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Kurier Libiąski online
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Pielgrzymi z Francji z wolontariuszami z Gromca

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Pierwsze chwile Włochów w Libiążu

Uczestnicy ŚDM z gospodarzami z Gromca

Powitalna katecheza w kościele św. Barbary w Libiążu

Pielgrzymi z Francji na Placu Słonecznym Wymarsz na dworzec PKP w Libiążu

Rejestracja pielgrzymów w Żarkach Uczestnicy ŚDM z Belgii
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Szanowni Czytelnicy, 

przed Wami sierpniowy nu-
mer naszego miesięcznika. 
Zebraliśmy w nim informacje o 
tym, co aktualnie dzieje się w 
naszej gminie oraz co wydarzy 
się w najbliższej przyszłości. 

Mamy więc przegląd reali-
zacji zaplanowanych na ten 
rok inwestycji i zaproszenie 
do wspólnej zabawy podczas 
Gminnych Dożynek. Poka-
zujemy jak minęły Światowe 
Dni Młodzieży, uczestników 
tego wydarzenia i gościnność 

mieszkańców gminy. Zbliża 
się rok szkolny, dlatego spraw-
dzamy jak na powrót uczniów 
przygotowane są szkoły i przed-
szkola. Całą stronę poświęcamy 
obu libiąskim sołectwom. 
Pokazujemy również jak dzieci 
spędzały wakacje z Libiąskim 

Centrum Kultury. Podobnie 
jak w poprzednich miesiącach, 
nie zapominamy o miłośnikach  
libiąskiej historii, książek  
i kulinariów. 

Zapraszamy do lektury. 

Światowe Dni Młodzieży, które odbywały się w dniach 25 do 31 lipca 2016 roku  w naszym kraju miały także swoją libiąską 
odsłonę. Nasza gmina gościła prawie dwa tysiące pielgrzymów z Francji, Włoch i Belgi.

Światowe Dni Młodzieży w gminie Libiąż 

Pielgrzymi przebywali w 
naszej gminie od 25 lipca do 
1 sierpnia 2016 roku. Byli roz-
lokowani w domach prywat-
nych i budynkach użyteczności 
publicznej. Blisko trzy czwarte 
z nich gościło u mieszkańców 
Libiąża, Gromca i Żarek. W 
budynkach użyteczności pub-
licznej przebywało 420 osób, z 
czego w gminnych placówkach 
szkolnych było to 330 osób, 
które nocowały w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Libiążu, Ze-
spole Szkolno-Gimnazjalnym z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Libiążu oraz Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Gromcu. 
90 pielgrzymów gościł też 
libiąski Zespół Szkół. Dla 
pielgrzymów goszczących 
w szkołach przygotowano 
posiłki. Ponadto pielgrzymi 
mogli żywić się w okolicznych 

restauracjach. Gmina Libiąż 
organizowała również trans-
port pielgrzymów do stacji 
PKP w Libiażu, skąd pielgrzy-
mi codziennie podróżowali na 
główne uroczystości w ramach 
Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie. Parafie Prze-
mienienia Pańskiego i św. Bar-

bary w gminie Libiąż zadbały 
o sferę duchową pobytu, 
organizując specjalne kate-
chezy i msze święte, po których 
pielgrzymów wolontariusze 
odprowadzali na pociąg do 
Krakowa. 
Pielgrzymi z Włoch, których  
gościła parafia św. Barbary 

zostali powitani zgodnie z 
górniczą tradycją. Zagrała dla 
nich Orkiestra Zakładu Górni-
czego "Janina". Zaledwie kilka 
taktów muzyki, wystarczyło, 
by przykościelny plac zapełnił 
się tańczącymi pielgrzymami i 
wolontariuszami.  

Z Alby - małego miastecz-
ka południowego Piemontu z 
Włoch przyjechał do Libiąża. 

- Najważniejsza jest dla mnie 
przyjaźń i możliwośc integracji 
spotkania się z wieloma ludźmi. 
Bardzo ważne dla mnie jest 
spotkanie z Papieżem. O ile 
to możliwe chciałbym również 
zwiedzić lokalne kościoły i inne 
pobliskie atrakcje turystyczne.  
Z Francji przyjechał Johan 
Lee. Dla niego Światowe 
Dni Młodzieży były drugimi 
w życiu, pierwsze przeżył w 
brazylijskim Rio de Janeiro.  
Najważniejsze jest dla niego 
spotkanie z papieżem i z ka-
tolikami z całego świata, a 
także zetknięcie się z polską 
kulturą. - Jestem szczęśliwy, 

że mogłem przyjechać do Pol-
ski i poznać tylu wspaniałych 
ludzi. Nie miałem, żadnych 
obaw przed przyjazdem. 
Odwagę czerpałem ze słów 
Jezusa, który mówił nie bójcie 
się podążać za mną. Zarówno 
Libiąż jak i cały Wasz kraj jest 
bardzo przyjemny. Ludzie są tu-
taj bardzo sympatyczni, bardzo 
ciepło nas przyjmują. Macie 
inny styl architektoniczny, do 
którego nie jestem przywycza-
jony. Jest dużo zabudowy, a ja 
żyje na obszarach rolnych, z 
mnóstewm wolnej przestrzeni. 
Wprawdzie nie mieliśmy czasu 
poznać dokładnie waszego 

miasta, ale bardzo nam się  
u Was podoba – powiedział 
młody Francuz.

Kogo i gdzie gościliśmy?

W Żarkach pielgrzymów 
przywitano chlebem i solą

Przy Parafii św. Barbary w Libiążu gości z Włoch powitała 
Orkiestra Górnicza

Co powiedzieli uczestnicy ŚDM

Giacomo Barbera 
Johan Lee
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- Pobyt 2 tysięcy pielgrzymów 
na terenie naszej gminy był 
bardzo dużym przedsięwzięciem 
organizacyjnym, wymagającym 
skordynowanej wspólpracy wie-
lu osób. Na szczęście wszystko 
odbywało się bardzo sprawnie, 
za co serdecznie dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym, a więc 
parafiom, policji, ochotniczym 
strażom pożarnym, służbom 
medycznym, wolontariuszom, 
urzędnikom i mieszkańcom. 
Dzięki ich wytężonej pracy 
wszystko odbywało się bardzo 
sprawnie, a utrudnienia były 
praktycznie nieodczuwalne 
– komentuje burmistrz Jacek 
Latko.
W Libiąskim Centrum Kul-

tury zorganizowano 26 lipca 
specjalne spotkanie z przed-
stawicielami poszczególnych 
grup pielgrzymów. Na nim 
otrzymali wszelkie infor-
macje na temat ich pobytu 

w gminie Libiąż. Przez cały 
okres trwania Światowych Dni 
Młodzieży specjalne dyżury 
pełnili libiąscy urzędnicy. O 
pielgrzymów szczególnie za-
dbali również mieszkańcy, 
którzy gościli ich w swoich 
domach. Nie tylko udostępnili 
pomieszczenia swoich do- 
mostw, zadbali również o trans-
port na miejsca zbiórek, a także 
przygotowywali posiłki. Nie 
obyło się też bez drobnych 
remontów, a nawet zakupu 
nowych mebli po to by jak  
najlepiej przyjąć gości z za-
granicy. 
- Staraliśmy się podjąć gości w 
myśl staropolskiej zasady "Gość 
w dom, Bóg w dom". Było u 

nas czterech francuzów, którzy  
szczególnie zachwycali się 
naszym dżemem własnej 
produkcji – komentują Teresa i 
Grzegorz Brzezina z Żarek. 
Stanisława Szumlańska z 

