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- WIEŚCI  Z GMINY -

Złote i diamentowe gody
Chodzili razem do tej samej klasy. Ich miłości nie  
przeszkodziła nawet trzyletnia rozłąka. Potem był ślub, 
a 14 stycznia 2009 r.  zasłużenie, wspólnie z 45 innymi 
parami,  święcili jubileusze pożycia małżeńskiego, które 
przypadły w ubiegłym roku. Państwo Maria i Stefan 
Gucikowie z Żarek są już ze sobą 50 lat. Mają dwie 
córki i czworo wnucząt. – Wzajemny szacunek, spokój, 
zrozumienie i wspólna praca – to ich zdaniem recepta 
na udany związek. Razem nimi odznaczenia Prezydenta 
RP wręczono jeszcze 36 parom.  – Otrzymują je 
małżeństwa, które w danym roku obchodzą 50 rocznicę 
ślubu. Przyznawane są na wniosek samych jubilatów lub 
innych osób – wyjaśnia Renata Wosik, kierownik USC 
UM w Libiążu. - Po otrzymaniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, występuje się do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność każdego z jubilatów. 
Po stwierdzeniu niekaralności  przygotowujemy  wnioski o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie do 
Wojewody, który przekazuje je do Kancelarii Prezydenta RP. 
Wśród tegorocznych jubilatów była 9 par mających na swoim koncie już 60 lat w związku małżeńskim. – Poznaliśmy 
się na festynie w Libiążu. Zaczęło się od tańca i trwa do dziś – wspomina Marian Trybuś, który z żoną Marią święci 
sześćdziesięciolecie wspólnego pożycia. – Przez te wszystkie lata bywało różnie, były chwile trudne ale i szczęśliwych nie 
brakowało. Państwo Trybusiowie dochowali się dwojga dzieci, czterech wnucząt i trzech prawnucząt. 
Tradycyjnie uroczystości Jubileuszu Par Małżeńskich zorganizowano w auli Zespołu Szkół w Libiążu. Małżeństwa naszej 
gminy uhonorowali przedstawiciele władzy samorządowej - Burmistrz Jacek Latko, jego zastępcy Maria Siuda i Jarosław 
Łabęcki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Bigaj, a także Poseł Tadeusz Arkit. Przygotowano także program 
artystyczny. Dla seniorskich małżeństw wystąpił Zespół Śpiewaczy Macierzanki KGW z Żarek przy akompaniamencie 
Stanisława Dwornika, a w solowym repertuarze wokalnym zaprezentował się Marek Dwornik. 	 	 PS

Pary zgłoszone w 2008r. do jubileuszu 60-lecia pożycia 
małżeńskiego: 
Rozalia i Józef Baran, Józefa i Albin Kania, Eugenia i 
Augustyn Nędza, Justyna i Ludwik Pawela, Władysła-
wa i Marian Pitak, Stanisława i Franciszek Śmiałek, 
Stefania i Jan Trybała, Maria i Marian Trybuś,  Stani-
sława i Stanisław Wronka. 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
świętowali: 
Czesława i Dominik Banasik, Zofia i Józef Basza, 
Genowefa i Szymon Bartoszek, Maria i Maksymi-
lian Bochenek, Kazimiera i Fryderyk Braska, Józefa 
i Józef Cyganik, Danuta i Józef Dłubiesz, Albina i 
Mieczysław Dziwak, Maria i Stefan Gucik, Stanisława 
i Krzysztof Gworek, Weronika i Władysław Józe-
faccy, Mieczysława i Edward Kania, Olga i Józef 
Kądzior, Józefa i Kazimierz Koczur, Helena i Antoni 
Kosowscy, Krystyna i Jan Kosowscy, Paulina i Wit 
Kosowscy, Krystyna i Tadeusz Lasota, Janina i Zbig-
niew Lelito, Danuta i Mieczysław Michałów, Danuta 
i Jan Nędza, Janina i Henryk Nowakowscy, Sabina 
i Henryk Olkuscy, Franciszek i Władysława Pincz-
er, Czesława i Stanisław Posiadała, Stefania i Fran-
ciszek Ptasińscy, Irena i Władysław Rozmus, Janina 
i Józef Szafran, Zofia i Henryk Szyjka, Weronika i 
Józef Środa, Filomena i Władysław Tabor, Justyna i 
Józef Toporek, Helena i Konstanty Waligóra, Krysty-
na i Władysław Wolscy, Stefan i Stefania Zemirek, 
Krystyna i Jan Zuba. 

64 rocznica wyzwolenia Libiąża
W tym roku Libiąż obchodzi 64 rocznicę wyzwolenia 
spod okupacji hitlerowskiej. Z tej okazji 23 stycznia 
przy obelisku upamiętniającym wyzwolenie podobozu 
„Janinagrube” w dzielnicy Obieżowa odbyły 
się uroczystości upamiętniające te wydarzenia. 
Zgromadzonych przed pomnikiem przywitał 
Wiceburmistrz Libiąża Jarosław Łabęcki, który w swym 
przemówieniu podziękował wszystkim zebranym za 
uczestnictwo w tych obchodach. - Szczególnie dziękuje, 
przybyłym kombatantom, to dzięki wam możemy, żyć 
w wolnej Polsce – podkreślił. Zaznaczył także, iż 
wspólnym obowiązkiem jest przekazanie wiedzy o 
tamtych czasach młodym mieszkańcom naszego miasta, 
aby i oni nie zapomnieli o trudnych losach polskiej 
historii. Po złożeniu kwiatów przez przedstawicieli 
gminnych organizacji i stowarzyszeń, uroczystości 
przeniosły się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
gdzie swój wykład na temat podobozu „Janinagrube”, 
wygłosił dr Piotr Letkiewicz – pracownik Państwowego 
Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. W 
swojej prezentacji przedstawił historię podobozu i jego 
więźniów. Przy pomocy zdjęć pokazał zarys obozu i jego 
nieznane dotąd fakty w czasie okupacji hitlerowskiej, 
czym wzbudził ciekawość szczególnie starszego grona 
przybyłych. Faktów na temat wyzwolenia samego 
Libiąża za wiele nie ma. Doktor przypuszcza jednak, 
iż front wyzwoleńczy przechodzący przez miasto był 
krótkim epizodem.    MF
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Kolejny krwiobieg miłości
Po raz piąty w historii, a po raz drugi razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy libiąskie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zorganizowało ak-
cję zbiórki krwi. Zgłosiło się 27 osób, które w sumie oddało 12 litrów krwi. 
Na koncie stowarzyszenia działającego przy parafii św. Barbary, w ramach 
inicjatyw zwanych „krwiobiegami miłości”, jest już ponad 74 litrów krwi. 
- Nie udało by się przeprowadzić akcji bez pomocy przemiłych pań pielęg-
niarek z RCKiK z Chrzanowa oraz pani dr B. Baci-Boroń, które za każdym 
razem chętnie zgadzają się nam pomóc i obejmują troskliwą opieką daw-
ców – wyjaśnia prezes KSM w Libiążu Justyna Matyja. – Jesteśmy także 

wdzięczni ZKKM za wieszanie plakatów w autobusach.
Następną tego typu akcję organizatorzy planują powtórzyć 31 maja, a do udziału w niej zapraszają szczególnie podkreślając, że 
jest to praktycznie bezbolesne.          PS

Sentymentalna wizyta
Jak co roku w okresie poświątecznym emerytowani pracownicy Urzędu Miejskiego odwiedzili miejsce swojej pracy zawodowej. 
W sali ślubów ugościli ich Burmistrzowie Libiąża, a do życzeń noworocznych dołączył się obecny na spotkaniu, Poseł Tadeusz 
Arkit. Uczestnicy mieli okazję nie tylko powspominać dawne czasy, ale również porozmawiać o planowanych działaniach 
gminy na 2009r.

