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Dzień Papieski 
Dla uczczenia rocznicy wyboru Karola Wojtyły na głowę kościoła katolickiego odbyły się spotkania – 
przy pomniku Jana Pawła II w libiąskim Parku Młodości i pod krzyżem na Lipiu, a także tradycyjny już 
„Bieg Papieski” organizowany w parafii pw. Przemienienia Pańskiego. W modlitewnych spotkaniach 
uczestniczyła młodzież szkolna, delegacja samorządowa z burmistrzem T. Arkitem, przedstawiciele 
organizacji i stowarzyszeń libiąskich. 
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- WIEŚCI  Z GMINY -

Wybory do Sejmu i Senatu RP
Przed nami wybory parlamentarne. Pamiętajmy o dopełnieniu obywatelskiego 
obowiązku oddaniem głosu 21 października. W naszej gminie zarządzeniem bur-
mistrza powołanych zostało 12 Obwodowych Komisji Wyborczych (9 w Libiążu, 
2 w Żarkach, 1 w Gromcu), w których pracować będzie od 7 do 9 osób. Zgłoszeń 
kandydatów na członków OKW dokonały Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP, 
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, Komitet Wyborczy Wyborców „Bóg-
Honor-Ojczyzna”, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy 
Platforma Obywatelska RP, Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Komitet Wyborczy Wyborców Pro Vita et Patria. Gmina Libiąż znajduje się 
w 12. okręgu wyborczym obejmującym w wyborach do sejmu powiaty: chrzanow-
ski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki. W wyborach do senatu głosować 
będziemy na kandydatów z powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcim-
skiego, suskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego, olkuskiego, miechow-
skiego i krakowskiego grodzkiego. Spośród 78 kandydatów do sejmu z naszego okrę-
gu wyborczego w wyborach weźmie udział dwóch libiążan: burmistrz Tadeusz Arkit 
nr 6 na liście Platformy Obywatelskiej i Adam Aleksander Czachur nr 7 na liście 
Ligi Polskich Rodzin. O mandat senatora o nasze głosy zabiega 13 kandydatów. 

Jak głosować w wyborach?
W wyborczą niedzielę lokale obwodowych 
komisji wyborczych otwarte będą od godziny 
6:00 do 20:00. 
Przebieg wyborów precyzuje Ordynacja wy-
borcza do Sejmu i Senatu RP z 12 kwietnia 
2001. Głosowanie odbywa się przy pomocy 
urzędowych kart do głosowania. Karta powin-
na być opieczętowana. W głosowaniu uczest-
niczyć może tylko wyborca wpisany lub, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami, dopisany 
do spisu wyborców. 
Idąc do lokalu wyborczego nie można zapo-
mnieć dowodu osobistego, paszportu lub inne-
go dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
Przed przystąpieniem do głosowania należy 
okazać taki dokument. To warunek otrzyma-
nia karty do głosowania, co należy potwier-
dzić własnym podpisem.

Głosowanie do Sejmu 
Głosujemy tylko na jedną listę okręgową. 
Głos jest ważny, jeśli w kratce z lewej strony 
nazwiska postawimy tylko jeden znak „x”. Je-
śli na karcie do głosowania, przy nazwiskach 
kandydatów z różnych list postawimy dwa lub 
więcej „X” lub innych znaków, albo nie posta-
wimy ich wcale, nasz głos będzie nieważny. 

Głosowanie do Senatu 
W tym przypadku głosujemy na konkretne 
osoby. Stawiamy znak „x” w kratce z lewej 
strony obok nazwisk najwyżej tylko kandyda-
tów, ilu senatorów wybieramy w naszym okrę-
gu wyborczym. Możemy również zaznaczyć 
mniejszą liczbę kandydatów, ale przynajmniej 
jednego. Nasz głos jest nieważny, jeśli nie po-
stawimy żadnego znaku „x”, postawimy ich za 
dużo, lub zagłosujemy na kandydata, którego 
nazwisko zostało skreślone z listy.

Zmiana w Gromcu
Nowym sołtysem Gromca została Halina Ławczys , która wygrała z piastującym do tej pory tę 
funkcję Andrzejem Pactwą 197 głosami. W wyborach uczestniczyło ok. 30 % osób uprawnio-
nych do głosowania.
Pani Halina pracuje jako pielęgniarka w Gromcu, jest również radną z tego okręgu. Jak sama 
przyznaje,  do objęcia nowej funkcji przygotowywała się od dłuższego czasu – Problemy miesz-
kańców Gromca są mi bardzo dobrze znane. Postanowiłam, że jak tylko uda mi się wygrać wy-
bory będę dążyć do rozstrzygnięcia kwestii związanej z odwodnieniem naszej wsi.  Złożyłam już 

wniosek do Starostwa Powiatowego w  Chrzanowie o wykonanie nowej nawierzchni  ulicy Długiej wraz z odwodnieniem . Inwestycja 
byłaby zrealizowana w przyszłym roku. W tej sprawie otrzymałam poparcie ze strony burmistrza Libiąża oraz Rady Miejskiej. Kolejnym 
ważnym priorytetem w moich planach jest rozwiązanie problemu leżących odłogiem pastwisk, które w okresie letnim stanowią zagro-
żenie pożarowe. Oczywiście nie mogłabym pominąć także tematu opłakanego stanu dróg powiatowych. Również w tej kwestii zostaną 
podjęte odpowiednie działania. Korzystając z okazji chciałabym serdecznie podziękować  mieszkańcom Gromca za obdarzenie mnie 
zaufaniem i poparciem.            AK  
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Nowy samochód dla OSP Żarki   
Każda z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Libiąż dyspo-
nuje już nowym samochodem pożarniczym. W niedzielę 14 październi-
ka o nowoczesny pojazd marki Ford wyposażony w wysokociśnienio-
wy agregat wodny wzbogaciła się OSP Żarki. Przekazanie wozu w ręce 
żareckich strażaków rozpoczęło poświęcenie dokonane przez probosz-
cza parafii pw. św. St. BM Eugeniusza Najbora. Kluczyki do nowego 
pojazdu z rąk prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP w Krakowie Cze-
sława Kosiby odebrał naczelnik OSP Żarki Mariusz Wilk. – Sprzęt trafił 
w ręce ludzi niosących bezinteresowną pomoc w chwilach zagrożenia. 
Z pewnością cieszy to nie tylko samych strażaków, ale także wszystkich 
mieszkańców gminy, którzy w ten sposób mogą czuć się bezpieczni. Oby 
jak najmniej był on wykorzystywany w akcjach, a częściej służył do ćwi-
czeń – życzył burmistrz Tadeusz Arkit. Na uroczystości obecni byli tak-

