
KURIER LIBIĄSKI   WRZESIEŃ2017

1

KURIER LIBIĄSKI
nr 91 

wrzesień 2017

INWESTYCJE  GOTOWE! GÓRNICZĄ  NA  ROWERACH WRZEŚNIOWE  PIKNIKI

Kurier Libiąski online

IS
S
N

 1
8
9
5
-6

8
3
1

w numerze m.in.:

miesięcznik  mieszkańców  Libiąża,  Żarek  i  Gromca



KURIER LIBIĄSKI   WRZESIEŃ 2017

2

Dożynki Gminne w Żarkach

"Dobrze w Libiążu i jego parkach, ale najlepiej tu dzisiaj w Żarkach" – 
słowa przyśpiewki z programu artystycznego grupy kabaretowej "Oddział 
Specjalnej Troski" z libiąskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, obrazują 
znakomitą atmosferę towarzyszącą Dożynkom Gminnym w Żarkach. 

Świętowanie w nowym miejscu
Tegoroczne uroczystości dożynkowe 
tradycyjnie rozpoczął wymarsz koro-
wodu z Domu Kultury do Kościoła pw. 
Św. Stanisława Biskupa Męczennika w 
Żarkach. Tam mszę świętą dziękczynną 
za rolnicze plony koncelebrowali pro-
boszczowie Zygmunt Cholewa wspól-
nie z Michałem Klisiem z Parafii Prze-
mienienia Pańskiego w Libiążu. Po raz 
pierwszy w historii część obrzędowa 
odbyła się w nowym miejscu. Okazją 
do tego było oddanie do użytku pla-
cu rekreacyjno – sportowego przy ul. 
Ikara. - To miejsce to kolejny przejaw 
pozytywnych zmian zachodzących w 
naszej gminie. Wierzę, że będzie miej-
scem integracji mieszkańców  – mówił 
burmistrz Libiąża Jacek Latko. W imie-
niu społeczności Żarek, za tę inwesty-
cję oraz inne poczynione w tym roku 
na terenie sołectwa podziękował sołtys 
Stanisław Garlacz. Następnie wspólnie 
z przewodniczącą libiaskiej rady Miej-
skiej Bogumiłą Latko dokonali sym-
bolicznego przecięcia wstęgi oddając 
do użytku nowe miejsce do zabawy i 

rekreacji. Nowo otwarty plac poświęcił 
proboszcz żareckiej parafii. 
Tradycyjnie podczas dożynek odbyły 
się konkursy płodów rolnych i kwiatów. 
Nagrodzono Eleonorę Habczyk, Marię 
Zębalę, Władysława Dudka i Janinę 
Grabowską. Wręczono też wyróżnienia 
w konkursie chleba dożynkowego dla 
KGW Gromcaneczki, Danuty Wyrob-
kiewicz i Adama Dróżbika. Na scenie 
zaprezentowały się zespoły śpiewacze 
Kół Gospodyń Wiejskich: Macierzanki  
z Żarek, Libiążanki z Libiąża  
i Gromcaneczki z Gromca, a także ze-
społy śpiewacze Wrzos i Zorza z Żarek. 
Programem artystycznym rozbawił pu-
bliczność "Oddział Specjalnej Troski" z 
UTW. Odbyły się też wesołe konkursy 
sprawnościowe. Na stoisku LCK naj-
młodsi mogli ozdobić według własnej 
inwencji twórczej torby ekologiczne, 
czy wykonać własnoręcznie biżuterię. 
Udane świętowanie w Żarkach podsu-
mował festyn taneczny. Dożynki Gmin-
ne w Żarkach zorganizowało Libiąskie 
Centrum Kultury. 

Starostami tegorocznych Dożynek Gminnych byli 
Genofefa Waligóra i Mirosław Malik. Oboje z przy-
jemnością zgodzili się objąć zaproponowane przez 
KGW w Żarkach i Burmistrza Libiąża Jacka Latko 
funkcję. 

- Kiedyś prowadzi-
liśmy gospodarstwo 
rolne, mieliśmy 
ziemniaki, buraki, 
owies, pszenicę, 
hodowaliśmy też 
świnie. Teraz przy 

domu pozostały tylko kwiaty, ale tradycję rolniczą 
staram się na codzień pielęgnować należąc do Koła 
Gospodyń Wiejskich – tłumaczy starościna. 
- Dużo występujemy, często ćwiczymy kosztem czasu 
poświęconego rodzinom. W ten sposób przekazuje-
my folklor młodym pokoleniom.  
Dla Mirosława Malika każde dożynki to przede 
wszystkim bardzo miłe wspomnienia. 
- Od dziecka byłem nauczony pracować na roli, każ-
de takie święto to dla mnie przede wszystkim powrót 
do pięknych czasów przeszłości, ciężkiej pracy, ale i 
związanej z nią satysfakcji – wspomina starosta do-
żynkowy. 
Dziś jako emerytowany górnik z pasją poświęca się 
pszczołom, posiada własną pasiekę, w której ma aż 
34 rodziny pszczele. Właśnie miodem z tej pasieki 
częstował uczestników gminnego święta plonów. - 
Dziś powinniśmy kłaść większy nacisk na pielęgno-
wanie pięknej tardycji dożynkowej, choćby po to by 
odciągać młode pokolenie od komputerów. 
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Drodzy czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce 91 już 
nr Kuriera Libiąskiego. Znaj-
dziecie w nim relacje z wrze-
śniowych wydarzeń na terenie 

naszej gminy. Libiąż, Żarki i 
Gromiec ciągle się rozwijają, 
dlatego relacjonujemy otwarcie 
wyremontowanych dróg i no-
wych obiektów rekreacyjnych, 
które z pewnością ucieszą 

mieszkańców w każdym wie-
ku. We wrześniu w naszych la-
sach obrodziło grzybami, więc 
zapytaliśmy wytrawnych osób 
w tej dziedzinie jak skutecznie 
ich poszukiwać. Przyglądamy 

się zmianą w gminnych szko-
łach po wprowadzeniu refor-
my oświatowej. Wspominamy 
też tradycyjnie udane Dożynki 
Gminne. 

Miłej lektury!

Nie ma już w Libiażu ulicy Kościelnej. Jej miejsce zajęła ulica nazwana na cześć libiążanki 
zamordowanej w styczniu tego roku w Boliwii. 

Helena Kmieć - Honorowym Obywatelem Libiąża
W naszej pamięci na zawsze 
postanie jako niezwykła po-
stać, która swoim życiem dała 
przykład do naśladowania. Za 5 
lat ma rozpocząć się jej proces 
beatyfikacyjny. Podczas sierp-
niowej sesji radni jednogłośnie 

zdecydowali o szczególnym 
upamiętnieniu libiąskiej wo-
lontariuszki Heleny Kmieć, 
która oddała życie w czasie 
napadu na ochronkę w Co-
chabamba. Jednogłośnie także 
podjęto decyzję o pośmiertnym 

nadaniu Helenie Kmieć tytułu 
Honorowego Obywatela Mia-
sta i zmianie nazwy dotychcza-
sowej ulicy Kościelnej. Przy 
tej ulicy znajduje się Szkoła 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców, której Helena 

była absolwentką. - Życie Hele-
ny Kmieć powinno być dla nas 
wszystkich przykładem. Mam 
nadzieję, że będzie nam o tym 
przypominać ulica nosząca jej 
imię – podkreśla burmistrz Ja-
cek Latko. 