Libiąża gościła dwie 20-letnie 
Włoszki Annę Marzullo i Annę 

Testa z Cuneo. - Sama nie byłam 
w stanie ze względów zdrowot-
nych spotkać się z papieżem, 
mam 2 synów w Anglii, którym 
też ktoś kiedyś pomógł, więc w 
taki sposób postanawiam się 
odwdzięczyć. Przygotowałam 
im śniadania, jadły głównie na 
słodko. Bardzo chwaliły moje 
pierogi z kapustą. Włoszki były 
grzeczne i sympatyczne. Cia-
gle powtarzały grazie, grazie 
(red. dziękuję). Miałam pewne 
obawy bo mieszkam sama, ale 
w ogóle nie żałuje decyzji o 
przyjęciu pielgrzymów.   
- Mentalnie do organizacji 

ŚDM przygotowywaliśmy się 
niemal od roku, ostatnie kilka 
tygodni to już bardzo wytężona 
praca razem z wolontariuszami 
nad przygotowaniem tzw. pa-
kietów pielgrzyma i poszuki-
wania rodzin gotowych gościć 
pielgrzymów – mówił ksiądz 
Janusz Grodecki z Parafii pw. 
Św. Barbary w Libiążu. 
Ta parafia gościła prawie 500 
włoskich pielgrzymów z re-
gionu miejscowości Cuneo nie-
opodal Turynu. 
- Włosi już po dwóch dnia-
ch pobytu byli zachwyceni 
gościnnością libiążan. Około 
100 rodzin z naszej parafii 
podjęło gości w liczbie od 2 
do kilkunastu piegrzymów, 
którym serwowali śniadania. 
20 naszych wolontariuszy od 
dwóch tygodni spotykało się  
niemal codziennie przygoto-
wując się do przyjęcia piel-
grzymów. W dniach ŚDM 
niemal nie spali po nocach 
organizując pobyt, wychodząc 
po pielgrzymów w nocy po ich 
powrocie z Krakowa. Nasza 
parafia organizowała kate-
chezy i msze święte, a potem 
odprowadzaliśmy ich na stacje 
PKP skąd jeździli  do Kra-
kowa.  Czujemy się spełnieni, 
tylko musieliśmy wszystko 
odespać. Jednak ciężką pracę 
wynagradzały szczere uśmiechy 
Włochów – podsumował ksiądz 
Grodecki.

Jak się przygotowaliśmy

Dawid Słowikowski z Libiąża 
był wolontariuszem i gościł 
u sobie 2 Belgów w wieku 16 
i 40 lat. - Pomaganie komuś 
jest po prostu fajne, dlatego 
bez wahania zostałem wolon-
tariuszem. Wypowiedziane 
łamaną polszczyzną przez 

pielgrzymów dzień dobry i 
dziękuję z uśmiechem na twarzy 
rekompensują cały trud. Warto 
też mieć kontakty w świecie.
Jak przyznaje nie miał pro-
blemów komunikacyjnych. 
- Porozumiewamy się po an-
gielsku, trochę też po fran-

cusku. Przygotowywaliśmy dla 
nich śniadania i dowoziliśmy na 
stałe punkty programu. Często 
wozimy ich okrężnymi drogami, 
żeby pokazać im Libiąż. Bardzo 
im się u nas podoba, jest inaczej 
niż u nich. Poczęstowaliśmy ich 
również grillem i schabowym. 

- Bliskość Krakowa i to, że od 
lat działam w parafii więc natu-
ralne było dla mnie zostanie 
wolontariuszem. To przygoda, 
integracja i pogłębienie wiary  
– komentuje Weronika Czekaj, 
jedna z wolontariuszy z parafii 
pw. Św Barbary w Libiążu. 

Spotkanie orgaznizacyjne z przedstawicielami grup piel-
grzymów w LCK

Stanisława Szumlańska za  
gościnę otrzymała od 
młodych włoszek dużą flagę 
z podziękowaniami

Wolontariusze

Wolontariusze parafii św. Barbary w Libiążu i Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Żarkach
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Festiwal Młodych

Libiąskie Centrum Kul-
tury oraz libiąskie Parafie 
Św. Barbary i Przemienienia 
Pańskiego zorganizowały 
27 lipca wydarzenie z okazji 
odbywających się w Krakowie 

Światowych Dni Młodzieży. 
Podczas "Festiwalu Młodych" 
swoje talenty zaprezentowali 
zarówno zagraniczni pielgrzy-
mi, jak i mieszkańcy gminy 
Libiąż i inni znani artyści. 

Libiąskimi akcentami wydarze-
nia były koncerty chóru CAN-
TICUM CANTICORUM oraz 
zespołu RED VIPERS. Na plen-
erowej scenie zagrał również 
duet Jan Budziaszek - Janusz 
Saługa w towarzystwie trębacza 
Bartłomieja Zdziecha. Ogrom-
nym zaskoczeniem było wyko-
nanie przez młodych francuzów 
hymnu ŚDM w języku pol-
skim. Nie zabrakło oczywiście 
charakterystycznych dla tego 
wydarzenia na całym świecie 
wspólnych tańców. Tylko kilka 
taktów muzyki wystarczało, by 
na placu słonecznym zebrało 
się kilkunastu tańczacych piel-

grzymów, do których natych-
miast dołączali wolontariusze z 
gminy Libiąż. Gwiazdą wieczo-
ru był zespół REDLIN, który 
zabrał uczestników w swoistą 
muzyczną podróż dookoła 
świata. Na zakończenie festiwa-
lu odśpiewano wspólnie hymn 
Światowych Dni Młodzieży. 
Pielgrzymi z Francji i Belgii, 
którzy tego dnia pozostali w 
Libiążu bardzo łatwo integro-
wali się z mieszkańcami naszej 
gminy. Przygotowano dla nich 
również stoiska promocyjne 
i pamiątkarskie, z których 
chętnie korzystali.
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Z inicjatywy  Burmistrza 
Libiąża Jacka Latko 2 sier-
pnia w Libiąskim Centrum 
Kultury doszło do spotkania 
wszystkich osób bezpośrednio 
zaangażowanych w organizację 
pobytu blisko dwutysięcznej 
grupy pielgrzymów na terenie 
Gminy Libiąż w ramach ŚDM.
Spotkanie było okazją do 
złożenia podziękowań dla wo-
lontariuszy, duchownych, służb 
mundurowych oraz szeregu in-
nych osób zaangażowanych w 
to, by pobyt pielgrzymów na 
terenie Gminy Libiąż przebiegł 
w sposób dobrze zorganizo-
wany.
- Jestem bardzo wdzięczny 

za pracę i poświęcenie ja-
kie wnieśliście Państwo na 
przestrzeni nie tylko ostatnich 

dni, ale i miesięcy w to by piel-
grzymi, którzy przybyli do nas 

czuli się komfortowo i bez-
piecznie. Razem dołożyliśmy 
wszelkich starań by przebieg 

Światowych Dni Młodzieży móc 
uznać za nasz wspólny sukces. 

