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Patriotyzm po libi¹sku
- „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – cytując 
słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego Burmistrz Libiąża Jacek Latko rozpoczął okolicznościowe przemówienie przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Libiążu. – Jestem dumny, że tak licznie uczestniczycie w uroczystościach 90 
rocznicy Odzyskania Niepodległości, jestem wdzięczny organizacjom społecznym za wystawienie pocztów sztandarowych. 
Przedstawiciele samorządu, poseł Tadeusz Arkit, kombatanci, władze ZG „Janina”, reprezentanci organizacji społecznych i 
stowarzyszeń z terenu naszej gminy złożyli kwiaty na monumencie. Wcześniej, w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, od-
była się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez proboszcza Stanisława Marchewkę. 
Tego dnia libiązanie w tradycyjny dla siebie sposób radowali się z odzyskanej niepodległości, po raz dziesiąty uczestnicząc w 
Biesiadzie Patriotycznej.                  PS
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Libiąska 
Biesiada

Było jak w szkole – lekcje, przerwy, drugie 
śniadanie, zajęcia w pracowniach tematycz-
nych, woźny z dzwonkiem… Wszystko przy 
wtórze wspólnego śpiewania, jak przystało 
na libiąską biesiadę patriotyczną, która tym 
razem przebiegała na szkolna nutę. Program 
oraz wystrój sali powstał przy współpracy z li-
biąskimi szkołami (wielkie brawa dla SP nr 4 i 

pani dyrektor Aliny Bańkowskiej), zaś o szkolny poczęstunek (mleko, kanapki, jabłka, ciasteczka) zadbali 
hojni sponsorzy. W sprawnym przebiegu obsługi wypełnionej po brzegi hali sportowej tradycyjnie wspie-
rali pracowników LCK chórzyści z „Canticum Canticorum” Piotra Ciuły.
Obchody święta Niepodległości w Libiążu to jednak przede wszystkim lekcja historii i wychowania oby-
watelskiego. Zgodnie z tradycją 11 listopada odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele 
p.w. Przemienienia Pańskiego, po której zapalono znicze i składano kwiaty przy pomniku Nieznanego żoł-
nierza na cmentarzu parafialnym. Popołudniową Biesiadę Patriotyczną otwarły: wciągnięcie flagi państwo-
wej przez wojskowy poczet sztandarowy i odśpiewanie hymnu oraz okolicznościowe wystąpienie posła 
Tadeusza Arkita i burmistrza Jacka Latko.                                           (o biesiadze - czyt. str. 8 - 9)

- WIEŚCI  Z GMINY -

BARBÓRKA 2008 r.

Z OKAZJI ŚWIĘTA GÓRNICZEGO, WSZYSTKIM GÓRNIKOM, ICH RODZINOM ORAZ 
CAŁEJ BRACI GÓRNICZEJ, SKŁADAM MOC ŻYCZEŃ - ZDROWIA, SUKCESÓW I WSZELKIEJ 
POMYŚLNOŚCI.
NIECH ŚW. BARBARA ZAPEWNI WAM BEZPIECZEŃSTWO PRACY I SPOKÓJ DUCHA.

           SZCZĘŚĆ BOŻE
                Poseł na Sejm
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- WIEŚCI  Z GMINY -

Ekologiczna inicjatywa
Mieszkańcy bloku nr 1 przy ulicy Paderewskiego w Libiążu 
upiększyli teren przy swoim bloku. W  miejscu, gdzie znajdował 
się dotychczas mało uczęszczany chodnik i niszczejące schody, 
w efekcie tej społecznej pracy, powstał skwer, na którym zasa-
dzono 23 drzewa i krzewy ozdobne. Rośliny sfinansował Urząd 
Miejski ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach akcji „Święto Drzewa”.

Bogatsza galeria 
O kolejne 30 zdjęć wzbogaciła 
sie galeria  ARCHIWALNY LI-
BIĄŻ na stronie www.libiaz.pl 
. Stało się tak dzięki zdjęciom 
nadesłanym w październiku i 
listopadzie przez mieszkańców 
Libiąża, którzy odpowiedzieli 
na zaproszenie do współtwo-

rzenia internetowego archiwum fotografii z Libiąża. Publikowa-
na na urzędowym portalu kolekcja, stanowić będzie utrwalone 
aparatem fotograficznym karty historii naszej gminy. 
- Zdjęcia można przesyłać na adres promocja@libiaz.pl  lub 
dostarczyć osobiście do Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Libiążu (pok. nr 109). Po zeskanowaniu zostaną zwrócone 
właścicielowi – wyjaśnia pracownik WR Dawid Chylaszek. 

Stanisław Walerowicz i Bolesław Dżyżdżyk oglądają efekty swojej pracy

Dzień Seniora w KGW
Wiceburmistrz Maria Siuda, sołtys Antoni Skupień, radni Bo-
gusław Gucik, Wiesław Zywar i Tadeusz Bogacz, przedstawi-
ciele stowarzyszeń i organizacji społecznych z Żarek gościli 
na obchodach Dnia Seniora tamtejszego Koła Gospodyń Wiej-
skich. – Jak co roku nadajemy tytuły honorowych członków 
naszej organizacji. Tym razem otrzymały go Czesława Nędza, 
Anna Jurczyk, Emilia Nędza, Anna Kosowska, Anna Firszt, 
Eugenia Nędza, a także mąż jednej z naszych członkiń Jan Ko-
sowski, który często służy nam pomocą. Nasza działalność bar-
dzo wspierają też władze samorządowe, żareccy radni i przy 
okazji takich spotkań jest szczególna okazja do wyrażania słów 
wdzięczności – skomentowała Stanisława Norys. 

Drogowa alternatywa

Poseł Tadeusz Arkit, Burmistrz Libiąża Jacek Latko, Starosta 
Powiatu Chrzanowskiego Janusz Szczęśniak, Przewodniczący 
Rady powiatu Andrzej Uryga, Burmistrz Chrzanowa Ryszard 
Kosowski i Przewodniczący RM Chrzanowa Krzysztof Zubik 
dokonali 12 listopada oficjalnego przecięcia wstęgi, a tym sa-
mym oficjalnie otwarli odcinek drogi łączący ulice Jaworową w 
Libiążu i Powstańców Styczniowych w Chrzanowie. Poświęce-
nia tego nowego drogowego połączenia obu miast dokonał ksiądz 
Jarosław Chlebda z parafii pw. Św. Barbary w Libiążu. Efektem 
wykonanej w iście ekspresowym tempie inwestycji jest znaczące 
skrócenie dojazdu z Libiąża do Chrzanowa – mające szczególnie 
znaczenie dla mieszkańców Żarek i części Libiąża. Zadanie zrea-
lizował Powiat Chrzanowski (koszt 874.071,44 zł), a w kosztach 
partycypowała także gmina Libiąż (kwota 134.082,56 zł). Odci-
nek o długości 1033 metrów został wykonany przez Rejon Robót 
Drogowych DROG-BUD Sp.z o.o. z Alwerni. Finalnym efektem 
jest droga o szerokości 5,5 metra, dwukierunkowa, jednopasowa, 
która będzie stanowić nie tylko alternatywną drogę do Chrzano-
wa, ale także główny objazd podczas zamknięcia na czas remontu 
wiaduktu w Kroczymiechu drogi wojewódzkiej nr 933. 