Helena Kmieć była uczennicą Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. Ostatnie dwa 
lata liceum spędziła w szkole Sherborne Leweston w Anglii. Po powrocie do Polski ukończyła Po-
litechnikę Śląską w Gliwicach. Pracowała jako stewardesa w liniach lotniczych. Władała kilkoma 
językami obcymi. Niezwykle uzdolniona muzycznie. Bardzo mocno zaangażowana w organizację po-
bytu na terenie gminy Libiąż pielgrzymów przybyłych na Światowe Dni Młodzieży. W 2012 r. wsta-
piła do Wolontariatu Misyjnego Salvator, niosącego pomoc i naukę chrześcijańską najuboższym w 
najdalszych zakątkach świata.  Była m.in. na Węgrzech i w Zambii w Afryce. Tam codziennym życiem 
uczyła, pomagała najmłodszym, ewangelizując ich poprzez czyny. W połowie stycznia 2017 r. wraz 
z koleżanką wyjechała do Boliwii w Ameryce Północnej, gdzie miała przez pół roku pracować jako 

wolontariusz w ochronce dla dzieci w miejscowości Cochabamba. Obiekt został 24 stycznia napadnięty najprawdopodobniej na tle 
rabunkowym przez dwóch młodych mężczyzn. Próbująca powstrzymać ich libiążanka została smiertelnie ugodzona nożem. Zmarła na 
rękach przyjaciólki pomimo prób reanimacji... Uroczystości pogrzebowe Heleny Kmiec odbyły się 19 lutego w kościele pw. św. Barbary 
w Libiążu. Spoczęła na cmentarzu komunalnym w rodzinnym mieście. Żegnały ją tłumy mieszkańców i przyjezdnych. 

Uroczysta sesja RM, na której 
nadano H. Kmieć Honorowe Oby-
watelstwo Libiąża

Rodzice Heleny Kmieć

Helena Kmieć (pierwsza z prawej) podczas ŚDM w Libiążu

Zawsze uśmiechnieta i pracowita podczas Festiwalu Mło-
dych w ramach ŚDM porwała pielgrzymów do tańca 
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WIEŚCI Z GMINY

Jedna z najważniejszych dróg w naszej gminie, prowadząca do największego pracodawcy w regionie czyli ZG "Janina", ulica 
Górnicza w Libiążu została gruntownie przebudowana. 

Górnicza wypiękniała!
Otwarcia drogi po zakończeniu 
inwestycji dokonano 8 wrze-
śnia 2017 roku.  Burmistrz Ja-
cek Latko, wstęgę symbolizu-
jącą oddanie drogi do użytku, 
przeciął wspólnie z przewodni-
czącą libiaskiej Rady Miejskiej 
Bogumiłą Latko. Towarzyszyli 
im radni, przedszkolaki i rowe-
rzyści z grupy rowerowej Li-
biąż Team. 
Wartość robót związanych z 
kompleksową przebudową uli-
cy Górniczej to ponad milion 
złotych.Warto zaznaczyć, że 50 
procent poniesionych kosztów 
to dofinansowanie jakie zdo-
była Gmina Libiąż w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019”.

Zakres robót jaki został prze-
prowadzony na ulicy Górniczej 
objął: przebudowę nawierzchni 

drogi i chodnika, przebudo-
wę chodnika asfaltowego na 

ścieżkę rowerową, dobudowa-
nie kanalizacji deszczowej ze 
studniami i wpustami uliczny-

mi z włączeniem do istniejącej 
kanalizacji burzowej oraz wy-

konanie cieku przykrawężniko-
wego z kostki betonowej, prze-
budowę istniejącego oświe-
tlenia ulicznego (słupy wraz z 
oprawami oświetleniowymi), 
przebudowę skrzyżowania ul. 
Górniczej z ul. Urzędniczą i ul. 
Św. Barbary w formie skrzyżo-
wania wyniesionego, wykona-
nie wyniesionego przejścia dla 
pieszych wraz z oznakowaniem 
interaktywnym, wykonanie do-
celowej stałej organizacji ruchu 
(oznakowanie poziome i piono-
we) oraz roboty towarzyszące 
(wycinka drzew, humusowanie, 
obsianie trawą). Wykonawcą 
przebudowy drogi była firma 
Eurovia Polska S.A.

Przy siedzibie OSP powstało kolejne miejsce rekreacji

Rekreacja na Moczydle
Wokół budynku komunalnego 
przy ul. Gen. Andersa 9 w Li-
biążu oddane zostało do użytku 
boisko wielofunkcyjne o na-
wierzchni poliuretanowej o pow. 
605 m2 z bieżnią. Wokół boiska 
wybudowano chodnik z kostki 
brukowej. Boisko zostało wypo-
sażone w bramki do piłki ręcznej 
i w kosze do koszykówki. Bo-
isko ogrodzono piłkochwytami. 
Teren jest oświetlony i wyposa-
żony w monitoring. Od strony 
północnej i wschodniej wykona-

na palisada betonowa ogranicza 
teren inwestycji, który zakoń-
czony będzie w kolejnym etapie. 
Planuje się montaż urządzeń si-
łowni zewnętrznej i urządzeń do 
zabawy na bezpiecznym podło-
żu, a także budowę „oczka wod-
nego”, czy wiaty. Przebudowany 
zostanie również teren zieleni i 
miejsca utwardzone.  Na reali-
zację kolejnego etapu zagospo-
darowania terenu Gmina Libiąż 
wystąpiła o środki zewnętrzne 
w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacja miasta Libiąża na 
lata 2016 – 2023. Wykonawcą 
robót był Zakład Remontowo - 
Budowlany „REMBUD” Wła-

dysław Leśko, 32-540 Trzebinia, 
ul. Stojałowskiego 46B. Wartość 
robót budowlanych wyniosła:  
270 600,00 zł. 

1 września mieszkańcy oddali cześć tym, którzy bronili naszego kraju podczas II wojny światowej. 

Pamiętamy o wybuchu wojny
- 78 lat temu Polacy zostali wy-
rwani ze snu przez spadające 
na Wieluń bomby i strzały na 
Westerplatte. Pamięć o tym wy-
darzeniu zobowiązuje nas, aby-
śmy się tutaj spotkali i oddali 
cześć, tym, którzy oddali swoje 
życie walczyli o naszą wolność 
– mówił do mieszkańców ze-
branych pod pomnikiem przy 
ul. 1 Maja wiceburmistrz Hu-
bert Szumniak. Uczestnicy uro-
czystości wysłuchali hymnu, 
wspólnie pomodlili się o pokój 

i błogosławień-
stwo dla Ojczy-
zny oraz złoży-
li kwiaty pod 
monumentem. 
Uroczys tośc i 
towarzyszyła 
wystawa mili-

tariów i eksponatów rzeźbiar-
skich ze zbiorów:  Szwadronu 
Kawalerii Ochotniczej im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego, 
LCK oraz libiąskiego oddziału 
Ligi Ochrony Kraju. 
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W konkursie wzięło udział 11 
zgłoszonych obiektów, w tym 
6 obiektów w grupie I – za-
kłady pracy, instytucje, miesz-
kańcy bloków oraz 5 obiek-
tów w grupie II – mieszkańcy 
posesji prywatnych. Komisja 
konkursowa oceniała obiekty 
m.in. pod względem estetyki, 
zagospodarowania i wyglą-
du zewnętrznego (trawniki, 
kwietniki, drzewostan, krze-
wostan, starodrzew), różno-
rodności gatunkowej oraz pod 
kątem wykorzystania małej 
architektury (schodki, mur-
ki ogrodowe, ławki, pergole 
itp.). Istotna była także po-
wierzchnia ocenianego terenu 
oraz nakłady pracy.
Burmistrz Libiąża Jacek Lat-
ko złożył laureatom serdecz-
ne gratulacje i wręczył na-
grody w postaci dyplomów 

WIEŚCI Z GMINY

W Urzędzie Miejskim w Libiążu 7 września odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród dla laureatów konkursu na najlepiej zagospodarowany 
teren zieleni w Gminie Libiąż w 2017 roku.

Nagrody za estetykę
Klasyfikacja końcowa: 

Grupa I - zakłady pracy, instytucje, 
mieszkańcy bloków
I miejsce: Leokadia Radwanek - Libiąż
II miejsce: Jadwiga Adamaszek - Libiąż
III miejsce: Genowefa Pactwa z Libiąża
V miejsce: Stefania  Bużyk z Libiąża, 
Anna Walerowicz z Libiąża i Szkoła 
Podstawowa Nr 2 z Libiąża.

Grupa II - Posesje prywatne
I miejsce: Irena Główczyk z Żarek
II miejsce: Agnieszka i Łukasz Likus z 
Żarek
III miejsce: Marzena Kos z Libiąża
IV miejsce: Barbara Albrecht z Libiąża
V miejsce: Sabina Pidło z Libiąża

Ogród Leokadii Radwanek

Ogród Ireny Główczyk

Laureaci konkusu

Plac rekeracyjny przy ulicy Ikara w Żarkach już służy miesz-
kańcom sołectwa. 