Pobyt w naszej gminie pielgrzy-
mi z Francji, Włoch i Belgii na 
pewno będą miło wspominać - 
powiedział w czasie spotka-
nia z kilkudziesięcioosobową 
grupą osób zaangażowanych w 
sprawy organizacji ŚDM, Bur-
mistrz Libiąża Jacek Latko.
Każda z osób podczas spotka-
nia otrzymała z rąk Burmistrza 
Libiąża podziękowania oraz 
pamiątkowe gadżety. Całość 
wydarzenia zwieńczyło wyś-
wietlenie specjalnie przy-
gotowanego filmu, który 
przybliżył wszystkim przebieg 
Światowych Dni Młodzieży na 
terenie Gminy Libiąż.

Podsumowanie ŚDM w Gminie Libiąż

Osoby zaangażowane w organizację pobytu pielgrzymów ŚDM na terenie gminy Libiąż

Pielgrzymi wraz z gospodarzami z Parafii św. Śtanisława Biskupa Męczennika w Żarkach
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W piątek 29 lipca, około go-
dziny 9 mieszkańcy Libiąża 
mieli okazję na żywo zobaczyć 
Papieża Franciszka. Ojciec 
Święty zmierzał z wizytą do 
byłego niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau.

Podróż Papieża do Oświęcimia 

planowana była drogą powie-
trzną. Jednak w ostatnich 
chwilach przed wylotem or-
ganizatorzy wizyty Głowy 
Kościoła Katolickiego zdecy-
dowali,  że zamiast helikop-
terem trasę do Oświęcimia 
pokona samochodem. Wieść 
o tym, za sprawą mediów i 
innych form przekazu szyb-

ko rozeszła się  także wśród 
mieszkańców gminy Libiąż, 
którzy mogli przywitać Papieża 
na trasie jego przejazdu. Przy 

ulicy Oświęcimskiej 
zgromadziły się setki 
mieszkańców. Ojciec 
Święty pozdrowił ich 

serdecznie z jadącego samo-
chodu. Około godziny 11:30 
mieszkańcy ponownie mieli 
okazję zobaczyć Franciszka. 

Papież wracał do Krakowa tą 
samą trasą, prowadzącą przez 
Libiąż.

Moment przejazdu Papieża przez Libiąż

Papież Franciszek przejechał przez Libiąż

Burmistrz Libiąża Jacek Latko znalazł się w gronie dwóch osób cywilnych z województwa małopolskiego odznaczonych Złotym 
Medalem za Zasługi dla Policji. 9 sierpnia 2016 r. na Wzgórzu Wawelskim odbyła się uroczystość Święta Policji Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Krakowie.

Kolejna nagroda Burmistrza Jacka Latko

Na uroczystą galę przybyło 
wielu znamienitych gości m.in. 
Sekretarz Stanu w MSWiA 
Jarosław Zieliński, a także Ko-
mendant Główny Policji nadin-
spektor dr Jarosław Szymczyk 
wraz z Rzecznikiem Prasowym 
KGP mł. insp. Mariuszem 
Ciarką. Wśród zgromadzonych 
był także Wojewoda Małopolski 
Józef Pilch oraz Marszałek 
Województwa Małopolskiego 
Jacek Krupa.
Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w Katedrze 
Wawelskiej. Po nabożeństwie, 
na dziedzińcu zewnętrznym 
Wawelu odbyła się ceremonia 
mianowania policjantów na 
wyższe stopnie oraz wręczono 

medale i odznaki resortowe.
Wojewoda Małopolski w 
asyście Komendanta Głównego 
Policji oraz Komendanta Wo-

jewódzkiego Policji w Kra-
kowie odznaczył medalami za 
długoletnią służbę 100 poli-
cjantów.

Święto policji miało także 
libiąski akcent. Sekretarz Stanu 
w MSWiA Jarosław Zieliński w 
asyście Komendanta Głównego 
Policji oraz Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Kra-
kowie uhonorował Złotym 
Medalem za Zasługi dla Policji 
Burmistrza Libiąża Jacka Latko 
w podziękowaniu za pomoc 
przy realizacji ustawowych 
zadań Policji.
Uroczystość uświetniła Kom-
pania Honorowa Oddziału Pre-
wencji Policji w Krakowie, a o 
oprawę muzyczną zadbała or-
kiestra Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach.

Burmistrz Libiąża z  Medalem za Zasługi dla Policji

WIEŚCI Z GMINY

Bezpłatne dyżury prawne w Libiążu

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, 
ul. Górnicza 11, 

tel. 32 627 75 77 wew.28

Godziny otwarcia punktu:
poniedziałki, środy, piątki w godz. 14 – 18,

wtorki, czwartki w godz. 9 – 13

Gdzie dzwonić w sprawie śmieci?

Związek Międzygminny 
„Gospodarka Komunalna”,

ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów. 
Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do 

piątku godz. 7:00 - 15:00
Tel. 32 623 29 08, 32 624 05 04 
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W okresie wakacyjnym warto wrócić pamięcią do czasów, kiedy powstawały ośrodki rekreacyjno - wypoczynkowe na libiąskich 
Pniakach i Szyjkach.

Z libiąskiego albumu... - wypoczynek i rekreacja 

Budowa zaplecza spor-
towego i rekreacyjnego 

była jednym z zadań, jakie 
brały na siebie państwowe 
zakłady pracy w okresie Polski 
Ludowej. Było to oczywiście 
znacznie łatwiejsze, a i efekty 
były bardziej spektakularne w 
przypadku zakładów dużych, 
zatrudniających tysiące pra-
cowników. W Libiążu w tym 
zakresie uwydatniły się do-
datkowe czynniki. Po pierwsze 
kopalnia była podstawowym 
czynnikiem miastotwór- 
czym, a jej pozycja na mapie 
gospodarczej Libiąża była 
absolutnie dominująca, stąd 
to na niej spoczywała bez-
dyskusyjnie odpowiedzialność 
za rozwój miejscowości. Po 
drugie należała do branży w 
tamtych czasach wyjątkowo 
uprzywilejowanej, ważnej z 
punktu widzenia interesów 
państwa i dlatego dysponującej 
zwiększonymi funduszami. Po 
trzecie zaś wzorowo układała 
się współpraca na linii ko-

palnia - władze miejscowości, 
czego najlepszym przykładem 
była działalność Miejskiego 
Komitetu Frontu Jedności Nar-
odu, czyli organizacji odpo-
wiedzialnej m.in. za "czyny 
społeczne". Warto wspomnieć, 
że na czele libiąskiego komitetu 
stał przez kilka lat dyrektor ko-
palni Mieczysław Warszawski, 
z kolei naczelny inżynier Wik-
tor Trębacz kierował komite-
tem w Żarkach. I w taki oto 
sposób przy finansowym, or-
ganizacyjnym i logistycznym 
udziale kopalni, przy wspar-
ciu pomniejszych zakładów i 
instytucji, przy współudziale 
władz Libiąża i w końcu z 
udziałem zainteresowanych 
mieszkańców oferujących swój 
czas i pracę, powstawały kole-
jne drogi, chodniki, wodociągi 
- generalnie miejska infra-
struktura - a również te obiekty, 
które nas dzisiaj interesują - 
czyli ośrodki wypoczynkowe 
na terenie Libiąża.

