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Trzech Króli 
w Libiążu
Mieszkańcy tłumnie uczestniczyli  
w Gminnym Spotkaniu Opłatko-
wym. Po uroczystej mszy świętej, 
koncercie chóru Canticum Canti-
corum, Górniczej Orkiestry Dętej  
i nauczycieli Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Chrzanowie mogli 
zobaczyć żywą szopkę. Czekały na 
nich także gorące potrawy wigilijne, 
ognisko i pokaz sztucznych ogni. 

Po uroczystej mszy świętej  
w kościele pw. św. Barbary życzenia 
mieszkańcom złożył Jarosław 
Łabęcki, zastępca burmistrza 
Libiąża oraz Bogumiła Latko – 
przewodnicząca rady miejskiej. 
Później zebrani wysłuchali koncertu 
kolęd. Szczególnie ciekawie brzmiał, 
ale też wyglądał, utwór wykonany na 
wirtualnej harfie. Dodatkową atrakcją 
był pokaz laserowy ukazujący wnętrze 
świątyni w ciekawym świetle. 
Po występach, przed kościołem 
pracownicy Libiąskiego Centrum 
Kultury serwowali potrawy wigilijne 
przygotowane przez strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Moczydła. Przy Kaplicy św. 
Barbary stanęła żywa szopka będąca 
dużą atrakcją dla najmłodszych.  
W zagrodzie biegały kozy, kucyk 
i cielak. Dla osób chcących się 
ogrzać płonęło ognisko. Świętowanie 
podsumował efektowny pokaz 
sztucznych ogni. 
Gminny „opłatek” organizowany 
corocznie w Święto Trzech Króli 
jest libiąską tradycją. Dla wielu osób 
to szczególny wieczór. To okazja do 
spotkania z osobami, z którymi przez 
długi czas się nie widziały. 
- To jedyny taki dzień w roku. Są tu 
ludzie z całego Libiąża. Dorośli 
mogą porozmawiać, dla dzieci też są 
atrakcje, czyli zwierzęta w szopce. 
Temperatura też jest przyjemna, bo 
nie ma dużego mrozu – stwierdziła 
Barbara Karaś z Libiąża.

Szanowni Czytelnicy, 

przed Wami pierwsze w tym  
roku wydanie „Kurie-
ra Libiąskiego”. To nu-
mer noworoczny, dlatego 
przygotowaliśmy w nim 
horoskop na 2016 rok. Pisze-
my o budżecie i planowa-

nych w gminie na najbliższe 
miesiące inwestycjach m.in. 
budowie parkingu przy ul. 
Oświęcimskiej, modernizacji 
letniego basenu, stacji kole-
jowej oraz  przedsięwzięciach 
w Żarkach i Gromcu . Jest także 
rozmowa z Ewą Sieczkowską, 
szefową stowarzyszenia „Na-

dzieja” wyróżnioną nagrodą 
„Amicus Hominum” i podsu-
mowanie Nocy Sylwestrowej 
w libiąskim kinie. Pokazujemy 
jak dzieci spędzają ferie zimowe  
i wyglądał tradycyjny, gminny 
opłatek w święto Trzech Króli. 
Jak zwykle, pamietamy także 
o osobach lubiących historię, 

czytanie i przepisy kulinarne. 
Miło nam też poinformować 
o jubileuszu 10-lecia Kuriera 
Libiąskiego. Z tej okazji 
spotkaliśmy sie z rówieśnikiem 
naszej gazety i bohaterem 
okładki 1 wydania naszego 
czasopisma. 

Przyszedł na świat dokładnie 1 stycznia 
2006 roku, a jego narodziny idealnie zbie-
gły się z wydaniem pierwszego numeru 
Kuriera Libiąskiego. Za sprawą okładki los 
na zawsze połączył razem małego libiąża-
nina z libiąską gazetą. Niemal po 10 latach 
od tego wydarzenia postanowiliśmy spraw-
dzić co słychać u Mateusza Tekieli, który 
jako noworodek wspólnie z mamą pojawił 
się na zdjęciu tytułowej strony pierwszego 
wydania Kuriera.
Mateusz Tekieli urodził się jako pierw-
szy mieszkaniec nie tylko gminy Li-
biąż, ale również całego województwa 
małopolskiego w 2006 roku. Z tego ty-
tułu rodzice otrzymali wyróżnienie od 
Marszałka Samorządu Wojewódzkiego,  
a jeszcze w szpitalu noworodka wspólnie 
z mamą Elżbietą Tekieli odwiedzili ów-

czesny Burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit  
z byłym Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Jackiem Nowakiem, którzy również wrę-
czyli rodzinie nagrodę finansową. 
- Przyjściu na świat Mateusza towarzyszyło 
duże zainteresowanie mediów. Wspomnie-
nia z tego okresu są ciągle żywe. Do dziś 
mamy wszystkie wycinki prasowe na ten te-
mat. Z czasem sprawa ucichła i wróciliśmy 
do normalnego życia. Do dzisiaj są jeszcze 
osoby, które pamiętają nas z okładki gazety 
– wspomina mama Mateusza. 
Mateusz Tekieli (na fot. z medalami) jest 
dziś uczniem trzeciej klasy Szkoły Podsta-

wowej nr 3 w Libiążu. Jest również piłka-
rzem Szkoły Piłkarskiej Górnik Libiąż. Gra 
jako obrońca, a pomimo młodego wieku 
zdążył już zdobyć kilka pucharów i medali.  
– Wolę grać w piłkę niż się uczyć. W przy-
szłości chciałbym być piłkarzem i grać w 
Barcelonie – zdradza swoje plany.   
Nasz bohater nie tylko świetnie radzi sobie 
na boisku. Nie ma też żadnych problemów 
z nauką, a dla rodzeństwa jest przykładem i 
często służy pomocą. 
- Mateusz jest dobry z matematyki, z której 
czasem mi pomaga, bardzo go lubię – mówi 
starsza siostra Karolina, która trenuje w pry-
watnej szkole tańca w Zabrzu, a na koncie 
ma Mistrzostwo Polski w Hip-Hopie.
Starszy brat jest też wzorem do naśladowa-
nia dla młodszych braci bliźniaków Łukasza  
i Kacpra. – Trenuje z nami piłkę nożną  

i pomaga. Obiecał, że kupi mi nawet strój 
piłkarski – chwali brata Łukasz. 
Swoją przyszłość Mateusz wią-
żę z piłką nożną. – Wspólnie z mę-
żem rozważamy umieszczenie syna w 
jednym z najlepszych klubów zajmują-
cych się szkoleniem młodych piłkarzy,  
a więc Gwarku Zabrze – zdradza E. Tekie-
li.  
Mateusz dorasta w wesołej i szczęśliwej ro-
dzinie. Życzymy mu samych sukcesów, a 
jego dalsze losy postaramy się Państwu przy-
bliżyć za kolejne 10 lat. 

