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miesięcznik  mieszkańców  Libiąża,  Żarek  i  Gromca

HALA ŁUKOWA 
W ŻARKACH 

GOTOWA !

11  LISTOPADA VI  ORSZAK  ŚWIĘTYCH
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Moment śpiewnia hymnu Rodzina księdza 
Józefa Lelito  
z Żarek

Biesiadne konkursy kulinarne

Konkurencje kulinarne były okazją do dobrej zabawy 

XXI Biesiada Patriotyczna w Libiążu

Ponad 1000 osób świętowało w Libiążu 
na tradycyjnej biesiadzie 

Wspólne śpiewanie

Pokaz laserowy

XXI BIESIADA PATRIOTYCZNA
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REKLAMA

Drodzy Czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręcę listo-
padowy numer Kuriera Libią-
skiego. Za nami jedna z naj-
większych w tym roku imprez 
w Libiążu, czyli XXI Biesia-

da Patriotyczna. Przy okazji 
mieszkańców zapytaliśmy o 
niepodległość. Nie brakowa-
ło innych ważnych wydarzeń 
m.in. w Żarkach otwarta zosta-
ła nowa hala łukowa za ponad 
milion złotych,  a ulicami mia-

sta przeszedł kolejny Orszak 
Świętych. Już dziś zapraszamy 
na  nadanie miastu patronatu 
św. Barbary, które wpisuje się  
tegoroczny jubileusz 50-lecia 
otrzymania praw miejskich 
przez Libiąż. Zapowiadamy 

zbliżającą się wizytę św. Miko-
łaja i nowe rozgrywki libiąskiej 
ligi futsalu w wyremontowanej 
hali pneumatycznej. 

Miłej lektury. 

Z inicjatywą wystąpił bur-
mistrz Jacek Latko po uzyska-
niu poparcia rady miejskiej 
oraz lokalnego duchowieństwa 
na czele z proboszczem Parafii 
pw. Przemienienia Pańskiego w 
Libiążu ks. Michałem Klisiem. 
Oficjalna ceremonia, na której 
przekazany zostanie Dekret 
Kongregacji ds. Kultu Bożego 
oraz Dyscypliny Sakramentów, 
odbędzie się 29 listopada.
Kult św. Barbary znany jest na 
całym świecie. Jest powszech-
nie czczona jako patronka dzie-
wic i wież, artylerzystów, opie-
kunka w pożarach i w dobrej 
śmierci, przede wszystkim zaś 
jako patronka górników. Libiąż 
jest gminą górniczą i kult św. 
Barbary jest tu szczególnie sil-
ny. Ukazują to zwłaszcza dwa 

wydarzenia. Pierwszym jest 
intronizacja dwóch obrazów 
tej świętej w 1980 r. w czasach 
„Solidarności” i odzyskiwania 
przez Polskę cech państwa wol-
nego i demokratycznego, a dru-
gim – wybudowanie przez du-
chownych i wiernych kościoła 
pw. Św. Barbary w Libiążu oraz 
powstanie nowej parafii. 
- Ustanowienie patronatu św. 
Barbary to zaszczyt dla gmi-
ny Libiąż i jej mieszkańców.  
W symboliczny sposób wyrazi-
my to, co od pokoleń jest w ser-
cach libiążan i w każdym libią-
skim domu – wielki szacunek i 
oddanie dla patronki górników, 
codzienne przekazywa-
nie jej swoich trosk  – 
mówi burmistrz Jacek 
Latko.

Nie kryje zadowolenia, że ini-
cjatywa spotkała się z akcep-
tacją Watykanu, a wszelkie 
formalności udało się zała-
twić w ciągu kilku miesięcy. 
To ogromne wyróżnienie dla 
miasta. Uroczystości związane 
z ustanowieniem św. Barbary 
patronką Libiąża odbędą się 
29 listopada o godz. 11.00 w 
sali widowiskowej Libiąskiego 
Centrum Kultury przy ul. Gór-
niczej 1. Podczas ceremonii abp 
Marek Jędraszewski, Metropo-
lita Krakowski, przekaże Dekret 
Kongregacji ds. Kultu Bożego 
oraz Dyscypliny Sakramentów 
w Watykanie o Ustanowieniu 

Św. Barbary Patronką Miasta 
Libiąża. Po ceremonii odbędzie 
się nabożeństwo w kościele pw. 
Św. Barbary w Libiążu.
- To szczególne wydarzenie  
w historii miasta. Zwłaszcza 
w roku jubileuszowym: 50-
lecia uzyskania praw miejskich 
przez Libiąż. Patronka nie tylko 
podkreśli górniczą tożsamość 
miasta, ale nada także głęboki, 
duchowy wymiar nowoczesnym 
przemianom społeczno-gospo-
darczym i przestrzennym zacho-
dzącym w Libiążu. Ta doniosła 
chwila jeszcze bardziej zinte-
gruje i połączy libiąską wspól-
notę – podkreśla burmistrz.

Jest zgoda Watykanu, by patronką Libiąża ustanowić św. Barbarę.

Libiąż będzie mieć patronkę

Rzeźba 
św. Barbary
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11 listopada to, co roku, dzień szczególny w naszej gminie. Z sa-
mego rana mieszkańcy oddają hołd osobom, którym zawdzię-
czamy niepodległość. Popołudnie to zaś czas na radosną zaba-
wę podczas Biesiady Patriotycznej. 

Święto Niepodległości 
Obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczę-
ła tradycyjnie msza święta w intencji ojczyzny w kościele pw. 
Przemienienia Pańskiego w Libiążu. Po niej mieszkańcy, w asy-
ście Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego, przemaszerowali na cmentarz parafialny. Tam złoży-
li kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. 
- Dzisiaj świętujemy wspólnie kolejną rocznicę odzyskania 
niepodległości. Nasza Ojczyzna straciła niepodległość na 123 
lata. Dzięki ludziom takim jak Piłsudski, Paderewski, Dmowski, 
Korfanty dzisiaj możemy cieszyć się wolnością. To byli ludzie o 
różnych poglądach i zapatrywaniach na przyszłość, ale potrafili 
stanąć ponad podziałami. Pamiętajmy, że wolność nie została 
nam dana na zawsze. Trzeba o nią dbać. Każdego dnia musimy 
widzieć drugiego człowieka, rozmawiać i darzyć się szacunkiem, 
nawet jeśli różnimy się ideami i opiniami – mówił burmistrz Ja-
cek Latko. 
Popołudnie 11 listopada w naszej gminie kojarzy się jedno-
znacznie – Biesiada Patriotyczna. Tegoroczna, XXI edycja im-
prezy była szczególna, bo połączona z jubileuszem 50-lecia uzy-
skania praw miejskich przez Libiąż. Mottem wydarzenia było 
hasło „Bohaterom dnia codziennego” więc było one poświęcone 
wszystkim mieszkańcom, którzy tworzą naszą małą ojczyznę. 
Jak zwykle - atrakcji nie brakowało, a mieszkańców nie trze-
ba było namawiać, aby spędzili poniedziałkowe popołudnie w 
hali sportowej. Uczestnicy wspólnie śpiewali patriotyczne pie-
śni, obejrzeli widowiskową prezentację harfy laserowej. Okazji 
do śmiechu było wiele, m.in. podczas konkursów na żołnierską 
kanapkę, składania mebli na czas i podczas ucierania placków 
ziemniaczanych. Później można było ich skosztować, podobnie 
jak „wodzianki” gotowanej na scenie przez współprowadzące-
go biesiadę Piotra Ciułę. Rodziny mogły wykazać się podczas 
rywalizacji plastycznej – drużyny miały wykonać rysunek „bo-
hatera dnia codziennego”. Każdy z gości biesiady mógł liczyć 
na porcję bigosu i pamiątkową deskę do krojenia z wypalonym 
mottem biesiady. Nie brakowało też momentów podniosłych. 
Jednym z nich było wręczenie rodzinie ks. Józefa Lelito z Żarek 
pośmiertnego odznaczenia państwowego, czyli Krzyża Kawa-
lerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Zostało ono nadane przez 
prezydenta Andrzeja Dudę, a przekazane przez Zbigniewa Star-
ca, wicewojewodę małopolskiego. Na scenie pojawili się też 
zwycięzcy V Gminnego Konkursu Historycznego im. Andrzeja 
Harata i odebrali od burmistrza nagrody. 