Do ćwiczenia i zabawy

Na jego wybrukowanej części 
odbyły się tegoroczne dożynki 
gminne, a tuż obok jest ogro-
dzony plac zabaw i urządzenia 
plenerowej siłowni. Oficjalne-
go otwarcia burmistrz Libiaża 
Jacek Latko z przewoniczacą 
Rady Miejskiej Bogumiłą Latko 
i sołtysem Żarek Stanisławem 
Garlaczem dokonali 10 wrze-
snia br.   Całkowita wartość tej 
inwestycji wyniosła 638 500,02 
zł.  Dla ćwiczących do wyboru 
jest aż 6 stanoisk do ćwiczeń, 
m.in. orbitrek, rowerek, wio-
ślarz, czy tzw. wyciąg górny.  
Plac zabaw dla najmłodszych  
jest ogrodzony i wyłożony bez-
pieczną, miękką nawierzchnią. 
Dzieci mogą korzystać m.in. z 
zadaszonej piaskownicy, ścian-
ki do wspinaczki, podwójnych 
huśtawek, karuzeli, drabinek  i 
kiwaków na sprężynie. - Jest tu 
bardzo fajnie i dobrze, że taki 

plac powstał – mówi 11 – letnia 
Ola Drabik. - Najfajniejsza jest 
ścianka wspinaczkowa i huśtaw-
ka – dodaje 10 – letnia Urszula 
Małecka. Dziewczyny nowe 
miejscie odwiedzają codzinnie.   

oraz bonów. Uczestnicy będą mogli je 
wykorzystać w sklepie ogrodniczym 
i wzbogacić swoje ogrody w nowe rośliny 
lub akcesoria ogrodnicze.
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WIEŚCI Z GMINY

W roku szkolnym 2017/2018 weszła w życie reforma oświaty polegająca na wygaszaniu gimnazjów i przekształceniu szkół pod-
stawowych na ośmioletnie.

Zmiany w szkołach
Reforma oświatowa zmusiła 
władze samorządowe gminy 
Libiąż do zmian w placówkach 
oświatowych. Nowe nazwy 
przyjęły dawne Gimnazjum 
Nr 1 im. Jana III Sobieskie-
go w Libiążu, które jest teraz 
Szkołą Podstawową Nr 1 im. 
Jana III Sobieskiego w Libią-
żu przy ul. Szkolnej 1, a także  
Zespół Szkolno-Gimnazjalny z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Libiążu - teraz Szkoła Podsta-
wowa Nr 4 z Oddziałami  Inte-
gracyjnymi im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Libiążu przy 

ul. Ignacego Paderewskiego 2. 
Pozostałe placówki pozostały 
bez zmian. Łącznie w szkołach 
podstawowych w gminie Libiąż 
w klasach I-VII naukę pobiera 
1348 uczniów w 69 oddzia-
łach. Naukę w I klasach szkół 
podstawowych rozpoczęło 176 
uczniów, w łącznej liczbie 9 
oddziałów klasowych. 
W trzech szkołach podstawo-
wych w klasach gimnazjum 
naukę pobiera 346 uczniów w 
13 oddziałach. W SP Nr 1 im. 
Jana III Sobieskiego w Libiążu  
funkcjonuje łącznie 6 klas II-III,   

w których uczy się 166 
uczniów. W SP nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Libiążu 
im. Ignacego Jana Paderew-
skiego w Libiążu funkcjonują 
łącznie 4 klasy II-III, z liczbą 
uczniów 110.  W Zespole Szkół 
w Żarkach – 70 uczniów uczy 
się  łącznie w 3 klasach gimna-
zjalnych II-III. 
W Szkole Podstawowej Nr 
1 im. Jana III Sobieskiego w 
Libiążu, oprócz klas gimna-
zjum funkcjonuje, jedna klasa 
I szkoły podstawowej z licz-
bą uczniów 25, jedna klasa IV 

SP z 22 uczniami oraz  cztery 
klasy VII SP z liczbą uczniów 
86. Klasy te powstały z prze-
niesienia dwóch klas ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Libiążu 
oraz dwóch klas ze szkoły Pod-
stawowej Nr 3 w Libiążu. Prze-
nosiny uczniów do klas VII bę-
dzie się odbywało przez 3 lata z 
SP 2 i przez 4 lata z SP 3. 
Do pięciu przedszkoli samorzą-
dowych w gminie Libiąż do 31 
oddziałów uczęszcza 712 dzie-
ci. Co najważniejsze, wszystkie 
dzieci, których rodzice zgłosili 
do przedszkoli zostały przyjęte.  

Z okazji 30-lecia współpracy libiąskiego Towarzystwa Przyjaciół Francji z Towarzystwem Przyjaźni Francusko – Polskiej z 
Rouvroy zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. 

"Wędrówki po Francji"
Podczas imprezy 7 września 
w Libiąskim Centrum Kultury 
można było podziwiać kon-
kursowe prace oraz wysłuchać 
koncertu znakomitego chóru 
"Wiolinki" z Gromca. Z okazji 
przypadającej na ten rok  rocz-
nicy trzech dekad współpracy 
stowarzyszeń w obu miastach, 
przygotowano również oko-
licznościową wystawę zdjęć. 
Prywatne kontakty libiążan z 
mieszkańcami francuskiego 
miasta Rouvroy zaowocowały 
podpisaniem umowy o wzajem-
nej współpracy pomiędzy mia-
stami. Stała się ona początkiem 

wielkiej przyjaźni, która trwa 
do dzisiaj. Po nawiązaniu ofi-
cjalnych kontaktów w Libiążu 
powstało Towarzystwo Przyja-
ciół Francji. Za jego sprawą, a 
także Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko – Francuskiej w Ro-
uvroy, kwitnie współpraca obu 
miast. Utrwalają ją wzajemne 
odwiedziny, wspólne imprezy 
kulturalne, prowadzono także 
kolonijną wymianę młodzieży. 
Do jubileuszowego konkursu 
plastycznego „Wędrówki po 
Francji” zgłoszonych zostało 
ponad 30 prac plastycznych  - 
uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów gminy Libiąż. 
Komisja oceniająca w składzie  
Halina Tomera – wiceprezes  
Libiąskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Francji, Wanda Sucherek 
– artysta, malarz i – Dorota De-
reszowska – plastyk, instruktor 
LCK w kategorii szkół pod-
stawowych kl. I-III wyróżniło 
Alana Chacusia, Emilię Wójcik 
i Matyldę Czarnotę  (wszy-
scy Szkoła Podstawowa nr 3 
w Libiążu). W kategorii szkół 
podstawowych klas IV-VI naj-
lepsze były uczennice Szkoły 
Podstawowej  nr 2 w Libiążu 
Martyna Zawadzka i Aleksan-

dra Piwowarczyk. W kategorii 
gimnazjów I miejsce  zajęła 
Oliwia Gregorczyk, II Daria 
Nowak, a III Katarzyna Rostec-
ka  (wszystkie z Gimnazjum nr 
1 w Libiążu). 

Firma Tauron Wydobycie S.A., do której należy największy pracodawca w naszej gminie, a więc Zakład Górniczy „Janina”, 
zorganizował 9 września piknik rodzinny w Gromcu.  

