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Rodzina księdza 
Józefa Lelito  
z Żarek

Rzeźba 
św. Barbary

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

„(…) choć raz w życiu poczuć, że jest się kochanym;
I niech nie zabraknie okruchów dobroci co
spadają z opłatka z gorącym życzeniem(…)”
                                                                      Eligiusz Dymowski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
w imieniu Samorządu Libiąża 
składamy serdeczne życzenia

miłości, radości, zdrowia 
i wytchnienia.

Niech ten magiczny czas pozwoli 
nabrać dystansu do codzienności, 

zatrzymać się na chwilę i zwyczajnie 
cieszyć tym co tu i teraz w otoczeniu 

najbliższych. 
W Nowym Roku życzymy wyłącznie 

szczęśliwych dni i spełnienia 
wszystkich marzeń!

Przewodnicząca Rady Miejskiej            Burmistrz Libiąża

.

Libiąż, grudzień 2019 r.
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W tegorocznym budżecie na 
budowę basenu zaplanowano 
ok. 5 mln zł. Wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Ogólnego „KARTEL” SA 
z Jędrzejowa. Firma ma do-
świadczenie w budowie tego 
typu obiektów.  
- Postęp robót widać gołym 
okiem – mówi z zadowoleniem 
burmistrz Jacek Latko.
Przypomnijmy, że uroczyste 
podpisanie umowy z wyko-
nawcą miało miejsce w kwiet-
niu tego roku. Zgodnie z jej 
zapisami inwestycja jest reali-

zowana w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”. Oznacza to, że fir-
ma z Jędrzejowa zaprojektuje, 
wybuduje, wyposaży i odda 
do użytkowania nowoczesny 
obiekt wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą.
Budynek krytej pływalni bę-
dzie podpiwniczony. Ma się tu 
mieścić strzelnica sportowa. Na 
parterze obok hali basenowej 
znajdą się szatnie i sanitariaty 
dostosowane do potrzeb niepeł-
nosprawnych. Basen sportowy 
będzie mieć podnoszone dno, 

podobnie jak basen rekreacyj-
ny. Powstanie też zewnętrzna 
zjeżdżalnia wodna z wydzielo-
nym basenem wanny hamow-
nej. Do dyspozycji mieszkań-
ców będzie jacuzzi z dyszami 
do masażu wodno-powietrz-
nego i ławką powietrzną oraz 
blok saun. Z kolei na parterze 
zaplanowano salę do fitnessu 
z odrębnymi szatniami i sani-
tariatami. Zgodnie z umową 
zarówno sale do ćwiczeń, jak 
i pomieszczenia strzelnicy zo-
staną przygotowane w 
stanie deweloperskim 

do adaptacji i ewentu-
alnego wynajęcia.
Budynek krytej pływal-
ni będzie nowoczesny 
i energooszczędny.  
W planach jest wol-
nostojąca tężnia so-
lankowa i zewnętrzna 
ścianka wspinaczkowa. 
Wykonawca ma także 
zagospodarować oto-
czenie. Przy pływalni 
powstanie parking na 
27 miejsc postojo-
wych.

Od kilku tygodni trwa budowa krytej pływalni na libiąskim osiedlu Flagówka. Gotowe są fundamenty nowego obiektu, na który 
z niecierpliwością czekają mieszkańcy.

Największa inwestycja w historii gminy Libiąż

REKLAMA

Drodzy Czytelnicy,

to ostatni w tym roku numer 
Kuriera Libiąskiego. Za nami 
jedna z największych uroczy-
stości czyli ustanowienie św. 
Barbary patronką miasta, co 
zbiegło się w czasie z Barbórką. 
Sprawdziliśmy jak przebiega 

budowa basenu na os. Flagów-
ka, a burmistrza poprosiliśmy o 
podsumowanie roku. Do naszej 
gminy zawitał Mikołaj z pre-
zentami i obdarował grzeczne 
dzieci, których w naszej gminie 
nie brakuje. Mamy też wielu 
uzdolnionych młodych ludzi, o 
czym świadczą chociażby ko-

lejne medale zdobywane przez 
pływaczkę Justynę Poznańską. 
Dla osób, które nie wiedzą 
jeszcze, co robić w Sylwestra, 
mamy ciekawą propozycję! 
Spokojnych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia spędzo-
nych wśród rodziny, bliskich, 
przyjaciół i życzliwych osób 

oraz wiele zdrowia i sukcesów, 
a także ciekawych i niezapo-
mnianych przeżyć w 2020 roku 
życzy redakcja Kuriera Libią-
skiego i pracownicy Libiąskie-
go Centrum Kultury. 

Miłej lektury. 

32,8 mln zł - to całkowity koszt budowy basenu

Plac budowy basenu

Burmistrz z zastępcą wizytują inwestycję



4

KURIER LIBIĄSKI   GRUDZIEŃ 2019 Pięknym podsumowaniem jubileuszu 50-lecia uzyskania praw miej-
skich jest ustanowienie św. Barbary patronką Libiąża. Arcybiskup 
Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, który uczestniczył  
w libiąskich uroczystościach, podkreślał jak szczególne to wyda-
rzenie w historii miasta.

Święta Barbara patronką Libiąża
Kult św. Barbary jest znany na całym świecie. Jest czczona m.in. jako 
patronka dziewic, artylerzystów i górników, a że Libiąż to miasteczko 
górnicze jej kult jest tu szczególnie silny.

– Propozycja, by to właśnie ta 
święta została patronką Libiąża, 
była naturalna. W rozmowach 
ze mną wielu mieszkańców 
przyznawało, że nie wyobraża 
sobie innego patrona. Jesteśmy 
przecież gminą górniczą, a to 
do tej świętej górnicy zawsze 
się zwracają. Mamy w Libiążu 
parafię św. Barbary oraz ulicę 

jej imienia. Sam z zawodu je-
stem górnikiem i moje pierwsze 
kroki na kopalni zawsze kieruję 
do cechowni, gdzie znajduje się 
obraz św. Barbary – mówi bur-
mistrz Libiąża Jacek Latko.
Inicjatywa ustanowienia św. 
Barbary patronką Libiąża spo-
tkała się z poparciem lokalnego 
duchowieństwa oraz radnych. 

W kwietniu tego roku libiąska 
rada miejska jednogłośnie prze-
głosowała uchwałę w tej spra-
wie. Później stosowne pismo 
trafiło do metropolity krakow-
skiego, który poparł propozycję 
i wystąpił do Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Sakramentów 
Świętych w Watykanie.
– Pomysł ustanowienia św. Bar-

bary patronką Libiąża spotkał 
się z akceptacją Papieża Fran-
ciszka. To ogromna radość i 
zaszczyt dla Libiąża oraz wspa-
niałe dopełnienie tegorocznego 
jubileuszu. Na 50-lecie uzyska-
nia praw miejskich, Libiąż zy-
skał też patronkę – św. Barbarę. 
To wyraz szacunku dla całej li-
biąskiej społeczności – podkre-

