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Wesołych Świąt !!
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BARBÓRKA   2017

„Prowadź nas gwiazdo biednych 
i bogatych
Do Betlejemskiej szopy ścieżki znasz
Wskazuj nam drogę jak lampa w drzwiach chaty
Kiedy błądzimy, gdy zgubimy szlak”

Z okazji Świat Bożego Narodzenia,
w imieniu Samorządu Libiąża,

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niechaj blask pierwszej gwiazdy i narodziny Dzieciątka 
wypełnią Państwa serca wiarą, nadzieją i miłością oraz 

przyniosą wiele zdrowia, radości i optymizmu
 w nadchodzącym Nowym Roku. 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej                     Burmistrz Libiąża



KURIER LIBIĄSKI   GRUDZIEŃ 2017

3

Zgodnie z wieloletnią tardycją, górnicy libiąskiej kopalnii „Janina” 4 grudnia obchodzili swoje branżowe święto.

Barbórka 2017 

Tegoroczne obchody w Libiążu 
były świętem całego koncernu 
Tauron Wydobycie, w skład 
którego wchodzi największy 
libiąski zakład pracy. Podczas 
uroczystej gali, na której gościł 
Marszałek Senatu Stanisław 
Karczewski, nadano wyróż-
niajacym się pracownikom ho-
norowe stopnie górnicze, wrę-
czono odznaczenia państwowe 
i resortowe oraz tradycyjne 
szpady górnicze.

Marszałek Senatu Stanisław 
Karczewski w przemówieniu 
do górników podkreślił ogrom-
ną rolę tej gałęzi przemysłu dla 
gospodarki Polski. 
- Naszym ogromnym skarbem 
jest węgiel, ale o wiele więk-
szym Wy, Wasze doświadcze-
nie i codzienna niebezpieczna 
praca. To sprawia, że obecnie 
mamy tak dobrą sytuację w tej 
branży – stwierdził w swym 
wystąpieniu. 

Tegoroczna Barbórka w firmie 
Tauron Wydobycie przebiega-
ła w znakomitej atmosferze. 
Spółka w tym roku zwiększyła 
swoje przychody o 25% w po-
równaniu z ubiegłym rokiem. 
Od stycznia w należących do 
spółki kopalniach wydoby-
to o pięć milionów ton węgla 
więcej, niż w całym w 2016 r. 
Ponad połowa węgla spalana w 
elektrowniach Tauronu pocho-
dzi z należących do spółki ko-
palni. Dobra kondycja kopalń 
to także zasługa czynników 
zewnętrznych. - Inne spółki 
górnicze zazdroszczą nam tak 
znakomitej współpracy z samo-
rządami – mówił prezes Tauron 
Wydobycie Zdzisław Filip. 
Spółka poprzez inwestycje cią-
gle się rozwija. Zdzisław Filip 
wymienił również te realizo-
wane w libiąskiej kopalni. - W 
Janinie zgłębiliśmy szyb do 
poziomu 832 m. Wykonany jest 
pierwszy przekop związany z 
udostępnieniem nowej ściany 
w  pokładzie 207. Prowadzimy 
prace związane z wyposaże-

niem szybu zarówno w obiekty 
powierzchniowe jak i górniczy 
wyciąg szybowy. Inwestycja ta 
ułatwi transport materiałów  
i skróci czas dotarcia załogi do 
przodków. 
Dalsza część uroczystości 
upłynęła pod znakiem uhono-
rowania wyróżniających się 
pracowników kopalń „Sobie-
ski” w Jaworznie, Brzeszcze   
i libiąskiej „Janiny”. 
- Barbórka to piękna górnicza 
tradycja, dzień, w którym mo-
żemy złapać chwilę oddechu 
od ciężkiej pracy, ale niezwy-
kle ważny dla każdego górnika. 
Ubrani w mundury z barwnymi 
pióropuszami możemy poczuć 
się wyjątkowo – stwierdził 
górnik „Janiny” Michał Opyd. 
Nagrodzony brązowym meda-
lem zasługi Prezydenta RP za 
długoletnią służbę zawodowo 
kontynuuje tradycje rodzinne, 
kształcił się również w tym kie-
runku. W kopalni „Janina” pra-
cuje od 14 lat. Jest brygadzistą 
elektryków w ścianie i ratowni-
kiem górniczym. 

W gminie Libiąż o Barbórce od samego rana dźwiękami 
górniczych walczyków bez względu na pogodę przypomina 
orkiestra dęta ZG „Janina”.

Tym razem w naszym cyklu prezentujemy jak w ostatnim czasie pozytywnie zmieniła się ul. Przyrodnicza w Libiążu. 

Tak się zmieniamy!

Drodzy Czytelnicy,

przed  Wami  ostatnie w  tym  
roku  wydanie „Kuriera Libią-
skiego”. Znajdziecie w nim 
wiele mikołajkowych i świą-
tecznych  elementów. Poza 
tym piszemy o aktualnych wy-

darzeniach m.in. obchodach 
Barbórki, Biesiadzie Górniczej 
w Żarkach, akcjach Podziel 
się sercem, Szlachetna Paczka 
i rekordowych Mikołajkach 
dla schroniska w Oświęcimiu. 
Przeczytacie też o zmianie w 
kursach na linii „38” oraz ile 

pieniędzy można dostać na wy-
mianę pieca centralnego ogrze-
wania. Mamy coś dla fanów 
historii, horoskop na przyszły 
rok i przepisy na świąteczne 
śledzie. 

Z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia  mieszkańcom  gminy  
redakcja  Kuriera Libiąskie-
go  i  pracownicy  Libiąskiego  
Centrum Kultury  życzą  wiele  
zdrowia, spokoju  i  radości,  a  
także  pełnego  ciekawych  wy-
zwań i sukcesów roku 2018. 

Po lewej zdjęcie sprzed gruntownego remontu (realizowanego w wakacje 2017 r.) a po prawej – już po zakończeniu prac. Roboty 
objęły przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, poboczy oraz wykonanie odwodnienia drogi. Koszt robót do prawie 670 tys. 