Otwarcie ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego na 
Pniakach. Budową kierował społeczny komitet powołany 
przez FJN w 1967 r. Obiekt oddano do użytku w maju 
1970 r. Składał się z boiska piłkarskiego, trybuny krytej, 
50 metrowego basenu kąpielowego, brodzika dla dzieci, 
kawiarni i terenów zielonych.

Teren ośrodka - w tle kawiarnia "Kombajn". Koszt budowy 
całego ośrodka wyniósł 6,3 miliona ówczesnych złotych, 
z czego ok. 20% stanowiła robocizna mieszkańców.  
O skali przedsięwzięcia świadczą liczby, bowiem 
ośrodek na Pniakach pochłonął blisko połowę środków, 
jakimi na cały Libiąż na lata 1963 - 72 dysponował FJN. 
Głównym sponsorem przedsięwzięcia była kopalnia, 
ale pozyskano również środki od innych podmiotów, 
przykładowo budowę "Kombajnu" wspomogła sumą  
300 tys. zł Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska". Lwią 
część kosztów inwestycji pochłonęła budowa stadionu i 
basenu

Basen kąpielowy w 1970 r. - warto porównać ze stanem 
aktualnym. Po lewej widoczna kryta trybuna stadionu. 
Wśród oficjeli wprawne oko starszego pokolenia wyłowi: 
Eryka Porąbkę - ówczesnego wiceministra górnictwa i 
energetyki oraz dyrektora kopalni "Janina" Mieczysława 
Warszawskiego.

Kryta trybuna stadionu KS Górnik - lata 70. XX wieku
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Niedawno zmarł ks. kardynał 
Franciszek Macharski - Hono-
rowy Obywatel Libiąża. Warto 
wspomnieć odległy libiąski epi-
zod z jego posługi jako Metro-
polity Krakowskiego. W 1981 r. 
podczas obchodów "barbórki" 
poświęcił sztandar związkowy 
NSZZ "Solidarność" oraz 
tablicę upamiętniającą strajk  

libiąskich górników wmurowa-
ną przy wejściu do cechowni. 
Na zdjęciu zobaczyć można 
uroczysty przemarsz na teren 
kopalni ulicą Górniczą, po 
prawej widoczne zabudowa-
nia bramy wjazdowej oraz 
budynek straży zakładowej (w 
centralnym punkcie zdjęcia 
widoczni kardynał Macharski 
i libiąski proboszcz Stanisław 
Piela). Trzeba zauważyć 

wyjątkowość tego wydarze-
nia, bowiem w okresie komu-
nizmu, charakteryzującego 
się ideologiczną walką z 
Kościołem, wizyta wysokiego 
kościelnego dostojnika na te-
renie państwowego zakładu 
była czymś rzadko spotyka-
nym. Oczywiście było to efek-
tem powstania "Solidarności" 

i pewnego "rozmiękczenia" 
systemu. Zdjęcie to ma też 
wymiar tragiczny - za kilka 
dni ogłoszony miał być stan 
wojenny. Jako ciekawostkę 
można dodać, że kardynał od 
dyrektora kopalni otrzymał 
czapkę górniczą. Przy okazji 
tej wizyty pojawiła się również 
propozy-cja, aby w pobliżu 
domu kultury wybudować 
nowy kościół.

Oprac. Łukasz Płatek na podst. Kroniki Miasta i Gminy Libiąż, Kroniki KWK 
"Janina", Dziejów Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu oraz Kroniki 
FJN, zdjęcia z zasobów ZG Janina i UM Libiąż.

Libiąskie ścieżki Kardynała  

Klubokawiarnię na Szyjkach oddano do użytku w roku 
1984. W tle widoczna stara rybaczówka. Cały ośrodek 
budowano przez kilka lat głównie w oparciu o system 
czynów społecznych (czyszczono rowy i stawy, umac-
niano groble - pierwsze wzmianki na ten temat uch-
wytne są w kronikach pod koniec lat 60. XX wieku). 
Po otwarciu ośrodka wypoczywający mogli skorzystać 
z kortów tenisowych, zagrać w siatkówkę, popływać 
rowerkami wodnymi po stawie, posłuchać muzyki, 
zatańczyć na zadaszonym podeście, no i przede wszyst-
kim powędkować.

Wielką atrakcją Szyjek w latach 80 XX w. były festyny, 
gromadzące w słoneczne niedziele lata setki uczestników. 
Na zdjęciach towarzyszące festynom turnieje sportowe. 
W tle widoczna nieistniejąca już dzisiaj rybaczówka - za-
plecze koła wędkarskiego. Zdjęcia z roku 1988. 

Ośrodek wypoczynkowy na Szyjkach ze względu na 
obszerny teren i zadaszoną muszlę koncertową był do-
godnym miejscem dla organizacji dużych imprez plene-
rowych, również o charakterze ponadlokalnym. Na 
zdjęciu dożynki z ok. roku 1985 i występ Koła Gospodyń 
Wiejskich z Kosówek. 

NASZA HISTORIA

9
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WIEŚCI Z GMINY

REKLAMA

Pożegnaliśmy Honorowego Obywatela Libiąża
2 sierpnia 2016 roku w wieku 89 lat zmarł Ksiądz Kardynał 
Franciszek Macharski - Honorowy Obywatel Libiąża.
Były Metropolita Krakowski zmarł w szpitalu, do którego trafił 
w połowie czerwca bieżącego roku w wyniku wypadku jakie-
go doznał w swoim mieszkaniu. Jego stan zdrowia był bardzo 
ciężki. W czwartek 28 lipca 2016 roku w krakowskim Szpitalu 
Uniwersyteckim odwiedził go Papież Franciszek.
Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski w latach 1979-
2005 był metropolitą krakowskim. Przez wiele lat był także 
wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski oraz 
przewodniczącym Komisji ds. Nauki Katolickiej i Komisji ds. 
Apostolstwa Świeckich. Na emeryturę przeszedł w czerwcu 2005 
roku. Zamieszkał w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta 
w Krakowie. Kardynał Franciszek Macharski 21 maja 2004 roku 
został Honorowym Obywatelem Libiąża.

