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XLVI Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

We wtorek 6 listopada 2018 r. w sali obrad 
Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XLVI Sesji 
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęła 
się ona od przeprowadzenia procedur formalnych 
tj. przyjęcia przez Radę Gminy porządku obrad 
oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XLV 
Sesji. Następnie, w pierwszym punkcie obrad, głos 
zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który 
przedstawił zebranym informację o pracy w okre-
sie pomiędzy XLV a XLVI Sesją Rady. W drugiej 
części swojego wystąpienia pan Wójt szczegółowo 
omówił przedstawioną prezentację multimedialną, 
która ukazywała szerokie spektrum działalności 
samorządu naszej gminy w okresie kończącej się 
właśnie kadencji 2014–2018, w tym m.in. szero-
ko rozumianą działalność inwestycyjną, wysokość 
pozyskanego zewnętrznego wsparcia finansowego 
czy też liczne, zrealizowane inicjatywy w zakresie 
oświaty, kultury czy też służby zdrowia. 

Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, 
w trakcie dalszej części obrad, Rada Gminy podjęła 
uchwały:
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/287/2017 

z dnia 28.12.2017 r., 

• w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bu-
dżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej na lata 2018–2025. 

Na zakończenie XLVI Sesji Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, będącej ostatnią sesją, kończącej 
się właśnie kadencji 2014–2018, Wójt Gminy, pan 
Marek Jamborski przekazał wszystkim Radnym 

serdeczne podziękowania za czteroletnią współ-
pracę oraz życzenia dalszej pomyślności zarówno 
w życiu osobistym, zawodowym jak i na niwie po-
dejmowanych działań społecznych.

Obchody 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę  
w naszej gminie

W niedzielę 11 listopada 2018 r. odbyły się 
w naszej gminie, tak jak i w każdym zakątku Polski, 
uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obcho-
dy, tego szczególnego dla każdego Polaka święta, 
z racji przypadającej w tym roku wyjątkowej 100 
jego rocznicy, miały wyjątkowo uroczysty charak-
ter. W naszej gminie tradycyjnie już rozpoczęła je 
uroczysta, koncelebrowana Msza św. w intencji Oj-
czyzny, odprawiona w kościele parafialnym w Lu-
borzycy przez proboszcza parafii w Prusach księ-
dza Bogusława Zająca oraz wikariusza luborzyckiej 
parafii księdza Mieszka Ćwiertnię, który wygłosił 
okolicznościową homilię. Oprawę muzyczną tego 
wyjątkowego nabożeństwa przygotowali muzycy 
z orkiestry dętej OSP Skrzeszowice „Skrzeszowian-
ka”. Mszę św. w luborzyckiej świątyni, uświetniły 
swoją obecnością poczty sztandarowe Gminnego 
Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych, Zarządu Gminnego ZOSP Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, jednostek OSP Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, Gminnego Koła Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny 
Kolpinga, Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa, Szkoły 

Podstawowej z Luborzycy, którą na tych uroczy-
stościach reprezentowały dwa poczty sztandaro-
we, szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych, 
a także poczty sztandarowe Szkół Podstawowych 

z Łuczyc, Karniowa, Goszczy i Prus.
Po zakończonej Mszy św. jej uczestnicy udali się 

pod Pomnik „Poległym za Ojczyznę”, przy którym 
wartę honorową pełnili druhowie z jednostek OSP 
w Marszowicach i Łososkowicach.

Uroczystość pod luborzyckim Pomnikiem 
rozpoczęło powitanie wszystkich jej uczestników 
przez Jerzego St. Kozika, który następnie przed-
stawił zebranym, krótkie tło historyczne wydarzeń 
roku 1918. Po zakończeniu tej wstępnej części 
rocznicowych obchodów, pod luborzyckim Pomni-
kiem „Poległym za Ojczyznę”, głos zabrał Wójt 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jambor-
ski, który w swoim wystąpieniu mówił o wyjątko-
wym znaczeniu obchodów Święta Niepodległości 
dla wszystkich Polaków, zarówno w jego aspekcie 
historycznym jak i współczesnym, podkreślając 
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przy tym wielką rolę zachowania pamięci historycz-
nej, która winna być dla nas ważnym drogowska-
zem podejmowanych działań: „Dziś my, jako Ich 
spadkobiercy, oddajemy Im hołd podejmując szereg 
działań, których celem jest nie tylko zachowanie pa-
mięci o Ich walce i poświęceniu, ale przede wszystkim 
manifestacja naszej polskości, dumy z naszych działań 
i osiągnięć, które są swoistą spłatą naszego długu”, jaki 
zaciągnęliśmy wobec tamtych pokoleń”. W dalszej 
części swojej wypowiedzi Pan Wójt zwrócił uwagę 
na znaczenia obchodów „Święta Niepodległości” 
dla przyszłości, jako inspiracji do pracy na rzecz 
wszechstronnego rozwoju Polski, a zwłaszcza na-
szej „Małej Ojczyzny” – Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca. Na zakończenie, pan Wójt złożył serdeczne 
podziękowania i życzenia wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy biorącym udział w tegorocznym 
„Święcie Niepodległości”. Podziękował także tym 
wszystkim osobom i organizacjom, które przyczy-
niły się do przygotowania w naszej gminie uroczy-
stości obchodów 100 rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległościowi.

Po wystąpieniu pana Wójta Marka Jambor-
skiego, przy akompaniamencie werbli, nastąpiło 
złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów pod Po-
mnikiem „Poległym za Ojczyznę” przez delegację 
Związku Kombatantów, Samorządu naszej gminy, 
Radego Powiatu Krakowskiego pana Krzyszto-
fa Malika, Radnego Powiatu Krakowskiego pana 
Włodzimierza Tochowicza, któremu towarzyszyli 
przedstawiciele gminnego Koła Prawa i Sprawiedli-

wości, Zarząd gminnej organizacji Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, Zarząd Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Stowa-

rzyszenia Rodziny Kolpinga z Luborzycy, Gminne-
go Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Miejscowego Koła Pszczelarzy w Kocmyrzowie, 
Oddziału Banku Spółdzielczego Rzemiosła oraz 
działających na terenie naszej gminy szkół, przed-
szkoli samorządowych w Dojazdowie i Luborzy-
cy, a także samorządowego żłobka w Luborzycy. 
W imieniu samorządu Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca kwiaty złożyli Radni Gminy Kocmyrzów-Lu-

borzyca wraz z Wójtem Gminy panem Markiem 
Jamborskim oraz Przewodniczącą Rady panią 
Małgorzatą Doniec, natomiast w imieniu Związku 
Kombatantów jego Prezes – porucznik Michał Po-
ciask i kapitan Mieczysław Żurek. Kolejnym punk-
tem uroczystości, które odbywały się pod „Pomni-
kiem Poległym za Ojczyznę” było jakże znamienne, 
a zarazem budujące wydarzenie czyli symboliczne 
„wypuszczenie” biało-czerwonych baloników przez 
naszych najmłodszych mieszkańców, dzieci na co 
dzień uczęszczających do przedszkola i żłobka 
w Luborzycy.

Oficjalną część uroczystości rocznicowych pod 
Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” w Luborzycy 
zakończył koncert utworów patriotycznych w wy-

konaniu muzyków połączonych orkiestr dętych 
„Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic, „TON” z Gosz-
czy i „Kosynierzy” z Luborzycy pod batutą kapelmi-
strza pana Dariusza Pikora.