Mateusz z okładki
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Zbieramy interwencje
Po zmianie firmy obierającej śmieci od mieszkańców gminy Libiąż pojawiły się 
problemy z odbiorem odpadów. Sytuację wyjaśnia Przemysław Deda, przewodniczący 
zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

WIEŚCI Z GMINY

Kurier Libiąski - Co robi 
Związek, by unormować za-
mieszanie ze śmieciami ?
Przemysław Deda: - Je-
steśmy w stałym kontakcie  
z wykonawcą. Zbieram inter-
wencje od mieszkańców i nie 
bieżąco przekazuję je firmie. 
Każdy element umowy, który 
związany jest z wykonaniem 
obowiązków objęty jest sank-
cją finansową. Kara zapewne 
będzie, ale jeszcze nie teraz. 
Możemy taką nałożyć za dany 
okres rozliczeniowy. Nie ma co 
ukrywać, firma nie wywiązy-
wała się z obowiązków, spóź-
niała się z wywozem śmieci 
oraz dostarczeniem wszystkim 
kubłów na odpady, nie wszyscy 
również dostali prawidłowe 
harmonogramy. Mieszkańców 
natomiast pragnę przeprosić 
za zamieszanie, które powstało  
i deklaruję, iż robimy wszyst-
ko, aby sytuację unormować.
Największy problem  był  

z kubłami na libiąskich osie-
dlach. Stare zniknęły, nowych 
pojawiły się z opóźnieniem.
- Na dzień dzisiejszy więk-
szość stanowisk została już 
wyposażona. Pozostaje kwestia 
ewentualnych uzupełnień na 
niektórych lokalizacjach, aby 
osiągnąć pojemność pojemni-
ków zgodną ze zgłoszonym za-
potrzebowaniem.
Co w sytuacji kiedy firma 
nadal będzie się spóźniała  
z wywozem śmieci i dostar-
czeniem harmonogramów?
- Nie sądzę, by tak było. Kary 
umowne są na tyle wysokie, że 
nic by na tym nie zarobiła. naj-
dalej idąca sankcją jest nawet 
rozwiązanie umowy.
Czy wypowiedzenie umowy 
to dobre rozwiązanie?
- Na ten moment nie, 
bo tracimy wykonawcę,  
a nowego nie mamy. Zrobiłby się 
jeszcze większy bałagan. Trze-
ba by znaleźć kogoś na zastęp-

stwo, zapłacić mu  
i ogłosić kolejny 
przetarg. Zatem w 
okresie przejścio-
wym pewnie do-
chodziłoby do nie-
prawidłowości w 
ciągłości świadcze-
nia usługi. Wierzę, że w ciągu 
najbliższych dni sytuację uda 
się unormować na tyle, że nie 
będzie potrzeby stosowania 
drastycznych rozwiązań.
Jak tłumaczył się wykonawca?
- Cały czas słyszeliśmy, że pra-
cuje, że brakuje mu ludzi, że 
pracownicy nie znają terenu.  
Konsorcjum AVR i MIKI  mia-
ło czas, by się przygotować do 
świadczenia usług. Udostępnia-

liśmy całą bazę danych, adresy, 
pracownicy z wyprzedzeniem 
mogli poznać teren.
Jakie są najważniejsze obo-
wiązki nowego operatora?
- Opróżnianie koszy w terminie, 
dostarczenie mieszkańcom po-
jemników na odpady zmiesza-
ne i worków na segregowane, 
dostarczenie harmonogramów, 
dbanie o porządek na stanowi-
skach, gdzie stoją kontenery.

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”
ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów

Godziny otwarcia biura: 
poniedziałek - piątek godz. 7:00-15:00

Tel. 32 623 2908, 32 624 0504

Dobra wiadomość dla podróżnych. Kolej szykuje się do modernizacji libiąskiej stacji PKP. Zyskają nie tylko pasażerowie, ale 
także kopalnia. 

25 mln złotych do wydania w Libiążu
Obecnie czekanie na przyjazd 
pociągu nie należy do przy-
jemności. Na peronach brakuje 
miejsca, aby wygodnie usiąść, 
stacja jest przestarzała. Nie-
długo sytuacja ma się zmienić, 
bo PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A. ogłosiły przetarg na 
jej  modernizację. Głównym 
celem inwestycji jest uspraw-
nienie podróży i transportu 
towarów, zwłaszcza węgla z 
kopalni „Janina”. Wymienione 
zostaną tory, sieć trakcyjna i 
urządzenia sterowania ruchem 
kolejowym. To pozwoli na zli-
kwidowanie ograniczeń pręd-
kości dla pociągów. 
- Po wykonaniu wszystkich 
prac składy pasażerskie po-
jadą z prędkością 100 km/h,  
a pociągi towarowe z prędko-
ścią 70km/h, czyli nawet o 50 

km/h więcej niż obecnie – in-
formuje Mirosław Siemieniec, 
rzecznik prasowy PKP PLK. 

Zwiększyć ma się też poziom 
bezpieczeństwa i komfortu 
podróżnych. Do ich dyspo-
zycji oddane zostaną wiaty, 

ławki oraz nowe tablice infor-
macyjne. Stacja zyska nowe 
oświetlenie, a dojścia zostaną 

dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a kładka 
nad torami – odnowiona. Ro-
botnicy wymienią nawierzch-

nię na  przejazdach kolejowych 
( w ciągu ul. Orzeszkowej  
i przy dojeździe do Kopalni 
Dolomitu). Prace mają być wy-
konywane bez wstrzymywania 
ruchu kolejowego. Pierwszy 
etap prac obejmie remont bocz-
nicy prowadzącej do kopalni 
Janina. 
- Dzięki temu pociągi towaro-
we, jadące od strony Chrza-
nowa, wjadą bezpośrednio 
na teren zakładu bez potrzeby 
przejeżdżania przez stację Li-
biąż – wyjaśnia rzecznik. Dru-
ga część robót to modernizacja 
stacji. Realizacja inwestycji 
planowana jest na lata 2016-
2017. PKP PLK ogłosiła już 
przetarg. Jego rozstrzygnięcie 
powinno nastąpić w najbliż-
szych tygodniach. 
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REKLAMA

Przybywa kamer 
Znów poszerzyła się sieć 
monitoringu w gminie. Nowe 
urządzenia pojawiły się  
w kilku miejscach. 
W ostatnich miesiącach 
rejestratory zostały zamonto-
wane na rondzie im. A. Harata, 
łączącym ul. Krakowską z ul. 
Oświęcimską (drogi woje-
wódzkie 780 i 933) oraz na ul. 

Kościuszki w Żarkach. Kolejne 
urządzenia niedawno zaczęły 
pracować w nowych lokaliza-
cjach. 
- Pierwsza obejmuje zasięgiem 
budynek socjalny przy ulicy 
Leśnej i jego okolice. Kolejna 
została zamontowana w rejonie 
bloku na Wojska Polskiego 
7. Następna pilnuje tego co 

się dzieje na i wokół nowego 
boiska przy zespole szkół na 
Flagówce – wylicza Jarosław 
Łabęcki, zastępca burmistrza 
Libiąża. 
Obecnie sieć libiąskiego moni-
toringu będzie liczyć 16 ka-
mer. Są one tak zamontowane, 
aby pokazywały co dzieje się 
wszędzie tam, gdzie zbiera się 

wiele osób np. 
t a r g o w i s k u , 
centrum mia-
sta, na osied-
lach. 
- System będzie dalej rozbu-
dowywany. Mamy na to prze-
widziane pieniądze w tegoro-
cznym budżecie – informuje 
zastępca burmistrza. 

SKRÓT INFORMACYJNY

LIBIĄŻ

Świąteczne spotkanie
Przed świętami libiąscy przedsiębiorcy spotkali się  
w Libiąskim Centrum Kultury. Była to okazja do rozmowy  
i złożenia życzeń oraz wysłuchania koncertu chóru Canticum 
Canticorum. Uczestniczący w „opłatku” burmistrz Jacek Lat-
ko podsumował kończący się rok i zaprezentował plany gmi-
ny na kolejny. Zebrani dowiedzieli się także o możliwościach 
uzyskiwania dotacji unijnych. 

Z wyróżnieniem od prezydenta
Libiąski radny Zygmunt Sroka został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi przez prezydenta Andrzeja Dudę. 
Wyróżnienie otrzymał za wieloletnią działalność społeczną, 
sportową i związkową w „Solidarności” funkcjonującej  
w Zakładzie Górniczym „Janina”. 

Bez przejścia 
Mieszkańcy wnioskowali o wykonanie przejścia dla pieszych 
przez tory pomiędzy ul. Leśną i 1 Maja, na wysokości res-
tauracji Millenium. Pismo w tej sprawie urząd wysłał do ko-
palni. 
- Dostaliśmy odpowiedź, że względy techniczne uniemożliwiają 
jego utworzenie – informuje Jarosław Łabęcki, zastępca bur-
mistrza Libiąża. 

ŻARKI

Przyjmą młodych
Żarczanie włączyli się w przygotowanie Światowych Dni 
Młodzieży 2016 w Krakowie. 
- Mieszkańcy do swoich domów przyjmą 420 młodych piel-
grzymów – mówi sołtys Żarek Stanisław Garlacz. Powstał już 
komitet organizacyjny, a także strona internetowa, na której 
zamieszczane będą aktualne informacje. Można ją znaleźć na 
facebooku: ŚDM 2016 Żarki. 