że kapelan Straży Pożarnej Władysław Kulig, Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Chrzanowie Marek Bębenek, dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP 
Chrzanów Piotr Filipek, wiceburmistrz i prezes Miejsko - Gminnego Zarządu OSP Libiąż 
Jacek Latko, wiceburmistrz Maria Siuda, komendant Miejsko – Gminnego OSP w Trzebini 
Ryszard Nowakowski, komendant Miejsko – Gminny Związku OSP RP Libiążu Henryk 
Januszkiewicz, prezes Banku Spółdzielczego w Chrzanowie Zdzisław Wołos, dyrektor 

chrzanowskiego inspektoratu Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Bogdan Hapek, dyrektor ZUS Chrzanów Lucyna Proksa, 
radni libiąskiej RM Bogusław Gucik, Antoni Skupień i Wiesław Zywar, przedstawiciele organizacji społecznych sołectwa Żarki, 
strażacy z jednostek OSP na terenie Libiąża, Chełmka i Alwerni, a także rodziny sympatycy i przyjaciele jednostki w Żarkach. 
- Uroczyście przyrzekamy odpowiednio eksploatować nowy samochód, by służył naszej społeczności długie lata. Składamy ser-
deczne podziękowania dla burmistrza Tadeusza Arkita i Rady Miejskiej za wsparcie naszej inicjatywy – powiedział Kazimierz 
Sroka, prezes OSP Żarki.  Dotychczas miejscowi druhowie dysponowali jedynie leciwym Żukiem A156. Na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej OSP Żarki na zakup samochodu udzielona została pożyczka ze środków budżetowych Gminy Libiąż. Kwota  
99.000 zł stanowi wkład własny OSP w wysokości 66% wartości 
samochodu doposażonego w wysokociśnieniowy agregat wod-
ny. Pozostałe 34% w formie dotacji przekazała Komenda Głów-
na Państwowej Straży Pożarnej. – To nowoczesny sprzęt pompą 
wysokociśnieniową umożliwiający 20 minut tzw. szybkiego ga-
szenia, niezrównany zwłaszcza przy pożarach traw. Planujemy 
doposażyć go do potrzeb ratownictwa drogowego – zapowiada 
K. Sroka. 
Ford jest czwartym samochodem w 87-letniej historii OSP Żar-
ki.                  PS

Pedagogiczne święto
Tegoroczne obchody Święta Edukacji Narodowej odbyły się w LCK 
11 października br. Z tej okazji wychowankowie Zespołu Szkół w 
Żarkach przygotowali ciekawy program artystyczny. Dzieci z klas 
młodszych pod opieką pani Jadwigi Inglot wystąpiły w tańcu z ka-
peluszami, natomiast uczniowie gimnazjum pod przewodnictwem 
pani Magdaleny Doległo wykazali się nieprzeciętnym talentem ak-
torskim prezentując sztukę Sławomira Mrożka pt. „Na pełnym mo-
rzu”. Gimnazjalistom towarzyszyli drugoklasiści pod opieką pani 
Doroty Lelito. Rekwizyty i bogatą dekorację przygotowały panie: Anna Rybak, Monika Potempa i Małgorzata Reguła. Przed-
stawienie zakończył nowoczesny „taniec piratek”. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy, emeryci, pracownicy 
gminnych placówek oświatowych, przedstawiciele władz miasta, MZA oraz małopolskiego Kuratorium Oświaty: wizytator Mał-

gorzata Wesołowska i Jolanta Knapik. Święto 
Edukacji to odpowiednia okazja do uhonoro-
wania zasłużonych nauczycieli. Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej wręczono: Annie 
Krawczyk-Pyci, Annie Stankiewicz, Bożenie 
Sucharek, Bożenie Gucik, Janowi Matysiko-
wi. Nagrodę Burmistrza Libiąża otrzymali: 
Ewa Kowalska, Halina Kuras, Anna Bana-
sik, Stanisława Kalita, Agata Wojtaś, Mariola 
Korcz, Jolanta Kosowska, Ilona Lech, Kata-
rzyna Gaudyn, Krystyna Okońska.                

	             AK
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Ruszył remont 
Rozpoczął się zapowiadany remont kładki nad torami przy dworcu PKP, 
mający przywrócić bezpieczne połączenie piesze dwóch części miasta. 
Stanowi ona dojście do peronów oraz ciąg komunikacyjny dla mieszkań-
ców łączący osiedle domów jednorodzinnych od strony ulic Partyzantów, 
Przy Torze, Borowej z centralną częścią miasta. W wyniku porozumienia 
burmistrza Libiąża z Zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział 
Regionalny w Krakowie przystąpiono do przetargu na wyłonienie wyko-
nawcy remontu. Ostateczny koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 1 585 
217,11 zł (brutto). Uzgodniono, że Gmina Libiąż pokryje 21% tej kwoty, 
tj. 333 000,00 zł, z czego 200 000,00 zł zostanie przekazane jeszcze w tym 
roku, a 133 000,00 zł w roku następnym. Stosowną uchwałę w sprawie 
wspólnego finansowania przedsięwzięcia jednogłośnie zatwierdziła Rada 
Miejska na wrześniowej sesji. 

- WIEŚCI  Z GMINY -

Libiąż reprezentowany we Włoszech     										
Przedstawiciele Samorządu Libiąża w dniach 3-7 października gościli we Włoszech. 
Celem wizyty było nawiązanie współpracy samorządowej i wymiany kulturalnej - a 
okazją 10-lecie współpracy gmin Corciano i Pentling (Niemcy). Libiąska delegacja 
przebywała we Włoszech na zaproszenie burmistrz Corciano - Nadii Ginetti. 
Razem z gospodarzami uroczystości, gośćmi z Pentling (miasto, w którym kiedyś 
mieszkał obecny papież) i z Francji (zaprzyjaźnione miasto Civrieux d’Azergnes), a 
także mieszkańcami Corciano nasi przedstawiciele wzięli udział w uroczystych obcho-
dach współpracy międzynarodowej wymienionych gmin. Oficjalna część rozpoczęła 
się korowodem ulicami miasta, po którym wygłaszano przemówienia i gratulowano 
jubilatom. - Co szczególnie godne pochwały, władze obu miast doskonale wykorzystują 
potencjał promocyjny swoich regionów i chętnie dzielą się swoją małą ojczyzną z resztą 
Europy. Dzięki temu spotykają się w ten sposób dwie społeczności – różne kulturowo 
i obyczajowo. W dzisiejszych czasach to jednak nie problem, a szansa by nawiązać 
międzynarodowe przyjaźnie i zaoferować innym krajom swój wypracowany dorobek 

– mówił na uroczystości burmistrz Libiąża. Oprócz gratulacji i okazyjnych upominków dla przedstawicieli poszczególnych 
miast Tadeusz Arkit przekazał zebranym serdeczne pozdrowienia od mieszkańców Libiąża. Przy okazji jubileuszowego tygodnia 
goście uczestniczyli też w konferencji na temat równości, którą zorganizowano w związku z uznaniem roku 2007 „Europejskim 
Rokiem Równych Szans dla Wszystkich”. Tadeusz Arkit, podczas swojego wystąpienia, mówił o potrzebie obcowania z osoba-
mi, które kulturalnie różnią się od nas. „Nasza różnorodność jest naszą siłą” – powiedział, po czym przedstawił akcje i programy 
realizowane w Libiążu, których celem jest promowanie równości. Burmistrz omówił m.in.: „Wiosnę Europejską”, w ramach 
której odbyły się tematyczne konferencje młodzieży, akcję „Przeciwko Rasizmowi” przy okazji Amatorskich Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej „Regions Cup 2005” rozgrywanych w Libiążu, wymianę międzynarodową w ramach programu „Młodzież prze-
ciwko rasizmowi poprzez sport” czy „Festiwal Filmów o Holokauście”. Corciano podpisało z Libiążem w 2006 roku tzw. list 
intencyjny, czyli wstępną deklarację współpracy. Jak mówi Burmistrz Tadeusz Arkit: „(...)prawdopodobnie w przyszłym roku 
podpisane zostanie porozumienie o współpracy z włoskim miastem”. Póki co, uzgodniono m.in. że w przyszłym roku zrealizo-
wana zostanie wymiana mieszkańców z obu gmin oraz Festiwal, w ramach którego zorganizowany zostanie „Dzień Polski” i 
„Dzień Włoski”. Koszty pobytu i transportu libiąskiej delegacji zostały pokryte przez gospodarzy uroczystości, którzy na ten cel 
otrzymali dofinansowanie z Komisji Europejskiej. 