Dalsza część obchodów 100 rocznicy Odzy-
skania Niepodległości odbyła się w sali widowi-
skowej Centrum Kultury i Promocji, gdzie miała 
miejsce prezentacja specjalnego, okolicznościowe-
go programu artystycznego „Patriotyzm przez Po-
kolenia”, pod hasłem „Nasza Mała … Niepodległa”. 
Program ten został przygotowany przez Stowa-

rzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzie-
ży „Szansa”, Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca oraz Szkoły Podstawowe 
w Kocmyrzowie i Goszycach. Szczególną rolę przy 
realizacji tego programu artystycznego odegra-
ły panie: Anna Kramarz, Małgorzata Doniec ze 
Stowarzyszenia „Szansa”, panie Marzena Burly-
ta, Elżbieta Aleksandrowicz, Barbara Warelis –  
SP Kocmyrzów I, pani Jadwiga Klimek – SP w Go-
szycach oraz instruktorzy Centrum Kultury i Pro-
mocji pani Małgorzata Perc i pan Paweł Dys. Waż-
ną rolę w podkreśleniu patriotycznego charakteru 
programu pełniła towarzysząca mu oprawa multi-

medialna, przygotowana przez pana Mateusza Kra-
marza. Spektakl zaprezentowany przez młodych 
artystów, doskonalących na co dzień swoje umie-
jętności na zajęciach w Centrum Kultury i Promocji 
oraz uczniów Szkół Podstawowych w Kocmyrzo-
wie i Goszycach spotkał się z gorącym i bardzo 
emocjonalnym przyjęciem ze strony mieszkańców, 
którzy w tym roku wyjątkowo licznie uczestniczyli 
w naszych gminnych obchodach „Święta Niepodle-
głości”. Szczególne gorącymi brawami, publiczność 
obecna w Centrum Kultury, nagrodziła występ 

zespołu tańca ludowego, którym opiekuje się pan 
Kazimierz Cygan.

Podczas niedzielnych uroczystości rocznico-
wych, których druga część, jak już wspomniano 
odbywała się w Centrum Kultury, nastąpiło roz-
strzygnięcie konkursu fotograficznego pn. „Na-
sza Pamięć – miejsca Pamięci Narodowej Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca”, którego celem było pro-
mowanie miejsc pamięci znajdujących się na tere-
nie naszej gminy. Został on zorganizowany przez 
Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, Komisję Plano-
wania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy oraz 
Centrum Kultury i Promocji. Okolicznościowe 
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dyplomy uczestnikom i nagrody jego zwyciężczy-
niom wręczył Wójt Gminy pan Marek Jamborski, 
któremu towarzyszyli członkowie konkursowego 
jury. W konkursie tym zwyciężyły panie: Magda-
lena Rogozik (I miejsce), Dominika Dubas-Szlachta  
(II miejsce) oraz Hanna Jungiewicz (III miejsce).

Podobnie jak i w latach ubiegłych szczególnym 
punktem obchodów „Dnia Niepodległości” było 
wspólne śpiewanie najpopularniejszych pieśni i pio-
senek patriotycznych, których w tym roku głów-
nym animatorem był zespół wokalny „Serenada”.

Nie były to jednak wszystkie atrakcje, jakie 
w tą wyjątkowa niedzielę przygotowali dla naszych 
mieszkańców organizatorzy obchodów 100-le-
cia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. I tak 
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Mło-
dzieży „Szansa”, które od października tego roku 
realizuje projekt pt. „Etno-wehikuł czasu”, dofinan-
sowany przez Narodowe Centrum Kultury w ra-
mach Programu „Etnopolska”,zaprosiło na wysta-

wę fotograficzną będącą efektem udziału członków 
Stowarzyszenia i jego sympatyków w warsztatach 
etnograficzno-historycznych oraz sesjach fotogra-

ficznych, podczas których powstały prezentowa-
ne fotografie, których autorką jest pani Agnieszka 
Świat. Te stylizowane fotografie, przedstawiają ob-
raz nieistniejącego już świata, świata z początku XX 
stulecia. Również w ramach ww. projektu, wyko-
nany został specjalny etno-kalendarz na rok 2019, 
który w charakterze prezentu otrzymali od Stowa-
rzyszenia „Szansa” wszyscy uczestnicy spotkania 
w Baranówce. Dodatkowo uczestniczki projektu 
przygotowały specjalny, okolicznościowy kiermasz 
etno-pamiatek. Także Centrum Kultury i Promo-
cji przygotowało z okazji „Święta Niepodległości” 

specjalny upominek dla wszystkich jego uczestni-
ków. Był nim starannie wydany przez nasze gminne 
Centrum Kultury album prezentujący fotografie 
przesłane na wspomniany już wcześniej konkurs 
„Nasza Pamięć – miejsca Pamięci Narodowej Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca”. Również i ta publikacja 
była bezpłatnym prezentem dla wszystkich uczest-
ników uroczystości w Baranówce.

Obchody tegorocznego, jakże wyjątkowego 
„Dnia Niepodległości” zakończyła tradycyjna „woj-
skowa grochówka”, przygotowana przez firmę „Ele-
gant Bankiet”, której fundatorem było Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

100. rocznica Odzyskania Niepodległości  
w szkołach naszej gminy

W niedzielę 11 listopada 2018 r. obchodziliśmy 
uroczyście 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Święto to jest dla nas Polaków naj-
ważniejszym z obchodzonych świąt narodowych, 
podczas którego wspólnie składamy hołd Tym 
wszystkim, dla których dobro Ojczyzny było spra-
wą najważniejszą, których działalność doprowadzi-
ła do powrotu Polski na mapy świata po 123 latach 
niewoli. Tak było w minionych latach, tak było rów-
nież i w tym roku. 100. rocznicę „Wybicia się Polski 
na niepodległość” uroczyście świętowali uczniowie 
szkół naszej gminy. 

Uroczyste apele, akademie i spotkania rocz-
nicowe, które odbyły się we wszystkich szkołach 
były wspaniałą lekcją historii, a przede wszystkim 
patriotyzmu.

VI Przegląd Pieśni Legionowej  
w SP w Luborzycy

Tegoroczne obchody wyjątkowej rocznicy, jaką 
jest 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości miało w naszych gminnych placówkach 
oświatowych rożny charakter, choć zawsze jeden 
wspólny mianownik-patriotyzm. W luborzyckiej 
Szkole Podstawowej im. 600-lecia Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego 9 listopada br. już po raz szósty 
zorganizowany został Przegląd Pieśni Legionowej. 

Uczestniczyły w nim klasy starsze szkoły pod-
stawowej (IV–VIII) oraz klasy gimnazjalne. Każda 
z biorących udział w Przeglądzie klas przygotowy-
wała przez ostatnie tygodnie własną interpretację 
jednej z pieśni, które towarzyszyły w walce Legio-
nom Józefa Piłsudskiego. Ich prezentacja odbyła 
się wspomnianego 9 listopada podczas uroczystej 
Akademii z okazji 100-lecia Odzyskania Niepod-

SP Karniów SP Goszyce

SP Łuczyce
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ległości. Nagrodą dla uczestników Przeglądu było 
uznanie i gorące brawa ich szkolnych kolegów, 
a przede wszystkim udział w wspaniałej lekcji pa-
triotyzmu i miłości Ojczyzny.

Wyjątkowym wydarzeniem tegorocznych ob-
chodów Święta Niepodległości w szkole w Lubo-
rzycy, było wspólne odśpiewanie przez uczniów 
i nauczycieli o godzinie 11.11 czterech zwrotek 
naszego hymnu narodowego „Mazurka Dąbrow-
skiego”, w ramach zorganizowanego przez Minister 
Edukacji Narodowej Annę Zalewską oraz Radę 
Dzieci i Młodzieży wydarzenie pod hasłem „9 listo-
pada zaśpiewamy hymn w szkole”.

A to Polska właśnie
W piątek, 9 listopada 2018 r. dla społeczności 

szkolnej SP w Prusach, proboszcza kościoła pa-
rafialnego, ks. B. Zająca i lokalnych władz słowo 
„Niepodległość” nie było tylko hasłem, ale rzeczy-
wistością. Ten dzień stał się okazją do wspólnego 
świętowania, Dnia Patrona SP w Prusach im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 100. roczni-
cy odzyskania Niepodległości. 11 listopada 1918 
roku spełniło się marzenie Polaków – Państwo 
Polskie powróciło na mapy świata. Znowu staliśmy 
się wspólnotą. Od naszego pokolenia nie zażądano 
krwi. Tak więc tylko pamięcią o Tych ,co oddali życie 
i przelali krew za nasz pokój, możemy spłacić dług 
wdzięczności.

