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Dożynki
Złote snopy, 
błyszczące skarby
równiutkie pachnące chlebem. 

Co roku dziękują sercom
za trud ziemi kochanej. 
Ręce zgrabiałe 
garną ziarenko każde
zdmuchując plewy
łączące kłosy w jedność. 

Oddaje pokłon Najwyższemu Bogu
za prace łzami odkupionej, 
za radość w sercu łączącą niebo, 
za każdy promień dany. 

Spleciony warkocz dziewczęcych lat
szum ciepły lasu, 
miłością podlewany
osuszał wiatr minionych lat. 

Słucham ballady tych co zginęli
Ci co zostali dziś cieszą się z nami. 

Kłaniam się urodzajna ziemio
co hojnie wynagradzasz
Dajesz cierpliwym życie w zamian
a płochym zwątpienie nieraz. 

Blask słoneczny nie wierzy oczom
Wspomnienia iskrą się palą
kosa i bańka z wodą
w oddali stoją. 

I gdybyś wiedział dziadku kochany, 
że dziś będą to lato wspominać
pewnie przystanąłbyś
i przeżegnał się teraz. 

Bogusława Chwierut, sierpień 2015. 

Gospodarzami jubileuszowych, X Dożynek Powiatowych była gmina 
Libiąż oraz Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Biesiada na Placu 
Słonecznym przyciągnęła mieszkańców nie tylko naszego  powiatu. 

Zabawa trwała do północy

Uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele pw. Św. Barbary. Później korowód 
dożynkowy przeszedł na Plac Słoneczny. Tam zebranych ze sceny powitali gospodarze 
dożynek: starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak i burmistrz Libiąża Jacek Latko. 
- Pamiętam, jak byłem dzieckiem i chodziłem do babci na drugą stronę miasta przez 
Flagówkę. Tutaj było ziemniaczysko, rosło zboże. Zorganizowanie imprezy pośrodku 
osiedla mogło wydawać się kontrowersyjne, ale okazało się świetnym pomysłem. 
Wiele osób przyszło na plac, inni patrzyli na to co się dzieje z okien i balkonów – 
mówi Jacek Latko.
Prezentacji Obrzędu Dożynkowego 
dokonały członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich „Libiążanki”. 
- Choć kochamy śpiew i taniec to jednak 
lekka trema się pojawiła. Tradycja 
przechodzi z pokolenia na pokolenie 
i dobrze, że mogliśmy ją przypomnieć 
– stwierdziła Helena Marchewka 
przewodnicząca „Libiążanek”. Na 
scenie zaprezentowały się również 
koła z pozostałych gmin powiatu 
chrzanowskiego: KGW w Karniowicach, KGW w Olszynach, Grupa Obrzędowo-
Śpiewacza „Pogorzycanki” oraz KGW w Kwaczale, które do Libiąża przyjechało 
wozem drabiniastym ciągniętym przez dwa konie. 
Członkinie kół rywalizowały w Festiwalu Wieńca Dożynkowego. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się wypieki przygotowane na II edycję Festiwalu Chleba. 
Biesiadnicy bardzo chętnie próbowali domowego chleba. 
Publiczność żywiołowo reagowała na koncert kapeli góralskiej „Jaworowe Skrzypce”. 
Później na scenie zaprezentował się kabaret „Made in China”. 
- Czekamy na kolejny występ. Dożynki mamy w Libiążu po raz pierwszy, ale są 
dobrze zorganizowane, podobają mi się – oceniała Lidia Łowiec, która w biesiadzie 
uczestniczyła razem z koleżanką Janiną Legutko. 
Ostatni punkt dożynek, czyli wieczorną zabawę prowadził zespół „Tango Luz”. Plac 
Słoneczny był wypełniony tańczącymi do północy. 

Za pomoc w organizacji X Dożynek Powiatowych dziękujemy: 

Górniczej Orkiestrze Dętej „ZG Janina”, członkom Ochotniczej 

Straży Pożarnej Moczydło w Libiążu i harcerzom  

ZHP KH Chrzanów Związek Drużyn Libiąż. 

Szanowni Czytelnicy, 

przed Państwem 67. wydanie 
„Kuriera Libiąskiego”. Dru-
ga połowa wakacji w gminie 
Libiąż obfitowała w wydarze-
nia o różnym charakterze, m.in. 
kulturalne i sportowe związane 
z akcją „Lato w Mieście” czy 
artystyczne. Relacje z nich 
zamieszczamy na kolejnych 

stronach. Są tam też informacje 
o prowadzonych inwestycjach, 
np. budowie boiska typu Orlik 
na Flagówce oraz zaplanow-
anych przedsięwzięciach 
przy ul. Górniczej, 1 Maja, 
Flasińskiego i powstaniu kole-
jnych parkingów w mieście. 
Zachęcamy do zapoznania 
się z tekstami, których bo-
haterami są pasjonaci: po-

etka Bogusława Chwierut i 
modelarz Zbigniew Matlak.  
Z aktualnego numeru można się 
również dowiedzieć dlaczego 
ponownie do miasta (tym razem 
do Kosówek) przyjedzie Kevin 
Aiston, którzy nauczyciele 
awansowali, ile osób wypełniło 
ankietę dotyczącą budżetu 
na 2016 rok, jak wyglądały  
X Powiatowe Dożynki w 

Libiążu oraz dla-czego niek-
tórzy, aby odwiedzić sztolnię 
„Janiny” przejechali wiele ki-
lometrów. Coś dla siebie znajdą 
miłośnicy grillowania i kuli-
nariów, aktywnego spędzania 
czasu, książek i lokalnej histo-
rii. 

Miłej lektury
REDAKCJA
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Nowe boisko już prawie gotowe

Powrót do szkoły po letniej przerwie dla wielu uczniów 
mógł być zaskoczeniem. W wakacje gmina wydała ponad 
milion złotych na inwestycje związane z placówkami 
oświatowymi. Jakie? W rozmowie z Maciejem Kozickim 
wyjaśnia to burmistrz Jacek Latko. 

Maciej Kozicki: Uczniowie w wakacje odpoczywali, ale 
w libiąskich szkołach wiele się w tym czasie działo. 

Jacek Latko: - Prace re-
montowe o największym 
zakresie zrealizowaliśmy 
w trzech placówkach. 
W Żarkach elewacja 
budynku zespołu szkół 
została kompleksowo 
odnowiona. Podobne 
prace były prowadzone 
przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Libiążu. W gim-
nazjum nr 1 odświeżone 

zostały korytarze. Przeznaczyliśmy na to sporą kwotę, 
sięgającą kilkuset tysięcy złotych. Prace, choć na trochę 
mniejszą skalę, były prowadzone także w pozostałych 
naszych szkołach. 
Ważną, tegoroczną inwestycją jest budowa boiska typu 
orlik przy „Czwórce” na os. Flagówka. 
- Tak, to największe przedsięwzięcie. Nowoczesne 
boiska mamy przy każdej szkole, ale takiego bois-
ka u nas brakowało. Jest już prawie gotowy. Niek-
tórzy mieszkańcy nie mogą doczekać się otwarcia  
i już się cieszą. Mówią, że jest tak dobrej jakości jak to  
w Chełmku.
Czy boisko zostanie oświetlone? 
Wygospodarowaliśmy na to dodatkowe pieniądze. Jeśli 
tylko pogoda dopisze, będzie można z niego korzystać do 
późnej jesieni. 
Kiedy otwarcie boiska? 
W związku z tym, że dołożyliśmy pieniędzy na oświetlenie, 
musimy zrealizować dodatkowe prace. Inaugurację orlika 
planujemy na drugą połowę września. 
To odpowiedni prezent na 25-lecie szkoły. 
- Tak, bo kosztujący ponad pół miliona złotych. To 
największa szkoła w gminie i dobre miejsce, bo obok jest 
duże osiedle.
„Czwórka” to nie jedyna placówka szykująca się do 
świętowania. 
- Tak, mamy rok bogaty w jubileusze, bo niedługo 
półwiecze istnienia obchodzić będzie szkoła w Żarkach.  