Jak w Las Vegas
Promocja gminy Libiąż poprzez podniesienie jej atrakcyjności i este-
tyki, a także inspirowanie mieszkańców do współtworzenia atmosfery 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku były głównymi celami ogło-
szonego w grudniu konkursu na najpiękniej oświetloną posesję i balkon 
w naszej gminie. 
- Wszystko zaczęło się od dekoracji miasta, co stało się bodźcem dla 
naszych mieszkańców, aby w ten sposób przyozdabiać własne posesję. 
Cieszy, że z roku na rok przybywa oświetlonych domostw – wyjaśnia 
Burmistrz Jacek Latko.
W kategorii „posesji” udział wzięli Mieczysława i Edward Kania 
(Libiąż), Krzysztof Miziołek i Teresa Kujawska (Żarki), Franciszek 
Handzlik, Zbigniew Zapiór, Eugeniusz Nędza, Teofil Szczupał i Robert 
Ostrowski (Gromiec). Balkony zgłosili Dorota Binger z Libiąża i Sta-

nisława Skupień z Żarek. 
Oceniając wystrój zewnętrzny posesji/balkonu, walory estetyczne, pomysłowość i nawiązanie do tradycji świąteczno – nowo-
rocznej komisja w składzie: Bogusława Zychowicz (LCK), Agnieszka Rembiecha i Katarzyna Wiażewicz (UM) w kategorii 
najładniej oświetlonej posesji przyznała główną nagrodę Mieczysławie i Edwardowi Kaniom. W drugiej kategorii wygrał balkon 
Stanisławy Skupień.
Państwo Kaniowie do oświetlenia swojej posesji na ul. Polnej użyli około 6 tysięcy żaróweczek. Samo przygotowanie dekoracji 
pochłonęło niemal miesiąc czasu. – Najpierw mąż wsiadł w samochód i objechał okoliczne ulice by podpatrzyć innych i nie po-
wielać ich pomysłów. Potem ustaliliśmy wspólną koncepcję, a samo wykonanie to już jego zasługa – zdradza pani Mieczysława. 
– Wbrew pozorom nasze rachunki za prąd nie wzrosły aż tak drastycznie. Łącznie z dodatkowym oświetleniem w domu w ilości 
1500 sztuk to dodatkowe 50 zł do miesięcznych rachunków – dodaje pan Edward. 
Zwycięski balkon Stanisławy Skupień łącznie oświetliło dwa tysiące żarówek, a dekorowali go mąż i zięć, który nawet wdrapy-
wał się na dach…
Warto brać udział w organizowanych już od dwóch lat konkursie, ponieważ zawsze na najlepszych czekają cenne nagrody rze-
czowe. (zdjęcia konkursowych posesji i balkonów na str. 15)       PS
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Noc Trzech Króli
Uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzona 6 stycznia, znana jako Święto Trzech 
Króli jest okazją do tradycyjnego gminnego spotkania opłatkowego organizowanego 
przez Urząd Miejski oraz Libiąskie Centrum Kultury przy współpracy z chórem Can-
ticum Canticorum na czele z Piotrem Ciułą. Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 
18.00 w kościele p.w. Św. Barbary, po której odbył się Koncert Noworoczny chóru 
Canticum Canticorum. Dla uczestników spotkania opłatkowego przygotowano atrak-
cje na placu kościelnym jak ognisko czy sztuczne ognie. Dzięki współpracy gmin-
nych organizacji tj. OSP Moczydło, Koła Wędkarskiego nr 33, OSP Libiąż, Koła Ło-
wieckiego „Daniel”, OSP Żarki, Koła Gospodyń Wiejskich z Libiąża, Żarek i Gromca 

możliwy był smaczny poczęstunek. Największy zachwyt u najmłodszych wzbudził zaprzęg konny z saniami pana Bogdana Sitka.

Nowa świątynia
Od czwartku 15 stycznia br. znany jest ostateczny projekt kościoła, 
który powstanie przy ul. Traugutta w Gromcu. W grudniu 2007 roku 
kardynał Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski – erygował 
tamtejszą parafię. Od tego momentu rozpoczęły się przygotowania 
i prace nad budową świątyni. W wyniku dużego zaangażowania pa-
rafian powołana została Rada Budowlana, działająca społecznie, w 
skład której wchodzi pięć osób: Mieczysław Miska, Józef Olejarz, 
Stanisław Wanat, Kazimierz Saternus, Tadeusz Sieczkowski. 
Spośród wielu ofert Rada Budowlana wybrała projekt, którego auto-
rem jest architekt Michał Kuczmiński z Katowic. Projekt przedłożo-
ny został w kurii, gdzie spotkał się z dużą przychylnością. Głównym 

założeniem w projekcie było powiązanie estetyki i prostoty w jednej bryle. Współczesna architektura łączy się poprzez zastoso-
wanie niektórych rozwiązań architektury dawnej. Nowoczesna  fasada, o kształcie odwróconego kielicha, współgra z bocznymi 
nawami nawiązującymi do dawnych rozwiązań podcieniowych. Wejścia do naw bocznych zdobione ścianami w kształcie pół-
kola z rozetą. W jednej z nich wejście dostosowane do potrzeb  niepełnosprawnych. Bazylikowy układ kościoła (nawa główna 
- ok.12 – 15m- wyższa od bocznych) akcentował będzie obecność sacrum, gdyż jak podkreśla ks. Zdzisław Bury - „poczucie 
sacrum jest najważniejsze, a uzyskać je możemy dzięki bryle i światłu”. Kubatura kościoła wynosić będzie 450m2 oraz 50m2	
chór. We wnętrzu nawy będą przedzielone kolumnami. Nawa główna zakończona półkoliście prezbiterium na podwyższeniu 
wykonanym w marmurze. W prezbiterium umieszczony będzie obraz Matki Boskiej Różańcowej (patronki kościoła), po bokach 
obrazy Jezusa Miłosiernego i Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy kościele od strony boiska sportowego powstanie parking.
-Zakupiono materiał potrzebny do początkowych prac budowlanych (deski, stal, cegła), które rozpoczną się w czerwcu br. Od po-
czątku pracujemy w systemie gospodarczym i tak też będzie nadal. Powołany zostanie kierownik i dwóch pomocników. Liczymy 
na pomoc mieszkańców, wśród których jest dużo świetnych fachowców. W ciągu roku wykonaliśmy ogromna pracę związaną z 
różnego rodzaju formalnościami. Chciałbym w tym miejscu skierować słowa  podziękowania władzom naszej gminy za otwar-
tość i pomoc w tym zakresie.  Budowa rozplanowana jest na kilka etapów, uzależnionych od środków finansowych. W tym roku 
powstaną fundamenty i prawdopodobnie mury plebani – mówi ks. proboszcz Zdzisław Bury.   MW
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ZUK zadba o czystość
Gmina Libiąż zawarła 2 stycznia umo-
wę na oczyszczanie dróg, chodników, 
placów i parkingów na terenie gminy 
na 2009 r. z firmą „Zakład Usług Ko-
munalnych” z Oświęcimia, wyłonio-
ną w drodze przetargu. Zakres umowy 
obejmuje oprócz utrzymania porządku 
na drogach, chodnikach, placach i par-
kingach, opróżnianie ulicznych koszy, 
zbieranie śmieci z terenów przylegają-
cych do głównych ciągów ulicznych, 
chodników i placów, terenów zieleni 
miejskiej, a także innych terenów gmin-
nych, likwidacje dzikich wysypisk, 
transport odpadów komunalnych zebra-
nych podczas akcji ekologicznych do 
miejsca ich unieszkodliwienia, wywóz 
odpadów komunalnych pochodzących 
z budynków Urzędu Miejskiego Straży 
Miejskiej. Umowa została zawarta na 
łączną kwotę 112 994,95 zł brutto.

Działki na sprzedaż
Już końcem lutego będzie można bez-
przetargowo kupić dwie działki znaj-
dujące się w Żarkach w rejonie ul. 
Pstrowskiego (2273/4 o pow. 0,0122 ha i 
2273/5 o pow. 0,0011 ha), a także dział-
kę nr 1704/19 o pow. 0,0076 ha przy ul. 
Wojska Polskiego. W drodze przetargu 
będzie można kupić na początku kwiet-
nia działki w rejonie ul. Wspólnej:
- działka nr:1518/1,1517/1,5700/1,1515/
6 o łącznej powierzchni 0,1015 ha
- nr 1496/5 o pow. 0,0893 ha
- nr 5697/6 o pow. 0,0834 ha
- nr 5697/5 o pow. 0,0744 ha
- nr 5697/3 o pow. 0,1047 ha
- nr 5697/2 o pow.0,0953 ha
- nr 5697/1 o pow. 0,0907 ha

Lokalna koalicja
Dotychczasowe działania Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Libiążu na rzecz 
mieszkańców ulicy Obieżowej, nie za-
kończyły się festynem pod hasłem „Na-
sza Obieżowa”. Mieszkańcy tej części 
Libiąża ciągle mogą liczyć na wsparcie 
w ramach działania Centrum Aktywno-
ści Lokalnej przy OPS, czego kolejnym 
dowodem jest spotkanie, które miało 
miejsce 2 grudnia br. Było to zebra-
nie partnerów lokalnych deklarujących 
chęć współpracy przy rozwiązywaniu 
problemów występujących na tym tere-
nie, w którym uczestniczyli mieszkańcy 
oraz przedstawiciele Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Urzędu Miejskiego, Rady 
Miejskiej, Policji, Straży Miejskiej i 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek”. 

Dyskutowano m.in. o tym, co najbar-
dziej przeszkadza zainteresowanym i 
jak temu zaradzić. Kolejnym krokiem 
będzie spotkanie lokalnej koalicji z mło-
dymi mieszkańcami, a jego celem będzie 
rozpoznanie problemów i potrzeb mło-
dzieży z tej ulicy i zastanowienie się nad 
możliwością ich wspólnej realizacji.