Podziękowania od władz samo-
rządowych Libiąża dla Arcybi-
skupa Marka Jędraszewskiego
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śla ks. Michał Kliś, proboszcz 
Parafii pw. Przemienienia Pań-
skiego w Libiążu, który oso-
biście zabiegał w Watykanie o 
pomyślny finał sprawy.
Warto zaznaczyć, że niektóre 
miasta czekają na ustanowienie 
patrona dwa, trzy lata. W Libią-
żu formalności udało się dopeł-
nić w ciągu kilku miesięcy.
Uroczystość na której oficjalnie 
ogłoszono św. Barbarę patron-
ką Libiąża, a ks. Tomasz Szo-
pa, kanclerz krakowskiej kurii, 
odczytał dekret watykańskiej 
kongregacji odbyła się 29 listo-
pada, kilka dni przed Barbór-
ką. Uczestniczyło w niej wielu 
znamienitych gości na czele z 
arcybiskupem Markiem Jędra-
szewskim.
– Ta uroczystość to wielka ra-
dość. Pan burmistrz mówił, że 
św. Barbara to naturalna pa-
tronka dla Libiąża. I rzeczywi-
ście to jest oczywiste, gdy wnik-
nie się w historię tej ziemi. W 
panoramie miasta widać cztery 
wieże: dwie kościelne i dwie 
kopalniane. Przypominają o 

tajemnicy chrześcijańskiego 
życia. Ora et labora czyli módl 
się i pracuj. Dwie rzeczywi-
stości: modlitwy i pracy – w 
sposób niewiarygodnie głęboki 
wiąże ze sobą w Libiążu po-
stać św. Barbary. Dwie wieże 
kościelne mówią o modlitwie, 
a dwie kopalniane wskazują, 
że tu z powierzchni ziemi w jej 
głąb zmierzają od wielu dzie-
sięcioleci kolejne pokolenia 
górników, którzy pracują głę-
boko pod ziemią, wykuwając 
swój los i los swoich najbliż-
szych. Z tej głębi ziemi, z głębi 
materialnego świata, unosi się 
ich modlitwa za przyczyną św. 
Barbary – mówi arcybiskup 
Marek Jędraszewski, metropo-
lita krakowski.
Podczas nabożeństwa zorgani-
zowanego w Kościele pw. Św. 
Barbary w Libiążu poświęcił 
płaskorzeźbę św. Barbary dłuta 
Jerzego Chodania, która stanie 
w Urzędzie Miejskim w Li-
biążu, w specjalnie przygoto-
wanym i widocznym miejscu. 
Co roku 4 grudnia w Libiążu 

będzie obchodzony dzień pa-
tronki miasta.
– Z całego serca dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, że Libiąż ma pa-
tronkę. Dziękuję Jego Eksce-
lencji Księdzu Arcybiskupowi 
za wstawiennictwo u Papieża 
Franciszka, dziękuję za pomoc 
księdzu Stanisławowi Paster-
nakowi, a przede wszystkim 
proboszczowi Michałowi Kli-
siowi i skarbnik Teresie Litwiń-
skiej za zaangażowanie – mówi 

burmistrz Jacek Latko.
Jest przekonany, że to histo-
ryczne wydarzenie to także 
szansa na rozwój miasta w no-
wym kierunku. Zadeklarował, 
że samorząd podejmie starania, 
by uchwalić zgodny z zasadami 
heraldyki herb i inne insygnia 
miasta Libiąża. Ma się w nich 
pojawić postać św. Barbary.
– Mam nadzieję, że powstanie 
również lokalny przysmak koja-
rzony ze św. Barbarą – uśmie-
cha się burmistrz.

WIEŚCI Z GMINY

– Propozycja, by to właśnie ta 
święta została patronką Libiąża, 
była naturalna. W rozmowach 
ze mną wielu mieszkańców 
przyznawało, że nie wyobraża 
sobie innego patrona. Jesteśmy 
przecież gminą górniczą, a to 
do tej świętej górnicy zawsze 
się zwracają. Mamy w Libiążu 
parafię św. Barbary oraz ulicę 

jej imienia. Sam z zawodu je-
stem górnikiem i moje pierwsze 
kroki na kopalni zawsze kieruję 
do cechowni, gdzie znajduje się 
obraz św. Barbary – mówi bur-
mistrz Libiąża Jacek Latko.
Inicjatywa ustanowienia św. 
Barbary patronką Libiąża spo-
tkała się z poparciem lokalnego 
duchowieństwa oraz radnych. 

W kwietniu tego roku libiąska 
rada miejska jednogłośnie prze-
głosowała uchwałę w tej spra-
wie. Później stosowne pismo 
trafiło do metropolity krakow-
skiego, który poparł propozycję 
i wystąpił do Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Sakramentów 
Świętych w Watykanie.
– Pomysł ustanowienia św. Bar-

bary patronką Libiąża spotkał 
się z akceptacją Papieża Fran-
ciszka. To ogromna radość i 
zaszczyt dla Libiąża oraz wspa-
niałe dopełnienie tegorocznego 
jubileuszu. Na 50-lecie uzyska-
nia praw miejskich, Libiąż zy-
skał też patronkę – św. Barbarę. 
To wyraz szacunku dla całej li-
biąskiej społeczności – podkre-

4 grudnia to dzień wyjątkowy nie tylko dla górników, ale dla całego Libiąża. 

Barbórka ‘2019
„Barbórka” w „Janinie” jest 
obchodzona w szczególny spo-
sób. Uroczystości związane z 
górniczym świętem tradycyj-
nie rozpoczęły się przed bra-
mą libiąskiej kopalni. Stamtąd 
górnicy przeszli ze sztandarami 
do kościoła pw. Św. Barbary 
na mszę św. Główne obchody 
Dnia Górnika w Grupie TAU-
RON (do której należy ZG Ja-
nina) odbyły się w Jaworznie. 
W uroczystości, oprócz władz 
spółek z grupy Tauron, udział 
wzięli m.in. wiceminister ak-
tywów państwowych Adam 
Gawęda, sekretarz stanu w kan-
celarii prezydenta RP Anna Su-
rówka-Pasek, eurodeputowana 
i była premier Beata Szydło 
oraz posłanka Ewa Malik, która 
otrzymała stopień generalnego 
honorowego dyrektora górni-
czego. W odczytanym liście 
prezydent Andrzej Duda dzię-
kował górnikom za trud pracy 
i życzył kolejnych sukcesów. 
Prezes TAURON Wydobycie 
Tomasz Cudny przyznał, że był 
to ciężki rok, bo natura silnie 

strzegła swoich skarbów. Jed-
nak warto z nadzieją patrzeć w 
przyszłość, gdyż realizowane 
są ważne dla spółki inwestycje. 
W każdej z trzech kopalni uru-
chomiono w listopadzie nową 
ścianę wydobywczą. Zdolność 
produkcyjna to około 10-13 ty-
sięcy ton węgla kamiennego na 
dobę.
- Wielkość zasobów szacujemy 
na ponad 2 mln ton. To pokłady 
o dobrych parametrach jako-
ściowych – informował prezes 
w komunikacie prasowym. Dla 
spółki priorytetem pozostaje 
zakończenie inwestycji strate-
gicznych, takich jak budowa 
szybu Grzegorz w ZG Sobieski 
i poziomu 800 m w ZG Janina 
– co jest szczególnie istotne dla 
Libiąża i jego mieszkańców, bo 
udostępni nowe zasoby wyso-
kiej jakości węgla energetycz-
nego, a trzeba pamiętać, że ZG 
Janina posiada największe w 
Polsce jego złoża. 
Kluczowy etap prac przy bu-
dowie powierzchniowej infra-
struktury szybu Janina VI w 

Libiążu został już ukończony. 
Wykonany został najwyżej po-
łożony poziom technologiczny 
wieży szybowej. Budowa kon-
strukcji wieży trwała 10 mie-
sięcy, a jej wysokość osiągnie 
docelowo 62 metry. 
Do ukończenia prac techno-
logicznych pozostał montaż 
instalacji elektrycznych, sani-
tarnych i technologicznych, po 
czym rozpocznie się montaż 
elementów górniczego wyciągu 
szybowego na poszczególnych 
poziomach technologicznych. 