Libiąż z Trzebinią 
Uchwałą Rady Miejskiej Burmistrz Libiąża zo-
stał upoważniony do zawarcia porozumienia z 
Gminą Trzebinia w sprawie dowozu osoby nie-
pełnosprawnej z terenu Trzebini pojazdem sta-
nowiącym własność Gminy Libiąż. Uchwała jest 
efektem wystąpienia Gminy Trzebinia z prośbą o 
pomoc w dowozie dziecka do Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Jaworznie. Libiąż dysponuje 
pojazdem dostosowanym do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych i również dowozi dzieci z terenu na-
szej Gminy do Ośrodka w Jaworznie. Samochód 
będzie zabierał po drodze także osobę z Trzebini, 
przy jednoczesnym partycypowaniu w kosztach 
przez Gminę Trzebinia. 
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Nauka skuteczności
Przedstawiciele libiąskich organizacji pozarządowych uczestniczyli w szkoleniu pod nazwą „Akademia Fundraisingu 2007”, 
które w Libiąskim Centrum Kultury zorganizowane zostało przez: Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, Zarząd Województwa 
Małopolskiego oraz Urząd Miejski w Libiążu. Na pierwszym spotkaniu wykładowcy instruowali jak pozyskiwać fundusze 
pozwalające na realizację wyznaczonych przez organizacje celów. Uczestnicy dowiedzieli się, jak kreować wizerunek organi-
zacji, jak ją reklamować i jak powinien przebiegać proces zwracania się po dofinansowanie od firm, osób prywatnych i innych 
podmiotów. Pracując w grupach, uczestnicy inscenizowali przebieg rozmów zmierzających do pozyskania funduszy, a na koniec 
sporządzali koncepcję zadania, na które potrzebują środki pieniężne. Podczas drugiego spotkania podsumowującego „Akademię 
Fundraisingu”, uczestnicy przedstawili efekty starań o dofinansowanie wymyślonych przez siebie zadań, które wnikliwie ocenili 
prowadzący szkolenie instruktorzy. 

Wzorowa współpraca samorządów
Burmistrz Libiąża podpisał deklarację współpracy dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 933, na odcinku Brzeszcze 
– Chrzanów wraz z budową wiaduktu w Kroczymiechu. Spotkanie odbyło się 15 października br. w Chrzanowie. Podpis pod 
dokumentem złożyli także marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Nawara, członek Zarządu Samorządu Wojewódz-
twa Małopolskiego – Marek Sowa oraz  przedstawiciele samorządów lokalnych: starosta chrzanowski, burmistrz  Chrzanowa, 
prezydent Oświęcimia, wójt gminy Oświęcim,  burmistrzowie Chełmka i Brzeszcz. 
Popisanie porozumienia poprzedził szereg działań również ze strony naszej gminy. Burmistrz Tadeusz Arkit już od 2002 roku 
prowadził rozmowy z Zarządem Województwa oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie budowy wiaduktu. 
Zadeklarował także partycypację w kosztach wykonania dokumentacji projektowej tej inwestycji w wysokości 43.607,00 zł. 
Podpisanie deklaracji współpracy w realizacji tego znaczącego przedsięwzięcia ma duże znaczenie o charakterze ponadlokalnym 
i strategicznym - na pewno zwiększy atrakcyjność Libiąża, ponadto przyczyni się do poprawy układu komunikacyjnego, polep-
szy dostępność do autostrady A4 i bezpieczeństwo.

OPS pomoże w zimie 
Zabezpieczenie osób ubogich, samotnych 
i niepełnosprawnych przed negatywnymi 
skutkami niskich temperatur będzie jednym 
z priorytetów libiąskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Od września trwa udzielanie po-
mocy w formie zasiłków celowych na zakup 
opału na okres zimy, odzieży zimowej, żyw-
ności, wykonanie niezbędnych remontów, 
dofinansowanie do opłat mieszkaniowych, 
jak również przyznawana jest pomoc w for-
mie zasiłków okresowych. Na rzecz osób 

wymagających opieki świadczona jest po-
moc w postaci usług opiekuńczych i specja-
listycznych usług opiekuńczych. Realizuje je 
15 opiekunek domowych zatrudnionych w 
Ośrodku oraz 4 osoby wykonujące usługi w 
ramach prac społecznie użytecznych. Rów-
nież młodzież szkolna działająca w formie 
wolontariatu rozpoczęła po wakacyjnej prze-
rwie odwiedziny u osób starszych i niepełno-
sprawnych. W okresie od stycznia do końca 
września br. z pomocy skorzystało 59 osób 
samotnych i niepełnosprawnych. Jak podaje 
OPS, ta pomoc może być świadczona nie-

odpłatnie, częściowo odpłatnie lub odpłatnie 
w zależności od sytuacji finansowej rodziny. 
Pracownicy socjalni w okresie jesienno-zi-
mowym planują systematyczne wizytacje 
osób niezaradnych życiowo, chorych, samot-
nych w podeszłym wieku - szczególnie w 
środowiskach wiejskich. OPS apeluje także 
o zainteresowanie się osobami potrzebują-
cymi pomocy we własnych środowiskach 
sąsiedzkich, lokalnych i zgłaszanie informa-
cji o potrzebach w tym zakresie w siedzibie 
placówki. 
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Sztandarowa impreza MD
Libiąskie stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” po raz siódmy zorganizowało jedną ze swoich sztandarowych imprez „Karaoke 
Retro Party”. Tradycyjnie w restauracji „Nata” zjawiło się blisko dwieście osób.
- Cieszy nas frekwencja i to, że wszyscy dobrze się 
bawią. Już myślimy o kolejnym Karaoke, bo patrząc 
na liczbę stale odwiedzających nas młodych ludzi 
chcących wspólnie spędzić czas, jest duże zapo-
trzebowanie na takie przedsięwzięcia - przekonuje 
wiceprzewodniczący Młodych Demokratów Bar-
tłomiej Gębala.
Dla uczestników imprezy zagrał tego wieczoru ze-
spół „Bajka” z Piekar Śląskich, który zaprezentował 
utwory wykonawców polskich i zagranicznych. 
- Gdyby nie wielka pomoc przy organizacji naszego 
projektu ze strony Libiąskiego Centrum Kultury by-
łoby nam bardzo ciężko w doprowadzeniu do jego 
finalizacji. Dlatego też z tego miejsca chciałbym 
podziękować za okazaną pomoc, której zresztą z ich 
strony doświadczamy nie po raz pierwszy - podsu-
mował B. Gębala.

Dorosła twórczość
Warsztaty malarskie, plener rzeźbiarski a także Satyryczny 
Konkurs Literacki o „SZPILKĘ LCK” złożyły się na trzeci 
etap realizowanego przez Libiąskie Centrum Kultury pro-
jektu „Cztery pory roku - libiąskie pokolenia artystyczne”, 
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego 
„Rozwój inicjatyw lokalnych”. Po wiosennym przeglądzie 
twórczości dzieci i letnim młodzieży, przyszedł czas jesien-
nej prezentacji artystycznych dokonań osób dorosłych. 
Pod kierunkiem libiąskiej artystki Wandy Sucherek uczest-
nicy części plastycznej praktycznie i teoretycznie zapozna-
li się z rodzajami technik malarskich (akrylowe, olejne, 
akwarelowe i witrażowe). 
Warsztaty rzeźbiarskie prowadzone przez absolwenta Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie Łukasza Murzyna za-
owocowały powstaniem płaskorzeźb i prac przestrzennych  
z gliny i drewna. 
Efekty tych twórczych wysiłków zaprezentowano w LCK, 