GROMIEC

Kiedy do sołtysówki? 
W nowym roku nie zmienia się termin dyżurów sołtysa.  
Jerzego Górskiego w sołtysówce można spotkać w każdą środę,  
w godz. 15 - 17. 
- Myślę, że to mieszkańcom odpowiada, nikt nie wnosił  
o zmianę, więc tego będę się trzymał – mówi sołtys Gromca.

Prawnicy pomagają za darmo

Od początku roku część mieszkańców może korzystać  
z darmowych porad prawnych. Komu przysługuje takie 
wsparcie? 

Uruchomienie bezpłatnych 
dyżurów prawniczych to efekt 
wprowadzonej ustawy. Pomoc 
specjalistów nie przysługuje 
jednak wszystkim. Mogą  
z niej korzystać podopieczni 
ośrodków pomocy społecznej, 
osoby w wieku do 26 lat i te 
które skończyły 65 rok życia, 
kombatanci i weterani wojenni, 
ofiary klęsk żywiołowych oraz 
posiadacze Karty Dużej Ro-
dziny. 
Punkty są finansowane  

z budżetu państwa i zostały 
uruchomione w całym kraju. 
Jeden z nich działa w Libiążu,  
w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej (ul. Górnicza 11). 
Porad udziela prawnik ze 
Stowarzyszenia na Rzecz  
Poradnictwa Obywatelskiego 
“DOGMA” w Mikołowie. 
Na miejscu można uzyskać 
np. wyjaśnienie zawiłych 
przepisów lub wsparcie w przy-
gotowaniu pisma do sądu czy 
urzędu. 

Godziny otwarcia 
punktu:

poniedziałki, 
środy, piątki  

w godz. 14 – 18
wtorki, czwartki 

w godz. 9-13 

ogłoszenia 
drobne:

Bus 9-osobowy tel. 
665 364 548

Zespół weselny - 
507 302 274

Spotkanie opłatkowe 
Klubu Seniora „50+” 
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Zespół Szkół w Libiążu – tradycja i nowoczesność, 
świetna perspektywa dla ambitnych.

Obecnie szkoła, oprócz 
profilu górniczego, ofe-

ruje wykształcenie techniczne 
w kilku innych kierunkach, 
tj. technik elektronik, technik 
ekonomista, technik obsługi 
turystycznej, technik mecha-
nik i nowy kierunek: technik 
logistyk. Powołanie nowych 
działów kształcenia stanowi 
odpowiedź na aktualne po-
trzeby rynku pracy. Świadczy 
o dużej mobilności i przedsię-
biorczości szkoły, gdyż otwar-
cie dodatkowego profilu wiąże 
się z koniecznością pozyskania 
nowej bazy dydaktycznej; za-
tem odpowiednich kwalifikacji 
kadry profesorskiej,  pracowni, 
urządzeń, programów kompu-
terowych.

W ubiegłym roku szkolnym 
zmodernizowano trzy pracow-
nie. Doposażone zostały w 
sprzęt, o którego jakości świad-
czy m.in. kwota przeznaczona 
na jego zakup. W sumie wyda-
no 652 941 złotych na profe-
sjonalne urządzenie pracowni 
elektrycznej i elektronicznej, 
pracowni  instalacji i eksploata-
cji urządzeń elektronicznych, 
oraz pracowni rysunku tech-
nicznego służącej kształceniu 
w zawodzie mechanika. Wśród 
zakupionego sprzętu znalazły 
się m.in.: stoły laboratoryjne, 
komputery ze specjalistycznym 
oprogramowaniem, projektor 
multimedialny, zestawy do-

świadczalne, tak zwane trena-
żery z układami elektrycznymi 
i elektronicznymi, uniwersalne 
generatory serwisowe TV, przy-
rządy do pomiarów sygnałów 
TV, mierniki telewizji naziem-
nej i przemysłowej, mierniki 
sygnału satelitarnego, silniki 
prądu stałego, zmiennego i sil-
niki krokowe, stanowiska kom-
puterowe z oprogramowaniem 
CAD – programem wspoma-
gającym projektowanie, umoż-
liwiającym opracowywanie 
dokumentacji technicznej w 

postaci grafiki 2D i 3D, a także 
drukarka, skaner i ploter.

Zajęcia praktyczne prowa-
dzone z wykorzystaniem naj-
nowocześniejszych urządzeń 
pozwalają nie tylko na świetne 
przygotowanie do egzaminów 
zawodowych, tzw. kwalifi-
kacji. Nabyte doświadczenia 
dają duże możliwości na ryn-
ku pracy. Są również idealnym  
przygotowaniem do studiów na 
wyższych uczelniach technicz-
nych, które dysponują sprzętem 
porównywalnej jakości. 

Umowa patronacka ze spółką Tauron Wydobycie SA – 
gwarantem zatrudnienia dla absolwentów Zespołu Szkół 

w Libiążu.
Najlepszym dowodem na 

trwającą od 10 lat współpra-
cę pomiędzy spółką Tauron 
Wydobycie (wcześniej  PKW)
a Technikum Górniczym  
w Zespole Szkół w Libiążu 
jest zatrudnienie kolejnej gru-
py absolwentów. W listopadzie 
i grudniu przyjęto do pracy w 
ZG „Janina” 23 uczniów, któ-
rzy zrealizowali wymagania 
określone w porozumieniu 
zawartym między Tauron Wy-
dobycie a szkołą. By zostać 
pracownikiem spółki należy 
uzyskać na świadectwie ukoń-

czenia szkoły średnią ocen co 
najmniej 3,5, zdać egzamin 
maturalny oraz uzyskać tytuł 
technika górnictwa podziem-
nego.

Warto również dodać, że 
w myśl porozumienia naj-
lepsi absolwenci mogą starać 
się o sfinansowanie studiów 
wyższych na kierunku wyni-
kającym z aktualnych potrzeb 
pracodawcy. Na terenie ZG 
„Janina” wszyscy uczniowie 
mają  zagwarantowaną szkol-
ną  praktykę zawodową.

Świetne wyniki z egzaminów zawodowych – kwalifikacji.
Wyniki z egzaminów za-

wodowych w nowej formule 
kwalifikacji w Zespole Szkół 
w Libiążu sytuują się wyżej 
niż średni wynik w Małopolsce 
i wynik odnotowany w  Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyjnej 

(obejmującej województwa 
małopolskie, podkarpackie i lu-
belskie)  Najlepiej obrazuje to 
poniższy wykres, a dodajmy, że 
egzaminy zewnętrzne są obie-
ktywną oceną jakości kształce-
nia w szkole. 

Obecny Zespół Szkół w Libiążu kojarzony jest przez wielu mieszkańców jako „szkoła górnicza”. Nic dziwnego, przecież 
placówka, powołana do istnienia jako Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK „Janina”, przez ponad 50 lat stanowiła istotny kom-
ponent tradycji górniczych naszej gminy. 

Wyposażenie pracowni Zespołu Szkół w Libiążu - standard wyższych uczelni technicznych.

Absolwenci klasy górniczej podczas szkolenia 
poprzedzającego przyjęcie do pracy w kopalni. 

Pracownia elektroniczna
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NASZA HISTORIA

Tym razem przenosimy się w okolice urzędu miejskiego w lata siedemdziesiąte XX w. Pomimo 
zaledwie czterech dekad, dzielących nas od tamtych czasów, w dawnym centrum Libiąża Małego 
zaszły kolosalne zmiany. 

Z libiąskiego albumu... - 40 lat temu w Libiążu Małym.

