazari, co 
w ostateczności złożyło się na pełny ippon, czyli 

W naszym Centrum Kultury i Promocji mamy 
możliwość korzystania z udziału w treningach 
sztuk walki. Jest to judo, kung fu wushu i kick-
boxing. Zanim zdecydujesz i podejmiesz wyzwanie 

Przede wszystkim dla siebie! Odpowiedź jed-
nak jest nieco bardziej złożona i składa się na nią 
wiele pozytywnych czynników. Twoje zdrowie, 
po pierwsze. Jak to mówią w zdrowym ciele zdro-
wy duch i nie da się temu zaprzeczyć. Sporo osób 
budząc się rano zauważa, że coś jest nie tak i że 
najwyższy czas coś zmienić. Praca, dom, praca... 
Brzuch rośnie od siedzenia na kanapie, mała ilość 

Wystartowaliśmy! Już 4.03.2018 odbyły się 
pierwsze lekcje tanga argentyńskiego w Centrum 
Kultury i Promocji Kocmyrzów Luborzyca. Przez 
kolejne 4 tygodnie prowadzący Agnieszka Danek 
i Kamil Budziński będą wprowadzać nas w tajniki 
tego tańca, a jeśli uczestnicy poczują niedosyt, lek-
cje te będą nadal kontynuowane. Na pierwszych 
zajęciach nauczyciele pokazali nam postawę, usta-
wienia rąk oraz zasady wykonywania kroków pod-
stawowych, które stopniowo będziemy rozwijać 
i „ukwiecać” różnymi ozdobnikami. Atmosfera na 
zajęciach jest niesamowita, wszyscy wykonują ćwi-

Sukcesy Cheerleaders

Jasielskie podium judoków

Trenuj sporty walki w CKiP
Warsztaty Tanga w CKiP

i zebrały gromkie brawa za swoje występy. Dla 
większości zawodniczek był to pierwszy start w za-
wodach cheerleaders oraz pierwsza rywalizacja na 
szczeblu ogólnopolskim.

Start w turniejach jest głównym celem grup 
cheerleaders trenujących w CKiP. Cheerleading 
staje się coraz popularniejszą formą tańca i gimna-
styki zarówno w Polsce, jak i na świecie. Obecnie 
w Polsce działają dwie organizacje zajmujące się 
promowaniem tego sportu: Polskie Stowarzysze-
nie Cheerleaders oraz Polska Federacja Tańca. Za-
wodnicy z grup „Unique” są członkami obu tych or-
ganizacji. Dzięki temu mają możliwość rywalizować 
w najbardziej prestiżowych turniejach. Nad pro-
fesjonalnym przygotowaniem zawodniczek czu-
wa trener zespołu Lidia Stefańska, która w lutym 
ukończyła egzaminem kolejne szkolenie, otrzymu-
jąc najwyższe uprawnienia instruktorskie.

czenia z niezwykłą starannością, słuchają uwag in-
struktorów. Jako nauczyciel tańca, co prawda inne-
go, jestem pod wrażeniem muzykalności, zdolności 
i pasji jaka jest wśród uczestników! Mam nadzieje, 
że już niebawem wszystkie pary zaczną brać udział 
w tzw. „milongach” i będą mogły zaprezentować 
swoje umiejętności na innych parkietach.

Anna Mucha-Nowak

zwycięstwo przed czasem. Ostatecznie Natalia za-
kończyła rywalizację na II miejscu. Drugi z naszych 
reprezentantów Wojciech Małczyk rywalizujący 
w kategorii U15 do 81 kg dwukrotnie przez ippon 
pokonał rywali i zajął I miejsce w swojej wadze. 

Ogłoszenie
Poszukujemy dwóch chętnych i odważnych mężczyzn, którzy chcieliby do nas jeszcze dołączyć 
i nauczyć się tanga argentyńskiego, a nie mają partnerki. Mamy dwie wolne Panie bez pary. Zajęcia 
odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.15 – I grupa, o 18.30 – II grupa – serdecznie zapraszamy.

i

trenowania sztuka walki poznaj bliżej ich specyfikę 
przedstawioną przez trenerów poszczególnych 
sekcji.