Tegoroczna biesiada 
przyciągnęła ponad 
tysiąc osób. Wspólne 
przeżywanie Święta 
Niepodległości stało 
się tradycją i wizytów-
ką Libiąża. Co więcej, 
inne miasta próbują 
iść w nasze ślady – w 

tym roku podobną imprezę zorganizował Chrzanów.
- Odkładamy spory na bok i siadamy razem do stołów, aby w ro-
dzinnej i sympatycznej atmosferze spędzić ten szczególny dzień. 
Myślę, że nasza biesiada to ewenement i wzór do naśladowania. 
Wszyscy możemy być z niej dumni – podsumowuje burmistrz Ja-
cek Latko. 

Sonda Kuriera Libiąskiego

Czym jest dla Was niepodległość?
To pytanie zadaliśmy kilkorgu uczestników XXI Libiąskiej 
Biesiady Patriotycznej. Pytaliśmy ich też dlaczego 11 Listo-
pada warto świętować wspólnie z innymi ludźmi, zamiast sa-
memu w domu, siedząc przed telewizorem. Przeczytajcie, co 
powiedzieli nasi rozmówcy.

Ewa Kowalska, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Libiążu:
- Jestem polonistką. Zapytałam uczniów w mo-
jej szkole, co to jest niepodległość. Odpowiedzi 
były różne: Polska, rodzina, Jan Paweł II, ro-
sół w niedzielę, szkoła, ciepło, nawet… M jak 
miłość. Dla mnie niepodległość to możliwość 
mówienia tego, co uważam za słuszne, posia-

danie praw, możliwość dokonywania wyborów. To, że 11 listopa-
da możemy wspólnie świętować, to jest właśnie prawo wolności, 
a nawet obowiązek wolności.

Marek Bębenek, Małopolski Komendant 
Wojewódzki PSP w Krakowie:
- Czym dla mnie jest niepodległość? To coś 
co było, kiedy się urodziłem i co poznawałem 
w miarę swojego rozwoju, kiedy pierwszy raz 
poczułem możliwość bycia samodzielnym. 
Wiele pamiętam jednak z tamtych lat, inaczej 

je ważę. Cieszę się, że mamy niepodległość, bo mam świadomość, 
czym może być jej utrata.

Mirosław Rejdych, mieszkaniec Chrzano-
wa:
- Niepodległość to możliwość samodecydo-
wania. Nie zawsze ją mieliśmy na przestrzeni 
dziejów. Bywało tak, że ktoś za nas decydował. 
Dziś możemy to robić sami. A dlaczego 11 li-
stopada powinniśmy świętować razem? Bo to 
wspólnota buduje niepodległość i tylko razem 

możemy tę niepodległość utrzymać.

Karol Bartoszek, harcerz z Libiąża:
- Niepodległość to coś trudnego do zdefinio-
wania. Coś, co dla mojego pokolenia, istniało 
od zawsze. Niby oczywiste, a jednak nie, bo 
przecież nasi dziadkowie i pradziadkowie mu-
sieli o nią walczyć. Niepodległość to wolność 
słowa, wolność wyboru. Możemy robić, co 
chcemy, oczywiście w granicach prawa i zgod-

nie z Konstytucją RP. Uważam, że Narodowe Święto Niepodle-
głości powinniśmy celebrować wspólnie podczas takich wydarzeń 
jak choćby Libiąska Biesiada Patriotyczna, by upamiętnić naszych 
przodków. 

Julia Jeżyk, harcerka z Libiąża
- Niepodległość to dla mnie pojęcie tożsame z 
wolnością. To wolność wypowiedzi, wolność 
wyboru. Możemy myśleć i mówić to co uwa-
żamy za słuszne, a nie to co jest słuszne dla 
innych, bez obawy, że zostaniemy aresztowani, 
czy poniesiemy inne konsekwencje. Zawdzię-

czamy to ludziom, którzy zginęli walcząc o to, żebyśmy mogli 
dziś żyć w wolnym, niepodległym kraju. To o nich powinniśmy 
pamiętać, świętując 11 listopada.

Przemarsz na cmentarz parafialny
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Trwa realizacja długo wyczekiwanej inwestycji przy ul. Beskidz-
kiej.

Praca przy chodniku wre 
O tym, że Libiąż otrzymał dotację na budowę chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej nr 933 pisaliśmy kilka miesięcy temu. Niedaw-
no prace się rozpoczęły. Kierowcy muszą więc zachować czujność 
i uzbroić się w cierpliwość, bo na ul. Beskidzkiej mogą występo-
wać czasowe utrudnienia związane z ruchem wahadłowym. Inwe-
stycja jest realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kra-
kowie wspólnie z gminą Libiąż. Po połowie podzielony zostanie 
jej koszt czyli 613 tys. zł. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. 

Libiąż świętuje w tym roku 50-lecie otrzymania praw miejskich. 
Jego równolatką jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Ba-
rana „Bolka”.

„Trójka” ma pół wieku!
Finał hucznych obchodów rozpoczął  się 16 listopada w Libiąskim 
Centrum Kultury. Przy wejściu na galę jubileuszową goście otrzy-
mali książkę: „Trójka - 50 lat. Historia, ludzie, inicjatywy”. Jej 
autorem jest Łukasz Płatek – historyk i absolwent szkoły. W swo-
jej prelekcji opowiedział o początkach szkoły, jej rozwoju, nada-
niu imienia. Publiczności szczególnie spodobały się ciekawostki, 
żarty i „wywoływanie do tablicy” osób, które odegrały znaczącą 
rolę w historii szkoły. Był też czas na wspomnienia osób związa-
nych z placówką – głos zabrali: Bogumiła Rybak, Marcin Woj-
dyło, Angelika Maciejowska, Bartłomiej Ciuła i wiceburmistrz 
Libiąża Hubert Szumniak – absolwent „Trójki”. Podziękowania 
i gratulacje otrzymali byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy 
szkoły. Zebrani obejrzeli spektakl „Papuga i wrony” w reżyserii 
Wojciecha Czarnoty. Widowisko zwracało uwagę na to co jest 
ważne w życiu człowieka, czyli wolność, przyjaźń, miłość i odwa-
ga. O kostiumy zadbała Marta Artymiak. Następnie uroczystości 
przeniosły się do szkoły. Tam czekał tort, możliwość zwiedzenia 
placówki i obejrzenia jubileuszowej wystawy. 17 listopada w ko-
ściele świętej Barbary została odprawiona Msza Święta z okazji 
Jubileuszu szkoły. Uczniowie złożyli także kwiaty i znicze na gro-
bach zmarłych pracowników placówki.