Zebrania wiejskie
Drugi raz w tym roku mieszkańcy Żarek i Gromca w obecności 
Burmistrza Jacka Latko, jego zastępców Marii Siudy i Jarosła-
wa Łabęckiego, a także radnych libiąskiej RM, dyskutowali 
o aktualnych sprawach swoich sołectw. Spotkania rozpoczę-
ły sprawozdania z działalności sołtysów i rad sołeckiech. – Te 
spotkania dają mi informacje na temat potrzeb mieszkańców. 
W ich imieniu była więc okazja osobiście wyrazić wdzięczność 
Burmistrzowi za wkład w błyskawiczną realizację odcinka łą-
czącego ulice Jaworową z Powstańców Styczniowych, który 
skraca mieszkańcom Żarek podróż do Chrzanowa o 4 kilome-
try – relacjonuje A. Skupień. 
Ponadto w Żarkach poruszono kwestie przedszkola i Spółki 
Pastwiskowej. 
W Gromcu dyskutowano głównie na temat inwestycji i dróg, a 
okazją ku temu była obecność  Dyrektora PZD Grzegorza Żu-
radzkiego. – Jesteśmy wdzięczni władzom samorządowym oraz 
Powiatowemu Zarządowi Dróg za zainteresowanie sprawą złe-
go stanu ulic. Dzięki temu wyremontowano drogę powiatową, 
na ulicach Broniewskiego i Grenadierów zrobiono chodnik i 
odwodnienie. Odwodniono też znaczną część ulicy Dragonów. 
Wszystkie ubytki na drogach gminnych zostały zlikwidowane. 
Od dłuższego czasu starano się o usuniecie szkód górniczych 
na ulicy Czecha. Udało się to osiągnąć  dzięki współpracy 
PZD i ZG „Janina”, która sfinansowała to przedsięwzięcie  
– komentuje sołtys Gromca Halina Ławczys. 
Dyskutowano także na temat dalszej rozbudowy wałów. Jed-
nym z najbardziej interesujących tematów dla mieszkańców 
była budowa nowego kościoła. – Czekamy na zezwolenie na 
budowę. Teren przeznaczony na ten cel jest już ogrodzony i 
materiał jest zwożony – dodaje sołtys.
Na obu zebraniach obecni byli zastępca komendanta libiąskiej 
policji Marek Mazurek i komendant Straży Miejskiej Grzegorz 
Widor, którzy apelowali do mieszkańców o aktywne reakcje w 
sferze bezpieczeństwa publicznego. 
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- WIEŚCI  Z GMINY -

Kolejny wywóz azbestu
Pod koniec listopada Urząd Miejski roz-
począł realizację kolejnej akcji wywozu 
wyrobów azbestowych. Zarezerwowano 
na ten cel kwotę 30.000 zł, która wystar-
czy do obsłużenia około 48 posesji. Na 
realizację wywozu czeka około 60 osób, 
które złożyły swoje podania do Urzędu. 
Bieżąca, trzecia już akcja w tym roku, 
potrwa do 17 grudnia br. i realizuje ją – 
tak jak poprzednią – firma „Euro-Gaz”. 
Wyroby azbestowe zostaną wywiezione 
na składowiska do Kraśnika i Tuczępy.
W tym roku zrealizowano już dwie 
akcje wywozu azbestu z terenu gminy 
Libiąż:

•	 kwiecień-maj (realizacja zale-
głych wniosków, które złożone 
zostały w 2007 roku jeszcze w 
Starostwie Powiatowym):

- 101 ton z 54 posesji 
- koszt usunięcia 41.770 zł (brutto)  

•	 wrzesień:
- 66 ton z 37 posesji  
- koszt usunięcia 21,876 zł (brutto)
   

Akcja „DOBROCZYŃCA”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libią-
żu serdecznie zaprasza wszystkich za-
interesowanych do wzięcia udziału w 
przedsięwzięciu wolontarystycznym 
„DOBROCZYŃCA”. Akcja ma na celu 
pozyskanie osób, które kierując się wraż-
liwością i troską o człowieka chcą nieść 
bezinteresowną  pomoc jako wolontariu-
sze OPS-u. Poszukiwane są także infor-
macje o osobach, które oczekują wspar-
cia w ramach prac wolontarystycznych. 
Potencjalnych wolontariuszy i oczeku-
jących na ich pomoc prosimy o kontakt 
telefoniczny lub osobisty z Piotrem Ska-
wińskim – koordynatorem wolontariatu 
OPS w Libiążu (OPS, pokój nr 419, trze-
cie piętro budynku MCM,  tel. 32 627 -
78 -25 wew. 21). 

Ruszył SKAZ w Żarkach
W dniu 3 listopada br. rozpoczął swoją 
działalność Sołecki Klub Aktywności 
Zawodowej w Żarkach. Podobne pla-
cówki powstały na terenie każdej z gmin 
powiatu chrzanowskiego i są efektem 
działalności Powiatowego Urzędu Pra-

cy oraz współdziałających z nim 
w tym zakresie gmin. Projekt jest 
realizowany w ramach „Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki - inicjatywy lokalne” na rzecz 
podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarze wiejskim. 
W Żarkach Klub mieści się w Soł-
tysówce przy ul. Olszynka 34 i jest 

czynny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 800-1500. Jego zakres działalności 
to m.in.: świadczenie usług doradczych 
dot. możliwości podjęcia pracy, upo-
wszechnianie informacji o ofercie PUP, 
pomoc w sporządzaniu dokumentów 
aplikacyjnych (list motywacyjny, CV), 
dzielenie się informacjami o ofertach 
i rynku pracy, warsztaty aktywizacyj-
ne, spotkania tematyczne (zakładanie i 
prowadzenie działalności gospodarczej, 
źródła pozyskiwania funduszy, autopre-
zentacja, rozmowa kwalifikacyjna). 

Dofinansowanie 
„Zielonych Szkół”

Dotację w wysokości 21.187,50 zł otrzymał 
Miejski Zespół Administracyjny w Libiążu 
na realizację zadania pn. „Zielona Szkoła”. 
Kwota przyznana Uchwałą Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie stanowi 
25% kosztów zadania i jest efektem wnio-
sku złożonego do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie o dofinansowanie wy-
jazdów śródrocznych dzieci i młodzieży na 
tzw. „Zielone Szkoły”. W 2008r. z wyjaz-
dów na skorzystało ogółem  106 uczniów 
ze szkół podstawowych na terenie gminy 
Libiąż. Uczniowie przebywali głównie w 
rejonach nadmorskich, gdzie realizowano 
program dydaktyczno-wychowawczo-opie-
kuńczy, program profilaktyki zdrowotnej 
oraz edukacji ekologicznej.

Gminny Konkurs Przyrodniczy
Pod koniec października odbyła się druga 
edycja Gminnego Konkursu Ekologicz-
nego, w którym rywalizowali uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów. W 
dniu 23 października br. do konkursu 
przystąpili uczniowie „podstawówek”, 
z których najlepszym okazał się Łukasz 
Rembiecha (SP3), drugie miejsce zajęła 
Paulina Prosak (SP Gromiec), a trzecie 
Magdalena Bogacz (SP Gromiec). W 
dniu 30 października br. rywalizowali 
gimnazjaliści, a w końcowej klasyfika-
cji zanotowano następującą kolejność: 
Mateusz Kwaśniak, Bianka Hołownia, 
Magdalena Mróz (wszyscy Gimnazjum 

nr 1). Celem konkursu było m.in. roz-
wijanie zainteresowań przyrodniczych 
oraz kształtowanie właściwych postaw 
związanych z przyrodą. Organizatorami 
konkursu byli Doradcy Metodyczni oraz 
Urząd Miejski w Libiążu, który ufundo-
wał nagrody książkowe dla najlepszych. 

Gimnazjum dofinansowane 
Kwotę 4.700 zł otrzymało Gimnazjum 
nr 1 w Libiążu na dożywianie dzieci w 
bieżącym roku szkolnym. Dofinansowa-
nie jest efektem wniosku, który szkoła 
złożyła do  konkursu ogłoszonego przez 
Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Ma-
ciuś”. Była to kolejna edycja projektu 
dofinansowania posiłku w szkołach pn. 
„Dobry, jak chleb”. Konkurs ogłoszony 
został dla szkół podstawowych i gimna-
zjów, a wnioskować można było o do-
finansowanie śniadań, obiadów lub pod-
wieczorków. Z podobnymi inicjatywami 
wystąpiło w sumie sześć szkół z terenu 
gminy Libiąż, uznanie znalazł jednak 
tylko dokument złożony przez Gimna-
zjum nr 1, które znalazło się w gronie 50 
szkół-laureatów z całej Polski.  

Komunikat OPS
W miesiącu grudniu 2008 r. świadczenia 
rodzinne oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego będą wypłacane w ka-
sie Banku Spółdzielczego o/Libiąż ul. 
Oświęcimska 8 w terminie od 11.12.2008 
r. do 17.12.2008 r. Harmonogram wypłat 
na miesiąc grudzień 2008 r. (pierwsze li-
tery nazwisk): A-C 11 grudzień, D - J 12 
grudzień K-N 15 grudzień, O - S 16 gru-
dzień, T - Z 17 grudzień. Świadczenia 
rodzinne oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na rachunki bankowe 
będą przekazywane od dnia 11.12.2008 
r. Natomiast przekazy pocztowe od dnia 
05.12.2008 r. Świadczenia rodzinne oraz 
świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go, które nie zostaną odebrane z kasy 
Banku Spółdzielczego w wyznaczonym 
terminie będą przekazywane za pośred-
nictwem poczty od dnia 22.12.2008 r. do 
końca miesiąca grudnia 2008 r.