Za kilka miesięcy możliwe bę-
dzie uruchomienie jazdy ludzi 
i transportu materiałów na po-
ziom 800 metrów. 
Pierwsza ściana na poziomie 
800 metrów, z wykorzystaniem 
części infrastruktury nowej in-
westycji, zostanie oddana do 
użytku w ciągu kilku miesięcy. 
Trwa proces jej uzbrajania w 
maszyny i urządzenia.
Zakończenie całej inwesty-
cji przewidziane jest na trzeci 
kwartał 2021 roku.

Wymarsz korowodu barbórkowego z ZG Janina

Poświęcona płaskorzeźba patronki Libiąża
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W październiku 1980 r. na teren kopalni „Janina” wniesiony został obraz patronki górników i chociaż ciągle jeszcze trwał ko-
munizm, to tysiące libiąskich serc ogarnęło wzruszenie i nadzieja.

Św. Barbara w końcu u siebie

Myśl o tym, żeby 
górnicza patronka 
wróciła tam, gdzie 

zawsze było jej miejsce, naro-
dziła się końcem lata 1980 r. 
Polskę ogarnęła niespotykana 
dotychczas fala społecznego 
entuzjazmu, będąca efektem 
utworzenia w wyniku zmaso-
wanych strajków NSZZ „Soli-
darność”. Zmiękczeniu uległa 
wtedy również polityka władz 
komunistycznych. Powstała 
zatem okoliczność, w której 
można było myśleć o wniesie-
niu na teren kopalni obrazu św. 
Barbary.

Preludium do tych wydarzeń 
było zawieszenie na cechowni 
przez związkową komisję za-
kładową we wrześniu 1980 r. 
obrazka z wizerunkiem patron-
ki. Zaraz potem podjęto szero-
ko zakrojone działania, które 
miały doprowadzić do zawie-
szenia tam obrazu o większych 
rozmiarach. W tym celu wyko-
nano kopię obrazu św. Barbary, 
wystąpiono do miejscowej pa-
rafii i jej proboszcza – Stanisła-
wa Pieli – o uzgodnienie formy 
uroczystości, uzyskano zgo-
dę kurii, a także ówczesnych 
władz miasta na przemarsz 

jego ulicami.
Uroczystość miała miejsce 

26 października i rozpoczęło 
ją poświęcenie dwóch obrazów 
patronki w kościele p.w. Prze-
mienienia Pańskiego. Następ-
nie procesja z orkiestrą górni-
czą przeszła ulicami miasta na 
zajezdnię przy kopalni, gdzie 
przygotowano wcześniej oka-
zały, kryty ołtarz na podwyż-
szeniu. Odprawiło przy nim 
mszę 17 kapłanów z Libiąża 
i okolicznych miejscowości, 
a głównym celebransem był 
libiąski proboszcz. Podczas 
mszy wielokrotnie podkreśla-
no uświęcenie pracy ludzkiej  
i jej etyczny wymiar. Następ-
nie procesja z obrazami prze-
mieściła się w kierunku bramy 
kopalni, gdzie patronkę powitał 
przewodniczący „Solidarno-
ści” Czesław Rybak, a dyrektor 
Jan Łyp poprosił o umieszcze-
nie obrazu w cechowni. Przy 
przekraczaniu bramy zakładu 
pokłon wizerunkom św. Barba-
ry oddało trzech górników, wi-
tając ją symbolicznie w swoim 
miejscu pracy.

Obraz został umieszczony 
na udekorowanym balkonie ce-
chowni. Przedstawiał patronkę 

z domalowanym skarbnikiem 
i chłopcem zbierającym wę-
giel oraz dwa napisy: „Szczęść 
Boże” i „Święta Barbaro, miej 
nas w opiece”. Podczas uro-
czystości proboszcz poświęcił 
miejsce pracy, a zgromadzeni 
przy dźwiękach orkiestry od-
śpiewali dwie pieśni: „Boże, 
coś Polskę” i „My chcemy 
Boga”. Następnie udano się au-
tobusem kopalnianym na Ruch 
II – czyli Upadową w libiąskich 
Kosówkach, gdzie umieszczo-

no drugi wizerunek świętej pa-
tronki. Uroczystość zakończyło 
spotkanie na plebanii, gdzie 
proboszcz otrzymał od dyrek-
tora okruch węgla, w zamian 
wręczając gościom egzempla-
rze Pisma Świętego.

oprac. Łukasz Płatek na podst. 
„Dziejów Parafii p.w. Przemienie-
nia Pańskiego w Libiążu w latach 
1731 – 2012” pod red. S. Mar-
chewki; zdjęcia z albumu „100 lat 
Boże dzięki Ci”. 

Uroczysta Msza Święta na zajezdni autobusowej przy kopalni 
"Janina". Warto zwrócić uwagę na niesione przez górników ob-
razy ich patronki oraz poczty sztandarowe. Na sąsiedniej stronie 
zdjęcia prezentujące przebieg mszy oraz powitanie św. Barba-
ry w bramie kopalni (widoczne postacie proboszcza Stanisława 
Pieli i dyrektora Jana Łypa). 

Formowanie procesji niosiącej obrazy patronki górników w rejo-
nie dawnej ul. Kościelnej - dziś Heleny Kmieć. 
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Mieszkańcy Gromca 24 listopada wybierali gospodarza wsi.

Nowy – stary sołtys
Piastujący dotychczas to stano-
wisko Jerzy Górski otrzymał 
314 głosów, a jego kontrkandy-
dat Marek Szyjka 151. Upraw-
nionych do głosowania w tych 
wyborach było 1255 osób. Fre-
kwencja wyniosła 37 procent. 
Wynik oznacza, że Jerzy Gór-
ski został wybrany na to sta-
nowisko po raz trzeci z rzędu. 
Sołtys ma obecnie 69 lat i jest 
również prezesem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gromcu. 
 - Chciałbym podziękować spo-
łeczeństwu naszej wsi za udział 
w wyborach. Ludzie docenili 
dotychczasową pracę na rzecz 
sołectwa. Udało się między in-
nymi wybudować drewniane 
wiaty wraz ze sceną w centrum 
wsi, poprawić stan nawierzch-
ni na ulicach Prostej, Chopi-
na, czy Moniuszki, wybudować 
parking przy szkole i reagować 
na bieżące sprawy. Było to 

możliwe dzięki dobrej współ-
pracy z libiąskim Urzędem 
Miejskim, oczywiście na miarę 
możliwości finansowych. Naj-
bliższe plany to m.in. budowa 
ronda w centrum wsi. Powinno 
ono powstać do czerwca 2020 
r. – skomentował sołtys Jerzy 
Górski. 

Sołtys Gromca Jerzy Górski

Libiążanie chętni do pomocy!
7 i 8 grudnia miał miejsce XIX Finał Szlachetnej Paczki. W Libią-
skim Centrum Kultury dziewięciu wolontariuszy odebrało paczki 
dla 17 najbardziej potrzebujących rodzin oraz osób starszych z re-
jonu Libiąża. Oczywiście, jak co roku, nie zabrakło dodatkowych 
rąk do pracy przy transporcie i dostarczaniu paczek do rodzin. 
- Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny mogliśmy nieść mądrą 
pomoc i przyczynić się do poprawy sytuacji tych ludzi – mówi Ka-
rolina Danielkis, liderka akcji w Libiążu.
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Złotymi zgłoskami w historii gminy Libiąż zapisze się mijający 2019 rok. Nie tylko ze względu 
na przypadający jubileusz 50-lecia uzyskania praw miejskich przez Libiąż i ustanowienie św. 
Barbary patronką miasta. 
- Udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji, a przede wszystkim rozpocząć budowę krytej pły-
walni – podsumowuje burmistrz Jacek Latko w rozmowie z Kurierem Libiąskim.