Aktorzy z SP nr 3

Uroczystość w szkole

Emerytowani pracownicy szkoły z zaproszonymi gośćmi

Budowa chodnika przy ul. Beskidzkiej
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W roku uzyskania przez Libiąż praw miejskich na mapie oświatowej Libiąża pojawiła się nowa szkoła – „Trójka”.  
Trwale wpisała się przez ostatnie 50 lat w krajobraz miasta, a w życiu tysięcy absolwentów pozostawiła miłe wspomnienia.

Równolatka naszego miasta

Nowa szkoła powsta-
ła w Libiążu Małym  
w dzielnicy Skotni-

ca. Jej budowa była absolut-
ną koniecznością, wynikającą  
z szybkiego rozwoju prze-
strzennego naszej miejscowości  
i powstawania nowych osiedli. 
Sprowadzały się do nich ro-
dziny spoza Libiąża – rodzice 
podejmowali najczęściej pracę  
w kopalni, natomiast dzieci mu-
siały mieć swoją szkołę. Warto 
dodać, że dotychczasowe szko-
ły w żaden sposób nie były  
w stanie pomieścić dodatkowych 
uczniów i dodatkowych klas.

Budowa, pierwotnie pla-
nowana od roku 1969, została 
przyspieszona, w 1968 r. mury 
już stały, a 12 maja odbyła się 
uroczystość wmurowania ka-
mienia węgielnego. Jednak 
rozpoczęcie zajęć dydaktycz-
nych w nowym budynku szko-
ły, pierwotnie planowane na 
1 września 1969 r., potem na 
26 października, ostatecznie 
miało miejsce 8 listopada. Do 
tego czasu lekcje odbywały 
się w różnych punktach Libią-
ża, również „pod chmurką”.  
W tym okresie z budynku usu-
wano gruz, materiały budowla-
ne, sprzątano. Ramię w ramię 
pracowali kierowniczka szko-
ły i nauczyciele oraz rodzice  
i dzieci.

O otwarciu nowej placówki 
szeroko informowała ówcze-
sna prasa. Szkoła była piękna 

– przestronna, nowoczesna, 
pachniała świeżością. Przewi-
dywaną pojemność projektową 
jednak już na starcie przekro-
czono dwukrotnie, gdyż w no-
wych salach zasiadło ponad 700 
uczniów i z tą bolączką szkoła 
borykała się przez kolejnych 
dwadzieścia lat Pod koniec lat 
80. XX w. ilość uczniów uległa 
kolejnemu podwojeniu. Skut-
kiem tego była praca na 3 zmia-
ny i lekcje do godz. 19.

Istotnym okresem w dzie-
jach były lata 1973 – 84, kie-
dy w oparciu o nową szkołę 
utworzono Gminną Szkołę 
Zbiorczą i podporządkowano 
jej organizacyjnie – bezpośred-
nio lub pośrednio – wszystkie 
szkoły podstawowe z terenu 
Gminy Libiąż. W tym systemie 
„Trójka” była szkołą wiodącą, 
służącą wsparciem organiza-
cyjnym i technicznym innym 
placówkom z terenu gminy. 
W ramach szkoły zbiorczej  
w „Trójce” prowadzone były  
– oprócz zwykłych oddziałów  
– również klasy uzawadawia-
jące i klasy specjalne, a dodat-
kowo również grupy ogniska 
przedszkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 3 była 
potęgą sportową. Zawdzięczała 
to działalności Szkolnego Klu-
bu Sportowego, który został po-
wołany do życia w tym samym 
czasie co szkoła. SKS korzystał 
ze sportowej bazy, jaką ofero-
wała „Trójka”, ale codzienne 

Pierwsze wzmianki prasowe 
o nowej placówce oświatowej 
Libiąża.

Pierwsze grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 3 w roku 
szkolnym 1969/70. Od góry od lewej stoją: Stanisława Siuda, 
Jadwiga Kowalska, Irena Ostrowska, Władysław Kubica, Zofia 
Adamczyk, Stanisław Latko, Adam Drabik, Barbara Szyndler, 
Teresa Szczurek, Jolanta Zmarzły, Bogumiła Rybak, Władysława 
Waliczek, Halina Tomera. 

Budynek Szkoły w 1973 r. 



KURIER LIBIĄSKI   LISTOPAD 2019

7

NASZA HISTORIA

Sylwetka:
Władysława Waliczek – pierw-
sza kierownik, a potem dyrektor 
„Trójki”, nauczycielka histo-
rii, pedagog szkolny, wcześniej 
zastępca kierownika szkoły  
w Libiążu Małym. Była bardzo 
zaangażowana w powstanie no-
wej szkoły, ona ją uruchamiała. 
Uczniowie i nauczyciele wspo-
minają ją jako osobę niezwykle 
wymagającą (również od siebie), 
doskonałą organizatorkę, która 
szkole poświęcała cały swój czas 
i energię, potrafiącą jednocześnie 
swoim zapałem zarazić skupio-
nych wokół siebie ludzi. Zmarła 
w 1990 r. kilka dni po przejściu 
na emeryturę.

funkcjonowanie ułatwiała ści-
sła współpraca z K.S. „Górnik”. 
Zresztą absolwenci szkoły czę-
sto kontynuowali swoją przy-
godę ze sportem w tym wła-
śnie klubie. Jednak podstawą 
sukcesów sportowych „Trójki” 
była praca małżeństwa nauczy-
cieli wychowania fizycznego – 
Anny i Adama Drabików. Suk-

cesy szkoła odnosiła również 
na niwie naukowej. Dawniej 
były to osiągnięcia w olimpia-
dach przedmiotowych, dzisiaj  
w konkursach z różnych dzie-
dzin, a przekłada się to na dzie-
siątki stypendystów Burmistrza 
Libiąża w ostatnich latach.

Powrót do normalności  
– pod względem napełnienia 

Malowanie ogrodzenia szkoły od strony ul. św. Barbary - przy 
pracy dyrektor Władysława Waliczek. 

Gminne rozpoczęcie roku szkolnego na boisku przy "Trójce"  
- wówczas Gminnej Szkoły Zbiorczej. 

Wycinek prasowy ukazujący moment odłonięcia tablicy w asy-
ście powstańców śląskich . 