Zakup samochodu policyjnego
Rada Miejska w Libiążu podjęła 29 paź-
dziernika br. uchwałę, na mocy której 
gmina Libiąż jeszcze w tym roku przekaże 
kwotę 10.000 zł dla Starostwa Powiatowe-
go w Chrzanowie. Pieniądze, wspólnie z 
wkładem Starostwa i innych gmin naszego 
powiatu przeznaczone zostaną na sfinanso-
wanie zakupu samochodu dla Powiatowej 
Komendy Policji w Chrzanowie. 
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W dniu 8 października 2008 r. Komisja 
Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dzia-
łalności Przedszkoli Samorządowych Nr 
l, 2 i 4 w Libiążu. Gośćmi Komisji byli 
Dyrektorzy Przedszkoli Nr l, 2 i 4 w Li-
biążu.
Komisja ds. Komunalnych w dniu 23 paź-
dziernika zaopiniowała projekty uchwał: 
w sprawie ustalenia zadania służącego 
ochronie środowiska i gospodarce wod-
nej wynikającego z zasady zrównowa-
żonego rozwoju oraz w sprawie zmiany 
zestawienia przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. 
Dnia 06 listopada Komisja ds. Komunal-
nych br. przeprowadziła wizję lokalną na 
terenie ZGOK w Balinie.
Tematem Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych w dniu 23 października 
2008 roku były, min. opinie do projektu 
uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały o pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów;
- w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu 
do podejmowania działań wobec dłużni-

ków alimentacyjnych;
Gościem Komisji był Pan Henryk Szyjka 
Prezes GKS „Janina” Libiąż, który za-
poznał członków komisji z działalnością 
klubu sportowego GKS Janina Libiąż 
oraz z funkcjonowaniem MORS w Li-
biążu.
Tematem obrad Komisji ds. Planowania 
i Budżetu Gminy, która obradowała w 
dniu 28 października były opinie do pro-
jektów uchwał:
- w sprawie podatku od nieruchomości 
na 2009 rok;
- w sprawie podatku od środków trans-
portowych na 2009 rok;
- w sprawie dotacji celowej dla Powiatu 
Chrzanowskiego;
- w sprawie zmian w budżecie gminy Li-
biąż na 2008 rok.
W dniu 29 października 2008 roku odby-
ła się XXIII sesja Rady Miejskiej, w któ-
rej uczestniczyli Wicestarosta Adam Po-
tocki oraz Grzegorz Zuradzki Dyrektor 
Powiatowego zarządu Dróg. Przedsta-
wili oni informacje na temat inwestycji 
jakie zostały wykonane na terenie Gminy 
Libiąż w roku bieżącym oraz plany inwe-
stycyjne na rok następny. Ponadto na se-

sji zostały podjęte następujące uchwały:
- w sprawie podatku od nieruchomości 
na 2009 rok;
- w sprawie podatku od środków trans-
portowych na 2009 rok;
- w sprawie ustalenia zadania służącego 
ochronie środowiska i gospodarce wod-
nej wynikającego z zasady zrównoważo-
nego rozwoju;
- w sprawie zmiany zestawienia przycho-
dów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na 2008 rok;
- w sprawie dotacji celowej dla Powiatu 
Chrzanowskiego;
- w sprawie pomocy finansowej celowej 
dla Powiatu Chrzanowskiego;
- w sprawie zmiany uchwały o pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów;
- w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu 
do podejmowania działań wobec dłużni-
ków alimentacyjnych;
- w sprawie zmian w budżecie gminy Li-
biąż na 2008 rok.
  Przewodniczący RM               

                          Stanisław Bigaj

Z prac Rady Miejskiej

Sylwetki Radnych
Krystyna Myrdko - 58 lat, wykształcenie wyższe mgr - kierunek nauczycielski (Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie). Od 2007 roku emerytowany dyrektor Gimnazjum Nr l w Libiążu. Funkcję radnej 
pełni pierwszą kadencję w Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. 
- Jako długoletni pracownik oświaty znam problem szkół. Staram się wnioskować do władz samorzą-
dowych o ich rozwiązanie. Pragnę również, aby moja praca w samorządzie była owocna dla całej 
społeczności Libiąża. Dyżur telefoniczny pełni w domu pod numerem: 032 627 13 29.

Andrzej Olszowski - 47 lat, wykształcenie wyższe: nauczyciel, pracownik samorządowy, przedsię-
biorca.
- Jako radny mogę wpływać na działania burmistrza składając wnioski, propozycje oraz przez 
interpelacje i zapytania. Jestem za równomiernym rozwojem całej Gminy czyli wszystkich dziel-
nic i sołectw. Władza samorządowa powinna działać tak aby uwzględniać potrzeby wszystkich 
mieszkańców. Dlatego składam wnioski o dobudowę nowych punktów świetlnych. Ale docelowo 
w całej gminie należy zmodernizować i uzupełnić oświetlenie uliczne. Ta inwestycja w przyszło-
ści przyniesie oszczędności i poprawi bezpieczeństwo. Dobry poziom kształcenia i wychowania 

w naszych szkołach to przyszłość naszych dzieci. Dlatego zwracam uwagę na zbyt małą liczbę zajęć pozalek-
cyjnych i sportowych. Uważam, iż moralnym obowiązkiem gminy jest wspieranie nauczycieli i wychowawców. 
Nasze szkoły nadal wymagają budowy nowych boisk przyszkolnych. Rok 2008 został w tym względzie stracony, 
należy to szybko naprawić. Ochrona środowiska to dziedzina, w której można i należy pozyskać dopłaty i dotacje 
zewnętrzne. Zaproponowałem Panu Burmistrzowi opracowanie Gminnego Programu Likwidacji Niskiej Emisji 
CO2. Program ten umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na dopłaty do ekologicznych kotłów węglowych, 
kolektorów słonecznych i innych źródeł energii odnawialnej. Uzyskanie dopłat umożliwi inwestycję w ekolo-
giczne źródła energii wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Jestem za takim zagospodarowaniem hałdy 
kopalnianej aby zminimalizować jej wpływ na mieszkańców. Zabiegam o to od lat. Wnioskowałem o budowę 
chodników między innymi przy ulicy Beskidzkiej i ulicy Krakowskiej. Ponadto złożyłem wiele interpelacji i za-
pytań w sprawach ważnych dla mieszkańców gminy. W obecnej radzie jestem radnym opozycyjnym. Wspieram 
czynnie te projekty, które ułatwiają życie mieszkańcom np. kontynuacja kanalizacji. Jestem za niskimi podat-
kami lokalnymi, dlatego w radzie głosuję przeciw podwyżkom. Uważam, że w dłuższym przedziale czasu takie 
działanie opłaca się dla całej wspólnoty samorządowej. Dyżury radnego w miejscu zamieszkania. Telefon 603 
937 537. Zapraszam.          (inf. własne)
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- KURIER LIBIĄSKI -

Dokładnie 5 listopada upłynął pierwszy rok pracy parlamentarnej li-
biążanina Tadeusza Arkita. Jedyny reprezentant Ziemi Chrzanowskiej 
w Sejmie RP spędził ten czas wyjątkowo aktywnie, czego dowodem 
są m.in. rankingi oceniające pracę posłów. Wg „Gazety Krakowskiej”, 
która oceniła 39 parlamentarzystów Małopolski T. Arkit zajął 2-gie 
miejsce – zdecydowanie wyprzedzając innych posłów pod względem 
ilości interpelacji, wystąpień poselskich i wystąpień sejmowych, a tak-
że obecności w ławach poselskich podczas głosowań. Przypomnijmy, 
że poseł Arkit pracuje w ważnych i priorytetowych komisjach sejmo-
wych: Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Gospodarki. W ramach 
swych poselskich obowiązków złożył ponad 60 interpelacji, 24 zapytań 
poselskich, 2 pytania w sprawach bieżących i ponad 60 wystąpień na 
sali plenarnej Sejmu. Ponadto należy do 4 parlamentarnych grup bilate-
ralnych: Polsko - Czarnogórska Grupa Parlamentarna, Polsko-Rosyjska 
Grupa Parlamentarna, Polsko-Serbska Grupa Parlamentarna i Zespól 
Parlamentarny do spraw Białorusi. Większość działań poselskich T. Ar-
kita dotyczy spraw naszego regionu m.in. związanych z górnictwem 
i energetyką, środkami finansowymi na inwestycje w górnictwie, po-
mocą państwa dla przemysłu węglowego, ekwiwalentów górniczych, 
limitów emisji dwutlenku węgla. Poza pracą na Wiejskiej poseł dba o 
stałą obecność w swoim okręgu wyborczym – przyjmuje wiele zapro-
szeń od różnych środowisk, organizacji i stowarzyszeń w wojewódz-
twie małopolskim i nie zapomina o rodzinnym Libiążu. Często gości na 
uroczystościach i spotkaniach okolicznościowych w szkołach, stowa-
rzyszeniach, podczas imprez społecznych i kulturalnych. A w ramach 
dyżurów w biurze poselskim przyjął już ponad 100 mieszkańców okrę-
gu wyborczego, dzięki czemu wiele zgłoszonych przez nich spraw mia-
ło efekt w interpelacjach, zapytaniach sejmowych lub interwencjach w 
różnych instytucjach.