WIEŚCI Z GMINY

SKRÓT INFORMACYJNY
LIBIĄŻ

Zawody nad wodą
W sobotę 19 września wędkarze spotkają się nad stawem Lasów-
ka. Powalczą o puchar posła RP Tadeusza Arkita. Patronat nad 
zawodami objął marszałek województwa Marek Sowa. W rywa-
lizacji weźmie udział kilkanaście drużyn, złożonych z zawodników 
z m.in. Myślenic, Andrychowa, Suchej Beskidzkiej, Makowa 
Podchalańskiego, Wadowic, Chrzanowa, Trzebini, Oświęcimia. 

Kiedy remont?
We wrześniu powinien rozpocząć się remont ul. Sikorskiego. Za 
inwestycję odpowiada administrator trasy, czyli Powiatowy Zarząd 
Dróg w Chrzanowie. Gmina Libiąż współfinansuje modernizację 
traktu. Nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku pomiędzy ul. 
Przyrodniczą a Orzechową. Pracownicy PZD czekają na zakończenie 
robót kanalizacyjnych na ul. Sikorskiego, które rozpoczęły się na 
początku miesiąca, realizowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie. 

ŻARKI
Jest nowa rada
Podczas zebrania wiejskiego 29 sierpnia mieszkańcy zdecydo-
wali kto dołączy do Rady Sołeckiej. Kandydatów było dziewięciu.  
W głosowaniu uczestniczyły 43 osoby. Wybrani zostali (w nawiasie 
liczba głosów): Józefa Czajczyk (33), Janina Dopierała (32), Dari-
usz Kosowski (32), Edward Operchalski (30), Tadeusz Bogacz (24) 
i Bożena Szafran (22). 
Remonty w sołectwie
Na ul. Zawiszy, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Try-
logii i Kadetów robotnicy położyli nowy asfalt. 
- Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z nawierzchni, ja także – twie-
rdzi radny Antoni Skupień. Niedawno wykonany został także prze-
pust na ul. Lenartowicza, a jak dodaje, niebawem na dniach roz-
pocznie się poszerzanie poboczy na ul. Kadetów. 
Zebranie Wiejskie w Żarkach odbędzie się 27 września 2015 r. o 
godz. 14.00 w Domu Kultury.

GROMIEC
Spotkanie końcem miesiąca 
Zebranie wiejskie zostało zaplanowane 27 września. Początek  
o godz. 17 na sali w Domu Gromadzkim przy ul. Traugutta. 
- Chcemy podyskutować o tym, jakich inwestycji chcą mieszkańcy 
– informuje sołtys Jerzy Górski. Uczestnicy zdecydują też o prze-
znaczeniu przyszłorocznego funduszu sołeckiego. 

Zrobiło się ciemno
W ostatnim czasie na ul. Nadwiślańskiej nie działało oświetlenie 
uliczne. Pomogła interwencja w zakładzie energetycznym. 
- Szybko usunęli usterkę. To dobrze, bo zbliża się jesień i coraz 
szybciej robi się ciemno – mówi Jerzy Górski. 

Mieszkańcy mieli pomysły
Od lipca mieszkańcy całej gminy Libiąż mogli współdecydować o inwestycjach i przedsięwzięciach, które będą realizowane  
w przyszłym roku w mieście oraz libiąskich sołectwach. 
Okazję do wypowiedzenia się dawała przygotowana przez urząd ankieta. Formularz był dostępny w wielu punktach w gminie, został 
również dołączony do poprzedniego numeru „Kuriera Libiąskiego”. Można było go uzupełnić także za pomocą strony internetowej 
urzędu miejskiego. Swoją opinię wyrazić mógł każdy. Wystarczyło zaznaczenie kilku spośród podanych propozycji lub wpisanie 
własnych. Ankietę uzupełniło łącznie prawie tysiąc osób, z czego ponad 300 wybrało formę elektroniczną. 
- Cieszę się, bo to świetny wynik, dużo lepszy niż podczas poprzednich konsultacji w 2013 roku. Jestem wdzięczny mieszkańcom, że 
włączyli się w przygotowywanie przyszłorocznego budżetu – mówi burmistrz Jacek Latko. Obecnie urząd pracuje nad analizą wyników  
i głosów mieszkańców oraz wytypowaniem tych inwestycji, które zebrały największe poparcie. Podsumowanie ankiet wraz z listą 
najczęściej wybieranych i powtarzających się inwestycji zamieścimy w kolejnym numerze „Kuriera Libiąskiego”. 14 września swoje zdanie 
o przyszłorocznym budżecie wyrazili uczniowie. Przedstawiciele libiąskich szkół odwiedzili burmistrza. Podczas spotkania dowiedzieli się 
czym jest i jak działa gminny budżet, a także jakie zadania inwestycyjne zrealizowano w wyniku konsultacji społecznych z 2013 r. 
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Dotychczasowa fontanna z ze-
garem słonecznym miała kilka 
dobrych lat. Ciągły kontakt  
z wodą wpłynął negaty-
wnie na jej stan techniczny  
i estetykę. Niedawno zakończył 
się jej kapitalny remont. Po po-
przednich elementach nie ma 
już śladu. Prace objęły m.in. 
usunięcie kamienia ze skarpy  
i niecki fontanny, jej wyrównanie 
i ponowne wypełnienie płaskimi 
kamieniami z libiąskiego Dolo-
mitu. Największą zmianą był 

jednak montaż efektownej, 
wielokolorowej  iluminacji. 
-Połączenie tryskającej wody 
i gry świateł robi wrażenie 
gdy jest ciemno. Kilka razy 
jechałem przez osiedle w nocy 
i widziałem, że mieszkańcy 
podziwiali fontannę. Myślę, 
że znów będzie jednym z sym-
boli osiedla - mówi burmistrz 
Jacek Latko. Dodatkowo, pod-
czas sierpniowych upałów, dla 
mieszkańców była okazją do 
ochłodzenia się. 

WIEŚCI Z GMINY

Nowe oblicze kultury

9 października mieszkańcy 
przekonają się, jak w ciągu 
ostatnich tygodni zmieniła 
się siedziba Libiąskiego 
Centrum Kultury. Ponowne 
otwarcie LCK będzie okazją 
do posłuchania utworów 
ABBY na żywo i obejrzenia 
wystawy. 

Remont budynku Libiąskiego 
Centrum Kultury zbliża się do 
końca. Przez kilka tygodni ro-
botnicy zajmowali się holem  
i galerią. Pomieszczenia zostały 
przebudowane, dzięki czemu 
zyskały na funkcjonalności  
i lepiej spełnią oczekiwania 
osób oczekujących na seans 
kinowy lub uczestników orga-
nizowanych w LCK wydarzeń. 
Wnętrza zostały pomalo-
wane na charakterystyczne, 

szaro-pomarańczowe barwy, 
współgrające z elewacją bu-
dynku. Widzowie do dyspozy-
cji dostaną nowoczesny bufet 

i stoliki, aby np. wypić kawę 
lub coś przekąsić. Zupełnie 
inne standardy otrzyma 
stoisko do sprzedaży biletów. 