Uroczystości rozpoczęły się biało-czerwonym 
pochodem ze SP w Prusach do kościoła pw. Mat-
ki Bożej Wspomożenia Wiernych na mszę konce-
lebrowaną pod przewodnictwem proboszcza ks.  
B. Zająca. Msza św. była nie tylko modlitwą dzięk-
czynną i błagalną o Boże błogosławieństwo, ale 
również lekcją patriotyzmu i miłości: „Do kraju tego, 
gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez usza-
nowanie dla darów nieba…” oraz okazją do refleksji 
nad naszą tożsamością. Na zakończenie eucharystii 
każdy uczestnik otrzymał od księdza proboszcza 
pamiątkową książeczkę pt. „Wszystko, co Polskę 
stanowi. W intencji Ojczyzny i Jedności w Naro-
dzie Polskim”. Może ona stać się katechizmem ma-
łego Polaka, gdyż zawiera nie tylko modlitwy, ale 

również pieśni i wiersze naszych wielkich poetów 
oraz spis najważniejszych wydarzenia i symboli na-
szej historii. Po udzielonym błogosławieństwie pani  
M. Klimek zaprosiła gości na dalsze świętowanie do 
SP w Prusach.

Powrót do szkoły stał się manifestacją dumy 
i radości. Pochód rozpoczęły Poczty Sztandarowe 
SP w Prusach i Związku Pszczelarzy, za nimi kolej-
no podążała symboliczna Polska oraz 7-metrowa 
flaga biało-czerwona niesiona przez panie i dzieci 

w strojach krakowskich. Na placu szkolnym pani 
dyrektor, odsłoniła pamiątkową tablicę upamięt-
niającą posadzenie dla przyszłych pokoleń „Dębu 
Niepodległości” zaświadczającego o przywiązania 
do Niepodległej i wartości patriotycznych.

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

Z inicjatywy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz 
Centrum Kultury i Promocji zorganizowany został 
konkurs fotograficzny pn. „Nasza Pamięć – miej-
sca Pamięci Narodowej Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca” – 100-lecie Odzyskania Niepodległości 
w obiektywnie, którego celem było przede wszyst-
kim promowanie miejsc pamięci znajdujących się na 
terenie naszej gminy, takich jak: pomniki, cmentarze 
wojenne, tablice, obeliski, obiekty i miejsca związa-

ne z działaniami wojennymi, powstańczymi, sym-
bole narodowe, a także „niemi świadkowie” naszej 
historii przydrożne krzyże i kapliczki. Konkurs ten 
stawiał sobie za cel także rozbudzanie zaintereso-
wania historią gminy, szczególnie wśród młodszego 
pokolenia jej mieszkańców. Na konkurs wpłynęło 
26 prac, które oceniało jury w składzie: pan Miko-
łaj Mikołajczyk – Przewodniczący, pani Kornelia 
Głowacka-Wolf, ksiądz proboszcz Bogusław Za-
jąc, ksiądz Mieszko Ćwiertnia oraz pan Jerzy St.  

Punktem kulminacyjnym stał się montaż  
poetycko-muzyczny. Rozpoczęła go p. M. Kwater 
fantastycznym wykonaniem utworu:

„Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka z zachodem wschód...(…).
Nadziei uczą ci, co na stos
Potrafią rzucić swój życia los,
Za ojców groby, Za Trzeci Maj...
Jest takie miejsce,
Taki kraj.”

Następnie przy dźwiękach Koncertu e-moll 
F. Chopina słowami W. Bełzy,S. Wyspiańskiego 
z „Wyzwolenia” , K. C. Norwida oraz Jana Pawła 
II uczniowie naszej szkoły snuli rozważania o Pol-
sce, o miłości do niej. Był też przeuroczy krakowiak 

odtańczony przez maluszki z „0” i kl. I . Żarliwie od-
śpiewano Pierwszą Brygadę i Piechotę. W zadumę 
wprawiły słowa wypowiedziane przez Wielkiego 
Człowieka, Jana Pawła II, mające charakter prośby: 
„abyśmy to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Pol-
ska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością(…)". 
Odpowiedzią było odśpiewanie o godz. 11.11 przez 

uczniów i zebranych 4 zwrotek Hymnu „Jeszcze 
Polska nie zginęła…” W niejednym oku zakręciła się 
łza. Cała uroczystość była nie tylko radosna , ale 
również pełna powagi , zadumy i wzruszenia. Spo-
łeczność szkolna i lokalna Prus godnie i z weselem 
wspólnie uczciła Niepodległą. Taka rocznica zdarza 
się raz na sto lat , więc uczczenie tego wydarzenia 
wynika z potrzeby serca.

Beata Dzień
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Kozik. Po wszechstronnej analizie, przeprowadzo-
nej zarówno pod względem wartości artystycznej 
jak i merytorycznej nadesłanych na konkurs prac, 
jury przyznało nagrody następującym autorkom:
• I miejsce – pani Magdalena Rogozik za pracę 

„Pamięć o Bezimiennych”,

• II miejsce – pani Dominika Dubas-Szlachta za 
pracę „Bohaterom o Biało-Czerwonych Sercach”,

• III miejsce – pani Hanna Jungiewicz za pracę 
„Tylko słońce o nas pamięta – codziennie nas 
odwiedza”.  

Ponadto, Przewodniczący Komisji Konkurso-
wej pan Mikołaj Mikołajczyk, wyróżnił dodatkowo 
trzy prace, a to: „Cierpienie przeplatane nadzieją” 
pani Marty Broś, „Poległym w Łęgu” pani Małgo-
rzaty Michalik oraz „Grób żołnierza austriackiego”, 
którego autorem jest pan Piotr Adamski.

Uroczyste podsumowanie Konkursu, połączo-
ne z wręczeniem jego Laureatkom nagród przez 
pana Marka Jamborskiego, Wójta Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca, odbyło się w niedzielę 11 listopa-
da 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry i Promocji w Baranowce, podczas uroczystego 
spotkania zorganizowanego z okazji obchodów 
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

100-lecie Niepodległej
Pod takim hasłem, w dniu 14.11.2018 r. odbył 

się w Centrum Kultury instrumentalny koncert zor-
ganizowany, z okazji 100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę, przez Sekcję Instrumentów 
Klawiszowych i Zespołów Kameralnych. Program 
wypełniły pieśni patriotyczne, prezentowane naj-
pierw przez młodych artystów, a następnie odśpie-

wane wspólnie ze słuchaczami, przybyłymi na ten 
szczególny koncert, ze szkoły podstawowej w Lu-
borzycy. Młodzież z wielkim zaangażowaniem śpie-
wała znane sobie pieśni i z równie wielkim zapałem 
uczyła się nowych, korzystając z tekstu wyświetla-
nego na ekranie, poszerzając swoją znajomość re-
pertuaru pieśni patriotycznych.

Na pagórku niewielkim stoi dwór…
25 października uczniowie z klasy VI i VII z wy-

chowawcami uczestniczyli w wycieczce historycz-
nej do Goszyc. Wśród starego drzewostanu parku 
w Goszycach stoi dwór parterowy-murowany, 
którego właścicielami są Państwo Marta i Michał 
Smoczyńscy.

Pani Marta Smoczyńska opowiedziała mło-
dzieży krótką historię starego dworu drewnianego, 
który pamięta jeszcze czasy króla Jana Sobieskiego 
i jest perełką architektury drewnianej na skalę eu-
ropejską . Po krótkim oglądaniu dworu modrzewio-
wego uczestnicy udali się do dworu murowanego. 
Właścicielka przedstawiła uczniom krótką historię 
rodziny, skupiając się na działalności patriotycznej 
Zofii Zawiszanki. Kolejnym elementem edukacji 
historycznej było zwiedzanie wystawy przygoto-
wanej przez Oddział IPN w Krakowie pt. „Ojcowie 
niepodległości”. Niezwykle fascynującym punktem 
wycieczki było zaprezentowanie przez właścicielką 

dworu różnych przedmiotów codziennego użytku 
pochodzących z minionych epok.