Z okazji Świat Bożego Narodzenia,
w imieniu Samorządu Libiąża,

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niechaj blask pierwszej gwiazdy i narodziny Dzieciątka 
wypełnią Państwa serca wiarą, nadzieją i miłością oraz 

przyniosą wiele zdrowia, radości i optymizmu
 w nadchodzącym Nowym Roku. 
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WIEŚCI Z GMINY

W Libiążu powstanie sieć czujników monitorujących jakoś powietrza. To jeden z elementów 
walki naszej gminy ze smogiem. W rozmowie z Maciejem Kozickim szczegóły wyjaśnia 
burmistrz Jacek Latko. 

Walczymy o czyste powietrze  
Maciej Kozicki: - Problem 
smogu wraca co roku wraz z 
początkiem sezonu grzewcze-
go. Co gmina robi, aby z tym 
walczyć? 
- W tym roku na wymianę ko-
tłów węglowych centralnego 
ogrzewania w budżecie przewi-
dzieliśmy 255 tysięcy złotych. 
To pozwoli na wymianę 63 sta-
rych i nieefektywnych kotłów 
na nowe ekologiczne piece wę-
glowe i gazowe. Kwota dotacji 
wynosi do 50 procent kosztów 
kwalifikowanych jednak nie 
więcej niż 4 tysiące złotych. 
Jakim zainteresowaniem cie-
szy się program? 
- Dużym. Na 63 zawarte umo-
wy o dofinansowanie na wy-
mianę pieców 47 jest już rozli-
czonych. Pozostałe zostaną sfi-
nalizowane do końca grudnia. 
W przyszłorocznym budżecie 
również pojawią się pieniądze 
na dotacje. 

To nie jedyny program, z któ-
rego będą mogli skorzystać 
mieszkańcy. 
- Tak, planowana jest realizacja 
wymiany kotłów z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. 
Tutaj maksymalna kwota do-
finansowania to 8 tysięcy zło-
tych, choć istnieje możliwość 
zwiększenia limitu jeśli pojawi 
się konieczność poniesienia 
dodatkowych kosztów na insta-
lację wewnętrzną niezbędną do 
prawidłowego funkcjonowania 
urządzenia. W tym programie 
są pewne uwarunkowania. Do-
finansowanie jest uwarunkowa-
ne od wyników oceny energe-
tycznej budynku. Jeśli obiekt 
nie spełnia wymogów niezbęd-
ne jest przeprowadzenie dodat-
kowych prac termomoderniza-
cyjnych.
Jest więc szansa, że sytuacja 
się poprawi. 

- Świadomość wśród miesz-
kańców jest coraz większa. 
W tym roku wielu właścicieli 
nieruchomości zdecydowa-
ło się na całkowitą wymianę 
systemu ogrzewania - na ga-
zowe. W przypadku zwykłych 
palenisk domowych na paliwo 
tradycyjne czyli węgiel czy 
drewno potrzebna jest jeszcze 
większa świadomość – o którą 
gorąco apeluję! Ważna przecież 
jest nie tylko jakość węgla czy 
wilgotność drewna używanego 
w kominkach czy piecach, ale 
również umiejętność rozpala-
nia. Z myślą o tym w przyszłym 
roku planujemy zorganizować 
pokazy ekonomicznego spala-
nia. Dzięki temu ludzie będą 
mogli przekonać się, że nawet 
w starych piecach, bo  wiele ta-
kich jeszcze funkcjonuje w na-
szej gminie, można palić „bez 
dymu”.
W Chrzanowie wystartował 

system monitorowania powie-
trza. Dzięki temu każdy może 
sprawdzić na kiedy zaplano-
wać aktywność poza domem. 
Czy jest szansa na urucho-
mienie podobnego rozwiąza-
nia u nas?
- Tak, wkrótce pojawi się u nas 
siedem czujników, pięć w mie-
ście, po jednym w sołectwach. 
Jakość powietrza będzie można 
na bieżąco sprawdzić na stronie 
internetowej, także za pomocą 
smartfonu. To pozwoli na szyb-
kie skontrolowanie czy warto 
wychodzić z domu, czy może 
lepiej trochę poczekać aż ja-
kość powietrza się poprawi. 

Kto odśnieża drogi? Od połowy grudnia mieszkańcy codziennie mogą dojechać 
do chrzanowskiej lecznicy bezpośrednim autobusem, bez 
przesiadki w stolicy powiatu. 

Autobusy dojadą do szpitala! 

Gdy w październiku w życie 
weszła ustawa o sieci szpita-
li, nocne i świąteczna opieka 
zdrowotna  w Miejskim Cen-
trum Medycznym w Libiążu 
została. zlikwidowana. Dyżury 
zostały  przejęte przez chrza-
nowski szpital. Dla niektórych 
osób, szczególnie nieposiada-
jących samochodu, dotarcie do 
lecznicy było kłopotliwe. Wła-
dze naszej gminy zwróciły się 
do związku komunikacyjnego 
z sugestią, aby umożliwić pa-
sażerom z Libiąża bezpośredni 
dojazd. Od 16 grudnia autobus 
linii „38” jeździ po zmienionej 
trasie. Dojeżdża na dworzec 
przy ul. Zielonej w Chrzano-
wie, a potem obwodnicą jedzie 
do szpitala. Korekta objęła 
dwa połączenia, jedno poranne  

i jedno wieczorne. 
- To kursy, w dni robocze o 8.15 
i 19.28 oraz 7.58 i 19.33 w so-
boty, niedziele i święta – mówi 
Marek Dyszy, przewodniczący 
zarządu Związku Komunalne-
go Komunikacja Międzygmin-
na w Chrzanowie.  