Libiąż Mały był jedną  
z trzech wsi, dzisiaj two-

rzących miasto. Wraz z Mo-
czydłem dysponował zbliżoną 
do Libiąża Wielkiego liczbą 
ludności. Złożony był z dwóch 
zasadniczych części: Ról  
i Końca, zaliczano do niego 
również przysiółek Wymysłów, 
umiejscowiony w okolicy dzi-
siejszego Jaworka. Rozwój 
"małej" wsi został pobudzony 
przez zlokalizowanie w 1856 
r. na jej terenie dworca Kolei 
Północnej Cesarza Ferdynanda. 
Istotniejszym jednak bodźcem 
dla rozbudowy Libiąża Małe-
go było wybudowanie kopal-
ni na górkach w sąsiedztwie 
Moczydła i Żarek. Ludność do 
tej pory przeważnie rolnicza 

uzyskała solidne źródło docho-
du, co przełożyło się na akcję 
osadniczą na terenach wcze-
śniej słabo zagospodarowa-
nych. Tak powstała zabudowa 
Skotnicy, Pniaków oraz dwa 
pierwsze osiedla budynków 
wielorodzinnych: Obieżowa  
i Leśniowa. Nie powinien 
dziwić zatem fakt, że kiedy 
przed wojną tworzono gminy 
zbiorcze, to dla obu Libiążów, 
Moczydła i Żarek miała ona 
siedzibę właśnie w Libiążu Ma-
łym. Jego dominację w okre-
sie powojennym potwierdziły 
jeszcze trzy wielkie inwestycje 
w budownictwie wielorodzin-
nym: osiedle przykopalniane 
oraz obie Flagówki.

Urząd Gminy i Miasta w połowie lat 70. XX w. Budynek 
prezydium przed wojną był siedzibą szkoły powszechnej 
w Libiążu Małym, po wojnie zaś ulokowano w nim 
najpierw gromadzkie, potem osiedlowe, a od 1969 r. 
miejskie władze.  

Stojąc pod samolotem, można było przyjrzeć się 
budowie pawilonu handlowego "Agat" oraz obserwować 
odjazdy autobusów komunikacji miejskiej, z racji koloru 
nazywanych po prostu "autobusami czerwonymi". 
Wówczas były to jeszcze tzw. "ogórki", nadawały jednak 
Libiążowi miejski charakter.

Z budynku prezydium roztaczał się widok na skwer  
z umieszczonym na cokole samolotem. Był to niezwykle 
charakterystyczny punkt miasta, znany nie tylko 
libiążanom, ale również  mieszkańcom wielu sąsiednich 
miejscowości. Zwraca uwagę brak zatoki autobusowej  
i zabudowań handlowych (oprócz kiosku Ruchu).

W latach siedemdziesiątych minionego wieku wiele 
libiąskich ulic doczekało się nowych nawierzchni. Na 
zdjęciu przebudowa ulicy Konopnickiej - za urzędem w 
sąsiedztwie Agatu. 

Dom Handlowy "Agat" - wybudowany dzięki staraniom 
libiąskiego GS - u - wśród dzisiejszych klientów, przyzwy-
czajonych do dużych powierzchni handlowych i przestron-
nych galerii, nie wzbudza już większych emocji, jednak w 
tamtych czasach był powiewem nowoczesności.

oprac. Łukasz Płatek, zdjęcia A. Chylaszek
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Gmina Libiąż - Budżet 2016

Prawie pół miliona złotych przeznaczone zostanie na modernizację basenu letnie-
go wraz z zagospodarowaniem terenu w Miejskim Ośrodku Rekreacyjno - Spor-
towym im. Solidarności 1980 przy ul. Piłsudskiego w Libiążu tak, aby dzieci i 
dorośli znaleźli tam atrakcyjne miejsce wypoczynku letniego. 

“W ciągłym pośpiechu dnia codziennego nie 
zauważamy zmian, które zachodzą w naszym 
otoczeniu. Zauważają je jednak mieszkańcy, 
przyjezdni oraz goście, którzy nas odwiedzają. 
Chwalą skok cywilizacyjny gminy Libiąż, jej 
estetykę, porządek, wygląd urzędu i placówek 
publicznych, ilość bezpłatnych miejsc parkin-
gowych, zieleń miejską, oświetlenie świątecz-
ne. Dzięki tym pochwałom nasza codzienna 
praca przynosi satysfakcję i ma sens. Nie pa-
miętamy już teraz jak duże zadłużenie gmina 
miała 9 lat temu, jak ciężko było decydować, 
którą kategorię wydatków bieżących najpierw 
ograniczać: płace czy wydatki na prąd? Dlate-
go jestem dziś bardzo zadowolony i cieszę się, 
że to kolejny dobry projekt budżetu, w którym 
nasza gmina może pochwalić się stabilizacją 
i rozwojem. Bo jest to sukces Gminy Libiąż” 
-  podsumował Burmistrz Libiąża Jacek Latko 
prezentując budżet na rok 2016 podczas XIII 
sesji Rady Miejskiej w Libiążu.

Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingowej

Największą inwestycją zaplanowaną na przyszły rok jest budowa parkingu przy 
ulicy Oświęcimskiej w Libiążu, przy Cmentarzu Parafialnym. Zadanie pochło-
nie ponad 800 tysięcy złotych. Pozostałe zadania związane z budową parkingów 
i chodników oraz przebudową istniejących ulic to: przebudowa ulicy Ratowni-
ków Górniczych, ul. Żywicznej, Chrobrego; chodnika w ul. Leśnej, Traugutta  
w Gromcu; budowa parkingu przy ul. Słowackiego. Kontynuowany będzie pro-
ces „Rewitalizacji przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej - głównych 
ulic miasta Libiąża - Etap II”, w ramach którego wykonana zostanie przebudowa 
zajezdni autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiej i 1 Maja oraz uzupeł-
nione zostanie zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i 
1 Maja, ukończone zostanie także zagospodarowanie terenu przylegającego do Li-
biąskiego Centrum Kultury oraz skwer u zbiegu ulic Górniczej i Ks. Pieli w Libiążu. 
Dodatkowo nowe zadania rewitalizacyjne tj: opracowanie koncepcji zagospodaro-
wania centrum Żarek, ul. Broniewskiego w Gromcu oraz rejonu ul. Dąbrowskiego  
w Libiążu wskażą możliwości i kierunki odnowy tych terenów zgodnie z potrzeba-
mi mieszkańców przy uwzględnieniu warunków i możliwości współfinansowania 
ich ze środków z nowej perspektywy unijnej.

Sport i rekreacja

Budżet 2016 w liczbach: Dochody budżetu: 56.438.988 zł                                                                               

Gmina Libiąż – Urząd Miejski w Libiążu, 32-590 Libiąż, ul. Działkowa 1, tel. (32) 627 13 11, fax  (32) 624  92 90, www.libiaz.pl, NIP: 628-22-60-168, REGON: 276257989

Dalszej rewitalizacji zostanie 
poddany teren przy LCK
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Gmina Libiąż - Budżet 2016

W przyszłym roku budowa kanalizacji przewidziana jest na 
ulicy Jaworowej i Kolorowej. Ci z Mieszkańców, którzy z 
różnych względów nie będą mogli przyłączyć się do gminnej 
sieci kanalizacyjnej, będą mogli liczyć wzorem lat ubiegłych 
na dofinansowanie do budowy przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków. Gmina dofinansowywać będzie też wy-
mianę przez Mieszkańców kotłów i pieców węglowych na 
niskoemisyjne źródła ogrzewania. Nie bez znaczenia będzie 
dobudowa za kwotę 80.000 zł punktów świetlnych na terenie 
gminy, co na pewno przełoży się na komfort życia i poczucie 
bezpieczeństwa.

Inwestycje w oświatę

Zyskają również placówki oświatowe. Dalej modernizowa-
ny będzie Zespół Szkół w Żarkach, gruntowny remont czeka 
sanitariaty w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Libiążu. Za 
kwotę 160.000 zł odnowiona zostanie Świetlica Środowiskowa 
w Libiążu, co pozwoli zakończyć modernizację budynku przy 
ul. Górniczej 11. Dalej rozwijać będziemy sieć siłowni na po-
wietrzu oraz place zabaw: w Gromcu, na ulicy Flasińskiego w 
Libiążu. Powstanie boisko na Kosówkach. Odnowione zostaną 
też tereny zielone przy ulicy Konopnickiej  i Wolności w Li-
biążu.