Za wejściówki będzie można 
zapłacić kartą, a rezerwacji 
dokonać wcześniej przez inter-
net. Przebudowa objęła także 

galerię, w której urządzane 
są wystawy, klatkę schodową  
i toalety w piwnicy. 
Początkowy zakres prac te-

gorocznego, drugiego już etapu 
modernizacji siedziby LCK 
został jednak rozszerzony. 
- Wygospodarowaliśmy dodat-
kowe pieniądze na siłownię. 
Wymagała odnowienia szcze-
gólnie, że korzysta z niej wiele 
osób – wyjaśnia burmistrz 
Jacek Latko. Pomieszczenia 
służące do ćwiczeń zostaną 
pomalowane, zabudowane 
zostaną biegnące przez nie 
przewody od instalacji, a sani-
tariaty  odnowione.
- Siłownia działać zacznie  
1 października. Ponowne otwar-
cie LCK planujemy na piątek, 
9 października. Zapraszam 
wszystkich mieszkańców. 
Przygotowaliśmy wystawę oraz 
ciekawy koncert – informuje 
Tomasz Bębenek, dyrektor 
LCK. 

Gra świateł w Parku Młodości

Od kilku tygodni mieszkańcy mogą podziwiać odnowioną 
fontannę na os. Flagówka. Szczególnie duże wrażenie 
wywołuje, gdy ogląda się ją w nocy. 
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Potrzeba budowy nowych 
parkingów w Libiążu 
często pojawia się  
w głosach mieszkańców. 
Ludzie tłumaczą, że przez 
rosnącą liczbę samochodów, 
znalezienie wolnego miejsca 
postojowego wymaga więcej 
czasu. 
- Zdaję sobie z tego sprawę, 
dlatego każdego roku reali-
zujemy inwestycje tego typu 
w różnych częściach miasta – 
mówi burmistrz Jacek Latko. 
W ostatnich latach parkin-
gi powstały m.in. przy ul. 
Głowackiego, Urzędniczej, 
Kościelnej i Paderewskiego. 
Od końca sierp-
nia nowy postój 
funkcjonuje na os. 
Flagówka, przy 
w s p o m n i a n e j 
ul. Paderews-
kiego, naprzeci-
wko Placu 
Słonecznego. 
- Wcześniej było 
tam klepisko. 
Teren został 

wybrukowany i oznaczony, 
więc kierowcy mogą w kom-
fortowych warunkach stawiać 
tam swoje samochody – uważa 
burmistrz. To jednak nie 
wszystko. Obecnie powstaje 
dokumentacja, obejmująca 
projekty i pozwolenia na 
budowę, dotycząca trzech 
kolejnych parkingów: przy 
ul. Paderewskiego (pomiędzy 
szkołą a wieżowcami), przy 
ul. 11 Listopada (w pobliżu 
biura poselskiego) oraz na 
błoniach osiedla Flagówka 
(rejon bloku z nr 20). Inwesty-
cje mają być realizowane  
w przyszłym roku. 

Ponownie powalczą o pieniądze na drogi

Gmina powalczy o rządową dotację na modernizację ul. 
Górniczej, Barbary i Kopalnianej. W planach oprócz naprawy 
nawierzchni, jest m.in. wykonanie ścieżki rowerowej. 

WIEŚCI Z GMINY

Miasto się zmienia

Przy ul. 1 Maja niedługo zasadzone zostaną róże, a z parku przy 
Libiąskim Centrum Kultury zniknie część drzew. Wycinka jest 
podyktowana m.in. względami bezpieczeństwa. 

Zaplanowane prace to kolejna część rewitalizacji tej części miasta. 
Zieleńce przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja i 11 Listopada są już prawie 
gotowe. 
-  Została jeszcze przycinka krzewów od strony torów i nasadzenie 
róż. Musieliśmy z tym trochę zaczekać, bo obawialiśmy się, że upały 
mogą kwiatom zaszkodzić – wyjaśnia Jarosław Łabęcki, zastępca 
burmistrza Libiąża. 
Trwają prace na terenie skweru Kościuszki przy LCK. Wycinka 
obejmie kilkadziesiąt drzew. 
- Niektóre są chore lub uschnięte. Inne mogą stanowić 
niebezpieczeństwo dla mieszkańców, o czym przekonaliśmy się po 
lipcowych wichurach, kiedy kilka drzew przewróciło się w pobliżu 
ul. Górniczej. Te które są zdrowe i nie stwarzają zagrożenia zostaną 
– zapewnia wiceburmistrz. 
Kolejnym etapem, zaplanowanym na październik, są roboty 
brukarskie. Kostka zostanie ułożona na terenie byłego boiska przy 
budynku LCK, gdzie obecnie funkcjonuje parking, oraz w parkowych 
alejkach. Elektrycy wykonają w nich instalację elektryczną, która 
posłuży do uruchomienia nowego oświetlenia. Jego montaż gmina 
planuje na przyszły rok. 

Powstał parking, kolejne w planach

Na osiedlu Flagówka znów przybyło miejsc postojowych. 
Magistrat pracuje, aby ich liczba ponownie wzrosła  
w przyszłym roku. 

Program tzw. schetynówek, 
umożliwia samorządom otrzy-
manie dotacji do remontów 
dróg w wysokości połowy ko-
sztów. W zeszłym roku Libiąż 
otrzymał blisko pół miliona 
złotych na kompleksową 
przebudowę ul. Słowackiego. 
Gmina zamierza starać się  
o pieniądze w kolejnej edycji 
programu. 
- Zlecimy opracowanie do-
kumentacji dotyczącej mod-
ernizacji ciągu ulic Gór- 
niczej, Barbary i Przyrodniczej. 
Myślę, że mamy duże szanse na 
otrzymanie pieniędzy, bo przy 
nich mieszczą się szkoły, in-
stytucje jak Libiąskie Centrum 
Kultury, biblioteka czy świetlica 
środowiskowa. To także droga 

dojazdowa do największego 
zakładu pracy w okolicy, czyli 
kopalni – wyjaśnia burmis-
trz Jacek Latko. Dodatkowe 
punkty Libiąż może zyskać za 
planowaną budowę ścieżki dla 
cyklistów wzdłuż ul. Górniczej. 
Ma ona być m.in. ułatwieniem 
dla osób dojeżdżających do 
pracy na rowerach. Termin 
składania wniosków o dotacje 
mija w połowie października. 
Informacja, czy udało się 
zakwalifikować do rządowej 
pomocy powinna dotrzeć do 
Libiąża do końca listopada. 
- Mamy doświadczenie w sta-
raniach się o pieniądze ze 
„schetynówek”. Mam nadzieję, 
że to zaprocentuje – mówi 
Jacek Latko. 
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NASZA HISTORIA

Bieżący rok jest wyjątkowy pod względem ilości placówek oświatowych obchodzących swoje jubileusze. 
Kolejną z nich jest Zespół Szkolno - Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.

Ćwierćwiecze „Czwórki”
Decyzję o budowie szkoły 
podjęto w latach 80. XX w. 
Była ona ściśle powiązana  
z rozbudową osiedla Flagówka  
i gwałtownym wzrostem licz-
by mieszkańców. Dodatko-
wym czynnikiem był potężny 
wyż demograficzny tamtych 
lat, który w szwach rozsadzał -  
i to pomimo rozbudowy - po-
łożoną przy poczcie „Jedynkę” 
oraz zlokalizowaną na Skot-
nicy „Trójkę”. W tych warun-
kach nowa szkoła osiedlowa 
była absolutną koniecznością. 
W tym samym czasie i w ra-
mach zaplecza tego samego 
osiedla zdecydowano również 
o powstaniu Przedszkola nr 4  
i ośrodka zdrowia. 

Nowa szkoła swoje podwoje 
otworzyła 26 lutego 1990 r. 