Historyczna eskapada do dworu w Goszycach 
i spotkanie z panią Martą Smoczyńska na długo po-
zostanie w pamięci uczniów.

Agnieszka Prusak

Spotkanie to, będące kontynuacją cyklu pro-
jektu artystyczno- edukacyjnego dla szkół z tere-
nu gminy Kocmyrzów-Luborzyca było wspaniałą 
lekcją zarówno historii jak i muzyki. Grali ucznio-
wie pani Barbary Hawling: na fortepianie Maciej 
Śmiałek, Radosław Górecki, Karolina Kurpik, Ali-
cja Lutyńska, Julian Nowak, Patryk Giergielewicz; 
na akordeonie Karol Macek oraz na skrzypcach 
uczennica pana Wojciecha Świtały Alicja Lutyńska.
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Młodzież pamięta…
Uroczystość Wszystkich Świętych każdego 

roku jest okazją do wyrażenia wdzięczności Tym, 
którzy już od nas odeszli. Wspominamy nie tylko 
bliskich, ale również naszych bohaterów, dzięki któ-
rym żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Wyrazem patrio-
tyzmu i szacunku wobec osób zasłużonych dla na-
szej Małej Ojczyzny było uporządkowanie miejsc 
pamięci narodowej przez wolontariuszy ze Szkoły 
Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz przygotowanie biało-czerwonych 
wiązanek. Kwiaty zostały złożone pod pomnikami 
na cmentarzu parafialnym w Luborzycy.

1 listopada 2018 roku Stowarzyszenie „Szansa” 
wraz z Kołem Wolontariatu, działającym przy szko-
le podstawowej w Luborzycy przeprowadziło oko-
licznościowa kwestę, z której środki zostaną prze-
znaczone na odnowienie zabytkowych nagrobków 
znajdujących się na cmentarzu w Luborzycy. 
Uczniowie kwestowali przy bramach luborzyckie-

go cmentarza w godzinach od 8.00 do 16.00. Dzię-
ki „otwartości serc”, naszych mieszkańców udało 
się zebrać kwotę 5140 zł.

Organizatorzy serdecznie dziękują za udział 
w kweście wszystkim wolontariuszom, jak również 
ich rodzicom.

„Etno-wehikuł czasu”
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci 

i Młodzieży „Szansa” od początku października do 
połowy listopada realizowało projekt pt. „Etno-we-
hikuł czasu” dofinansowany ze środków Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach programu „Kul-
tura- Interwencje 2018. EtnoPolska”. W projekcie 
wzięło udział 38 uczestników w różnym wieku: od 
przedszkola do seniorów.

Dla uczestników projektu odbyły się warsztaty 
etnograficzne i historyczne prowadzone przez spe-
cjalistów dotyczące zwyczajów i najważniejszych 
wydarzeń historycznych w naszym regionie.

Najciekawsze dla wszystkich zajęcia, to oczywi-
ście sesje fotograficzne przeprowadzone w wybra-
nych miejscach naszej gminy oraz w Nadwiślańskim 
Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. 

Dzieci, młodzież i seniorzy przenieśli się w cza-
sie o 100 lat wstecz dbając o odpowiedni strój. 
Dużą frajdą dla młodych była nauka dawnych zajęć 

gospodarskich np. młócenie cepami, pranie przy 
użyciu tarki, czy chociażby ręczny siew zboża. We 
dworze w Goszycach uczestnicy projektu przeisto-
czyli się np. w żołnierzy przygotowujących się do 
spotkania z „siódemką” Beliny- Prażmowskiego lub 
z samym marszałkiem Piłsudskim. Część młodych 
uczestników projektu przybyła do dworu w stro-
jach z lat dwudziestych „pod opieką” starszych 
pań- pewnie znajomych zwiadowczyni Legionów- 
Zofii Zawiszanki.

Niektóre zdjęcia wraz z bieżącymi informacjami 
z przebiegu projektu można było śledzić na facebo-
oku „Etno-wehikuł czasu”. 

Efektem finalnym wędrówki przez dawne zwy-
czaje i historię regionu jest wystawa fotografii 
w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce oraz 
etno-kalendarz z najciekawszymi zdjęciami. Kalen-
darz otrzymali wszyscy uczestnicy obecni na gali 
w dniu 11 listopada w CKiP. Autorką wszystkich 
przedstawionych zdjęć jest pani Agnieszka Świat.

Warsztaty historyczne „Poznaj historię 
swojej gminy!” – podsumowanie

Stowarzyszenie „Nasza przeszłość – nasze 
dziedzictwo”, we współpracy z Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zorga-
nizowało dla mieszkańców naszej gminy, na prze-
strzeni ostatnich trzech miesięcy, cykl warszta-
tów historyczno -genealogicznych pn. „Moja mała 
Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości”. 
Podczas organizowanych w co drugą sobotę spo-
tkań miłośnicy historii, szczególnie zaś dziejów 
ziem tworzących dzisiejszą gminę Kocmyrzów-Lu-
borzyca, mogli poznać jej nieznane, a jakże barwne 
i interesujące dzieje, poczynając od epoki średnio-
wiecza a kończąc na dramatycznych wydarzeniach 
lat I wojny światowej. Te „historyczne spotkania”, 
które jak już wspomniano odbywały się w naszym 
gminnym Centrum Kultury i Promocji, rozpoczęły 
się 15 września a zakończyły 17 listopada br.  
 Spośród wielu poruszonych podczas nich tematów 

dużym zainteresowaniem cieszyły się te związane 
z dziejami naszej gminy na przestrzeni ostatnich 
trzech stuleci w tym m.in. poruszające takie kwe-
stie jak, życie codzienne chłopów w epoce nowo-
żytnej we wsiach z obecnej gminy Kocmyrzów-Lu-

borzyca, udział mieszkańców naszych ziem w walce 
o odzyskanie przez Polskę niepodległości czy też 
historia tych terenów w okresie I wojny światowej.

Organizatorów Warsztatów historycznych 
„Poznaj historię swojej gminy!” cieszy szczególnie 
fakt zainteresowania dziejami lokalnymi wśród 
osób z rożnych grup wiekowych i zawodowych. 
Podczas organizowanych spotkań na sali spotkać 
można było bowiem zarówno przedstawicieli Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku jak i uczniów naszych 
szkół podstawowych, nierzadko zresztą w towa-
rzystwie swoich rodziców.
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Pomimo, iż projekt trwał tylko półtora mie-
siąca, uczestnicy nie tylko zdążyli się zintegrować 
świetnie się bawiąc na sesjach fotograficznych, ale 

i zżyli się ze sobą niczym duża rodzina. Wspólne 
etno-posiłki, ciekawe spotkania i rozmowy bardzo 
mile wspominają.

Pomysłodawczynie i koordynatorki projektu: 
Anna Kramarz i Katarzyna Konewecka-Hołój dzię-
kują wszystkim uczestnikom projektu za cudownie 
spędzony czas i nieocenioną pomoc przy organiza-
cji warsztatów i sesji zdjęciowych. 

Serdeczne podziękowania kierują również do 
wszystkich mieszkańców, którzy wspierali realiza-
cję projektu i dopingowali uczestników.

Anna Kramarz

Doktor Michał Jastrzębski zwycięzcom  
Plebiscytu Hipokrates Małopolski 2018

W dniu 12 listopada 2018 roku w gmachu Te-
atru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odby-
ła się uroczysta Gala podsumowująca Plebiscyt 
„Hipokrates Małopolski 2018”, organizowany 
przez redakcję „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika 
Polskiego”. Podczas Gali ogłoszone zostały osta-
teczne wyniki wspomnianego Plebiscytu, w którym 
czytelnicy „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Pol-
skiego” wybierali najlepszych lekarzy Małopolski 
w 12 kategoriach. Wyróżnione zostały także naj-
lepsze, zdaniem czytelników, placówki medyczne, 
które otrzymały tytuł „Szpitala Roku” i „Przychod-
ni Przyjaznej Pacjentom”.