Gromcomania z Tauronem
Oprócz wspaniałej pogody, 
dzięki której wszystkim dopi-
sywał humor, miały miejsce 
ciekawe konkursy dla dzieci 
jak malowanie węglem pod 
nazwą „Górnictwo w oczach 
dziecka”, dmuchańce, rodzinne 
zmagania takie jak wyścigi na 
poczwórnych nartach, biegi w 
workach na czas, pokazy stra-
żackie i ratownicze,  wspaniała 
zabawa taneczna i chyba naj-
ważniejsza atrakcja, na którą 

wszyscy czekali z niecierpli-
wością - loty balonem. Nagro-
dy wręczał wiceprezes zarządu 
TAURON Wydobycie Łukasz 
Gębala. Po części konkursowej 
przyszedł czas na rozrywkową. 
Zabawie tanecznej po zmroku 
towarzyszył tęczowy balon, 
który unosił zainteresowanych 
w blasku pozytywnej energii 
Gromcomanii. Imprezę orga-
nizacyjnie wsparło Libiąskie 
Centrum Kultury. Foto: Tauron Wydobycie S.A.
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- Zamiłowania de zbierania 
grzybów odziedziczyłem po 
mamie. Potrafiła ona znajdo-
wać grzyby po ciemku, nawet o 
4 nad ranem - mówi pan Jan. 
- To ona nauczyła mnie wszyst-
kiego o grzybach, także tego, 
jak je skutecznie znajdować.
Grzybobranie w rodzinie Jana 
Zycha jest dziedziczne.  Jemu 
tą pasją udało się zarazić  
najmłodszą córkę. 
- Moje ulubione grzyby to 
prawdziwki i podgrzybki. 
Występują dość licznie na te-
renie gminy Libiąż. Ja zbieram 
je także często w lasach przed 
Olkuszem. Zatrzymuje auto 
przy drodze, nie musze nawet 
daleko odchodzić. To kwestia 
wiedzy i wyczucia. 

Pan Jan swą wiedzą na te-
mat grzybobrania chętnie 
dzieli się z innymi. - Nie 
mam żadnych tajemnic, 
chętnie służę doświadczeniem.
Najważniejsza jest 
cierpliwość i odpo-
wiedni wybór miejsc. 
Osobiście polecam 
szukać w lasach bu-
kowych, w zacienio-
nych miejscach z 

WIEŚCI Z GMINY

Swoimi zbiorami chwalą się mieszkańcy gminy Libiąż:Na grzyby!

Wrzesień to ulubiony miesiąc grzybiarzy. Jednym z wielu zapaleńców z terenu naszej gminy w tej dziedzinie jest Jan Zych z 
Libiaża. 

Mieczysława 
Linczowska

Robert 
Rzeźnicki

Dariusz 
Grabowski

odrobiną borowiny.  
Zebrane przez pana 
Jana grzyby są suszone, 
zaprawiane w słoiki, 
a nawet odpowiednio 
mrożone, tak by w 

okresie świątecznym dalej miały 
swój niepowtarzalny smak. 
- Grzyby lubię nie tylko zbierać, 
ale i jeść, oczywiście wszystko 
z umiarem – podsumowuje 
libiąski grzybiarz.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu przy wsparciu Świetlicy Środowiskowej, MBP, Akademi Twórczego Rozwoju "Bystrzak" 
i LCK zorganziowały 9 września piknik integracyjny przy blokach mieszkalnych ulic Jaworowej i Leśnej. 

Integracja przeciw uzależnieniom
Impreza była jednym z elemen-
tów kampanii ,,Ruch i zabawa 
– nasza wspólna sprawa. Chroń 
dzieci w sieci. Profilaktyka uza-
leżnień od gier komputerowych, 
e-narkotyków i cyberprzemo-
cy”. Celem tych działań jest 
uwrażliwienie społeczności lo-
kalnej na problem przemocy w 
mediach społecznościowych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży. Kampania 
ma charakter profilaktyczny, 
jej program jest nastawiony 
na zapobieganie negatywnym 
zjawiskom w stosunku do osób 
korzystających z Internetu i 
gier komputerowych. Ponadto 
ideą działań środowiskowych 
jest także wzmacnianie wię-
zi rodzinnych, propagowanie 
spędzania wolnego czasu w 
sposób aktywny oraz integracja 
mieszkańców gminy Libiąż, a 
także motywowanie do podej-
mowania oddolnych inicjatyw 
na rzecz  miejsca zamieszkania. 
- Nasza impreza miała na celu 
zarówno integracje mieszkań-
ców przez wspólne działania, 
jak również podjęcie działań 

profilaktycznych zwracających 
uwagę na problemy społeczne 
nasilające się przy korzystaniu 
z komputerów – tłumaczy Do-
minika Osadzińska z libiąskie-
go OPS. 
Mieszkańcy tej części Libią-
ża aktywnie odpowiedzieli na 
ofertę OPS. Z własnej inicjaty-
wy wzięli udział w działaniach 
mających na celu tworzenie 
mini ogródków. Odbyły się 
konkursy rodzinne, gry i za-
bawy dla dzieci. Można było 
skosztować potraw z grilla. 
Znakomity chleb upiekła Ja-
nina Bugańska. Najmłodsi już 
po chwili biegali po podwórku 
z wymalowanymi twarzami. 
Można było wypowiedzieć się 
w ankiecie dotyczącej miejsca 
zamieszkania, jak również wy-
słuchać porad psychologa. 
- Takie imprezy są potrzebne, 
nie tylko sprzyjają integra-
cji mieszkańców, ale również 
są okazją do dobrej zabawy – 
stwierdziła zgodnie rodzina Si-
wek. -  Najlepiej skakało mi się 
w worku - dodała Maja Siwek.  
- Tego typu wydarzenia  orga-

nizujemy w różnych miejscach 
gminy. Zaczęliśmy w 2008 r. 
przy ul.  Obieżowej, Dzięki 
temu zmienia się postrzeganie 
przez społeczność OPS i pra-
cowników socjalnych, miejsca 

zamieszkania i gminy, pobudza-
my aktywność mieszkańców na 
zasadach współpracy. Najważ-
niejsze, że mieszkańcy podej-
mują te działania – podsumo-
wuje Dominika Osadzińska .
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NASZA HISTORIA

78 lat temu już w pierwszych dniach września przez naszą gminę przetoczyła się niemiecka machina wojenna. 

Kampania wrześniowa na ziemi libiąskiej

Obecność sił hitlerow-
skich Niemiec na 
terenie Libiąża już  

4 września wynikała z porażki, 
której w bitwie granicznej do-
znały wojska II RP. Katastro-
fa ta była efektem kumulacji 
kilku istotnych czynników: 
dysproporcji ilościowej obu 
walczących armii, zapóźnienia 
technicznego uzbrojenia strony 
polskiej, braku umiejętności 
zwalczania niemieckiej takty-
ki blitzkriegu - wojny błyska-
wicznej, skutecznie testowanej 
podczas kampanii wrześnio-
wej, fatalnego położenia stra-
tegicznego, wynikającego z 
rozciągniętych granic, drama-
tycznie pogorszonego wiosną 
1939 r. przez wejście Słowa-
cji do sojuszu z Hitlerem, co 
odsłoniło polską południową 
flankę. Szczególnie ten ostatni 
czynnik poważnie osłabił szan-
se obrony Górnego Śląska, cze-
go skutkiem było zajęcie tych 
ziem przez Niemcy, a w konse-
kwencji wkroczenie również na 
ziemie zachodniej Małopolski, 
śladem wycofujących się sił 
polskich.

Ze wspomnień najstarszego 
pokolenia wyłania się potężny 
chaos tamtych dni. Większość 
mieszkańców naszych terenów 
opuściła swoje domostwa i 
uciekała w kierunku Krakowa. 
Obawiano się Niemców, co 
było efektem oddziaływania 
przedwojennej propagandy, 
ale dużo większy wpływ na 
zachowania miejscowej ludno-
ści miał widok uciekinierów 
ze Śląska, przynoszących nie-

pokojące wieści o zbliżającym 
się nieprzyjacielu. Swoją rolę 
odegrał tutaj zwyczajny, ludzki 
strach, skutecznie jednak potę-
gowany przez działania „piątej 
kolumny” - grup dywersantów 
- często polskich obywateli nie-
mieckiego pochodzenia, rozpo-
wszechniających pogłoski o 
bestialstwie Niemców. Miało 
to wywołać panikę, zachęcić 
ludzi do ucieczki i pogłębić 
wojenny chaos na polskich 
tyłach, uniemożliwiając tym 
samym skuteczne przemiesz-
czanie się polskich oddziałów 
po zakorkowanych traktach. 
Rzeki ludzi ciągnących swój 
dobytek po wszystkich drogach 
w kierunku wschodnim - taki 
był krajobraz pierwszych dni 
wojny. Większość uciekinie-
rów została przegoniona przez 
oddziały niemieckie jeszcze 
przed Krakowem, ale byli też 
tacy - głównie młodzi męż-
czyźni - którzy dotarli nawet 
na Kresy. W tej sytuacji oczy-
wistym rozwiązaniem był po-
wrót do domów, ale i wówczas 
dochodziło do trudnych i stre-
sujących sytuacji związanych 
z utratą wiezionego dobytku, 
inwentarza, zaginięciem człon-
ków rodzin, czy odkryciem, 
że opuszczone przez kilka dni 
domy zostały splądrowane.

