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Tradycyjnie obchodzone 14 października w rocznicę po-
wstania Komisji Edukacji Narodowej (1773 r.), było okazją 
do złożenia podziękowań za wysiłek nauczycieli i pracow-
ników szkolnictwa z naszej gminy. Tego dnia w szkołach 
odbyły się okolicznościowe apele, a w godzinach popołu-
dniowych zaproszono pracowników oświaty do Libiąskie-
go Centrum Kultury na uroczystą galę. Podczas oficjalnej 
części odznaczono zasłużonych dla oświaty, wręczając  
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez 
Prezydenta RP Halinie Kuras (SP nr 2), Ewie Szalonek 
(MZA), Krystynie Trybuś (SP nr 2). Nagrodę Burmistrza 
Libiąża 2008 otrzymali Wiesława Gwóźdź (Zespół Szkól 
w Żarkach), Hubert Szumniak (Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Gromcu), Bernadetta Mańka (PS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi), Kazimierz Korcz i Maria Gut 
(Gimnazjum nr 1), Danuta Kowalska – Majtyka (SP nr 2), Bożena Poznańska i Jan Matysik (SP nr 3), Bożena 
Gucik (SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi), Ewa Kieres (Zespół Szkół w Żarkach) oraz Krystyna Pawłowska 
(PS nr 4). Uhonorowano również emerytowanych pracowników placówek oświatowych z terenu gminy: Danutę 
Godek (PS nr 2), Wandę Dobrek (SP nr 3), Barbarę Gwóźdź (SP nr 4), Bożenę Pyzio (Gimnazjum nr 1), Marię 
Smolińską – Baran (Gimnazjum nr 2) oraz Wiesławę Lelito z Zespołu Szkół w Żarkach. Nagrody oraz gratulacje 
nauczyciele przyjęli z rąk Burmistrza Libiąża Jacka Latko, Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Bigaja 
oraz Dyrektor MZA Doroty Fudal. Życzenia dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej złożyła Wiceburmistrz 
Maria Siuda, znająca doskonale pracę nauczyciela z własnego doświadczenia zawodowego. Odczytany został 
list od Posła Tadeusza Arkita adresowany do pracowników oświaty. Na gali obecni byli także wizytator Kurato-
rium Oświaty Jolanta Knapik oraz przedstawiciele wszystkich placówek edukacyjnych z terenu gminy. Atrakcją 
uroczystości było przedstawienie przygotowane przez grupę teatralną „Pióro” pt. „Bajki dla potłuczonych” (z 
repertuaru kabaretu „Potem”).           MW

Gotowa kolejna inwestycja
Zakończyła się przebudowa jednego z najbardziej specyficznych skrzyżo-
wań w województwie małopolskim. Tam, gdzie łączy się 7 dróg dojazdo-
wych i którędy przebiegają tory kolejowe, powstało bezpieczne skrzyżowa-
nie, którego częścią jest rondo najazdowe. 
Wspólna inwestycja powiatu chrzanowskiego i gminy Libiąż, została ofi-
cjalnie oddana do użytku 23 października. Uroczystego przecięcia wstę-
gi dokonali wspólnie burmistrz Jacek Latko i Starosta Janusz Szczęśniak. 
Nowe skrzyżowanie poświęcił proboszcz parafii pw. Sw. Barbary ks. Sta-
nisław Pasternak. W tym wydarzeniu uczestniczyli też Wiceburmistrzowie 
Libiąża Maria Siuda i Jarosław Łabęcki, Przewodniczący libiąskiej Rady 
Miejskiej Stanisław Bigaj, Wicestarosta  Adam Potocki,  Radni Powiatowi 
- Jan Pająk i Krzysztof Kozik, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  Grze-
gorz Żuradzki,  właściciele firmy DROBET S.C. Bogumił i Łukasz Biel 
oraz  przedstawiciele instytucji z terenu  naszej  gminy.  

Bardziej  czytelne i bezpieczne dla  kierowców  połączenie ulic:  1-go Maja, Jaworowej, Sikorskiego, Leśnej, Szybowcowej, Gór-
niczej oraz  ks. St. Pieli, na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Chrzanowie,  wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
DROBET S.C. z Krzeszowic.  Koszt inwestycji to 799.870,28 zł, z czego udział gminy Libiąż  wyniósł 400.000 zł.   
- Modernizacja tego skrzyżowania odbywała się przy otwartym ruchu, dlatego pojawiały się uciążliwości związane z jego pokonaniem. 
Apelowałem do mieszkańców o cierpliwość i jak widać wszystko jest w jak najlepszym porządku – stwierdził Burmistrz J. Latko. 
Bardzo dobrą współpracę z gminą Libiąż podkreślił Starosta Janusz Szczęśniak. – Realizacja tego zadania przebiegała wzorowo i tak 
samo jest w przypadku budowanego właśnie odcinka drogi łączącej Libiąż z Chrzanowem.  
Najnowsza inwestycja to rozwiązanie nietuzinkowe, ze względu na szczególność miejsca, w którym łączy się siedem dróg i tory ko-
lejowe. Zastosowano rozwiązanie z budową mniejszego ronda, tzw. najazdowego, które scala mniej uczęszczane ulice w tym rejonie. 
Z kolei ciąg ulic 1 Maja i Górniczej, stanowiący obecnie pewnego rodzaju wizytówkę miasta, został połączony i  ma status  drogi 
głównej. Warto zwrócić uwagę także na fakt, iż tory kolejowe zostały dobrze wkomponowane w drogę i przejazd po nich nie wymaga 
znaczącego ograniczenia prędkości.
Modernizacja omawianego skrzyżowania wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Będzie to miało 
szczególne znaczenie w najbliższych miesiącach, kiedy to po zamknięciu drogi nr 933 (budowa wiaduktu w Kroczymiechu) objazd 
wytyczony zostanie przez remontowaną ulicę Powstańców Styczniowych, do której z Libiąża dojeżdża się właśnie przez opisywane 
skrzyżowanie. W swojej nowej formie, krzyżówka znacznie poprawiła też estetykę w miejscu, którym przejeżdża się w drodze m.in. 
do Zakładu Górniczego „Janina”, Libiąskiego Centrum Kultury, Zespołu Szkół w Libiążu i Hali Sportowej.

Święto Edukacji Narodowej
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Jest czyściej
Zakończyła się tegoroczna akcja 
„Sprzątania Świata”, w której wzięli 
udział uczniowie wszystkich libiąskich 
szkół i przedszkoli, a także liczne sto-
warzyszenia z terenu gminy Libiąż, w 
tym m.in. podopieczni Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej Fundacji Brata Alber-
ta. W trwającej do końca września akcji 
zebrano 22 m3  odpadów.  (Na zdjęciach 
uczniowie ZSP Gromiec wraz z anu-
czycielami).

Laureaci  konkursów profilaktycznych
Rozstrzygnięto konkurs w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowanej od 2002 roku, która 
podejmuje problem profilaktyki uzależnień. Organizatorem jest Fundacja „Trzeźwy Umysł” i „Stowarzyszenie Pro-
ducentów i Dziennikarzy Radiowych”.
Głównym jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i 
młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania 
narkotyków oraz stosowania przemocy.
Szczególnym atutem kampanii są jednak znani polscy sportowcy. Dotychczas swym autorytetem akcję wspierali 
m. in. Robert Korzeniowski, Jerzy Dudek, Adam Małysz, Maciej Żurawski i Małgorzata Dydek, Marek Kamiński, 
Monika Pyrek. Udział tych znanych osób podnosi rangę przedsięwzięcia i uatrakcyjnia przekaz profilaktyczny mło-
dym ludziom.Istotą projektu jest współpraca z samorządami lokalnymi. Do tej pory brało w nim udział 75% gmin w 
całym kraju, w tym Gmina Libiąż. W 2008 roku w ramach kampanii odbyło się pięć konkursów indywidualnych pod 
nazwami „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, „Szybciej, wyżej, mocniej” (dla uczniów szkół podstawowych); „Zdo-
bywamy Mount Everest”, „Citius, altius, fortius” (dla gimnazjalistów) oraz dwa konkursy zespołowe „Odkrywamy 
nasze mocne strony” dla szkoły podstawowej i „Nasze mocne strony” dla gimnazjów.  Po rozstrzygnięciu konkursu 
Gmina Libiąż otrzymała certyfikat uczestnictwa oraz wyróżnienie za aktywny udział w przedsięwzięciu i tworzenie 
profilaktyki. Pośród 400 prac nadesłanych przez uczniów z naszej gminy nagrodzono kilkanaście. Laureatami zosta-
li: Marysia Poznańska (SP nr 2) i Andżelika Siuda (Gimnazjum nr 1) w konkursach plastycznych; Martyna Ptasińska 
(Sp nr 3), Anna Gapowicz (Gimnazjum nr 2), Roksana Nieużyta (Gimnazjum nr 2), Justyna Gut (Gimnazjum nr 1) w 
konkursie ulotkowym; Grupa Socjoterapeutyczna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Libiążu, klasa I a z Zespołu Szkół 
w Żarkach, klasa IV a z Zespołu Szkól w Żarklach w konkursie dla klas i świetlic. Specjalne podziękowania za wy-
siłek w prowadzeniu podopiecznych podczas kampanii złożono na ręce pedagogów: Renaty Tomczyk oraz Iwony 
Kryniger ze szkoły podstawowej nr 4 w Libiążu.
Nagrody konkursowe oraz upominki ufundowane przez Burmistrza Libiaża wręczone zostały 1 października  przez 
Wiceburmistrz Marię Siudę oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jerzego 
Sabudę.                    MW