Dlaczego warto trenować kickboxing?

ruchu i codzienne stresy i monotonia wprowadzają 
nas w zły nastrój. I BUM! Decydujesz się przyjść 
na nasz trening. Oczywiście wszystkie problemy 
świata nagle nie znikają, ale zaczyna Ci się podobać 
ta forma ruchu. Pracuje całe twoje ciało, urucha-
miasz wszystkie mięśnie nawet te, o których nie 
miałeś pojęcia. Znacznie poprawia się twoja spraw-
ność i koordynacja. Po czasie (który i tak mija, czy 
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ćwiczysz czy nie...) wzmacniasz się fizycznie i psy-
chicznie. Po prostu czujesz się mocny i pewniejszy 
siebie. Umiejętności które nabędziesz z pewnością 
przydadzą się w sytuacji realnego zagrożenia. Szko-
da marnować czas. Być może boisz się wykonać ten 
pierwszy krok. I tu nic łatwiejszego, najzwyczajniej 
weź z szafy luźny ubranie i przyjdź na salę. Przy-
wita Cię przyjacielska atmosfera, każdy będzie Ci 
chciał pomóc w ćwiczeniach i doskonaleniu technik. 

Na pewno poznasz ciekawych ludzi, a może nawet 
nawiążesz nowe przyjaźnie. Dla ambitnych „zapa-
leńców” przewidziana jest rywalizacja sportowa. 
Udział w zawodach sportowych Polskiego Związku 
Kickboxing.

Jeżeli jeszcze się wahasz wymienię kilka pozy-
tywnych aspektów systematycznego uprawiania 
kickboxingu:

• wyładowanie stresu (odreagujesz po ciężkim 
dniu),

• pasja (gdy się spodoba to może być twój styl 
życia),

• lepsze samopoczucie (podczas wysiłku wydzie-
lają się endorfiny, tzw. hormon szczęścia),

• przygoda życia (będziesz miał co wspominać, 
a może opowiadać swoim dzieciom lub wnukom 
o treningach, obozach, turniejach...),

• sylwetka (to naturalna kolej rzeczy przy sys-
tematycznych ćwiczeniach i w miarę zdrowym 
odżywianiu, wyrzeźbisz mięśnie i spalisz zbęd-
ny tłuszcz),

• samoobrona (techniki wybrane w kickboxingu 
są niezwykle skuteczne, może zdarzyć się że 
szybko obezwładnisz napastnika),

• sztuka walki (czyli piękno tego sportu. Poje-
dynki zawodników na najwyższym poziomie. 
Nokautujące ciosy, które potrafią być również 
bardzo efektowne jak np. kopnięcia obrotowe)

• charakter i dyscyplina (wiedząc na ile Cię stać, 
i stale pokonując swoje słabości stajesz się sil-
niejszy psychicznie. Pamiętaj że robisz to dla 
siebie i nikt Cię do tego nie będzie zmuszać. 
Systematyka i dawanie z siebie stu procent daje 
niesamowite wyniki, o czym sam się przeko-
nasz),

• przynależność (identyfikacja z klubem, zrze-
szonym w Polskim Związku Kickboxingu). 

Zajęcia w naszym Centrum prowadzi Piotr So-
kół – licencjonowany instruktor kickboxingu, po-
siadacz I Dana czyli czarnego pasa. Doświadczony 
i aktywny zawodnik z kontraktem w najlepszej Pol-
skiej organizacji profesjonalnego kickboxingu DSF 
KICKBOXING CHALLENGE). W każdej chwili mo-
żesz do nas dołączyć. 

Nigdy nie jest za późno, żeby coś zmienić lub 
rozpocząć coś nowego, a najlepszy moment jest 
właśnie TERAZ. Czekamy na Ciebie w każdy wto-
rek w sali szkoły podstawowej w Luborzycy (wej-
ście od tyłu budynku) oraz czwartek w CKiP o go-
dzinie 18:45. Zapraszamy osoby powyżej 12 roku 
życia!

Czym jest Wushu? Bardziej znane jako Kung Fu 
zostało rozpropagowane przez takich mistrzów jak 
Bruce Lee, Jackie Chan czy Jet Li. Najbardziej po-
pularny i rozpoznawalny styl Kung Fu wywodzi się 

Dlaczego warto trenować Wushu?

z klasztoru Shaolin, a chińscy mnisi poprzez wielo-
letnią modyfikację stworzyli obecnie znaną formę 
sztuk walki. Oprócz oczywistych wartości jakie nie-
sie za sobą uprawianie tej dyscypliny sportu takich 

jak poprawa sprawności fizycznej czy koordynacji. 
Uczy ona również dyscypliny i systematyczność, co 
przekłada się na własny rozwój. Treningi skierowa-
ne są przede wszystkim do dzieci i młodzieży i mogą 
w nich uczetniczyć zarówno chłopcy jak i dziewczy-
ny. Swoją przygodę z Kung fu rozpoczynają już dzie-
ci w wieku lat 5. Treningi prowadzi doświadczony 
zawodnik 28 krotny zloty medalista na arenie kra-
jowej i międzynarodowej, trener, sędzia, choreo-
graf, kaskader i wykładowca – Michał Adamowicz. 
Aktualnie posiadacz III Duana (stopień mistrzow-
ski) i I Duana klasy Międzynarodowej Na treningi 
zapraszamy w poniedziałki i piątki od 16.00–17  
i 17.00–19.00 w Sali sportowej SP Luborzyca.