To był rekordowy rok!
Kurier Libiąski: Nowoczesny 
dworzec autobusowy, nowe 
przedszkole, hala łukowa… 
Sporo się działo w Libiążu 
w ostatnich miesiącach. Jak 
pan ocenia, to był dobry rok 
dla gminy?
Burmistrz Jacek Latko: - 
Bardzo dobry! Rekordowy pod 
względem inwestycji. Zakoń-
czyliśmy kolejny etap rewita-
lizacji centrum miasta. Koń-
czy się modernizacja budynku 
dworca PKP. Powstanie tu 
dzienny dom pobytu dla osób 
starszych i niepełnospraw-
nych. Zapewni opiekę 20 oso-
bom. Dzięki nowej placówce 
opiekunowie tych osób będą 
mogli podjąć aktywność zawo-
dową. Na terenie domu będzie 
też funkcjonować Punkt Infor-
macji dla Seniora. Jesteśmy w 
trakcie końcowych odbiorów. 
Placówka zacznie działać w 
czwartym kwartale przyszłe-
go roku. Na jej wyposażenie i 
funkcjonowanie Ośrodek Po-
mocy Społecznej będzie się 
ubiegał o dofinansowanie z 
Programu Wieloletniego Se-
nior + na lata 2015-2020.  
Dobiegły również końca pra-
ce rewitalizacyjne w obiekcie 
użytkowanym przez Warsz-
tat Terapii Zajęciowej Fun-
dacji im. Brata Alberta w 
Libiążu.
- Budynek zyskał nową elewa-
cję, a co najważniejsze jest w 
pełni dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i obo-
wiązujących przepisów prze-
ciwpożarowych. Podopieczni, 
którzy wprowadzili się już z 
powrotem, zyskali komfortowe 
warunki.  Wybudowana zosta-
ła nowa klatka schodowa, a 

znajdujące się w pobliżu 
budynku głównego po-

mieszczenie gospodar-
cze - przebudowane  
i powiększone. Po-

wstała sala spotkań 
z kominkiem oraz 
dobudowano al-

tanę. To dobre miejsce do orga-
nizacji spotkań integracyjnych. 
Nowością jest też zewnętrzna 
siłownia. Inwestycja koszto-
wała 1,41 miliona złotych, z 
czego 637,5 tysięcy stanowiło 
unijne dofinansowanie. 
Wizytówką Libiąża jest też 
dworzec autobusowy.
- Mieszkańcy mogą być dumni 
z tej inwestycji. Nawet ci, któ-
rzy nie korzystają z komunika-
cji miejskiej, choć to przede 
wszystkim ukłon w stronę pa-
sażerów oczekujących na au-
tobus. Pięknie prezentuje się 
także zagospodarowany skwer 
po drugiej stronie ul. 1 Maja. 
Zwłaszcza w okresie przed-
świątecznym, gdy jest ładnie 
oświetlony. Usytuowana w 
jego centralnym punkcie wieża 
szybowa, to symbol górniczego 
miasteczka, jakim jest Libiąż. 
Kopalnia Janina daje pracę 
kolejnym pokoleniom miesz-
kańców. Po remoncie ładnie 
wyglądają też ulice: 1 Maja 
i ul. Górnicza. Zadbaliśmy o 
otoczenie obiektów kultury. W 
tym roku otwarliśmy też nowe 
przedszkole z oddziałami inte-
gracyjnymi przy SP nr 4. 
Rozpoczęła się także budowa 
krytej pływalni w Libiążu, 
najważniejszej inwestycji w 
historii gminy Libiąż. Na ja-
kim jest etapie?
- Trwa budowa fundamentów. 
Byłem na miejscu i muszę przy-
znać, że te potężne wykopy ro-
bią wrażenie. Od razu widać, 
że firma, która się tym zajmuje, 
zna się na rzeczy. Wykonawca 
ma doświadczenie w budowie 
tego typu obiektów. 
A co z drogami? Dla wielu 
mieszkańców to priorytet.
- Sporo gminnych dróg zo-
stało wyremontowanych. W 
Libiążu to ul. Św. Barbary, 
Wesoła, Piaskowa, Pocztowa, 
Słoneczna, Makowa, boczna 
od ul. Urzędniczej, boczna 
od ul. Leśnej, boczna od ul. 
Jaworowej. Ponadto przy ul. 

Szkolnej powstały nowe miej-
sca postojowe, a w miejscu 
niebezpiecznego skrzyżowania 
przy poczcie powstało rondo. 
Gmina dofinansowała też inną 
inwestycję realizowaną przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie – budowę chodni-
ka przy ul. Beskidzkiej. Na ul. 
Jaworowej wykonano zjazd 
na parking. Przebudowana 
została także ul. Kresowa w 
Żarkach oraz ulica Prosta w 
Gromcu. Przy ul. Husarskiej w 
Gromcu przebudowano także 
nawierzchnię parkingu. Mamy 
zrobioną większość dróg w 
centrum Libiąża, tych najbar-
dziej uczęszczanych. Oczywi-
ście mówię o drogach gmin-
nych, bo drogi powiatowe to 
co innego. Będę przekonywać 
radnych, by w kolejnych latach 
skupić się na remontach na-
szych dróg na obrzeżach. Mam 
tu na myśli Żarki i Gromiec. Tu 
też zresztą wydarzyło się w tym 
roku sporo dobrego.
Zapewne ma pan na myśli 
otwarcie hali łukowej w Żar-
kach?
- To pierwszy tego typu obiekt 
nad boiskiem poliuretanowym 
w powiecie chrzanowskim. 
Uczniowie z Zespołu Szkół w 
Żarkach w końcu mają komfor-
towe warunki do ćwiczeń pod-
czas lekcji wychowania fizycz-
nego. Hale łukowe to świetna 
alternatywa dla budowy czy 
rozbudowy sal gimnastycz-
nych. Raz szybkość realizacji, 
a dwa koszty. Na rozbudowę 
sali trzeba kilka milionów zło-
tych. Budowa hali łukowej to 
nieco ponad milion. To obiekt 
wielofunkcyjny. Można w nim 
uprawiać różne dyscypliny 
sportu. Latem boczne ściany 
są podnoszone, by zapewnić 
lepszą wentylację. 
A co słychać w Gromcu?
- W tym sołectwie rozpoczęła 
się przebudowa ul. Broniew-
skiego. Mieszkańcy czekali 
na to od wielu lat. Położona 