Ilość zebranych odpadów w poszczególnych 
latach akcji sprzątania świata:

2008 rok – 22 m3 (około 4,4 tony)
2007 rok - 40 m3  (około 8 ton)
2006 rok – 35 m3 (około 7 ton) 

2005 rok – 27 m3 (około 5,4 tony)
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Bliżej do Chrzanowa
Mieszkańcom Żarek i części Libiąża zna-
cząco skróci się dojazd do Chrzanowa. 
Kończy się bowiem realizacja zadania pod 
nazwą „Przebudowa odcinka drogi powia-
towej ul. Powstańców Styczniowych i 
drogi przez las”, która w Libiążu łączy się 
z ulicą Jaworową. Dwukierunkowy, jed-
nopasowy odcinek drogi o długości blisko 
kilometra i szerokości 5,5 metra wykonuje 
przedsiębiorstwo „Rejon Robót Drogo-
wych DROG-BUD Sp.z o.o. z Alwerni”. 
Jak informuje Zarząd Dróg Powiato-
wych w Chrzanowie, koszt inwestycji to 
874.071,44 zł (brutto). Koszty pokryto 
ze środków budżetowych gminy Libiąż, 
Starostwa Powiatowego w Chrzanowie i 
Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. 

Działania OPS 
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, 
że w związku z nadchodzącym okresem 
zimowym 2008-2009 realizowane są za-
dania mające na celu zabezpieczenie osób 
będących w trudnej sytuacji materialnej, 
samotnych, niepełnosprawnych przed ne-
gatywnymi skutkami niskich temperatur. 
Od września udzielana jest pomoc w for-
mie zasiłków celowych na zakup opału na 
okres zimy, zakup odzieży zimowej, żyw-
ności, wykonanie niezbędnych remontów, 
dofinansowanie do opłat mieszkaniowych, 
jak również przyznawana jest pomoc w for-
mie zasiłków okresowych.  Na rzecz osób 
samotnych, chorych i niepełnosprawnych, 
wymagających opieki i pomocy osób trze-
cich świadczona jest pomoc w postaci usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Pomoc w tej ostatniej formie 
świadczona jest przez 16 opiekunek domo-
wych zatrudnionych w Ośrodku oraz przez 
4 osoby wykonujące usługi w ramach prac 

społecznie użytecznych. W okresie od stycz-
nia do chwili obecnej z pomocy w formie 
usług opiekuńczych, świadczonych przez 
Ośrodek skorzystało 71 osób samotnych, 
niepełnosprawnych. Pomoc w formie usług 
opiekuńczych może być świadczona nieod-
płatnie, częściowo odpłatnie lub odpłatnie 
w zależności od sytuacji finansowej rodzi-
ny. Pracownicy socjalni w okresie jesienno-
zimowym planują systematyczne wizytacje 
osób niezaradnych życiowo, chorych, sa-
motnych w podeszłym wieku, szczególnie 
w środowiskach wiejskich. OPS w Libiążu 
apeluje także o zainteresowanie się osobami 
potrzebującymi pomocy we własnych śro-
dowiskach sąsiedzkich, lokalnych i zgłasza-
nie informacji o potrzebach w tym zakresie 
w siedzibie placówki. 

Uczestnicy Projektu „Rozwój aktywnych 
form integracji w Gminie Libiąż” zakoń-
czyli udział w szkoleniu „Profesjonalna 
Obsługa Komputera ECDL”, trwającego od 
24 września do 16 października. W szkole-
niu uczestniczyło 10 osób, a program zajęć 
obejmował 80 godzin, w których poruszane 
były tematy z zakresu użytkowania kompu-
terów, BHP, podstawy technik informatycz-
nych, przetwarzania tekstów i arkuszy kal-
kulacyjnych. Egzamin praktyczny i teore-
tyczny zdali wszyscy uczestnicy szkolenia, 
a 20 października rozpoczęli kolejny kurs 
zawodowy pt. „Profesjonalny sprzedawca z 
elementami florystyki”.

Łatwiejszy dostęp do UM
Z myślą o osobach niepełnosprawnych, 
trwają prace ułatwiające wejście do 
Urzędu Miejskiego w Libiążu. Na re-
alizację tego celu podpisano umowy z 
dwiema firmami. W ramach zadania pod 
nazwą „Adaptacja wejścia głównego do 
budynku Urzędu Miejskiego w Libiążu 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych”, 
Firma „ALUHIT” z Chrzanowa istnie-
jące drzwi wejściowe zastąpi drzwiami 
dwuskrzydłowymi z profili aluminio-
wych z przegrodą termiczną, wyposa-
żonymi w automat otwierający. Z kolei 
Firma Remontowo-Budowlana-Trans-
portowo-Handlowo-Usługowa Leszek 
Kopeć z Chełmka, w ramach tego sa-
mego zadania, przeprowadzi roboty bu-
dowlane, związane z wykonaniem po-
chylni dla osób niepełnosprawnych do 
budynku Urzędu. Prace zostaną ukoń-
czone do dnia 15 listopada br. Osoby 
niepełnosprawne będą obsługiwane na 
parterze UM. 

„Bezpiecznie na drodze”
Trwa coroczna akcja organizowana przez 
libiąską Straż Miejską i Policję. Funkcjo-
nariusze wspomnianych służb goszczą w 
szkołach naszej gminy, gdzie z uczniami 
najmłodszych klas rozmawiają o zasadach 
bezpiecznego poruszania się po drogach, 
przewożeniu dzieci w pojazdach i codzien-
nej pracy policji i straży miejskiej. Podczas 
spotkania dzieci otrzymują elementy odbla-
skowe, kamizelki, broszury, a szkoły plan-
szowe gry edukacyjne i plansze ścienne ze 
znakami drogowymi. Gadżety ufundowała 
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego, Instytut Transportu Samochodo-
wego oraz firma Carbo-Asecura S.A. w Ty-
chach. Akcja potrwa do połowy listopada.