ROK POSŁA

Biuro Posła T. Arkita: 
Libiąż, ul. 11 Listopada 9. Czynne: 
w poniedziałki w godzinach 10-17, 
wtorek – czwartek 10-16, piątek 10-
15. Kontakt: tel. (0-32) 627-10-24, 
e-mail: Tadeusz.Arkit@sejm.pl

Poseł Arkit wyjątkowo ceni działalność organizacji społecznych i dorobek 
starszego pokolenia. Uczestniczy w wielu spotkaniach libiąskich seniorów, 
m.in. ostatnio gościł u członków koła nr 6 PZERiJ w Libiążu. 

W sali plenarnej Sejmu obok posłów Jarosława 
Gowina, Jana Musiała i Tadeusza Rossa.

Na mównicy sejmowej..

Podczas X Libiąskiej Biesiady Patriotycznej 

W Sejmie z młodzieżą szkolną

T. Arkit wśród górników na tradycyjnej barbórkowej karczmie…



Kurier Libiąski nr 41 20088

Tradycyjnie swoje nagrody przyznało Libiąskie Centrum 
Kultury. Za aktywną i owocną współpracę z samorządem lo-
kalnym oraz sponsorowanie życia kulturalnego mieszkańców 
gminy Libiąż „Pegazy” otrzymali Iwona Wielgosz (P.P.H. 
Dolomit sp. z o.o.), Andrzej Wąsala (Intermarche), Krzysz-
tof Ćwięk (Bricomarche) i Patryk Wacławek (PKO BP S.A. 
o/Libiąż). Statuetkami za działalność kulturalną i społeczną 
aktywność nagrodzono Wiesławę Szefer (aktywność i zaan-
gażowanie w rozwój kultury libiąskiej poprzez prowadzenie 
działalności Muzeum Społecznego im. Olgi Cygankiewicz), 
Edwarda Totonia (inicjatywy Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego w organizowaniu imprez wędkarskich i kultural-
nych dla dzieci i młodzieży z gminy Libiąż), Stanisławę Dęsoł 
(25 lat znakomitej pracy artystycznej w prowadzeniu zespołu 
śpiewaczego “Macierzanki” przy KGW w Żarkach), Edwarda 
Iwaniaka (zaangażowanie w krzewieniu i rozwoju działalno-
ści filatelistycznej na terenie gminy Libiąż) i Jerzego Malika 
(zaangażowanie w działalność sportowo-rekreacyjną w Żar-
kach). 

Senatorskie komentarze:

X Biesiada 
Patriotyczna

- KURIER LIBIĄSKI -

Rokrocznie to święto jest okazją do wręczenia stypendiów Bur-
mistrza dla najlepszych uczniów w gminie. Tym razem otrzy-
mali je Aleksandra Baca, Jakub Kucharczuk, Joanna Kremer, 
Karolina Rembiecha, Anna Czarnik , Alicja Czarnik i Monika 
Pyzio. 

Stanisław Bisztyga:
- Bardzo dziękuję za zaproszenie do Li-
biąża, dzięki któremu zetknąłem się z 
niezwykłym, cennym, zjawiskiem rados-
nego świętowania - w duchu patriotyzmu, 
a zarazem w specyficznej lokalnej formie. 
Libiąskie Biesiady Patriotyczne stały się 
już nie tylko gminnym, ale i krajowym 
przykładem manifestowania dumy z nie-
podległości, sposobem na kultywowanie 
tradycji - z jednej strony z należytą powa-
gą, z drugiej ze spontaniczną radością i 
poczuciem humoru. Dla mnie były to nie-
zapomniane chwile! Dziękuję i szczerze 
gratuluję gminie Libiąż!
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Senatorskie komentarze:

X Biesiada 
Patriotyczna

- KURIER LIBIĄSKI -

Patriotyczna „czwórka”
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Libiążu to przykład placówki oświatowej, 
która bardzo propaguje patriotyzm wśród 
swoich podopiecznych. Z okazji przypadającego 
11 listopada święta przygotowano program 
„Młodzież pamięta – w 90 – tą rocznicę odzyskania 
Niepodległości przez Polskę”, w ramach, którego 
wykonano gazetkę szkolną o życiu i twórczości 
patrona szkoły I. J. Paderewskiego oraz gazetki 
okolicznościowe w salach lekcyjnych; odbyły się 
dodatkowe lekcje historii oraz odczyty referatów 
uczniów klas IV – VI; ogłoszono konkurs wiedzy 
o I. J. Paderewskim. 6 Listopada odbyła się 
uroczysta akademia, podczas której tradycyjnie 
połączono obchody urodzin patrona i Święto 
Niepodległości. 11 Listopada br. Samorząd 
Uczniowski złożył kwiaty pod pomnikiem 
żołnierzy, a uczniowie brali aktywny udział w 
X Biesiadzie Patriotycznej. - Część dekoracji 
na biesiadę przygotowali nauczyciele nauczania 
początkowego. Cała szkoła chętnie brała udział 
w przygotowaniach do biesiady. Szkolne Koło 
Teatralne przygotowało skecze, a uczniowie klasy 
5c występ breake dance – chwali podopiecznych 
dyrektor SP4 Alina Bańkowska.

Janusz Sepioł:
- Z ogromną przyjemnością przyjąłem zaproszenie bur-
mistrza Jacka Latko oraz posła Tadeusza Arkita na X 
Libiąską Biesiadę Patriotyczną. Już wcześniej miałem 
okazję kilkakrotnie gościć w Libiążu, w czasie tych 
chwil wspaniałej zabawy mieszkańców z ważnymi spo-
łecznymi wydarzeniami w tle. Jestem niezmiennie pod 
wrażeniem znakomitej atmosfery tych spotkań, które od 
dziesięciu lat stanowią wyjątkowo cenny akcent Świę-
ta Niepodległości, a swą oryginalną formą za sprawą 
wyjątkowo licznego udziału mieszkańców zasługują na 
miano wzorca dla innych środowisk. Szczerze gratuluję 
„pionierskiego” pomysłu na świętowanie listopadowej 
rocznicy i dziękuję za możliwość wspólnego z libiążana-
mi uczczenia tego patriotycznego święta.

Burmistrz Libiąża Jacek Latko i dyrektor Libiąskiego Centrum 
Kultury Ryszard Fudała składają serdeczne podziękowania dla 
mieszkańców gminy Libiąż za wyjątkowo liczny i aktywny udział 
w obchodach Święta Niepodległości - 11 listopada br. Dziękuje-
my wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowa-
dzenia i uświetnienia tych uroczystości, w tym szczególnie:
- Piotr Ciuła i członkowie chóru „Canticum Canticorum”,
- płk. Sławomir Biliński i żołnierze JW w Libiążu,
- Antoni Mizia i orkiestra dęta ZG „Janina”,
- dyrektorzy szkół libiąskich: Alina Bańkowska, Bogumiła Buchała, 
Ewa Kowalska, Aneta Szewczyk, Wiesława Gwóźdź, Michał Rapka, 
Hubert Szumniak – wraz z gronem pedagogów i uczniami.
Słowa uznania i podziękowań kierujemy do sponsorów X Libiąskiej 
Biesiady Patriotycznej: Andrzej Wąsala – „Intermarche”, Kazimierz 
Siuda – piekarnia w Libiążu, Monika Piotrowska – „KRYNI”, Euge-
niusz Urbański – „NATA”, Ryszard Miziołek – „Delikatesy Basia”.
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Widziane z balkonu – FELIETON