zostanie nowa nakładka, a 
w miejscu niebezpiecznego 
skrzyżowania ulic: Traugutta, 
Kolonii, Broniewskiego i Nad-
wiślańskiej powstanie rondo 
najazdowe z progami zwalnia-
jącymi. W Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej zarezerwo-
waliśmy na ten cel 350 tys. zł. 
to inwestycja powiatowa, ale 
gmina partycypuje w kosztach. 
Zależy nam na poprawie bez-
pieczeństwa kierowców i pie-
szych.
Ten rok był rekordowy, a 
jaki będzie przyszły?
- Mam nadzieję, że równie do-
bry, choć na pewno nie zreali-
zujemy już tak wielu inwestycji. 
Wszystko okaże się po uchwa-
leniu budżetu. Sesję budżetową 
planujemy pod koniec stycznia. 
Na pewno chciałbym kontynu-
ować remonty dróg. Myślę, że 
w przyszłym roku – poza budo-
wą krytej pływalni - właśnie na 
tym się skupimy.
Czego życzyć gminie Libiąż 
w 2020 roku?
- Przede wszystkim stabiliza-
cji finansowej. Ta stabilizacja 
jest bardzo ważna. Decyzje 
podejmowane na szczeblu 
rządowym, odbijają się nega-
tywnie na budżecie gminy. Nie 
wszyscy mieszkańcy mają tego 
świadomość. Mam tu na myśli 
chociażby obniżenie podatku 
PIT z 18 do 17 proc., niewy-
starczającą subwencję oświa-
tową, zmianę przepisów prawa 
wodnego, na której straciliśmy 
ponad 1,7 mln zł z tytułu opłat 
za korzystanie ze środowiska. 
Te pieniądze szły m.in. na do-
płaty dla mieszkańców do 
wymiany starych pieców wę-
glowych na nowe, ekologiczne 
źródła ciepała. 
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W spotkaniu, które odbyło się 
w Muzeum Zamek Oświęcim 
uczestniczyli samorządowcy z 
czterech powiatów: chrzanow-
skiego, oświęcimskiego, olku-
skiego i wadowickiego. 
Formuła Stowarzyszenia ma 
pomóc gminom z Małopolski 
Zachodniej w skuteczniejszym 
pozyskiwaniu pieniędzy unij-
nych w nowej perspektywie. 
Zwłaszcza, że jak wynika z za-
pisów opracowywanej Strategii 
Rozwoju Województwa „Ma-
łopolska 2030” wspierane będą 
przede wszystkim projekty 
międzyregionalne i partnerskie. 
To one mają największe szanse 
na zdobycie dofinansowania na 

realizację inwestycji ważnych 
dla mieszkańców. 
- W jedności siła. Po co mamy 
ze sobą konkurować? Współ-
praca przyniesie dużo większe 
korzyści. Zwłaszcza, że wiele 
nas łączy. Mamy podobne do-
świadczenia historyczne i po-
dobne problemy. Stoją też przed 
takie same wyzwania. Jestem 
przekonany, że głos samorzą-
dów skupionych w formalnym 
stowarzyszeniu będzie lepiej 
słyszalny – mówi burmistrz Ja-
cek Latko.
Na spotkaniu wspierali go 
pochodzący z Libiąża poseł 
Krzysztof Kozik oraz radny 
wojewódzki Tadeusz Arkit.

- Współpraca i integracja po-
zwoli pokazać atuty miast i 
gmin w Małopolsce Zachod-
niej. Wspólnie łatwiej będzie też 
wykreować pomysły, które będą 
służyć mieszkańcom regionu 
– podkreśla Janusz Chwierut, 
prezydent Oświęcimia.
Zgodnie z zapisami listu inten-
cyjnego sygnatariusze wyrazili 
wolę wspieranie idei samorzą-
du terytorialnego, wzajemnej 
wymiany doświadczeń, wspól-
nego przygotowania Strategii 
Małopolski Zachodniej, inicjo-
nowania i wspierania działań 
na rzecz zrównoważonego roz-
woju ekonomicznego i społecz-
nego gmin Małopolski Zachod-

niej, współpracy z instytucjami 
państwowymi, samorządowy-
mi, organizacjami społecznymi 
i gospodarczymi (krajowymi 
i zagranicznymi). Członkowie 
Stowarzyszenia mają mieć też 
zapewnione wsparcie eksperc-
kie. Będą dążyć do gospodar-
czego, kulturowego i turystycz-
nego rozwoju miast i gmin Ma-
łopolski Zachodniej, tworzyć 
wspólne projekty, promować 
miasta i gminy członkowskie. 
Kolejnym krokiem we współ-
pracy będzie przygotowanie 
statutu stowarzyszenia oraz 
przyjęcie uchwał przez po-
szczególne rady gmin w spra-
wie utworzenia stowarzyszenia 
Forum Małopolski Zachodniej.

WIEŚCI Z GMINY

Sygnatariusze porozumienia

Burmistrz Jacek Latko w mo-
mencie podpisywania porozu-
mienia

Libiążanie pomagają!
W gminie Libiąż nie zapomina-
my o ubogich. Pomoc dla nich 
przez cały rok świadczą organi-
zacje charytatywne i Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Ta pomoc 
od lat nasila się w okresach 
przedświątecznych. W tym 

roku tradycyjnie Zespół Chary-
tatywny parafii św. Barbary w 
Libiążu, Świetlica Środowisko-
wa, Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych „Nadzieja”, 
Klub Wolontariusza, Ochotni-

cza Straż Pożarna Moczydło i 
LCK pod patronatem libiąskiej 
Rady Miejskiej zorganizowały 
7 grudnia akcję zbiórki żywno-
ści w marketach Intermarche, 
Stokrotka i Netto. Mieszkańcy 
gminy Libiąż nie przeszli obo-

jętnie obok potrzebujących, 
hojnie ofiarowując im produk-
ty żywnościowe.  Efekt zbiórki 
to ok. 573 kg artykułów żyw-
nościowych. W akcji wzięło 
udział 52 wolontariuszy.

Burmistrz Libiąża jest jednym z 19 sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Sto-
warzyszenia Miast i Gmin.

Powstaje Forum Małopolski Zachodniej
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Nie tylko wiosna może być Eko. Udowodniły to dzieci, które przygotowały bukiety z okazji 50. urodzin Miasta.

Życzenia na urodziny Libiąża 
W ogłoszonym przez Libiąskie Centrum Kultury konkursie chodziło o ponowne wykorzystanie materiałów, czyli recykling. Dzięki 
temu uczestnicy przekonali się, że coś co według niektórych, nadaje się tylko do wyrzucenia, dzięki odrobinie pracy i wyobraźni może 
zyskać nowe życie. Stąd też np. zużyte butelki, gazety, zakrętki i słomki, z których powstały bukiety. Do konkursu zgłoszonych zostało 
13 prac wykonanych przez uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. 

                               Wyniki:
Nagrodzeni
kl. II b z Zespołu Szkół w Żarkach
kl. I b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Libiążu
kl. II a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu

Wyróżnieni
kl. II a z Zespołu Szkół w Żarkach
kl. III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Libiążu
kl. III b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu
kl. I a z Zespołu Szkół w Żarkach

WIEŚCI Z GMINY

Niezwykłą kolekcję nieodzownych górnictwu atrybutów można było oglądać w grudniu w Libiąskim Centrum Kultury.