W sobotnie popołudnie 10 marca w Centrum 
Kultury i Promocji odbyło się ciekawe wydarzenie 
dedykowane kobietom z naszej gminy i nie tylko. 
Spotkanie to podzielone było na kilka tematycz-
nych obszarów dotyczących zdrowia, urody, ruchu 
i form relaksacji. Jako pierwsza prelegentka wy-
stąpiła współpracująca z CKiP trenerka personal-
na i doradca dietetyczny Maja Moczyńska-Papka 
z wykładem na temat płaskiego brzucha. Obaliła 
mity na temat pozbywania się oponki oraz jak na 

tacy podała skuteczne metody walki z otyłością 
brzuszną. Kolejnym prelegentem był Marek Zarze-
ka, trener FET (Freedom Emotional Terapy), coach 
i naturaopata, którego wykład dotyczył zdrowego 
odżywiania w dobie niezdrowych przetworzonych 
produktów oraz wpływu dysfunkcji kręgosłupa na 
nasze zdrowie. Pan Marek również w naszym Cen-

III Kongres Kobiecości

trum prowadzi swoje zajęcia „Zdrowy Kręgosłup”, 
które gorąco polecamy we wtorki o godzinie 19.00. 
Równolegle do wykładów skorzystać można było 
z porad profesjonalnych kosmetyczek z lokalnej 
„Ambasady Piękna”. Panie wykonywały odmła-
dzające zabiegi na twarz przy użyciu nowoczesnej 
metody jonoforezy i radio frekwencji, które te spra-
wiają że w widoczny sposób nasza twarz młodnieje. 
Rezultaty tych zabiegów z kwasem hialuronowym 
są natychmiastowe!

Kolejny panel podczas Kongresu to energe-
tyczna i zmysłowa lekcja salsy , którą w zastępstwie 
poprowadził tancerz, trener, sędzia i choreograf 
Michał Kostempski. Ta forma ruchu pozwala wydo-
być z każdej kobiety nieposkromione pokłady ener-
gii i wdzięku oraz poprawić poczucie rytmu, nastrój 
i samoocenę. Latynoska muzyka porywa do tańca 
a przy tym w przyjemny sposób rzeźbi sylwetki 



MARZEC NR 5–6/259–260 MARZEC NR 5–6/259–260

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2322

AKTUALNOŚCI

A
KTU

A
LN

O
ŚC

I

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

A
KTU

A
LN

O
ŚC

I

2322

tancerek. W następny styl taneczny wprowadził 
nas instruktor tańca Kamil Nowak, a była to Rum-
ba Kubańska. Jest to taniec, który wyzwala gracje 
i zmysłowość u partnerki, bowiem jest to taniec 
miłości, którego bohaterką jest kobieta odważna 
i namiętna. Takie też panie wytańczyły piękną cho-
reografie na parkiecie CKiP.

Na finał tego niesamowitego kobiecego święta 
można było jak co rok zrelaksować się przy dźwię-
kach mis i gongu podczas niesamowitego koncertu 
„Harmonia dźwięku”, który zagrała Dorota Ko-
walska. W trakcie „kąpieli w dźwiękach” całe ciało 
wchodzi w rezonans, co sprawia, że pobudzone zo-
stają zakończenia nerwowe mięśni, stawów, kości 
i tkanek. Przenikając przez wszystkie organy we-
wnętrzne dźwięk przywraca ich pierwotną równo-
wagę a wibracja regeneruje organizm poprzez re-
gulację częstotliwości komórek. Podczas koncertu 
zarówno gong jak i misy emitują wibracje o różnych 
częstotliwościach a harmoniczne tony wprowadza-
ją uczestników w stan głębokiego relaksu.

Z pewnością każda z uczestniczek III Kongresu 
Kobiecości pod hasłem „Kobieta piękna i zdrowa” 
doświadczyła miłych wrażeń spędzając to popo-
łudnie w gronie wspaniałych koleżanek. Być może 
spotykamy się ponownie za rok. 

Centrum Kultury i Promocji uprzejmie informuje iż w terminie 29.03–3.04 trwać będzie 
przerwa świąteczna. Życzymy miłego wypoczynku!