Uroczystość przekazania 
sztandaru ufundowanego 
przez Kopalnię Janina i ro-
dziców w sali gimnastycz-
nej w 1970 r. 
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NASZA HISTORIA

Czy wiesz, że:

- szkołę ukończyło 4255 absolwentów,
- koszt budowy „Trójki” wyniósł 8,2 miliona ówczesnych złotych,
- w szkole pracowało 214 nauczycieli,
- w roku szkolnym 1989/90 w murach „Trójki” uczyło się 1364 
uczniów i był to rok największego przepełnienia szkoły,
- szkoła miała 5 dyrektorów (Władysława Waliczek, Teresa 
Szczurek, Aleksandra Matysik, Agata Oleksiewicz, Izabela Zaty-
ka – Świstak) z czego 2 ostatnie panie są również absolwent-
kami szkoły; Gminnej Szkole Zbiorczej szefowali: Jerzy Kwaśny, 
Tadeusz Jakubiec, Jan Gucik.

szkoły i warunków lokalowych 
– rozpoczął się z początkiem lat 
90. XX w. Do otwieranej wów-
czas etapami „Czwórki” trafi-
ły najpierw najmłodsze klasy,  
a po kilku miesiącach również 
starsze. „Trójka” odetchnęła, 
ale przez kolejne lata – dzięki 
miliardom ówczesnych złotych 
– szkołę gruntownie remonto-
wano, wymieniając m.in. okna  
i instalacje. Ostatnimi laty 
szkoła również zmieniła obli-

cze dzięki nowej elewacji, po-
liuretanowemu boisku, parkin-
gom w sąsiedztwie, zagospo-
darowaniu otoczenia, a przede 
wszystkim modernizacji wnę-
trza budynku, na którą składa-
ły się: wymiana oświetlenia, 
stolarki drzwiowej, malowanie 
korytarzy i wymiana boksów 
na szafki w szatniach.  

    oprac. Łukasz Płatek

Reprezentacja SKS-u z "Trójki" z flagą olimpijską na ul. św. Bar-
bary w drodze na pochód pierwszomajowy w roku 1975. 

Zdjęcie familijne członków SKS-u razem z nauczycielem wycho-
wania fizycznego i trenerem Adamem Drabikiem w sali gimna-
stycznej w 1977 r. 

Grono pedagogiczne z uczniami przed wejściem do szkoły w la-
tach 80. XX w. 

Rozpoczęcie roku szkolnego na boisku latach 70. XX w. 

Reprezentacja SKS-u z "Trójki" podczas pochodu 
pierwszomajowego na ul. 1 Maja w latach 70. XX w. 
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WIEŚCI Z GMINY

Znamy zwycięzców gminnej olimpiady wiedzy o zdrowiu. 

Nie dają oszukać się nałogom
Tegoroczna, XVII edycja Gminnej Olimpiady Wiedzy o Zdro- 
wiu pod patronatem burmistrza Libiąża, odbywała się pod hasłem  
„W pułapce nałogów - nie daj się oszukać!”. Jej organizatorem 
był Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi  
w Libiążu.  Każdą szkołę podstawową reprezentowały trzy- 
osobowe drużyny klas I–III, IV–VI i VII–VIII. Ogółem olim-
piadzie wzięło udział 12 zespołów. Zadania konkursowe do-
tyczące uzależnień i zdrowego stylu życia, miały różny stopień 
trudności.  Były to krzyżówki, testy wiedzy, rozsypanki wy-
razowe, rebusy, rymowanki i wierszyki profilaktyczne, zada-
nia matematyczne, prace plastyczne. Startujący wykazali się 
dużą wiedzą prozdrowotną oraz umiejętnościami twórczego  

i logicznego myśle-
nia. Wśród najmłod-
szych klas najlepsi 
byli reprezentanci 
Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Libiążu, 
podobnie jak w ka-
tegorii klas IV-VI. 
Wśród najstarszych 
uczniów zwyciężyli 
podopieczni SP nr 1. 

Młodzież w miejscach pamięci
Uczniowie Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Zespole Szkół w Libiążu w ramach XIV szkolnego Rajdu 
Niepodległości odwiedzili Rabsztyn, Bydlin, miejsce bitwy pod 
Krzywopłotami, gdzie na cmentarzu zapalili znicze na grobie 
legionistów. Znicze zapłonęły również w Borach Kwaśniow-
skich przy kaplicy upamiętniającej powstańców styczniowych  
i żołnierzy Armii Krajowej. Ostatnimi punktami rajdu były: 
strażnica w Ryczowie i Pustynia Błędowska.

Laureaci konkursu

Uczniowie podczas wycieczki

Otwarcie obiektu

Pamiątkowe zdjęcie uczestników meczu

Inwestycja za ponad milion złotych!

Pierwsza hala łukowa nad boiskiem sportowym w powiecie 
Hala łukowa powstała przy 
Zespole Szkół w Żarkach. 20 
listopada dokonano jej oficjal-
nego otwarcia. Obiekt, którego 
administratorem będzie szkoła, 
ma być ogólnodostępny. Będą 
z niego korzystać nie tylko 
uczniowie ze szkoły w Żar-
kach, ale wszyscy mieszkańcy 
sołectwa, a także młodzież z 
całej gminy.
- Uczniowie zyskali wspaniałe 
warunki do treningów. Będą 
mogli ćwiczyć niezależnie od 
pogody. Jesteśmy wdzięczni 
panu burmistrzowi i radnym za 
tę inwestycję – mówił Marcin 
Włodarczyk, dyrektor Zespołu 
Szkół w Żarkach.Nowoczesna 
hala robi wrażenie. Nie tylko z 
zewnątrz, ale także w środku.
- To ogromna radość stać dziś 
w tym obiekcie. Nie tylko dla 
mnie, ale także dla pani skarb-
nik, przewodniczącej rady miej-
skiej i radnych. Ta inwestycja 
powstała z myślą o młodzieży. 
Zwłaszcza o młodych mieszkań-
cach Żarek, ale jestem pewien, 
że będzie z niej korzystać cała 
gmina, a nasza hala łukowa 
stanie się dobrym przykładem 
i takie obiekty powstaną też na 

innych boiskach – podkreślał 
burmistrz Jacek Latko.
Obecny na uroczystości staro-
sta Andrzej Uryga nie ukrywał, 
że taka myśl już w powiecie 
kiełkuje.
- Powstanie hali łukowej w Żar-
kach to dowód na to, że dbamy 
nie tylko o miasto, ale także o 
sołectwa. Chcemy, by cała gmi-
na równomiernie się rozwijała 
– wyjaśniał burmistrz.
Podczas oficjalnego otwarcia 
rozegrano pierwszy mecz w 
nowym obiekcie. Uczniowie 
zmierzyli się z drużyną samo-
rządowców, pokonując repre-
zentację gminy 5:2.