Z wielką przyjemnością i satysfakcją pragnie-
my Państwa poinformować, iż tytułem „Lekarza 
Rodzinnego Roku”, głosami czytelników, wy-
różniony został doktor Michał Jastrzębski, na 
co dzień pracujący w naszym Ośrodku Zdrowia 
w Kocmyrzowie.

Doktor Michał Jastrzębski jest absolwentem 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
które ukończył w roku 2011. Jest specjalistą z za-
kresu medycyny rodzinnej od kwietnia 2017 roku. 
W Ośrodku Zdrowia w Kocmyrzowie pracuje od 
czerwca 2015 roku. Ponadto doktor M. Jastrzęb-
ski pracuje jeszcze w NZOZ Gabinet Lekarza Ro-

dzinnego w Krakowie – Nowej Hucie. Oczywiście 
jego życiową pasją jest medycyna, choć jak pod-
kreśla w rozmowie z nami: „stała się ona nią dopiero 
podczas studiów”. Doktor M. Jastrzębski aktywnie 
uprawia sport – piłkę nożną i golfa. Ponadto w cza-
sie wolnym, którego jak twierdzi nasz Laureat „mam 
niestety coraz mniej” gra na gitarze elektrycznej.

Doktorowi Michałowi Jastrzębskiemu „Leka-
rzowi Rodzinnemu Roku 2018 ”, składamy w tym 
miejscu w imieniu własnym oraz wszystkich na-
szych Czytelników najserdeczniejsze gratulacje 
oraz życzenia dalszych sukcesów zarówno w życiu 
osobistym jak i zawodowym.

Bezpłatne badania mammograficzne
13 listopada 2018 roku w mammobusie na parkingu obok Urzędu Gminy Kocmyrzów -Luborzyca prze-

prowadzone bezpłatne zostały badania mammograficzne dla Pań w wieku 50–69 lat, które finansowane 
były przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a wykonane przez firmę medyczną „Mammo-Med” z Gdańska.

Z możliwości przeprowadzenia tychże badań skorzystało tego dnia łącznie 53 mieszkanki naszej gmi-
ny, z czego 2 panie, nie należące do wspomnianej powyżej grupy wiekowej, wykonały je odpłatnie.

Zaproszenie Koła Związku Emerytów i Rencistów
Zarząd Koła nr 4 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca serdecz-

nie zaprasza Wszystkich Swoich Członków na uroczyste Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w czwar-
tek 20 grudnia 2018 r. w Baranówce o godzinie 13.00.

Przewodnicząca Grażyna Bebak
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Uwaga! Błoto na drogach
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na problem 

pojawiający się okresowo na naszych drogach naj-
częściej w czasie intensywnych prac polowych, 
polegający na wwożeniu z pół przez maszyny rol-
nicze, dużych ilości błota, co stanowi realne zagro-
żenie dla uczestników ruchu drogowego. Opony 
maszyn rolniczych mają bardzo głębokie bieżniki, 
w których zatrzymują się błoto i glina. Przez to na 
drogach robi się bardzo niebezpiecznie. W takiej 

sytuacji nawet niewielkie opady deszczu, sprawiają, 
iż jezdnię przykrywa śliska warstwa mazi znacząco 
ograniczająca przyczepność i wydłużająca drogę 
hamowania. Podobny problem dotyczy także wy-
jazdów z placów budowy, gdzie ciężarówki i koparki 
poruszają się po nie utwardzonym terenie. Przypo-
minamy, iż na podstawie art. 45 ust.1 p. 9 Kodek-
su drogowego, za zanieczyszczenie drogi, zgodnie 
z taryfikatorem, grozi kara od 50 do 200 zł.

Pamiętaj, spalając śmieci  
trujesz nie tylko siebie

Nadeszła jesień, a wraz z nią rozpoczyna się 
sezon grzewczy oraz czas porządków na działkach 
i w przydomowych ogródkach. Zebrane śmieci 
w tym liście i sucha trawa często są spalane choć 
nie jest to legalne. Przypominamy mieszkańcom 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o całkowitym zaka-
zie spalania odpadów w piecach i kotłowniach do-
mowych, jak również na powierzchni ziemi.

Niestety część osób ulega pokusie, pozbycia się 
śmieci paląc je w piecach i kotłach. Wbrew pozorom 
taka metoda dogrzewania budynków, nie pomaga 
zaoszczędzić na kosztach opału, ponieważ wydaj-
ność energetyczna nieposegregowanych śmieci 
jest nie wielka, a skutki ich spalania mogą wiązać się 
z poważnym uszkodzeniem komina i samego pieca. 
Powodem jest bardzo niska temperatura spalania 
odpadów w nieprzystosowanych do tego celu pa-
leniskach. Ten czynnik powoduje powstawanie tzw. 
korozji niskotemperaturowej, niszczącej piece oraz 
osadzanie się w przewodach kominowych sadzy 
i smoły, których nadmiar może prowadzić do zapa-
lenia się komina i pożaru budynku. 

Przy niskiej temperaturze spalania z domo-
wych palenisk do atmosfery, wydostają się niezwy-
kle szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne. 
Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki 
powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu 
podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia 

i ma negatywny centralny układ nerwowy. Niekon-
trolowany proces spalania śmieci prowadzi także 
do przedostania się do atmosfery związków nazy-
wanych dioksynami i furanami. Substancje te ku-
mulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz 
narządy wewnętrzne i wcześniej czy później mogą 
dać o sobie znać np. w postaci chorób nowotworo-
wych.

Biorąc pod uwagę powyższe informujemy, iż 
z prawnego punktu widzenia, kto wbrew zakazowi, 
termicznie przekształca odpady poza spalarniami 
odpadów, podlega karze grzywny do 5 tyś. złotych.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o re-
gulacjach wprowadzonych przez tzw. "Uchwałę 
Antysmogową dla Krakowa i Małopolski" w za-
kresie wymagań dotyczących opału i źródeł cie-
pła.

To musisz wiedzieć, 
żeby przygotować
się na zmiany

Kraków – od 1 lipca 2017
Zakaz spalania węgla złej jakości i wilgotnego drewna

Kraków – od 1 września 2019
Całkowity zakaz spalania węgla i drewna
w kotłach, piecach i kominkach

Małopolska poza Krakowem – od 1 lipca 2017
Zakaz spalania mułów i flotów węglowych oraz wilgotnego drewna

Nowe kotły, piece i kominki na węgiel lub drewno muszą spełniać
wymagania ekoprojektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Broszura została przygotowana w ramach realizacji 
projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 przy 
wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej 

Kontrolę przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych mogą prowadzić: 
pracownicy urzędu miasta lub gminy na podstawie pisemnego upoważnienia od 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, straż miejska i gminna, policja, 
inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka inspekcja ochrony 
środowiska.
Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 
500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem 
zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.
Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia 
kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie 
grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być: 
instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub 
inny dokument.
Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami 
np. fakturą zakupu paliwa (węgla lub drewna) lub świadectwem jakości. W 
ramach obowiązujących przepisów klient powinien otrzymać pełną informację 
produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz 
cenie. Przy zakupie węgla zawsze żądaj od dostawcy przekazania świadectwa 
jakości!

Kontrola

Informacje o uchwałach antysmogowych dla Krakowa i Małopolski:
powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

Antysmogowe ABC – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące 
uchwał antysmogowych:

www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc
Lista kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń, które spełniają wymagania ekoprojektu:

powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt 
Pomocy udzielają także Ekodoradcy w gminach. Listę kontaktową znajdziesz na stronie:

powietrze.malopolska.pl/ekodoradcy

Napisz do nas na: powietrze@umwm.pl
lub zadzwoń: 12 63 03 100

Więcej informacjii

»
Masz dodatkowe pytania?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Każdego roku na choroby wywołane zanieczyszczonym powietrzem przedwcześnie 
umiera ponad 4 tysiące mieszkańców Małopolski. Ale oddychanie powietrzem 
zawierającym szkodliwe pyły zwiększa też ryzyko zawału serca, udaru mózgu, 
nadciśnienia, nowotworów, zaostrzenia astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby 
płuc, obumarcia płodu, bezpłodności czy choroby Alzheimera. Szacuje się, że tylko 
w województwie małopolskim koszty związane z leczeniem chorób wywołanych 
smogiem oraz nieobecnością chorych w pracy wynoszą nawet 3 mld zł rocznie. 
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce jest pół miliona kotłów 
na węgiel lub drewno. Większość z nich to kotły zasypowe, bezklasowe, tzw. 
„kopciuchy”, które emitują do powietrza ogromne ilości pyłów czy rakotwórczego 
benzo[a]pirenu.