Kampania wrześniowa nio- 
sła za sobą straty ludzkie.  
4 września na terenie Libiąża 
poległ szeregowy Józef Hor-
nik z 73 pułku piechoty. Zgi-
nęli również cywile: Stanisław 
Matlak - nie zatrzymał się na 
wezwanie niemieckiego pa-

trolu, Jan Gut - z nieznanych 
powodów, Franciszek Majka z 
Libiąża Wielkiego - zastrzelo-
ny w Trzebini prawdopodobnie 
za posiadanie broni i brak do-
kumentów, rodzeństwo Maria 
i Jan Ptasińscy - w oblężonej 
Warszawie oraz mieszkańcy 
Żarek: Franciszek Kosowski, 
Jan Gałas, Stanisław Likus, 
Stanisław Wanat - wszyscy 
podczas wrześniowej ucieczki 
przed Niemcami.

Również spośród zmobilizo-
wanych żołnierzy - a było ich 
na naszym terenie kilkuset - 15 
straciło życie, wielu trafiło do 
obozów jenieckich, a byli też 
i tacy, którzy przedostali się 
na Zachód i tam kontynuowali 
walkę. Gehenna hitlerowskiej 
okupacji, którą rozpoczęło 4 
września 1939 r. wkroczenie 
na ziemię libiąską wojsk nie-
mieckich, trwała do 25 stycznia 
1945 r.

Jedna z tablic na pomniku 
przy ul. 1 Maja w Libiążu. 
Umieszczono na niej m.in. 
nazwiska żołnierzy poległych 
w kampanii wrześniowej.  
Z Libiąża byli to: Józef Bojdak, 
Jan Łysak, Roman Dyląg, 
Stanisław Łysak, Wawrzyniec 
Majka, pilot ppor. Leon Win-
centy Wrzeszcz, kpr. Zygmunt 
Zięba - obrońca Westerplatte, 
z Żarek: Jan Bogacz, Antoni 
Gregorczyk, Józef Szkółka, z 
Gromca: Stanisław Chylaszek, 
Izydor Piwowarczyk.

oprac. Łukasz Płatek; dane osobowe 
zaczerpnięte z: „Libiąż. Próba mono-
grafii” T. Kubicza, egzemplarz dostęp-
ny w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Grób Stanisława Matlaka 
- jednej z pierwszych ofiar 
wojny - na cmentarzu para-
fialnym w Libiążu.

Grób Józefa Hornika na cmentarzu parafialnym w Libiążu. Na 
mogile płyta o treści: „TU SPOCZYWA/ BOHATERSKI ŻOŁNIERZ 
Z 73 PUŁKU PIECHOTY 9 KOMP./ Z KATOWIC/ HORNIK JÓZEF/ 
UR. 15.3.1915 r. w KATOWICACH/ ZGINĄŁ W WALCE Z HITLE-
ROWSKIM NAJEŹDŹCĄ DNIA/ 4.9.1939/ NA TERENIE LIBIĄŻA W 
OBRONIE OJCZYZNY/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”
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W październiku ruszy drugi semestr libiąskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Słuchacze gotowi do zajęć
Ciekawe wykłady, pożyteczne za-
jęcia stałe podnoszące umiejętności 
i kondycje fizyczną, a także rozwi-
jające zamiłowania. To wszystko 
czeka na 174 studentów II semestru 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - Nowością  są zajęcia fitness i 
plastyka. Największą popularnością wśród słuchaczy cieszą się 
joga, język angielski i zajęcia komputerowe – wyjaśnia kordynator 
UTW Małgorzata Hołownia. 
Do wyboru w II semetrze były jeszcze język niemiecki,  aerobik, 
nordic walking, zajęcia teatralno-kabaretowe, taniec towarzyski. 
Wpisowe wyniosło 30 zł, a opłaty za poszczególne zajęcia (np. 
język niemiecki)  to 10 zł miesięcznie.  Uroczysta inauguracja II 
semstru odbędzie się 4 października o godz. 16:00 w LCK.  Pierw-
szy wykład o "Najpiękniejsze teatry i filharmonie świata" popro-
wadzi tenor Oskar Jasiński. 

Kosówki pożegnały lato
Tańcem i dobrą zabawą mieszkańcy Kosówek pożegnali te-
goroczne wakacje. Na corocznym pikniku z tej okazji, przy 
słodkich przekąskach i muzyce serwowanej przez DJ -a, ba-
wiło się 50 osób.

Zakład Górniczy "Janina" w Libiążu ma nowego dyrektora 
ds. technicznych. Decyzją zarządu Tauron Wydobycie S.A. 
został nim Marek Okoń. 

Nowy sternik "Janiny"
Nowy dyrektor ZG "Jani-
na" pracował wcześniej na 
podobnym staniowisku w 
Kopalni Węgla Kamienne-
go Murcki-Staszic w Kato-
wicach. Był też naczelnym 
inżynierem tej kopalni. 
Legitymuje się sporym 
doświadczeniem w bran-
ży górniczej. Pracował też  
w KWK Bolesław Śmiały 
i KWK Wujek. Jest absol-
wentem Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach. Ma 51 

lat, mieszka w Mysłowicach. Na stanowisku zastąpił Witolda 
Kasperkiewicza.

Piknik rodzinny z jubileuszem
Obchodzące swoje 35-lecie Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Pracowników Tauron Wydobycie S.A. przy organi-
zacyjnym wsparciu Libiąskiego Centrum Kultury zorganizował 
2 września 2017 r. na terenie MORS w Libiążu otwarty piknik 
rodzinny. Na uczestników czekało masę atrakcji, m.in. gry i kon-
kursy rodzinne, dmuchany plac zabaw, pokaz laserowy i zabawa 
taneczna.
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Witamina D – czy rzeczywiście należy ją suplementować ? Radzi dietetyk Dagmara Dobrowolska.
Witamina D jest niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu. Pełni ona wiele 
ważnych funkcji m.in. zwięk-
sza wchłanianie wapnia przez 
co zapobiega osteoporozie, 
wzmacnia odporność organi-
zmu, zmniejsza również ryzy-
ko wystąpienia chorób układu 
sercowo-naczyniowego oraz 
chorób nowotworowych. Nie-
stety bardzo często stwierdza 
się niedobory tej witaminy, 
które zwiększają ryzyko roz-
woju depresji, cukrzycy typu 

2, a u osób starszych choroby 
Alzheimera.
Jakie są źródła witaminy D?
Najlepszym źródłem witaminy 
D są regularnie zażywane ką-
piele słoneczne. Jednak jest to 
możliwe tylko w konkretnych 
miesiącach, a dokładniej mó-
wiąc w maju, czerwcu, lipcu  
i sierpniu. 
Jak zatem pozyskać tą wita-
minę w pozostałych miesią-
cach ? 
Istnieją dwa sposoby. Po pierw-
sze należy spożywać produkty 

bogate w witaminę D, czyli tłu-
ste ryby (makrela, łosoś, sar-
dynki, śledzie), jaja kurze, wą-
trobę, szczególnie wieprzową  
i wołową.  Niestety najczęściej 
produkty spożywcze nie pokry-
wają w pełni zapotrzebowania 
na tę witaminę. Wtedy z pomo-
cą przychodzi drugi sposób - 
suplementacja. Należy jednak 
mieć na uwadze, iż nadmiar tej 
witaminy również jest szkodli-
wy dlatego tak istotne staje się 
badanie określające poziom 
witaminy D w organizmie. Do-

piero po wykonaniu takiego 
badania i stwierdzeniu wystę-
powania jej niedoboru można 
dobrać odpowiednią dawkę 
suplementu witaminy D. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Nami. Gabinet dietetyczny Healthy Power
Tel. 575 716 430, e-mail: dietetyk@healthypower.pl  - ul. 11 Listopada 17/1, 32-590 Libiąż.