gdzie odbył się wernisaż wystawy prezentującej wszystkie powstałe podczas realizacji projektu dzieła, nagrodzono laureatów 
poszczególnych dyscyplin sztuki oraz rozstrzygnięto Satyryczny Konkurs Literacki o „SZPILKĘ LCK”. W dziedzinie malarstwa 
wyróżnienia zdobyły Anna Fidyt, Genowefa Wesecka, Maria Klejdynst i Emilia Cebula. Nagrody w kategorii rzeźby przypadły 
Tomaszowi Witkowskiemu, Marcie Żyłce, Ryszardowi Miziołkowi, Andrzejowi Łapuszkowi oraz Marzenie Kos. 
Komisja konkursu literackiego I nagrodę - „Szpilkę LCK” przyznało Wacławowi Płonce z Alwerni, drugie miejsce Zbigniewowi 
Tomskiemu z Chrzanowa, a trzecie libiążance Annie Kudrze. Wyróżnienia otrzymali Jan Pierzchała z Alwerni i Piotr Kudra z 
Libiąża. 
W opinii oceniających na najwyższe uznanie zasłużył finezyjny dowcip językowy. - Twórczość o charakterze satyrycznym sta-
nowi nie lada wyzwanie dla adeptów sztuki słowa pisanego i ze względu na jasno sprecyzowane oczekiwania odbiorcy, często 
bywa traktowana jako faktyczny sprawdzian umiejętności pisarskich. Autorzy nagrodzonych tekstów świetnie operowali para-
doksem, lapidarnym skrótem i celną puentą; przy zwięzłości formalnej dokonali niebanalnych odkryć słowno - rymotwórczych. A 
co najważniejsze, teksty były autentycznie zabawne – argumentował werdykt Antoni Buchała. – Ponadto prace noszą znamiona 
autentycznego mistrzostwa autorów w wybranych przez nich formach literackich. Zwracała uwagę obfitość gatunkowa: fraszki, 
limeryki, moskaliki, monolog i miniaturka dramatyczna; na podkreślenie zasługuje różnorodność podejmowanej tematyki: od 
aktualnej satyry społeczno – politycznej, poprzez uniwersalny humor obyczajowy, po wyrafinowany dowcip na pograniczu ab-
surdu.
Imprezę podsumowują „libiąską jesień” uświetniły także prezentacje własnych utworów przez laureatów konkursu literackiego, 
wstawki muzyczne w wykonaniu tria jazzowego, instalacja artystyczna autorstwa Leszka Murzyna oraz wieczór poetycki z Ka-
tarzyną Miarczyńską - mieszkanką Chrzanowa należącą do tamtejszej grupy poetyckiej Cumulus, która zaprezentowała wiersze 
z autorskiego tomiku „Na kocich łapach”.         PS
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Żarecka „super szkoła”
Gimnazjum z Zespołu Szkół w Żarkach przystąpiło do programu „Super Szkoła” 
organizowanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej i współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zwiększenie szans 
edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. W ramach otrzymanej dotacji odby-
wają się zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, plastyki, historii, geografii, 
języka niemieckiego, koła teatralno - literackiego, sportowego, ekologicznego oraz 
„Wędrówek po mikro i makro świecie”. Ponadto prowadzony jest szkolny ośrodek 
kariery, który oferuje po-
moc w wyborze szkoły 
średniej i odpowiedniej 

drogi zawodowej. Dofinansowanie obejmuje także zakup pomocy 
dydaktycznych i sprzętu sportowego. Wyposażenie szkoły zostało 
wzbogacone o nowe materace, płotki lekkoatletyczne, pachołki sla-
lomowe, ławeczki, piłki, skakanki, szarfy itp. Ponadto 20 uczniów 
uczęszczających na zajęcia sportowe otrzymało stroje piłkarskie i 
nieprzemakalne dresy. Pozyskane fundusze przeznaczono również na 
zakup pomocy naukowych.  

„Everybody is equal” - każdy jest równy 
Międzyrasowa równość i tolerancja były hasłami prze-
wodnimi wymiany międzynarodowej, w której uczest-
niczyła młodzież Zespołu Szkół w Libiążu oraz goście 
z Francji, Anglii i Irlandii. W spotkaniu, które trwało 
8 dni wzięło udział 40 osób. Zostało ono współfinan-
sowane przez Program Unii Europejskiej „Młodzież w 
działaniu ‘Youth in Action’”. Wiodącym tematem pro-
jektu był anty-rasizm, problem walki ze stereotypami i 
uprzedzeniami. Podczas zajęć warsztatowych ucznio-
wie wyznania muzułmańskiego z Bradford przedsta-
wili  założenia islamu. Ponieważ tuż przed wymianą 
rozpoczął się Ramadan - miesiąc postu dla wyznawców 
islamu - niektórzy uczestnicy również postanowili nic 
nie jeść i pić od wschodu do zachodu słońca, Ważnym 
punktem spotkania były zajęcia z pastorem - uchodźcą 
z Konga, który na własnej skórze doświadczył wielu 
zachowań rasistowskich i przejawów nietolerancji. 
Odwiedziny zagranicznych gości były też okazją do 

rywalizacji sportowej w Klubie Żeglarskim „Bezan” nad zalewem Chechło oraz wycieczki do Krakowa i Zakopanego. – Po 
tym  międzykulturowym tygodniu, poznawaniu problemów rasizmu, kultury i religii poszczególnych narodów, nasi uczniowie 
przekonali się, że trzeba jeszcze bardziej walczyć ze stereotypami i nietolerancją, podejmować nowe wyzwania i dawać dobry 
przykład swoim kolegom, albowiem „everybody is equal”  bez względu na kolor skóry, wyznanie czy pochodzenie społeczne 
– podsumowuje koordynator programu w ZS Wanda Jarczyk.  

Ślubowanie pierwszaków
Pasowanie na ucznia było głów-
nym punktem oficjalnych uroczy-
stości przyjęcia siedmiolatków w 
poczet społeczności Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Akademię z tej 
okazji, na którą złożyły się wier-
sze i piosenki w wykonaniu klas 
pierwszych, przygotowały wycho-
wawczynie Ewelina Gregorczyk-
Smoła i Małgorzata Grabowska. 
Wysiłek pierwszaków został na-
grodzony brawami rodziców i 
przybyłych gości. Na zakończenie 
uczennice klasy VI złożyły zaczy-

nającym edukację kolegom i koleżankom życzenia szkolnej pomyślności. Pierwszoklasiści otrzymali również dyplomy i pa-
miątki.

- WIEŚCI SZKOLNE -
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Ewakuacja ZS!!
Trzy zastępy straży pożarnej zjawiły się 5 października przy Zespole 
Szkół w Libiążu. Zarządzona natychmiast ewakuacja uczniów prze-
biegła bardzo sprawnie i nikomu nic się nie stało... Na szczęście w bu-
dynku szkoły nie powstało żadne zagrożenie, a były to tylko ćwiczenia 
przeciwpożarowe, Placówka bowiem współpracuje z Komendą Powia-
tową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, więc tego typu akcje 
są szansą sprawdzenia się w sytuacji potencjalnego zagrożenia zarów-
no strażaków, jak i społeczności ZS. Wizyta straży była także okazją do 
zaprezentowania młodzieży strażackiego wyposażenia.            PS

Szlakiem kapliczek...
Poznanie ciekawej historii sakralnych monumentów, podziwianie jesiennego kra-
jobrazu gminy, propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja libiąskiej mło-
dzieży były celami organizowanego po raz czwarty Gminnego Rajdu „Szlakiem 
Libiąskich Kapliczek”. Imprezę dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II w rocznicę 
Jego wyboru na Papieża tradycyjnie zorganizowało Gimnazjum nr 2 pod wodzą 
pedagogów Ilony Lech, Elżbiety Hoffmann i Ks. Krzysztofa Gembali. Trasa raj-
du wiodła z osiedla Flagówka przez ulicę Oświęcimską, Chrzanowską, Sportową, 
Jaskółczą, Armii Krajowej, Działkową, ks. Flasińskiego, Kochanowskiego, Pogod-
ną, Sikorskiego. Po drodze 218 uczniów ze wszystkich libiąskich podstawówek i 
gimnazjów przy 9 kapliczkach zdobywało punkty dla swojej szkoły. Metę zmagań 

zlokalizowano przy Krzyżu na wzgórzu Lipie. Rajd zaszczycił swoją obecnością Stanisław Pudykiewicz z żoną Joanną. Pan 
Stanisław jest autorem albumu ze zdjęciami i notatkami o libiąskich kapliczkach. Uczniowie mieli zatem okazję usłyszeć o nich 
kilka ciekawostek. Na zakończenie imprezy najlepsi otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców przy Gimnazjum nr 
2 w Libiążu, Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd w Libiążu, Zakład fotograficzny „Foto-Express” Leszka Tworzydło i 
Księdza Krzysztofa. Zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, II miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2, a III 
miejsce klasy trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