Kardynał Macharski tytuł Honorowego Obywatela  
Libiąża odebrał z rąk ówczesnego burmistrza Tadeusza 
Arkita i przewodniczącego RM Jacka Nowaka. 

Maciej Kozicki: Pierwsze 
półrocze za nami. Jak prze-
biega realizacja zaplanow-
anych na ten rok w Libiążu 
inwestycji?
Burmistrz Jacek Latko: 
- Realizujemy budżet zgod-
nie z zapisami. Oddaliśmy do 
użytku zmodernizowany basen 
na ośrodku rekreacyjnym oraz 
wyremontowaną siłownię w 
LCK. Skończyliśmy budowę 
parkingu przy ul. Słowackiego 
na 37 miejsc postojowych, 
kończony jest parking przy 
cmentarzu na ul. Oświęcimskiej 
na prawie 100 miejsc. Na 
ukończeniu jest również ter-
momodernizacja biblioteki 
wraz z nową elewacją oraz re-

mont Świetlicy Środowiskowej 
tak, aby od września świetlica 
mogła z pełną parą realizować 
opiekę nad dziećmi. Wykonano 
przebudowę ulicy Gawędziarzy 
i  Ikara, remont rowu przy Kade-
tów i Pstrowskiego w Żarkach 
oraz Moniuszki i Chopina 
w Gromcu. Zakończyliśmy 
przebudowę ul. Ratowników 
Górniczych, Żywicznej, Chro-
brego, Wilczej. Wykonaliśmy 
kanalizację w ul. Kolorowej. 
Trwają prace projektowe dla 
przyszłych zadań, m.in. kole-
jnych odcinków kanalizacji, 
kolejnych remontów dróg, 
adaptacji na cele społeczne bu-
dynku przy ul. Oświęcimskiej 
52.

Jakie przedsięwzięcia 
zostały zaplanowane 
na nadchodzące mie-
siące?
- Otrzymaliśmy do-
finansowanie z UE 
na aktualizację pro-
gramu rewitalizacji, 
najważniejszego do-
kumentu dla gminy 
Libiąż pozwalającego 
sięgnąć po środki na 
kontynuowanie pro-
cesu rewitalizacji. Ten 
dokument powinien 
zostać uchwalony do 
końca roku i czekają 
nas konsultacje z 
mieszkańcami oraz 

liczne warsztaty. Zakończymy 
odnowę otoczenia wokół 
Libiąskiego Centrum Kultury 
oraz wokół Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Chciałbym również 
zmodernizować za obiektem 
biblioteki plac zabaw dla dzieci 
przy ul. Urzędniczej, ponieważ 
aktualny nie jest zbyt atrak-
cyjny, a korzysta z niego bard-
zo duża liczba mieszkańców. 
Oddamy do użytku Centrum 
Aktywności Ruchowej  przy 
ul. Flasińskiego oraz niszę 
w Libiąskim Centrum Kul-
tury w celu poszerzenia ofer-
ty  kulturalnej. Wykonamy  
również oświetlenie przy ul. 
Poległych, Reja,  przebudowę 
bazy rekreacyjnej w rejonie 
ul. Klubowej i Ikara, budowę 
parkingu przy ul. Paderews-
kiego, ciągów pieszych przy 
11 Listopada, budowę parkingu 
przy ul. Jaworowej, remont 
odcinka Zuchów, Agawy w 
Żarkach. 
A co z placówkami oświa-
towymi, zbliża się koniec 
wakacji, czy są one przygo-
towane na rozpoczęcie roku 
szkolnego? 
- Tak. Zmodernizowaliśmy Zes-
pół Szkół w Żarkach, po termo-
modernizacji  odnowiono tam 
także sanitariaty i pomieszc-
zenia. Trwa naprawa dachu na 
sali gimnastycznej szkoły w 
Gromcu za prawie 280.000 zł.  

W przedszkolach są kończone 
niezbędne remonty sal i sani-
tariatów zapewniające funkcjo-
nowanie pięciu dodatkowych 
oddziałów. 
Czy w planach są kolejne ko-
rekty budżetu i fundusze na 
dodatkowe inwestycje? 
- Na razie liczymy oszczędności, 
potem podejmę decyzję o ewen-
tualnej korekcie. Chcielibyśmy 
się skupić na dokończeniu 
i przygotowaniu projektów 
technicznych dla zadań które 
planujemy ująć w budżecie na 
2017 r. 
Mieszkańcy są ciekawi, czy 
odwołanie zastępcy burmi-
strza Jarosława Łabęckiego 
będzie miało wpływ na te 
zamierzenia? 
- Zapewniam mieszkańców, iż 
wydziały i jednostki organiza-
cyjne funkcjonują bez zakłóceń 
i brak zastępcy nie wpływa na 
pracę urzędu oraz realizację 
zadań inwestycyjnych. Inwesty-
cje zawsze były dla mnie ocz-
kiem w głowie i po odwołaniu 
zastępcy będę je bezpośrednio  
nadzorował, tak jak wcześniej. 
Dziękuję za rozmowę. 

O zakończonych, trwających i zaplanowanych na najbliższe miesiące inwestycjach z bur-
mistrzem Jackiem Latko rozmawia Maciej Kozicki. 

Inwestycje zgodnie z planem
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Żeby trawa lepiej rosła
Blisko 40 ton piasku trafiło na boisko klubu 
sportowego w Żarkach. 
Choć może się to wydawać zaskakujące, wysy-
panie piasku na trawnik poprawia jego jakość. 
Oczywiście chodzi o cienką, kilkumilimetrową 
warstwę. Jest to zabieg pielęgnacyjny, ściśle 
związany z przewietrzaniem trawników. Sto-
suje się w nim piasek rzeczny, gruboziarnisty. 
Piaskowanie wpływa korzystnie na rozwój 
korzeni traw, poprawia przepuszczalność podłoża dla wody i powietrza. Dzięki temu na murawie 
po intensywnych opadach deszczu nie tworzy się tyle kałuż. Dodatkowa zaleta to wyrównanie na- 
wierzchni. Minimalnie powinno zużywać się 25 ton piasku na całe boisko. Na boisku w Żarkach 
do tego zabiegu wykorzystano blisko 40 ton. Za odnowienie murawy Libiąskie Centrum Kultury 
zapłaciło 10 tys. zł. 

Nowe nawierzchnie w sołectwach
Zakończyły się remonty ulic Chopina i Moniuszki w Gromcu oraz Gawędziarzy i Ikara w 
Żarkach. Kosztowały w sumie blisko 400 tys. zł. 
- Obie drogi są ładnie zrobione. Mieszkańcy początkowo mieli obawy, że krawężniki będą zbyt 
wysokie, ale niepotrzebnie się martwili, ludzie są zadowoleni. Dodatkowo, cieszę się też, że podczas 
remontu nie było dużych utrudnień – ocenia sołtys Gromca Jerzy Górski. Prace na ul. Chopina i 
Moniuszki obejmowały kompleksową przebudowę drogi i pobocza, położenie nowej nawierzchni i 
wykonanie odwodnienia na odcinku około 350 m. Inwestycja kosztowała prawie 200 tys. zł. 