Usługi w zakresie zimowego 
utrzymania gminnych dróg, 
chodników, placów i parkin-
gów na terenie miasta Libiąża 
oraz sołectw Żarki i Gromiec 
(odśnieżanie, likwidacja śli-
skości), wykonuje:

Do końca 2017 r. na 
terenie całej gminy tj. 
miasto Libiąż oraz so-
łectwa Gromiec i Żarki
Zakład Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o. z 
Oświęcimia
tel. 509-138-277 (cało-
dobowo)

01.01 - 31.12.2018 r.
miasto Libiąż:
Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. z Oświęcimia
tel. 509-138-277 (całodobowo)
sołectwa Gromiec i Żarki:
G.R.U.P.A. Tyrański Krzysz-
tof Tyrański z Żarek
tel. 514-770-676 (całodobowo)

Drogi powiatowe  
Firma „Plon” mgr inż. Bogu-
sław Budzowski, Kwaczała 
458, oddział Babice (baza 
Kółka Rolniczego), tel. 502 
309 693.
 
Drogi wojewódzkie

Droga wojewódzka 
nr 780
Eurovia Polska SA
tel. 512-914-267 (dy-
żurny)
tel. 608-037-155, 
668-376-898
 
Droga wojewódzka 
nr 933

Konsorcjum: AVR Sp. z o.o. 
z Krakowa; AVR S.p.A. Via 
Francesco Tensi z Rzymu
tel. 502-501-273 (dyżurny)
tel. 692-792-200, 885-665-
004
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Na mapie Libiąża pojawiła się kolejna placówka zapewniająca 
opiekę dla najmłodszych dzieci, gdy ich rodzice pracują. 
Pobyt w nowym żłobku, podobnie jak w już działających, 
jest dotowany przez  libiąski samorząd. 

Śpioszek już działa

Podczas przedświątecznej zbiórki żywności mieszkańcy 
przekazali 428 kg darów.

Placówka o nazwie Śpioszek 
powstał w jednym z wieżow-
ców na os. Flagówka. Działa 
od kilku tygodni. Na pomysł 
jego uruchomienia w naszym 
mieście wpadły libiążanki 
Marta Szyjka i Ewelina Staro-
wicz, które prowadzą w Kra-
kowie dwie takie placówki. 
Żłobek jest czynny w godz. 
7-17. 
- Mamy miejsce dla 30 dzieci. 
Na razie jest ich kilkanaście, 
ale liczba naszych podopiecz-
nych systematycznie rośnie 

– mówi Karolina Zielińska z 
libiąskiego Śpioszka. W pla-
cówce mogą przebywać dzieci 
w wieku 1-3 lat. Zajmują się 
nimi wykwalifikowane opie-
kunki. Prowadzą one zajęcia 
dla maluchów m.in.: muzycz-
ne, taneczne, plastyczne. Mie-
sięczny koszt pobytu dziecka 
to 800 zł (plus wyżywienie). 
Rodzice nie muszą jednak 
płacić całej tej kwoty, ponie-
waż gmina pokrywa część tej 
kwoty (300 zł). 

W niedzielę 10 grudnia konwój mikołajów odwiedził 
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Oświęcimiu. Do 
psów i kociaków trafiło blisko pięć ton darów

Znowu udało się pobić rekord! 
Pomysł mikołajkowej zbiórki 
dla bezpańskich psów i ko-
tów wyszedł osiem lat temu 
od Izy Prochal-Kuchcińskiej 
z Chrzanowa. Akcja zaczęła z 
roku na rok nabierać rozpędu. 
W tym roku włączyło się w 
nią także Libiąskie Centrum 
Kultury. Zbiórka trwała przez 
miesiąc. Mieszkańcy naszej 
gminy pokazali, że mają wiel-
kie serca. Przynosili karmę, 
miski, smycze, zabawki, koce 
i ręczniki oraz środki czysto-
ści. 
Ze wszystkich miejsc zbiórki 
darów zebrało się bardzo dużo 
– cała ciężarówka. W niedzie-
le 10 grudnia uczestnicy akcji, 
ubrani w mikołajowe czapki, 
zawieźli wszystkie rzeczy do 

schroniska. Konwój pilotowa-
ły klasyczne auta, na czele z 
radiowozem milicji. 
- Darów mamy ponad pięć ton, 
w tym przeszło 3,3 tony karmy. 
Kolejny raz pobiliśmy rekord. 
Jesteście cudowni. Dziękuję 
wszystkim, którzy pomogli - 
mówiła Iza Prochal-Kuchciń-
ska, która wspólnie z mężem 
Arkadiuszem Kuchcińskim i 
przyjaciółką Dominiką Bro-
żek stanowiła trzon ekipy 
odpowiedzialnej za akcję. Mi-
kołajów było prawie 100 więc 
rozładowanie TIR-a poszło 
sprawnie. Później można było 
wykorzystać słoneczną po-
godę i zabrać podopiecznych 
schroniska na spacer. 

Podzieli się sercem

Oddziałem Specjalnej Troski są tylko z nazwy. Tak naprawdę 
troszczą się o nasze pozytywne samopoczucie bawiąc do łez 
coraz lepszymi skeczami i tekstami.

Seniorów talenty nieograniczone
Zadebiutowali nieco nieśmiało na majowym Pikniku Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Prawdziwą furorę zrobili jednak podczas 
Dożynek Gminnych we wrześniu. Są najlepszym przykładem, 
że powstanie UTW było swoistym strzałem w 10 i ujawniło 
drzemiące w seniorach z gminy Libiąż ogromne pokłady ener-
gii i nieograniczonej kreatywności. W grudniu podopieczni 
instruktor Małgorzaty Hołowni przedstawili swój kolejny pro-
gram zatytułowany "Górniczy Mikołaj" – oczywiście znakomi-
cie przyjęty przez liczną publiczność!  

Dobroczynna akcja pod pa-
tronatem Rady Miejskiej w 
Libiążu była prowadzona 9 
grudnia w libiąskich marke-
tach „Stokrotka” i „Netto”. 
Kolejny raz uczestniczyła w 
niej młodzież z Klubu Wo-
lontariusza przy Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Libiążu 
– m.in. uczniowie libiąskich 
podstawówek, łącznie prawie 
50 młodych osób. 
Akcja dobroczynna pod na-
zwą „Podziel się sercem” 
jest organizowana od 2008 
roku przed Świętami Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy. Z 
zebranych darów co roku ko-
rzysta ok. 50 rodzin. Organi-
zatorami tegorocznej zbiórki 

byli: Zespół Charytatywny 
przy Parafii Św. Barbary w 
Libiążu, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Świetlica Śro-
dowiskowa, Klub Wolonta-
riusza, Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „Nadzie-
ja”, Ochotnicza Straż Pożar-
na Moczydło oraz Libiąskie 
Centrum Kultury. W zbiórce 
żywności, oprócz pracowni-
ków wymienionych instytucji 
i wolontariuszy uczestniczyli 
także libiąscy radni. 
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NASZA HISTORIA

List władz spółki do dyrektora Zygmunta Szczotkowskiego.