1.127.838,85 zł 
- tyle wynosi całkowity koszt 
wykonania hali łukowej w 
Żarkach

WYMIARY HALI:
45 mb – długość
24,60 mb – szerokość
11,34 mb – wysokość najwyższa
3,,00 mb – wysokość najniższa
7.640,00 m3 - kubatura
1.107,00 m2 - powierzchnia 
zabudowy
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WIEŚCI Z GMINY

Libiąż jawi się jako malownicze, górnicze miasteczko. Nieliczni wiedzą, że kiedyś była to kolebka polskiego szybownictwa i działała 
tu szkoła szybowcowa, która wyszkoliła ponad 800 pilotów! Marta Łapuszek i Ludwik Łapuszek przypominają o tym w swojej książ-
ce pt. „Skrzydła nad Libiążem. Historia Szkoły Szybowcowej”. Została wydana z okazji jubileuszu 50-lecia praw miejskich.

Szybowce nad Libiążem
Najstarsi mieszkańcy gminy 
Libiąż do dziś z rozrzewnie-
niem wspominają tamte czasy. 
Wystarczyło popatrzeć w górę, 
by zobaczyć unoszące się na li-
biąskim niebie szybowce. 

Początek…

- Szkoła Szybowcowa w Libią-
żu Małym wpisała się na mapie 
międzywojennej RP. W 1936 
r. w porozumieniu z libiąskim 
Związkiem Strzeleckim założyli 
ją oficer lotnictwa Tadeusz Gro-
nek i porucznik Józef Urbański. 
Na wydzielonych stokach po-
łudniowo-wschodniej części 
wzgórza Pańska Góra rozpo-
częto pierwsze loty szkolne i tre-
ningowe, a poniżej wybudowa-
no hangar dla 10 szybowców. 
Na libiąskim niebie rozpoczęły 
się regularne loty młodych pa-
sjonatów tego pięknego sportu. 
Trwały nieprzerwanie do 1954 
r. kiedy szkoła ostatecznie za-
kończyła działalność – mówi 
Marta Łapuszek, która książkę 
„Skrzydła nad Libiążem. Histo-
ria Szkoły Szybowcowej” napi-
sała wspólnie ze swoim ojcem 
– Ludwikiem Łapuszkiem.
- Przy okazji jubileuszu 50-lecia 
uzyskania praw miejskich przez 
Libiąż chcieliśmy uwiecznić lu-
dzi, którzy tworzyli historię Li-
biąża, pokazać pilotów, którzy 
właśnie tu się szkolili – pod-
kreśla Ludwik Łapuszek. Do 
tematu podeszli odważnie. Ma-
teriały zaczęli zbierać w lutym, 
choć nie wiedzieli, jak dużo 
uda im się ustalić. Z pomocą 
przyszła Miejska Biblioteka 
Publiczna w Libiążu, udostęp-
niając zbiory regionalne oraz 
cyfrowe archiwum. Ogromny 
wkład w powstanie książki ma 
także Zbigniew Matlak, pilot 
z Libiąża, który szkolił się w 
miejscowej szkole szybowco-
wej, a potem uruchomił tu mo-
delarnię lotniczą. Nie tylko w 
Polsce, ale i za granicą zasłynął 
z produkcji drewnianych śmi-
gieł modeli latających. Udo-
stępnił autorom swoje bogate 

archiwum fotograficzne.
-Ta książka to dopiero począ-
tek. Jesteśmy przekonani, że 
po jej publikacji zgłoszą się do 
nas kolejne osoby związane ze 
Szkołą Szybowcową w Libiążu 
i przekażą nowe informacje, 
dokumenty i zdjęcia – tłumaczy 
M. Łapuszek.
Dr Krzysztof Mroczkowski z 
Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie, który był konsul-
tantem merytorycznym publi-
kacji jest pod wrażeniem tego, 
co już udało się zebrać i ustalić. 
Większość tych materiałów jest 
bezcenna. Podkreśla to również 

burmistrz Libiąża Jacek Latko. 
Ze względu na ogromną war-
tość książki Marty Łapuszek i 
Ludwika Łapuszka dla lokalnej 
historii gmina zdecydowała się 
dofinansować jej publikację.

Z pokolenia na pokolenie

- Szkołę Szybowcową w Libiążu 
zamknięto w lipcu 1954 roku. 
Dziś po szybowcach na libią-
skim niebie nie ma już śladu, ale 
to ważna część historii naszego 
miasta. Chcemy i powinniśmy o 
niej pamiętać. To wspaniałe, że 
właśnie tu, w Libiążu, bardziej 
niż gdzie indziej udało się speł-
nić marzenia o lataniu – od-
wieczne pragnienie człowieka. 
Jestem dumny, że z libiąskiej 
szkoły szybowcowej wywodzi 

się wielu wspaniałych pilotów. 
Trzeba o tym mówić głośno, 
przekazywać tę wiedzę kolejnym 
pokoleniom, bo bez przeszłości 
nie ma przyszłości – podkreśla 
burmistrz Jacek Latko.
Pierwszymi pilotami z Libiąża 
byli Mieczysław Wójcik, Ma-
rian i Antoni Chodorowscy, 
Stanisław Matysik, Czesław 
Dziubek, Tadeusz Siekiera, 
Józef Waligóra, Józef Graboń 
i Tadeusz Cebula.Promocja 
książki „Skrzydła nad Libią-
żem. Historia Szkoły Szybow-
cowej”, która odbywała się w 
libiąskiej bibliotece, przycią-

gnęła sporo ludzi. Nie zabrakło 
wśród nich osób, które latały 
kiedyś nad Libiążem. Jednym 
z nich jest Stanisław Gondek, 
absolwent wydziału lotniczego 
Politechniki Warszawskiej, in-
struktor młodych pilotów.
- Przygodę z lotnictwem zaczy-
nałem jako 17-latek. W Libiążu 
latałem od 1952 roku do 1954 
roku. Pierwszy lot odbyłem szy-
bowcem ABC, który nie miał ka-
biny ani żadnych przyrządów! 
To było coś. Latało się na wy-
czucie. Dopiero potem przesia-
dłem się na Jeżyki i Salamandry 
– wspomina Stanisław Gondek, 
zdobywca Złotej Odznaki Szy-
bowcowej z dwoma diamenta-
mi. Do uzyskania tej najwyższej 
z trzema diamentami zabrakło 
mu tylko 500 metrów.

- Jestem wzruszona tym spo-
tkaniem i szczęśliwa, że taka 
książka powstała – mówi Maria 
Stryczek z Młoszowej, jedna z 
nielicznych pilotów-kobiet. Do 
libiąskiej szkoły szybowcowej 
zgłosiła się zaraz po wojnie. La-
tała nie tylko w Libiążu, ale tak-
że na górze Żar, a jej najdłuższy 
lot trwał ponad 7 godzin!

Trudne czasy, piękne wspo-
mnienia

- Dzisiaj nie ma żadnych szkół 
szybowcowych. Jak ktoś się 
chce szkolić, to musi za to sam 
zapłacić. Wtedy było inaczej. Na 
wszystko były pieniądze. Trzeba 
mieć jednak świadomość dla-
czego. Ludzi szkoliło się, żeby 
mieć mięso armatnie. Trwała 
przecież "zimna wojna" – wspo-
mina pochodzący z Chrzanowa 
Zygmunt Konieczko, który tak-
że latał nad Libiążem. W 1952 
r. miał tu zresztą wypadek. Rok 
później odbył ostatni lot.