Sprawdzili formę 
Dziewiętnaście reprezentacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chrzanowskiego wzięło udział w zawodach spor-
towo-pożarniczych, które 11 października zorganizowano w Gromcu. Impreza miała na celu porównanie poziomu wyszkolenia 
poszczególnych jednostek. Strażackie drużyny rywalizowały o 
miano najlepszej w swoich gminach i w całym powiecie. Prze-
chodni Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie 
mł. bryg. Marka Bębenka odebrała w tym roku jednostka OSP 
Luszowice z gminy Chrzanów. Jednostka, która dwa razy z 
rzędu zwycięży w zawodach powiatowych otrzyma puchar na 
własność. W naszej gminie najlepsi okazali się ochotnicy z OSP 
Libiąż Wielki (na zdjęciu), przed OSP Moczydło i Żarki. Z po-
wodów losowych nie wystąpiła drużyna z Gromca. 
Klasyfikacja gminna zawodów:
Alwernia: Grojec, Alwernia, Brodła Grojec Oldboje 
Babice:Zagórze, Jankowice, Rozkochów, Metków, Babice 
Chrzanów: Luszowice, Płaza 
Trzebinia: Myślachowice, Młoszowa, Bolęcin, Płoki,  Siersza 
Klasyfikacja powiatowa: 
1. OSP Luszowice 2. OSP Grojec 3. OSP Zagórze 
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Pomoc dla Patryka
Patryk Chełczyński uległ wypadkowi w na początku tegorocznych wakacji podczas zabawy w wo-
dzie. Wpadł w wir rzeczny i przebywał pod wodą około 20 minut. Tak długi czas spowodował utratę 
przytomności oraz śpiączkę, co doprowadziło do poważnego uszkodzenia ciała chłopca, w efekcie 
czego porusza się on na wózku inwalidzkim. Aby pomóc Patrykowi i jego rodzinie 4 października br. 
zorganizowano charytatywny turniej piłki ręcznej. Inicjatorem imprezy byli państwo Beata i Jarosław 
Wilczak, rodzice kolegi Patryka, a do organizacji włączył się klub MUKS Żak z Libiąża z prezesem 
Grzegorzem Solarskim na czele, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Chrzanowie, Libią-
skie Centrum Kultury oraz libiąska radna Bogusława Latko. W turnieju wzięli udział piłkarze z Kadry 
Małopolski, KSSPR Końskie, oraz MUKS Żak. I miejsce zajął KSSPR Końskie, II miejsce Kadra Ma-

łopolski, III miejsce MUKS Żak. Nagrody indywidualne otrzymali Patryk Palczak (MUKS Żak) dla najlepszego bramkarza, 
Kacper Król (Kadra Małopolski) dla najskuteczniejszego zawodnika i Piotr Krzywański (KSSPR Końskie) dla najwszech-
stronniejszego zawodnika. Na hali sportowej oprócz turnieju 
odbył się pokaz Capeiry, Zespołu Tanecznego „Cenzura” z 
Oświęcimia oraz licytacja okolicznościowych souvenirów po-
darowanych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodo-
wy Pracowników Południowego Koncernu Węglowego SA ZG 
Janina oraz koszulek podarowanych przez zawodników KSSPR 
Końskie. Do pomocy przy organizacji i przebiegu zbiórki pie-
niędzy włączyła się Dyrekcja Zespołu Szkół w Libiążu, OSP w 
Libiążu, policja i firmy ochroniarskie. W imprezie wziął udział 
m. in. poseł Tadeusz Arkit, Burmistrz Libiąża Jacek Latko, Wi-
ceburmistrz Jarosław Łabęcki, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Bigaj. 
- Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony miesz-
kańców miasta. Podczas zbiórki udało się zgromadzić 6 888 zł, 
a na konto wpływają jeszcze pieniądze od firm. Zebrana kwota 
przeznaczona będzie na rehabilitację Patryka. Obecnie prze-
bywa w domu z rodziną, a w styczniu najprawdopodobniej 
rozpocznie rehabilitację w Klinice Rehabilitacji w Bydgoszczy 
– mówi Beata Wilczak. Nr konta, na który można wpłacać datki 
to 14144042561111001019873805. 

Święto drzewa
Mieszkańcy gminy Libiąż w paździer-
niku aktywnie włączyli się w obchody 
tegorocznego  „Święta Drzewa”.  Na 
terenie Libiąża, Żarek i Gromca zasa-
dzono 1158 drzew i krzewów,  które  
ozdobiły tereny przyszkolne, osiedla i 
zielone zakątki naszej gminy. Zakupu 
roślin dokonał Urząd Miejski, a przy 
nasadzeniu  uczestniczyły  organizacje 
społeczne, uczniowie  libiąskich szkół 
oraz  mieszkańcy osiedli.  Dla przykła-
du, na  osiedlach Flagówka i Górniczym, 
w ramach „Święta Drzewa” zasadzono 
w sumie  633 drzewa i krzewy, które 
znacząco upiększyły tereny przylegające 
do bloków mieszkalnych. Żarki z kolei, 
wzbogaciły się o 290 drzew i krzewów, 
a nasadzenia dokonano na  terenach przy 
skrzyżowaniu ul. Astronautów, Daszyń-
skiego i Okrężnej. Przy okazji akcji zor-
ganizowanej w Zarkach, w której udział 
wzięli burmistrz Jacek Latko, sołtys An-
toni Skupień nauczyciele i uczniowie ZS 
w Żarkach, a także mieszkańcy i człon-
kowie Koła Pszczelarzy, wyłoniono lau-
reatów szkolnych konkursów ekologicz-
nych.

Akcja w Żarkach

Libiąskie Stowarzyszenie „Pod Wysoką” sadziło drzewa na terenie góry patronki
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 Sygnał w Libiążu 
W sobotę 11 października zaczął działać telewizyjny nadajnik „Kosztowy”. Dzięki 
niemu mieszkańcy Małopolski Zachodniej, a w tym naszego powiatu chrzanowskie-
go, mogą odbierać sygnał TVP Kraków. Ma to fundamentalne znaczenie dla wzbo-
gacenia lokalnego poczucia wspólnoty i przynależności do województwa małopol-
skiego.
- Około 10 lat temu, po wielu dyskusjach dotyczących naszej przynależności  do wo-
jewództwa śląskiego lub małopolskiego, ostatecznie zostaliśmy włączeni do struktur 
Małopolski. Uważam, że niezbędnym dla budowania poczucia regionalnej tożsamo-
ści była i jest możliwość dostępu do lokalnych mediów, a w szczególności możliwość 
odbioru telewizji regionalnej.. Dlatego jeszcze jako burmistrz - wspólnie z wieloma 
samorządowcami,  w imieniu  mieszkańców, rozpoczęliśmy starania o możliwość od-
bioru sygnału TVP Kraków przez mieszkańców naszych powiatów. Dzisiaj cieszę się 
z możliwości oglądania TVP Kraków przede wszystkim jako Libiążanin i mieszkaniec 
powiatu chrzanowskiego - stwierdził poseł Tadeusz Arkit.

Zmiana siedziby
Biuro Poselskie Posła Tadeusza Arkita od 
listopada mieści się przy ul. 11 Listopada 
9 (Budynek Prywatnego Ośrodka Zdrow-
ia).  Jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach pon. 10-17, wt - czw. 10-16, 
piątek 10-15. Na co dzień w biurze tym 
pracują jego asystenci: Magdalenia Man-
zel i Paweł Biały. Kontakt z biurem: tel. 
(32) 627-10-24, e-mail: biuroarkit@op.pl

Z prac RM
Tematem obrad Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych, która zebrała się 23 września były między innymi opinie do 
uchwał: 
 - w sprawie zaopiniowania likwidacji Oddziału Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie;
-   w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Libiąż na lata 2008 – 2013. 
Gościem Komisji była Józefa Skalniak – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, która przedstawiła sprawozdanie z 
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007. 
W dniu 24 września 2008 Komisja Rewizyjna zajmowała się analizą budżetu gminy Libiąż za I półrocze 2008 roku oraz omó-
wiono realizację uchwał i zarządzeń Burmistrza w 2008r. 
W dniu 25 września 2008 odbyło się posiedzenie Komisji ds. Planowania i Budżetu, na którym przedstawiono informacje na 
temat sprzedaży gruntów przy ul. Stawowej i Czecha. 
Na posiedzeniu Komisji ds. Komunalnych w dniu 26 września 2008r. zaopiniowano projekt uchwały w sprawie pozbawienia 
kategorii drogi gminnej ul. Wędkarskiej w Libiążu. Gościem Komisji był Komendant Komisariatu Policji w Libiążu Krzysztof 
Czak, który przedstawił informacje na temat bezpieczeństwa w gminie Libiąż za pierwsze półrocze 2008 roku . Omówiono rów-
nież przygotowanie gminy Libiąż do Akcji Zima. 