W grudniowym numerze, przy okazji barbórkowego święta, pochylamy się nad historią naszej kopalni. Pomocne dla 
uzmysłowienia sobie jej wyglądu w dwudziestoleciu międzywojennym są zdjęcia z domowego archiwum dyrektora Zygmunta 
Szczotkowskiego.

Kopalnia "Janina" na fotografiach dyrektora Szczotkowskiego

Compagnie Galicienne de 
Mines reprezentowała 
kapitał francuski, któ-

ry na przełomie wieków XIX  
i XX szukał możliwości robie-
nia interesów na terenie Galicji, 
należącej wówczas do Austro  
- Węgier. Samo wydobywanie 
surowców naturalnych w spo-
sób uporządkowany na terenie 
monarchii możliwe było od 
1854 r., kiedy po wejściu prawa 
górniczego wszystkie kopaliny 
stały się własnością skarbową, 
co uderzało we właścicieli zie-
mi dotychczas swobodnie nią 
dysponujących. Rozpoczął się 
okres nadań górniczych i handlu 
nimi, gdyż wydobycie, poprze-
dzone badaniami zasobów, wy-
magało czasu i przede wszyst-
kim niebagatelnego kapitału. 
Na naszym terenie rozpozna-
nia pokładów węgla dokonano 
dopiero w siódmej dekadzie  
XIX w., a kapitał przywieźli 
kilkadziesiąt lat później Fran-
cuzi ze wspomnianej na po-
czątku spółki.

Od 1906 r. budową kopalni, 
a potem już zakładem w ruchu 
kierował, jako pełnomocnik 
rady nadzorczej, jej delagat  

- Paul Dargier de Saint Vaulry. 
W 1912 r. zastąpił go Aleksy 
Bartet, ale techniczną stroną 
funkcjonowania kopalni za-
wiadywał kierownik (naczelny 
inżynier) - Stanisław Laska.  
W wolnej już Polsce Bartet po-
został na stanowisku, natomiast 
kierownikiem - dyrektorem ko-
palni - mianowano Zygmunta 
Szczotkowskiego. Z jego pry-
watnego archiwum pochodzą 
zdjęcia kopalni i dyrektorskiej 
willi z lat 1938 - 39 prezento-
wane w dzisiejszym numerze.

Gabinet dyrektorski w latach 30. XX w. Warto zwrócić uwagę na wystrój, w tym na charaktery-
styczny pulpit oraz mapę ścienną przedstawiającą Polskę w jej ówczesnych granicach. 

oprac: Łukasz Płatek na podst.: "Histo-
rii Kopalni Węgla Kamiennego Janina 
w Libiążu" M. Leś - Runickiej; zdjęcia 
z zasobów UM w Libiążu.
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czy wiesz, że:
- Galicyjska Kompania Górnicza została oficjalnie zareje-
strowana w 1906 r. Siedzibą spółki był Paryż, a kapitał za-
kładowy podzielono na 11 tys. akcji po 500 franków każda, 
co w sumie dawało 5,5 miliona franków. W późniejszym 
okresie kapitał zakładowy zwiększono do 12 milionów 
franków,
- początkowo pola górnicze należące do spółki, a tym sa-
mym miejscowej kopalni, obejmowały ok. 3 km2. Był to 
wystarczający obszar, żeby zapewnić jej bieżące funkcjono-
wanie, nie dawał jednak możliwości rozwoju w przyszło-
ści. W okresie międzywojennym dzięki zakupom i regula-
cji praw własnościowych obszar górniczy powiększono do 
ok. 13 km2. Dawało to nie tylko możliwości rozwoju, ale 
blokowało również potencjalnych konkurentów,
- począwszy od 1909 r. następowała powolna, ale konse-
kwentna mechanizacja kopalni. Pojawiły się w niej: wiertarki 
na napęd sprężonego powietrza, rynny potrząsalne do trans-
portu urobku, lokomotywy spalinowe i elektryczne, maszyna 
wrębowa. Niemniej jednak na przełomie roku 1920/21 ciągle 
w kopalni pracowały 44 konie, w tym 30 na dole,
- trudnym okresem dla załogi kopalni była I poł. lat 30.  
XX w., kiedy wskutek światowego kryzysu gospodarczego  
i towarzyszącego mu dramatycznego spadku zapotrzebo-
wania na węgiel, kopalnia notowała dłuższe przestoje, co dla 
górników oznaczało brak zatrudnienia i środków do życia,
- w 1936 r., wedle opisu technicznego, kopalnia "Janina" 
dysponowała: 2 czynnymi szybami, własną bocznicą ko-
lejową ze zdolnością załadunkową 900 ton węgla na dobę, 
3 kilometrami torowisk, 8 pompami odwadniającymi na 
prąd, 2 na parę, 1 na sprężone powietrze,
- kopalnia do 1939 r. wybudowała na obu swoich koloniach 
(Obieżowa i Leśniowa) ok. 400 mieszkań dla pracowni-
ków, dotowała również budownictwo indywidualne. 
Taka polityka miała służyć zapewnieniu dachu nad głową 
specjalistom ściąganym do Libiąża z odległych terenów, 
ale również mocno związać z zakładem pracy miejscową 
ludność, która na wspomnianych osiedlach także otrzy-
mywała pracownicze mieszkania.

Willa dyrektorska za kopalnią (widok od strony Żarek).

Place i zabudowania kopalni w 1938 r. 