Działania Staży Miejskiej
W związku z dużymi opadami śniegu, 
jak i bardzo niskimi temperaturami, 
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Li-
biążu kontrolowali miejsca potencjalne-
go pobytu osób chroniących się przed 
zimnem i opadami śniegu, w których 
mogło dojść do zagrożenia ich zdrowia 
lub nawet życia. Znalezione osoby nie 
posiadające miejsca stałego pobytu są 
odwożone są do noclegowni, a jeśli znaj-
dują się pod wpływem alkoholu to trafia-
ją do Izby Wytrzeźwień do Jaworzna.
Pomyślnie zakończyła się też współ-
praca funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
z pracownikami socjalnymi Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Libiążu, której 
celem było odwiedzenie rodzin i miejsc, 
by sprawdzić ich warunki bytowe pod-
czas mroźnych dni. Miejsca, jak i rodzi-
ny wskazywane były przez pracowników 
socjalnych, którzy na bieżąco odwiedza-
ją potrzebujących z terenu gminy.
Jednocześnie kierujemy apel do miesz-
kańców, którzy zauważyli osoby prze-
bywające na otwartej przestrzeni lub 
na klatkach schodowych ewidentnie nie 
mających gdzie się podziać, aby skon-
taktowały się z funkcjonariuszami Staży 
Miejskiej lub pracownikami Ośrodka 
Pomocy Społecznej i powiadomiły o za-
istniałej sytuacji.
Numery kontaktowe:
Straż Miejska w Libiążu nr tel. 032/ 627-
19-66 lub 604-08-53-67
Ośrodek Pomocy Społecznej nr tel. 032/ 
627-74-66 lub 627-78-25

Obowiązki właścicieli posesji
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, właściciele nieruchomo-
ści są obowiązani do utrzymywania czy-
stości i porządku przez: „uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki chod-
nik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą do ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości, właściciel nieruchomo-
ści nie jest obowiązany do uprzątnięcia 

chodnika, na którym jest dopuszczony 
postój lub parkowanie pojazdów samo-
chodowych” Ustawa z dn.13.09.1996r.
Rozdz.3, Art.5, pkt 4. jak i Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Libiąż, przyjęty Uchwałą Nr 
XLVII/261/2006 z dnia 7 lipca 2006r.

Utrzymanie infrastruktury 
Na podstawie ogłoszonego przetargu 
nieograniczonego na bieżące utrzy-
manie dróg w Gminie Libiąż rok 
2009, wyłoniono wykonawcę, którym 
została firma „Zakład Remontowo-
Budowlany i Projektowania Dróg i 
Ulic”. Zakres umowy obejmuje: na-
prawę cząstkową nawierzchni dróg i 
chodników, naprawę i utrzymanie po-
boczy.
Za bieżące utrzymanie oznakowania 
dróg, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i kanalizacji deszczowej 
na terenie gminy Libiąż w 2009 r. 
odpowiadać będzie firmą „KORAL” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu, wy-
łoniona w wyniku przeprowadzonych 
postępowań o zamówieniach publicz-
nych. Zakres prac obejmuje:
- wymianę uszkodzonych i dobudowę 
znaków pionowych,
- odtworzenie i wykonanie nowego 
oznakowania poziomego
- wymianę uszkodzonych i zabudowę 
nowych elementów urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.
- odmulanie kanałów otwartych,
- naprawę elementów umocnień dna i 
skarp rowów,
- czyszczenie przepustów, studzienek 
kanalizacyjnych i przykanalików, 
- wymianę uszkodzonych wpustów 
ulicznych.

Kto odśnieża?
Z i m o w e 
u t rzymanie 
dróg, chodni-
ków, placów, 
p a r k i n g ó w 
na terenie 
gminy Libiąż 
w 2009 roku 
prowadzą:

- na terenie miasta Libiąż odpowiada 
Zakład Usług Komunalnych z Oświę-
cimia, tel. 33 842 48 05 (w godzinach 
7-14 dni robocze), 509 138 277 oraz 
607 561 472 (całodobowe).
- na obszarze sołectw Żarki i Gromiec 
odśnieża Firma Usługowa „KRISS” 
z Żarek, telefon całodobowy 503 077 
030 
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Z prac Rady Miejskiej

Nowa klasyfikacja działalności 
gospodarczej

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewi-
dencja Działalności Gospodarczej, in-
formuje, iż  w dniu 01.01.2008 roku 
weszło w życie Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 
roku wprowadzające zupełnie nową 
Polską Klasyfikację Działalności, 
zwaną PKD 2007. Obecna klasyfika-
cja różni się całkowicie w stosunku do 
poprzednio obowiązującej PKD 2004. 
Rodzaje działalności w niej przewi-
dziane otrzymały nową numerację. 
W związku z powyższym przedsiębior-
cy wpisani do ewidencji działalności 
gospodarczej przed dniem 01.01.2008 
roku mają obowiązek zmiany starej 
numeracji tj. PKD 2004, na nową do 
dnia 31 grudnia 2009 roku.
Celem uzupełnienia braków jw. można 
się zgłosić do ewidencji działalności 
gospodarczej pokój nr 103, I piętro.
Ewentualne informacje są udzielane 
pod numerem telefonu 0-32-624 92 
38.

Przetarg na 
„Wesołe Miasteczko”

Burmistrz Libiąża ogłasza przetarg 
ustny nieograniczony na wydzierża-
wienie 2000 m2 działki nr 1884/9 po-
łożonej w Libiążu przy ul. Paderew-
skiego z przeznaczeniem na lokaliza-
cję urządzeń „Wesołego Miasteczka” 
w czasie trwania Dni Libiąża 2009 

W dniach od 1 do 3 grudnia 2008r. odbyły się posiedzenia komisji: Oświaty i Spraw Społecznych, ds. Komunalnych, Rewizyjnej 
oraz ds. Planowania i Budżetu Gminy na których opiniowano projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Libiąż na 2009 rok.
W dniu 9 grudnia 2008r. na posiedzeniu komisji Oświaty i Spraw Społecznych przedstawiony został temat w/s ewaluacji Polityki 
Oświatowej w gminie Libiąż, 10 grudnia komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie gospodarki mieniem komunal-
nym oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.
W dniu 16 grudnia na posiedzeniu Komisji ds. Komunalnych Prezes RPWiK Pan Emil Tobolski  przedstawił informację na temat 
przewidywanych podwyżek wody i ścieków przez RPWiK w 2009r. Ponadto komisje na swoich posiedzeniach opracowywały 
plany pracy komisji na 2009 rok.
19 grudnia 2008 roku odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej na której został uchwalony budżet gminy Libiąż na 2009 rok oraz 
podjęta została uchwała w sprawie zawiedzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.                  Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Bigaj

Sylwetki radnych
Antoni Skupień, lat 56, emeryt, górnik, pierwsza kadencja jako radny (zastępca przewodniczącego komisji 
komunalnej), sołtys Żarek. - Praca w samorządzie jest dla mnie zaszczytem, a zarazem dużym obowiązkiem 
wobec ludzi, którzy na mnie głosowali. Uważam, że praca radnego nie może polegać tylko na składaniu 
wniosków do burmistrza, ale również na szukaniu środków na zrealizowanie zamierzonych celów. Wysoko 
cenię sobie współpracę z burmistrzem, zastępcami oraz urzędnikami gminy, która układa się wzorowo. Je-
żeli chodzi o pracę w Żarkach na rok 2009 na razie nie będę się wypowiadał, myślę, że to będzie widoczne 
na koniec roku. 	 	 	 	 	 	 	 (informacje własne)

roku na okres nie krótszy niż 5 dni. 
1. Działka nr 1884/9 o powierzchni 
0,4911 ha położona przy ul. Paderew-
skiego w Libiążu, obręb Libiąż Mały, 
zapisana jest w KW 30548 Sądu Rejo-
nowego w Chrzanowie jako własność 
Gminy Libiąż.
2. Cena wyjściowa czynszu dzier-
żawnego do przetargu za jeden dzień 
dzierżawy wynosi netto 145,00 zł.
3. Do czynszu dzierżawnego dolicza 
się 22% podatek VAT.
4. Wadium w wysokości 145,00 zł ( 
słownie: sto czterdzieści pięć złotych) 
należy wpłacać przelewem najpóźniej.
do dnia 20 lutego 2009 r. na konto 
Urzędu Miejskiego w Libiążu w Ban-
ku Spółdzielczym O/ Chrzanów Nr 
5484440008 0000 02503471 0003 .
5. Przetarg odbędzie się w Urzędzie 
Miejskim w Libiążu w dniu 25 lutego 
2009 r. o godz. 10 00 w sali ślubów .
6. W przetargu można uczestniczyć 
osobiście lub przez osobę mającą peł-
nomocnictwo pisemne.
7. Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
dzierżawy gruntu.
8. W przypadku ujawnienia elemen-
tów uzbrojenia podziemnego na dzier-
żawionej działce każda ze stron ma 
prawo odstąpić od umowy dzierżawy.
9. Wszelkie koszty związane z wy-
dzierżawieniem gruntu ponosi dzier-
żawca .
10. Szczegółowych informacji udziela 
Wydział Architektury, Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomościami (pokój nr 
11, tel. 032 624-92-28 ).

Podziękowanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Li-

biążu składa serdecznie podzięko-

wania Właścicielowi Ośrodka Szko-

leniowego w Trzebini Panu Józefowi 

Kuciowi za wykonanie bezpłatnych 

usług transportowych w celu prze-

wiezienia artykułów żywnościowych 

z Caritas Polska w Krakowie przy 

ul. Bronowickiej 78 do Libiąża. 

Dziękujemy także wszystkim oso-

bom biorącym udział w zrealizowa-

niu tego przedsięwzięcia.   

Już inwestują 
Na osiedlu Flagówka, przy Alei Jana 
Pawła II trwają prace budowlane pry-
watnych inwestorów, których efektem 
będzie powstanie czterech budynków 
o charakterze usługowo-mieszkanio-
wym na terenach przeznaczonych pod 
przyszłe centrum miasta (zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego). Cztery opisywane 
działki mają powierzchnię 72m2 każ-
da.	



Kurier Libiąski nr 43 2009�

- KURIER LIBIĄSKI -

Libiąż - historia i tożsamość
Pierwsze wzmianki o Libiążu sięgają bardzo odległych czasów. Przez ten teren przebiegał bardzo ważny szlak komunikacyjny 
ówczesnej Europy. Jego początek miał miejsce na Rusi, wiódł do Krakowa i dalej przez Bramę Morawską na zachód i południe 
Europy. W czasach średniowiecza tereny obecnego Libiąża należały do plemienia Wiślan. Ziemie te stanowiły początkowo 
część Księstwa Wielkomorawskiego. W późniejszych czasach doszło do ich podboju przez Mieszka I i włączenie ich do 
Państwa Polskiego. Później ziemie Wiślan zaczęto nazywać Małopolską. Libiąż podlegał wtedy rejencji krakowskiej. Okres 
rozbicia dzielnicowego przyniósł zmiany administracyjne, które dotknęły także Libiąż. Ówczesny Książe Krakowski Kazimierz 
Sprawiedliwy w celu załagodzenia konfliktu ze swoim bratankiem Mieszkiem Plątonogim (księciem Śląskim) ofiarował mu 
zachodnią część Księstwa Krakowskiego. Libiąż jako osada Grodu Oświęcimskiego został przyłączony po raz pierwszy do Śląska, 
który z kolei podlegał królowi czeskiemu. Taki stan utrzymywał się do roku 1454, kiedy to kardynał ks. Zbigniew Oleśnicki 
wykupił Księstwo Oświęcimskie. Ziemia Oświęcimska z Libiążem była rejonem autonomicznym. Dopiero rok 1569 (Unia 
Lubelska) unormował relacje tych ziem z Państwem Polskim. Kolejne lata były stosunkowo spokojne na tym terenie. Kolejne 
zmiany przyniósł XVII wiek i toczące się wojny ze Szwecją, Rosją oraz Konfederacja Barską. W wyniku trzeciego rozbioru 
Polski (1795 rok) ziemie te włączane zostają do Cesarstwa Austriackiego. Ważne daty w kwestii przynależności tych ziem to 
1809 rok, kiedy Libiąż staje się częścią Księstwa Warszawskiego oraz 1815 rok (Kongres Wiedeński) – Libiąż w ramach powiatu 
chrzanowskiego przeniesiono do nowego obszaru autonomicznego Wolnego Miasta Krakowa (późniejszej Rzeczpospolitej 
Krakowskiej). Kolejna zmiana przynależności tych ziem wiąże się z datą 1809, kiedy to Libiąż staje się częścią Księstwa 
Warszawskiego, jednak po Kongresie Wiedeńskim w 1815 Libiąż w ramach powiatu chrzanowskiego zostaje przeniesiony do 
nowego obszaru autonomicznego Wolnego Miasta Krakowa (późniejszej Rzeczpospolitej Krakowskiej). Do I Wojny Światowej 
Libiąż znajdował się w tak zwanej Galicji. Po odzyskaniu niepodległości w 1918, przeprowadzono reformę administracyjną, 
w wyniku, której Libiąż stał się częścią powiatu chrzanowskiego województwa krakowskiego. Taki stan utrzymał się do roku 
1975 (za wyjątkiem II wojny światowej). Wówczas władze komunistyczne włączyły uprzemysłowiony powiat chrzanowski z 
Libiążem do województwa katowickiego. Libiąż stał się miastem śląskim na następne 24 lata. W 1999 roku przeprowadzano 
reformę administracyjną, przywracając go do województwa małopolskiego.

***
Libiąż, jako wieś rolnicza był jednostką spójną, a wartością społeczną była ziemia. Jednak rozwój miasta, a przede wszystkim powstanie 
kopalni zmieniło jej charakter. Kopalnia wymusiła zmiany w strukturze społecznej wsi. Wiązało się to przede wszystkim z popytem 

na pracowników przemysłowych. Nowo powstały zakład pracy potrzebował 
doświadczonych osób, powiązanych z górnictwem. Spowodowało to napływ 
ludności obcej do Libiąża. Pierwsza fala migracji miała miejsce między 
rokiem 1905, a 1914 r. Wtedy też zaczęły powstawać pierwsze kolonie 
górnicze (Obieżowa, Leśniowa, Urzędnicza). Społeczność została poszerzona 
o element napływowy. Nowi mieszkańcy różnili się od miejscowej ludności. 
Byli to wyspecjalizowani górnicy, którzy podkreślali swoja odmienność 
i nie wykazywali chęci asymilacji. Zamieszkiwali nowo powstałe kolonie, 
oddalone o 2 km od wsi. Wśród społeczności pojawia się kategoria „swoich” 
i „obcych”. Pierwsze antagonizmy między tymi dwiema grupami były 
spowodowane różnicami w zajmowanych stanowiskach. Nowi mieszkańcy, 

jako wyspecjalizowani górnicy zajmowali stanowiska nadzorcze i organizacyjno-kontrolne. Pracownicy lokalni byli im podlegli. 
Dochodziło do konfliktów między miejscowymi robotnikami „Polakami”, a sztygarami, których nazywano „Prusakami”. Proces 
asymilacji nie przebiegał więc w łatwy sposób. Mieszkańcy koloni robotniczych dzielili się na dwie grupy (Ślązacy i Ostrowiacy). 
Ma to związek z rokiem 1921, kiedy to do Libiąża przybyło ponad 100 górników, Polaków z kopalń Morawskiej Ostrawy (ówczesna 
Czechosłowacja). Nazywano ich cudzoziemcami. Styl życia obu grup znacznie różnił się od siebie. Mieszkańcy kolonii zarobione 
pieniądze wydawali na konsumpcyjne. Budziło to niechęć gospodarzy - robotników (rdzennych mieszkańców), którzy swój zysk 
inwestowali w inwentarz, lub zakup ziemi. Trudny czas nastał w okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego. Dochodziło do walk o 
pracę. Społeczeństwo gospodarzy, nie zaakceptowało przybyszów. Sytuacja uległa zmianie po zakończeniu drugiej wojny światowej. 
Tragiczne wydarzenia ukształtowały nowa mentalność całego społeczeństwa. Po roku 1945 kopalnia rozbudowała się, tym samym 
potrzebowała większej ilości pracowników. Nadeszła, więc kolejna fala migrantów. Byli to repatrianci z ZSRR, reemigranci - górnicy 
z Francji, oraz chłopi z innych stron Polski. Na potrzeby nowych mieszkańców rozbudowano kolonie. Nowi przybysze nie byli już tak 
zorganizowaną grupą i dochodziło do częstych sprzeczek. Stara społeczność z kolonii postanowiła zmienić zamieszkanie. Mieszkańcy 
kolonii zaczęli budować własne domy obok domostw rdzennych Libiążan. Wspólne obcowanie, chodzenie dzieci do jednej szkoły, 
uczęszczanie do jednego kościoła integrowało mieszkańców.      (oprac. MF)