Co nowego w Gimnazjum Nr 1 w Libiążu? 
Do pierwszych klas przyjętych zostało 149 nowych uczniów, którzy znajdują się pod szczególną opieką nauczycieli i starszych 
kolegów. Pierwszy miesiąc w szkole był dla podopiecznych pełny wrażeń. W ramach godzin wychowawczych realizowano za-
jęcia integracyjne. Odbyły się spotkania z udziałem pedagoga oraz funkcjonariusza policji (dotyczące bezpieczeństwa).
W roku szkolnym 2007/2008 Gimnazjum Nr 1 rozpoczęło współpracę z holenderską szkołą realizującą program Montesorii. Ce-
lem współpracy, a następnie wymiany między uczniami jest doskonalenie komunikowania się w języku angielskim i poszerzenie 
wiedzy na temat przebiegu II Wojny Światowej w Polsce i Holandii.
W corocznych wyborach do Samorządu Uczniowskiego spośród wielu kandydatów w powszechnym głosowaniu uczniów wy-
brano przewodniczącą: Annę Ciułę i dwóch zastępców: Mateusza Dubiela i Patrycję Gawor.
W szkole powstało wiele kół zainteresowań: dziennikarskie (redagujące miesięcznik „TRATWA”), przedsiębiorczości, ekolo-
giczne, fizyczne, historyczne, polonistyczne. Służą one rozwijaniu umiejętności uczniów, jak i dają możliwość przygotowywania 
się do konkursów przedmiotowych, udziału w dyskusjach, uczestniczenia w organizowaniu uroczystości szkolnych. Odbywają 
się zajęcia sportowe i plastyczne w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Akty-
wizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Dużą popularnością wśród uczniów cieszy się zespół 
muzyczny i taneczny „METRUM”. 
Dla uczniów mających trudności w nauce przewidziano zespoły wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów. Działa szkolne 
SOS z matematyki i języka polskiego. 
Z bogatej oferty edukacyjnej Gimnazjum Nr 1 każdy może wybrać coś ciekawego dla siebie. Ponadto, gimnazjum dzięki cało-
rocznej pracy nauczycieli i uczniów, zostało wyróżnione certyfikatem „Szkoły bez przemocy”. 
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Widziane z balkonu – FELIETON

Portret pamięciowy

„Człowiek zarabia tylko w dni powszednie, 
a wydaje przez cały tydzień” – tak o zawi-
łościach majątkowych mówił bohater pew-
nego filmu. Kogoś podobnego musiało 
bardzo życie przycisnąć, bo został autorem 
rekordowego w ostatnich czasach przele-
wu (przekopu) bankowego – i to w Libiążu! 
Sprawa musi być poważna, skoro już dzień 
później, dla poprawy wizerunku placówki, 
pewna pani czyściła i tak już przeźroczyste, 
bankowe szyby. Zakochany w telewizyjnych 

śledztwach pod hasłem „Noc zbrodni”, postanowiłem na 
własną rękę zbadać motyw bankowej pożyczki. Oto jak 
nadgryzłem zagadkę, z którą po mojej pomocy da sobie 
radę nawet przereklamowany człowiek-lizak, czyli Kojak.  
Rozpocząłem od teorii, czyli poznania metod pracy zawo-
dowców. Oglądnąłem wszystkie przygody słynnego „Gan-
gu Olsena”, wszelkie napady na skarbce we wszystkich moż-
liwych westernach, także podziemne podkopy „Krecika”, a 
nawet odświeżyłem sobie najlepsze skoki Adama Małysza. 
Nic to jednak nie dało, bo metody pracy wymienionych 
profesjonalistów nijak nie pasują do libiąskich warunków. 
Nie ma śladu po niedopałku cygara Egona Olsena, podko-
wy nie zgubił też koń Clinta Eastwooda, brakuje kopców 
Krecika, natomiast ślady nart w pobliżu banku świadczą, że 
nie był to Małysz, bo brakuje wyraźnego telemarku. Stwier-
dziłem, że coś tu nie gra… Zerknąłem wtedy na radio i… 
miałem rację! Radio nie grało! Był to pierwszy krok do roz-
wiązania zagadki. Następne musiały być kwestą czasu…
Przeszedłem (to taki paradoks, bo dalej siedziałem w tym 
samym miejscu) do plastycznych wytworów i zabrałem się 
(dziwny ten czasownik) za stworzenie portretu pamięcio-
wego sprawcy. „Zadanie mam trudne, bo przecież nie wi-
działem włamywacza” - pomyślałem. Nie zdarza mi się to 
często, więc doceniłem to uczucie, zabierając się do pracy. 
 Dla uwypuklenia cech przestępcy postanowiłem owy por-
tret wykonać z plasteliny. Efekt przerósł moje najśmielsze 
oczekiwania. Konstrukcja jest tak kolorowa, że chyba zgło-
szę ją do konkursu „Art.-Talent”. Co do samego włamywa-
cza, to na podstawie trójwymiarowego portretu można 
mu przypisać następujące cechy: 
- Twarz: niewyraźna, jakby rozwałkowana,  
- Wzrost: drobny, raczej kieszonkowy,
- Oczy: w formie kulek,
- Znaki szczególne: zielone ręce, bo akurat brakło innych 
kolorów.
Zdaję sobie sprawę, że zrobiłem kawał dobrej, detekty-
wistycznej roboty, która doprowadzi do rychłego (bądź 
mniej) schwytania sprawcy brutalnego podkopu. Zanim 
się to jednak stanie, pragnę pocieszyć szanownych obra-
bowanych. Wasze pieniądze z pewnością dadzą komuś 
szczęście. A czy nie o to chodzi w życiu? Mogło być prze-
cież jeszcze gorzej. Jak byście wypłacali pieniądze, gdyby 
zamiast nich skradziony został bankomat? 

   Dawid Chylaszek

Ogłoszenia drobne
Sprzedaż ryb akwariowych - pyszczaków  tel.602 234 609
Nagrania na kasetach wideo szybko tracą jakość! Zachowaj 
wspomnienia na zawsze! Przegrywanie kaset VHS i Hi8 na 
DVD! Tanio! tel 600 773 167, 0-32 6271070