WIEŚCI Z SOŁECTW

W skrócie
Czyszczenie przed jesienią 

W Gromcu trwają prace przy 
rowach odwodnieniowych. 
Ostatnio robotnicy skupili 
się na kanale melioracyjnym 
przecinającym m.in. ul. 
Chopina i Moniuszki. 
- Roboty idą całkiem 
sprawnie. Rowy są oczysz-
czane i udrażniane. Jesień 
może być deszczowa, ważne 
żeby woda dobrze schodziła 
i nie podtapiała ludzi na 
ich działkach – mówi sołtys 
Gromca Jerzy Górski. 

Pomysł na plac zabaw 

Przy ul. Pstrowskiego funk-
cjonuje plac zabaw dla dzie-
ci. Obok niego jest boisko 
do siatkówki. Zdarza się, 
że grającym ucieka piłka, 
co może być groźne dla 
bawiących się maluchów. 
W przyszłym roku problem 
powinien zniknąć. 
- Szykujemy modernizację 
placu. Część przeznaczona 
typowo dla dzieci zostanie 
ogrodzona. Boisko zostanie 
wydzielone, tak aby grające 
tam osoby nikomu nie 
przeszkadzały – zapowiada 
radny Ryszard Miziołek. 

Wkrótce zebranie

4 września o godz. 14.30  
w Domu Kultury w Żarkach 
mieszkańcy spotkają się na 
zebraniu wiejskim. Jednym 
z tematów ma być podział 
przyszłorocznego funduszu 
sołeckiego. Jak zwykle,  
uczestnicy będą mogli 
zgłaszać również swoje 
propozycje, poza tymi przy-
gotowanymi przez sołtysa  
i radę sołecką oraz przedsta-
wicielami rady miejskiej. 
- O pomysłach chcemy 
porozmawiać wspólnie z 
naszymi radnymi i członkami 
rady sołeckiej. Spotkanie 
planujemy na koniec sier-
pnia – mówi sołtys Żarek 
Stanisław Garlacz. 

Zachęta do treningu
Pierwsza siłownia na powietrzu powstała w 
Żarkach
Urządzenia zostały ustawione przy placu zabaw 
na Gronówku. To trzy trenażery. Wśród nich jest 
m.in. wioślarz i stacjonarny rower. Umożliwiają 
one wykonywanie zróżnicowanych ćwiczeń, 
rozwijających różne grupy mięśni. Obciążenie 
jest zależne od wagi osoby trenującej. 

Wyremontowane ulice Ikara i Gawędziarzy w Żarkach

Nowe nawierzchnie na ulicach Chopina i Moniuszki w Gromcu
Zakończyły się także roboty na ul. Gawędziarzy i Ikara w Żarkach. Również obejmowały wykonanie 
nowego asfaltu i odwodnienia. Ich koszt był podobny. Kierowcy mogą już z nich korzystać. 
- Obie zostały bardzo fajnie przebudowane. Oceniam je pozytywnie i myślę, że mieszkańcy także – 
mówi sołtys Żarek Stanisław Garlacz. 
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Punkt Aktywności Obywatel-
skiej działający przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Libiążu 
oraz Świetlica Środowiskowa 
w Libiążu w ramach waka-
cyjnej współpracy, zorgani-
zowali dla swoich młodych 
podopiecznych piknik edu-
kacyjny pn. „Sieciaki.pl na 
wakacjach”.
Piknik był inicjatywą środowi-
skową w formie kampani 
społecznej w ramach podej-
mowanych działań w zakre-
sie przeciwdziałania prze-
mocy na terenie Gminy 
Libiąż. Przedsięwzięcie było 
wpisaniem się do ogólnopol-
skiej kampanii „Sieciaki.pl na 
wakacjach”, której inicjatorem 
jest Fundacja Dajemy Dzieciom 

Siłę (dawniej Fundacja Dzieci 
Niczyje).  Celem Fundacji są 
dążenia do zapewnienia bez-
piecznego dzieciństwa wszyst-
kim dzieciom z poszanowaniem 
ich godności i podmiotowości.
Projekt „Sieciaki.pl na waka-

cjach” to seria wakacyjnych 
pikników edukacyjnych re-
alizowanych na terenie całej 
Polski, które mają na celu 
edukowanie dzieci poprzez 
zabawę. Firma Megalo Cater-
ing z Libiąża angażująca się w 

działania na rzecz rodzin i dzie-
ci, udostępniła organizatorom 
pikniku bezpłatnie teren Meg-
alo Park wraz z możliwością 
korzystania z wielu atrakcji, 
którymi dysponuje – plac za-
baw, mini golf, kulki, itp.

Kolejny wielki sukces odnieśli młodzi sportowcy z gminy Libiąż! Podczas Ogólno- 
polskiej  Olimpiady Młodzieży w sportach letnich w Miliczu  Klub Sportowy Górnik Libiąż  
z powodzeniem reprezentowała para siatkarzy Wojciech Sumara i Przemysław Stąsiek.

Libiążanie Mistrzami Polski!

WIEŚCI Z GMINY

Po wcześniejszych eliminacjach 
nasza para była rozstawiona 
jako mistrz z półfinałów w 
Mysłowicach i w pierwszym 
meczu zwyciężyła parę Stranc/
Łagódka z MKS Delekta 
Bydgoszcz 2:0. W kolejnym 
spotkaniu libiążanie musieli 
uznać wyższość pary Brdak/
Karnowski (Wifama Łódź) 
przegrywając w trzech setach 
1:2. Po tej porażce kolejna 
przegrana mogła wyeliminować 
naszych reprezentantów z 

dalszego udziału w turnieju, 
więc siatkarze "Górnika" w 
następnym spotkaniu nie dali 
najmniejszych szans parze 
Foltynowski/Poznański (UMKS 
Kania Gostyń) wygrywając 2:0. 
Kolejny mecz zagrali z parą 
gospodarzy turnieju Kurnicki/
Drzazgowski. Trenerem rywali 
jest wielokrotny medalista 
Mistrzostw Polski, Piotr Janiak. 
Nasi zawodnicy zwyciężyli po 
raz kolejny, tym razem 2:0. To 
spotkanie zakończyło pierwszy 

dzień turnieju. Drugi 
rozpoczął się wygraną 2:0 
z parą Miszczuk/Rzeźnik 
(MKS Chełm). Po tym 
meczu przyszedł czas, aby 
przygotować się do spotkań  
o medale.
W meczu półfinałowym 
libiążanie spotkali się z parą 
Brdak/Karnowski po raz drugi, 
ale ten mecz toczony był już 
pod dyktando pary KS "Górnik" 
Libiąż i zakończył się pewnym 
zwycięstwem 2:0. W meczu 

finałowym, po pasjonującej 
rywalizacji zwycięstwo Wojtka 
i Przemka w dwóch setach 
nad parą Zalewski/Zalewski 
z KS Krosno Odrzańskie dało 
libiążanom tytuł Mistrzów 
Polski w Piłce Plażowej 
Kadetów!