NASZA HISTORIA
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ROZMAITOŚCI

Horoskop na 2018 r.
Baran
Szykuje się intensywny rok. 
W drugim półroczu czeka cię 
trochę zmian. Nie podchodź do 
nich od początku negatywnie, 
może się okazać, że dzięki nie-
którym otworzą się przed tobą 
nowe i ciekawe możliwości. 
Pamiętaj jednak o równowadze 
między pracą a życiem osobi-
stym. W końcu uda się załatwić 
sprawy rodzinne, które od daw-
na leżą ci na sercu. 

Byk
Grudniowe zmiany wpłyną na 
pierwszy kwartał nowego roku. 
Później zaczniesz dostrzegać 
minusy tej sytuacji. Nie podej-
muj jednak radykalnych decy-
zji. Czasem lepiej coś przemy-
śleć i przedyskutować. Roz-
wiązanie będzie wymagało od 
ciebie pójścia na kompromis, 
co spowoduje trochę stresu. 
Nie wahaj się zaszaleć w kwe-
stii urlopu. Kolejnej okazji do 
tak szalonego wyjazdu może 
już nie być. 

Bliźnięta 
To będzie dobry rok. Początek 
roku upłynie spokojnie. Wio-
sną spotka cię kilka sytuacji, 
które zmobilizują cię do pod-
jęcia ważnych życiowych de-
cyzji. To niełatwy krok więc 
masz prawo się wahać. Trochę 
potrwa zanim dostosujesz się 
do nowych realiów. W drugiej 
połowie roku nie będziesz mieć 
wątpliwości, że to była dobra 
decyzja. Zyskasz więcej czasu 
dla siebie i rodziny oraz możli-
wość rozwijania pasji. 

Rak 
Jesienią czeka cię solidny wy-
datek, którego nie można już 
dłużej odkładać. Będzie on 
większy niż się spodziewasz, 
więc odkładanie pieniędzy za-
cznij zaraz po Nowym Roku. 
W sferze uczuć przed tobą wie-
le zawirowań – na zaintereso-
wanie ze strony płci przeciwnej 
nie będziesz narzekać. Emocje 
będą twoją siłą napędową, ale 
mogą też popchnąć cię do nie-
rozsądnych decyzji. Do wszel-
kich zobowiązujących ofert 
podchodź bardzo ostrożnie. 

Lew 
Sylwester i Nowy Rok przy-
witasz w świetnym nastroju i 
sprawdzonym gronie. Wiosną 
zobaczysz dawno oczekiwa-
ny efekt twoich poświęceń w 
pracy. Mów wyraźnie o swoich 
zasługach i ile cię to kosztowa-
ło, bo w innym razie nikt tego 
nie doceni. Wymarzony wyjazd 
będzie odpowiednią nagrodą 
za wysiłek. Jesienią czeka cię 
trochę smutnych informacji. 
Szukaj wtedy wsparcia u naj-
bliższych. 

Panna 
Pojawienie się dziecka w ro-
dzinie wywróci twoje życie 
do góry nogami. Początkowo 
trudno będzie ci wszystkiemu 
podołać, nie wahaj się popro-
sić wtedy o pomoc. Z czasem 
zaczniesz radzić sobie coraz 
lepiej. W ostatniej chwili od-
wołasz wyjazd urlopowy. Nie 
załamuj się, szybko okaże się, 
że lepiej na tym wyjdziesz. 

Waga 
Wiosną twoja kariera nabierze 
rozpędu. Większość swojego 
czasu i energii zaczniesz po-
święcać pracy. W drugiej poło-
wie roku zacznie się to odbijać 
na twoim zdrowiu. Przymu-
sowe wolne sprawi, że nabie-
rzesz dystansu do swoich obo-
wiązków. Spotkasz też kogoś, 
z kim będziesz dzielić pasje i 
zainteresowania. Ta znajomość 
pozwoli na wprowadzenie har-
monii między różnymi strefami 
twojego życia. 

Skorpion 
Wiosną ucieszy cię dodatkowy 
zastrzyk gotówki. Nie wyda-
waj wszystkiego. W lecie tych 
pieniędzy będzie potrzebować 
ktoś z twojego otoczenia. Je-
śli wyciągniesz pomocną dłoń 
przekonasz się, ile radości 
daje dzielenie się i pomaga-
nie innym. Poza tym będzie 
to początek wartościowej zna-
jomości na lata. Jeszcze przed 
końcem roku, choć w zupełnie 
innej sprawie, przekonasz się, 
że możesz liczyć na rewanż. 

Strzelec 
Zima da ci się we znaki i po-
czątek roku będzie dla ciebie 
pechowy. Pociesz się tym, że 
zdrowie jest najważniejsze. 
Wiosną sytuacja zacznie wra-
cać do normy, a ty odzyskasz 
wewnętrzny spokój. Zaczniesz 
na nowo czerpać radość z drob-
nych spraw. Urlop wykorzystaj, 
aby naładować akumulatory na 
resztę roku. To dobry moment 

na dokonywanie ważnych 
zmian. 

Koziorożec
Na zabawie sylwestrowej do-
staniesz interesujące propozy-
cje współpracy. Przez jakiś czas 
będzie cicho, ale wiosną okaże 
się, że nie były to słowa rzuca-
ne na wiatr. Poczujesz, że świat 
otwiera przed tobą swoje drzwi. 
Angażując się nie zapominaj o 
swoich bliskich. To dobry mo-
ment, aby zrealizować dawno 
odkładane plany i marzenia. 

Wodnik 
Od początku roku postawisz 
tylko na siebie, zapominając 
trochę o innych. Jednak pewne 
kwietniowe spotkanie wszyst-
ko zmieni. Zobaczysz, jak wie-
le satysfakcji daje skupianie 
się na tych, którzy są w wokół 
i dzielenie się z nimi tym co 
masz. Zaczniesz częściej wy-
chodzić z domu i spotykać się 
z ludźmi. 