Sylwetki grupy „Kanon”
Józef Gaweł

Urodzony w 1938 r. w Zawoi, od 
38 lat mieszkaniec Libiąża. W swo-
jej pracy zawodowej pracował w 
m.in. w rolnictwie, budownictwie i 
transporcie, a najdłużej jako monter 
urządzeń elektrycznych przemysłu 
węglowego. Sztuką zajął się w roku 
1975, kiedy po przejściu na rentę po-
stanowił twórczo zagospodarować 
swój wolny czas. Choć ma na swoim 
koncie kilka malarskich pejzaży, w 
jego dorobku artystycznym zdecy-
dowanie dominuje rzeźba. Tworzy w 
drewnie, glinie, kamieniu i graficie. 
Ogółem J. Gaweł stworzył już po-
nad 1000 prac w tym 27 o wysokości 

powyżej dwóch metrów, które znajdują się na całym świecie. 
Jak sam podkreśla nie ma dla niego dominującej tematyki. Po-
rusza zarówno zagadnienia sakralne, dekoracyjne i użytkowe. 
Rzeźbi także postacie ludzkie i zwierzęta. Jest zdecydowa-
nym zwolennikiem realizmu w sztuce. Artystyczny samouk, 
członek libiąskich grup „Faktura” „Pejzaż”, Stowarzyszenia 
Promocji Kultury „Podbeskidzie” w Bielsku Białej, RSTK w 
Chełmku i Stowarzyszenia Twórców Nieprofesjonalnych przy 
Muzeum w Chrzanowie. Uczestnik wieli plenerów rzeźbiar-
skich w kraju i kilku zagranicznych. Laureat wielu nagród i 
wyróżnień, wśród których najwyżej ceni nagrodę ówczesnego 
Ministra Górnictwa na Przeglądzie Twórczości Górniczej w 
1984 r. w Katowicach, I miejsce na II Ogólnopolskim Biennale 
Sztuki Nieprofesjonalnej w Skawinie w 1989 r. oraz I nagrodę 
w konkursie Rękodzieła Ludowego Górali Babiogórskich w 
2002 roku.. Jego prace można znaleźć w muzeach w Bytomiu, 
Suchej Beskidzkiej i Zawoi. Ponadto brały one udział w wielu 
wystawach krajowych i zagranicznych - m.in w Pekinie, Do-
niecku, Moskwie, niemieckim Tauchritz, czeskim Jabłonko-
wie, czy francuskich Rouvroy i Harnes. 

Rekreacyjne zakątki 
naszego miasta coraz 
częściej stają się inspi-
racją dla libiąskich par 
młodych, które właśnie 
te miejsca wybierają 
na swoje ślubne sesje 
fotograficzne. Aleksan-
dra i Sebastian Sublo-
wie pierwsze chwile na 
wspólnej drodze życia 
uwiecznili w pięknej 
scenerii Skweru Skarb-
nika…
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Szkice z dziejów… Libiąża
Gościem pierwszego spotkania w Klubie Czytelnika MBP był Aleksander Babiński, hi-
storyk, autor książki pt. „Szkice z dziejów Bobrku”, pierwszej części historii naszych 
ziem. Autor przybliżył uczestnikom mało znane wątki historii Libiąża od najdawniej-
szych czasów, udokumentowane na kartach Archiwów Państwowych, do których udało 
mu się dotrzeć; opowiedział o swojej książce i o tym, co znajdzie się w jej następnych 
częściach; nie zapomniał także o najciekawszych anegdotach związanych z historią na-
szego miasta. 

- KURIER LIBIĄSKI -

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W LIBIĄŻU ZAPRASZA CZYTELNIKÓW

Biblioteka Główna, Libiąż ul. Górnicza 11:
poniedziałek – piątek  12.00 – 19.00
sobota       8.00 – 14.00
Filia nr 2, Żarki ul. Klubowa 5:
wtorek, środa  16.00 – 19.00
piątek    15.00 – 19.00
Filia nr 2, Libiąż ul. Plac Zwycięstwa 2:
poniedziałek, środa, piątek  14.00 – 18.00
wtorek, czwartek    10.00 – 14.00
Filia nr 3, Gromiec ul. Traugutta 1:
poniedziałek – piątek  15.00 – 19.00

Biblioteka Główna zaprasza do wypożyczalni 
dla dorosłych, wypożyczalni dla dzieci i mło-
dzieży oraz czytelni, w której oprócz prasy i 
księgozbioru podręcznego dla czytelników 
udostępnione są trzy stanowiska komputero-
we z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Ankieta dla czytelników
Do końca października czytelnicy odwie-
dzający Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Libiążu mogą wypowiadać się na temat 
funkcjonowania, zasobu zbiorów i działal-
ności libiąskiej książnicy za pośrednictwem 
zaproponowanej ankiety. Zachęcamy do 
wypełniania kwestionariuszy, które mają 
nam pomóc w dostosowaniu warunków i 
programu działalności  do potrzeb i oczeki-
wań naszych klientów.

Listopad w MBP

Spotkanie w Klubie Czytelnika 9 listo-
pada (tj. piątek) o godz. 17:00 Czytelnia 
MBP gościć będzie ks. Andrzeja Polichta, 
Salezjanina, który opowie o działalności, 
historii  i muisjach Zgromadzenia Salezjań-
skiego 

W listopadzie Galeria Mikro zaprasza 
do obejrzenia wystawy prac plastycznych, 
których autorami są wychowankowie War-
sztatów Terapii Zajęciowej oraz Świetlicy 
Terapeutycznej przy Fundacji Brata Alber-
ta w Libiążu. 

100- lecie urodzin Astrid Lindgren
24 listopada (tj. sobota)  o godz. 10:00 MBP 
zaprasza wszystkie dzieci na spotkanie z 
bohaterami książek szwedzkiej pisarki As-
trid  Lindgren w stulecie jej urodzin. 

Nowości czytelnicze
LITERACKA NAGRODA NIKE 2007 

Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli”
 „Traktat o łuskaniu fasoli Myśliwskiego jest opowieścią o opowiadaniu - o tym, 
że póki opowiadania, póty życia. Trudno pomyśleć większy hołd dla literatury” 
– to słowa Małgorzaty Szpakowskiej wręczającej Wiesławowi Myśliwskiemu 
Nagrodę Literacką Nike 2007. (Dostępna w wypożyczalni dla dorosłych MBP).

Joanna Knaflewska i Wiesław Kot „Księga kultury polskiej” 
Poznań : Publikat, 2007

Księga kultury polskiej w syntetyczny i kompetentny sposób prezentuje dzieje 
polskiej cywilizacji. Pozwala zapoznać się z dynamiką przemian, jakie dokonały 
się w naszej literaturze, kulturze i nauce od chwili przyjęcia chrześcijaństwa po 
współczesność. Przemyślanie i starannie dobrany materiał ilustracyjny ułatwia 
zrozumienie mechanizmów przemian.  (W Czytelni MBP).

„Ilustracja do mojej ulubionej książki”
W konkursie plastycznym dla dzieci wzięło udział ponad 100 małych artystów, a pomy-
słowość, koloryt i uroda prac, które napłynęły spowodowały, że bardzo trudno było wy-
łonić laureatów. Najchętniej ilustrowaną opowieścią dla najmłodszych okazał się Kubuś 
Puchatek i jego przyjaciele, ale na kartkach znaleźli się także – Jaś i Małgosia, Królewna 
Śnieżka, Kopciuszek, Pinokio, Harry Potter, Plastuś, Czerwony Kapturek, Smok Wawel-
ski, Tufo – Ryży Pirat, Kot w butach, i jeszcze wiele, wiele innych. Komisja oceniająca w 
osobach pracownic Biblioteki postanowiła przyznać po pięć równorzędnych wyróżnień 
w kategoriach przedszkolaków oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych. Spośród 
wychowanków przedszkoli wyróżnieni zostali: Małgorzata Grabowska (PS nr 2), Natalia 
Księżarczyk (PS nr 2), Szymon Szyjka (PS nr 1), Weronika Morawska (PS nr 1), Woj-
ciech Kamiński (PS nr 1). Nagrodzeni w starszej kategorii to: Kinga Jamrowska (ZSP w 
Gromcu), Paweł Solarski (SP nr 3), Natalia Radosz (SP nr 3), Marianna Bojdak (SP nr 2), 
Justyna Podsada (SP nr 4). 