Dzieci rozpoczęły wówczas na-
ukę w dwóch zaledwie pawilo-
nach. W kolejnym roku szkol-
nym udostępniono wszystkie 
budynki, a w roku 1992 szkoła 
otrzymała patrona - Ignace-
go Jana Paderewskiego - oraz 
ufundowany przez rodziców 
sztandar. Uroczystościom ze 
strony kościelnej przewodni-
czył bp Albin Małysiak. Pomi-
mo dość krótkiej historii pla-
cówka doświadczyła szeregu 
istotnych zmian organizacyj-
nych. Pierwsza z nich wynikała 
z gruntownej reformy oświaty 
z końca lat 90. i oznaczała wy-
dzielenie ze szkoły jednego pa-
wilonu i sali gimnastycznej na 
potrzeby tworzonego wówczas 
Gimnazjum nr 2. W roku 2000 
szkoła stała się placówką inte-
gracyjną. Natomiast od roku 

2011 nastąpiło połącze-
nie obu szkół w Zespół 
Szkolno - Gimnazjalny  
z Oddziałami Integracyj-
nymi w Libiążu.

oprac. Łukasz Płatek na 
podstawie Kroniki SP nr 4 
i wywiadu z Dyrektorem
Szkoły Aliną Bankowską

Szkoła Podstawowa nr 4 w budowie /fot. S. Patałuch/

poczet dyrektorów:

Szkoła Podstawowa
Anna Krawczyk - Pycia 1990 - 1997

Bożena Gucik 1997 - 2000
Alina Bańkowska 2000 - 2011

Gimnazjum
Agnieszka Zabawa 1999 - 2007

Lucyna Twardowska 2007 - 2008
Michał Rapka 2008 - 2011

Zespół
Alina Bańkowska 2011 - nadal

czy wiesz, że:

szkoła składa się z 5 pawilonów, a w roku szkolnym 	
1991/92 uczęszczało do niej aż 1200 uczniów, w 44 od-
działach, pozostając pod opieką 67 nauczycieli,

symbolem oddzielenia gimnazjum od podstawówki były 	
słynne szklane drzwi; w 2011 r. nastąpiło ich uroczyste 
otwarcie
spośród nauczycieli, którzy w 1990 r. otwierali nową 	
szkołę, kilku pracuje do tej pory, są to: Alina Bańkowska, 
Danuta Bańkowska, Ewa Bzibziak, Dorota Dęsoł, Mario-
la Kocjan, Grażyna Matejasik, Elżbieta Pokładnik, Rena-
ta Szafran, Dorota Warzecha, Lucyna Wszołek,
ciekawą tradycją integrującą społeczność szkolną są 	
wspólne zakończenia roku organizowane dla klas 3 i 6 
SP oraz 3 Gimnazjum; wspólne są również komersy dla 
uczniów klas 6 i najstarszych gimnazjalistów,
szkoła organizuje międzyszkolne rajdy tematycznie 	
związane z naszą gminą, jeden z nich prowadzi szlakiem 
libiąskich kapliczek, a drugi siedmioma wzgórzami, na 
których położony jest Libiąż,
największe sukcesy szkoła odnosi na niwie sportowej. 	
Jako przykład podać można działalność UKS "Czwórka"  
i udział 7 uczniów Gimnazjum w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży w Piłce Ręcznej Chłopców w Łodzi, 
gdzie reprezentując Małopolskę zdobyli mistrzostwo Pol-
ski oraz Mistrzostwo Polski zdobyte podczas XI Ogólno-
polskiej Gimnazjady w Grach Zespołowych Lublin 2015 
w Piłce Ręcznej Chłopców, które zaowocowało awansem 
do Mistrzostw Świata w Rouen we Francji.

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 1991/92
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WIEŚCI Z GMINY

Odwiedziny na kopalni 

W poniedziałek 24 sierpnia, 
dzięki uprzejmości władz 
Zakładu Górniczego Janina 
w Libiążu,  LCK zorgani-
zowało wycieczkę do stacji 
ratownictwa oraz sztolni 
libiąskiej kopalni. 

Wizyta na terenie libiąskiej ko-
palni zainteresowała zarówno 
dzieci, jak i dorosłych.  W gru-
pie byli nie tylko mieszkańcy 
naszej gminy, ale także goście 
z Chrzanowa, czy Bierunia  
w różnym wieku. Rekordzista 
przyjechał do Libiąża spod 
Częstochowy. O zorganizowa-
nej przez LCK wycieczce do-

wiedział się z facebook’a. 
- Lubię odwiedzać ciekawe  
i nietypowe miejsca. Nigdy nie 
byłem w kopalni. Tutaj można 
zobaczyć  jak wygląda praca 
pod ziemią. Obok jest działają-
cy zakład. Wszystko jest bardzo 
realistyczne – tłumaczył Hen-
ryk Kowalski. 
Zwiedzanie rozpoczęło się od 
stacji ratownictwa górnicze-
go. Tam uczestnicy zobaczyli 
jak wygląda praca ratowników  
i z jakiego sprzętu korzystają 
podczas akcji. Kolejnym eta-
pem była sztolnia obrazująca 
warunki w jakich górnicy pra-
cują pod ziemią. Wycieczko-

wicze obejrzeli 
maszyny m.in. 
kombajn, prze-
nośnik taśmowy 
i hydrauliczne 
obudowy chod-
nika. W salach  
z eksponatami 
podziwiali za-
bytkowe mundu-
ry górnicze oraz 
elementy wypo-
sażenia: kilofy, lampy czy ka-
ski, a także archiwalne zdjęcia 
obrazujące, jak przed laty wy-
glądało wydobywanie węgla. 
- Mój mąż, podobnie jak brat, 
jest górnikiem. Obaj pracu-

ją na Janinie. Mniej więcej 
tak wyobrażałam sobie to,  
w jakich warunkach pracują – 
mówiła po wyjściu ze sztolni 
Magdalena Saternus z Libiąża. 
Na wycieczkę zabrała swoją 
córkę Gabrysię. 

Oświatowe awanse 

Cztery nauczycielki z gminnych placówek edukacyjnych 
otrzymały stopień nauczyciela mianowanego. 

Witaj szkoło!
Po wakacyjnej przerwie szkoły znów zapełniły się dziećmi i młodzieżą.  
W prowadzonych przez gminę Libiąż placówkach 1 września edukację 
rozpoczęło ponad 1,3 tys. uczniów szkół podstawowych, przeszło 500 gim-
nazjalistów i prawie 600 przedszkolaków. Na zdjęciu Ewa Kowalska, dyrek-
tor gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Libiążu wita pierwszoklasistów. 

Do wręczenia pedagogom ak-
tów nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela 
mianowanego doszło końcem 
wakacji w urzędzie miejs-
kim. Dyplomy i gratulacje z 
rąk burmistrza i dyrektorów 
placówek oświatowych 
odebrały: Edyta Rostecka 
– Czekaj (Gimnazjum Nr 1 

w Libiążu), Katarzyna Soj-
ka i Jolanta Januszkiewicz 
(Przedszkole Samorządowe 
Nr 2 w Libiążu) oraz Mon-
ika Staszczyk (Przedsz-
kole Samorządowe Nr 4 
w Libiążu). Do otrzyma-
nia awansu uprawnia zdanie 
specjalnego egzaminu. 

Znany prezenter Kevin Aiston ponownie odwiedzi Libiąż.  
19 września najpierw oprowadzi mieszkańców po nowej sali świetlicy 
w Kosówkach, a potem wystąpi z programem satyrycznym. 