Śpiewali i degustowali
Silna reprezantacja gminy 
Libiąż gościła na Powiatowym 
Pikniku Seniora, który 6 sierpnia 
odbył się w Karniowicach. 
Impreza współorganizowana 
przez Urząd Miejski w 
Libiążu odbyła się w tym 
roku po raz szósty w historii. 
Naszą gminę reprezentowały 
zespoły śpiewacze „Wrzos” 
ze Stowarzyszenia Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
„Przyjaźń” z Żarek, „Zorza” 
ze Stowarzyszenia Przyjaciół 
„Nie bądź sam” z Żarek, 
„Macierzanki” z Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Żarkach, 
„Libiążanki” z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Libiążu oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Li-
biąża. Spotkanie tradycyjnie 
było okazją do integracji 
ponad 30 stowarzyszeń i 
nieformalnych grup seniorów 
działających na terenie 
powiatu chrzanowskiego. Nasi 
przedstawiciele pochwalili się 
na scenie bogatym dorobkiem 
artystycznym, za który 
otrzymali wyróżnienia. 
- Karniowickie Błonia to świetne 
miejsce na takie imprezy. 

Byliśmy tam czwarty raz i bard-
zo nam się podoba, organiza-
cja na medal. Mogliśmy wspól-
nie pośpiewać i skosztowąc 
konkursowych potraw. To mile 

spędzony czas, a przede wszyst-
kim dobra zabawa – stwierdzili 
Czesława i Stanisław Bisago-
wie z żareckiego Stowarzysze-
nia „Przyjaźń".

Mistrzowie Polski z trenerem

Sieciaki.pl na wakacjach
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Książka opowiada o czterech 
pokoleniach kobiet żyjących w 
północnej Norwegii, w 
kraju ciekawym i nieco 
egzotycznym, ale też 
surowym - życie pros-
tych kobiet, bo takimi 
są bohaterki, nie było 
tam łatwe. Podczas le-
ktury możemy śledzić 
codzienność norwes-
kich rodzin w trudnych 
warunkach Północy 
w XIX i XX wieku, a zwłaszcza 
losy kobiet, odpowiedzialnych 
za swoje dzieci, gospodarstwa, 
najbliższych…
Dla Herbjorg Wassmo bodźcem 
do napisania książki było zdjęcie 
przedstawiające obraz znajdujący 

się nad ołtarzem w katedrze 
Kabelvag. Anioł, który podaje 

kielich Jezusowi w 
ogrodzie Getsemani 
był niezwykle po-
dobny do matki i 
babki autorki. Jak 
się okazało modelką, 
która pozowała do 
obrazu, była Sara Su-
sanne Krog, prababka 
autorki. Herbjorg 
Wassmo zaczęła więc 

tworzyć historię właśnie od jej 
postaci... Boha-terkami są: Sara 
Susanne, Elida, Hjordis i Herb-
jorg, czyli autorka książki, przez 
co znajduje się w niej także wiele 
wątków autobio-graficznych.

WIEŚCI Z GMINY

WARTO PRZECZYTAĆ KĄCIK KULINARNY

ogłoszenia drobne: 

Bus 9 - osobowy - tel. 665 364 548

Zespół muzyczny na wesela - 507 302 274
FIRMA SPRZĄTAJĄCA “Na3sto”: 
biura, domy, magazyny i inne. Maszynowe 
czyszczenie i renowacja posadzek, czyszcze- 
nie kostki brukowej, sprzątanie poremontowe, mycie okien, 
pranie tapicerek. Faktury VAT. Tel: 791196315. Zdjęcia z 
wielu realizacji na www.na3sto.pl oraz www.facebook.
com/Na3sto

Herbjorg Wassmo - „Stulecie” 
- „Stulecie” to piękna, wzruszająca i mądra powieść, pełna ciepła 
i uczuć, o dzielnych, pełnych charyzmy kobietach - książkę poleca  
Aneta Gwóźdź, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu. 

Karczek Prezesa

Sezon grillowy wciąż trwa, dlatego dziś proponuje-
my potrawę będącą smaczną alternatywą dla zwyc-
zajowej kiełbaski z ognia. Przepis nadesłany przez 
Marcina Franaszka z Libiąża. 

Karczek pokroić w odpowiednie porcje (grubość ok. 
2,5 cm) , a następnie przemyć pod bieżącą wodą. 
Mięso wysuszyć papierowymi ręcznikami. W osob-
nej misce przygotować marynatę. Do naczynia wlać 6 
łyżek oleju słonecznikowego. Dosypać łyżkę pieprzu 
oraz 1/3 łyżki soli, ½ łyżki ostrej papryki oraz łyżkę 
tymianku. Wszystko dokładnie wymieszać i odstawić 
na 20 min. Po tym czasie wymoczyć w marynacie 
mięso z każdej strony i odstawić na minimum 3 go-
dziny do lodówki. Najlepiej jest gdy na wieczornego 
grilla mięso przygotujemy w ten sposób już rano. 
Grill należy rozpalić tak, by osiągnął odpowiednią 
temperaturę (by podłożona ręka nad rusztem nie 
wytrzymała 5 sekund). Na tak rozgrzany ruszt kłaść 
mięso. Grillować 3 minuty z każdej strony (pierwsze 
2 obracania mięsa), a następnie po 5 minut z każdej 
strony. 

Składniki: 

- 400 dag świeżej nieprzerośniętej karkówki 
wieprzowej 
- Olej słonecznikowy 
- Pieprz 
- Sól  
- Ostra papryka w proszku 
- Tymianek

Targowisko Miejskie przyozdobione 
kwiatami 
Targowisko Miejskie w Libiążu wypiękniało. Stało się to za sprawą 
przedszkolaków naszej gminy, które własnoręcznie wykonały kwiatowe 
ozdoby z bibuły. Sznury kwiatów powieszone zostały w centralnym 
punkcie targowiska oraz przy stołach do handlu.  Ozdoby kwiatowe 
wykonane zostały w przedszkolach: Przedszkole Samorządowe Nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, Przedszkole Samorządowe Nr 2 
w Libiążu, Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Libiążu, Przedszkole w 
Zespole Szkół w Żarkach, Przedszkole w Zespole Szkolno - Przedszkol-
nym w Gromcu. 
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W libiąskiej bibliotece zrealizowano projekt pod hasłem „Za-
ciekawieni” w ramach programu „Równać Szanse”.