W dniu 29 września 2008 roku odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej, na którą 
przybyli przedstawiciele PKW SA i ZG Janina w Libiążu. Wiceprezes Zarządu 
Jan Matuszewski przedstawił informacje na temat funkcjonowania PKW SA , a 
w szczególności plany rozwojowe ZG Janina, który funkcjonuje na terenie na-
szej gminy. Na sesji gościła Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Ewa 
Potocka, która omówiła funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie i 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania likwidacji Oddziału Pie-
lęgnacyjno – Opiekuńczego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.   
Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:
- w sprawie zaopiniowania likwidacji Oddziału Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie;
- w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Wędkarskiej w Libiążu;

- w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Libiąż na lata 2008 – 2013.        przew. RM Stanisław Bigaj

Sylwetki Radnych
Henryka Łaski- 57 lat, wykształcenie średnie - Technikum Gospodarcze. Dobrze zna pracę w samorządzie 
gdyż z 33 lat pracy 24 lata przepracowała w Urzędzie Miejskim w Libiążu. Od dwóch lat na emeryturze. 
Radna Rady Miejskiej I kadencję, gdzie sprawuje funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Jako radna 
wspiera władze samorządowe w realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Libiąż. Współpracę z 
władzami gminy oraz radnymi ocenia pozytywnie. Dyżur pełni na bieżąco w domu pod numerem telefonu: 
0509 909 757

Halina Ławczys - 50 lat, wykształcenie: średnie - zawodowe, od 1978 pracuje w zawodzie pielęgniarki. Funk-
cję radnej pełni I kadencję. Od roku sprawuje funkcję Sołtysa Sołectwa Gromiec.
- Praca w samorządzie jest dla mnie zaszczytem, współpraca z władzami Gminy oraz Radą Miejską Libiąża 
układa się bardzo dobrze. Priorytetami są dla mnie poprawa wizerunku oraz bezpieczeństwa na terenie So-
łectwa Gromiec, odwodnienie wsi oraz dokończenie budowy wałów. Zostałam obdarzona dużym zaufaniem 
mieszkańców Gromca i staram się ich nie zawieść.
Dyżury w każdą środę w Sołtysówce w Gromcu w godzinach 17.00 - 18.00 (tel. 0 32 627-32-00) oraz stały 
dyżur pod numerem telefonu 604-342-683      (inf. własne)
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Darz Bór „Danielowi”!
Świerki, trofea, potrawy z darów lasu i sygnały z rogu 
myśliwskiego. Tak 11 października wyglądało Libiąskie 
Centrum Kultury, gdzie z okazji 60-lecia spotkali się członkowie 
i sympatycy Koła Łowieckiego „Daniel”. 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza Św. W kościele pw. 
Św. Barbary w Libiążu w intencji braci łowieckiej, podczas 
której proboszcz Stanisław Pasternak poświęcił nowy sztandar 
Koła. 
Z rąk przedstawicieli Naczelnej i Okręgowej Rady Łowieckiej 
członkowie Koła odebrali odznaczenia za zasługi łowieckie. Koło 
„Daniel” Chełmek - Libiąż otrzymało złoty medal, Prezes Jan 
Franczyk srebrny, brązowe Ryszard Stanko i Bronisław Bachowski. 
Za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego srebrnymi medalami 
uhonorowano Adam Rokitę i Stanisław Rudyka, a brązowymi 
Edwarda Wątrobę, Jana Trybusia, Tomasza Leśniewskiego, 
Jarosława Szkuta, Leszka Pędrysa i Marka Stachurę. 
Gratulacje jubilatom złożyli także zaproszeni goście. Poseł Tadeusz 
Arkit podkreślił rolę łowczych z Libiąża i Chełmka w kształtowaniu 
środowiska naturalnego tutejszych terenów. – Wasza działalność 
kojarzy się głównie z oddawaniem strzału w kierunku zwierzyny, 
ale to tak naprawdę Wasza praca sprawia, że ta zwierzyna ma 
znakomite warunki bytowe i tak licznie występuje na tutejszych 
terenach. 
Burmistrzowie Libiąża Jacek Latko i Chełmka Andrzej Saternus 
podziękowali za współpracę z samorządami.
Dodatkowymi prezentami dla członków 60-letniej już organizacji 
były występy taneczne, śpiewy chórzystów Canticoum 
Canticorum Piotra Ciuły, muzyka w wykonaniu kapeli cygańskiej 
i okolicznościowe wydawnictwo prezentujące historie i działalność 
Koła „Daniel” wydane przez LCK. 
Łowieckiemu świętu towarzyszyła wystawa prezentująca trofea 
myśliwskie Władysława Kamusińskiego, Henryka Dwornika i 
Bogdana Kiesia.      PS

Fitness dla każdego

Impreza pod hasłem „Sportowa sobota” odbyła się 25 październi-
ka na hali sportowej w Libiążu. Organizator Fitness Exellence w 
Libiążu przy współpracy z Burmistrzem Libiaża, LCK i MOKSiR 
Chełmek dołożyli wszelkich starań, aby mieszkańcy mieli możli-
wość zapoznania się z nowoczesnymi formami ruchowymi. Pro-
gram wydarzenia obejmował Dance Aerobik, Interwał, Spinning, 
Jogę, Tea BO, Step, Power Step, Big ball, Tbc, zajęcia dla dzieci. 
Na zaproszenie instruktorki Fitness Exellence Michaliny Baran 
przybyli: Darek Madej, Marta Humenicka (instruktorzy rekreacji 
ruchowej o specjalizacji fitness z Katowic i Jaworzna), Marek 
Wieczorkowski (mistrz juniorów w karate; Kadra Polski). Zaję-
cia prowadzone były także przez Katarzynę Poznańską i Marka 
Palkę z Fitness Exellence. Każdy mógł wziąć udział w zajęciach, 
po których rozlosowywane były atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez: LCK Libiąż, MOKSIR Chełmek, „Pikawa Klub”, Thermo-
plast, Restauracja „Na Rozdrożu”, Badura, Sklep „Perła”, Salon 
fryzjerski „Teresa”, Biuro rachunkowe Stec, Park Miniatur, salon 
kosmetyczny „Nefryt”, Restauracja „Magda”, W.L.R. Baran, Dar 
Natury, NS-POL. Nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Libiąża 
w postaci rowerka treningowego wylosował Piotr Jedynak.

Sięgną po fundusze zewnętrzne 
W Libiąskim Centrum Kultury w dniach 21-22 października br. od-
było się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z 
terenu gminy Libiąż. W bezpłatnych zajęciach, zorganizowanych 
przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu 
„Centrum Doradczo - Szkoleniowe dla organizacji pozarządowych 
w okręgu oświęcimskim”, uczestniczyło 14 osób. Podczas szkole-
nia poruszone zostały dwa zagadnienia: „Jak przygotować projekt 
i opracować wniosek grantowy” oraz „Finanse w ramach projektu 
- jak opracować budżet projektu i planować źródła finansowania”. 
Celem szkolenia było przybliżenie zagadnień związanych z po-
zyskiwaniem funduszy zewnętrznych oraz zachęta do tworzenia 
przez organizacje projektów lub wniosków grantowych.
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Rys historyczny
Początki tej organizacji 
sięgają 4 października 
1948. Z inicjatywy miej-
scowego leśniczego Mie-
czysława Niedzielskiego, 
myśliwi Mieczysław Nie-
dzielski (na zdjęciu po le-
wej), Alojzy Karelus, Lu-
dwik Krauska, Jan Lelito, 
Albin Kubek, Władysław 
Błazenek, Karol Lachen-
dro, Franciszek Zamarlik, 
dr Leopold Kraule i Adolf 

Stanek powołali do życia organizację myśliwską. 
Wielką troską założycieli Koła było stworzenie należy-
tych warunków dla rozwoju zwierzyny. Budowano urzą-
dzenia łowieckie, zwalczano drapieżniki i kłusownictwo. 
W celu doskonalenia sprawności strzeleckiej powstała 
strzelnica, na której organizowano zawody. W 1957 roku 
do obwodu polnego dołączono przyległe tereny leśne, 
które po latach wojny były pozbawione zwierzyny gru-
bej. Wtedy właśnie grupa „zapaleńców” pod przewodni-
ctwem Jana Chrobaka sprowadziła z Puszczy Niepoło-
mickiej 13 sztuk danieli i zapewniła im odpowiednie wa-
runki do egzystencji. Od tego gatunku zwierząt wzięła 
się obecna nazwa Koła Łowieckiego Chełmek – Libiąż. 
Kołoprowadzi działalność na obszarze 2783 hektarów, w 
tym 1020 ha lasów, na terenie powiatów chrzanowskiego 
i oświęcimskiego.  
Nie sposób wymienić wszystkich myśliwych, którzy 
przez 60 lat istnienia Koła byli jego członkami, dbali o 
tradycję i przestrzeganie etyki łowieckiej i pracowali na 
materialny dorobek Koła, a więc funkcjonalny domek 
myśliwski, altanę, kamienną Kapliczkę Św. Huberta oraz 
różnorodne urządzenia gospodarcze. Wybudowane przez 
nich obiekty służą dziś  miejscowej ludności na okolicz-
nościowe spotkania plenerowe.  
Niezapomniane w historii Koła 
było spotkanie w dniu 08.11.2003 
r., które  zbiegło się z poświęce-
niem kapliczki Św. Huberta, pierw-
szej kapliczki na terenie Libiąża 
od 1945 r. - co  podkreślił z dumą 
poświęcający ten sakralny obiekt 
Ks. St. Marchewka. Inicjatorami 
i budowniczymi kapliczki są: Ry-
szard Stanko, Jarosław Szkut, Jan 
Trybuś i Henryk Dwornik. 