To one są najważniejszym powodem tego, że ponad 98% mieszkańców naszego 
regionu oddycha powietrzem, w którym zawartość pyłu (PM2.5) przekracza 
zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Jeszcze gorzej wygląda zanieczyszczenie 
rakotwórczym benzo[a]pirenem – jego poziom w małopolskich miejscowościach jest 
wielokrotnie wyższy niż norma.
Dlatego wprowadzenie uchwał antysmogowych w Małopolsce to konieczność. 
Dzięki wymianie kotłów jakość powietrza będzie znacznie lepsza. W efekcie poprawi 
się także nasze zdrowie. 

Po co nam uchwały antysmogowe?
!?

?
!

!

Wymagania ekoprojektu zostały przyjęte jednolicie dla całej Unii Europejskiej 
i wprowadzają dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń minimalne normy emisji 
pyłu, tlenku węgla, organicznych zanieczyszczeń gazowych oraz tlenków 
azotu, a także normy efektywności energetycznej. Dzięki temu urządzenia 
grzewcze zmniejszają zużycie paliwa i powodują niewielką emisję zanieczyszczeń
Przy zakupie kotła, pieca lub kominka zawsze upewnij się u sprzedawcy lub 
producenta, czy urządzenie posiada certyfikat i spełnienia wymagania 
ekoprojektu. Pamiętaj o wyborze kotła z automatycznym podawaniem paliwa bez 
możliwości stosowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących 
drewno).

Listę kotłów i kominków, które spełniają wymagania ekoprojektu można również 
znaleźć na stronie powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt 

Co to są wymagania ekoprojektu?i

miałów, mułów i flotów węglowych (czyli paliw, gdzie drobnego węgla 
kamiennego lub brunatnego - ziarno 0-5 mm - jest więcej niż 5%),
węgla złej jakości (dopuszczalny jest węgiel, którego wartość opałowa 
wynosi co najmniej 26 MJ/kg, zawartość popiołu nie może być większa niż 
10%, a zawartość siarki nie może przekraczać 0,8%),
wilgotnego drewna (o wilgotności powyżej 20%),

Co zmieni się w Krakowie?
od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku nie wolno spalać
w kotłach, piecach i kominkach:

Od 1 września 2019 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania
węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach

Co zmieni się w Małopolsce (poza Krakowem)?

jeśli budujesz dom lub chcesz wymienić urządzenie grzewcze, to 
po 1 lipca 2017 musisz zainstalować nowoczesne urządzenie 
spełniające wymagania ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automa-
tyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego 
(za wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno),

od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów i flotów węglowych (paliw, 
gdzie drobnego węgla kamiennego lub brunatnego - ziarno 0-3 mm - jest 
więcej niż 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% 
(drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata),
jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów 
co najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku musisz go wymienić. Stary 
kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem gazowym, z miejskiej sieci 
ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej 
opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu,
jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz 
go wymienić do końca 2026 roku,
jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go 
używać bezterminowo,
w przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie 
dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania 
ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. 
Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji 
technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie 
spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia 
redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.
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..

..
..

..
..

..
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

........ »



LISTOPAD NR 21–22/275–276 LISTOPAD NR 21–22/275–276

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2120

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

2120

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCI

To musisz wiedzieć, 
żeby przygotować
się na zmiany

Kraków – od 1 lipca 2017
Zakaz spalania węgla złej jakości i wilgotnego drewna

Kraków – od 1 września 2019
Całkowity zakaz spalania węgla i drewna
w kotłach, piecach i kominkach

Małopolska poza Krakowem – od 1 lipca 2017
Zakaz spalania mułów i flotów węglowych oraz wilgotnego drewna

Nowe kotły, piece i kominki na węgiel lub drewno muszą spełniać
wymagania ekoprojektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Broszura została przygotowana w ramach realizacji 
projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 przy 
wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej 

Kontrolę przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych mogą prowadzić: 
pracownicy urzędu miasta lub gminy na podstawie pisemnego upoważnienia od 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, straż miejska i gminna, policja, 
inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka inspekcja ochrony 
środowiska.
Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 
500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem 
zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.
Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia 
kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie 
grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być: 
instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub 
inny dokument.
Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami 
np. fakturą zakupu paliwa (węgla lub drewna) lub świadectwem jakości. W 
ramach obowiązujących przepisów klient powinien otrzymać pełną informację 
produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz 
cenie. Przy zakupie węgla zawsze żądaj od dostawcy przekazania świadectwa 
jakości!

Kontrola

Informacje o uchwałach antysmogowych dla Krakowa i Małopolski:
powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

Antysmogowe ABC – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące 
uchwał antysmogowych:

www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc
Lista kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń, które spełniają wymagania ekoprojektu:

powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt 
Pomocy udzielają także Ekodoradcy w gminach. Listę kontaktową znajdziesz na stronie:

powietrze.malopolska.pl/ekodoradcy

Napisz do nas na: powietrze@umwm.pl
lub zadzwoń: 12 63 03 100

Więcej informacjii

»
Masz dodatkowe pytania?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nowe chodniki przy drogach 
powiatowych
Dojazdów

Wykonany został chodnik o długości 530 mb 
z odwodnieniem w chodniku i poszerzeniem jezd-
ni do 5,5 m za kwotę 819 993,80 zł w tym: 491 
996,28 zł z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
co stanowi 60% całości wydatkowanej kwoty oraz 

327 997,52 zł z budżetu Powiatu Krakowskiego, co 
stanowi 40% kosztów.

Uwaga! pozostały odcinek chodnika aż do 
drogi wojewódzkiej 776 został zgłoszony do re-
alizacji w 2019 r.

Łuczyce
Wykonano chodnik na długości 230 mb z od-

wodnieniem w chodniku oraz korytkami po prze-
ciwnej do chodnika stronie wraz z poszerzeniem 
jezdni do 5,5 m oraz nakładką asfaltową za kwotę 
607 996,06 zł, w tym 364 797,64 z budżetu Gmi-

ny co stanowi 60% wartości inwestycji. Pozostała 
część wydanych środków to środki pochodzące 
z budżetu Powiatu Krakowskiego.
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Podpisano umowę o dofinansowa-
nie Projektu pn. „Budowa budynku 
kultury – świetlicy wiejskiej  
w Dojazdowie”

W dniu 23 października 2018 roku została pod-
pisana przez Wójta Gminy pana Marka Jambor-
skiego umowa z Samorządem Województwa Ma-
łopolskiego o dofinansowanie realizacji Projektu 
pn. „Budowa budynku kultury – Świetlicy Wiejskiej 
w Dojazdowie” w ramach działania: „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” obję-

tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Celem realizacji Projektu jest „Wspieranie lo-
kalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez 
budowę w miejscowości Dojazdów ogólnodostęp-
nego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla za-
spokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podnie-

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Głębokiej

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

„Urządzenie terenu wokół stawu zlokalizowanego na działce nr 203/10  
w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną” 

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”.