Gimnazjaliści „Zaciekawieni” 
Młodzież samodzienie zbie-
rała materiały w postaci zdjęć, 
dokumentów i wywiadów z 
mieszkańcami naszej gminy by 
stworzyć mapę interesujących 
miejsc na terenie naszej 
gminy.  Znalazły się na niej 
takie obiekty jak Kościół pw. 
Przemienienia Pańskiego czy 
Kopalnia „Janina”, nieco za-
pomniane, jak młyn wod-
ny w Żarkach i te zupełnie 
odchodzące w niepamięć, jak 
Szkoła Powszechna na Mo-
czydle, Szkoła Szybowcowa, 
czy miejsca pamięci po ofia-
rach epidemii cholery z 1831 
roku ukryte gdzieś pomiędzy 
domami, o które dbają okoli-
czni mieszkańcy. Uroczyste 
podsumowanie projektu połą-
czone było z prezentacją efek-
tów pracy młodych badaczy. 
Zaproszeni goście mogli obej-
rzeć wystawę plansz wykona-
nych przez młodzież i okazałą 
mapę Libiąża z miejscami, 
o których warto pamiętać. 
Gimnazjaliści przybliżyli 
efekty swojej pracy za pomocą 
specjalnie przygotowanej 
prezentacji. Następnie wystawa 

wyszła poza mury biblioteki. 
4 lipca gościła w Towarzys-
twie Przyjaciół Libiąża gdzie 
młodzi przedstawili prezentację 
zgromadzonej publiczności, 
przywołując wiele wspomnień 
i refleksji. Później „Za-
ciekawieni” promowali swoją 
pracę w Ustroniu, w Sto-
warzyszeniu Pomocy Dzieciom 
i Rodzinie „Można Inaczej”. 
Z Ustronia grupa udała się do 
Międzybrodzia Żywieckiego, 
by kolejką wjechać na Górę 
Żar, a następnie zobaczyć 
szkołę szybowcową. Sze-
rokiej publiczności wystawa 
została zaprezentowana na 
Placu Słonecznym, podczas 
Festiwalu Młodych w ramach 
Światowych Dni Młodzieży. 
Obecnie można ją obejrzeć w 
Sali konferencyjnej MBP. 

Projekt „Zaciekawieni” zre-
alizowany został w ramach 
programu „Równać Szanse” 
Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności oraz Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży 
w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej w Libiążu.

WIEŚCI Z GMINY

Podczas wakacji w libiąskich szkołach i przedszkolach 
wiele się działo. Jak gmina przygotowała się na rok szkolny 
2016/2017?

W oczekiwaniu na uczniów

Nowelizacja ustawy o 
oświacie zniosła obowiązek 
szkolny dla sześciolatków. U 
rodziców zrodziło to obawy, 
czy nie zabraknie miejsc w 
przedszkolach. W Libiążu nie 
ma takiego problemu. 
- Dla wszystkich dzieci 
zgłoszonych w rekrutacji 
znalazły się miejsca w naszych 
placówkach. W tym celu uru-
chomionych zostało pięć 
nowych oddziałów – mówi 
burmistrz Jacek Latko. Chodzi 
o Przedszkole Samorządowe 
Nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Libiążu , PS nr 2 
w Libiążu (dwa oddziały), 
PS nr 4 w Libiążu oraz ZS 
w Żarkach. Ogółem naukę w 
gminnych przedszkolach roz-
pocznie 729 dzieci. 
W szkołach prowadzonych 
przez gminę  Libiąż nowy rok 
szkolny przywita 1715 ucz-
niów, w tym  1184 uczniów 
podstawówek i 531 gimnazja- 
listów. We wszystkich pod-

stawówkach zostaną utwor-
zone klasy I. Naukę w nich 
rozpocznie 60 dzieci, w tym 
15 sześciolatków. 
W czasie wakacji w libiąskich 
placówkach oświatowych 
wiele się działo. Prace i in-
westycje na największą skalę 
trwały w Zespole Szkół w 
Żarkach – kompleksowa mo-
dernizacja wnętrza budynku, 
Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Gromcu – przebudowa 
dachu nad halą sportową 
oraz PS nr 2 w Libiążu – re-
mont sanitariatów, malow-
anie korytarzy, wymiana 
okien. Łącznie na remonty i in- 
westycje w przedszkolach li-
biąski samorząd wydał 282 
tys. zł, a w szkołach – 344 
tys. zł. Do tego dochodzi 
kwota ponad 45 tys. zł na za-
kup wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych związany 
z uruchomieniem nowych 
oddziałów przedszkolnych. 
To w sumie ponad 650 tys. zł. 

W Gromcu trwa przebudowa dachu szkolnej hali sportowej
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WAKACJE 2016

Wizyta w Szkole Szybowcowej w Międzybrodziu 
Żywieckim

Ciekawe zajęcia plenerowe, gry, zabawy i konkursy z nagro-
dami, wycieczki do Szkoły Szybowcowej w Międzybrodziu 
Żywieckim, do Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata” i 
smoczej jamy na Wawelu w Krakowie, do ZOO w Chorzo-
wie i skansenu w Wygiełzowie, ponadto tenisowe gry i zabawy 
organizowane wspólnie z TWS "Sokrates", basen i brodzik, a 
także ciekawe zajęcia świetlicowe w przypadku niesprzyjającej 
pogody. To wszystko przygotowało dla najmłodszych LCK w 
okresie wakacji w Libiażu, Żarkach, Gromcu i Kosówkach. O 
letnich atrakcjach opowiedzieli najmłodsi uczestnicy zajęć w 
świetlicy w Kosówkach. 
- Graliśmy w piłkarzyki, malowaliśmy kredkami świecowymi, 
układaliśmy puzzle. Fajnie było tu przychodzić w wakacje 
- mówi siedmioletnia Andżelika Wolny z Katowic, która 
wakacje spędzała u rodziny Ptasińskich w Kosówkach. 
Na zajęcia z Chełmka przyjeżdżało również rodzeństwo Joasia i 
Jan Zabdyr z Chełmka.
- Były ciekawe konkursy jak skakanie na piłce, rzucanie balonem 
z wodą, sztafety, wyścigi. Sami chcemy tutaj przyjeżdżać, rodzice 
nie muszą nas namawiać.
Dziewięcioletni Bartek Ptasiński z Kosówek przychodzi na zajęcia 
świetlicowe bo jest bardzo fajnie, można oglądać bajki i cieka-
wie spędzić czas. Najbardziej lubi zabawę w rzucanie małymi ba-
lonami z wodą. - Tutaj poznałem też nowych kolegów i koleżanki. 
Dawid Dębiec mieszka na Kosówkach i na zajęcia przyjeżdżał 
na rowerze. - Na świetlicy jest fajnie i miło, graliśmy w piłkę, w 
zbijanego. Gdyby nie było zajęć to musiałbym nudzić się w domu. 
Kostia Zykov, którego rodzice pochodzą z Ukrainy, a obecnie 
mieszkają w Chełmku. O zajęciach dowiedział się od mamy. Nie 
trzeba go namawiać do brania w nich udziału. - Mam tu dużo 
przyjaciół, jest tu wiele atrakcji i interesujących rzeczy. Uczestnicy wakacyjnych zajęć w Kosówkach
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REKLAMA