Przerwa Świąteczna w CKiP
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6 stycznia 2018 roku po raz dziesiąty Orszak 
Trzech Króli przeszedł ulicami 644 miejscowo-
ści w Polsce i 14 poza granicami. Orszak odbył się 
w Afryce (Rwanda, Kongo), w USA oraz w pięciu 
krajach Europy. W organizację Orszaków zaan-
gażowało się ponad 60 tys. wolontariuszy, a za 
Trzema Królami do stajenki podążało ponad milion 
osób. W przygotowanie Orszaków angażowały się 
nie tylko organizacje kościelne, ale również świec-
kie: instytucje państwowe, stowarzyszenia, grupy 
nieformalne oraz szkoły. Były Orszaki, gdzie królo-
wie podążali konno lub nawet na wielbłądzie, a po-
chody zamykali np. motocykliści. Wiele Orszaków 
kończyło się wspólnym kolędowaniem i poczęstun-
kiem.

Okazało się, że Orszak Trzech Króli to nie tylko 
jednodniowe wydarzenie. Fundacja zorganizowała 
szereg działań towarzyszących, przede wszyst-
kim ogólnopolskich konkursów, głównie dla dzieci 
i młodzieży np. plastyczny, fotograficzny, poetycki, 
konkurs szopek oraz konkurs, który cieszy się co-
rocznie ogromnym powodzeniem: „Głosuj na wiel-
błąda i wygraj korony”. To specyficzna rywalizacja 
pomiędzy miejscowościami organizującymi orszaki.

Ważnym jest, że Orszak Trzech Króli 2018 jest 
uważany za jedną z największych imprez w roku 
świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Jeszcze o Orszaku Trzech  
Króli słów kilka...

niepodległości. Dlatego tegoroczny śpiewnik za-
wiera 14 polskich kolęd opatrzonych rysem hi-
storycznym p. J. Kowalskiego. To zaproszenie do 
wędrówki przez dzieje Polski i ukłon w stronę wol-
ności.

10 marca 2018 r. w Domu Arcybiskupów 
Warszawskich odbyło się podsumowanie Orsza-
ków Trzech Króli 2018. Naszą parafię (a nawet 
diecezję) na konferencji zorganizowanej przez 
Fundację „Orszak Trzech Króli” w Warszawie 
reprezentowała pani Jadwiga Walczak – organi-
zatorka luborzyckiego orszaku w towarzystwie 
pań: Grażyny Ciępki oraz Anny Kramarz.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 osób – 
przedstawicieli organizatorów Orszaków z całej 
Polski. Tradycyjnie swoja obecnością zaszczycił 
uczestników ks. Kardynał Kazimierz Nycz.

Uczestnicy konferencji mieli okazję podzielić 
się z innymi swoimi osiągnięciami, ciekawostkami 
z przebiegu orszaku.

Z konferencji wszyscy wyjechali z głowami peł-
nymi pomysłów na kolejny rok oraz z dyplomami.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, orga-
nizacje pozarządowe, grupy nieformalne, szkoły, 
dzieci i młodzież do włączenia się w przyszłorocz-
ną organizację luborzyckiego orszaku.

Anna Kramarz

Od 19 lat Szkoła Podstawowa w Goszczy nosi 
imię gen. Mariana Langiewicza. Postać ta została 
obrana Patronem Szkoły na pamiątkę pobytu Ge-
nerała ze swoim oddziałem w Goszczy w dniach 6 
– 11 marca 1863 r.

Praca wychowawcza wokół Patrona wpisana 
jest w Statut Szkoły i prowadzona przez cały rok. 
Jednak jej wzmożenie następuje od stycznia do 
marca, by przed Świętem nasi wychowankowie byli 
do niego dobrze przygotowani.

Tegoroczne hasło obchodów „Na ludowo …” re-
alizowane było poprzez różnorodne formy działań, 
m.in.: godziny wychowawcze, apele tematyczne, 
konkursy wiedzowe, recytatorskie, artystyczne, 
plastyczne, fotograficzne, wystawki tematyczne, 
warsztaty artystyczne, wycieczki do miejsc zwią-
zanych z powstaniem styczniowym.

9 marca 2018 wszyscy uczniowie Szkoły 
uczestniczyli w warsztatach rękodzieła prowadzo-
nych przez artystkę ludową panią Jadwigę Wal-
czak oraz panie ze Stowarzyszenia „Aktywna Wieś 
Goszcza i Sadowie”. Uczniowie spotkali się także 
z Przyjaciółmi Szkoły – przedstawicielami Banku 
Chatman Financial panią Karoliną Bazarnik i panem 
Przemysławem Zielińskim.