Dobiegają końca prace związane z zagospoda-
rowaniem terenu wokół stawu w Głębokiej. Urzą-
dzona została przestrzeń wokół na cele rekreacyj-
ne i zagospodarowana zielenią. Wykonanie ścieżki 
wokół stawu, liczne nasadzenia, zasiew trawy i wy-
konanie rabat przyczyni się znacznie do poprawy 

Kocmyrzów
Budowa chodnika przy drodze powiatowej jest 

w trakcie realizacji.Jeżeli pogoda na to pozwoli to 
winna ona być ukończona jeszcze w tym roku. Re-
alizowana inwestycja to 500 mb chodnika z od-
wodnieniem i poszerzeniem jezdni do 5,5 m oraz 

peronem na wysokości „Budrolu”. Koszt realizacji 
tej inwestycji to 815 015,20 zł w tym 489 009,12 
zł (60%) stanowią środki z budżetu Gminy Kocmy-
rzów – Luborzyca, a 326 006,08 zł (40%) pochodzi 
z budżetu Powiatu Krakowskiego.

Uwaga! Wszystkie przedstawione powyżej inwestycje realizowane były lub są w ramach tzw. 
Inicjatyw Samorządowych.

sienia atrakcyjności obszaru gminy.”
Dzięki realizacji powyższej inwestycji, pole-

gającej na budowie obiektu świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Dojazdów, mieszkańcy będą mieli 
stworzone warunki do wspólnego spędzania cza-
su poprzez uczestnictwo w odbywających się za-

jęciach, spotkaniach, zebraniach wiejskich, wyda-
rzeniach kulturalnych. Poprzez połączenie funkcji 
edukacyjnych, kulturalnych i społecznych świetlica 
stanie się bazą integracji środowiska lokalnego.
Wartość dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł.
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estetyki otoczenia i podniesienia walorów wsi.
Całkowity koszt zagospodarowania w umo-

wie z Wykonawcą to kwota 59 999,40 zł. Do-
finansowanie z funduszu unijnego pozostaje na 
poziomie 33 583,00 zł, stąd z budżetu gminy 
wydatkujemy kwotę 26 416,40 zł.

Budowa szatni przy remizie OSP w Goszczy

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

„Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie  
OSP w Goszczy” dobiegła końca. 

Operacja współfinansowana 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”.

Dobiegły końca roboty budowlane związane 
z budową szatni przy remizie w Goszczy, które 
realizowane były przez LZS „Strażak Goszcza”. 
Termin zakończenia robót planowany wstępnie na 
koniec sierpnia 2018 r. został wydłużony z uwagi 
na konieczność przeniesienia szafy telekomunika-

cyjnej Przedsiębiorstwa Orange Polska S.A., której 
lokalizacja kolidowała z zaplanowaną inwestycją. 
Przeniesienie szafy w inne miejsce znacznie się 
opóźniło z przyczyn leżących po stronie wspo-
mnianego Przedsiębiorstwa toteż pierwsze wy-
kopy fundamentowe rozpoczęte zostały dopiero 
w maju 2018 r.

Koszt realizacji inwestycji finansowanej z po-
życzki udzielonej z budżetu gminy – 474 486,22 
zł; w tym nadzór inwestorski wyniósł 8 800 zł. 
Pozostaje do złożenia wniosek o płatność i re-
fundacja ze środków Unii Europejskiej w przy-
znanej wysokości 276 000 zł.
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Nowe instrumenty dla Orkiestry Dętej 
„Skrzeszowianka”

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” pozyskało 
środki finansowe na zakup trzech instrumentów 
muzycznych dla Orkiestry Dętej „Skrzeszowian-
ka, działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skrzeszowicach. W ramach pozyskanych środków 
zakupione zostały dwie trąbki oraz jeden werbel 
marszowy. Instrumenty te będą służyć orkiestrze 
podczas koncertów i imprez okolicznościowych 
organizowanych na terenie Gminy, Powiatu, Wo-
jewództwa. Po raz pierwszy zostały one zaprezen-
towane szerszej publiczności podczas uroczystości 
obchodów 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 roku 
w Luborzycy. Całkowity koszt realizacji to kowta  

8 000 zł, w tym dotacja Województwa Małopol-
skiego to 6 324 zł, a wkład własny 1 676 zł.

Projekt realizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego.



LISTOPAD NR 21–22/275–276 LISTOPAD NR 21–22/275–276

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

„Ferie 2019” z Centrum Kultury
Jak co roku Centrum Kultury organizuje pół-

kolonię dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Półko-
lonia odbędzie się w terminie 14.01–18.01.2019. 
Koszt to 300 zł zawiera: ubezpieczenie, opiekę 
wychowawców, obiad, przejazdy i bilety wstępu. 
W programie półkolonii przewidujemy wyjazdy na 

lodowisko i basen , do kina i parku trampolin oraz 
wycieczkę do Krakowa. Ponadto będą warsztaty 
plastyczne, kulinarne oraz muzyczno – taneczne. 

Zapisy i szczegółowe informacje pod nr tel.  
12 387 18 11.

Gdy na dworze chłód... w Kocmyrzowie 
„Święto Dyni” w plenerze

28.X.2018r. Stowarzyszenie KGW „Kolibaby”, 
KGW Kocmyrzów, mieszkańcy Kocmyrzowa przy 
wsparciu finansowym Województwa Małopolskie-
go zorganizowa imprezę plenerową w ogrodzie 
obok świetlicy w Kocmyrzowie. Ogród ten powstał 
na nowo w tym roku. Teren został wyrównany, 
posiano trawę, posadzono drzewka i dynie. Dynia 
w tym roku wyjątkowo obrodziła, dlatego trzeba 
było ją jakoś wykorzystać. Powstał więc pomysł 
„Święta Dyni”. Mnogość potraw z dyni, które kró-
lowały na naszym święcie: zupa, pasztety, babecz-

ki, bułeczki, dżemy oraz cudowny tort w kształcie 
dyni to tylko część kulinariów przygotowana na 
tę okazję. Oprócz części kulinarnej organizatorzy 
zadbali też o część konkursową i artystyczną. Nie 
zabrakło wspaniałych występów dzieci, młodzie-
ży oraz udanej zabawy tanecznej, która trwała do 
późnych godzin nocnych. Chłód nie straszny gdy 
jest chęć do wspólnej zabawy i wspólnego spędza-
nia czas. Zapraszamy w przyszłym roku mając na-
dzieję, że zbiory dyni będą równie owocne. 

Dziękujemy mieszkańcom Kocmyrzowa za po-
moc i wsparcie przy organizacji.

Szósty kolejny do kolekcji
27 października 2018 odbyły się w Warsza-

wie zawody w ramach 6 edycji International Judo 
League – „Panda Judo Cup”. W zawodach tych wy-
startowało dwoje reprezentantów gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca. Po zaciętych walkach Natalia 
Zięciak jak i Wojciech Małczyk wywalczyli srebrne 
medale w swoich kategoriach wagowych. Kolejny 
udany start w IJL, kolejny 6 medal do pamiątkowej 
kolekcji. Gratulujemy zawodnikom uzyskanego wy-
niku.

Święto „Pieczonego ziemniaka”  
w Maciejowicach

Kolejny już raz KGW z Maciejowic w remizie 
tutejszej OSP zorganizowało „święto ziemniacz-
ka”. Na tą uroczystość przybyli zaproszeni goście: 
Wójt naszej Gminy pan Marek Jamborski, Prze-
wodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec, 
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji pan 
Włodzimierz Okrajek, Radny Powiatu Krakow-
skiego pan Krzysztof Malik, Radny naszej gminy 
pan Zbigniew Raźny, Proboszcz Parafii Luborzyca 
ksiądz Tadeusz Majcher, Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej w Maciejowicach pani Dorota Kuśnierz, 
Dyrektor Domu Kolpinga pani Katarzyna Prusak, 
Przewodniczący Zarządu Dzieła Kolpinga w Pol-
sce pan Robert Prusak, członek gminnego zarządu 
OSP pan Leszek Kaczmarczyk i sołtys Maciejowic 

pan Tadeusz Witas oraz koleżanki i koledzy z KGW 
z terenu naszej gminy. Wspólnie spędziliśmy bar-
dzo miłe, niedzielne popołudnie. Uczniowie naszej 
szkoły przedstawili ciekawy program artystyczny 
i zaprezentowali tańce ludowe. Swój talent ujawnił 
również pan Zbigniew Raźny, który recytował pe-
łen humoru wiersz. Były również konkursy zwią-
zane z ziemniakami i dynią, a ich uczestnicy otrzy-
mali drobne upominki. Mogliśmy także degustować 
smakowite potrawy przygotowane przez gospody-
nie z KGW, a do tańca przygrywał zespół „Amor”. 
Dziękujemy wszystkim Gościom za udział w naszej 
corocznej już uroczystości, a przede wszystkim za 
wspólną zabawę. 