Porady dietetyczne

Wydaje się, że ćwiczenia na plenerowych siłowniach są bardzo proste. Podczas wakacyjnych zajęć mieszkańcy dowiedzieli się, 
jak trenować efektywnie i nie nabawić się kontuzji. 

Pokazali formę!
Akcja Libiąskiego Centrum 
Kultury pod nazwą „Trzymaj 
formę - ćwicz w plenerze” mia-
ła promować zdrowy i aktywny 
tryb życia. Spotkania odbywały 
się na plenerowych siłowniach 
przy placach zabaw. Zajęcia 

prowadziła instruktor fitness 
Joanna Sieczkowska. Gdy star-
si ćwiczyli, najmłodsi uczestni-
czyli w grach i zabawach przy-
gotowanych przez animatorów z 
LCK. Okazuje się, że ćwiczenia 
na trenażerach nie są tak proste, 

jak mogłoby się wydawać. Co 
więcej, nieprawidłowe ich wy-
konywanie może doprowadzić 
do kontuzji. 
- Pracujemy tutaj ciężarem wła-
snego ciała. Nie liczy się szyb-
kość, ale dokładność. Trzeba 

pamiętać o oddychaniu. Musimy 
czuć co dzieje się z mięśniami, 
które ich grupy pracują i jak. 
Warto przeczytać instrukcję, 
aby dowiedzieć się, jak prawi-
dłowo wykonywać ćwiczenia – 
wyjaśnia Joanna Sieczkowska.

Uczyli się grać w tenisa
Trzykrotnie podczas tegorocz-
nych wakacji Libiąskie Cen-
trum Kultury i Towarzystwo 
Wspierania Sportu "Sokrates" 
zorganizowały dla najmłod-
szych tenisowe wydarzenia. Ich 
celem było zarażenie dzieci i 
młodzież tą piękną dyscypliną 
sportu, nauka podstaw gry w te-
nisa ziemnego oraz dobra zaba-

wa. Podczas ostatniego spotka-
nia 25 sierpnia 2017 r. uczest-
nicy rywalizowali w 6 konku-
rencjach gier i zabaw. Najlepsi 
byli kolejno: Gabriela Czekaj, 
Jakub Księżarczyk, Milena Pę-
dziwiatr, Mateusz Czekaj, Julia 
Wątor, Jaromir Boguszewski. 
Nagrody ufundowało LCK i 
TWS Sokrates.  

OGŁOSZENIE   PŁATNE
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Sołectwo Gminy Libiąż jest 
jednym z pięciu miejsc części 
Wiślanej Trasy Rowerowej, 
gdzie staną podobne obiekty. 
Kolejne powstaną jeszcze w 
Rozkochowie, Brzeszczach, 
Oświęcimiu i Łączanach. W 
tych miejscach będzie można 
zatrzymać się w celach odpo-
czynku, schronienia się przed 
niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a nawet 
przyrządzić i zjeść potrawy z 
grilla! Miejsce będzie oświe-

tlone i wyposażone w stojaki 
rowerowe, toaletę, zadaszoną 
wiatę ze stolikami i ławkami, 
a nawet murowanego grilla. 
230 kilometrowa Wiślana Tra-
sa Rowerowa (WTR) przebie-
ga po najbardziej atrakcyjnych 
miejscach doliny Wisły i jej 
dopływach w Małopolsce. Za-
czyna się w Jawiszowicach, a 
kończy w Szczucinie w powie-
cie dąbrowskim, przy granicy 
z województwem świętokrzy-
skim. Przebiega przez takie 
miejscowości jak Brzeszcze, 

Harmęże, Miasto Oświęcim, 
Broszkowice, Gromiec, Męt-
ków, Jankowice, Okleśna, 
Kamień, Łączany, Pozowice, 
Skawina, Tyniec, Miasto Kra-
ków, Brzegi, Niepołomice, 
Chobot, Ispina, Niedary, Uście 
Solne, Kopacze Wielkie, Wie-
trzychowice, Ujście Jezuickie 
i Borusowa. Rowerem dotrze-
my do atrakcji turystycznych 
takich jak: Zamek Królewski 
w Niepołomicach, Muzeum 
Drogownictwa w Szczucinie, 

a także miejsc historycznych 
m.in. Muzeum Auschwitz-
Birkenau w Oświęcimiu. Tra-
sa w większości przebiegać 
będzie po wałach przeciw-
powodziowych Wisły, dzię-
ki czemu rowerzyści unikną 
miejsc o natężonym ruchu 
samochodowym. WTR będzie 
łączyć się z europejską trasą 
rowerową VeloMetropolis od 
Jawiszowic w gminie Brzesz-
cze do Woli Batorskiej w gmi-
nie Niepołomice.

WIEŚCI Z SOŁECTW

Na wrześniowych zebraniach wiejskich w Gromcu i Żarkach w dniu 3 września mieszkańcy zdecydowali o podziale środków 
na swoje sołectwa.

Fundusze sołeckie rozdzielone
Do dyspozycji były w tym za-
kresie kwoty po 32 tys. zł. na 
każde sołectwo. - Całość środ-
ków zdecydowaliśmy się prze-
znaczyć na zagospodarowanie 
terenu przy Domu Kultury w 
Żarkach, tuż za boiskiem LKS
-u. W pierwszej kolejności środ-
ki pójda na przykrycie rowu i 
uporządkowanie terenu. Teraz 
rosną tam chaszcze, a teren jest 
zaniedbany. Dopiero później 

zastanowimy się nad koncep-
cjami jego zagospodarowania. 
Pomysłów jest kilka – komen-
tuje sołtys Stanisław Garlacz.
Spotkanie mieszkańców było 
okazją do podsumowań tego-
rocznych prac na terenie sołec-
twa i formuowania wniosków 
do przyszłorocznych budżetów 
gminy Libiąż, powiatu chrza-
nowskiego oraz województa 
małopolskiego. Udało się także 

uregulować poruszaną przez 
młode matki sprawę braku leka-
rza pediatry w ośrodku zdrowia. 
Po interwencji burmistrza pe-
diatra w zastępstwie dyżuruje 3 
razy w tygodniu po 2 godziny.    
- W Gromcu mieszkańcy zdecy-
dowali o przekazaniu środków 
funduszu sołeckiego na moder-
nizację stadionu. W planach jest 
nowy chodnik i ogrodzenie – re-
lacjonuje sołtys Jerzy Górski. 

Przy okazji podsumowano te-
goroczne działania na terenie 
Gromca. - Weselnicy cieszą 
się z altany przy sali weselnej. 
Jest też studnia głębinowa na 
stadionie, za ponad 400 tys. zł 
została wyremontowana szkoła. 
W nowym budżecie liczymy na 
rowy odwadniające, kolejne re-
monty dróg, oświetlenie i budo-
wę szatni dla klubu sportowego 
– podsumował sołtys Górski. 

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich miłośników dwóch 
kółek. Wiosną 2018 r. na terenie sołectwa Gromiec powstanie 
przystań rowerowa.

Rowerzyści się ucieszą!

Podobny obiekt zobaczymy wkrótce w Gromcu

Z inicjatywy trzech mieszkanek Gromca już wkrótce sołectwo 
może wzbogacić sie o nowoczesną pracownię multimedialną.  
Halina Ławczys, Magdalena Puchała i Joanna Sieczkowska 
poczyniły ogromne starania, by wzbogacić ofertę zagospoda-
rowania wolnego czasu mieszkańcom. 