Uwieńczeniem obchodów była Msza Święta 
w Kościele Parafialnym w Goszczy, odprawiona 
10 marca przez Proboszcza Parafii ks. Andrzeja 
Orlikowskiego, w asyście pocztów sztandarowych 
Szkoły i Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy, 
przy akompaniamencie organistki pani Jadwigi Ja-

Święto Szkoły – Patrona Szkoły – 155 rocznica  
wybuchu Powstania Styczniowego – inauguracja  
obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości

kubiak. Po Mszy uczestnicy obejrzeli program pa-
triotyczny uczniów, przygotowany przez nauczy-
cielki szkoły panie Marię Pęchalską i Małgorzatę 
Ziąbek, wysłuchali koncert Orkiestry Dętej „TON”, 
prowadzonej przez Prezesa pana Sebastina Regul-
skiego i Dyrygenta pana Eugeniusza Sokoła. W tej 
części obchodów uczestniczyli Goście – Przyjacie-
le Szkoły, m.in.: Wójt Gminy pan Marek Jambor-
ski, Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata 
Doniec, radni Powiatu pan Krzysztof Malik i pan 
Włodzimierz Tochowicz, radny Gminy pan Antoni 
Siry, Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” pani Anna 
Kurowska, Prezes OSP Goszcza pan Henryk Dut-
kiewicz, przedstawiciele Zarządu Gminnego PSL 
pan Stanisław Jungiewicz i pan Władysław Dej, 
Kierownik Biblioteki Publicznej w Goszczy pani 
Wiesława Zielińska, sołtys wsi Goszcza pan Adolf 
Siudek, sołtys wsi Polanowice pani Bogusława Ga-
łązkiewicz, nauczyciele-seniorzy oraz licznie przy-
byli mieszkańcy.

Część oficjalną zamykało zwiedzanie wystawy 
prac dzieci – owoc tegorocznych obchodów. Na za-
kończenie zaproszono wszystkich uczestników na 
degustację potraw regionalnych, przygotowanych 
przez rodziców i Stowarzyszenie „Aktywna Wieś – 
Goszcza i Sadowie.

Dyrektor Szkoły składa serdecznie podzię-
kowania wszystkim Gościom, Rodzicom i Miesz-
kańcom za udział w uroczystościach.
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Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gmi-
ny Kocmyrzów Luborzyca „Kolibaby” to organiza-
cja zrzeszająca na dzień dzisiejszy 13 Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu naszej gminy.

W 2018 r. rozpoczęłyśmy prace w ramach re-
alizowanego projektu „Klubiku u Babci i Wnuczka”, 
projektu kontynuowanego od 2016 r. za który Sto-
warzyszenie „Kolibaby” otrzymało nagrodę „Skrzy-
dła Dobroci”. Obecnie Klubik działa w Kocmyrzo-
wie w dniach: wtorek, środa, czwartek od godziny 
15.30–19.30. W ramach naszych spotkań Panie, 
Panowie, młodzież spotykają się na ćwiczeniach 
rehabilitacyjnych, warsztatach z rękodzieła, warsz-
tatach teatralnych.

Kocmyrzów stała się miejscem spotkań licznej 
rzeszy uczestników, którzy przychodzą z ochotą 

O tym, że można uczyć się efektywnie o każdej 
porze dnia i z wykorzystaniem różnorodnych me-
tod i form pracy, przekonują się na bieżąco ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Goszycach, uczest-
nicząc w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, 
projektach, programach i ciekawych przedsię-
wzięciach, właśnie takich jak „Noc w szkole”, która 
miała zarówno swój wymiar dydaktyczny jak i prak-
tyczny. Aby przygotować uczniów do radzenia so-
bie w różnych sytuacjach, w tym do 10-dniowego 
wyjazdu do Włoch nauczyciele za aprobatą rodzi-
ców zorganizowali wspominaną już powyżej „Noc 
w szkole” pod hasłem „Jestem samodzielny”. Jej ce-

lem było stworzenie uczniom warunków do nauki 
samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności 
podejmowania ważnych dla siebie i innych decyzji. 
Wspólne uczestnictwo w tej „przygodzie” pozwoli-

ło opiekunom realizować założone cele. Uczniowie 
z klas IV–VII mieli możliwość poznać inne, niż na co 
dzień, formy spędzania wolnego czasu, być współ-
organizatorami dobrej nauki i zabawy, a nocowanie 

„Kolibaby” działają... „Noc w szkole” w Goszycach

aby podzielić się własnymi umiejętnościami i miło 
spędzić czas. Rosnąca ilość chętnych na ćwiczenia 
rehabilitacyjne prowadzone przez panie z NZOZ 
„Madzia” Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Mag-
dalena Tarasin-Serafin, wpłynęła na rozszerzenia 
prowadzenia zajęć o szkołę podstawową w Pie-
trzejowicach, gdzie zajęcia odbywają się w środy 
o godzinie 18.00. W okresie wakacyjnym planuje-
my zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z te-
renu naszej gminy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczest-
nictwa w zajęciach prowadzonych przez nasze 
Stowarzyszenie, a także osoby chętne do pomocy 
i współpracy.