Ochrona środowiska

O budżecie 2016 
z Burmistrzem Libiąża
Dlaczego budżet na 2016 rok został 
uchwalony w grudniu 2015 roku? Czy 
zadłużenie gminy spada? Na co zostanie 
wydana nadwyżka finansowa? Wyjaśnia 

to burmistrz Jacek Latko. 

Kurier Libiąski: - Po raz pierwszy w historii libiąskiego 
samorządu budżet na kolejny rok został uchwalony  
w grudniu. Skąd ten pośpiech?
Jacek Latko: - To nie pośpiech, ale celowe działanie. Jeśli 
chodzi o wydatki majątkowe to w projekcie budżetu realizujemy 
sporo najpilniejszych potrzeb Mieszkańców Libiąża, Żarek  
i Gromca. Kierujemy się potrzebą jak najszybszego rozpoczęcia 
przetargów, jednocześnie mając na uwadze korektę związaną z 
podziałem wolnych środków z nadwyżki na początku 2016 r. 
Jest to także efekt bardzo dobrej współpracy z radnymi, mamy 
atmosferę sprzyjającą rozwojowi naszej gminy. 
Jak wygląda kwestia zadłużenia gminy? 
- Jest sukcesywnie zmniejszane. W zeszłym roku wynosiło 
46 procent, a w tym wyniesie 43 procent. Utrzymujemy 
tę tendencję. Dług na tym poziomie daje nam stabilność  
i bezpieczeństwo finansowe. Umożliwia również zaciąganie 
nowych zobowiązań na przykład na kolejne przedsięwzięcia 
realizowane z dotacji unijnych. Na tak dobry wskaźnik ma wpływ 
bardzo dobra realizacja dochodów. W ramach ciekawostki, pod 
względem dochodów gmina plasuje się wg danych GUS na 413 
miejscu na 2497 polskich gmin. 
W budżecie jest nadwyżka z 2015 roku.
- Tak, jesteśmy w trakcie wyliczania jej dokładnej wysokości. 
Podobnie jak poprzednio, w ciągu roku będziemy proponować 
korekty budżetu  z przeznaczeniem wolnych środków na inwestycje 
w Libiążu, Żarkach i Gromcu. To oznacza, że lista tegorocznych 
inwestycji nie jest ostateczna i zostanie rozszerzona. 

Gmina Libiąż – Urząd Miejski w Libiążu, 32-590 Libiąż, ul. Działkowa 1, tel. (32) 627 13 11, fax  (32) 624  92 90, www.libiaz.pl, NIP: 628-22-60-168, REGON: 276257989

  Wydatki: 56.893.663 zł      Wydatki inwestycyjne: 4.278.875 zł



10 

KURIER LIBIĄSKI   STYCZEŃ 2016

„Pióro” działa przy Libiąskim 
Centrum Kultury. Skupia 
ono młodych ludzi, których 
pociąga aktorstwo. Tajniki 
sztuki scenicznej przybliża im 
instruktorka LCK Małgorzata 
Hołownia. Mieszkańcy 
wielokrotnie mogli oglądać 
występy w wykonaniu członków 
grupy. Nie inaczej było podczas 
jubileuszu. Zaproszeni do 
sali w libiąskim kinie goście 
obejrzeli spektakl „Moralność Pani Dulskiej”. Występ został nagrodzony długimi brawami. 

Na twarzach grających było 
widać wzruszenie i radość. 
Po nim młodzież odebrała 
upominki od Bogumiły 
Latko - przewodniczącej 
rady miejskiej, a Małgorzata 
Hołownia – kwiaty. 
Później zebrani wysłuchali 
świątecznego koncertu i 
obejrzeli wernisaż wystawy 
Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego „Kanon”. 

WIEŚCI Z GMINY

Horoskop na 2016 rok 
Baran (21.03 - 20.04): 

To będzie dla Ciebie pracowi-
ty rok. Nie obawiaj się nowych 
wyzwań, bo one pozwolą ci na 
rozwój, a także poprawę finan-
sów. Bądź pewny siebie, szcze-
gólnie w kontaktach ze współ-
pracownikami i przełożonymi. 
Wiosna to szczególnie dobry 
czas na zawieranie ciekawych 
znajomości, które mogą roz-
winąć się w coś poważnego. 
W drugiej połowie roku zadbaj 
o swoje zdrowie, to może być 
dobry czas na zainteresowanie 
się sportem. 

Byk (21.04 – 22.05): 
W pierwszej połowie roku uni-
kaj ryzykownych inwestycji. 
Pamiętaj, aby dobrze oceniać 
swoje możliwości finansowe. 
Lato może być gorące, także 
w kwestii uczuć, dlatego je-
sień może oznaczać miłosny 
dylemat. Zbliżająca się zima 
zapewni rozwój zawodowy i 
umożliwi wyjazdy w ciekawe 
miejsca. Aby nie odbiło się to 
na zdrowiu, pamiętaj o wypo-
czynku  i zdrowym odżywia-
niu. 

Bliźnięta (22.05 – 21.06):
Twoja kariera się rozwinie, ale 
nie przyjdzie to łatwo. Ucierpi 
na tym twoje życie prywatne. 
W małżeństwach może poja-
wić się trochę nieporozumień. 
Kwiecień będzie chwilą wy-
magającą podjęcia trudnej de-
cyzji. Natomiast druga część 
roku powinna być spokojniej-
sza. Może w niej trafić się oka-

zja do dobrej inwestycji, która 
przyniesie zyski. Zimą nie ma 
co zbyt długo wahać się przed 
podjęciem kolejnych ważnych 
wyborów. 

Rak (23.06 – 23.07):
Nie ufaj kapryśnym osobom, 
które często zmieniają zdanie 
i namawiają cię do dziwnych 
rzeczy. Nie poddawaj się pre-
sji otoczenia. Jeśli nie jesteś 
jeszcze gotowy na jakiś ważny 
krok, to go nie podejmuj. Pa-
miętaj jednak, że cierpliwość 
osób, na których ci zależy kie-
dyś może się skończyć. Poza 
tym będzie ci dopisywać zdro-
wie i szczęście, szczególnie w 
grach losowych. 

Lew (23.07 – 23.08):
Połowa roku to dobry moment 
na podjęcie ważnych decyzji 
dotyczących domu lub miesz-
kania. Wakacje będą obfitowa-
ły w romanse i flirty, jednak 
żaden z nich nie przerodzi się 
w dłuższy związek. Jesienią 
może ci dokuczać samotność. 
Dodatkowo w pracy dostaniesz 
nowe obowiązki wymagające 
nadgodzin. Pod koniec roku w 
twoim życiu pojawi się ktoś 
szczególny. 

Panna (24.08 – 26.09):
Rok upłynie ci pod znakiem 
przyjaciół i wysoko postawio-
nych znajomych. Oni mogą 
pomóc ci w awansie. Uważaj 
na konflikty w miejscu pracy. 
Czeka się niezapomniana przy-
goda podczas urlopu. Jesienią 

rozwijaj swoje zainteresowania 
i nowe pasje. Uważaj jednak na 
zdrowie, szczególnie podczas 
zimowych wyjazdów na narty. 

Waga (24.09 – 23.10): 
Postaraj się nauczyć się dzia-
łać w grupie, bo ta umiejętność 
przyda ci się wiosną. Poświe-
cenie zaowocuje w postaci 
nowych znajomości i premii 
finansowych. Nie wydawaj 
jednak wszystkiego, bo po wa-
kacjach będzie trzeba lekko 
„zacisnąć pasa”. Na horyzoncie 
pojawi się za to nowy obiekt 
uczuć. Ujmiesz go poczuciem 
humoru. 

Skorpion (24.10 – 23.11):
To będzie dobry rok, ale nie za-
niedbuj swoich znajomych i ro-
dziny. Praca znów zacznie spra-
wiać ci frajdę. Znajdziesz się w 
nowym otoczeniu i zaczniesz 
poświęcać mu dużo czasu. Bę-
dzie to dla ciebie źródło radości 
i przyjemności. Nie wszyscy to 
zaakceptują i pojawią się kon-
flikty. W ostatnich miesiącach 
towarzyszyć będzie ci uczucie 
tęsknoty. 