    Wielka chwila w Kosówkach

W tym roku gmina przeznaczy-
ła rekordową, sięgającą 300 
tys. zł, kwotę na dokończenie 
urządzania świetlicy w Ko-
sówkach. Prace skupiły się na 
sali balowej. Obejmowały m.in. 
instalację centralnego ogrzewa-
nia, montaż lamp i osprzętu 
elektrycznego, położenie 
tynków i gładzi gipsowych, 
ułożenie płytek podłogowych 
i malowanie ścian. Robotnicy 
zamontowali także nowe drz-
wi i balustradę.  Roboty już 
się zakończyły. 19 września 
mieszkańcy będą mogli na 
własne oczy obejrzeć ich efek-
ty. Po nowych pomieszczeniach 
oprowadzi ich Kevin Aiston, 
prezenter telewizyjny, znany 
m.in. z talk-show „Europa da 
się lubić”. Libiąż odwiedzi 
ponownie, bo na początku 
sierpnia uczył grillowania 

mieszkańców odwiedzających 
ośrodek wypoczynkowy  
w Szyjkach. 
- Kevinowi u nas się spodobało, 
a jego wizyta została przez 
mieszkańców dobrze przyjęta. 
Dlatego przyjeżdża ponown-
ie. Tym razem wystąpi  
z programem satyrycznym. 
Później planujemy biesiadę  
z wodzirejem i wspólne 
śpiewanie. Impreza zakończy się 
zabawą taneczną – informuje 
Bożena Kikla, kierownik działu 
merytorycznego Libiąskiego 
Centrum Kultury. 
Nowa sala stanie się miejscem 
spotkań, ma służyć działającym 
w Libiążu organizacjom 
społecznym. Będzie także 
możliwość jej wynajmu na 
imprezy okolicznościowe: 
np.  chrzty, pierwsze komunie, 
śluby czy studniówki. 
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Lotnicza pasja Zbigniewa Mat-
laka zaczęła się, gdy miał 15 lat. 
Wtedy od pilotów z działającej 
w Libiążu szkoły szybowcowej 
dostał mały model samolotu. 
Mieścił się na dłoni i można go 
było puszczać. To wystarczyło, 
aby nastolatek złapał bakcyla. 
- Uczyłem się wtedy w chrza-
nowskim gimnazjum. Była tam 
pracownia techniczna pro-
wadzona przez pana Strychar-
skiego. Wiele się nauczyłem, 
choć mój pierwszy model nie 
latał zbyt dobrze – mówi Zbig-
niew Matlak. Kolejne były już 
znacznie lepsze. Szczególnie 
Grossebrick, mający 2,5 metra 
rozpiętości skrzydeł. Potrafił 
przelecieć nawet 700 metrów. 
Problemem było nie tylko 
zdobycie planów, ale również 
materiałów. Podstawą było 
drewno sosnowe.
- Wszystko trzeba było ciąć piłką 
na listewki. Dzisiaj jest zna-
cznie łatwiej. Króluje tropikalne 

drewno balsa, niezwykle lekkie. 
Na rynku są dostępne nowo-
czesne tworzywa, na przykład 
styrodury, lekkie jak styropian, 
ale elastyczne. Dzięki temu zbu-
dowanie modelu jest łatwiejsze 
– tłumaczy libiąski pasjonat. 
Gdy rozpoczął pracę  

w Południowych Zakładach 
Przemysłu Skórzanego  
w Chełmku, prowadził tam pra-
cownie modelarską. Młodych 
pasjonatów uczył także  

w Libiążu. Liczy, że przeszkolił 
ponad 600 modelarzy. Wielok-
rotnie uczestniczył w zawodach 
modeli latających, pływających, 
a także rakiet. Przywiózł z nich 
wiele nagród i wyróżnień. Był 
także pilotem w libiąskiej szko-
le szybowcowej. Latał m.in. w 

Libiążu, Tęgoborzu i na górze 
Żar. Uruchomił sklep dla pas-
jonatów modelarstwa, który 
prowadzi do dziś. Na miejscu 
oferuje pełen asortyment: go-

towe modele, silniki spalinowe 
i elektryczne, koła, paliwa, el-
ementy kadłubów, stacje radio-
we. Idąc z duchem czasu, są też 
sterowane zdalnie helikoptery. 
- Mam też niewielkiego dro-
na. Testowałem go w domu – 
mówi hobbysta. Przez wiele lat 
zajmował się także produkcją 
śmigieł do modeli. Szacuje, że 
wykonał ich około 35 tysięcy. 
Na frezarce, ale większość prac 
trzeba było wykonać ręcznie, 
bo każdy element musiał być 
idealnie wyważony. Zbigniew 
Matlak ma 85 lat i uważa, że 
to właśnie pasja utrzymuje go  
w dobrej kondycji. Ubolewa, że 
obecnie młodzi nie interesują 
się modelarstwem. 
- Ono wiele daje w życiu. 
Uczy dokładności, precyzji  
i cierpliwości. Zostało już tylko 
starsze pokolenie. To piękna 
rzecz robić modele przyjacielu, 
chociaż w Libiążu jest nas już 
niewielu – twierdzi. 

PASJE

Zbigniew Matlak to najbardziej znany w okolicy modelarz. Od wielu lat buduje latające samoloty, pro-
wadzi też sklep dla pasjonatów. 

 Modelarstwo dodaje skrzydeł

Poezja pokazuje uczucia
Wiersze są pasją Bogusławy Chwierut. W jej życiu, podczas ostatnich kilkunas-
tu miesięcy, nie brakowało ani smutnych, ani radosnych chwil. O tych wszyst-
kich emocjach opowiada wydany przez nią nowy tomik poezji. 

Bogusława Chwierut mieszka  
w Libiążu. Jest poetką amatorką. 
Wiersze pisze od prawie 10 lat. 
Opowiada w nich o wszystkim: 
o tym co ją otacza, cieszy i in-
spiruje, co zauważyła idąc do 
pracy czy spacerując. W jej 
twórczości znajdziemy utwory 
zabawne, szalone, miłosne ale 
trafiają się także mocno re-
fleksyjne i poruszające. Wiosną 
2014 r. wydała pierwszy tomik 
zatytułowany „Babski Comber”. 
Zbiór cieszył się popularnością 
i nakład szybko się rozszedł.  
W ciągu ponad roku od tego 
momentu u libiąskiej poetki 

wiele się zmieniło. 
- Lubię wyzwania, jestem up-
arta. Znajoma zachęciła mnie 
do wstąpienia do klubu po-
etów Cumulus w Chrzanowie. 
Przekonałam się, jak niew-
iele wiem o poezji. Spięłam 
się w sobie i postanowiłam 
to zmienić – wyjaśnia. Praca 
przyniosła efekty. W marcu pani 
Bogusława zaprezentowała 
swoją twórczość podczas 
wieczoru poetyckiego, zorga-
nizowanego ze znanym chrza-
nowskim poetą Bogusławem 
Zakordońcem. Występowała 
także podczas Dni Książki 
w Libiążu. Otrzymała 
wyróżnienie w konkursie  
„O Herb Grodu Miasta Chrza-
nowa”. Kolejnym ważnym 
punktem był festiwal poezji  
w Warszawie. Kulminacją jest 

ukazanie się kolejnego tomiku 
zatytułowanego „Przeniknąć”. 
Autorka sama przyznaje, że 
jest dojrzalszy od pierwszego. 
Wpływ na to miały przeżycia 
jej rodziny i jej samej. 
- Rok temu zmarła moja cztero-
letnia wnuczka. Zuzia miała 
nieuleczalnego raka mózgu. 
Długo o nią walczyliśmy. 
Zawalił nam się cały świat, 
wtedy napisałam wiele wierszy 
– mówi Bogusława i tłumaczy, 
że była to forma odreagowania. 
Właśnie Zuzi poświęcona jest 
pierwsza część zbioru. To for-
ma pożegnania i upamiętnienia 
dziewczynki. Druga część ma 
już inny ton, dużo bardziej op-
tymistyczny. To również efekt 
tego, co przyniosło życie. 
- W tym czasie urodziła się Ju-
lia, druga wnuczka – tłumaczy. 