Prezesi Koła: 
Mieczysław Niedzielski 1948-1950 

Alojzy Karelus 1950-1953, 
Jan Chrobak 1953-1965, 
Józef Sulik 1965-1986, 

Bronisław Bachowski 1986-1992, 
Jerzy Kozina 1992-1994, 

Jan Franczyk od 3 maja 1994 - nadal.
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Ogłoszenia drobne
Przegrywanie z kaset VHS i Hi8 na DVD! Tanio! tel 600 773 
167, 0-32 6271070

Kącik diabetyka
Jaskra – jest główną przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych 
i nie tylko. Dotknęła już prawie 100mln ludzi na świecie. 
Rozwija się ona bezobjawowo w Polsce ok. 60% chorych 
nawet nie wie, że nieodwracalnie traci wzrok a nieleczona 
prowadzi nieodwracalnie do ślepoty. Jaskra dotyka ludzi w 
każdym wieku, sprawdź może już dotknęła także Ciebie. 
Co to jest jaskra – jaskra to grupa schorzeń, które powoduje 
uszkodzenie nerwu wzrokowego. Destrukcja nerwu objawia się 
powolnym zanikiem pola widzenia, a kończy się nieodwracalną 
ślepotą. Zatrzymanie jaskry zależy od jej jak najwcześniejszego 
zdiagnozowania i rozpoczęcie leczenia. 
Jak uchronić się przed jaskrą – jedyną skuteczną metodą 
uchronienia się przed jaskrą jest regularność badań wzroku 
w zależności od wieku należy je przeprowadzać raz w roku, 
chyba, że osoby które mają lub miały w rodzinie chorych na 
jaskrę. 
Jakie są czynności powstania i rozwoju jaskry. Najczęściej 
chorzy nie odczuwają żadnych objawów choroby. Dostrzegamy 
wtedy gdy zaczynamy tracić ostrość widzenia. Osoby dotknięte 
jaskrą obijają się o przedmioty, zataczają się i źle chodzą po 
schodach, odczuwają okresowe bóle oczu, widzą koła tęczowe, 
gwiazdki i mają podwyższone ciśnienie w oku. 
U ok. 5% chorych objawy są silne, gwałtowny ból głowy i oka, 
wymioty i bardzo wysokie ciśnienie śródgałkowe. 
Co robić jeśli lekarz rozpozna u Ciebie jaskrę – natychmiast 
poddać się specjalistycznym badaniom. Jaskrę leczy się 
środkami farmaceutycznymi w jej początkowej fazie rozwoju. 
W niektórych przypadkach wymagany jest zabieg przy użyciu 
lasera lub operacja chirurgiczna. 
Jeżeli choroba jest wcześnie wykryta i prawidłowo leczona 
to prawdopodobieństwo całkowitej utraty wzroku jest małe. 
Jaskra jako choroba oczu nie jest wyleczalna. 
Raz utracone widzenie nie może być przywrócone. Prawidłowe 
i specjalistyczne leczenie może zapobiec dalszemu pogorszeniu 
się wzroku, tymczasem uchronić przed ślepotą. Bardzo proszę o 
przeczytanie tego artykułu i nie lekceważenie jaskry i zachować 
się do wskazań wyznaczonych przez lekarza okulistę.
(Źródło:  Polskie Towarzystwo Profilaktyki Jaskry)                  
             oprac. A.Kosowski

Widziane z balkonu – FELIETON
Dróżnik przeżyje

 

Byłem niegdyś świadkiem zdarzenia, w którym 
kierowca samochodu, zjeżdżając z ulicy Górni-
czej w stronę centrum Libiąża, stracił na ośnie-
żonej nawierzchni panowanie nad pojazdem i 
zapa(r)kował przednim zderzakiem prosto w… 
budkę dróżnika. Sam dziś nie wiem, kto pierw-
szy ze strachu otworzył swoje drzwi – feralny 
kierowca, czy przestraszony hukiem pracownik 
kolei. Obyło się na szczęście bez cielesnych obra-
żeń, a ta (mimo wszystko) zabawna historyjka 
przypomniała mi się, kiedy na ukończeniu był 

remont tego feralnego zbiegu 7 ulic i pary szyn kolejowych. 
Oto bowiem, w kuluarowo-społecznych narzekaniach na pogo-
dę i inne niedogodności życia codziennego, wyraźnie zaakcento-
wał się ostatnio problem owego skrzyżowania. Dokładnie rzecz 
biorąc, zauważyć się dało oczernianie i wyśmiewanie nowego 
projektu krzyżówki 7 dróg. I kiedy tak remont trwał, kierowcy 
i przechodnie pukali się w czoło, co też wyprawia się na przy-
szłym rondzie i czy aby nie będzie ono kwadratowe. Słowem 
– atmosfera zrobiła się gęsta - na szczęście o pobiciu robotników 
nie słyszałem… . Niecierpliwym tymczasem radziłem poczekać 
do końca prac. 
Co należałoby powiedzieć dziś, kiedy doczekaliśmy finiszu wyko-
palisk? Jeśli ktoś zdążył już wypróbować własnym autem zakoń-
czoną przez Powiat inwestycję, to zapewne zauważył, że przez 
nowe skrzyżowanie przejeżdża się bezboleśnie, a do bezkolizyj-
nej podróży wystarczy znajomość raptem dwóch znaków dro-
gowych i jednej figury geometrycznej. Przebudowa bowiem, 
nie tylko upłynniła ruch na rozstaju dróg, ale przede wszystkim 
poprawiła jego bezpieczeństwo. Dziś już kierowcy nie muszą 
rozgryzać, kto ma pierwszeństwo przejazdu i - co nie mniej waż-
ne – dróżnik spokojnie czeka na swoją zasłużoną emeryturę, 
mrucząc sobie pod nosem: „teraz to mi możecie wjechać…”.

Dawid Chylaszek

Pamięci Jana Pawła II
Po raz piąty zorganizowano Gminy Rajd Szlakiem Libiąskich Kapliczek. Inicjatorami akcji byli 
nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Libiążu Ilona Lech, Elżbieta Hoffmann oraz ksiądz Krzysztof 
Gembala z Parafii Przemienienia Pańskiego. Głównym celem przedsięwzięcia było upamiętnienie 
jubileuszu 30 – lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz poznanie historii libiąskich kapli-
czek. W ramach akcji zorganizowano 4 km pieszą wędrówkę, w której wzięło udział blisko 300 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Trasa miała swój początek w Gimnazjum nr 2 i wiod-
ła ulicami: Oświęcimską, Floriańską, Krakowską, Sienkiewicza, Długosza, ks. Flasińskiego oraz 
Matejki. Podczas wędrówki reprezentacje szkół rywalizowały między sobą o miano najlepszej w 
konkursie wiedzy o historii i budowie libiąskich kapliczek. Finał rajdu miał miejsce w symbo-
licznym dla mieszkańców gminy miejscu 
- pod Krzyżem na Lipiu, gdzie wyłoniono 
zwycięzców konkursu: 1 miejsce zajęła 

klasa 2b, drugie klasa 2d (obie Gimnazjum nr 1), a trzecie „oaza” z Żarek. 
Dla najlepszych reprezentacji zostały ufundowane nagrody w postaci oko-
licznościowych pucharów, książek Stanisława Pudykiewicza - poświęco-
nych libiąskim kapliczkom oraz pamiątkowych foto - obrazów libiąskich 
kapliczek. Na wzgórzu zorganizowano także piknik, gdzie wszyscy ucz-
niowie mogli zregenerować swoje siły. Całość zakończyła wspólna mod-
litwa w intencji szybkiej beatyfikacji Jana Pawła II.                        MF
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Święto bajkowego niedźwiadka