Urodziny Puchatka
W 81- rocznicę pierwszego wyda-
nia książki A.A. Milne’a „Kubuś 
Puchatek” w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Libiążu odbyła się 
impreza poświęcona temu ulu-
bionemu przez wszystkie dzieci 
bohaterowi, w ramach propago-
wanej przez Fundację ABCXXI 
akcji pod nazwą Ogólnopolskie 
Urodziny Kubusia Puchatka. 
Świetlica Biblioteki z trudem 
mogła pomieścić wszystkich ma-

łych uczestników tego wydarzenia, dla których przygotowano wiele atrakcji – układanie 
puzzli, malowanki o Kubusiu i jego przyjaciołach, quiz dotyczący jego przygód, zabawę 
w „ogon Kłapoucha”, miodowy slalom i inne. Oczywiście nie zabrakło także, jak na każ-
dych urodzinach, pysznego tortu. Na zakończenie imprezy rozdano nagrody laureatom 
konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Ilustracja do mojej ulubionej książki”.
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Wrócili z pucharem
Młodzicy GKS Janina Libiąż wzięli udział w mocno obsadzonym 
turnieju siatkówki w Jaworznie. Podopieczni Mateusza Drabika 

ostatecznie uplasowa-
li się na trzeciej pozycji 
ustępując jedynie ekipom 
Delic-Pol Częstochowa i 
Dąbrowie Górniczej. Za 
naszymi reprezentanta-
mi rozgrywki zakończyli 
młodzi siatkarze MCKiS 
Jaworzno i Michałkowa. 

- SPORT -

Zdrowo – przełajowo
Za sprawą Szkolnego Związku Sportowego i Libią-
skiego Centrum Kultury już po raz trzeci w tym roku 
szkolnym zorganizowano zmagania w biegach przeła-
jowych. Zawody indywidualne po raz pierwszy odby-
ły się na nowej trasie wokół wieży obserwacyjnej na 
„Wzgórzu Baraniorza”. Najlepsi uczniowie naszej gmi-
ny w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
i Powiatowej Gimnazjady Młodzieży rywalizowali 27 września z reprezentantami Alwerni, Babic, Chrzanowa i Trzebini. Naj-
lepsza szóstka zawodników każdej kategorii wiekowej awansowała do finału wojewódzkiego. Spośród libiążanek na czołowych 
miejscach w kategorii podstawówek uplasowały Gabriela Gurbiel (SP 3) i Katarzyna Strugacz (SP 4) – klasy IV, Marta Ciuła, 
Klaudia Śniadek, Marcelina Rutkowska, Paulina Jagoda (SP 3) – kl. V, a także Joanna Kremem (Sp 3), Klaudia Sowa (ZSP Gro-

miec) Magdalena Pawela (SP 4) i Magdalena Cudak (SP3) – kl. VI. Wśród chłopców klas czwartych 
awans uzyskał tylko Maciej Słowik (SP 3) oraz piątoklasiści Dariusz Wilczak (SP 3) i Michał Bora-
tyński (ZSP Gromiec). W kategorii Gimnazjów czołowe miejsca zajęły Katarzyna Horawa (ZS Żarki), 
Patrycja Bijas (G 2), Marta Rokowska (G 1) – kl. I, Mariola Ciaputa (G 1), Gabriela Żak (G 2) z klas 
drugich, a także trzecioklasistki Julia Świątek (G 1) i Katarzyna Moskała (ZS Żarki). Spośród chłopców 
w czołowej „szóstce” byli Paweł Bernaś (G 1) – klasy I, drugoklasiści Michał Gucik, Jakub Horawa 
(ZS Żarki), Sebastian Gałuszek (G 2) oraz Dawid Kucia (ZS Żarki) – kl. III. Wspomniani zawodnicy 
reprezentowali naszą gminę 5 października w Jesiennych Biegach Przełajowych w Nowym Targu. Tam 
najlepiej spisała się uczennica klasy piatej Szkoły Podstawowej nr 3 Marta Ciuła, która bedąc najlepszą 
w swojej kategorii zasłużenie zdobyła tytuł mistrzyni województwa!

Kolejnym punktem Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej były sztafetowe biegi przełajowe przy SP nr 3. W kategorii 
szkół podstawowych zarówno wśród dziewcząt (biegły w składzie Gabriela Gurbiel, Nikola Łagowska, Wioletta Wojtanowska, 
Marta Ciuła, Klaudia Śniadek, Marcelina Rutkowska, Jowita Śniadek, Natalia Cudak i Joanna Kremer), jak i chłopców (Maciej 
Słowik, Konrad Bogacz, Kacper Szczurek, Łukasz Głowicki, Dariusz Wilczak, Bartek Znaleźniak, Kamil Fryś i Kamil Kajdas) 
bezkonkurencyjni byli reprezentanci libiąskiej „trójki”. Najlepszymi gimnazjalistami okazali się uczniowie Zespołu Szkół w 
Żarkach biegnący w składzie Jakub Horawa, Patryk Miziołek, Łukasz Wierzba, Mateusz Wiśniewski, Damian Woźniak, Łukasz 
Nędza, Michał Gucik, Dawid Wójcik, Szymon Żygadło oraz Dawid Kucia. Najszybszymi gimnazjalistami okazała się drużyna 
Gimnazjum nr 1, które reprezentowały Mariola Ciaputa, Justyna Księżarczyk, Anna Kądzior, Joanna Lipowska, Paulina Szczu-
rek, Natalia Sułkowska, Marta Rokowska, Wioletta Książek, Magdalena Głąb i Julia Świątek. Najlepsze sztafety wiosną repre-
zentować będą naszą gminę na szczeblu powiatowym. Oprócz zwycięzców będą to zespoły z drugich miejsc, a więc zawodnicy 
Gimnazjum nr 2, gimnazjalistki ZS Żarki oraz dziewczęta z SP 4 i uczniowie podstawówki z ZS Żarki.            PS

Libiąskie Centrum Kultury 
zaprasza drużyny zakła-
dowe, szkolne, klubowe, 
podwórkowe i inne do dru-
giej edycji LCK FUTSAL 
LIGI 2008 (w hali spor-
towej przy ul. Górniczej). 
Rozgrywki wg wszystkich 
przepisów futsalu od stycz-

nia do kwietnia 2008 r. co niedzielę od godz. 9:00 do 
15:00. Drużyny max 15 osobowe. Zapisy w LCK (tel. 
0326273708, 6273710) lub pod nr telefonu 502 540 
357. Decyduje kolejność zgłoszeń!
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- SPORT -

Papieskie bieganie 
Z okazji Dnia Papieskiego Parafia Przemienienia Pańskiego jak przed rokiem zorganizowała bieg przełajowy. W zawodach wy-
startowało ok. 160 uczestników podzielonych na 9 kategorii wiekowych. Ksiądz proboszcz Stanisław Marchewka najbardziej 
dopingował przedszkolaków, którzy wystartowali w licznej grupie. Jak co roku dla najlepszych przewidziano nagrody ufundo-
wane przez parafię, każdy mógł ponadto napić się gorącej herbaty i zjeść kiełbaskę z grilla przygotowana przez oazę parafialną. 
Dopisała także pogoda, było chłodno, ale słonecznie – idealnie do biegania. W poszczególnych kategoriach najlepsi byli:
Przedszkolaki
1  Mateusz Rokowski
2  Kinga Lewak
3  Michał Rokowski
Chłopcy klas I – III
1  Arkadiusz Skarczyński
2  Jan Gwóźdź
3  Maciek Majewski
Dziewczyny klas IV – VI 
1  Marta Ciuła
2  Małgorzata Bita
3  Agnieszka Szczurek
Klasy IV – VI (chłopcy)
1  Marcin Kloc
2  Jakub Samel
3  Michał Chełczyński
Gimnazja (dziewczyny)
1  Marta Rokowska
2  Magda Gwóźdź
3  Marcelina Widor
Gimnazja (chłopcy)
1  Konrad Rudnicki
2  Bartłomiej Olszowski
3  Dominik Gawlik
Liceum (dziewczyny)
1  Katarzyna Hajda
2  Monika Rokowska
3  Justyna Szatan
Liceum (chłopcy)
1  Marcin Budek
2  Kamil Kulka
3  Dawid Butora
Sztafety:
1. Marcin Budek, Mateusz Kulig, Konrad Rudnicki, Sebastian Oleśkowicz
2. Maciej Bernacik, Ks. Krzysztof Gębala, Dawid Pieczonka, Damian Bębenek
3. Wojciech Butora, Dominik Butora, Dawid Butora, Damian Patyk         MF