40 lat minęło…
Okolicznościowa wystawa fotograficzna przygotowana przez 
LCK była pierwszym akcentem obchodów 40 rocznicy nada-
nia praw miejskich Libiążowi. Na posiedzeniu Rady Miejskiej 
14 stycznia podjęto uchwałę o zwołaniu Uroczystej Sesji Rady 
Miejskiej z okazji tego właśnie jubileuszu. Powołany został tak-
że komitet ds. obchodów pod przewodnictwem Wiceburmistrza 
Jarosława Łabęckiego. 
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Święto filatelistów
Początek roku to kolejna okazja do podsumowania działalności fila-
telistycznej. 12 stycznia LCK – owska „NISZA” gościła członków 
Libiąskiego Koła Filatelistycznego przy LCK. Pasjonaci znaczków 
spotkali się w tym dniu z okazji Dnia Filatelisty. Spotkaniu towarzy-
szyła wystawa zorganizowana przez członków klubu. W tym roku 
libiąscy fani zbierania znaczków będą świętować 20 rocznicę powsta-
nia swojego koła. Polski Związek Filatelistów – koło nr 88 Libiąż 
został założony w czerwcu 1989 r. przez kilku lokalnych kolekcjo-
nerów. Jednym z inicjatorów powstania klubu był obecny prezes 
– Edward Iwaniak, który może poszczycić się największą kolekcją 
spośród wszystkich kolegów. W jego zbiorach znajdują się 3 główne 
eksponaty – jednolite zbiory filatelistyczne, logicznie posegregowane 
(„Medycyna naturalna”, „Ziołolecznictwo” oraz „Pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski”). Każdy eksponat to 80 kart. Równie ciekawe eks-
pozycje posiadają także Andrzej Lebiecki („Podziemna eksploatacja 
złóż”) i Leszek Kwaśny („Republika Południowej Afryki” oraz „Na-
mibia”). Pozostali filateliści to głównie posiadacze równie cennych 
zbiorów tradycyjnych. Koło zrzesza obecnie 17 członków i zaprasza 
do swoich szeregów nowych pasjonatów. 	 	 MF	

ART- TALENT 2009

Libiąskie Centrum Kultury oraz Amatorski Ruch 
Artystyczny„KANON” zaprasza do udziału w Ogólno-
polskim Konkursie Młodych Artystów Nieprofesjonal-
nych. Jest on cyklicznym, corocznym przeglądem twór-
czej pracy młodzieży, adresowany do osób w wieku od 
14 do 26 lat. Cele imprezy to wymiana doświadczeń, roz-
wijanie wrażliwości artystycznej oraz promocja młodych 
artystów, a także konfrontacja upodobań ich sposobu poj-
mowania świata. 
Komisji konkursowej przewodniczył będzie wykładowca 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Warunki uczestnictwa:
1. Twórca może zgłosić najwyżej 3 prace  podpisane 

imieniem i nazwiskiem, wiekiem i  adresem oraz 
tytułem pracy /w razie nie spełnienia  powyższego 
warunku prace nie wezmą udziału w konkursie i wy-
stawie./

2. Temat i technika dowolna.
3. Przyjmowane będą wyłącznie prace twórców niepro-

fesjonalnych w wieku od 14 – 26 lat 
4. Prace muszą być przygotowane do wystawy /rysunki, 

akwarele lub grafiki obłożone w passe-partout, lub 
oprawione w ramach /.

5. Prace należy dostarczyć lub przesłać wraz ze zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych do dnia 10 lutego 
2009 r., 
Libiąskie Centrum Kultury
ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż
tel. (0-32)62-71-262

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzysty-
wania zdjęć z  wystawy i informacji o uczestnikach kon-
kursu.
6. Prace oceni profesjonalna Komisja artystyczna po-

wołana przez organizatorów. Werdykt jury jest jed-
noznaczny i niepodważalny.

7. Dla najciekawszych prac przewidujemy atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe, które należy odebrać w dniu 
ogłoszenia wyników tj. 22. 02. 2009r. w  przeciwnym 
razie nagrody przechodzą na własność organizatora

8.	 Uroczyste otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników odbę-
dzie się 22 lutego 2009r. o godz. 17.00  w GALERII  LCK.   

     Wystawa będzie eksponowana do dnia  20. 03. 2009r.
9. Prace, które nie zostaną odebrane ( po zakończeniu 

wystawy) do dnia  03. 04.  2009r. przechodzą na  
własność organizatorów.

Dekada kobiecych biesiad górniczych
Nie ma co ukrywać, że mężczyźni odgrywają ważną rolę w życiu ko-
biet. Ale co jakiś czas chcą one pobyć wyłącznie we własnym gronie. 
Babski Comber to stara  tradycja obchodzona w czasie ostatkowym, 
która była kultywowana przez wiele lat XIX wieku. Polegała na prze-
marszu przez miasto w przeddzień środy popielcowej korowodu skła-
dającego się wyłącznie z kobiet, poprzebieranych w wymyślne stroje. 
Towarzyszyła im słomiana kukła zwana „combrem” wyobrażająca 
mężczyznę. Pod koniec dnia biesiadowały, zapraszając do wspólnej 
zabawy panów.
Współczesny babski comber, ma nieco inny charakter i przebieg. W 
Libiążu organizowany jest od kilku lat przez Zakład Górniczy Janina. 
W tegorocznym jubileuszowym „X Combrze Babskim” uczestniczyły 
panie obu kopalni Południowego Koncernu Węglowego: ZG „Janina” 
w Libiążu oraz ZG „Sobieski” w Jaworznie. Każdego roku organizo-
wany jest pod innym hasłem. W tym roku motywem przewodnim była 
„Gorączka sobotniej nocy”. W rytmie muzyki z lat 70, 80 i 90 – tych 
bawiło się ponad 600 kobiet. 24 stycznia br. Hala Sportowa w Libiążu 
zamieniła się na tę noc w taneczny parkiet. Fryzury afro, błyszczące 
stroje oraz nauka tańca „Fever Night” to atrakcje, które zapewnił ze-
spół „Fever” z Krakowa. –Zawsze comber był świetnie organizowany, 
a zabawa wspaniała. Myślę, że każda z kobiet zgodziłaby się ze mną,że 
organizatorzy pozytywnie nas zaskoczyli. Rewelacyjny wystrój i profe-
sjonalny zespół – skomentowała jedna z uczestniczek.  MW
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Ogłoszenia drobne
Przegrywanie z kaset VHS i Hi8 na DVD! Tanio! tel 600 773 
167, 0-32 6271070
Zespół weselny - tel. 506 746 344

„Libiąż wczoraj i dziś”
Libiąskie Centrum Kultury ogłasza 
konkurs plastyczny z okazji 40-lecia 
nadania praw miejskich dla Libiąża. 
Celami konkursu są: przybliżenie hi-
storii i teraźniejszości Libiąża, przed-
stawienie walorów kulturowych 
i krajobrazowych Gminy Libiąż, 
promowanie twórczości plastycznej 