Oprócz tego tomik zawie-
ra wiersze o zróżnicowanej 
tematyce, więc każdy znajdzie 
coś dla siebie. Ilustracje do 
niego wykonał Paweł Ga-
wlik, malarz z Libiąża. W jego 
wydaniu pomogli znajomi pani 
Bogusławy z działających 
na kopalni związków za-
wodowych, członkowie klubu 
żeglarskiego Bezan. Wsparcia 
udzieliła też gmina Libiąż. 
Bogusława Chwierut plany 
ma ambitne. Na przyszły rok 
planuje opublikowanie kolej-
nego tomu poezji. Obecnie 
pochłania ją pisanie miłosnych 
opowiadań, które można 
określać jako białą poezję. Ma 
też propozycje współpracy od 
innych poetów. To co napisała 
można na bieżąco śledzić na 
facebooku.  
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Domowy chleb jest zdrowszy

Z Katarzyną Piątek, zdobywczynią 
drugiego miejsca w II edycji libiąskiego 
Festiwalu Chleba podczas Dożynek 
Powiatowych rozmawia Maciej Kozicki. 

Maciej Kozicki: Jaka jest przewaga do-
mowego chleba nad tym dostępnym w sklepach?
Katarzyna Piątek: - Własne pieczywo ma wiele zalet. Zawsze 
wiadomo co ma w składzie, jest bez konserwantów i sztucznych 
dodatków. Możemy też eksperymentować z mąkami i upiec 
dokładnie taki, jaki nam odpowiada. 
Jak często piecze pani pieczywo?
- Średnio raz w tygodniu. 
Proszę podzielić się przepisem.
- Korzystam z pełnoziarnistej mąki 
pszennej, orkiszowej i mąki żurek, 
którą dodaje do zaczynu. Do tego 
ziarna słonecznika i siemienia 
lnianego. Zaczyn musi stać 12 godzin  
w ciepłym miejscu. Wyrabianie cia-
sta to 15 minut. Potem przekładam 
je do foremki. Piekę przez godzinę 
w piekarniku. Najpierw kwadrans  
w temperaturze 160 stopni, a później 
w 200 stopniach. 
Jak długo taki chleb zachowuje 
świeżość?
- Z pewnością dłużej niż sklepowy, 
bo nawet do sześciu dni. 

REKLAMA

KURIER PARAFIALNY
Parafia pw. Św. Barbary 

7 sierpnia z kościoła wyruszyła grupa pieszych pielgrzymów, 
którzy przez pięć dni pod przewodnictwem ks. Pawła Króla oraz 
ks. Piotra Derendala – wikariusza parafii Przemieniania Pańskiego, 

szli na Jasną Górą. W południe 
tego samego dnia, w Libiążu 
zatrzymało się na postój 
ponad tysiąc pielgrzymów  
z diecezji Bielsko-Żywieckiej. 
Dzięki życzliwości libiążan 
każdy pielgrzym dostał ciepły 
posiłek. 

W sierpniu członkinie zespołu charytatywnego prowadziły akcję 
„Pomóż Chrystusowi w ubogim dziecku”. Rozprowadzając tzw. 
„cegiełki” zbierały pieniądze na zakup wyprawek szkolnych dla 
ubogich dzieci z parafii.

29 sierpnia grupa młodzieży z parafii pojechała na tradycyjną 
pielgrzymkę młodych do Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas mszy 
odprawianej przez kardynała Stanisława Dziwisza podziękowali za 
czas wakacji.

Parafia Przemienienia Pańskiego

Zakończyły się prace związane z budową nowego płotu wokół 
niedawno poszerzonego cmentarza. 
- Musi spełniać określone w przepisach warunki. Wszystko jest 
w porządku, ogrodzenie zostało odebrane przez przedstawicieli 
sanepidu – mówi proboszcz Michał Kliś. Zamontowane są także 
bramy przy kontenerach na śmieci, aby nie było ich widać. 

W piątek, 4 września wierni świętowali drugi odpust parafialny, 
poświęcony św. Rozalii. Kazanie na sumie odpustowej o godz. 18 
wygłosił ks. Sebastian Kozyra z parafii pw. Św. Barbary w Libiążu. 
Po nabożeństwie wierni pożegnali pielgrzymów, którzy wspólnie 
z prałatem rezydentem Stanisławem Marchewką, pojechali do 
Chrowacji, Medziugorie i śladami św. Pawła do Grecji. 

Wracają zajęcia 

Sekcje i koła zainteresowań działające przy Libiąskim 
Centrum Kultury wznawiają funkcjonowanie po wakacyjnej 
przerwie. 

Grupa teatralna „PIÓRO”, od 14 września, poniedziałki  
i czwartki w godz. 15.30 – 18.30
Amatorski Ruch Artystyczny „Kanon”, od 22 września, wtorki  
i środy w godz. 15.00 – 18.00
Sekcja muzyczna „Canticorianie”, środy w godz. 18.30 – 
21.00
Joga, wtorki od godz. 17.30; czwartki (zajęcia dla seniorów) w 
godz. 10.00 – 12.30 (8 października spotkanie organizacyjne)
Klub Seniora 50+, czwartki w godz. 16.00 - 20.00
Nordic Walking, od 6 października, wtorki godz. 9:00. Zbiórki 
pierwszy, trzeci i ewentualnie piąty wtorek miesiąca przy LCK, 
drugi wtorek miesiąca Stacja PKP w Libiążu, czwarty wtorek 
miesiąca przy Urzędzie Miejskim w Libiążu
Ze względu na prace remontowe w siedzibie LCK, pozostałe 
zajęcia zostaną wznowione od października 2015 r. 
Dom Kultury w Żarkach (poniedziałek-piątek w godz. 14.00 
- 20.00)
Świetlica w Gromcu (wtorki i czwartki w godz. 14.30 – 
16.30)
Świetlica w Kosówkach (poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00, 
czwartki w godz. 14.00 – 18.00)

ogłoszenia drobne:
Bus dziewięcioosobowy tel. 665 364 548
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Sezon rowerowy powoli zbliża 
się do końca, ale przy ładnej 
pogodzie wciąż warto wybrać 
się na przejażdżkę. Tym 
razem proponujemy podróż 
biegnącym przez gminę Libiąż 
międzynarodowym szlakiem 
Greenways. 

Bądź aktywny
Greenways to międzynarodowy 
szlak wiodący z Krakowa 
przez Morawy do Wiednia. 
Tworzy go sieć m.in. tras ro-
werowych, pieszych oraz edu-
kacyjnych ścieżek tematycz-
nych. Jego główną oś stanowi 
700-kilometrowa trasa dla 
cyklistów, łącząca zabytkowe 
miejscowości, a także warte 
odwiedzenia tereny wiejskie. 
Część szlaku prowadzi 

przez gminę Libiąż i ziemię 
chrzanowską. Ten właśnie frag-
ment trasy, kończący się na 
zamku w Rudnie, polecamy 

miłośnikom jazdy na rowerze. 
Wycieczkę zaczynamy przy 
kładce na Wiśle w Gromcu. 
Stamtąd ulicami: Nadwiślańską, 
Długą. Dalej przez kilka ki-

lometrów jedziemy wałami 
wiślanymi wzdłuż rzeki, płynącej 
zakolami. Na tym odcinku 
zielone oznakowanie pokrywa 

się z czerwonymi symbolami 
pętli rowerowej wokół Libiąża. 
Przez żarecki przysiółek Bębenki 
docieramy do Mętkowa, gdzie 
możemy obejrzeć zabytkowy 

kościół. Potem ul. Wilczak, 
zakręt w ul. Brzozową i kieru-
jemy się do Babic. Dojeżdżamy 
do ul. E. Orzeszkowej. Potem 
pomiędzy zabudowaniami 
(ul. Konopnickiej, Zamkowa, 
Parkowa) w stronę Regulic. Po 
pewnym czasie drogę asfaltową 
zastępuje dukt, prowadzący 
przez Czarny Las do ul. Podlas. 
Ulicami Kamionka Duża, Ka-
mionka Mała, Wyszyńskiego, 
Graniczną, Czarnogórską 
oraz Chrzanowską docieramy 
do centrum Regulic. Później  
w kierunku lasu Czarny Dół. 
Mijamy muzeum pożarnictwa  
i jedziemy przez Grojec. Przeci-
namy autostradę i kierujemy się 
w prawo, do Rudna. Po ponad 
2 km dojeżdżamy do parkingu 
przy zamku Tęczyn. Szlak 
Greenways prowadzi dalej do 
Krakowa. 