Mnóstwo wspomnień związa-
nych z libiąską szkołą szybow-
cową ma do dziś mieszkający w 
Libiążu Zbigniew Matlak, który 
prowadzi tu sklep modelarski 
„Jaskółka”. Miał zaledwie 17 
lat, gdy przeszedł przeszkole-
nie na szybowcu SG-38. Latał 
też w Pińczowie i Tęgoborzu,  
!a później założył modelarnię. 
– Niektórzy z moich wychowan-
ków zostali później pilotami 
wojskowymi – mówi Zbigniew 
Matlak.
Wielkim miłośnikiem szybow-
nictwa był w młodości pocho-
dzący z Libiąża biskup Jan 
Zając. Zaraz po święceniach 
kapłańskich został skierowany 
do parafii w Międzybrodziu 
Żywieckim, w sąsiedztwie 
góry Żar. Na 50-lecie pracy 
duszpasterskiej przedstawicie-
le tamtejszej parafii zrobili mu 
piękny prezent - zorganizowali 
lot szybowcem w towarzystwie 
wielokrotnego mistrza świata 
w konkurencjach szybowco-
wych – Sebastiana Kawy. 

Marta Łapuszek, Stanisław Gondek, Maria Stryczek, Zbigniew 
Matlak, Henryk Pawela, Ludwik Łapuszek i Zygmunt Konieczko.
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10 listopada w kościele pw. 
Stanisława Biskupa Męczen-
nika w obecności władz samo-
rządowych gminy Libiąż  od-
słonięto pamiątkową tablicę ku 
czci ks. Józefa Lelito, niezłom-
nego kapelana Narodowej Or-
ganizacji Wojskowej, podczas 
okupacji niemieckiej zaanga-
żowanego w działalność kon-
spiracyjną i późniejszą walkę 
niepodległościową z reżimem 
komunistycznym. Po mszy św. 
nastąpiło przejście na miejsco-
wy cmentarz, gdzie na grobie 
niezłomnego kapłana złożono 
wieńce i odmówiono modlitwę. 
Prezydent RP Andrzej Duda 

przyznał pośmiertnie księdzu 
Lelicie Krzyż Komandorski 
Polonia Restituta, który w 
dniu odzyskania Niepodległo-
ści zostanie wręczony rodzi-
nie. Honorowy patronat nad 
uroczystościami objął Oddział 
IPN w Krakowie oraz Reduta 
Dobrego Imienia. Wydarzeniu 
towarzyszyła wojskowa asysta 
honorowa z Garnizonu Kra-
ków. Ksiądz Józef Lelito został 
niesłusznie oskarżony i skaza-
ny na śmierć w tzw. procesie 
Kurii Krakowskiej, będącym 
sfingowanym działaniem ude-
rzającym w Kościół Katolic-
ki w Polsce. Po tzw. odwilży 

postalinowskiej wyrok za-
mieniono na dożywocie. Izba 
Wojskowa Sądu Najwyższego 
16 grudnia 1963 roku na mocy 
przepisów ustawy amnestyjnej 
z 27 czerwca 1956 roku umo-
rzyła postępowanie karne wo-
bec ks. Józefa Lelity. Zmarł on 
w 1978 r. i spoczął na cmenta-
rzu w rodzinnej miejscowości.  
10 lutego 1992 roku Sąd War-
szawskiego Okręgu Wojskowe-
go stwierdził nieważność orze-
czeń wydanych wobec osób 
skazanych w tak zwanym pro-
cesie Kurii Krakowskiej przez 
komunistyczne organa sądow-
niczo-prokuratorskie.

WIEŚCI Z GMINY

W Żarkach upamiętniono pochodzącego z tej miejscowości księdza, prześladowanego przez komunistyczną bezpiekę. 

Kapłan bohater

Józef Lelito

Pamiątkowa tablica 

Przy grobie Józefa LelitoPodczas uroczystej mszy

Na ciekawy sposób uczczenia święta 11 Listopada wpadli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Libiążu. 

Hymn dla Niepodległej
Technikum w Zespole Szkół w Libiążu nosi imię Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. W tym roku uczniowie i nauczyciele zespołu postanowili w 
szczególny sposób uczcić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę, a do swojego pomysłu zaprosili innych. Na zachętę odpo-
wiedziała liczna grupa dzieci i młodzieży z libiąskich szkół i przedszkoli 
oraz lokalni samorządowcy. Wszyscy wspólnie, młodsi i starsi, 7 listo-
pada o godz. 11.11 odśpiewali Mazurka Dądrowskiego przy popiersiu 
marszałka stojącym przed budynkiem szkoły. Libiążanie dołączyli w ten 
sposób do ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu". 

Złożenie kwiatów przy pomniku J. Piłsudskiego Hymn zaśpiewali również najmłodsi

Przedszkolaki
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Libiąskie Centrum Kultury zaprasza amatorskie drużyny piłkarskie do udziału w rozgrywkach Libiąskiej Magic Sport Ligi Orli-
ka 2019/20 o Puchar Burmistrza Libiąża.

Rusza nowy sezon Magic Sport Ligi Orlika w Libiążu!
Rozgrywki toczyć się będą w hali pneumatycznej na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią trawiastą przy Szkole Podstawowej nr 4 w 
Libiążu. Inauguracja rozgrywek odbędzie się w niedzielę 15 grud-
nia 2019 r. Przyjmowane są zgłoszenia maksymalnie 10 drużyn 
siedmioosobowych (sześciu zawodników w polu + bramkarz, mak-
symalnie 15 zawodników w drużynie). Sponsorem tytularnym ligi 
jest firma Magic Sport Pawła Budniaka. Partnerem rozgrywek jest 
również Związek Zawodowy „Solidarność” Zakładu Górniczego 
„Janina”.  
 
Zapisy i wpłaty prowadzone będą do 10 grudnia 2019 r. w siedzi-
bie Libiąskiego Centrum Kultury (Libiąż ul. Górnicza 1). Wpisowe 
700 zł, płatne w kasie LCK w dniu robocze w godzinach 7-14:30 
lub na nr konta: 71 1020 2384 0000 9602 0011 3779. Decyduje ko-
lejność zgłoszeń!!! (wpłata + karta zgłoszenia drużyny i kompletne 
oświadczenia zawodników!!!!). Kontakt dla zgłaszających się dru-
żyn: tel.: 32/ 627 12 62, email: lck@libiaz.pl . Regulamin rozgrywek, karta zgłoszenia drużyny i oświadczenia zawodników dostępne 
są na stronie internetowej www.lck.libiaz.pl

SPORT

REKLAMA

Libiążanin w reprezentacji!
Najpierw zadebiutował w polskiej ekstraklasie, a teraz zrobił kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze. Pierw-
szy wychowanek w historii Szkoły Piłkarskiej Górnik Libiąż dostąpił zaszczytu powołania do reprezentacji Pol-
ski! Patryk Plewka wypożyczony aktualnie z Wisły Kraków do drugoligowej Stali Rzeszów otrzymał wezwanie 
od selekcjonera Jacka Magiery do stawienia się na zgrupowaniu kadry narodowej do lat 20. Libiążanin znalazł 
się na liście powołanych na mecz Elite League U-21 ze Szwajcarią i towarzyskie starcie z Norwegią. Spotkanie 
ze Szwajcarami odbyło się 14 listopada w Chojnicach, natomiast z Norwegią  18 listopada w Bytowie. Niestety 
Patrykowi nie udało zameldować się na boisku w tych spotkaniach z powodu kontuzji, ale już sama nominacja 
była niezwykłym wyróżnieniem. 