Urodziny Kubusia Puchatka, ukochanego przez dzieci na całym świecie, przypa-
dające na 14 października, cieszyły się w tym roku olbrzymim powodzeniem. Na 

uroczystość zorganizowaną już po  raz kolejny przez MBP w Libiążu, przybyło ok. 40 dzieci, które wspólnie bawiły się, brały udział 
w konkursach i quizach, ale także poznawały historię narodzin jubilata. Nie zabrakło urodzinowego tortu i wspólnie odśpiewane-
go „Sto lat”. Kubuś Puchatek był także głównym bohaterem lekcji bibliotecznej, którą MBP zorganizowało dla dzieci z klasy 2 b 
szkoły podstawowej nr 4 w Libiążu. Do podstawowego tematu lekcji pod hasłem „Biblioteka uczy, bawi, wychowuje. Omówienie 
podstawowych pojęć bibliotecznych, zasad zachowania się w bibliotece oraz zalet czytania”, dołączono literacką historię misia, a 
także wiele zabaw i konkursów z udziałem Kubusia i jego przyjaciół ze Stumilowego Lasu, z których największym powodzeniem 
cieszyła się zabawa w łapanie ogona Kłapouchego. Mamy nadzieje, że mali uczestnicy nie tylko doskonale się bawili, ale również 
zapamiętali wiele informacji, które przydadzą się im przy omawianiu lektury w szkole, a biblioteka będzie się im odtąd kojarzyć z 
ciekawym miejscem.

- KURIER LIBIĄSKI -

Biblioteka Główna poniedziałek-piątek  
12.00-19.00,  sobota   8.00-14.00 
Filia nr 1 w Żarkach  wtorek, środa  16.00-
19.00, piątek  15.00-19.00    
Filia nr 2 w Libiążu  poniedziałek, środa, 
piątek  14.00-18.00,  wtorek,czwartek  10.00-
14.00
Filia nr 3 w Gromcu  poniedziałek-piątek 
15.00-19.00
 ZAPRASZAMY na naszą stronę internetową: 

www.mbp-libiaz.pl

NOWOŚCI CZYTELNICZE
Jean-Michel Thibaux „Tajemnica księdza Sauniere`a”.
Rennes-le-Chateau to mała mieścina u podnóży Pirenejów. Gdy w 1885 
roku przybywa tam nowy proboszcz, młody i przystojny ksiądz Beren-
ger Sauniere, zastaje parafię w opłakanym stanie: walący się kościół i 
ubóstwo, zarówno materialne, jak i duchowe. Sauniere rozpoczyna re-
nowację kościoła. Podczas prac przy ołtarzu znajduje tajemnicze ma-
nuskrypty w drewnianych tubach ukrytych w wizygockim filarze. W 
wyniku spotkań z dziwnymi ludźmi ksiądz otrzymuje duże pieniądze na 

prace w kościele i wygodne życie. Sauniere został wybrany przez tajemny Zakon Syjonu 
do poszukiwania ukrytego we wnętrzu gór Razes wielkiego skarbu. Przyjaciel Sauniere`a, 
Żyd, bankier, posiadający niezwykłą wiedzę i zdolności ezoteryczne, przypuszcza, że to 
legendarny skarb Salomona…

Thomas Wick „Niespokojny czas czyli drugi dom w Polsce”.
Najpierw zakochał się w Polce, potem w Polsce. Jako nauczyciel języ-
ka angielskiego, Thomas Swick przeżył w naszym kraju zimę stulecia, 
czas Solidarności, stan wojenny. Dla rodowitego Amerykanina nie były 
to doświadczenia łatwe, ale z pewnością inspirujące, powstała z nich ta 
książka, pełna ciepła, współczucia, sympatii, ale też miejscami ironicz-
na, zabawna, punktująca nasze narodowe wady. Najciekawsze są w niej 
te momenty, gdzie amerykańskie poczucie sensu i realizmu spotyka się 
z socjalistycznym absurdem i totalną niemożnością. Łatwo zapomnieli-

śmy, że długo trzeba było brnąć przez tą breję, aby dojść do demokracji.

Regulamin Konkursu Literackiego
„O czym pisałbym, gdybym był pisarzem”

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Górnicza 11, 32-590 Libiąż
Termin nadsyłania prac do 19.11.2008r. (decyduje data stempla pocztowego), ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród - 27.11.2008 r.  godz. 16.00 w siedzibie MBP.
Kategorie wiekowe:

  - uczniowie klas I – III szkół podstawowych
  - uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
  - uczniowie klas gimnazjalnych

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy prozatorskiej  - objętość 

maksymalnie do 2 stron maszynopisu lub wydruku komputerowego. Utwory 
należy opatrzyć godłem, a do nadesłanych utworów należy dołączyć zaklejoną 
kopertę, opatrzoną tym samym godłem oraz oznaczeniem kategorii wiekowej 
– zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, adres, telefon, wiek.

3. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
- były publikowane
- były nagradzane w innych konkursach
- nie spełniają wymogów technicznych, określonych w regulaminie  
  (bez godła, brak koperty zawierającej dane o autorze)
- zostaną nadesłane po terminie.

4. Nadesłane prace nie będą zwracane.
5. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatorów.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów 

oraz cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych.
7. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 0-32, 627-75-77.
Konkurs organizowany w ramach zadania „Czytam czyli jestem”, dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Pro-
mocja czytelnictwa”.

        Galeria Mikro zaprasza
Do 15 listopada w Galerii Mikro można obej-
rzeć wystawę filatelistyczną poświęconą pamię-
ci Papieża Polaka Jana Pawła II. Wystawa za-
tytułowana „Pielgrzymki Jana Pawła II. Wizyty 
I – IV” zorganizowana została z okazji Dnia 
Papieskiego przez MBP oraz Polski Związek 
Filatelistyczny koło nr 88 w Libiążu. 

Opowieści z Narnii – moja wielka 
literacka przygoda

Pod takim hasłem odbędzie się spotkanie dla 
najmłodszych czytelników, na które wypoży-
czalnia dla  dzieci i młodzieży MBP zaprasza 20 
listopada o godz. 16.00. Impreza  zorganizowa-
na w 110 rocznicę urodzin autora „Opowieści z 
Narnii” – Clive’a Staples’a Lewis’a) poświęco-
na będzie popularnemu gatunkowi fantasy, a w 
jej programie znajdzie się oczywiście wspólne 
głośne czytanie, a także konkursy i zabawy lite-
rackie. Serdecznie zapraszamy!
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- WIESCI SZKOLNE -

Uczniowskie bieganie

Szkolny Związek Sportowy i Libiąskie 
Centrum Kultury zorganizowały Jesien-
ne indywidualne biegi przełajowe dziew-
cząt i chłopców szkół podstawowych 
i gimnazjów. Do rywalizacji na trasie 
wiodącej terenami leśnymi przy SP nr 
3 w Libiążu przystąpiło 250 uczniów z 
naszej gminy.  Wyniki:

Szkoły Podstawowe
Dziewczyny: 

kl. IV: Aleksandra Kasprzyk  SP4, Klau-
dia Lipowska SP2, Magdalena Matyja 
ZS Żarki 
kl. V: Gabriela Gurbiel SP3, Wioletta Wojta-
nowska SP3, Karolina Szkółka SP Gromiec
kl. VI: Marcelina Suska SP3, Beata Berna 
SP Gromiec, Marcelina Rutkowska SP3

Chłopcy:
kl. IV: Jakub Bogacz  SP2, Michał Zna-
leźniak SP3,  Jakub Bąba SP4
kl. V: Maciej Słowik SP3, Patryk Kosow-
ski ZS Żarki, Michał Kozłowski SP4
kl. VI: Łukasz Głowicki SP3, Korneliusz 
Łowiec ZS Żarki, Dariusz Wilczak SP3 

Gimnazja
Dziewczyny: 

kl. I: Joanna Kremer, Karolina Stempko-
wicz, Urszula Bębenek wszystkie Gim-
nazjum nr.1   
kl. II: Katarzyna Horawa ZS Żarki,  
Magdalena Rąpała Gimnazjum nr.1, Ola 
Ptak Gimnazjum nr.2
kl. III: Edyta Czulińska, Karolina Świą-
tek (obie Gimnazjum nr.2), Mariola Cia-
puta Gimnazjum nr.1