Ryby 
W lecie wreszcie uda ci się 
zrobić coś, co było od długie-
go czasu odkładane. Wynik 
przerośnie spodziewane efek-
ty. W ciągu roku kilkukrotnie 
przekonasz się jaka siła tkwi w 
rodzinie. To będzie dodawać ci 
otuchy w trudnych chwilach, 
które w tym roku przytrafią się 
kilkukrotnie. Koniec 2018 roku 
będzie dla ciebie udany i pa-
trząc z perspektywy uznasz, że 
to był dobry rok. 

Kolejny finał Szlachetnej Paczki za nami. Tym razem pomoc z Libiąża trafiła 
do 16 rodzin, nie tylko z naszej gminy, ale też z Chełmka, Gorzowa i Bobrka. 

Warto pomagać 
To akcja zainicjowana przez 
pochodzącego z Libiąża ks. 
Jacka Stryczka. Podarunek dla 
rodziny, która zgłosiła, że po-
trzebuje pomocy, może przygo-
tować każdy (osoby  prywatne,  
firmy, organizacje). Paczki do 
sztabu i magazynu Szlachetnej 
Paczki w Libiąskim Centrum 
Kultury darczyńcy dostarczali 

w sobotę oraz niedzielę 9 i 10 
grudnia. Stamtąd trafiły do 16 
rodzin. 
- Głównie z Libiąża, ale też z 
Chełmka, Bobrka, Gorzowa. W 
sztabie pracowało 11 wolonta-
riuszek, ale ludzi pomagają-
cych przy pakowaniu, noszeniu, 
transporcie paczek było znacz-
nie więcej – informuje Karoli-

na Godyń, 
liderka akcji 
w Libiążu. 
Jak zwykle, 
przekazanie 
prezentów obfitowało w emo-
cje. 
- To cudowne widzieć radość 
i szczęście obdarowywanych 
osób, szczególnie cieszą się 

dzieci. Można też poznać wiele 
wspaniałych i wartościowych 
ludzi – mówi Karolina Daniel-
kis, która wolontariuszką Szla-
chetnej Paczki jest trzeci rok. 
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20 tysięcy kosztowała modernizacja bramy gromieckiego 
obiektu sportowego.

Nowe wejście na stadion 
Remont był kompleksowy, dzięki czemu wejście na obiekt 
Nadwiślanina prezentuje się estetycznie i nowocześnie. Prace 
objęły wymianę bramy i bramki, dachu nad wejściem, okien 
i drzwi pomieszczenia kasy biletowej, a także odnowienie 
elewacji. Przy okazji prac robotnicy na nowo wybrukowali 
wejście. 

Sobota 28 października okazała się niezwykle miła i pełna 
wrażeń dla członków Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów „Przyjaźń w Żarkach”. 

Dzień Seniora w Żarkach
W Dniu Seniora zorganizowanym w Domu Kultury w Żarkach 
zebrało się ponad sto osób. Była to okazja do rozmów i 
wspólnych zabaw przy muzyce na żywo, a także wręczenia 
wyróżnień. Za godne reprezentowanie i aktywną współpracę 
zasłużeni seniorzy otrzymali dyplomy i kwiaty. Oprawę 
muzyczną zapewnił zebranym zespół „Wrzos” prowadzony 
przez Krzysztofa Dubisza. 

Wyścigi w taczce, wspólne śpiewy i tańce, a dla łamiących 
zasady dobrej zabawy – zakucie w dyby – tak wyglądała 
Biesiada Górnicza w Żarkach. 

Zabawa w rytmie zumby
Barbórkowa zabawa w Żarkach powoli staje się tradycją. W 
tym roku goście również dopisali, sala w Domu Kultury w 
Żarkach była szczelnie wypełniona. Dla uczestników zabawy 
prowadzący imprezę Stanisław Dwornik przygotował różne 
atrakcje. Były konkurencje zręcznościowe: skoki na gumowej 
piłce i trzymanie w poziomie ciężkiej beczki po piwie, wożenie 
kobiet w „dyliżansie” czyli taczkach po torze przeszkód. 
Pomiędzy konkurencjami przygrywał zespół Alados Trio i 
trębacz Zdzisław Mucha. Była też okazja, aby potańczyć zumbę 
– biesiadujących przeszkoliła Dominika Kapcia z klubu fitness. 
Czas upływał również na opowiadaniu dowcipów i wspólnym 
śpiewaniu. Kto się nie bawił, za karę trafiał w dyby. 

Andrzejki w Kosówkach
W ostatnią sobotę listopada w świetlicy w Kosówkach odbyła się 
tradycyjna już zabawa andrzejkowa. 60 mieszkańców Kosówek i 
Libiąża bawiło się prawie do białego rana.
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SPORT

Nie ma mocnych na karateków z Libiąża, już nie tylko w 
Polsce, ale również na turniejach międzynarodowych!

Libiążanka z Pucharem Europy
Trzy zawodniczki z Libiąża Wiola Wilczak, Agnieszka Lipiń-
ska i Jagoda Linczowska wystąpiły w składzie reprezentacji 
Polski w dniach 25-26 listopada w Bukareszcie (Rumunia) na 
zawodach16 TH European Open Karate Championships. Był to 
ich bardzo udany start. Jagoda Linczowska zdobyła złoty me-
dal w konkurencji kata juniorek młodszych i brązowy medal 
w konkurencji kumite juniorek młodszych. Agnieszka Lipińska 
zdobyła brązowy medal w konkurencji kata juniorek. Wiola 
Wilczak mimo bardzo dobrego występu nie dostała się do stre-
fy medalowej w konkurencji kata. Opiekunami naszych zawod-
niczek był Shihan Zbigniew Zieliński i Sensei Piotr Polewiak. 
Agnieszka i Jagoda są stypendystkami sportowymi Burmistrza 
Libiąża. 

Blisko 250 karateków rywalizowało podczas II Ogólnopolskie-
go Turnieju Karate Kyokushin „Gwarek Cup” o Puchar Bur-
mistrza Libiąża. 