Patryk Plewka
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O zakazanym romansie i ak-
torce z przeszłością przeczyta-
my w książce polecanej przez 
Weronikę Wątrobę, wolonta-
riuszkę Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Libiążu. 

Autorka znana z se-
rii „Siedem Sióstr” 
Lucinda Riley w 
powieści „Róża 
Północy” przepro-
wadza czytelnika 
przez malownicze 
Indie i chłód An-
glii. Poznajemy 
stuletnią Anahitę, 
która u schyłku ży-
cia postanawia podzielić się z 
prawnukiem Arim swoimi taj-
nymi zapiskami z czasów, gdy 
była jeszcze młoda i szaleńczo 
zakochana. Prababka pragnie, 
by odnalazł on jej zaginionego 
syna, w którego śmierć nigdy 
nie uwierzyła. Z kolei Rebecca, 

aktorka z Hollywood, posta-
nawia uciec od blasku fleszy i 
toksycznego narzeczonego. 
Losy tej dwójki przeplatają się 
w tajemniczej rezydencji rodu 
Astbury, gdy obydwoje poznają 

prawdę o rodzie, na 
którym ciąży sekret. 
Skomplikowana in-
tryga uknuta przez 
najbliższych i histo-
ria, która kołem się 
toczy. Czyjaś prze-
szłość może stać się 
kogoś przyszłością. 
Tajemnice równie 
mroczne jak wrzo-
sowiska Anglii prze-

platają się z pachnącym karda-
monem życiem w Indiach. 
Jak dalece można ufać przyja-
ciółce? Jak dalece można ufać 
rodzinie? Wiele pytań, na które 
sami musimy dać odpowiedzi.

Serdecznie polecam.

ROZMAITOŚCI

KĄCIK KULINARNY

ogłoszenia drobne: 

Przegrywanie z kaset video na płyty DVD - 600 773 167
Zespół na wesele - 600 773 167
FIRMA SPRZĄTAJĄCA "NA3STO": sprzątanie bieżące  
i pobudowlane. Maszynowe czyszczenie posadzek, kostki bru-
kowej. Faktury VAT. Tel: 791196315, www.na3sto.pl
LASTRIKO, MARMUR, PIASKOWIEC - renowacja i szli-
fowanie posadzek kamiennych. BEZPŁATNE wykonanie próby 
szlifowania! Tel: 791196315. Zdjęcia efektów naszych prac na 
www.na3sto.pl oraz profilu facebook.
PEŁNĄ PARĄ – ekologiczna myjnia parowa, kompleksowe 
mycie pojazdów, czyszczenie mebli tapicerowanych i skórza-
nych. Tel. 731 430 353

WARTO PRZECZYTAĆ

Składniki: 

Kluski:
ok. 500 g ugotowanych •	
ziemniaków
mąka ziemniaczana / •	
skrobia ziemniaczana
Sól•	

Rolady: 

mięso wieprzowe lub •	
wołowe 
ogórki kiszone •	
boczek wędzony•	
cebula•	
musztarda•	
wykałaczki lub sznurek•	

Obiad na śląską nutę
Libiąż to teren małopolski, ale bliskie są związki naszego 
terenu ze Śląskiem. Inspirowany tym regionem obiad 
poleca pani Małgorzata. 

„Róża Północy” - Lucinda Riley 

Bardzo dobrą znajomością topografii Libiąża i jego historii mu-
sieli się wykazać uczestnicy V Gminnego Konkursu Historycz-
nego im. Andrzeja Harata.

Świetnie znają naszą historię
Organizatorami zmagań byli Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Libiążu, Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu oraz Libiąskie 
Centrum Kultury, a inicjatorem i głównym fundatorem nagród 
znany neurochirurg prof. Marek Harat, wnuk Andrzeja Harata - 
mieszkańca Libiąża i żołnierza Armii Krajowej. 
W historycznych zmaganiach wzięło udział 45 uczniów. Młodzi 
miłośnicy historii nagrody odebrali 11 listopada, podczas XXI 
Biesiady Patriotycznej. Wyniki:

KATEGORIA KLAS IV - VI 
I m.Katarzyna Biśta – SP1 
II m. Filip Pachut - SP3 
III m. Oliwia Teresak – SP3 
Michał Wojdyło – SP2
Wyróżnienia: Milena Gut – 
SP2 
Maria Szlachcic – SP1

KATEGORIA KLAS VII – 
VIII 
I m. Stanisław Mackiewicz – 
SP1 
II m. Kacper Kasicki – SP1 
III m. Marcin Waligóra – SP1
Wyróżnienia: Zuzanna Lelito – 
SP1, Adam Czarnota – SP4

Wykonanie:

Ziemniaki obrać, ugotować, odcedzić i od razu dokładnie 
rozgnieść praską lub zmielić w maszynce. Układamy je na 
stole w prostokąt, zabieramy ¼ ziemniaków i w to miejsce 
sypiemy mąkę ziemniaczaną. Całość solimy i ugniatamy w 
jednolite ciasto, które formujemy w wałek. Tniemy je na ka-
wałki o grubości 2-3 cm, z których robimy kluski z dziurką 
w środku. W garnku gotujemy osoloną wodę. Kluski wrzu-
camy do wody na minimalnym ogniu ok. 10 - 12 minut, od 
czasu do czasu delikatnie zamieszać. Uważamy, aby woda 
się nie gotowała, dzięki temu kluski będą miały gładką po-
wierzchnię.  Mięso na rolady rozbijamy tłuczkiem. Każdy 
kawałek przyprawiamy solą i pieprzem oraz smarujemy 
musztardą. Kładziemy na nich po plastrze ogórka i boczku 
i kawałkami cebuli. Zwijamy w rulony i przebijamy wyka-
łaczkami lub owijamy sznurkiem, aby rolady się nie rozpa-
dły. Pieczemy je w garnku, obsmażając z każdej strony na 
wolnym ogniu aż do 
miękkości, podlewa-
jąc wodą, aby się nie 
spaliły. 
Obiad podajemy  
z surówkami według 
uznania. Pasować bę-
dzie zarówno kapu-
sta modra, buraczki  
z jabłkiem lub ki-
szona kapusta z mar-
chewką. 

Laurecai
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Przemarsz ul. Klubową w Żarkach

WIEŚCI Z GMINY

Podczas VI Kwesty na Cmentarzu Parafialnym w Libiążu 
udało się zebrać blisko 6 tysięcy złotych.