Wakacyjny Nordic Walking

Okres letniego wypoczynku 
sprzyjał ciekawym formom ak-
tywności fizycznej. W ramach 
„Akcji Lato w  mieście” Libią-
skie Centrum Kultury zorgani-
zowało 22 sierpnia Wakacyjny 
Marsz Nordic Walking. Zanim 
uczestnicy imprezy wyruszyli 
na trasę, czekała ich ciekawa  
i wesoła rozgrzewka. Podzieleni 
na dwie drużyny rywalizowali 
w sztafetowych konkurencjach 
z kijami. Zadaniem dwóch 
drużyn z Libiąża i Kwaczały 
było jak najszybsze pokonanie 
dystansu, z wykonywaniem 
zróżnicowanych czynności 

przy użyciu kijów do Nordic 
Walking. Gościnni libiążanie 
pozwolili cieszyć się ze zwy-
cięstwa gościom z Kwaczały, 
obiecując przy okazji rewanż 
przy następnym spotkaniu. 
- Nie wiedzieliśmy, że w Libią-
żu jest tyle ciekawych miejsc 
sprzyjających różnym formom 
rekreacji – skomentował Hen-
ryk Kędziora z Kwaczały.
Maszerując tego dnia można 
było podziwiać m.in. piękną 
panoramę okolicy z wzgórza 
Jawor. Na mecie na uczestni-
ków czekał gorący poczęstunek 
regeneracyjny. 

Smerfy były groźne

Drużyna o nazwie FC Groźne Smerfy wygrała podczas waka-
cyjnego turnieju piłki nożnej zorganizowanego w ramach akcji 
Lato w Mieście. 

W rozegranych 19 sierpnia 
zawodach uczestniczyły dru-
żyny pięcioosobowe, złożone 
z piłkarzy w wieku do 12 lat. 
Młodzi miłośnicy futbolu dawali 
z siebie wszystko, dlatego ani 
sportowych emocji, ani bramek 
nie brakowało. Zmagania 
piłkarzy obserwowali dorośli. 
Niektórzy głośno kibicowali 
swoim pociechom. Wioletta 
Wróbel dopingowała przede 
wszystkim swojego syna. 
- Dawid ma dziewięć lat, 
od prawie trzech w szkółce 

piłkarskiej. Staram się być 
na każdym jego meczu – 
tłumaczyła. Choć pochodzi  
z Libiąża, na co dzień mieszka 
w Wiedniu. Do swojej rodziny 
i rodzinnego miasta przyjeżdża 
w każde wakacje. 
- Ciągnie nas tutaj – mówiła. 
O zwycięstwie w turnieju 
zadecydowały rzuty karne. 
Najlepsi w nich okazali się 
reprezentanci ekipy FC Groźne 
Smerfy. Drugie miejsce zajęli 
zawodnicy Best Gold Players, 
a trzecie Polona. 
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KĄCIK KULINARNY

ROZMAITOŚCI

WARTO PRZECZYTAĆ

Ałbena Grabowska 

– Stulecie Winnych

Propozycja sagi dla 
miłośników książek, a także 
historii Polski z zeszłego stu-
lecia. 
- Od książki trudno się 
oderwać, a po skończeniu jed-
nej od razu sięga się po kolejny 
tom – poleca Bernarda Mędela  
z Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej w Libiążu. 

Ałbena Grabowska to Polka 
bułgarskiego pochodzenia.  
Z zawodu jest lekarzem, a 
pisanie książek jest jej pasją. 
Trylogia “Stulecie Winnych 

“opisuje sto lat rodziny Win-
nych. W naszej literaturze 
mało jest książek tak mocno 
powiązanych z historią i kulturą 
Polski. 
Losy bohaterów rozpoczynają 
się dość dramatycznie, podc-
zas porodu bliźniaczek - Marii 
i Anny - umiera ich matka. 
Ich ojciec, Stanisław Winny 
musi poradzić sobie z opieką 
nad nimi, a także swoimi dwo-
ma synami. Niedługo potem 
wybucha wojna, która mocno 
doświadcza bohaterów. Podob-
nie jest, gdy w rodzinie rodzą się 
kolejne pokolenia bliźniaczek 
i nadchodzą kolejne trudne 
okresy: II wojna światowa, ko-
munizm i czas represji, a także 
wprowadzenie stanu wojenne-
go. Ponieważ Winni mieszkają 
w Pruszkowie, obserwujemy 
m.in. narodziny mafii. 
Książki czyta się świetnie, 
ciężko od nich się oderwać. 
Po skończeniu jednego tomu, 
od razu sięga się po kolejny.  
Polecam. 

Niecodzienne ujęcia między książkami

Osoby odwiedzające biblio-
tekę mogą podziwiać wystawę 
fotografii z magicznego spot-
kania człowieka, materii or-
ganicznej, natury, techniki  
i technologii.
Wystawa jest efektem nieco-dzi-
ennych warsztatów fotografii or-
ganicznej. Uczestniczyli w nich 
podopieczni Koła przyrodniczo 
– turystycznego działającego  
w Ośrodku Szkolno-Wychow-
awczym w Chrzanowie. Zajęcia 
poprowadził Karol Mroziewski 
–   fotograf, instruktor w Powia-
towym Młodzieżowym Domu 
Kultury w Trzebini.
Obiektem zdjęć był materiał 
roślinny m.in. kwiaty. Zostały 
one wykonane bez użycia 
aparatów, „wyhodowane” przy 
pomocy działania na materiał 

światłoczuły wielu czynników: 
światła, wody, naturalnych roz-
tworów chemicznych, mecha-
nicznego nacisku.. 
- To edukacja fotograficzna 
stojąca w analogii do rolnict-
wa. Tak jak uprawę, trzeba było 
je zasadzić, czekać aż urosną,  
a potem zebrać plony, czyli 
coś z nich wydobyć – tłumaczy 
Karol Mroziewski. 
Wystawę w budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Libiążu 
można oglądać do końca 
września. 

Szaszłyki po gruzińsku
Choć jesień coraz bliżej, to 
sezon grillowy jeszcze się 
nie skończył. Tym razem 
w kąciku kulinarnym pro-
ponujemy potrawę autorst-
wa Kevina Aistona, Ang-
lika mieszkającego w Polsce, 
prezentera telewizyjnego   
i kucharza, znanego m.in. 
z programu „Europa da się 
lubić”, który Libiąż odwiedził 
na zaproszenie Libiąskiego 
Centrum Kultury. 

Najpierw przygotowujemy 
marynatę. Mięso kroimy  
w kostkę wielkości zbliżonej 
do pudełka zapałek. Wkładamy 
do miski, do której dorzucamy: 
drobno pokrojony czosnek, 
pokruszone liście laurowe, 
kolendrę, sól i pieprz. Całość 
zalewamy winem. Potem 
mieszamy, zamykamy miskę 
i odstawiamy do lodówki na 
noc. 
Rozpalamy grill. Mięso na-
dziewamy na pręty do gril-
lowania. Lepiej korzystać 
z nich, a nie z drewnianych 
patyczków, bo metal prze-
wodzi ciepło, dzięki czemu 
mięso piecze się także od środka. Gdy szaszłyki się pieką, 
możemy zając się garnkiem, w którym będziemy dusić mięso. 
Wrzucamy do niego grubo krojoną cebulę, łyżeczkę kolendry, 
kilka pokruszonych liści laurowych, sól i pieprz, a wszystko 
zalewamy białym winem. Całość mieszamy. Garnek stawiamy 
na grill. Gdy mięso ma złocisty, brązowy kolor dodajemy je 
do garnka. Całość przykrywamy i dusimy 10 minut. Pomidory 
koktajlowe kroimy na pół i kładziemy na talerz. Potem mięso 
i cebulę z garnka. Wszystko posypujemy drobno pokrojonym 
szczypiorkiem i owocami granatu. 