Magdalena Tańska

poza domem na pewno uczyniło z nich osoby bar-
dziej dorosłe, samodzielne i odpowiedzialne. Taka 
„Noc w szkole” to doskonała okazja dla nauczycieli 
do lepszego poznania wychowanków. Zorgani-
zowane zabawy, gry, zadania były tak pomyślane 
i zaplanowane, by pokazać dzieciom, że najbardziej 
owocna i najważniejsza jest współpraca, zaanga-

żowanie i konstruktywne działanie wszystkich. 
Podczas „Nocy w szkole” dzieci poznały ją od innej, 
mniej oficjalnej strony. Atmosfera zabawy, wzajem-
nej akceptacji, życzliwości, która towarzyszyła tej 
imprezie zapewne pozwoli im polubić szkołę i od-
naleźć w niej swoje miejsce. Równocześnie okazało 
się, że można sprawić dzieciom wiele przyjemność, 
pokazać im wartościowy, przyjemny i rozwijający 
sposób spędzania czasu wolnego. Atrakcjami „Nocy 
w szkole”były m.in.: zabawy i konkursy (składanie 
śpiworów, koców, ubrań, wiązanie sznurówek, wy-
prasowanie zmiętego ubrania, bandażowanie gło-
wy, wieszanie prania, przyszywanie guzików, przy-
gotowanie do prania różnokolorowych, białych, 
lekko zabrudzonych i brudnych ubrań, zaplatanie 
warkocza, wiązanie krawatów, pakowanie walizek, 
ścielenie łóżek, oblekanie poduszek i kołder), sa-
modzielne przygotowanie posiłku, przygotowanie 
najprzytulniejszego miejsca do spania, planowanie 
kosztów wycieczek,poranne porządki tj. sprząta-
nie klas i przygotowanie ich do prowadzenia zajęć, 
nocny seans filmowy, zajęcia teatralne, dyskoteka 
i „pidżama party”oraz liczne konkursy wiedzy, qu-
izy, krzyżówki, rebusy.

Z przyjemnością i prawdziwą satysfakcją nale-
ży podkreślić, iż nasza „Noc w szkole” okazała się 
bardzo dobrym pomysłem, a wszyscy jej uczestnicy 
świetnie się bawili.
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Uczniowie gimnazjalnych klas III Szkoły Pod-
stawowej w Luborzycy realizują 2 godziny tygo-
dniowo tzw. zajęć artystycznych. W zajęciach gru-
py florystycznej uczestniczy 25 uczniów, w tym 10 
chłopców. Priorytetem tych zajęć jest kształcenie 
zdolności manualnych, poprzez tworzenie nietu-
zinkowych i oryginalnych prac plastycznych. Na-
szym celem jest to, aby kompozycje florystyczne 
nie kojarzyły się naszym uczniom tylko z najprost-
szym włożeniem kwiatów do wazonu. Tematyka 
wykonywanych prac powiązana jest ściśle z kalen-
darzem. Zaczęliśmy od rozciętych dyni z żywymi 
kwiatami, z liści klonu powstawały wyjątkowe róże, 
z masy solnej tworzyliśmy podstawki w kształcie 
liści do „suchych” stroików. Od podstaw kompo-
nowaliśmy wieńce na groby najbliższych. Blask 
lampionów oklejonych kolorowymi liśćmi stworzył 
romantyczny nastrój podczas szkolnej uroczy-
stości z okazji „Dnia Nauczyciela” (teraz tworzą 
„klimat” w domach autorów). Wiele satysfakcji 
przyniosły efekty wykonanych różnorodnych de-
koracji świątecznych: ażurowe bombki z kordonka 
czy wyjątkowej urody bombki styropianowe okle-
jane makaronem. Uczniowie wykonali także m.in.: 
duże bukiety z suszu, będące dziś dekoracją naszej 

9 lutego 2018 r. w naszej szkole mieliśmy za-
szczyt gościć kwintet wiolonczelowy „Cellostrada”. 
Zespół założony jest przez grupę pięciu przyjaciół: 
Michała Świstaka, Radosława Bukałę, Michała 
Dąbka, Miłosza Krchę i Marcina Kuliga. Jest jedy-
nym takim kwintetem w Polsce oraz na świecie. Re-
gularnie występuje na scenie Opery Krakowskiej, 
współpracuje z Teatrem Starym w Krakowie, Piw-
nicą pod Baranami, Krakowskim Kabaretem „Loch 
Camelot” oraz Filharmonią Krakowską. W jego ob-
szernym repertuarze znajdują się m.in. bałkański 
folk, tradycyjna muzyka latynoamerykańska, tan-
ga Astora Piazzoli, oraz dzieła najwybitniejszych 
kompozytorów muzyki filmowej takich jak Ennio 
Morricone, Hans Zimmer czy Clint Mansell. Arty-
ści w profesjonalny i zajmujący sposób przedstawili 