Beata Pyzik
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Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa – planowane 
nabory wniosków na działania grantowe

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
planuje w najbliższym czasie przeprowadzić nabór 
wniosków na tzw. projekty grantowe (w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). 

Tematyka planowanych naborów na tzw. gran-
ty to: Podnoszenie kompetencji społeczności lo-
kalnych oraz Kształtowanie postaw i podnoszenie 
wiedzy lokalnych społeczności w zakresie ochrony 
środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Przypomnijmy, że Beneficjentami projektów 
grantowych mogą być m.in.: osoby fizyczne, orga-
nizacje społeczne, jednostki sektora finansów pu-
blicznych, osoby prawne czy parafie. Grantobiorca 
nie może wykonywać ani planować wykonywania 
działalności gospodarczej. Wysokość zadania w ra-
mach grantu wynosi od 5 000,00 zł do 50 000,00 
zł. kosztów całkowitych. Kwota dofinansowania 
(w formie refundacji) to 63,63% w przypadku 
jednostek sektora finansów publicznych lub 90% 

w przypadku innych jednostek. Limit przyznania 
pomocy wynosi 100 000 zł. na jednego grantobior-
cę w całym okresie programowania.

Jednocześnie informujemy osoby, które chcia-
łyby rozpocząć prowadzenie działalności gospo-
darczej oraz firmy pragnące rozwijać swoją dzia-
łalność, iż ze względu na wyczerpanie środków 
z zakresu działań przedsiębiorczych, Stowarzysze-
nie nie planuje na ten moment organizacji kolejnych 
konkursów z tego zakresu. Następny ewentualny 
nabór na działania przedsiębiorcze zorganizowa-
ny zostanie tylko i wyłącznie w przypadku poja-
wienia się oszczędności w budżecie LSR, jednak 
nie nastąpi to wcześniej niż w połowie 2019 roku. 
Szczegółowe informacje na temat procedury oce-
ny i wyboru a także kryteriów wyboru operacji 
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej  
(www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 
2014-2020 – Lokalna Strategia Rozwoju) oraz 
w biurze Stowarzyszenia (Raciborowice, ul. J. Dłu-
gosza 36, budynek zespołu szkół-boczne wejście, 
nr tel. 12 346 43 12).

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa

Podziękowanie
Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 

którzy zechcieli oddać swój głos na moją kandy-
daturę wyborach do Rady Powiatu Krakowskiego 

pragnę złożyć serdeczne podziękowania i wyrazy 
wdzięczności.

Beata Bartoszek Radna Powiatu Krakowskiego

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia  
Korona Północnego Krakowa – podpisane umowy na  
działania niekomercyjne

Od maja 2016 roku Stowarzyszenie Korona 
Północnego Krakowa wdraża lokalną strategię 
rozwoju m.in. poprzez ogłaszanie naborów wnio-
sków w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność”. Do tej pory 
zorganizowano pięć naborów z zakresu: „Rozwój 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. 

Poniżej przedstawiamy Państwu tytuły pro-
jektów i Wnioskodawców, którzy podpisali umowy  
z Samorządem Województwa Małopolskiego  
w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury:

W ostatnio przeprowadzonych naborach 
(w terminie 27.08.2018–10.09.2018r.) złożono na-

stępujące projekty na działania niekomercyjne:

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

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

Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca
1. Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare Gmina Michałowice

3. Przebudowa strefy sportowo- rekreacyjnej Klubu sportowego "Wiarusy" Igołomia Klub Sportowy WIARUSY Igołomia

4. Budowa szatni wraz z zapleczem socjalnosanitarnym przy remizie OSP w Goszczy Ludowy Zespół Sportowy „Strażak 
Goszcza” w Goszczy

5. Urządzenie terenu wokół stawu zlokalizowanego na działce nr 203/10 w miejscowo-
ści Głęboka pod funkcję rekreacyjną

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Zielonkach Gmina Zielonki

Stan na koniec września 2018 r.

Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca
1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie miejsc rekreacji 

urządzeniami do ćwiczeń siłowych w Baranówce, Dojazdowie, Goszycach,  
Krzysztoforzycach i Łuczycach.

Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK 
GOSZCZA” w Goszczy

2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Gminie Zielonki: 
1. sołectwo Bosutów Boleń- budowa boiska asfaltowego do koszykówki  
wraz z oświetleniem,
2. sołectwo Pękowice- budowa siłowni zewnętrznej,  
3. sołectwo Garlica Duchowna- budowa siłowni zewnętrznej.

Gmina Zielonki

3. Adaptacja pomieszczeń Centrum Kultury i Promocji w Igołomi- Wawrzeńczycach. Centrum Kultury i Promocji  
w Igołomi- Wawrzeńczycach

Szczegółowe informacje na temat przepro-
wadzonych naborów znajdą Państwo na na-
szej stronie internetowej www.koronakrakowa.
pl oraz w biurze Stowarzyszenia (Raciborowice,  

ul. J. Długosza 36, budynek zespołu szkół-boczne 
wejście, nr tel. 12 346 43 12).

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa
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Nieznane skarby sztuki sakralnej naszej 
gminy – część VII 

Późnogotycki pacyfikał z kościoła w Luborzycy
Kolejna część naszego cyklu, prezentującego 

często nieznane zabytki sztuki sakralnej znajdujące 
się w świątyniach naszej gminy ponownie zaprowa-
dzi nas do „skarbca” luborzyckiego kościoła para-
fialnego. Tym razem przedmiotem naszych zainte-
resowań będzie późnogotycki pacyfikał, znajdujący 
się w tejże świątyni. Przypomnijmy w tym miejscu, 
iż pacyfikał zwany też relikwiarzem jest naczyniem 
liturgicznym, w którym przechowuje się relikwie 
(najczęściej doczesne szczątki świętego) poka-
zywane wiernym zwykle w czasie wyjątkowych 
uroczystości religijnych. Zazwyczaj pacyfikały(reli-
kwiarze) mają kształt krzyża lub monstrancji. I wła-
śnie kształt krzyża ma nasz luborzycki pacyfikał. 
Powstanie wykonanego ze srebra, późnogotyckie-
go, luborzyckiego pacyfikału, który ozdobiony jest 
złoconą postacią Jezusa Chrystusa oraz również 
złoconymi symbolami czterech ewangelistów, hi-
storycy sztuki przyjmują na początek XVI stulecia. 
Opisując luborzycki pacyfikał, historycy podkre-
ślają jego wspaniałe proporcje oraz charaktery-
styczny rysunek symboli określających czterech 
ewangelistów.Powyższy opis i datowanie dotyczą 
jednakże tylko górnej części pacyfikału, bowiem 
jego dolna część czyli tzw. stopa pochodzi z okresu 
znacznie późniejszego, najprawdopodobniej z dru-
giej połowy XVII wieku, a więc już z epoki baroku. 
Barokowa stopa pacyfikału zdaniem m.in. A. Boch-
naka i J. Pagaczewskiego, nie posiada znaczącej, 
większej wartości artystycznej.

Dziś,nie do końca jasna pozostaje odpowiedź 
na pytanie jaka to relikwia znajdowała się w lubo-
rzyckim pacyfikale, choć wiele wskazuje na to, iż 
mogła to być drzazga z drzewa Krzyża Świętego, 

o której w odniesieniu do kościoła w Luborzycy kil-
kakrotnie wspominają zapisy źródłowe.

Oprac. J. St. Kozik

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

2. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom I Województwo Krakowskie, zeszyt 8. Powiat Miechowski  

Wyd. Państwowy Instytut Sztuki

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