W Gromcu chcą pracownię Orange
- Projekt ma na celu stworzyć 
bezpieczne miejsce dla dzieci, 
seniorów, matek z dziećmi, a 
nawet całych rodzin. Pracow-
nia mogłaby powstać w pustym 
pomieszczeniu obok biblioteki 
w budynku komunalnym przy 
ul. Traugutta – mówi Magdale-
na Puchała.
Pracownie Orange to program 
społeczny, w ramach którego 
firma pomaga założyć i poma-
ga prowadzić multimedialne 
świetlice w małych miastach i 
wsiach. Celem inicjatywy jest 
zapewnienie mieszkańcom lep-
szego dostępu do technologii, 
wzmocnienie ich cyfrowych 
kompetencji i stworzenie prze-
strzeni wspólnych działań. Ta-
kich pracowni jest już 77 w całej 
Polsce. Placówki wyposażono 
w komputery, bezpłatny inter-
net, konsolę do gier, telewizor 
LCD i meble. Każda Pracow-
nia może ponadto brać udział 
w grywalizacji – podejmować 
wyzwania, a za ich realizację 
zdobywać punkty, medale i wy-
mieniać je na nagrody dla całej 
świetlicy. Poprzez grywalizację 
świetlice wymieniają się pomy-
słami i organizują wydarzenia, 
dzięki którym placówki tętnią 
życiem. Pracownia Orange to 
miejsce spotkań, rozwoju pasji, 
kursów, warsztatów, tradycji 

lokalnych - otwarte dla wszyst-
kich mieszkańców.
- Bezpośrednim bodźcem do 
podjęca tych działań był dla 
nas wypdek młodego mieszkań-
ca Gromca, który został pora-
żony prądem kolejowej sieci 
trakcyjnej w Chełmku. Może 
gdyby takie miejsce jak pra-
cownia orange była w naszej 
wsi, to bezpiecznie spędziłby 
właśnie tam czas – tłumaczy 
Joanna Sieczkowska. 
Inicjatywę trójka pań podję-
ła już podczas wrześniowego 
zebrania wiejskiego w Grom-
cu. Pomysłowi przyklasnął 
burmistrz Jacek Latko. Przez 
tydzień włożyły mnóstwo wy-
siłku by przygotować wniosek. 
Pomocy w tym zakresie udzie-
liła MBP w Libiążu. 
- Fundacja Orange przekazuje 
nawet środki pieniężne na far-
by do pomalowania pracowni.  
Żal byłoby nie próbować wyko-
rzystać nadarzającej się szan-
sy. Jeśli nasz wniosek przejdzie 
to odbędzie się głosowanie w 
internecie, do którego już teraz 
gorąco namawiamy – zachęca 
Halina Ławczys. 
Patronat medialny nad inicjaty-
wą mieszkanek Gromca objął 
Kurier Libiąski. Będziemy na 
bieżąco informować o postępach 
w tym ambitnym działaniu. 
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Dzień Zwierzaka w Libiążu
Dogtrekking to szybki spacer lub bieg 
przełajowy z psem. Zadaniem startujących 
jest pokonanie wyznaczonej trasy przy 
użyciu otrzymanej na starcie mapy. Liczy 
się nie tylko czas dotarcia do mety, ale 
również odnalezienie wszystkich punktów 
kontrolnych. To pierwsze wydarzenie tego 
typu w naszym mieście i aby zachęcić do 
udziału osoby lubiące spędzać aktywnie 
czas wolny, przygotowana trasa liczy tylko 
pięć kilometrów. Na najlepszych czekają 

nagrody.
Meta zawodów została wyznaczona na Placu Słonecznym. 
Po ogłoszeniu wyników nastąpi rozstrzygnięcie plebiscytu 
Tygodnika „Przełom” - „Pochwal się swoim zwierzakiem”. 
Uczestnicy zgłosili ponad 400 kandydatur w różnych 
kategoriach. Głosowanie sms-owe trwa do 3 października. 
Niezależnie od niego, laureatów w trzech kategoriach: pies, kot 
oraz inny zwierzak wybierze jury. 
W programie Dnia Zwierzaka jest dodatkowo pokaz psiej 
sprawności w wykonaniu szkoły „Psami swoi” z Chrzanowa, 
stoiska z gadżetami dla właścicieli psów i kotów. Na Placu 
Słonecznym będzie można obejrzeć i zapoznać się z psami 
przywiezionymi do Libiąża przez wolontariuszy schroniska 
OTOZ Animals w Oświęcimiu

SPORT

Kilkanaście osób stawiło się na starcie marszu Nordic 
Walking zorganizowanego 26 sierpnia 2017 r. przez 
Libiąskie Centrum Kultury.

Z kijami pożegnali wakacje
Trasa licząca 13 km rozpoczynała się przy Urzędzie Miejskim 
w Libiążu i prowadziła malowniczymi, leśnymi ścieżkami 
gminy Libiąż, przez stawy na groblach. W trakcie imprezy 
uczestników dopadł rzęsisty deszcz, ale nawet on nie był w 
stanie zniechęcić do dalszego maszerowania. Z nieco mokrymi 
włosami i ubraniami maszerujący dotarli do Libiąskiego 
Centrum Kultury, gdzie czekał gorący poczęstunek i zasłużone 
nagrody ufundowane przez LCK.

Martyna Wikar - młoda, utalentowana szachistka z Libiąża 
ponownie przynosi nam powody do nieskrywanej satysfakcji! 

Libiążanka sięga szczytów!
W dniach 21-31.08.2017 r. w Pocos de Caldas w Brazylii odbyły 
się Mistrzostwa Świata Juniorów w grupach wiekowych 8,10 i 
12 lat. Polskę reprezentowała trójka zawodników, w tym gronie 
była libiążanka. Martyna na Mistrzostwach zajęła wysokie, bo 
aż 6. miejsce! Dodać należy, że była najlepszą wśród wszystkich 
zawodniczek z Europy! Martyna w dniach w dniach 4-15.09.2017 r. 
przebywała w Mamaji w Rumuni, gdzie odbywały się Mistrzostwa 
Europy Juniorów. Tam przegrała tylko z późniejszą mistrzynią, 
zajmując ostatecznie 7 miejsce. Natomiast w dniach 25.09-
02.10.2017 r. została zaproszona przez Chińską Federację Szachową 
na turniej do Chin!

7 października w naszym mieście zaroi się od czworonogów 
i ich właścicieli. Imprezę zacznie dogtrekking, później na-
stąpi rozstrzygnięcie plebiscytu  „Przełomu”  na najsympa-
tyczniejszego zwierzaka i charytatywna aukcja. Będzie też 
pokaz psich sztuczek i okazja do poznania czworonożnych 
podopiecznych schroniska w Oświęcimiu. 

Zagrali w kosza

LCK zorganziowało 25 sierpnia turniej streetball'a. Na boisku 
do koszykówki na terenie placu zabaw osiedla kopalnianego w 
Libiążu, trzyosobowe drużyny rywalizowały o atrakcyjne nagrody. 
Bezkonkurencyjna w turnieju okazała się drużyna w składzie 
Daria Biedroń, Daria Ryska i Maria Wątroba. Drugie miejsce 
przypadło Piotrowi Rutkowskiemu, Filipowi Kosowskiemu i 
Jakubowi Szulcowi. Trzecie zajęli Klaudia Stefańczyk wspólnie z 
rodzeństwem Martyną i Michałem Spicer.
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W tym miesiącu polecamy znako-
mity  thriller psychologiczny, który 
można określić w trzech zdaniach: 
Idealne mieszkanie, Wymarzona 
lokatorka, Doskonała zbrodnia.
Narracja książki prowadzona jest 
jednocześnie przez dwie 
bohaterki (lokatorki) 
Emmę oraz Jane. Już na 
samym początku dowia-
dujemy się, że jedna z 
nich już nie żyje, co na-
daje większą pikanterię 
całej książce. Obie dziew-
czyny łączy bardzo wiele, 
zdecydowały się wynaj-
mować nowoczesny dom przy 
przy Folgate Street 1, który rządzi 
się własnymi, surowymi zasada-
mi. Emma i Jane wyglądają nie-
mal identycznie, ponadto próbują 

otrząsnąć się po traumatycznych 
przeżyciach, w dodatku wdają się 
w romans z właścicielem budyn-
ku- Edwardem. Wszystko na po-
zór wydaje się piękne i uporząd-
kowane, do momentu w którym 

Jane próbuje rozwią-
zać zagadkę tragicznej 
śmierci jej poprzednicz-
ki Emmy…
 „Lokatorka” to pozycja 
dla każdego, kto lubi 
niespodziewane zwroty 
akcji, przede wszystkim 
trzyma czytelników w 
napięciu do ostatniej 

strony, ma niezwykle mroczny 
klimat. Nie bez przyczyny została 
okrzyknięta thrillerem roku.