dzieci i młodzieży oraz uświetnienie Jubileuszu 40-lecia nadania praw 
miejskich dla Libiąża.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu Gminy Libiąż. Prace 
można wykonać dowolną techniką plastyczną płaską lub przestrzenną 
do formatu A3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 
pracę. (Przyjmujemy tylko prace indywidualne). Każdą pracę należy 
opisać czytelnie na odwrocie: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, 
klasa, szkoła, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela lub opieku-
na. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością organizatora i 
nie będą zwracane. Mogą być wykorzystywane do publikacji, wystaw, 
materiałów promocyjnych miasta itp. Jury konkursu powołane przez 
organizatora dokona oceny i wyboru prac w 5 kategoriach wiekowych: 
przedszkola, kl. I-III, kl. IV - VI szkół podstawowych, uczniowie szkół 
gimnazjalnych oraz uczniowie szkół średnich. Werdykt zostanie ogło-
szony podczas imprezy finałowej o charakterze publicznym, w czasie 
której nastąpi otwarcie wystawy. Laureaci otrzymają dyplomy i nagro-
dy rzeczowe. Prace na konkurs należy dostarczyć do dnia 30 marca 
2009r. na adres: Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 
Libiąż pok. nr 6 tel. 0-32/ 627-12-62  lub 0-32/ 627-37-10. Organizator 
zastrzega sobie możliwość zmian w przebiegu konkursu. Nadesłanie 
prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Kącik Diabetyka.
Ochrona przed cukrzycą
Jeszcze na początku XXw diabetyków było niewielu Chorowali przeważnie 
Ci, którzy odziedziczyli swą przypadłość po rodzicach. Natomiast ogrom-
ny wzrost liczby zachorowań obserwuje się od lat 60 i 70-tych minionego 
stulecia, czyli od chwili, gdy zaczęły się szybkie zmiany w metodach pracy 
i sposobie odżywiania z każdym rokiem przybywało ludzi skazanych na sie-
dzący tryb życia, mogących sobie pozwolić na unikanie wysiłku fizycznego i 
folgowania apetytowi. Zmiany następowały tak szybko, że organizm nie był 
wstanie za nimi nadążyć tak zaprogramowany organizm musi jednak działać 
w innej rzeczywistości i dostosować się do warunków żywieniowych, ale my 
musimy mu w tym pomóc. Pamiętajmy, że cukrzyca insulinozależna to około 
90% cukrzycy idiomatycznej. Winą za jej pojawienie się należy w znikomym 
stopniu obciążyć czynności dziedziczne, natomiast w znacznym stopniu 
czynniki środowiskowe, z których do najważniejszych należy otyłość. Diabe-
tolodzy opracowali czynniki ryzyka w celu wyeliminowania i zmniejszenia 
groźby zachorowania na cukrzycę.
1.  Nie dopuście do otyłości  -  stawaj często na wadze i pilnuj, żeby liczba ki-
logramów nie przekroczyła liczby centymetrów na metra Twojego wzrostu.   
2.  Jedz jak najwięcej potraw zawierających błonnik, zwłaszcza warzyw i 
owoców.
3.  Usuwaj ze swojej diety produkty zawierające tłuszcze nasycone (tłuste 
mięso i tłusty nabiał)
4.  Ogranicz w swojej diecie cukier i słodycze   
5.  Kontroluj co pewien czas poziom cholesterolu i poziom trójglicerydów.
6.  Badaj przynajmniej raz na pół roku cukier we krwi i ciśnienie tętnicze.
7.  W razie jakichkolwiek podejrzeń o zaburzeniach w organizmie objawów 
cukrzycowych idź do lekarza i żądaj skierowania na szczegółowe badania.
A co nas może zaniepokoić – częste wysychanie w ustach, sztuczne prag-
nienie, oddawanie dużej ilości moczu na dobę, otyłość, która w dzisiejszych 
czasach zastraszająco się powiększa. Widzimy na ulicy coraz grubszych oby-
wateli (co niektórzy mówią, że dobrze im się powodzi, źle to interpretują). 
Pierwszym krokiem diety cukrzycowej jest określenie należnej wagi ciała. 
Możemy ją ustalić na podstawie wzoru wg Braca.
(WN) Waga należna (WN)= wzrost w cm – 100. Można też obliczyć wskaź-
nik masy ciała wg wskaźnika B.M.I. (Body Mess Indem).
BMI = rzeczywista masa ciała w kg / (wzrost w metrach)

2

Właściwa waga należna jest wtedy gdy BMI = 20 – 25	kg/m2 

Nadwaga = BMI 26 – 30 kg/m2

Otyłość = BMI większe niż 30kg/m2

Oblicz swój wskaźnik masy ciała wg wskaźnika BMI
BMI = 79kg / 1,72

2 = 27kg/m2

Dieta w cukrzycy uzależniona jest od:
1) Wagi ciała
2) Rodzaju wykonywanej pracy
3) Trybu życia 

Chory leżący:
20 – 25 kcal / 1kg należnej wagi ciała / dobę
Chory nie pracujący ale czynny:  
25 – 30 kcal / 1kg należnej wagi ciała / dobę
Chory lekko pracujący:
30 – 35 kcal / 1kg należnej wagi ciała / dobę
Pozbycie się zbędnych kilogramów wagi ciała przyczyni się do poprawy 
stężenia cukru we krwi, zmniejszenia dawki, a uniknąć stosowania leków 
– insuliny lub tabletek. Schudnięcie sprzyja także do złagodnienia innych 
dolegliwości związanych z nadwagą jak bóle kręgosłupa i stawów, wysoki 
poziom cholesterolu we krwi nadciśnienia tętniczego. Tak dostosować dietę, 
aby nie chudnąc więcej niż 1kg w ciągu tygodnia, idealne tempo odchudzania 
to 1-3kg na miesiąc.
Pamiętaj, że: łatwiej jest schudnąć niż tą obniżoną wagę utrzymać. Bardzo 
pomaga w utrzymaniu obniżenia wagi ciała włączenia do codziennych za-
jęć regularnego wysiłku fizycznego. Unikać produktów bogatych w tłuszcze 
zwierzęce. Bardzo proszę zapoznać się z tym artykułem i starać się do niego 
zastosować, a zobaczymy, że nasza otyłość spadnie do żądanych rozmiarów. 
Zapraszam do naszego Stowarzyszenia i skorzystania z naszych materiałów 
edukacyjnych w tym i innym temacie. Materiałem źródłowym są opracowa-
nia naukowców z dziedziny diabetologii.

(opracowanie  A. Kosowski)

Betlejemskie Światło Pokoju
Symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei ponownie zawitał do gminy 
Libiąż. Zgodnie z tradycją trafił do nas dzięki harcerzom libiąskiego 
Hufca ZHP, którzy wędrując po naszej gminie przekazali go miesz-
kańcom naszej gminy odwiedzając kolejno władze samorządowe 
podczas sesji Rady Miejskiej, instytucję użyteczności publicznej i 
zakłady pracy. Ten symboliczny ogień z Groty Narodzenia Chrystusa 
w Betlejem przywożony jest do Katedry Wiedeńskiej, skąd odbierają 
go harcerze z innych krajów. Inicjatywę zapoczątkowały w 1986 roku 
Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. W Polsce 
akcję podjęli w 1991 roku harcerze ze Związku Harcerstwa Polskie-
go, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od słowaków na 
przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie po uroczystej 
mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, 
zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, 
Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, 
a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. 
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Spotkanie z okazji 64 rocznicy wyzwolenia Libiąża w MBP
23 stycznia br. w ramach uroczystości z okazji 64 rocznicy wyzwolenia Libiąża Miejska 
Biblioteka Publiczna zaprosiła dr Piotra Setkiewicza, pracownika Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu do przeprowadzenia wykładu dotyczącego historii 
Podobozu Janinagrube, znajdującego się   w czasie II  wojny światowej na terenie obec-
nej ulicy Obieżowej. Przed spotkaniem odbyły się uroczystości przy obelisku upamięt-
niającym wyzwolenie podobozu, na które zaprosił mieszkańców Burmistrz Libiąża oraz 
Libiąskie Centrum Kultury. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, kombatanci i przedsta-
wiciele władz lokalnych, parafii, instytucji, młodzieży szkolnej oraz mieszkańcy przeszli 
do libiąskiej książnicy. Dr Piotr Setkiewicz przedstawił historię filii obozu  Auschwitz 
od jego założenia i przybycia pierwszych jeńców, aż do wyzwolenia. Prelekcję uzupeł-
niał pokaz multimedialny archiwalnych dokumentów. Gość jest autorem niedawno wy-
danej książki „ Z dziejów 
obozów I G Farben Werk 
Auschwitz 1941-1945”, 
którą zaprezentowano 
zgromadzonym uczest-
nikom. Autor dedykował 
swoją pracę czytelnikom 
naszej biblioteki. Będzie 
ona wkrótce udostępniona 
do wypożyczenia.

Nowości czytelnicze
Victoria Hislop „Wyspa”
Trzecia najlepiej sprzedająca się książka w Wielkiej Brytanii w 2006 
roku (ponad 700 tys. egzemplarzy!). Sofia Fielding nigdy nie mówi-
ła o swojej przeszłości, wspominała jedynie, że przed przyjazdem do 
Londynu w wieku 18 lat, wychowywała się w małej wiosce na Krecie. 
Gdy jej córka Alexis, stojąca przed poważną decyzją życiową, postano-
wia poznać rodzinne sekrety, matka daje jej list do starej przyjaciółki 
Fotini, obiecując, iż wszystkiego dowie się od niej. Po przyjeździe do 
Grecji Alexis ze zdumieniem odkrywa, że Plaka leży o rzut kamieniem 

od dawnej kolonii trędowatych - osady na niewielkiej, kamienistej wysepce Spinaloga. Co 
wiąże obie kobiety z tym smutnym, zapomnianym przez Boga miejscem? Krok po kroku 
Alexis odkrywa historię swojej rodziny, a także wielki sekret, który od lat łączy kolejne 
pokolenia kobiet z niegościnną Spinalogą.

Artur Baniewicz „Dobry powód, by zabijać”
Baza wojskowa gdzieś wśród gorących piasków Turkmenii. Upał, nuda, 
coraz bardziej zdemoralizowani żołnierze wysłani przez NATO, by ła-
godzić sytuację w azjatyckich republikach dawnego ZSRR i wspierać 
ich prozachodnie, choć często na poły feudalne władze, zapominają 
powoli o celu swojej misji. Wojna ledwie się tli, ale pociąga za sobą 
kolejne ofiary, rząd RP wycofuje się z obiecanych podwyżek pensji dla 
wojska, a tymczasem do bazy zgłaszają się kupcy, oferujący milion do-
larów za ciężarówkę przechowywanej w magazynach amunicji.