Górnicza pasja 
Kolekcjonowaniem pamiątek 
górniczych zaraził się prak-
tycznie od początku pracy w 
branży. Zaczęło się od kufli 
z karczm piwnych. Z czasem 
zbiory powiększały się o eks-
ponaty przed i powojenne, na-
stępnie bardy górnicze, hełmy, 
mundury, narzędzia, szpady 
oraz pamiątki związane ze św. 
Barbarą.  Od 10 lat emerytowa-
ny nadsztygar BHP libiąskiej 
kopalni Janina kolekcjonuje 
lampy górnicze. 
- Tej pasji przyświeca cel oca-
lenia od zapomnienia starych 
artefaktów górniczych stano-
wiących dowód, jak pracowa-
ło się dawnej – wyjaśnia autor 
wystawy libiążanin Marek Du-
biel.
W swojej kolekcji posiada on 
aż 200 lamp obejmujących 
okres niemal 300 lat. 
- To lampy stanowiące przekrój 
oświetlenia stosowanego na 
kopalniach, począwszy od łu-
czywa, pochodni, świec, kagan-
ków, lamp karbidowych, pierw-
szych lamp wskaźnikowych słu-
żących do wykrywania metanu, 
spirytusowych, olejowych, ben-
zynowych po akumulatorowe. 
Mam też eksponaty stosowane 
w kopalni Janina. Są to tzw. 
blaszane „shelle”, używane 
od 1907 r. na olej rzepakowy, 
które w 1907 r. wyparły lampy 

karbidowe używane przed i po 
wojnie. Te zaś zostały zastąpio-
ne elektrycznymi tzw. bombami 

ważącymi 6 kg na akumulator 
niklowo – kadmowy. 
W kolekcji Marka Dubiela 
znajduję się też nietypowa lam-

pa Herman Hess typ Jaworzno, 
z rozwiązaniem zastosowania 
w nich puszek karbidowych au-

torstwa tamtejszych górników. 
Najcenniejszym eksponatem 
jest kapliczka Freiberska, czyli 
lampa wykonana z dębu wy-

pełniona  mosiądzem, w Polsce 
stosowana w kopalniach cynku 
i ołowiu należących do Potoc-
kich z terenu Lgoty, Myślacho-
wic i Olkusza. Libiążanin ma 
też lampy z najdalszych zakąt-
ków świata z Chin, Indii i Japo-
nii, co ciekawe produkowane 
przez znaną firmę Honda. 
-Tą pasją zaraził mnie mój 
przyjaciel Jerzy Wolski na 
karczmie górniczej w Wielicz-
ce. On również kolekcjonuje 
mundury, narzędzia i lampy. Po 
zbiory jeździliśmy wspólnie na 
targi staroci. Wspólnie planuje-
my otworzyć muzeum górnicze, 
które prawdopodobnie powsta-
nie na terenie skansenu w Wy-
giełzowie. Od dwóch lat eks-
ponaty kupuję na portalu au-
kcyjnym ebay lub jeżdżę po nie 
osobiście do Czech i Niemiec. 
Znam osobiście największych 
kolekcjonerów lamp górniczych 
na świecie, których najdroższe 
eksponaty sięgają nawet kwoty 
60 tys. euro – mówi hobbista. 
Marek Dubiel to nie tylko ko-
lekcjoner, ale również skarb-
nica wiedzy o zgromadzonych 
przez siebie zbiorach. Z pamię-
ci potrafi nie tylko wymienić 
wszystkie posiadane przez sie-
bie lampy, ale również zna ich 
historie, zastosowania i to, z 
jakich materiałów zostały wy-
konane. 

Marek Dubiel ze swoimi zbiorami
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Jubileusze 35-lecia i 10-lecia poświęcenia sztandaru obchodzili 23 listopada członkowie Libiąskiego Koła Pszczelarzy. 

Słodka pasja
Od ponad trzech dekad pracu-
ją przy indywidualnych pasie-
kach, dzielą się doświadcze-
niem, uczestniczą w wydarze-
niach gminnych oraz prowadzą 
działania proekologiczne. Li-
stopadową uroczystość święto-
wali w gronie zaznajomionych 
pszczelarzy ze stolicy polskie-
go pszczelarstwa miejscowości 
Kamianna, Zrzeszenia Pszcze-
larzy Podhalańskich w Nowym 
Targu, Koło Pszczelarzy Kra-
ków Krowodrza i Prądnik, Kęt, 
ziemi oświęcimskiej, powiatu 
chrzanowskiego, przedstawi-
cieli Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarskiego w Krakowie na 
czele z prezesem Wojciechem 
Spisakiem, a także z władzami 
samorządowymi gminy Libiąż 
i powiatu.    
- Mszę świętą w naszej intencji 
odprawił pochodzący z Libią-
ża biskup Jan Zając, któremu 
szczególnie bliskie są tematy 
związane z pszczelarstwem bo-

wiem tą dziedziną zajmował się 
jego ojciec i brat – relacjonu-
je prezes libiąskiej organizacji 
Krystian Ziajka.  
Biskup Zając, za duchową 
opiekę nad hodowcami pszczół 

uhonorowany został statuet-
ką Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy. Zasłużone wyróż-
nienia otrzymali również libią-
scy pszczelarze. Medal Święte-
go Ambrożego otrzymał Józef 
Twaróg. Złote odznaki woje-
wódzkiego związku pszczela-
rzy powędrowały do Stanisła-

wa Babika, Reginalda Dudy, 
Zbigniewa Hodura, Mirosława 
Malika, Zbigniewa Stefańskie-
go i Tadeusza Zimnego. Srebr-
ną odznakę otrzymali Bogdan 
Ptasiński i Jan Rzeszowski, a 

brązową Edward Jarosz i Woj-
ciech Latko. 
Libiąskie koło liczy 31 pszcze-
larzy, którzy odbywają comie-
sięczne zebrania w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej  w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca o 
godz.10:00. 
- Tam między innymi wymie-

niamy doświadczenia w pro-
wadzeniu pasiek. Nasz aktu-
alny dorobek to aż 440 rodzin 
pszczelich.  Z jednej rodziny 
przy sprzyjających warunkach 
jest około 10 litrów miodu. Mi-
jający rok był dla nas dobry – 
wyjaśnia Krystian Ziajka.  
Prezes podkreśla ogromne za-
angażowanie każdego członka 
organizacji. 
- Pszczelarstwo to nasza pasja. 
Jak podkreślił ksiądz biskup 
dzielimy się w ten sposób pięk-
nem przyrody. To ciekawe zaję-
cie, wymagające wiele wysiłku, 
ale i dające mnóstwo satysfak-
cji. Praca w pasiekach trwa od 
marca do grudnia, ale myśli się 
o niej cały czas, zwłaszcza, że 
przyroda cały czas zaskakuje – 
podkreśla prezes. 
- Bez pszczół nie ma życia. Są 
niezbędne w ekosystemie. Dla-
tego tak ważna jest troska o 
środowisko i walka ze smogiem 
– podsumowuje K. Ziajka.  

Wyróżnieni libiąscy pszczelarze

Uczestnicy jubileuszu

Mieszkańcy gminy Libiąż mają wielkie serca. Udowodnili to kolejny raz bezinteresownie biorąc udział w akcji krwiodawstwa.

Coraz więcej chętnych do oddania krwi
Na ostatnią zbiórkę krwi organizowaną przez Zespół Szkół w Li-
biążu i Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 
zgłosiło się więcej chętnych niż mogli obsłużyć pracownicy Cen-
trum.
- Ostatnia akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Nie 
przypuszczaliśmy, że zgłosi się aż tyle osób – mówi Jadwiga Bo-
chenek, koordynator akcji w Zespole Szkół w Libiążu.
Coraz więcej uczniów szkoły, a także zwykłych mieszkańców 
gminy Libiąż jest gotowych podzielić się z innymi tym, co najcen-
niejsze. Bo przecież krew to dar życia. 
Do ostatniej zbiórki przystąpiło 45 osób. Ostatecznie krew oddało 
27 z nich. Udało się zebrać 12 tys. 150 mln krwi. Libiąski Zespół 
Szkół kolejną akcję na 13 lutego 2020 roku.
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Od lutego 2019 w formie stowarzyszenia działa w naszej gminie klub brydża sportowego LCK Atut Libiąż. 