   (Eko)logiczne pomysły
Jakimś wielkim działaczem na rzecz środowiska 
nie jestem, ot taki średnio ze mnie zielony 
Kowalski. Do drzewa się nie przywiązuję, w 
zapyleniach nie pomagam, nie blokuję też 
budowy autostrad, no bo jak tu zablokować 
widmo? Niemniej cieszy moje oczy gminny 
porządek i kiedyś już na tych łamach groziłem 
kiedyś palcem autorom dzikich wysypisk. 
Tym razem jednak ekologiczny wstęp uzasadniam 
swoją wizytą w jednym z supermarketów. Otóż 
jak zwykle, po wydaniu mi reszty przez wątpliwie 
miłą kasjerkę, poprosiłem grzecznie o garstkę 
reklamówek jednorazowych w celu powszechnie 

wiadomym. Pani odpowiedziała w stylu Janusza W. (ójcika), czyli 
mniej więcej słowami „kasa misiu kasa”. Zdziwiłem się najpierw, że 
każe mi płacić za coś, co zawsze było darmowe, ale zaraz potem 
ucieszyłem się bardzo. Zdałem sobie bowiem sprawę, że owa 
symboliczna opłata za „foliówkę” sprawi, że skończy się lawinowy 
wysyp tego groźnego dla środowiska tworzywa. I nie zmącił mi 
nawet radości fakt, że wielki koszyk produktów musiałem do 
samochodu przenosić w rękach. Pocieszający okazał się bowiem 
aspekt, że nie kupiłem luzem sterty ziemnych orzeszków, na które 
miałem chrapkę. Nosiłbym je pewnie do dzisiaj w woreczkach 
albo dłubał gdzieś między regałami. 
Jeśli opisaną przygodę połączyć z faktem, że coraz więcej (nie 
tylko) libiąskich, mniejszych sklepików oferuje w sprzedaży torby 
ekologiczne i ludzie chętnie z takimi nosidłami paradują, to aż 
serce się raduje, że świadomość społeczeństwa budzi się ze snu. 
I kiedy już mamy za sobą pierwsze ukłony w stronę środowiska, 
to idźmy za ciosem i zróbmy jeszcze szybki przegląd tego, 
czym palimy w piecach, gdzie wyrzucamy śmieci, a zwłaszcza 
niedopałki papierosów. Nie to, żeby mi przeszkadzało nieświeże 
powietrze, zaśmiecone lasy czy kierowcy wyrzucający przez szybę 
pety – po prostu nie miałem jak zakończyć felietonu i tak jakoś 
mnie naszło... . 

- KURIER LIBIĄSKI -

Ogłoszenia drobne
Przegrywanie z kaset VHS i Hi8 na DVD! Tanio! tel 600 773 
167, 0-32 6271070

Dawid Chylaszek
Andrzejki

Pierwsze tegoroczne spotkanie andrzejkowe zorganizowało To-
warzystwo Przyjaciół Libiąża. 17 listopada w muzeum przy uli-
cy Głowackiego 6, członkowie towarzystwa bawili się wspól-
nie z zaproszonymi gośćmi: posłem Tadeuszem Arkiem i jego 
żoną, burmistrzem Jackiem Latko oraz wiceburmistrzami Ma-
rią Siuda, Jarosławem Łąbęckim. Oprócz tradycyjnych wróżb i 
lania wosku, nie zabrakło wspólnych śpiewów i tańców.

Kącik Diabetyka
Na cukrzycę narażone są osoby w różnym wieku, przeważnie ujawnia 
się ona po 45-tym roku życia. Iwcześniej wykryta tym łatwiej utrzymać 
jej prawidłową wielkość i nie dopuścić do powikłań. Libiąscy diabetycy 
serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniach z członkami stowarzyszenia. 
Zapisy i konsultacje odbywają się w Miejskim Centrum Medycznym przy ul. 
1-maja 2 pok.nr.3 na przeciwko Apteki św. Antoniego w każdą środę od 9-12. 
Dzielimy się poradami i edukacją dotyczącą cukrzycy. Nasze koło zajmuje 
się cukrzycą typu 2, czyli tzw wieku starczego insulinozależna. Cukrzyca 
wykryta wcześnie i prawidłowo leczona sprawia, że chory może z nią żyć 
długo i cieszyć się dobrym zdrowiem. Cukrzycy towarzyszą inne schorzenia 
jak nadciśnienie tętnicze krwi i cholesterol, które nie dają się wyczuć należy 
je zmierzyć, aby określić ich wielkość. Zachęcam aby chorzy na cukrzycę 
posiadali na własny użytek aparaty do mierzenia zawartości glukozy w 
organizmie oraz do ciśnienia. Zawsze starajmy się utrzymywać poziom 
cukru w organizmie zbliżony do normalnego. W naszym stowarzyszeniu 
na dyżurach bezpłatnie wykonujemy badanie poziomu cukru we krwi oraz 
ciśnienia tętniczego, a także udostępniamy materiały edukacyjne. Staramy 
się chorym na cukrzycę uświadomić, że choroby nie należy się wstydzić i 
ukrywać, a nie leczona powoduje powikłania cukrzycowe jak miażdżyca nóg, 
choroba wieńcowa, zawał serca lub udar mózgu. Z każdym rokiem chorych 
na cukrzycę przybywa. U osób z cukrzycą typu 2, trzustka stale produkuje 
pewną ilość insuliny. Mimo to komórki nie dają się otworzyć i cukier nie 
może do nich wniknąć. Leczenie to stosowanie diety, zrzucenir nadwagi, 
regularny ruch i przyjmowanie leków. Cukrzycy typu 2 do pewnego stopnia 
można zapobiegać. Ryzyko zachorowania a także szybki rozwój zmniejsza 
aktywny tryb życia, dieta z dużą ilością warzyw, owoców, produktów 
zbożowych, owoców morza małą ilością tłuszczów zwierzęcych i słodyczy. 
Dieta powinna być urozmaicona, nie może w niej brakować witamin, soli 
mineralnych, błonnika, białka, węglowodanów i tłuszczów. Węglowodany 
mogą pokrywać 50-60% dziennego zapotrzebowania na energię, białko 15-
20%, a tłuszcze 20-30% ale połowa porcji białka powinna pochodzić z ryb. 
Naukowcy z Kanady opracowali lek na cukrzycę „eksenadyt”., którego będzie 
można aplikować raz w tygodniu. Również naukowcy amerykańscy dokonali 
odkrycia, przekształcając zwykłe komórki trzustki wwyspecjalizowane, 
produkujące insulinę. Zatem mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 
chorzy na cukrzycę będą mogli żyć normalnie.
A. Kosowski (Materiał źródłowy: Diabetyk i biuletyn informacyjny)   

Jubileusz

Zespół Śpiewaczy „Wrzos” działający przy Stowarzyszeniu E. i R. 
„Przyjaźń” w Żarkach, którego opiekunem muzycznym jest Jan Celarek, 
obchodzi piątą rocznicę istnienia. Inauguracyjny występ zespołu odbył 
się 22 listopada 2003 roku z okazji obchodów Dnia Seniora. „Wrzos” 
brał aktywny udział w dożynkach gminnych i wojewódzkich m.in. w 
Raciechowicach. Obecny był także podczas: obchodów Powiatowego 
Dnia Seniora, Dnia Niepodległości; spotkań z niepełnosprawnymi w 
Bobrku, w Fundacji Brata Alberta w Libiążu; spotkań z młodzieżą z Ze-
społu Szkół w Żarkach. Swoją obecnością uświetnili koncert kolęd w: 
Domu Kultury w Żarkach, kościele z Żarkach, Domach Opieki w Płazie,  
Alwerni i Bobrku. Zespół występował na wyjazdowych imprezach m.in. 
„Autobus Wici” oraz w czeskich miejscowościach Guty i Nabory z oka-
zji 20 – lecia działalności Polaków na Zaolziu. Członkami „Wrzosu” są 
aktualnie Danuta Gucik, Wiesława Idzik, Krystyna Krupa, Zofia Kosow-
ska, Janina Lelito, Wiesława Matyja, Emilia Nędza, Józefa Styś, Maria 
Zębala, Stanisław Bisaga, Stanisław Lelito, Czesław Sądej, Kazimierz 
Sroka, Bogdan Styś, Jacek Zębala, a kierownikiem zespołu Augustyna 
Szumniak. Spotkania zespołu odbywają się w każdy poniedziałek w 
Domu Strażaka, przy ulicy Oleńki.                                (S. Bisaga)



Kurier Libiąski nr 41 2008 11

Smakowita żarecka jesień
Dom Kultury LCK wraz z mieszkańcami sołectwa przygotował jesienne 
spotkanie integracyjne. Imprezie towarzyszył szereg zabaw i konkursów. 
Ważnym akcentem imprezy było podsumowanie konkursu plastycznego 
pt. „Moja jesień”, w którym wzięli udział najmłodsi mieszkańcy sołectwa. 
Do konkursu zgłoszono blisko 38 ciekawych prac. Nagrody w postaci 
artykułów szkolnych, przydatnych w nauce ufundowało LCK. Specjalny 
repertuar, przygotowany na tą właśnie uroczystość zaprezentowały 
zespoły: Wrzos, Macierzanki i Żar. Blisko 200 osób miało przyjemność 
degustować wyrobów przygotowanych przez lokalnych producentów i 
stowarzyszenia. Na stołach znalazły się: swojski smalec (Koło Gospodyń 
Wiejskich), bigos (OSP), ciasto (LKS Żarki),), sałatki i galaretki rybne 
(sklep rybny Państwa Kosowskich), słodycze (Market Sąsiad), wyroby mięsne (ubojnia drobiu Państwa Rytów) oraz prażone 
(Dom Kultury). Mieszkańcy ochoczo wzięli także udział w nauce „krakowiaka” oraz konkursie karaoke.   MF

- KURIER LIBIĄSKI -

Uwaga!!!
W grudniu zmiany w pracy MBP!