Ratujemy libiąskie pomniki
1 listopada, w akcję zorganizowaną przez libiąskich harcerzy oraz 
Parafię pw. Przemienienia Pańskiego zaangażowało się 77 wolon-
tariuszy, w tym gronie byli: harcerze, przedstawiciele rady dusz-
pasterskiej, strażacy, społecznicy i samorządowcy. Urząd miejski 
reprezentował wiceburmistrz Hubert Szumniak. Zebrana do pu-
szek kwota, czyli 5966,93 złotych i plus 0.50 euro pozwoli odre-
staurować w całości kolejny zabytkowy nagrobek.  

Sprawni strażacy
Grupa dziewcząt i chłopców z MDP OSP Libiąż pod kierownic-
twem druha Huberta Sokołowskiego uczestniczyła 16 listopa-
da w Halowych Zawodach Sprawnościowych Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych w Jaworznie. Spisali się tam znakomicie 
plasując się na drugim miejscu wśród chłopców i na trzecim 
wśród dziewcząt. Druhowie znaleźli też czas dla uczniów SP nr 
1, których istruowali w zakresie udzielania  pierwszej pomocy. 

LCK zaprasza 
na spotkania z Mikołajem:

Świetlica w Gromcu – 04.12.2019 r. 
godz. 15:30 – spotkanie z Mikołajem 
oraz spektakl teatralny pt.: „Świąteczny 
dar, magia i czar” w wykonaniu aktorów 
teatru Maska z Krakowa. 
Dom Kultury w Żarkach – 04.12.2019 
r. godz. 16:00 – świąteczne warszta-
ty mikołajowe i spektakl teatralny pt.: 
„Świąteczny dar, magia i czar” w wykona-
niu teatru Maska z Krakowa. 
Libiąskie Centrum Kultury – 05.-
06.12.2019 r. godz. 8:30 i 11:00 – 
Mikołajki dla szkół w Ale!Kino – spo-
tkanie z Mikołajem, słodki poczęstunek 
oraz film animowany „Kraina Lodu II”. 
Cena 14 zł. 
Świetlica w Kosówkach – 07.12.2019 
r. godz. 16:00 - spotkanie z Mikoła-
jem, warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, 
a także spektakl pt. „Królowa Śniegu” 
w wykonaniu Studia Małych Form Te-
atralnych Sztuka z Trzebini. 

Kwesta na cmentarzu Strażacy z uczniami SP nr 1



KURIER LIBIĄSKI   LISTOPAD 2019

15

Kabaret „Ton”

Barwny korowód Holy Wins po raz kolejny przemaszerował ulicami Libiąża.

Promocja szlachetności
Święci małżonkowie, rodzi-
ce św. Teresy z Lisieux, czyli 
św. Zela i Ludwik Martin byli 
patronami tegorocznego Li-
biąskiego Orszaku Świętych. 
„Holy wins” odbył się w naszej 
gminie po raz szósty w histo-
rii.  Głównym punktem orsza-
ku była eucharystia w kościele 
pw. Przemienia Pańskiego w 
Libiążu, której przewodniczył 
biskup Janusz Mastalski. Po 
niej, radosny korowód z posta-
ciami świętych i błogosławio-
nych prowadzony przez ułana 
Szwadronu Kawalerii Ochotni-
czej im. Rotmistrza Pileckiego 
i Orkiestrę Górniczą ZG „Jani-
na”, wyruszył ulicami miasta 
w kierunku kościoła pw. św. 
Barbary.
- W tym roku w sposób szczegól-
ny, za przykładem świętych Zeli 
i Ludwika Matin, orszakiem 
podkreślamy wagę wartości 
rodziny. To tradycyjnie również 
promocja szlachetności, do-

bra i miłosierdzia, a więc cech 
każdego świętego – tłumaczy 
ksiądz Maciej Medes z Parafii 
pw. Przemienienia Pańskiego. 
- Bez względu na porę i pogodę 
dzieci i młodzież chętnie garną 
się do tej formy przygotowania 
do uroczystości Wszystkich 
Świętych. Zapoczątkowaliśmy 
to przed sześcioma laty i cie-
szymy się, że powielają to inne 
parafie powiatu chrzanowskie-
go – cieszy się kapłan. 
Jak co roku całe rodziny były 
zaangażowane w przygotowa-
nie strojów na orszak świętych. 
– Jestem przebrany za św. Lu-
dwika IX, który był królem 

sprawiedliwym. Strój pomaga-
ła zrobić ciocia – pochwalił się 
6-letni Filip Prystupa, który po 
raz pierwszy w orszaku poma-
szerował w stroju świętego. 
We wszystkich dotychczaso-
wych wydarzenia „Holy Wins” 
uczestniczyła ośmioletnia Ha-
nia Obrzud. Wcześniej wcielała 
się w postać św. Jadwigi. 
– Dziś jestem św. Teresą z Kal-
kuty. To pomysł mojej mamy, a 
strój zrobiła mi babcia – po-
wiedziała Hania. 
Na trasie libiąski korowód 
zatrzymał się jeszcze w Par-
ku Młodości. Tam młodzież 
zaprezentowała taniec belgij-
ski, a do nieba wypuszczono 
ogromny róża-
niec z balonów. 
Uczestnicy od-
wiedzili również 
grób libiąskiej 
świętej Teresy 
Kmieć. Trady-
cyjnie wydarze-

niu towarzyszyło kilka innych 
inicjatyw. Odbył się konkurs 
plastyczny pn. „Modlitwa  
w Mojej Rodzinie”, konkurs 
literacki dotyczący znajomości 
życiorysu świętych, konkurs na 
najliczniejszą rodzinę, oraz na 
najlepszy strój świętego. 

Wyniki konkursów towarzyszących tego-
rocznemu orszakowi Holy Wins – Święty 

Zwycięża

Wyniki konkursu plastycznego:
Kategoria 0-II
1. Barbara Barańska kl. I SP1
1. Rozalia Gut kl. I SP2
2. Agnieszka Plucińska kl. I SP3
3. Łukasz Drzewniak kl. II SP1
Kategoria III-IV
1. Sebastian Sitek kl. III KSW
2. Małgorzata Podlipska kl. III SP1
3. Rozalia Ławczys kl. III SP2
3. Malwina Nowak kl. III SP4
Kategoria V-VI
1. Katarzyna Bista kl. VI SP1
2. Milena Gut kl. VI SP2
3. Justyna Walter kl. V SP4
Kategoria VII-VIII
1. Stanisław Mackiewicz kl. VII SP1
2. Julia Matuszek kl. VIII KSW
3. Joanna Zabdyr kl.VII KSW

Konkurs literacki
Kategoria VII-VIII
1. Stanisław Mackiewicz kl. VII SP1
2. Wiktoria Kaczmarek kl. VIII KSW
3. Karolina Bąba kl. VIII KSW
Kategoria szkoła średnia
1. Weronika Koczur kl. I ZS w Libiążu
2. Barbara Łyszczarz kl. III KSW
3. Emilia Markowska kl. I ZS w Libiążu

Konkurs na najlepszy strój
Anastazja Staszawska
Mia Gdaniec
Hania Obrzud
Dagmara Gucik
Karolina Pędziałek

Konkurs na 
„Rodzinę Roku”
Rodzina Widło

Taniec w Parku Młodości

Przemarsz ulicami Libiąża

Rodzina Widło

Uczestnicy orszaku
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