Smacznego! 

Składniki: 

500 g mięsa 
wieprzowego bez kości 
(najlepiej karkówka)
250 g pomidorów 
koktajlowych.
butelka białego wina 
4 duże cebule 
3 ząbki czosnku
1 owoc granatu
2 łyżeczki kolendry
kilka liści laurowych 
1 pęczek szczypiorku 
sól i pieprz 
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Maciej Majewski

Utytułowany piłkarz ręczny 
z Libiąża. Swoją przyszłość 
wiąże właśnie z popularnym 
„szczypiorniakiem”.
Maciej jest absolwentem zespołu 
szkół na Flagówce. Uczęszczał 
do klasy gimnazjum o profilu 
sportowym. Od trzech lat gra w piłkę 

ręczną w Uczniowskim Klubie Sportowym „Czwórka”  
w Libiążu. Do zainteresowania się tą dyscypliną zachęciła 
go mama Bogusława Majewska, która jest trenerką, a także 
brat Kacper będący skrzydłowym Siódemki Miedź Legnica 
– drużyny występującej w pierwszej lidze „szczypiorniaka” 
w Polsce. 
- Lubię ten sport, bo na boisku jest duża rywalizacja. Trzeba 
być nie tylko silnym, ale też mądrym, aby szybko orientować 
się w tym, co dzieje się podczas meczu – tłumaczy Maciej 
Majewski.
Drużyna UKS ma na koncie wiele sukcesów. To m.in. 
Mistrzostwo Małopolski 2015, dziewiąte miejsce podczas 
mistrzostw kraju w Dźwirzynie, a także dotarcie do 1/4 
finału Mistrzostw Polski w Warszawie. Młody sportowiec 
z Libiąża piłce ręcznej poświęca większość wolnego czasu. 
Jak tłumaczy, to jego pasja i hobby. Ze „szczypiorniakiem” 
wiąże swoją przyszość. Obecnie jest uczniem  technikum  
w Legnicy, gdzie dalej trenuje ulubioną dyscyplinę sportu. 

Amelia Warzecha

Ma 13 lat i jest absolwentką 
Szkoły Podstawowej nr 3  
w Libiążu. Od września zaczęła 
naukę w oświęcimskim gimnazjum 
prowadzonym przez salezjanów. 
Na tę szkołę zdecydowała się  
z powodu wysokiego poziomu,  
a także po rozmowach ze starszymi 

koleżankami. 
Amelia jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Olimpus 
z języka angielskiego, w którym zajęła czwarte miejsce 
w kraju. W tym roku wygrała w powiatowym konkursie 
„Przyroda po angielsku”, uczestniczyła  też w olimpiadach 
z j. polskiego. Jak sama przyznaje, nauka języka, którym 
władał Szekspir idzie jej bardzo łatwo. Często wystarczy, 
że dane słówko przeczyta raz i je zapamiętuje. Za to  
z j. francuskim, którego uczy mama Amelii, nie idzie 
jej już tak łatwo. Młoda libiążanka lubi słuchać muzyki, 
tańczyć i czytać książki. Najlepiej te z dreszczykiem – np. 
kryminały.
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ROZMAITOŚCI

To były intensywne wakacje z LCK
Podczas akcji „Lato w Mieście” praktycznie codziennie działo 
się coś ciekawego. W 73 wydarzeniach wzięło udział ponad 3,5 
tysiąca uczestników.  

Tradycją jest, że Libiąskie Centrum Kultury organizuje w wakacje 
czas dzieciom. W tym roku była to akcja „Lato w mieście”, trwająca 
do początku lipca do końca sierpnia. Obejmowała ona 73 różne 
wydarzenia, w których uczestniczyli młodzi i starsi mieszkańcy 
Libiąża, Żarek i Gromca. Były to m.in. zróżnicowane tematycznie 
zajęcia świetlicowe:  Wesołe Podwórka w różnych częściach gminy, 
warsztaty świetlicowe, seanse kina objazdowego i projekcje Kina 
pod Gwiazdami na Placu Słonecznym. Okazją do rodzinnej zabawy 
były pikniki na Szyjkach i os. Flagówka. Było też coś dla miłośników 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Mogli uczestniczyć w turniejach: 
piłki nożnej, tenisa, uni-hokeja, koszykówki, rajdach rowerowych, 
marszach nordic walking oraz grach i zabawach organizowanych 
na świeżym powietrzu.  W tych wydarzeniach wzięło udział ponad  
3,5 tys. uczestników. Co ciekawe, byli to nie tylko mieszkańcy gminy 
Libiąż, ale też sąsiednich miejscowości, przywożący swoje dzieci do 
Libiąża, gdyż w ich ośrodkach kultury nie było podobnych zajęć. 
Zainteresowaniem cieszyły się organizowane przez LCK wycie-
czki: do Stacyjkowa, Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, 
sztolni Zakładu Górniczego Janina i ZOO w Chorzowie. W waka-
cyjne miesiące, szczególnie podczas upałów, tłumy szukały ochłody  
w letnim basenie na terenie MORS im. Solidarności 1980     
w Libiążu. W tym okresie odwiedziło ponad 10 tys. osób!

Niezwykli uczniowie

Kalendarz szkolny 2015/2016

Dni wolne i święta:
1 listopada 2015 r. (niedziela) - Wszystkich Świętych
11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
25 - 26 grudnia (piątek, sobota) – Boże Narodzenie 
23 grudnia - 1 stycznia 2016 - zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia (piątek) - Nowy Rok
6 stycznia (środa) - Trzech Króli
24 - 29 marca 2016 r. - wiosenna przerwa świąteczna
27 - 28 marca - Wielkanoc
1 maja (niedziela) - Święto Pracy
3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji
15 maja (niedziela) - Zielone Świątki
26 maja (czwartek) - Boże Ciało
25 czerwca - 31 sierpnia - wakacje 2016

Ferie zimowe 2016 w województwie małopolskim:
18-31 stycznia 2016 

Egzaminy: 
5 kwietnia 2016 r.  - sprawdzian szóstoklasisty
18 - 20 kwietnia - egzaminy gimnazjalne
4 - 24 maja - egzaminy maturalne 
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Wakacyjne 
wspomnienia
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Zapraszamy: 
Libiąż, ul. 1 Maja 11C 

32 627 11 85

  Oprocentowanie pożyczki tylko 5% 
– dla każdego.

  Gwarantujemy, że przez cały okres 
spłaty rata pożyczki będzie niższa 
niż w innych bankach.

DWA DOWODY,
ŻE POŻYCZASZ 
NAJTANIEJ

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 17,2%, 
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 8330 zł, 
całkowita kwota do zapłaty: 10 408,47 zł, oprocentowanie 
nominalne: 5%, całkowity koszt kredytu: 2078,47 zł (w tym opłata 
przygotowawcza: 1356,05 zł (14%), odsetki: 722,42 zł), 34 równe, 
miesięczne raty w wysokości 306,13 zł – przykład reprezentatywny. 
W przypadku pośrednika kredytowego oprocentowanie w 
przedziale 5-7,9%. Ostateczne warunki kredytowania zależą 
od  wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz 
daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 
17.06.2015 r. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.