24 grudnia, tj. w Wigilię Bożego Narodzenia:
Biblioteka Głowna oraz wszystkie filie – za-
mknięte
27 grudnia, tj. w sobotę:
Biblioteka Głowna – zamknięte
31 grudnia, tj. w Sylwestra:
Biblioteka Głowna – czynne w godz. 8.00 
– 14.00
Filie – czynne w godz. 10.00 – 14.00
 ZAPRASZAMY na naszą stronę internetową: 

www.mbp-libiaz.pl
   Galeria Mikro zaprasza

Galeria Mikro Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Libiążu zaprasza na wystawę pięknych 
haftowanych obrazów autorstwa małżeństwa 
z Libiąża – Anieli i Marka Głowickich.
Wystawę można oglądać w Czytelni MBP do 
15 grudnia br.

Konkurs plastyczny dla dzieci
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu 
zaprasza dzieci do udziału w konkursie pla-
stycznym pt. „Moje bajkowe Boże Narodze-
nie”  /ulubione postacie bajkowe w scenerii 
świąteczno – zimowej/. Regulamin:
1. Kategorie wiekowe: I – przedszkolaki, 
II – uczniowie klas 1 - 3 szkół podstawo-
wych.
2. Format oraz technika prac  - dowolne.
3. Oceniane będą wyłącznie prace indywidu-
alne, wykonane przez dzieci samodzielnie.
4. Podpisane prace można składać w Biblio-
tece Głównej oraz wszystkich filiach MBP.
5. Termin składania prac – 12 .12.2008 r.
6. Podsumowanie konkursu i rozdanie na-
gród – 17 grudnia godz. 16.00.

NOWOŚCI CZYTELNICZE
Jean-Marie Gustave Le Clezio „Urania”
Literacka Nagroda Nobla 2008! Powieść-baśń o Uranii, mitycznym 
świecie powstałym w wyobraźni małego chłopca Daniela. Daniel do-
rasta i jako geograf odwiedza Meksyk, by odbyć badania czarnych 
ziem wulkanicznych. Wówczas marzenie o Uranii powraca. Daniel 
spotyka Metysa, od którego dowiaduje się o tajemniczym miejscu 
Campos, zamieszkanym przez ludzi żyjących w harmonii z naturą. 
Tak zaczyna się niezwykła opowieść o Campos, gdzie dzieci nie cho-
dzą do szkoły, ale uczą się życia, nie znają prawideł matematyki, 
ale poznają prawdę. Mieszkańcy Campos nie używają pieniędzy a 

zaufanie i miłość zastępują im prawo. Nie mają religii, a być może wszystko jest dla nich 
religią. Campos to utopia skonstruowana na wzór dawnych meksykańskich społeczności 
Mezoameryki. Czy okaże się możliwa do zrealizowania? Czy życie w zgodzie tradycją, w 
harmonii z naturą, życie na przekór mizerii duchowej, chęci zysku i wyzysku cywilizacji 
Zachodu jest dziś możliwe? (Wypożyczalnia dla dorosłych MBP).

Grzegorz Kasdepke „Detektyw Pozytywka”.
Książka detektywistyczna dla młodszych dzieci. Składa się na nią 
kilkanaście zagadek „kryminalnych”, które dzieci mogą samo-
dzielnie rozwiązywać, podążając tropem detektywa Pozytywki. 
Wątki „kryminalne” dotyczą różnych zjawisk, z którymi mali czy-
telnicy spotykają się na co dzień, jak np. roztrzaskanie na balkonie 
wazonu z wodą przez mróz. Próby ich wyjaśnienia uczą logicznego 
myślenia i wyciągania wniosków. Na końcu książki zamieszczone 
są rozwiązania zagadek. (Wypożyczalnia dla dzieci MBP).

Najweselsze wierszyki dla dzieci
Pod takim tytułem odbędzie się spotkanie dla dzieci, poświęcone literaturze Juliana Tuwi-
ma – 17 grudnia Br. o godz. 16.00. W ramach tego wydarzenia uczestnikom zostanie przy-
bliżona postać i dokonania słynnego polskiego poety w 55 rocznicę jego śmierci, odbędą 
się konkursy i zabawy literackie oraz wspólne głośne czytanie. W tym dniu zostaną także 
wręczone wyróżnienia dla najlepszych młodych czytelników MBP za rok 2008, z także 
rozstrzygnięty zostanie konkurs plastyczny Pt. „Moje bajkowe Boże Narodzenia”.

Święty Mikołaj w Gromcu
5 grudnia o godz. 16.00 Filia MBP w Gromcu zaprasza dzieci na spotkanie mikołajkowe. 
W programie imprezy znajdą się: wspólna zabawa, poczęstunek oraz wręczenie upomin-
ków dla najlepszych najmłodszych czytelników gromieckiej biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna 
jest organizatorem lekcji biblio-
tecznych dla dzieci imłodzieży 
szkolnej. Spośród sześciu 
tematów zaproponowanych 
gminnym placówkom 
oświatowym największą 
popularnością cieszy się lek-
cja pt. „Polskie symbole nar-
odowe” /poznawanie historii 

polskich symboli narodowych: hymn, godło, flaga... Kształtowanie szacunku 
dla tradycji i wartości kultury narodowej/. Na zdjęciu klasa IVa ze szkoły podsta-
wowej nr 3 w Libiążu oraz prowadząca lekcję - st. bibliotekarz Danuta Drabik. 
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Święto Niepodległości…

- WIESCI SZKOLNE -

Szkolny chrzest
53 pierwszoklasistów Gimnazjum nr 2 oficjalnie zostało 
gimnazjalistami po ceremonii „oczepin”. Uroczystości 
towarzyszyło przedstawienie zorganizowane przez samorząd 
uczniowski pod okiem Haliny Gwóźdź i Marioli Piwowarskiej. 
Wcześniej w oficjalnej części przemawiał dyrektor gimnazjum 
Michał Rapka, który przypomniał nowym uczniom, że wizerunek i 
prestiż szkoły jest budowany przede wszystkim przez nich samych. 
Absolwenci podstawówek stali się oficjalnie gimnazjalistami po 
symbolicznym przejściu z budynku podstawówki do obiektu 
gimnazjum i po otrzymaniu symbolicznych krawatów. Dodatkowa 

oprawa w postaci konkurencji sprawnościowych została zaaranżowane przez Annę Gucik, Annę Korbut oraz Michalinę Czyż. 

Integracja 
przedszkolaków

Przedszkole Samorządowe nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi w 
Libiążu zorganizowało konkurs 
pt. „Jesienny las” dla dzieci 5 
– 6 letnich z terenu naszej gmi-
ny. Miał charakter zabawowo 
- integracyjny i przebiegał w 
kilku etapach. W trakcie spotkań 
dzieci brały udział w zabawach 
integracyjnych, a podczas zorganizowanych zajęć wzbogacały wiadomości na temat 
lasu i jego mieszkańców. W końcowym etapie uczestnicy - mając do dyspozycji róż-
norodne materiały plastyczne i własną bogatą wyobraźnię - wykonywali prace, które 
można obejrzeć na wystawie w holu przedszkola. 
Prace dzieci oceniła Komisja w składzie: Przewodniczący: Jacek Latko Burmistrz Mia-
sta Libiąża; Członkowie: Iwona Kryniger (nauczyciel sztuki), Iwona Warska i Barba-
ra Zuba (nauczyciele plastyki). Decyzją jurorów zwyciężyła Katarzyna Rostecka PS 
Nr 1, drugie miejsce przyznano Natalii Grochal PS Nr 2, a trzecie Julia Łukoś PS Nr 
2. Wyróżnienie otrzymali: Antoni Wątroba PS Nr 1 i Weronika Zając ZSP Gromiec. 
Do wyboru najciekawszych prac zostali zaproszeni także rodzice dzieci uczęszcza-
jących do naszej placówki. W plebiscycie rodziców największą liczbę głosów otrzy-
mały dwie prace: Katarzyny Rosteckiej PS Nr 1 oraz Natali Księżarczyk PS Nr 1. 
Laureaci konkursu odebrali nagrody podczas zabawy andrzejkowej. 