Strzelec (24.11 – 12.12):
Czeka cię pobyt w szpitalu. 
Dzięki temu przekonasz się, jak 
troszczą się o ciebie twoi bli-
scy. Szybko wrócisz to formy, 
ale zaczniesz bardziej o siebie 
dbać. Przelotna wakacyjna 
znajomość przez pewien czas 
nie da o sobie zapomnieć. Jeśli 
brakuje ci drugiej połowy, nie 
zawsze kieruj się pierwszym 

wrażeniem. Odkryjesz nową 
pasję, w której będziesz osią-
gać sukcesy i dobre wyniki. 

Koziorożec (23.12 – 20.01): 
Na początku roku sen z powiek 
spędzać będą ci formalności i 
sprawy z związane z procedura-
mi urzędowymi. Wszystko uda 
się załatwić po twojej myśli. W 
lecie pojawi się okazja do speł-
nienia marzeń. Nie wahaj się. 
Częstsze wychodzenie do ludzi 
i spotkania w gronie przyjaciół 
ożywią twój związek. 

Wodnik (21.01 - 19.02): 
W maju twoje serce zacznie 
szybciej bić na widok dobrze 
znanej osoby.  Będziesz czę-
sto podróżować, co utrudni 
sytuację. Po wakacjach czeka 
cię przełom. To będzie do-
bry moment na zmianę pracy. 
Znajdziesz czas, aby wreszcie 
zapisać się na kurs tańca. Nie 
musisz obawiać się o zdrowie. 
Jesienią pilnuj jednak swojej 
wagi. 

Ryby (20.02 – 20.03):
W pracy czeka cię monotonia, 
ale w życiu uczuciowym bę-
dzie dużo się działo. Stracisz 
część znajomych, ale zyskasz 
nowych przyjaciół. Sylwestra 
spędzisz w ich gronie. Jesienne 
wybory mogą okazać się stratą 
czasu. Mimo tego nie zamykaj 
się w czterech ścianach. Uwa-
żaj na pośpiech i nieuwagę, bo 
przyniosą one trochę proble-
mów. Końcem roku zaskoczy 
cię własna siła i kreatywność. 

Radość i łzy
Grupa teatralna „Pióro” świętowała jubileusz 5-lecia istnienia. Podczas spektaklu „Moralność Pani Dulskiej” i po nim nie 
brakowało emocji i wzruszeń. 
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Maciej Kozicki: - Amicus Ho-
minum - taką nagrodę otrzy-
mała pani podczas Małopol-
skiego Forum Organizacji 
Pozarządowych z rąk mar-
szałka Małopolski. To było 
zaskoczenie?
Ewa Sieczkowska: - Tak, bo 
zupełnie się tego nie spodzie-
wałam. Niedługo przed galą 
odebrałam telefon z urzędu 
marszałkowskiego z pytaniem, 
czy będę na uroczystości, ale 
myślałam, że dostanę jedynie 
nominację. Gdy zobaczyłam i 
usłyszałam swoje nazwisko to 
bardzo się wzruszyłam, emocje 
były ogromne. 
Amicus Hominum jest wy-
różnieniem dla osób działa-
jących na rzecz dobra innych 
osób. Kto panią zgłosił do 
konkursu? 
- Z tego co wiem to burmistrz 
Jacek Latko, pani sekretarz 
Magdalena Kozak oraz pracu-
jące w libiąskim magistracie  
Roma Bigaj i Markiza Duda. 

W laudacji tłumaczącej przy-
znanie pani wyróżnienia czy-
tamy: „Za unikalną, pełną 
ciepła, troski, życzliwości 
oraz oddania działalność na 

rzecz dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej, za bezinte-
resowne wsparcie ich rodzin  
i opiekunów, za przywracanie 
podopiecznym i Ich rodzinom 
radości i nadziei na „Godne 
Życie”, za niezwykłą zdol-
ność mobilizowania do pomo-
cy na rzecz innych wielu ludzi 
o wielkim sercu”. Te słowa  
i nagroda coś zmieniły? 

- Podniosły naszą samoocenę. 
Wolontariusze nie dostają pie-
niędzy za swoją pracę. Takie 
wyróżnienie jest dowodem, że 
inni tą działalność też zauważa-
ją i doceniają. 
Stowarzyszenie powstało w 
1997 roku. Czym się zajmuje? 
- Naszym statutowym ce-
lem jest rehabilitacja dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej, 
choć w naszych szeregach są 
także osoby dorosłe. Na tym się 
skupiamy, bo jest ona trudno 
dostępna. Chcemy, aby osoby 
wymagające takiej pomocy ją 
otrzymały. Prowadzimy zajęcia 
z fizjoterapeutą, logopedą, zaję-
cia hipoterapeutyczne w ośrod-
ku Ikarion w Bobrku oraz orga-
nizujemy wyjazdy na basen. 
Rehabilitacja nie jest tania.  
Z czego się utrzymujecie? 
- Od trzech lat jesteśmy orga-
nizacją pożytku publicznego  
i można nam przesyłać 1 pro-
cent podatku. To nasze główne 
źródło dochodu. Utrzymujemy 

się również z dotacji z libią-
skiego urzędu i startujemy w 
ofertach publicznych. Do tego 
dochodzą darowizny, a także 
pieniądze z działań proekolo-
gicznych. 
Jakich?
- Zbieramy nakrętki, świetlów-
ki, baterie i stare telefony ko-
mórkowe, które później odda-
jemy do firm zajmujących się 
recyklingiem.  
Kto może przyłączyć się do 
stowarzyszenia. 
- Obecnie mamy 24 członków. 
Jesteśmy otwarci na nowe oso-
by. Nie ma ograniczeń ani wie-
kowych, ani tych związanych ze 
stopniem niepełnosprawności. 

WIEŚCI Z GMINY

Gwiazda zaśpiewała kolędy
9 stycznia w Domu Kultury w Żarkach 
na „opłatku” żareckich Macierzanek 
gościła coraz bardziej znana w kraju 
wokalistka Asteya Dec, uczestniczka 
i finalistka telewizyjnych programów 
„X Factor” oraz półfinalistka „The 
Voice of Poland”. Po życzeniach oraz 
połamaniu się opłatkiem Macierzanki 
zaprezentowały kilka kolęd  
i pastorałek. Po nich zaśpiewała 
Asteya Dec. 

Sylwestrowa Noc Filmowa w LCK

Kilkadziesiąt osób zdecydowało się na spędzenie Sylwestra 
i powitanie Nowego Roku w Libiąskim Centrum Kultury. 
Na gości Sylwestrowej Nocy Filmowej czekały dwa 
przedpremierowe pokazy. Najpierw widzowie obejrzeli polski 
film „Słaba Płeć”. Seans zakończył się kilkanaście minut przed 
godz. 24. Oczekiwanie na północ wszystkim umilił poczęstunek 
przygotowany w galerii LCK. Po noworocznych życzeniach 
oraz toaście rozpoczęła się kolejna projekcja – efektownego 
amerykańskiego obrazu „Point Break. Na fali” w wersji 3D. 
Rozchodząc się do domów uczestnicy Sylwestra w LCK 
podkreślali, że był to ciekawy i miły sposób na spędzenie tej 
szczególnej nocy. 

Pokaż swój talent 

Nagroda była zaskoczeniem 
Ewa Sieczkowska, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu 
otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz 
Dobra Innych. W rozmowie z Maciejem Kozickim wyjaśnia czym zajmuje się „Nadzieja”.
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Aktywnie wsparli WOŚP!
Nawet padający deszcz nie wystraszył 
uczestników marszu Nordic Walking, zor-
ganizowanego przez Libiąskie Centrum 
Kultury w ramach sportowych wydarzeń 
z okazji XIV Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Libiążu. 
Wszyscy chętni tego dnia mogli oddać na 
rzecz największej akcji charytatywnej w 

Polsce nie tylko datki pieniężne, ale tak-
że wesprzeć WOŚP aktywnością fizycz-
ną. Po spotkaniu z wolontariuszami, do 
puszek których hojnie ofiarowali datki, 
uczestnicy imprezy wyruszyli na około 
10-cio kilometrową trasę terenami leśnymi  
w Libiążu. Po marszu czekał na nich rege-
neracyjny poczęstunek. 