Karatecy opanowali halę
Zawody przyciągnęły głównie zawodników ze Śląska i 
Małopolski. W tym gronie swoje umiejętności zaprezentowało 80 
podopiecznych Chrzanowskiego Klubu Karate Kyokushin, wśród 
nich liczna grupa reprezentantów Libiąża. 
Turniej był rozgrywany w dwóch kategoriach: kata i kumite. 
Szczególnie w kumite, czyli walkach było wiele emocji. Pojedynki 
były bardzo widowiskowe, ale bezpieczne, bo zawodnicy nosili 
ochraniacze. Za najlepszego zawodnika turnieju sędziowie uznali 
Jakuba Furgę z Libiąża. Wśród naszych reprezentantów na podium 
stanęła też m.in. Jagoda Linczowska. 
- Naszym zawodnikom gratuluję tegorocznych sukcesów, cieszę 
się, że rozsławiacie Libiąż. Trenerom dziękuję za pracę. Widząc 
taką wspaniałą młodzież, takich zawodników, jestem spokojny o 
przyszłość tego sportu w naszej gminie – mówił podczas turnieju 
burmistrz Jacek Latko. 

Piłkarska tardycja górnicza
Górnicy Zakładu Górniczego „Janina” tradycyjnie w okresie bar-
bórki rozgrywają turnieje piłkarskie. Startują w nich reprezenta-
cje poszczególnych oddziałów. W tym roku o Puchar Dyrektora 
zagrało 10 drużyn. Najlepszymi okazali się pracownicy oddzia-
łu GT, drugie miejsce zajęło GPD, trzecie WP, a czwarte GRP 
2. Wyróżnienia indywidualne otrzymali zawodnicy zwycięskiej 
drużyny. Królem strzelców został Robert Jesionowski, a najlep-
szym bramkarzem Jakub Księżarczyk. Czołowe drużyny turnieju 
w styczniu reprezentować będą  "Janinę" w turnieju o Puchar Pre-
zesa Tauron Wydobycie. 

9 grudnia miłośnicy psów przespacerowali się po Libiążu z 
psami. Przy okazji pomogli dwóm potrzebującym rodzinom. 

Piękny gest hodowców psów
Co roku w grudniu, w Libiążu odbywała się wystawa owczarków 
niemieckich połączona z charytatywną zbiórką. 
- W tym roku mieliśmy inny pomysł. Zorganizowaliśmy po 
raz pierwszy Mikojałkowy Spacer Owczarkowy. Wzięli w 
nim udział właściciele ponad 40 psów różnych ras, choć 
przeważały owczarki – mówi Mateusz Szumniak, hodowca 
oraz szkoleniowiec psów z Libiąża ze stowarzyszenia Szachty 
Libiąskie Dog Training. 
W spacerze wzięły udział osoby m.in. z Libiąża i okolic, 
Siemianowic Śląskich, Mysłowic, Jaworzna, Olkusza. Każdy 
przywiózł prezenty świąteczne. Trafiły one do libiąskich rodzin 
potrzebujących wsparcia. Organizatorzy przekazali je bliskim 
Patryka Chełczyńskiego i Angelice Czech. 
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Książka stanowi połączenie wie-
lu gatunków - to fantastyka grozy 
z elementami thrillera, jednocze-
śnie powieść przygodowa z dużą 
dawką humoru, magii i niesamo-
witości – lekturę pole-
ca Aleksandra Malina 
z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Libiążu. 
Powieść pochodzi z 
trzyczęściowego cy-
klu Pani Peregrine. 
Skupia się na mło-
dym chłopcu – Jaco-
bie, wychowującym 
się na fantastycznych 
opowiadaniach dziad-
ka, który niejedno w 
życiu przeszedł. Jako dziecko 
zmuszony był do ucieczki z oku-
powanej przez „potwory” Polski 
i ukrycia się w sierocińcu na sa-
motnej wyspie. 
Kiedy Jacob kończy 16 lat, ro-
dzinna tragedia i tajemnicze 
zdarzenia sprawiają, że zaczyna 
wierzyć, że historie dziadka nie 

były tylko bajkami i wyrusza na 
poszukiwanie prawdy do starego 
domu na drugim końcu świata. 
Rdzeniem książki są stare foto-
grafie – autentyczne zdjęcia, ka-

pitalne, choć czasem 
przerażające, które 
mocno ingerują w ak-
cję.
Piękna i niesamowita 
opowieść o przyjaźni, 
poświęceniu, poru-
szająca ważny temat 
– tolerancję dla inno-
ści. Jest to książka nie 
tylko dla młodzieży – 
zachwyci i pochłonie 
bez reszty również 

dorosłego czytelnika. ,,Kiedyś 
marzyłem o ucieczce przed zwy-
kłym życiem, ale tak naprawdę 
moje życie nigdy nie było zwy-
czajne. Po prostu nie zauważa-
łem jego niezwykłości.” – Jacob. 
Książka jest dostępna w Wypo-
życzalni dla Dzieci i Młodzieży 
w Bibliotece Głównej.

ROZMAITOŚCI

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

Osobliwy dom pani Peregrine - Ransom Riggs Świąteczne śledzie 
Pojawiają się nie tylko na wigilijnym stole, ale też 
podczas świątecznego śniadania. Trudno wyobrazić 
sobie Boże Narodzenie bez śledzi. Poniżej przepisy, 
dzięki którym inaczej spojrzycie na te ryby. 

Śledzie z oliwkami i rodzynkami

Składniki: 1 kg śledzi - 
matiasów, 1 cebula, 1 cytryna 
1,5 szklanki oliwy, 1 słoiczek 
czarnych oliwek (bez pestek), 
2 łyżki rodzynek, 2 łyżeczki 
ziół prowansalskich, kilka liści 
laurowych, 1 łyżka rozmarynu, 1 
łyżka tymianku, 1 łyżka cukru 
Wykonanie: Śledzie moczymy całą noc w mleku, 
dzięki czemu będą mniej słone. Później kroimy je na 
kawałki. W dość dużym słoiku układamy je na dnie 
warstwami. Pomiędzy nie dorzucamy rodzynki i oliwki, 
a także sypiemy przyprawy, łyżeczkę cukru i układamy 
liście laurowe. Na ostatnią warstwę śledzi i przyprawy 
kładziemy plastry cebuli i cytryny. Całość zalewamy 
oliwą i odstawiamy na 2-3 dni. Przepis nadesłany przez 
panią Małgorzatę. 