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

Zima z książką w MBP
Biblioteka Główna	

wtorki godz. 15.00 – zajęcia plastyczne; 
czwartki godz. 15.00 – zajęcia literackie
17.02. - Wykonywanie kapeluszy karnawałowych 
z motywami bajkowymi
19.02. - Nie taki smok straszny – czytanie bajek o 
smokach, zabawy literackie
24.02. - Tworzenie trójwymiarowych modeli z 
tektury i papieru
26.02. - Opowieści z grodu Kraka – czy znamy 
historię Krakowa?

Filia Nr 1 w Żarkach
Środy godz. 15.30  zajęcia literackie:
18.02. - „Walentynki z wierszami J. Brzechwy” - 
poznawanie popularnych bohaterów wierszy Jana  
Brzechwy
25.02. - „Czytajmy dzieciom” - spotkania mło-
dzieży z przedszkolakami przy książce

Filia Nr 2 w Libiążu 
(w okresie ferii czynna od 10.00 do 14.00)
Wtorki i czwartki godz.11.00 zajęcia literacko-
plastyczne
17.02. - „Pani zima” - czytanie baśni i bajek zwią-
zanych z zimą. Zimowe pejzaże i witraże – zajęcia 
plastyczne
19.02. - Czytanie wierszy polskich poetów z po-
działem na role
24.02. - „Baśniowa podróż po Europie” – czytanie 
baśni z różnych krajów oraz ich plastyczne inter-
pretacje
26.02. - „Budzimy wiosnę wierszem i pędzlem”

Filia Nr 3 w Gromcu
poniedziałki i środy godz. 16.00 zajęcia literacko-
plastyczne
16.02. - Papierowe postacie z bajek – zajęcia pla-
styczne; wspólne czytanie i opowiadanie bajek.
18.02. - Ulubione bajki i baśnie, literackie krzy-
żówki i rebusy
23.02. - Zajęcia edukacyjne, gry i zabawy plan-
szowe
25.02. - „Przyjemne z pożytecznym” - pogadanka 
i nawiązanie do literatury przygodowej i przyrod-
niczej

Rok 2008 w libiąskiej bibliotece
W ubiegłym roku książnicę w Libiążu – Bibliotekę Główną oraz Filie w Libiążu, Żarkach 
i Gromcu odwiedziło 3.649 czytelników, z usług czytelni skorzystało 5.402 osoby. Wy-
pożyczyliśmy ogółem 88.371 woluminów, z czego największą popularnością cieszyła się 
literatura piękna dla dorosłych.MBP wzbogaciła się o 1454 pozycje książkowe oraz 41 
pozycji z cyklu książka mówiona. W dziedzinie upowszechniania kultury MBP w Libiążu 
w roku ubiegłym prowadziła ożywioną i aktywną działalność. Zorganizowaliśmy 4 spotka-
nia w ramach Klubu Czytelnika, 9 imprez kulturalnych przeznaczonych dla najmłodszych 
czytelników z cyklu „MBP dla dzieci”, a Galeria Mikro zaproponowała czytelnikom 7 
wystaw. Bylismy także organizatorem cyklu wydarzeń w ramach zadania „Czytam 
czyli jestem” , dofinansowanego  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go z Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”, w ramach którego odbyło się 6 
wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców gminy Libiąż. Dzieciom i młodzieży biblioteka 
zaproponowała 7 tematów lekcji bibliotecznych. Przygotowaliśmy 15  wystaw ksią-
żek poświęconych przypadającym rocznicom literackim   i historycznym oraz  12 
wystaw towarzyszących organizowanym wydarzeniom kulturalnym, prowadzilismy 
ozywioną współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi  MBP  zapropono-
wała po raz pierwszy swoim czytelnikom cykl wydarzeń kulturalnych zorganizowa-
nych w ramach Tygodnia Bibliotek w okresie 05 – 09 maja ubiegłego roku. Ogółem 
ze wszystkich wydarzeń kulturalnych w roku 2008 zaproponowanych przez MBP dla 
mieszkańców gminy Libiąz skorzystało prawie 1500 osób. 
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Szlachetna placówka
Przedszkole Samorządowe nr 2 przystąpiło do corocznej akcji 
„Góra grosza” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej. Celem tej inicjatywy, organizowanej przez Towarzystwo 
Nasz Dom, jest pomoc dzieciom wychowującym się poza własną 
rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, 
rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifiko-
wanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących 
domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wycho-
wawcze. Społeczność libiąskiego przedszkola zebrała łacznie 
471 złotych i 45 groszy, a akcje koordynowały Jadwiga Ring, 
Jolanta Januszkiewicz i Katarzyna Bieniek. 

KSW wysoko 
Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców w Libiążu zajęło 91. miejsce w  kraju a 7. w 
województwie małopolskim. W zorganizowanym już po raz 
11. Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Perspektyw i Rzeczpospolitej.  .Najlepsze szkoły w Polsce 
wybierane na podstawie reprezentacji uczniów w olimpia-
dach przedmiotowych, a sukcesy szkół mierzone są pro-
porcjonalnie do liczby uczniów. Od publikacji pierwszego 
rankingu ruch olimpiad przedmiotowych rozkwitł i nabrał 
rumieńców: olimpijczyków z roku na rok przybywa.

Bal karnawałowy 
Przy największych dziecięcych przebojach bawiły się 16 stycz-
nia przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grom-
cu. Tą zabawę karnawałową zorganizowały wychowawczynie 
grup. Słodki poczęstunek dla uczestników był zasługą Komite-
tu Rodzicielskiego. Jednym z punktów imprezy było przedsta-
wienie się, wyjaśnienie przebrania  oraz prezentacja kostiumu.

Zimowy konkurs
W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Libiążu 19.01.2009 
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu 
Plastycznego „Zimo baw się z nami”, którego organiza-
torami były nauczycielki: Katarzyna Mocny, Jolanta Ja-
nuszkiewicz, Katarzyna Pieniek oraz Dyrektor Przedszko-
la Samorządowego nr 2 – Elżbieta Kieres. W konkursie 
wzięły udział: Przedszkole Samorządowe nr 1, Przedszkole 
Samorządowe nr 2, Przedszkole Samorządowe nr 4 oraz 
Fundacja Brata Alberta z Libiąża. Jury przyznało I miejsce 
W. Furman z PS 2, II miejsce A Ziajka z PS nr 1, III miej-
sce K Łączkowskiej z PS nr 4. Wyróżnienia przyznano: A. 
Woźniak i M. Cygan z Fundacji Brata Alberta, A. Czachur, 
O. Kraus, J. Fernandez – Marcota, F. Nowak, M. Radoń z 
Przedszkola nr 2. Uczestniczy konkursu, otrzymali nagro-
dy ufundowane przez sponsorów oraz Dyrektor PS 2. Na 
koniec uczestnicy konkursu wraz z zaproszonymi gośćmi 
oglądnęli przedstawienie „Jasełka” przygotowane przez 
grupę 6 – latków z PS 2.

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolach
„Żyj nam babciu, żyj nam dziadku jak najdłużej” te słowa tradycyj-
nie wypowiedziały wnuczki i wnuczkowie w Dzień Babci i Dzień 
Dziadka w każdym przedszkolu samorządowym w gminie. Z okazji 
tych świąt każde przedszkole przygotowało akademie, w których 
przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne. I tak 
w Przedszkolu nr 2 dzieci zatańczyły „Poleczkę” i „Kozierajkę”. 
Zabrzmiała piosenka „Narysuję dla babuni” i tradycyjne wierszyki 
o sympatii dla babci i dziadka. Dzieci podarowały także własno-
ręcznie przygotowane prezenty – słodkie kwiatki, skonstruowane 
z cukierków i bibuły oraz laurki. Z kolei w przedszkolu nr 4 „Ku-
busia Puchatka” najmłodsi zatańczyli „Krakowiaka” oraz przygo-
towali spektakl muzyczny z własnych instrumentów z podkładem 
muzycznym „Klasyka dla smyka”. Ciekawym pomysłem okazał 
się też prezent w formie obrazku serduszka ze zdjęciem swojego 
wnuczka, bądź wnuczki, oprawionego w ramkę. Prócz oprawy ar-
tystycznej każda babcia i każdy dziadek otrzymali laurkę z najser-
deczniejszymi życzeniami. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Gromcu dzieci podziękowały babciom i dziadkom za ich miłość, 
opiekę i serdeczność recytując wiersze, śpiewając piosenki i tań-
cząc przebrane w tradycyjne stroje „Krakowiaka”. Pan Dyrektor 
złożył solenizantom życzenia a dzieci ustawiły się w dwa pociągi i 
„pojechały” wręczyć swym dziadkom okolicznościowe laurki.
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Turnieje sportowe 
LCK

W ramach akcji „Zima w mieście” 
sekcja sportowa LCK zaprasza do 
wzięcia udziału w turniejach sportowych 
organizowanych dla dzieci i młodzieży. 
19 lutego w Libiąskim Centrum Kultury 
odbędzie się Turniej Tenisa Stołowego.	
Zawody odbędą się w dwóch kategoriach 
(kat. I do 13 lat oraz kat. II 14 – 18 lat) 
zapisy przyjmowane będą do dnia 16 
lutego w LCK (biuro nr 7). 
Z kolei 26 lutego w sali gimnastycznej w 

Gimnazjum nr 2 odbędzie się Halowy Turniej Piłki Nożnej.	
Do zawodów mogą zgłaszać się drużyny min 5 osobowe z 
zawodnikami, którzy nie ukończyli 15 lat i młodszymi. Zapisy 
będą przyjmowane do dnia 23 lutego w pokoju nr 7. 