Reaktywowani po latach
- To pasjonująca gra, pełna 
niezliczonych układów, schema-
tów, rozwijająca pamięć, zmysł 
obserwacji i analizowania. To 
wszystko w celu osiągnięcia 
lepszego wyniku od przeciwni-
ka – wyjaśnia w skrócie zasady 
brydża prezes libiąskiego klubu 
Jacek Kałuża.
Libiąscy brydżyści reaktywowa-
li sekcje po przeszło trzech deka-
dach. W latach 90. sekcja pręż-
nie działała w budynku popu-
larnej „Willi”, a jej członkowie 
z powodzeniem rywalizowali 
w lidze katowickiej, awansując 
nawet na poziom okręgowy. Za 
sprawą zapaleńców sekcji udało 
się oficjalnie rozpocząć dzia-
łalność początkiem tego roku. 

Członkowie stowarzyszenia 
dzięki uprzejmości właściciela 
restauracji „Nata” w Libiążu 
właśnie w tym lokalu mają swo-
ją siedzibę. Spotykają się tam 
w poniedziałki o godz. 16:00.  
Sekcję o nazwie LCK Atut Li-
biąż tworzą prezes Jacek Kału-
ża, zastępcy Stanisław Lichota 
i Zdzisław Pędziałek, Zdzisław 
Bębenek, Piotr Zychowicz, Ma-
rian Jasiński, Tadeusz Nowak i 
Ryszard Malik. Ponadto grupę 
uzupełniają zawodnicy z Chrza-
nowa, Oświęcimia, Brzeszcz 
i Trzebini. Libiąscy brydży-
ści zorganizowali 2 grudnia II 
Turniej Barbórkowy, w którym 
puchary ufundowało Libiąskie 
Centrum Kultury, nagrody rze-

czowe Tauron Wytwarzanie, 
a nagrodę finansową Związek 
Zawodowy Solidarność Zakła-
du Górniczego „Janina” w Li-
biążu. Pierwsze miejsce zajęła 
para Sylwester Zemła i Henryk 
Jurecki z Oświęcimia, II miej-
sce Henryk Korona i Wiesław 
Łakomy z Chrzanowa, a trze-

cie Marek Żywioł i Kazimierz 
Gawron z Brzeszcz. 
- Zapraszamy w nasze szeregi. 
Można miło i pożytecznie spę-
dzić czas. Mamy też pomysł na 
zainteresowanie brydżem mło-
dzieży, dlatego planujemy zakup 
systemu komputerowego – za-
chęca Jacek Kałuża. 

II Turniej Barbórkowy w Libiążu

Złote, srebrne i brązowe medale zdobyła podczas ostatnich zawodów w pływaniu młoda libiążanka. 

Mistrzowskie występy Justyny
Zawodniczka UKS SP 8 Chrza-
nów w rozegranych na początku 
grudnia w Oświęcimiu Zimo-
wych Mistrzostwach Okręgu 
Małopolskiego w pływaniu trzy 
razy stawała na najwyższym 
stopniu podium.  Została mistrzy-

nią Małopolski na 50, 100 i 200 
m stylem grzbietowym. Oprócz 
tego odebrała nagrodę dla naj-
lepszej pływaczki w tym stylu w 
województwie (nie tylko w swo-
jej kategorii wiekowej, ale też w 
„open”). Zajęła też drugie miej-

sce na 100 m stylem zmiennym. 
Tydzień później Justyna wystar-
towała w Zimowych Mistrzo-
stwach Polski. Również wróciła 
z tarczą. Wywalczyła brąz na 200 
m stylem grzbietowym, a srebro 
na 100 m stylem zmiennym. 
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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: 

Zakwas:
0,5 kg czerwonych 
buraków
2 listki laurowe
2 ząbki czosnku 
5 ziarnek ziela 
angielskiego
1 litr przegotowanej wody
1 łyżka soli kamiennej

Barszcz:
1 kg buraków

1 jabłko (najlepiej szara 
reneta)
Porcja włoszczyzny
0,5 l zakwasu
10 g suszonych grzybów
2 listki laurowe
4 ziarenka ziela 
angielskiego
Szczypta majeranku
Pieprz, sól, cukier, sok z 
cytryny

Barszcz czerwony na zakwasie 
Tej zupy nie może zabraknąć na wigilijnym stole. 
Koniecznie spróbujcie naszego przepisu na tradycyjny 
czerwony barszcz z suszonymi grzybami, przygotowany 
na naturalnym zakwasie.

„Lwowski ptak” – Piotr Tymiński 

Opowiadanie o bohaterstwie 
i odwadze piętnastoletniej 
dziewczyny w obliczu niebez-
pieczeństwa utraty wolności 
jej ukochanego Lwowa – 
książkę poleca Weronika Wą-
troba, wolontariuszka Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Libiążu. 

Powieść zaczyna się, 
gdy do Antoniny do-
ciera informacja o 
oblężeniu jej rodzin-
nego miasta. Posta-
nawia ona walczyć 
u boku ochotniczych 
oddziałów, ale ofe-
rowana jej rola sani-
tariuszki to za mało. 
Dziewczyna chce walczyć. 
Ścina więc włosy i przyjmu-
je imię Hipolit. Jej matka jest 
przerażona i próbuje za wszel-
ką cenę zatrzymać ją w domu, 
ale jest to bezskuteczne. Bo-
haterka dzielnie przedziera się 
przez ostrzeliwane z karabinów 

maszynowych ulice roznosząc 
wiadomości i walcząc z bronią 
w ręku. Wartka akcja w książ-
ce poprzetykana jest listami 
Antoniny do zaginionych ojca 
i brata. Opisy oblężonego mia-
sta i toczonych walk pozwalają 
czytelnikowi śledzić dzielne 

poczynania młodych 
obrońców w czasie 
walk o wolne mia-
sto. Autor używa-
jąc autentycznego 
języka, którym po-
sługiwali się ludzie 
ówczesnych czasów 
pozwala jeszcze 
bardziej wczuć się 
w rolę uczestnika 
opisywanych przez 

niego wydarzeń. Uniwersalna 
opowieść o odwadze i stawia-
niu czoła przeciwnościom losu 
przypadnie do gustu każdemu 
wielbicielowi literatury histo-
rycznej.

Serdecznie polecam.

Przygotowanie:
Buraki myjemy, obieramy i kroimy w plastry. Ciasno układa-
my w wyparzonym garnku (najlepiej glinianym), przekłada-
jąc plastrami czosnku i dodając przyprawy. Sól rozpuszczamy 
w wodzie i zalewamy wszystko. Garnek przykrywamy gazą 
albo ściereczką i odstawiamy na kilka dni w ciepłe miejsce. 
Na powierzchni zakwasu 
powinna wytworzyć się pia-
na. Jest gotowy po ok. 4-7 
dniach.
Suszone grzyby zalewamy 
wodą i odstawiamy na noc, 
by zmiękły. Buraki myjemy, 
obieramy i kroimy na kawał-
ki. Zalewamy 3 litrami zimnej 
wody i dodajemy pokrojo-
ne jabłko wraz z obierkami, 
włoszczyznę, czosnek, przy-
prawy i suszone grzyby wraz 
z wodą, w której się moczyły. 
Gotujemy na wolnym ogniu 
aż warzywa będą miękkie. Następnie dodajemy zakwas i ma-
jeranek. Podgrzewamy chwilę. Zupę doprawiamy do smaku 
odrobiną cukru, solą i pieprzem oraz sokiem z cytryny albo 
octem (jak kto lubi). Podajemy z uszkami, pierogami albo 
pasztecikami. 