Libiąskie wsparcie dla XXIV finału WOŚP 
wyniosło ponad 19.200 zł. Na ta kwotę 
złożyły się zbiórki wolontariuszy z libią-
skich szkół: Zespołu Szkół, Gimnazjum 
nr 1 i Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego  
z Oddziałami Integracyjnymi oraz Związ-
ku Drużyn Harcerskich z Libiąża.  

Pokazali   serce, do walki i pomocy 

W połowie grudnia karatecy walczyli w VI Turnieju Karate 
Kyokushin o Puchar Burmistrza Miasta Libiąż. Podczas 
rywalizacji trwała kwesta dla chorego Pawełka z Libiąża. 

W zawodach wystąpili młodzi karatecy z Libiąża, Chrzanowa, 
Chełmka i Katowic. Z trybun dopingowały ich rodziny. 
Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach kumite (walka) i kata 
(forma). Każdy z uczestników został nagrodzony upominkiem  
i dyplomem, a zwycięzcy dodatkowo pucharami. Podczas turnieju 
ponownie zorganizowana została zbiórka dla Pawełka chorego na 
adrenoleukodystrofie. W trakcie kiermaszu ciasta, licytacji ozdób 
świątecznych i “domów z piernika” udało się zebrać 5733zł. 

Wsparcie sportowców
250 tys. złotych trafi w tym roku z budżetu gminy do 
działających na terenie gminy Libiąż klubów sportowych. 

Tradycyjnie największa część dotacji przypadnie największe-
mu klubowi sportowemu w gminie, a więc Górnikowi Libiąż, 
grającemu w piłkarskiej IV lidze. Znaczną podwyżkę, bo aż  
o 10 tys zł., otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Czwórka Li-
biąż. Jest to związane z wieloma sukcesami osiąganych przez 
młodych szczypiornistów pod wodzą Bogusławy Majewskiej. 
Dodatkowo w marcu klub czeka udział w Mistrzostwach Świa-
ta we Francji. Na zastrzyk finansowy mogą tez liczyć m.in. za-
wodnicy ćwiczący w libiąskiej sekcji klubu Karate Kyohuskin  
i akrobaci ćwiczący pod szyldem PMOS Chrzanów. 
- Myślę, że podział jest bardzo racjonalny. Zależało nam, aby 
kluby w których ćwiczy dużo dzieci i wiele młodzieży dostały 
więcej pieniędzy niż w zeszłym roku. To ważne dla ich dalszego 
rozwoju – uważa Jarosław Łabęcki, zastępca burmistrza Libią-
ża. 
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KĄCIK KULINARNY

ROZMAITOŚCI

WARTO PRZECZYTAĆ

Potrafisz gotować? Masz ciekawy przepis, 
którym chcesz się pochwalić? Czytelników 
Kuriera Libiąskiego zachęcamy do przesyłania 
swoich propozycji do Kącika Kulinarnego (wraz 
ze zdjęciem potrawy/ciasta/deseru/sałatki) na 
adres: kurier_libiaski@interia.pl

Do dużej miski wsypujemy mąkę i rozbite jaja z cukrem 
pudrem. Na piecu w rondelku topimy miód, potem margarynę, 
a na końcu wsypujemy przyprawy i rozcieramy tak, aby nie 
było grudek. Masę miodową wlewamy do mąki (z jajami i 
cukrem), dodajemy łyżeczkę proszku do pieczenia i sodę z 
wodą. Zagniatamy ciasto. Następnie trzeba je rozwałkować 
i wyciąć z niego (nożem lub gotowymi foremkami) 
odpowiednie kształty. Pierniczki pieczemy ok. 5 minut w 
temperaturze 200 stopni C. Lekko wilgotne wkładamy do 
zamkniętych pojemników. 

Karnawałowe pierniczki
Łatwe do przygotowania ciastka, które można ozdobić 
na wiele ciekawych sposobów. 

Składniki: 

1 kg mąki 
3 jajka 
1/2 kg cukru pudru 
1/2 kg miodu 
20 dag margaryny

2 saszetki przyprawy do 
pierników
1 łyżeczka proszku do 
pieczenia
1 łyżeczka sody 
(rozpuszczonej w 1 łyżce 
wody)

Jan Guillou – saga „Złoty 
wiek”: Bracia z Vest-
land, Dandys, Pomiędzy 
czerwienią a czernią, Uciec 
przed prawdą. Twórczość  
szwedzkiego pisarza pokazu-
je, że kilkutomowe powieści 
nie muszą być książkami skie-
rowanymi głównie do pań. 
„Złoty wiek” opisuje losy trzech 
braci pochodzących z biednej 
wioski rybackiej w Norwegii. 
Udaje im się skończyć studia 
techniczne w Dreznie. Dwóch 
mężczyzn zajmuje się budową 
kolei w Norwegii, drugi  
w Afryce pod niemiecką 
władzą, a trzeci wyjeżdża do 
Anglii gdzie trafia w kręgi elity 
kulturalnej. Na przykładach 
ich losów widać przemiany 

dokonujące się w świecie  
w XX wieku. Jest też spojrze-
nie na wojnę, choć z trochę in-
nej perspektywy, bo w krajach 
skandynawskich wyglądała ona 
inaczej niż w Europie Wschod-
niej. Na tym tle pojawiają się 
różnice wśród braci i rozłamy 
w ich rodzinach. Przykładowo, 
syn jednego z bohaterów jest 
wysokim rangą oficerem SS, 
drugi  żołnierzem armii nor-
weskiej, a córka działa prze- 
ciwko Niemcom w podziemiu. 
Sagi to najczęściej historie ko-
biet skierowane przede wszyst-
kim do kobiet. Tutaj jest ina-
czej. Myślę, że proponowana 
lektura panów też wciągnie. 
Polecam.

17 grudnia 2015 r. w świetlicy w Kosówkach odbyła się 
tradycyjna już III wigilijka kosówczańska z udziałem 
seniorów. W spotkaniu zorganizowanym przez Klub 
"Pokolenia" udział wzięli również: ks. Sebastian 
Kozyra i władze gminy. Po modlitwie i połamaniu się 
opłatkiem była możliwość skosztowania tradycyjnych 
wigilijnych potraw przygotowanych przez mieszkańców, 
a towarzyszyło temu wspólne kolędowanie.
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Aleksandra Miziołek

Jest uczennicą szóstej klasy w Zespole 
Szkół w Żarkach. Często reprezen-
tuje swoją szkołę podczas konkursów.  
Najbardziej lubi rywalizacje językowe  
i z przedmiotów humanistycznych. 
Jednak próbowała swoich sił również  
w matematycznym „Kangurze”, spra-
wdzała także swoją znajomość przepisów 

ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy. Lubi śpiewać  
i chętnie uczestniczy także w przeglądach piosenek. Jednym 
z jej ulubionych przedmiotów jest j. angielski. Umiejętności 
językowe sprawdza i doskonali podczas odwiedzin u rodziny 
w Anglii. Jeszcze nie wie kim chce być w przyszłości. W grę 
wchodzi praca umożliwiająca wykorzystywanie znajomości  
języka Szekspira albo dziennikarstwo. 