Witaj pierwsza klaso
„Kiedy jesteśmy razem, to nic się nie boi-
my, bo kiedy jesteśmy razem, to wszystko 
zwyciężymy. Więc razem, zawsze razem, 
przyjaciel z przyjacielem, bo sam niewiele 
możesz, a razem możesz wiele..”
Takie motto, przedstawione na ślubo-
waniu, przyświeca tegorocznym pierw-
szakom z ZSP  w Gromcu. Na uroczyste 
pasowanie na ucznia  przybyli również 
rodzice tegorocznych pierwszoklasistów, 
dyrektor Huber Szumniak, sołtys Halina 
Ławczyn, wiceburmistrz Libiąż Maria 
Siuda, nauczyciele i przedstawiciele star-
szych klas. Najmłodsi uczniowie przed 
pasowaniem musieli udowodnić, iż są 
na to gotowi. Koledzy ze starszych klas 
przygotowali dla nich kilka zadań. Były 
one oceniane przez wszystkich zebra-
nych brawami oraz  poprzez podniesie-
nie kwiatka. Wszyscy wykonali zadania 
i zostali pasowani na ucznia przez pana 
dyrektora. Na pamiątkę otrzymali dyplo-
my, pluszowe misie od Samorządu Ucz-
niowskiego, pamiętniki od Komitetu Ro-
dzicielskiego oraz słodycze od rodziców 
i pani sołtys. Uroczystość przygotowała 
wychowawczyni klasy pani Grażyna Sta-
warczyk. Uświetnił ją występ chóru Wio-
linki pod przewodnictwem pani Jolanty 
Dęsoł-Szczerbowskiej.

Przyjaciele zwierząt
Na przełomie października i listopada podsumowano akcję „Zbieramy żołędzie dla 
leśnych mieszkańców” zorganizowaną w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
integracyjnymi i Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Libiążu. Miała ona na celu 
zebranie żołędzi na dokarmianie zwierząt w okresie zimowym, którym zajmuje się 
Koło Łowieckie „Daniel”. Inicjatorem akcji był Henryk Dwornik. W Szkole Pod-
stawowej nr 4 opiekę nad akcją podjął Samorząd Uczniowski z Małgorzatą Boroń i 
Iwoną Kryniger na czele. Szkoła zebrała 700 kg żołędzi. Nagrodą dla klasy 6c, która 
wykazała się największą aktywnością podczas zbiórki, będzie „Lekcja przyrody” 
zorganizowana na teranie koła, połączona z licznymi atrakcjami m.in. pieczeniem 
kiełbasek, pokazem tropienia zwierząt, grą paintball i konkursami. Przyznana zo-
stała także nagroda indywidualna dla Adrianny Kalwińskiej, która otrzymała odtwa-
rzacz MP3. W Przedszkolu Samorządowym nr 2, akcja cieszyła się równie dużym 
zainteresowaniem. Wszystkie grupy 
wzięły udział, za co otrzymały Order 
Przyjaciela Zwierząt. Dodatkowo dla 
przedszkolaków przygotowana zosta-
ła niespodzianka w formie wesołej za-
bawy z maskotkami. Organizatorami 
przedsięwiecia w PS nr 2 były Jolanta 
Januszkiewicz oraz Jadwiga Ring. - 
Udało się zebrać ponad tonę żołędzi 
– podsumował H. Dwornik, sponsor 
nagród i atrakcji dla dzieci.         MW

i w PS nr 4 

w SP nr 4
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 „Sięgali po najwyższe cele”
Chłopcy z klas czwartych szkół podstawowych wzięli udział w turnie-
ju mini piłki ręcznej w hali sportowej w Libiążu. Organizatorem był 
MUKS „ŻAK” Libiąż i PMOS Chrzanów. Rozgrywki zorganizowane 
w ramach projektu „Sięgajmy po najwyższe cele” finansował Urząd 
Marszałkowski w Krakowie. Na boisku wyraźnie dominowali zawod-
nicy SP 2 w Libiążu. Podopieczni B. Kosowskiego wygrali wysoko 
wszystkie mecze. Przewyższali pozostałe drużyny zaawansowaniem 
technicznym oraz organizacją gry. Najwięcej emocji dostarczył mecz o 
II miejsce. Po wyrównanej walce, dopiero w końcówce zespół z Babic 
przeważył szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Ostateczna klasyfika-
cja: 1. SP 2 Libiąż - 4 pkt; 2. SP Babice - 2 pkt; 3. SP 3 Libiąż - 0 pkt.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy, wyróżniający za-
wodnicy pamiątkowe koszulki, a wszyscy pozostali słodycze. Projekt 
„Sięgajmy po najwyższe cele” współfinansowany przez Urząd Mar-
szałkowski w kwocie 4000 zł, dotyczy współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży. a w szczególności: organizacji zawodów sporto-
wych, przejazdu na turnieje i mecze piłki ręcznej oraz wynagrodzenia 
instruktorów.

- SPORT -

3 miejsce ZS
W ramach Powiatowej Licealiady Młodzieży 13 listopada w hali 
sportowej Zespołu Szkół w Libiążu odbył się turniej piłki ręcz-
nej chłopców. Faworytami byli reprezentanci PCE Chrzanów, ale 
wcale zadania nie zamierzali im ułatwiać zawodnicy ZS Libiąż 
, których mecz grupowy był ozdobą całego turnieju. Libiążanie 
byli blisko sprawienia niespodzianki, prowadząc po pierwszej 
połowie. Chrzanowianie nie mogli powstrzymać M. Richerta. 
Dopiero w końcówce kilkoma indywidualnymi akcjami przesą-
dzili losy meczu na swoją korzyść. W drugim pojedynku grupo-
wym libiązanie pokonali 12:9 ZSE-CH Trzebinia. W meczu o 
trzecie miejsce z ZSU-T Trzebinia ZS Libiąż dzięki dobrej grze 
w obronie szybko zdobył przewagę, kontrując Trzebinian. Na 
środku rozegrania świetnie spisywał się M. Burza, kończąc sku-
tecznie akcje gospodarzy. W pewnym momencie podopieczni 
Grzegorza Solarskiego prowadzili nawet 12:4 i wydawało się że 
wynik jest przesądzony, jednak goście zaczęli odrabiać straty,  
przegrywając ostatecz-
nie tylko trzema bram-
kami.
Końcowa klasyfikacja:
1. PCE Chrzanów
2. II LO Chrzanów
3. ZS Libiąż
4. ZSU-T Trzebinia
5. I LO Chrzanów
6. ZSE-CH Trzebinia

Pod dyktando Ratowników
Czternaście drużyn wzięło udział w IV 
Oddziałowym Turnieju Barbórkowym w 
Halowej Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora 
ZG Janina. Bezkonkurencyjny okazał się 
oddział Ratowników, a finał, po bezbram-
kowym pojedynku, rozstrzygnęły dopiero 
rzuty karne. 
W nich Ratownicy wygrali z drugą z nie-
pokonanych w turnieju drużyn - oddział 
ED1. W regulaminowym czasie padł remis 
0:0. Obie drużyny brawurowo przebrnęły 
przez eliminacje w dniu 15 listopada i tak samo bezkonkurencyjne okazały się w swoich grupach w drugim dniu rozgrywek, do 
którego awansowało 8 najlepszych ekip. Ratownicy w swoich niedzielnych meczach pokonali kolejno oddziały: Inżynieryjno-
Techniczny (1:0), G3 (4:1) oraz ED2 (1:0) awansując z pierwszego miejsca do finału turnieju. Podobną drogę przeszli zawodnicy 
ED1, pokonując w grupie kolejno drużyny: MSZ (5:3), GT (5:1) oraz GRP1 (8:0).
Na trzecim miejscu zameldowała się drużyna ED2, która w meczu o „brąz” pokonała oddział MSZ 5:3. Najlepszym strzelcem 
turnieju został Rafał Szkółka (ED1) - autor 13 goli. Najlepszym bramkarzem wybrano Dariusza Putka z drużyny ED2.
Dwudniowy turniej to nie tylko walka o puchar. Na parkiecie stawiły się bowiem do meczu towarzyskiego reprezentacje Urzędu 
Miejskiego w Libiążu oraz Zakładu Górniczego Janina. Po zaciętym spotkaniu zanotowano sprawiedliwy remis 3:3. W przerwie 
natomiast widzów zabawiał zespół cheerleaderek z Gimnazjum nr 1 w Libiążu. Na imprezie nie zabrakło także dobrego humoru, 
który serwowali „Chłopcy zza Buczka” - duet z Ustronia, który zaprezentował swój program biesiadno-kabaretowy. Dla naj-
młodszych były słodkości oraz baloniki rozdawane przez maskotkę ZG Janina - „Krecika”.    