Biblioteczny klub gier planszowych działa od dwóch lat. Uro-
dzinowe spotkanie klubu upłynęło w mikołajkowej atmosferze.

Mikołajkowe spotkanie
Zajęcia prowadzone są z pomocą naszego wolontariusza Ada-
ma, dla którego planszówki są wielką pasją. Uczestnicy grają 
w przynoszone przez członków klubu gry, a także egzemplarze 
będące na wyposażeniu książnicy. Klub został odebrany przez 
młodzież bardzo pozytywnie, stale się rozrasta, a uczestnicy 
mają mnóstwo pomysłów na nowe gry i zabawy. Chętnie spę-
dzają piątkowe popołudnia w bibliotece, grając i rozmawiając 
z rówieśnikami. Nawiązują nowe znajomości i widzą, że bez 
komputera też można się dobrze bawić. To dobra alternatywa, 
szczególnie dla młodzieży, która może w ten sposób ciekawie 
spędzić czas, a także zaznajomić się z biblioteką i książkami.  
Zapraszamy na nasze spotkania wszystkich chętnych. Szczegóło-
wy harmonogram dostępny w Bibliotece, na naszej stronie www 
i na facebooku. 
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WIEŚCI Z GMINY

Ostatnie tygodnie w kawiarni były bardzo intensywne. Nie brakowało spotkań z ciekawymi i utalentowanymi ludźmi.

Nisza kolebką poezji
Jak wąska jest w poezji grani-
ca pomiędzy miłością, a ero-
tyką udowadniali niedawno 
zaproszeni przez Bogusławę 
Chwierut artyści. Chrzanowscy 
fraszkopisarze Bogusław Za-
kordoniec i Zbigniew Tomski 
przedstawiali erotykę humory-
stycznie, natomiast pomysło-
dawczyni cyklu „Odkurzanie 
poezji” wspólnie z gościem 
specjalnym Jakubem Łado-
szem z Warszawy, czynili to za 
pomocą żonglerki autorskimi 
wierszami. Spragnieni poezji 
widzowie w komplecie zapeł-
nili tego wieczoru kawiarnię 
LCK. 
- Pomysł na taką formę wie-
czoru zrodził się wcześniej. Nie 
znam poety, który nie próbował 
tworzyć w tej tematyce. Z Jaku-
bem znamy się od lat i piszemy 
tzw. duety czyli odpowiedzi na 
własne wiersze – wyjaśnia B. 
Chwierut.  
Poeta ze stolicy bardzo po-
chlebnie wyraził się o gminie 
Libiąż. 
– Jestem mile zaskoczony, że 
można mieszkać w aż tak pięk-
nym miejscu. Cudowne miasto, 

w tle góry i kawiarnia Nisza 
sprzyjająca wszelakiej twór-
czości – podsumował Jakub 
Ładosz.   
Nastrojowy wieczór w Libią-
skim Centrum Kultury podkre-
ślił występ wokalno-muzyczny 
Małgorzaty Piegzik. 
Podczas kolejnego spotka-

nia swój nowy tomik poezji 
„Muzyka Duszy” promowała 
Barbara Korczyk. Był on połą-
czony z rozstrzygnięciem kon-
kursu „Jestem z miasta”. To był 
odlotowy wieczór. Przed Niszą 
stanęła wykonana przez autorkę 
tomiku rakieta. To miało nadać 
charakter spotkaniu i wprawić 
jego uczestników w odpowied-

ni – kosmiczny nastrój. Wiersze 
recytowała Halina Sokólska. 
O oprawę muzyczną zadbała 
Małgorzata Piegzik. Swój mo-
ment mieli także młodzi poeci. 
Rozstrzygnięty został konkurs 
„Jestem z miasta” zorganizo-
wany przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Libiążu z okazji 

50-lecia nadania Libiążowi 
praw miejskich. W katego-
rii 13-15 lat pierwsze miejsce 
zajęła Zofia Kozioł, która za-
prezentowała swój zwycięski 
wiersz „Mój mały świat”. Wy-
różnienia otrzymały Kornelia 
Adamska i Dominika Bartosik 
(wszystkie dziewczęta uczą się 
w Szkole Podstawowej nr 1 w 

Libiążu. Wśród uczestników 
młodszych (10-12 lat) wyróż-
nienia otrzymali Nell Cyganik 
(SP nr 3) oraz Stanisław Mac-
kiewicz (SP nr 1). 
Na początku listopada gościem 
kawiarni był Maciej Szczawiń-
ski - redaktor Polskiego Radia 
Katowice. Zebranym zaimpo-
nował ogromną wiedzą na temat 
poetów m.in. Rafała Wojaczka 
i Bogumiła Kobieli, miał też 
wskazówki dotyczące pisania 
wierszy. W części warsztatowej 
uczestnicy spotkania prezen-
towali własną twórczość, przy 
akompaniamencie Konrada 
Syca. 
„Rudowłosa” tak zatytułowana 
została przedostatnia odsłona 
cyklu Odkurzanie Poezji. Go-
ściem Niszy była poetka Edyta 
Hanslik, która zaprezentowała 
swoje najnowsze wiersze. O 
oprawę muzyczną wieczoru 
zadbał Łukasz Jan Dziedzic. W 
przedświątecznym spotkaniu z 
poezją wystąpili chrzanowscy 
poeci z grupy twórców „Ten 
Tego”, a motywem przewod-
nim wydarzenia były „Radiowe 
Jasełka”. 

Jedno ze spotkań poetyckich w kawiarni "Nisza"

Libiąski klub sportowy znalazł się w elicie akademii piłkarskich w Polsce. 

Docenieni przez PZPN!
Na potwierdzenie jakości pracy 
Szkoła Piłkarska Górnik Libiąż 
otrzymała złotą gwiazdkę Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej.  
- Plasuje nas to w elitarnym 
gronie 117 akademii w całej 
Polsce, które spełniły komplet 
wymogów. Odznaczenie jest 
potwierdzeniem, że w Górniku 
Libiąż szkoli się dzieci i mło-

dzież na najwyższym poziomie, 
z dbałością o wiele detali. To 
najpiękniejszy prezent na 10-
lecie naszego klubu, który mo-
tywuje do dalszego rozwoju 
– wyjaśnia prezes Dawid Chy-
laszek.  
Aby dostać takie wyróżnienie 
trzeba spełnić kilkadziesiąt 
warunków, wśród których są 

m.in te dotyczące infrastruktu-
ry boiskowej i zaplecza, szatni, 
magazynów itp., sprzętu tre-
ningowego, w tym m.in. piłek, 
odpowiedniej ilości i wielkości 
bramek, akcesoriów trenin-
gowych, strojów sportowych; 
liczebności zawodników na 
treningach kwalifikacji trene-
rów; dokumentacji dotyczącej 

programu szkolenia dzieci oraz 
współpracy z podmiotami ze-
wnętrznymi w tym m.in. fizjo-
terapeutą, lekarzem, dostawcą 
sprzętu sportowego itp.
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Mikołajki w Gminie Libiąż

w Żarkach w Gromcu

w Kosówkach

w Libiążu

Libiąż jak... z bajki
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