Magdalena Bębenek

Ma 10 lat. Mieszka w Libiążu. Uczy się  
w szkole podstawowej nr 2, w klasie 5a. Bardzo 
lubi historię, bo jak mówi „interesuje ją to, 
co było przed nami”. W dodatku, gdy była 
mniejsza, mocno intrygowały ją dinozaury. 
Uwielbia czytać, potrafi pochłonąć nawet jedną 
książkę dziennie. W zeszłym roku dostała 
dyplom dla najaktywniejszego czytelnika 

libiąskiej biblioteki. Jej ulubiona seria książek przygodowych to 
„Felix, Net i Nika”. Chętnie startuje w konkursach o różnej tematyce, 
także plastycznych. W maju 2015 r. uczestniczyła razem z mamą 
w literackiej grze miejskiej, gdzie zajęła drugie miejsce. Podobało 
jej odwiedzanie różnych zakątków miasta i rozwiązywanie w nich 
zagadek. W przyszłości chce zostać pisarką, ilustratorką książek lub 
fotoreporterką. 

ROZMAITOŚCI

Niezwykli uczniowie

Szkolno-przedszkolny telegraf
LIBIĄŻ

Świąteczny kiermasz
W szkole podstawowej nr 3 
można było kupić prace podo-
piecznych  Fundacji im. Brata 
Alberta. Do ich wykonania 
włączyli się uczniowie klasy 
3b. Na zajęciach plastyczno - 
technicznych wykonali np. gip-
sowe figurki. Kiermasz cieszył 
się zainteresowaniem ze strony  
uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Wolą wodę
Przedszkole Samorządowe nr 
2 włączyło się do programu 
edukacyjnego „Mamo, Tato, 
wolę wodę”,  prowadzonego 
przez markę Żywiec Zdrój przy 
wsparciu Instytutu Żywności 
i Żywienia oraz Instytutu 
Matki i Dziecka. Głównym 
założeniem programu jest 
promowanie prawidłowych 
nawyków żywieniowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
roli wody w codziennej diecie. 
Dzięki niemu dzieci uczą się 
jak jest ona ważna dla ludzi, 
roślin i zwierząt. 

Występy na wyjeździe
Maluchy z przedszkola nr 1 
uczestniczyły w jubileuszo-
wym, XV Powiatowym Festi-
walu Twórczości Integracyjnej 
„Bliżej siebie” w Trzebini. 
Myślą przewodnią tegorocz-
nego festiwalu były w tym roku 
„Sport i muzyka”. Starszaki 
z grupy VI zaprezentowały 
układ taneczny związany  
z dyscyplinami lekkoatlety-
cznymi oraz przygotowały 
plakat informacyjny o wybit-
nych polskich lekkoatletach. 

Barbórka Cup 2015
W halowym turnieju „Bar-
bórka Cup” o Puchar Prezesa 
Tauron Wydobycie w Libiążu 
brały udział drużyny  z Libiąża, 
Chełmka, Zabrza, Oświęcimia  
czy Rudy Śląskiej. Rywalizacja 
była zacięta, a o tryumfie w me-
czu finałowym zadecydowało 
aż 14 serii rzutów karnych. Na-
jlepszym zawodnikiem turnieju 
został Mikołaj Widlarz grający 
w Górniku Libiąż, będący  
uczniem Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Libiążu. 

GROMIEC

Jasełka i opłatek
Na początku miesiąca 
trzecioklasiści z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Gromcu 
oraz członkowie działającego 
przy szkole chóru „Wiolinki” 
wystawili jasełka podczas spo-
tkania opłatkowego z Kołem 
Gospodyń Wiejskich „Grom-
caneczki”. Była to okazja do 
złożenia życzeń i wspólnego 
kolędowania. 

ŻARKI

Pomagają zwierzakom
Zespół Szkół w Żarkach 
zorganizował grudniową 
zbiórkę dla psów i kotów ze 
schroniska. Do akcji włączyli 
się przede wszystkim ucznio-
wie Szkoły Podstawowej. Ze-
brano prawie 80 kg karmy, 
koce, ręczniki, pościel, kołdry 
puchowe.  Zebrane rzeczy 
zostały przekazane opiekunom 
ze Schroniska dla Zwierząt  
w Oświęcimiu (OTOZ oddział 
w Oświęcimiu).

Zachęta do zabawy
i czytania

Miejska Biblioteka Public-
zna ma nowego lokatora. 
W wypożyczalni dla dzieci 
zamieszkała Sówka. Szybko 
stała się ulubienicą dzieci. Jest 
wierną towarzyszką zabaw, 
można się do niej przytulać. 
Pluszowa sowa jest wizytówką 
placówki. 28 I sówka otrzy-
ma imię wybrane spośród 
propozycji zgłoszonych przez 
najmłodszych czytelników. 

Kurier Libiąski - Informator Gminny
Wydawca: Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż, tel. 32 627 1262, 32 627 3710, fax: 32 624 2060, e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Nakład: 8000 sztuk
Redaktor naczelny: Paweł Salawa
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Współpraca: Wydział Środków Pozabudżetowych i Promocji Urzędu Miejskiego w Libiążu 
Skład: Paweł Salawa
Druk: Grafikon Wadowice 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń, reklam  
i listów redakcja nie odpowiada.
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Ferie zimowe 
z LCK

Wyjazd do „Rogatego 
Rancza” w Zabierzowie

Warsztaty i zabawy 
plastyczne w Żarkach

Ognisko z kiełba-
skami w Gromcu

Zimowe wesołe  
podwórko w Gromcu

Wizyta w sztolni 
ZG „Janina”

Bajkowe spotkanie i zajęcia 
świetlicowe w Gromcu
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LIBIĄŻ 2016

28

1

spektakl komediowy TL  „Tradycja” 
Walentynki w ALE! KINO14

5
13 BIENNALE ART TALENT 2016

„SPOTKANIA Z MUZYKĄ” 

29 - 31 Turniej Piłki Ręcznej „LIBIĄŻ CUP 2016”
25 71 Rocznica Wyzwolenia Libiąża

24 Zakończenie Libiąskiej FUTSAL LIGII
18 - 29 Ferie z LCK 

Dzień Pamięci „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
„ECHA MIŁOŚCI” – piosenki A. GERMAN4

16 POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 

EKO DZIECIAKI  - parada ekologiczna 
KABARET NOWAKI

30 GOTUJEMY Z GWIAZDĄ 

NARODOWE CZYTANIE

3 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Rowerowy RAJD TRZECH POKOLEŃ 

21

PIKNIK BIEGOWY – akcja POLSKA BIEGA
„TURNIEJ SOŁECTW”

Festiwal Tańca „ZŁOTE SZNUROWADŁO”
28 RAJD ROWEROWY - KULTURA NA KOŁACH

MELA KOTELUK - koncert kameralny

1 Dzień Dziecka w Gminie Libiąż
Peregrynacja symboli ŚDM16

18 - 19 DNI LIBIĄŻA 
 „POWITANIE LATA” – MORS

AKCJA – LATO W MIEŚCIE
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - FESTIWAL MŁODYCH26 - 31

AKCJA – LATO W MIEŚCIE
DOŻYNKI GMINNE w Gromcu28

1

10

Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

RAJD ROWEROWY - KULTURA NA KOŁACH

11
26

 XVIII BIESIADA PATRIOTYCZNA
ZEMSTA NIETOPERZA spektakl operetkowy

ŻARKOMANIA
WYSTĘP KABARETOWY

17
6 MIKOŁAJKI

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
GALA PRZEDSIĘBIORCÓW

I 
styczeń

II
luty

III
marzec

IV
kwiecień

V
maj

VI
czerwiec

VI
lipiec
VIII

sierpień

IX
wrzesień

X
październik

XI
listopad

XII
grudzień

Co nas czeka w kulturze?
W tym roku w Libiążu będzie wiele się działo. Powyżej prezentujemy 
harmonogram imprez kulturalnych. Warto go wyciąć i zachować, aby 
nie przegapić żadnego ważnego wydarzenia. Dodatkowo, w przyszłym 
numerze zamieścimy bardziej szczegółową informację na temat 
zaplanowanych przez Libiąskie Centrum Kultury przedsięwzięć. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach imprez

Libiąskie Centrum Kultury, ul. Górnicza 1,  32-590 Libiąż
tel.: 32 627-12-62,   32 627-37-10,  606 128 642    fax: 32 624-20-60, 

e-mail: lck@libiaz.pl, www.lck.libiaz.pl