Ćwiczymy!
W LCK prężnie działa sekcja kulturystyki. Dzięki niej można zdobyć 
tężyznę fizyczną i aktywnie spędzić czas. Dla bardziej zaawansowa-
nych ćwiczących czynna jest cały tydzień, osoby niepełnoletnie mogą 
ćwiczyć trzy dni w tygodniu pod okiem instruktora. - Zachęcamy do 
ćwiczeń bo są one nie tylko okazją do poprawienia sylwetki. Sam tre-
ning siłowy to satysfakcja, a uczestnictwo w zajęciach to szansa na 
poznanie nowych osób o podobnej pasji. Jest więc okazja do wymiany 
doświadczeń, udzielania sobie wzajemnych rad. A wszystko w prawdzi-
wie sportowej atmosferze – podkreśla instruktor Dariusz Derendarz. 
Dostępne wyposażenie pozwala przećwiczyć wszystkie partie mięśniowe. Dodatkowo uzupełniają je wolne ciężary, sztangi i hantle. 
Z libiąską siłownią zżyło się już wielu kulturystów, którzy są jej wierni już kilkanaście lat. Niektórzy z nich z sukcesami star-
tują w okolicznych zawodach kulturystycznych. Ćwiczą u nas także osoby po czterdziestce, które znalazły tu przystań własnej 
aktywności fizycznej.
Niewątpliwą zaletą bardzo niskie ceny biletów wstępu. Osoby, które zaczynają treningi mogą podpatrywać więc doświadczonych 
użytkowników, którzy chętnie służą swoimi radami. Oczywiście nie brakuje zaplecza sanitarnego, więc zapraszamy wszystkich 
bez względu na wiek i płeć.
Siłownia czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00 i od 11:00 do 20:00 w niedzielę. Pod okiem instruktora 
można ćwiczyć w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15:30 – 18:30. Ceny miesięcznych karnetów to 15 zł na zajęcia z 
instruktorem i 25 zł ogólny. Bilet jednorazowy to koszt 5 zł. Informujemy ponadto, że karnety można nabyć w biurze nr 7 w 
dniach: poniedziałek 8:00 - 17:00, wtorek 8:00 -14:00, środa 14:00 - 17:00, czwartek 8:00 - 14:00.          PS

- SPORT / REKREACJA -

Na podbój Małopolski
Zaczęło się od eliminacji z sąsiadami za miedzy. Drużyna 
juniorów młodszych z Żarek wystartowała w Halowym Turnieju 
w Gromcu, gdzie po zwycięstwie 6:2 nad GKS „Janina” Libiąż 
i remisie 2:2 z drużyną z Gromca przeszła do rozgrywek 
szczebla powiatowego. 10 stycznia 2009 r zawodnicy z Żarek 
przystąpili do rywalizacji w Libiąskiej Hali Sportowej. Tutaj 
czekały już drużyny z Chrzanowa, Alwerni, Trzebini i Olszyn. 
Zawody przebiegały pod dyktando LKS – u. W pojedynku z 
MKS Trzebinia piłkarze zwyciężyli 3:1. W kolejnych meczach 
drużyna ograła zawodników z Alwerni 4:1, z Olszyn 2:1 
remisując tylko z drużyną Olimpijczyka Chrzanów 1:1.  Królem 
strzelców z pięcioma bramkami został Łukasz Wierzba. Awans 
do Turnieju o Mistrzostwo Małopolski Zachodniej wiązał się 
z wyjazdem do Kęt. 17 stycznia do rywalizacji o to trofeum 
stanęły drużyny: Strzelec Budzów, Unia Oświęcim, KS Olkusz 
oraz żarecki LKS. Wysokie zwycięstwa 3:1 nad KS Olkusz i  
3:0 nad Strzelcem Budzów przy jednoczesnych potknięciach 
rywali sprawiły, że w ostatnim meczu Żarki potrzebowały 
zaledwie 1 pkt by cieszyć się z pierwszego miejsca w grupie. 
Tak też się stało, remis 1:1 z Unią Oświęcim i awans LKS do 
Turnieju o Mistrzostwo Małopolski. Tytuł króla strzelców po 
raz kolejny przypadł Łukaszowi Wierzbie, który w turnieju 
strzelił 2 bramki. 7 luty będzie wielkim wyzwaniem dla 
piłkarzy z Żarek. W turnieju na hali Cracovii staną do boju o 
miano najlepszej drużyny w Małopolsce. Miejmy nadzieję, że 
duch walki i umiejętności piłkarzy ponownie zwyciężą.    MF

Zimowa rekreacja z LCK
Dużo dobrej zabawy i niesamowitych wrażeń dostarczył 
uczestnikom kulig zorganizowany przez LCK. Na trasie od 
stacji PKP do stawów na Groblach zarówno dzieci jak i starsi 
oddawali się śnieżnym figlom. Było wzajemne obrzucanie się 
śniegiem, dobieganie do uciekających sanek i ognisko z kieł-
baskami na półmetku podróży.  
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Hojność libiążan
Nasza gmina wsparła grającą po raz siedemnasty Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Największa na świecie akcja charytatywna, odbywająca się w tym 
roku pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch” służyła zbiórce środków na 
wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. Sztab libiąskiego oddziału WOŚP 
zorganizowano w Libiąskim Centrum Kultury, skąd na ulice wyruszyło 50 
wolontariuszy (uczniowie Zespołu Szkół, Gimnazjum nr 2 i harcerze). Finał 
libiąskiej akcji w LCK uświetniły koncerty zespołów muzycznych Volverine, 
Antidotum oraz Trick. Równolegle trwał kiermasz prac plastycznych i 
licytacja gadżetów WOŚP. Szlachetny cel można było wesprzeć kupując ciasto 
ufundowane przez cukiernię „Ptyś” z Chełmka oraz kawę przygotowaną przez 
LCK. W akcji pomogła także libiąska cukiernia „Nata”, która przekazała 
drożdżówki dla kwestującej młodzieży. W sumie sztab w Libiążu przekazał na 
konto WOŚP kwotę 15.023,44 zł. 

Libiąskie Centrum Kultury zaprasza na wyjazd do Teatru Ludowego w Krakowie 
na spektakl pt. „Wszystko o mężczyznach”, który odbędzie się 21 marca 2009 r. 
(sobota). Wyjazd o godz. 13:00 z pod parkingu przy komisariacie policji w Libiążu 
(przejazd przez Chrzanów). Zapisy na wyjazd są przyjmowane w LCK do dnia 23 
lutego 2009 r. Cena wyjazdu 66.00 zł bilet normalny i 56 zł ulgowy. Wszelkich 
informacji udziela starszy instruktor LCK Bożena Kikla tel 32 6271-262.

PIORUN
Produkcja: USA 2008, Gatu-
nek: Animowany (DUBBING), 
Czas trwania: 95 min, Gramy: 
06-08.02 godz. 16:00, Cena bi-
letu: 10.00 zł

ILE WAŻY KOŃ 
TROJAŃSKI

Produkcja: POL 2008, Gatu-
nek: Komedia, Czas trwania: 
95 min, Gramy: 13-15 02 godz. 
19:00, Cena biletu: 10.00 zł

JUST DANCE
Produkcja: USA 2008, Gatu-
nek: Dramat, Czas trwania: 90 
min, Gramy: 20,21.02 godz. 
19:00, Cena biletu: 10.00 zł

FERIE w Ale!Kino:
WALL-E

Produkcja: USA, 2008, Gatu-
nek: Animowany, Czas trwa-
nia: 90 min, Gramy: 20,21.02 
godz. 16:00, Cena biletu: 5.00 
zł

WYSPA DINOZAURA
Produkcja: Niemcy 2008, 
(DUBBING), Czas trwania: 89 
min, Gramy: 27-28 02, 01.03 
godz.16:00, Cena biletu: 5.00 
zł
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