Chłopcy:
kl. I: Kamil Gucik ZS Żarki, Krzysztof 
Kaczmarczyk,  Michał Boratyński (obaj 
Gimnazjum nr.1)
kl. II: Przemysław Madej, Sławomir 
Księżarczyk, Jakub Waligóra  (wszyscy 
Gimnazjum nr.1)
kl. III: Jakub Horawa ZS Żarki, Bartosz 
Olszowski Gimnazjum nr.1, Michał Gu-
cik Gimnazjum Żarki

Pamiętali o chłopakach
W Szkole Podstawowej Nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Libiążu 30 września odbyła się 
impreza  z okazji Dnia Chłopaka, 
zorganizowana przez Samorząd 
Szkolny pod opieką p. Małgorza-
ty Boroń i p. Iwony Kryniger. W 
tym dniu podsumowano wyniki 
głosowań dziewcząt z klas IV-VI 
oraz wyłoniono kandydatów do 

tytułu „Najlepszego Chłopaka Szkoły”. Kandydaci ubiegający się o tytuł i szarfę 
Mistera zmagali się w trzech konkurencjach dotyczących: umiejętności kulinarnych 
(obieranie ziemniaków), wiedzy i znajomości zastosowania przyrządów kuchennych 
oraz eksponowania wyglądu i sposobu poruszania się na scenie (pokaz najnowszej 
mody). Tytuł „Najlepszego Chłopaka Szkoły” otrzymał Tomasz Nalepa z klasy VI c. 
Drugie miejsce zdobył Dawid Urbanik (kl. Vb), a trzecie - Bartosz Szałkowski (kl. 
IVc). Wszyscy otrzymali dyplomy i upominki.

Ślubowanie
Jak trudno zostać starszakiem w Przedszkolu nr 
4 przekonać się mogli rodzice dzieci, które 14 
października musiały wykazać się swoimi talentami 
recytatorskimi, tanecznymi, choreograficznymi 
oraz wokalnymi by dostąpić tego zaszczytu. 
Przedstawienie zakończyło się aplauzem 
publiczności. Dzieci udowodniły tym samym, że 
mogą przystąpić do oficjalnej części pasowania na 
starszaka. Do honorowego mianowania przystąpiły 
z dumą na twarzy. Również rodzice cieszyli się 

z sukcesu swoich pociech. Należy również pochwalić cały zespół pedagogiczny 
Przedszkola im Kubusia Puchatka za całą oprawę i oryginalne przedstawienie.   MF

Z życia ZSP 
Gromiec 

Aby uczcić  Święto 
Edukacji Narodowej i 
wyrazić swą wdzięcz-
ność nauczycielom i 
pracownikom szkoły,  
członkowie Samorządu 
Uczniowskiego przy-
gotowali akademię. 
Występ uczniów zaczął 
się od  humorystycznej 
scenki z życia szkoły. Następnie w części oficjalnej przedstawiciele wszystkich 
klas, z zerówką włącznie, wierszem dziękowali za trud pracy pedagogicznej i wy-

chowawczej. Na koniec pan dyrektor Hubert 
Szumniak wymienił nauczycieli wyróżnionych 
nagrodą Dyrektora Szkoły, czyli Ewę Ryszkę, 
Jolantę Kosowską i Jolantę Dęsoł-Szczerbow-
ską.  Uroczystość uświetnił występ szkolnego 
chóru „Wiolinki”. 
Jak co roku obchodzono też „Święto Drzewa”. 
Uczniowie mieli za zadanie przygotować ży-
czenia dla drzew i lasów, które zawieszali na 
sadzonkach. Następnie w grupach zasadzili na 
terenie szkoły owe młode drzewka. Każdy mógł 
pomóc w sadzeniu. Teraz mają okazję patrzeć jak 
własnoręcznie przez nich zasadzone drzewa ros-
ną, zrzucają liście jesienią, a na wiosnę znowu 
zakwitną.  
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- SPORT -

Libiążanie najsilniejsi!
Rafał Kaczmarczyk, Arkadiusz Wie-
jowski i Krzysztof Wilczek reprezen-
towali naszą gminę w zawodach Stron-
gmanów w Myślachowicach. Dla uczest-
ników imprezy przygotowano konkuren-
cje wyciskaniu sztangi, martwego ciągu, 
podnoszenia belki, biegu z walizkami 
ważącymi od 50 po 75 kg i przetaczaniu 
aż 300 kilogramowej opony na czas. W 
swoich kategoriach wiekowych bezkon-
kurencyjni okazali się Arek Wiejowski i 
Krzysztof Wilczek, którzy z Myślacho-
wic wrócili z okazałymi pucharami, dy-
plomami i nagrodami. 

Libiążanin w Ekstraklasie!
Przez 19 lat z zacięciem trenował piłkę nożną by zapamiętać datę 14 
września 2008. To właśnie wtedy Daniel Chylaszek, bo o nim mowa, 
na kilkanaście dni przed swoimi 26 urodzinami zadebiutował w 
piłkarskiej Ekstraklasie i jest czwartym (po Jacku Cyzio, Andrzeju 
Sermaku i Madrinie Piegziku) mieszkańcem naszej gminy, który 
dostąpił tego zaszczytu. Premierowy występ w najwyższej polskiej 
lidze powinien nastąpić nieco wcześniej. Najpierw jednak, po 

awansie do Ekstraklasy ze Szczakowianką Jaworzno, przeniósł się do II ligowego Zagłębia 
Sosnowiec (2005 rok), skąd po roku trafił do Piasta Gliwice (także II liga). Ten krok okazał 
się „strzałem w dziesiątkę”, bo kończąc miniony sezon z największym dorobkiem asyst w 
drużynie, po raz drugi mógł cieszyć się z awansu do piłkarskiej elity. Cztery pierwsze mecze 
oglądał z trybun, bo na ostatnim z przedsezonowych sparingów przytrafiła mu się kontuzja 
stopy. Po wyleczeniu urazu, we wspomnianym dniu, zagrał pełne 90 minut w wyjazdowym 
spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Wymarzony debiut przy 16-tysięcznej publiczności zmąciła 
nieco porażka Piasta 0:1, ale jak mówi libiążanin – zwycięstwa przyjdą, bo w Gliwicach jest 
mocna drużyna, kwestia tylko odpowiedniego doboru zawodników do pozycji, w czym trafić 
musi trener Marek Wleciałowski. – Nawet mnie trener czasem wystawia na lewej stronie 
obrony, a ja zdecydowanie najlepiej czuję się w drugiej linii. Trzeba jednak dostosować się 
do taktyki sztabu szkoleniowego. 
Daniel Chylaszek piłkarskie szlify otrzymał od taty, także byłego piłkarza, który następnie 
zaprowadził go do szkółki „Górnika Libiąż”. Stąd w sezonie 2000/2001 trafił do 
Szczakowianki, z którą zaliczył 2 kolejne awanse. Potem było już Zagłębie i Piast. W swoim 
piłkarskim CV może odnotować także m.in. powołanie na konsultację kadry Polski U-18. 
Piłka nożna to całe jego życie, zwłaszcza teraz, kiedy stał się zawodowcem.  – Trenujemy 
codziennie, a czasem 2 razy dziennie. W klubie mamy jednak profesjonalne warunki do 
uprawiania sportu. Do naszej dyspozycji, oprócz obiektów sportowych, zawsze jest także 
odnowa biologiczna, dwóch masażystów, lekarz, porcje napojów i przekąsek energetycznych. 
A jeśli np. mecz rozgrywamy w dalekim Poznaniu czy Gdańsku, to wyjeżdżamy dzień 
wcześniej, by w pełni wypoczętym przystąpić do rywalizacji – tłumaczy bohater niniejszego 
tekstu, który z Piastem ma ważny kontrakt do końca czerwca 2010 roku. Dziś, kiedy już 
rozpoczął swoją przygodę z Ekstraklasą, wypada życzyć wysokiej formy i kolejnego debiutu 
– dla odmiany w lidze zagranicznej albo w reprezentacji. – Każdy piłkarz o tym marzy, ale 
na to trzeba zasłużyć świetną formą w całym sezonie. Nie ma co wybiegać tak daleko w 
przyszłość, koncentruję się na każdym najbliższym meczu – kończy zawodnik, który - jak 
szacują sportowe dzienniki - na piłkarskim rynku wart jest już co najmniej 400 000 zł. 