8 lutego uczniowie klasy I wraz z wychowaw-
czynią panią Danutą Kaniowską udali się do Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, która 
jest główną biblioteką województwa małopolskie-
go. Maluchy przemierzając liczne korytarze, mają-
ce ponad 200 metrów długości, miały okazję podzi-
wiać ekspozycje malarstwa, fotografii oraz nabyć 
przydatną wiedzę na temat biblioteki, którą z wiel-
ką chęcią i zaangażowaniem podzieliła się z nimi 
pani Maria Banachowska, mama jednego z naszych 
pierwszaków, a zrazem pracownik biblioteki. Pod 
jej nadzorem uczniowie zwiedzili wypożyczalnie: 
dla dzieci, muzyczną, zbiorów obcojęzycznych oraz 
książki mówionej i brajlowskiej. Najbardziej były 
zaciekawione pomieszczeniami gdzie odnawia się , 
naprawia i oprawia zniszczone książki. Zaimpono-
wała im również wielkość nie tylko samej biblioteki, 
ale również i zbiorów znajdujących się tam, które 
obejmują około 500 tysięcy jednostek. Instytu-
cja oprócz książek i czasopism gromadzi również 
zbiory specjalne m.in. płyty analogowe i CD, płyty 
DVD, CD-ROM-y, filmy na taśmie 16 mm, książkę 
„mówioną” i brajlowską, dokumenty życia spo-
łecznego. WBP zapewnia także dostęp do katalo-
gowych i pełnotekstowych baz elektronicznych 
zarówno na miejscu jak i on-line, oferując użyt-

Floryści, czyli gimnazjalni artyści 

Co nowego w SP Prusy?

biblioteki i sekretariatu, obrazy florystyczne w ra-
mach, kaskadowe kompozycje, a urokliwe gałęzie 
derenia ozdobione kwiatami hortensji stały bazą 
wyjątkowych stroików. Różnorodność stosowa-
nych form, metod i technik z zakresu florystyki 
w połączeniu z pomysłowością, kreatywnością 
i uzdolnieniami uczniów przynosi wyjątkowe efekty 
ich prac. Powstają nietuzinkowe „arcydzieła”, które 
są wizjami i wyrazem zaangażowania jego autora. 
W trakcie zajęć uczniowie z ogromnym zaangażo-
waniem wykonują swoje prace, a tym samym speł-
niają swoje artystyczne pasje. 

całej społeczności szkolnej utwory muzyki filmo-
wej oraz muzyki klasycznej. Koncert był przeplata-
ny podstawowymi, a zarazem ciekawymi informa-

„Niezwykły koncert”

„Pierwszaki” z wizytą w Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie

cja na temat instrumentu muzycznego, z jakim mają 
oni na co dzień do czynienia. Uczniowie dowiedzieli 
się m.in., że wiolonczela wywodzi się z grupy instru-
mentów smyczkowych, ma 4 struny oraz, że wkro-
czyła na scenę już w XV wieku. Poszerzyli swoją 
wiedzę także o budowę i procesy przekształcania 
się wiolonczeli na przestrzeni lat. Koncert został 
przyjęty z dużym entuzjazmem. Była to interesują-

ca lekcja muzyki.
Cieszymy się, że mogliśmy gościć w naszych 

murach tak znakomitych artystów, a to wszystko 
dzięki naszemu rodzicowi z klasy pierwszej – panu 
Michałowi Świstakowi, który zorganizował to nie-
zwykłe spotkanie muzyczne. Serdecznie dziękuje-
my!

kownikom 400 miejsc w czytelniach i 40 stanowisk 
komputerowych.

Oprócz zwiedzania i krótkich prelekcji, dzie-
ci miały zorganizowaną lekcję biblioteczną wraz 
z uroczystym pasowaniem na czytelników. Po zło-
żeniu wspólnego ślubowania otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, zakładki do książek oraz słodycze. 
Uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawczy-
nią składają serdeczne podziękowania dla pani 
Marii Banachowskiej za zorganizowanie i ciepłe 
przyjęcie ich w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Krakowie.

Danuta Kaniowska

Jakże często prawdziwym okazuje się przysło-
wie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Najlepszym 
tego przykładem jest fakt, iż stosunkowo nielicz-
na część mieszkańców naszej gminy zdaje sobie 
sprawę jak wiele wyjątkowo cennych zabytków 
sztuki sakralnej znajduje się w kościołach parafial-
nych znajdujących się na terenie naszej gminy. Po-
niższym tekstem rozpoczynamy cykl artykułów, 

Nieznane skarby sztuki sakralnej naszej gminy – część I

Luborzycka antaba

w których postaramy się przybliżyć Państwu naj-
cenniejsze „skarby” naszych świątyń.