Piłkarskie wieści
Zmiana trenera w Libiążu i pierwsze w sezonie zwycięstwo Gromca to najważniejsze doniesienia z boisk piłkarskich w ostatnim 
okresie. W „Janinie” Roberta Saternusa zastąpił Andrzej Kos. Zmiana przyniosła natychmiastowy skutek i już w 2 kolejkach pod 
wodzą nowego szkoleniowca libiążanie odnieśli 2 jednobramkowe zwycięstwa. Dobra passa skończyła się jednak na 3 spotka-
niu. Pierwsze zwycięstwo Nadwiślanina na outsiderem rozgrywek Fablokiem II Chrzanów pozwoliło podopiecznym Wiesława 
Liszki oddalić się od strefy spadkowej, a dobrym prognostykiem na najbliższe spotkania był remis z plasującą się w czołówce 
Niwą Nowa Wieś. 

V liga:
Janina Libiąż - Słomniczanka Słomniki  1 – 0
Prądniczanka Kraków 0:1  GKS Janina Libiąż
Janina Libiąż – Clepardia  1 – 2 
W tabeli Janina z dorobkiem 13 pkt zajmuje dalej 12 pozycję 
tracąc do lidera 18 pkt.

VI LIGA
NADWIŚLANIN Gromiec - Zgoda Malec  2 – 4
Fablok II Chrzanów - Nadwiśalnin Gromiec 0 – 2 
Nadwiślanin – Niwa Nowa Wieś 1 - 1
W tabeli Gromcanie z 9 pkt zajmują 13 pozycję tracąc do 
lidera 21 pkt.

Klasa A
Start Kamień – LKS Żarki  2 – 2
LKS Żarki – Unia Kwaczała  1 – 0
Korona Lgota – LKS Żarki   1– 1
LKS Żarki z dorobkiem po 10 kolejkach z dorobkiem 12 pkt 
zajmuje 9 miejsce w tabeli tracąc do lidera 11 pkt

Klasa B
Ruch Młoszowa II – Janina II Libiąż  3-0
Janina II Libiąż – Płomyk Bolęcin  1-1
Janina II zajmuje 11 pozycję z dorobkiem 7 pkt. Na pozycji 
lidera tabeli z 20 pkt plasuje się Wisła Jankowice.
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“Kto nie pamięta przeszłości, skazany jest na jej powtórne przeżycie...”
George Santayana

Festiwal Filmów o Holokauście
pod honorowym patronatem 

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Libiąż 2007/2008

Już 26 października seansem „Do zobaczenia chłopcy” w reżyserii Luisa Malle’a 
Libiąskie Centrum Kultury rozpocznie realizację Festiwalu Filmów o Holokauście, 
dofinansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Przegląd skła-
dał się będzie z prezentacji 7 wielkich dzieł filmowych dotyczących problematyki 
Holokaustu. 
- Nie będzie to jednak zwyczajne spotkanie przed wielkim ekranem. Zobaczymy co 
prawda słynne dzieła filmowe uznanych reżyserów z kraju i zagranicy, ale waż-
niejszymi od postaci filmowych będą naoczni świadkowie tamtych wydarzeń - byli 
więźniowie obozu Auschwitz-Birkenau, którzy opowiedzą o swoich przeżyciach. To 
właśnie ich udział w tym przedsięwzięciu stanowi o szczególności tej oryginalnej 
lekcji historii – wyjaśnia koordynator projektu Dawid Chylaszek. 
Autorami wybranych prelekcji będą też pracownicy Międzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającego przy Muzeum Auschwitz. Przed-
stawią nie tylko funkcjonowanie obozu w latach wojennych, ale także współczesną 
działalność Muzeum. Będzie to doskonały wstęp do filmowego świata, który wy-
kreowali m.in. tacy reżyserzy, jak Wajda, Ford, Munk czy Ramati. Wybrane filmy, 
w większości trudno dostępne dla szerokiej publiczności, to uznane dzieła filmowe 
- niektóre nawet z lat 40-tych, będące niejako natychmiastową twórczą odpowie-
dzią na zagładę. Festiwal jest adresowany do osób, którym nie jest obojętna historia 
bezprecedensowej w skali świata zagłady obywateli przedwojennej Polski. Czy 
można nie skorzystać z takiej lekcji historii?

Festiwalowi od 22 października do 5 listopada 2007 r., w Galerii LCK towarzy-
szyć będzie wypożyczona z oświęcimskiego Muzeum wystawa plakatów “Pamięć 
Auschwitz”. 

Wielkie dzieła filmowe prezentowane na Festiwalu 
(seanse o godz. 11:30 i 17:00)

26.10.07r. - “Do zobaczenia chłopcy” reż. Louis Malle
30.11.07r. - “Ulica Graniczna” reż. Aleksander Ford
21.12.07r. - “I Skrzypce Przestały Grać” reż. Alexander Ramati
25.01.08r. - “Korczak” reż. Andrzej Wajda
29.02.08r. - “Ostatni Etap” reż. Wanda Jakubowska
28.03.08r. - “Pasażerka” reż. Andrzej Munk
25.04.08r. - “Dziewiąty Dzień” reż. Volker Schlondorff

Cena biletu na jeden film wynosi 3 zł
Rezerwacje biletów na filmy pod nr tel. LCK (0-32) 6271-262

Ilość miejsc ograniczona

Miłość i inne nieszczęścia
Produkcja: USA, Fran-
cja, GB 2007, Gatunek: 
Komedia romantyczna, 
Gramy: 19.10. do 20.10 
godz. 19:00, czas trwa-
nia: 90 min.cena biletu: 
10 zł, od 12 lat

I ty możesz zostać bohaterem 
Produkcja: USA 2007 Gatunek: Anima-
cja. Gramy: 27.10. do 28.10 godz. 16:00
czas trwania: 90 min. cena biletu: 10 zł

Halloween w Ale!Kino 
Droga bez powrotu.	

Produkcja: USA, Gatunek: Horror, Gra-
my:  31.10 godz. 19:00, czas trwania: 
84 min. cena biletu: 8 zł, od 18 lat

Katyń
Produkcja: Polska 2007 
Gatunek: Dramat Gra-
my: 02.11 do 06.11 
godz. 19:00 czas trwa-
nia: 125 min., cena bi-
letu: 10 zł
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Libiąż biegał... Gmina Libiąż dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. W 
jej ramach Libiąskie Centrum Kultury i Szkolny Związek Sportowy 
zorganizowały „Bieg Jesieni 2007” pod hasłem „w trosce o zdrowie 

i trzeźwość umysłu”. Na trasie długości ponad 3 kilometrów wiodącej malowniczymi terenami Libiąża pobiegło około 300 
uczestników. Większość z nich stanowili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy. Nie zabrakło tak-
że przedstawicieli samorządu gminy z burmistrzem Tadeuszem Arkitem na czele oraz grona pedagogicznego. Wszyscy 
uczestnicy imprezy wykazali się dobrą kondycją i zdołali pokonać zaplanowaną trasę, dając w ten sposób wzorowy przy-
kład aktywności fizycznej. W nagrodę na wszystkich biegaczy czekały certyfikaty uczestnictwa i gorący posiłek.       PS
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Artystyczna jesień