Piłkarze na półmetku…
Zakończyła się runda jesienna sezonu 
piłkarskiego 2008/09 z udziałem 3 klu-
bów z naszej gminy. Po niej znakomite 
nastroje panują w Żarkach i Libiążu, a 
zdecydowanie gorsze w Gromcu. 
GKS „Janina” Libiąż zajmuje drugie 
miejsce w tabeli piątej ligi krakowsko-
wadowickiej. Ma na swoim koncie 32 
pkt w 15 meczach, a do literującej druży-
ny Orła Piaski Wielkie traci 2 pkt. Cała 

runda jesienna była dla piłkarzy Janiny 
bardzo udana. Dopiero w ostatniej kolej-
ce, po przegranym meczu 0-2 ze Spójnią 
Osiek, stracili fotel lidera.         
LKS „Nadwiślanin” Gromiec w szó-
stej lidze wadowickiej plasuje się na 16 
miejscu z dorobkiem 7 pkt. w 15 me-
czach, tracąc 7 pkt. do niezagrożonego 
spadkiem miejsca. Piłkarze Nadwiśla-
nina wygrali tylko raz, remisując cztery 
razy i przegrywając aż dziesięciokrotnie. 

Wiosną czeka ich walka od ligowy byt. 
LKS Żarki zaliczył znakomitą rundę w 
chrzanowskiej klasie A,  po której zaj-
muje pierwsze miejsce z dorobkiem 33 
pkt w 13 meczach,  z przewagą 7 pkt nad 
drugą w tabeli Zagórzanką Zagórze. Pił-
karze z Żarek w rundzie jesiennej nie do-
znali żadnej porażki tracąc tylko punkty 
w meczach zremisowanych z Ruchem 
Młoszowa, Trzebinią Siersza II i Wolan-
ka Wola Filipowska  
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Halloween w Ale!Kino
Kilkudziesięciu miłośników kina grozy  
w wieczór Halloween uczestniczyło w 
projekcji  filmu pt. „Rec” w libiąskim 
Ale!Kino. Oprócz emocji płynących 
z ekranu, o klimat wieczoru zadbały 
upiorne kreatury, które przed seansem, 
przy dźwiękach mrocznej muzyki zaser-
wowały sporą dawkę strachu zgroma-

dzonym w sali. Widzowie nie szczędzili okrzyków przerażenia, a przy okazji drob-
nych konkursów nie zabrakło również upominków, które otrzymali najodważniejsi.

Halowe Turnieje Piłkarskie
Libiąskie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w ha-
lowych rozgrywkach piłki nożnej o Puchar Burmistrza Libią-
ża. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych (do 
lat 15 – roczniki 1990 – 1992 oraz do lat 18 – najstarszy rocz-
nik 1993). Zapisy drużyn (5 osobowe + max 3 rezerwowych) 
do turnieju  można składać w Libiąskim Centrum Kultury w 

pokoju nr 7 do dnia 08.12. (kat. młodsza) i do 15.12. (kat. starsza).  Zawody w naj-
młodszej kategorii odbędą się dnia 14 grudnia 2008, starsi zawodnicy będą rywalizo-
wać 21 grudnia 2008 r. oba na hali sportowej w Libiążu. Turniej ma na celu popula-
ryzację sportu oraz czynnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.

LCK zaprasza do Teatru Słowackiego w Krakowie na 
spektakl Brama Stokera pt.: „Drakula”. Wyjazd 24 stycz-
nia 2009r. (sobota) o godz. 16:00 z parkingu przy Policji 
w Libiążu (przejazd przez Chrzanów). Cena wyjazdu: 
48,00 zł (II miejsca). Zapisy do dnia 19.12.2008r. Wpłat 
można dokonywać 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 Działu Merytorycznego Bożena Kikla tel. 032/627 12 62. 

Pamięci Ks. Tischnera
Z inicjatywy posła Tadeusza Arkita 16 listopada w LCK odbyła się projekcja filmu 
pt. „Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku” w reżyserii Witolda Beresia i 
Artura Więcka. 
Film to pełna ciepła i humoru pochwała myślenia, wolności i radości życia, zreali-
zowany na podstawie książki ks. Józefa Tischnera „Historia filozofii po góralsku”, 
nakręcony pod bacówką ks. Tischnera, gdzie spotykają powołani się do literackiego 
życia bohaterowie książki z przypisanymi rolami i cechami starożytnych filozofów. 
Na projekcji gościli reżyserowie filmu, z którymi widzowie mieli okazję podyskuto-
wać. Seans poprzedziła prezentacja listów Ks. Tischnera. 

Mikołajki w Ale!Kino
Wyprawa na 
księżyc (3D)  

Produkcja:  Belgia 
2008 , Gatunek:  Ani-
macja, Familijny. 
Gramy: 5.12. do 7.12. 
godz. 16:00, Czas 
trwania: 89 min. cena 

biletu: 10 zł (w cenie specjalne okulary)

Kobiety
Produkcja: USA, 
GB 2008, Gatunek: 
Komedia, Gramy: 
12.12. do 14.12. 
godz. 19:00, Czas 
trwania: 114 min. 
cena biletu: 10 zł

To nie tak jak 
myślisz Kotku

Produkcja: Pol-
ska 2008, Gatunek: 
Komedia, Gramy: 
19.12. do 21.12. 
godz. 19:00, Czas 
trwania: 95 min., 
cena biletu: 10 zł

Zaproszenie do muzeum
Efektem tegorocznej współpracy LCK 
z Muzeum Regionalnym im. Olgi Cy-
gankiewicz w Libiążu jest trzytomowy 
inwentarz zbiorów oraz folder poświę-
cony muzeum. Podczas prezentacji 
multimedialnej pokazano na wybra-
nych przykładach charakter zbiorów i 
poszczególnych wystaw. – Dzięki takim 
miejscom jak nasze muzeum możemy 

dowiedzieć się jak dawniej wyglądało życie mieszkańców naszej gminy. Ekspo-
naty rozmieszczone w pięciu adaptowanych na cele muzealne pomieszczeniach: 
Izba Regionalna, Izba Pamięci, Izba Historii, Galeria Twórczości Nieprofesjo-
nalnej, Wystawa Górnicza, pochodzą z darów. Dziś kolekcja nie jest tak często 
uzupełniana jak niegdyś, ponieważ znowu wróciła moda na stare przedmioty i 
mieszkańcy wolą je zachować – mówi Wiesława Szefer. Cenne zbiory ze wzglę-
dów historycznych i kulturalnych udostępniane są do zwiedzania szkołom i 
wszystkim mieszkańcom. Osoby zainteresowane zwiedzaniem proszone są o 
wcześniejszy kontakt z Libiąskim Centrum Kultury.
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X Biesiada Patriotyczna

Tradycyjnie z udziałem chóru Canticum Canticorum
prowadzili Piotr Ciuła i Aneta Gwóźdź

na szkolną nutę...

..zasłużeni obśpiewali swoje „Pegazy”...
..zawiązano przyjaźnie..

na początek hymn..

…karykaturowano… 

…biesiadowano… ...grano…

...do odpowiedzi szli tylko najlepsi uczniowie... ..ktoś wolał w-f.. .. było też wybuchowo..

..a gdy dorośli psocili na przerwach miedzy lekcjami.. ...powagę zachowywali 
najmłodsi...

..nie obyło się bez zgrzytów..
.. zaśpiewali tenorzy z 

Senatu.. ...więc ręce same składały się do oklasków..
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