Naszą „wędrówkę” po kościołach naszej gminy, 
w trakcie której postaramy się przedstawić „pereł-
ki” sztuki sakralnej, jakie w nich możemy znaleźć 
rozpoczynamy od Kościół p.w. Znalezienia i Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy. Przy-
pomnijmy, iż świątynia ta jest najstarszą budowlą 
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sakralna na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
Pierwotny, drewniany kościół ufundowany został 
przez Iwo Odrowąża biskupa krakowskiego, wcze-
śniej kanclerz Leszka Białego, księcia krakowsko- 
sandomierskiego na początku lat dwudziestych XIII 
w. Jego budowa miała miejsce najprawdopodobniej 
w latach 1218 – 1222. Obecny, późnogotycki ko-
ściół murowany, pochodzi z około 1433 r., a jego 
fundację wiąże się z osobą Mikołaja Hinczowicza, 
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i doradcy 
króla Władysława Jagiełły.

I to właśnie w luborzyckiej świątyni możemy 
zobaczyć jeden z najcenniejszych, a zapewne naj-
starszy zabytek sztuki sakralnej znajdujący się na 
terenie naszej gminy. Zabytkiem tym jest romańska 
antaba z brązu pochodzącą z XII stulecia, która tra-
fiła tutaj najprawdopodobniej z jednego z krakow-
skich kościołów romańskich. Dziś, niestety nie spo-
sób określić, który to był kościół. Nie sposób też 
określić, za czyją sprawą antaba ta trafiła do Lubo-
rzycy. Być może została ona podarowana kościo-
łowi przez jego fundatora biskupa Iwo Odrowąża, 
a być może dotarła tu dużo później, jako dar wspo-
mnianego już Mikołaja Hinczowicza, co wydaje się 
być wersją o wiele bardziej prawdopodobną. Wia-
domo z pewnością, że antaba pochodzi z okresu 
wcześniejszego niż powstanie pierwszego kościoła 
w Luborzycy.

Trudno w tym miejscu, nie zadać sobie pytania 
czym jest antaba i do czego służy, dlaczego jest taka 
cenna. Postarajmy się zatem znaleźć odpowiedzi na 
te pytania. Wywodzące się z języka niemieckiego 
słowo „antalm” oznacza w dużym uproszczeniu 
uchwyt stały lub ruchomy przytwierdzony do 

drzwi wejściowych, szuflad i służący ich otwarciu. 
Odlana z brązu, cyzelowana antaba luborzycka ma 
kształt okrągłej tarczy, jej środek przedstawia lwią 
głowę. W otwartej paszczy zwierzęcia widzimy 
brodatą głowę mężczyzny. W widocznych jeszcze 
otworach w paszczy lwa umieszczony był zapewne 
brązowy pierścień, który mógł służyć do otwiera-
nia drzwi świątyni. Nie jest łatwo jednoznacznie 
wyjaśnić znaczenie symboliki antaby. Lew, często 
w średniowieczu uznawany za symbol czujności, 
śpiąc z otwartymi oczyma strzegł kościoła po jego 
zamknięciu. Trudno jednak jednoznacznie określić 
znaczenie głowy mężczyzny w paszczy zwierzęcia. 
Może to świętokradca pochwycony przez czujnego 
lwa, może zaś tylko swobodny motyw twórcy anta-
by. Imię i pochodzenie wykonawcy tego dzieła po-
zostanie prawdopodobnie zagadką na zawsze. Zda-
niem A. Bochnaka i J. Pagaczewskiego,historyków, 
którzy najdokładniej przebadali zabytki luborzyc-
kiego kościoła, antaba ta powstała poza granica-
mi Polski (została wykonana najprawdopodobniej 
przez artystę z kręgu nadmozańskiego (Dinanat – 
płd. Belgia), bądź też została wykonana przez twór-
cę przybyłego do Polski ze wspomnianego regionu.

Antaba znajdująca się w Luborzycy należy do 
najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej, jakie 
zachowały się w Polsce. O jej wartości świadczy nie 
tylko jej wiek,nie tylko fakt, iż jest ona jednym z nie-
wielu tego typu zabytków sztuki romańskiej zacho-
wanych w Polsce ale przede wszystkim artyzm jej 
wykonania. Obecnie na drzwiach wejściowych ko-
ścioła w Luborzycy eksponowana jest kopia tego 
jakże cennego zabytku romańskiej sztuki sakralnej.

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

Oprac. J. St. Kozik

Oryginał Kopia
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