A. Wiejowski i K. Wilczek

K. Kaczmarczyk w kon-
kurencji martwego ciagu

Zagraniczny sukces
Dwa medale zdobyła Wioletta Wilczak z Libiąża w 
Międzynarodowym Turnieju Karate, który odbył 
się 4 października br. w słowackiej miejscowości 
Muzle. Reprezentująca Chrzanowski Klub Karate 
i ćwicząca pod okiem Zbigniewa Zielińskiego 
zawodniczka, w kategorii juniorek (rocznik 90 
i 91) wywalczyła „srebro” w konkurencji kata 
oraz „brąz” w konkurencji kumite – walki. Inna 
wychowanka tej samej sekcji – Patrycja Kubica z 

Węgierskiej Górki przywiozła z turnieju medal złoty w tej samej kategorii 
wiekowej (konkurencja kata). W imprezie uczestniczyło ponad 100 
zawodników, reprezentujących sześć krajów: Słowację, Czechy, Węgry, 
Austrię, Niemcy i Polskę. Jak mówi opiekun zawodniczek, Zbigniew 
Zieliński (na co dzień libiąski strażnik miejski), medale są sporym 
sukcesem, zwłaszcza że do turnieju zostały zgłoszone w ostatniej chwili. 
- Obie dziewczyny trenują karate od 6 lat, uczestnicząc w zajęciach po trzy 
razy w tygodniu - dodaje.

Sportowe Kosówki
O cenne nagrody rzeczowe i pamiątko-
we dyplomy rywalizowało piętnaścioro 
uczestników turnieju tenisa stołowego, 
rozegranego 20 października w świetlicy 
LCK w Kosówkach. Najlepszym okazał 
się Adrian Plewka, drugie miejsce zajął 
Bartłomiej Znaleźniak, a trzecie wspólnie 
zajęli Szymon Wiśniewski i Danuta Przy-
byłowicz. 

Liderzy z Libiąża i Żarek
W październikowych meczach GKS Janina odnotowała zwy-
cięstwa z Orłem Balin 1-0, Świtem Krzeszowice 2-0, porażkę 
z Tramwajem Kraków 0-2 i remis z drużyną Borek Kraków 
1-1.  Po 12 kolejkach piłkarze Janiny zajmują pierwsze miej-
sce w tabeli z przewagą 3 pkt nad Orłem Piaski Wielkie.
Runda jesienna nie przebiega pomyślnie dla pikaryz Nad-
wiślanina Gromiec. Po 13 kolejkach zajmują oni ostatnią 
pozycję w tabeli z dorobkiem 6pkt. W ostatnich trzech me-
czach odnotowali dwa remisy z SPRiN Regulice 3-3, Olim-
pia Chocznia 3-3 oraz dwie porażki z Sokołem Przytkowice 
0-1 i Stanisławianką 1-3.
Piłkarze Żarek kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Od 
początku rundy nie doznali żadnej porażki mając na swoim 
koncie 9 zwycięstw i 2 remisy. W ostatnich czterech kolej-
kach skompletowali 12 pkt pokonując kolejno Płazę 3-1, 
Lgotę 2-1, Orła II Balin 4-1oraz Myślachowice 2-0. Po 11 
kolejkach drużyna z Żarek zajmuje pierwsze miejsce w kla-
sie A Podokręgu Chrzanów.   Marek Dwornik
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Halloween w Ale! Kino
[Rec] 

Produkcja: Hiszpania 
2008 , Gatunek: Horror, 
Gramy: 30.10. do 31.10. 
godz. 19:00, Czas trwa-
nia: 80 min. cena biletu: 
10zł

Babylon A.D.
Produkcja: USA, Francja 
2008 , Gatunek: Thriller, 
Sci-Fi, Gramy: 07.11. do 
09.11. godz. 19:00, Czas 
trwania: 101 min., cena 
biletu: 10zł

Serce na dłoni
Produkcja: Polska 2008, 
Gatunek: Komedia, Gra-
my: 14.11. do 16.11. 
godz. 19:00, Czas trwa-
nia: 96 min, cena biletu: 
10zł

Wyspa Nim
Produkcja: USA 2008 
, Gatunek: Familijny, 
Przygodowy, Gramy: 
21.11. do 23.11. godz. 
16:00, Czas trwania: 96 
min., cena biletu: 10zł
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Konkurs rozstrzygnięty
Jury w składzie Karol Mroziewski (fotograf, przewodniczący jury) Bogusława 
Zychowicz (LCK), Agata Kaczara (fotograf firmy Foto-Express) i Bogdan Jabłoń-
ski wyłonili laureatów ogłoszonego przez LCK „I Konkursu Fotograficznego im. 
Leszka Tworzyło”. Poświęcony jest on pamięci zmarłego w tym roku wybitnemu 
artyście-fotografikowi, któremu zawdzięczamy bogatą dokumentację zdjęć z życia 
naszej gminy i efektowny album fotograficzny „Libiąż”. 
Na konkurs wpłynęły prace 34 osób w dowolnej tematyce o charakterze dokumenta-
cyjnym i artystycznym, wykonane na terenie gminy Libiąż. 
Główną nagrodę jurorzy przyznali cyklowi zdjęć autorstwa Kamila Kuli, drugie 
miejsce Szymonowi Kozieniowi za zdjęcie „Janina”, a trzecie za prace „Średni Sta-
wek”, „Pusty Stawek” i „Rzepka” Jarosławowi Saternusowi. Wyróżnienia otrzymał  
Paweł Zabdyr  (zdjęcie „Skwer Skarbnika”), Beata Obrok („Piękno jest wokół nas”) 
i Łukasz Kulak  („Libiąż 02.04.2005”). Konkursowe zdjęcia i fotorelację z imprezy 
podumowującej konkurs „Libiąż w obiektywie” prezentujemy na stronie 15.  

Zapraszamy do Muzeum Regionalnego
W październiku 2007 roku Libiąskie Centrum Kultury wraz z Ligą Kobiet i Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Libiąża, podjęło działania mające na celu uporządkowanie 
zbiorów i uatrakcyjnienie działalności Muzeum Regionalnego. Efektem wielomie-
sięcznej pracy jest powstanie trzytomowego katalogu obejmującego inwentarz oraz 
dwa tomy sfotografowanych eksponatów. Autorem opracowania jest absolwentka 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu muzealnik 
mgr Monika Widlarz, współpracująca z panią Wiesławą Szefer. W październiku br. 
Libiąskie Centrum Kultury wydało folder o muzeum „Historia Libiąża w zbiorach 
Muzeum Regionalnego im. Olgi Cygankiewicz”. Z okazji 40 – tej rocznicy nadania 
praw miejskich Libiążowi, przypadającej w 2009 roku, planowane jest zorganizowa-
nie wystawy ukazującej historię miasta i jego mieszkańców. 

Wyjazd z LCK
Libiąskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza do 
Opery Śląskiej w Bytomiu na koncert „Gala Straus-
sowska – najpiękniejsze arie rodziny Straussów”.  
Wyjazd 7 grudnia 2008r. (niedziela) o godz. 16: 00 
z parkingu  przy Policji w Libiążu (przejazd przez 
Chrzanów). Cena wyjazdu: 57,00 zł (I miejsca) Za-
pisy w LCK do dnia 14.XI.08r. Wpłat można doko-

nywać w LCK pokój nr 6 lub na konto: PKO BP SA o/Libiąż nr 71 1020 2384 0000 
9602 0011 3779. Szczegółowych  informacji  udziela st. instruktor LCK Bożena 
Kikla tel. 032/627-12-62
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Laureat I nagrody Kamil Kula z Janem 
Żurkiem (Starszy Cechu Rzemiosł 
Różnych), Tadeuszem Arkitem i Marią 
Tworzydło. Obok nagrodzone  zdjęcia. 

II nagroda: Szymon Kozień ... „Janina” Jarosław Saternus... „Średni stawek”

Wyróznieni

Beata Obrok 
„Piękno jest wokół nas”

Łukasz Kulak  „Libiąż 02.04.2005” 

Paweł Zabdyr 
„Skwer Skarbnika” 
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