Polecam
Renata Wawro

WIEŚCI Z GMINY

KĄCIK KULINARNY

ogłoszenia drobne: 

Przegrywanie z kaset video na płyty DVD - 600 773 167

Zespół na wesele - 507 302 274

FIRMA SPRZĄTAJĄCA “Na3sto”: 
biura, domy, magazyny i inne. Maszyno-
we 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

Bus 9 - osobowy - tel. 600773167

WARTO...PRZECZYTAĆ

Grzybowe kotleciki

W lasach prawdziwy urodzaj grzybów. W związku 
z tym zdradzamy przepis na pyszne i stosunkowo 
łatwe do przygotowanie danie dla 4 osób - kotlety z 
grzybów leśnych. 

„Lokatorka” J. P. Delaney

Czytali nawet w wakacje
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu w okresie letnim zorganizowała 
dla najmłodszych czytelników konkurs pn.  "Książka – mój wakacyjny 
przyjaciel". Zadaniem uczestników było  wypożyczenie i przeczytanie jak 
największej ilości książek. Osoby, które chciały wziąć udział w konkursie 
musiały być zapisane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu  
i posiadać aktywną kartę czytelnika 
na rok 2017. Komisja konkursowa 
przyznała następujące nagrody:
 I miejsce Gabriela Tekieli
II miejsce – Augustyn i Seweryn 
Wilczak 
III miejsce – Magdalena Bębenek

Przyjdź, zdecyduj i działaj - jako 
wolontariusz biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do współpracy mło-
dzież, która chce spróbować swoich sił w pracy społecznej na 
rzecz  lokalnej kultury. Zapraszamy młodzież niezależnie od 
wieku, która dysponuje wolnym czasem i chce go poświęcić  
na rzecz lokalnej społeczności. Wolontariuszom proponujemy obszary 
tematyczne, w ramach których będą mogli współpracować z biblioteką: 
współorganizacja imprez dla dzieci i młodzieży, przygotowanie materia-
łów do wystaw i imprez bibliotecznych, zbieranie materiałów archiwalnych  
o historii miejscowości, prowadzenie warsztatów językowych i kompu-
terowych, pomoc w pracach bibliotecznych. Dzięki aktywności wolonta-
riackiej można zdobyć doświadczenia i umiejętności, które ułatwią start  
w dorosłym życiu. Zainteresowaną młodzież prosimy o kon-
takt z Biblioteka Główną przy ul. Górniczej 11 w Libiążu  
w godzinach jej otwarcia lub pod nr telefonu 32 6277577, wew. 29. Za-
pytania prosimy również kierować na email: biblioteka@mbp.libiaz.pl 
lub regionalia@mbp.libiaz.pl.

Wykonanie:
 
Cebulę drobno pokroić razem ze świeżymi grzybami 
i usmażyć na połowie tłuszczu. Bułkę namoczyć w 
mleku i odciśniętą zmielić razem z grzybami. Następ-
nie dodać jajko, sól, pieprz i posiekaną natkę pietrusz-
ki Dokładnie wymieszać w razie potrzeby dodać bułkę 
tartą aby uzyskać dobrą konsystencję masy grzybowej. 
Uformować ręcznie małe placuszki i obtaczać w bułce 
tartej. Smażyć z obu stron na złoty kolor. Smacznego!

Składniki:
grzyby leśne 1/2 kg 
tłuszcz 10 dag 
cebula biała 2 szt 
bułka czerstwa 2 szt 
mleko 
jajko 1 szt 
sól i pieprz do smaku 
natka pietruszki
bułka tarta 



KURIER LIBIĄSKI   WRZESIEŃ 2017

14

ROZMAITOŚCI

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
Redaktor prowadzący: Maciej Kozicki
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.

.... i w Parku Młodości

Zakładanie kostiumu w teatralnej garderobie, potem występ w charakterze orszaku Panny Młodej na Rynku, aktorskie 
odczytanie kilku scen, sesja fotograficzna na okolicznościowej „ściance” i na koniec obiad w teatralnym bufecie – tak młodzież 
z LO KSW w Libiążu uczestniczyła w narodowym czytaniu „Wesela” w Krakowie.

Na "Weselu” w Krakowie....
Na zaproszenie Marka Mikosa, 
dyrektora krakowskiego Stare-
go Teatru, grupa teatralna z li-
biąskiego liceum wzięła udział 
w corocznym czytaniu narodo-
wej lektury. „Wesele” to utwór 
silnie związany z Krakowem, 
więc oprawa wydarzenia mia-
ła wyjątkowy charakter: wiele 
osób w kostiumach z epoki, 
wybitni aktorzy w rolach po-
staci z dramatu Wyspiańskie-
go. Młodzież z Liceum KSW, 

przygotowana pod kierunkiem 
pana Antoniego Buchały, miała 
niepowtarzalną okazję współ-
tworzyć wydarzenie o tak wy-
sokiej randze. 
Anna Buchała i Hubert Szew-
czyk jako Panna Młoda i Pan 
Młody, Antonina Chechelska 
jako Rachel, Kamil Szczurek w 
roli Poety, Hubert Kiepura jako 
Jasiek, który zgubił złoty róg 
i pytał widzów, czy go gdzieś 
nie widzieli, oraz Bartłomiej 

Littner i Paweł Pytlowski w roli 
weselnych drużbów Kacpra i 
Kuby, zwracali uwagę turystów 
na Rynku i chętnie pozowali z 
nimi do zdjęć i zebrali gromkie 

brawa po odczytaniu swoich 
scen. Ale przede wszystkim, 
jak sami podkreślali, doskonale 
się bawili.  

Antoni Buchała

W Libiążu, podobnie jak w 
wielu miejscach naszego kraju 
2 września odbyła się kolejna 
edycja  "Narodowego czyta-
nia" – ogólnopolskiej akcji 
pod honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczpospolitej 
polskiej.  W tym roku  odczyty-
wano wspólnie „Wesele” Stani-
sława Wyspiańskiego, lektury 
przedstawiającą różnorodność 

bohaterów, wyjątkowe opisy 
przyrody, bogactwo odniesień. 
W Parku Młodości fragmenty 
dzieła Wyspiańskiego odczyta-
li burmistrz Jacek Latko, radni, 
uczniowie i mieszkańcy naszej 
gminy. Wydarzenie przygoto-
wała Miejska Biblioteka Pu-
bliczna i Libiąskie Centrum 
Kultury. 

Odblaskowe Żarki Zespół Szkół w Żarkach bierze 
udział w akcji "Odblaskowa 
szkoła". O tym jak ważne jest 
bezpieczeństwo na drodze każ-
dego z nas, uczniowie szkoły 
przekonywali podczas tego-
rocznych Dożynek Gminnych 
w Żarkach. Ubrani w odbla-
skowe kamizelki rozdawali 
uczestnikom imprezy odbijają-
ce światło opaski, aby każdy z 
nich mógł bezpiecznie wrócić 
do domu. 
- W tym roku chcemy propa-

gować noszenie odblasków nie 
tylko wśród dzieci i młodzieży, 
ale również doroslych - na-
szych rodziców, babć i dziad-
ków - mówią uczniowie biorą-
cy udział w akcji. 
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plenerowe ćwiczenia fizyczne

wesołe podwórka w Żarkach
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REKLAMA

Zapraszamy:
Libiąż, ul. 1 Maja 11C, 32 627 11 85

POŁĄCZ KREDYTY, WŁĄCZ NISKIE 
OPROCENTOWANIE

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,5%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 107 910,63 zł, 
oprocentowanie zmienne: 5,9%, całkowity koszt kredytu: 31 310,63 zł (w tym: prowizja: 4802,76 zł (5,9%), odsetki: 26 507,87 zł), 120 równych, miesięcznych rat w wysokości 
899,66 zł. Kalkulacja została dokonana na 10.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty „Letnia konsolidacja” mogą być konsolidowane zobowiązania 
wyłącznie spoza Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania na łączną kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł i zaciągnięcie kredytu 
w  kwocie nie mniejszej niż 35 000 zł. Minimalny okres kredytowania wynosi 6 miesięcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

LETNIA KONSOLIDACJA

RRSO 7,5%