Śledzie pod pierzynką z buraczkami

Składniki: 5-6 filetów śledziowych, 4-5 ogórków 
konserwowych lub kiszonych, 3 ugotowane ziemniaki
3 ugotowane buraki, 1 duża cebula, majonez, 4 jajka
pieprz, szczypiorek lub natka pietruszki, 
Wykonanie: Śledzie moczymy w wodzie. Tniemy je 
na kawałki i układamy na dnie miski. Smarujemy je 
majonezem i oprószamy pieprzem. Cebulę obieramy 
i kroimy w drobną kostkę, układamy ją jako kolejną 
warstwę. Podobnie robimy z ogórkami, a potem 
ostudzonymi i obranymi ziemniakami. Całość ponownie 
smarujemy majonezem. Możemy ponownie posypać 
pieprzem. Buraki po wystudzeniu ścieramy na grubych 
oczkach tarki, odciskamy i 
układamy w misce. Ponownie 
majonez i pieprz. Wierzch 
sałatki posypujemy drobno  
startymi jajkami i posiekanym 
szczypiorkiem lub natką 
pietruszki. 

Już wkrótce kulturalne hity!
Na poczatku 2018 roku mieszkańców gminy Libiąż czeka kilka 

ciekawych wydarzeń kulturalnych. Miłośnicy kultury wyższej 

będa mogli wysłuchać uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu 

Pianistycznego Libiąż`2018, organizowanego wspólnie z Prywat-

ną Szkołą Muzyczną w Libiążu pod honorowym patronatem Bur-

mistrza Jacka Latko, który odbędzie się w dniach 20-21 stycznia. 

Już 9 lutego zaprosimy na "Koncert Trzech Tenorów" w wykona-

niu solistów Opery Śląskiej w Bytomiu, a 20 kwietnia na teatralny 

spektakl komediowy pt: „Ranny ptaszek” z udziałem plejady zna-

nych aktorów. Zwolenników luźniejszej formy spędzania wolnego 

czasu z pewnością ucieszy marcowa wizyta w Libiążu jednego z 

najlepszych polskich kabaretów – "Smile". 

Wśród nowości Libiąskie Centrum Kultury proponuje m.in. cykl 

warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży w Żarkach i w 

Gromcu, zajęcia Akademii Małego Naukowca, czy możliwość or-

ganizowania urodzin dla dzieci w libiąskim kinie, z życzeniami na 

dużym ekranie, tortem i zabawami animacyjnymi.  

Szczegółowe informacje na bieżąco na stronie internetowej 
www.lck.libiaz.pl 
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Maja Guzik 
Uczennica klasy 5a Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Libiążu oraz, od czterech lat, szkoły 
muzycznej I stopnia w Chrzanowie. Gra na 
fortepianie. Ma na koncie różne sukcesy w 
różnych konkursach. To m.in.: I miejsce w 
Miniaturowych Zmaganiach Najmłodszych 
Pianistów w Świdnicy w 2016 r, II miejsce w 

Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Mistrz Klawiatury” 
w Warszawie, I miejsca w  Konkursie Pianistycznych w 
Kolbuszowej w latach 2015 i 2017. Najbardziej podobają jej 
się utwory Chopina i je najchętniej gra. Do jej ulubionych 
przedmiotów szkolnych należą matematyka i wf. W czasie 
wolnym lubi grać w piłkę nożną. W przyszłości Maja chce 
zostać pianistką. 

Kacper Przybylski 
Chodzi do klasy 6a  Szkoły Podstawowej nr 
3 w Libiążu. Za najciekawsze przedmioty 
szkolne uważa przyrodę i język polski. 
Lubi mówić i przekazywać swoje myśli 
innym. Zajął drugie miejsce w ogłoszonym 
przez kuratorium konkursie recytatorskim. 
Osiągnięcia ma nie tylko w sferze naukowej 

- Kacper dostał powołanie do kadry małopolski w piłce nożnej. 
Czas wolny spędza na sportowo lub się uczy. Ma to dla niego 
znaczenie, bo chce poznawać świat, aby dokładnie przemyśleć 
kim zostać w przyszłości. 

WIEŚCI SZKOLNE

Kurier Libiąski - Informator Gminny
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Nakład: 8000 sztuk
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NIEZWYKLI UCZNIOWIE

W emitowanym na antenie stacji TVN programie „Mali Gi-
ganci” możemy oglądać pochodzącą z naszej gminy Matyldę 
Czarnotę. 

Mała Gigantka z Libiąża
Jej przygoda z programem zaczęła 
się wiosną. 
- Matylda prowadzi videobloga na 
Youtub’ie. Otrzymała zaproszenie 
na finałowy casting do „Małych 
gigantów”. Wypadła na tyle dobrze, 
że dostała się do programu. Sama 
zdecydowała, że weźmie w nim 
udział – wyjaśnia Marta Artymiak, 
mama młodej libiążanki. 
Jej córka trafiła do grupy Supermocne prowadzonej przez Paulinę 
Krupińską. Spotkała się w niej z Alicją Smyk. Dziewczynki 
się zaprzyjaźniły, razem spędziły wakacje. Nagrania już się 
zakończyły, ale Marta Artymiak nie może zdradzić, kto wygra. 
- Zachęcam jednak do oglądania programu. Matyldę będzie 
można w nim jeszcze zobaczyć – mówi.  

Uczniowie ,,Trójki” wicemistrzami!
Na bardzo dobrym drugim miejscu 
uplasowali się reprezentanci  libią-
skiej ,,Trójki” w Finale Wojewódz-
kim Turnieju Gier i Zabaw ,,Mały 
Mistrz”. W zawodach rozegranych 
w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Mszanie Dolnej w dniu 30 listopa-
da wystartowało 10 drużyn z woje-
wództwa małopolskiego. Drużyny 
składające się z uczniów klas trze-
cich rywalizowały w 12 konkuren-
cjach, walka była zacięta i wyrównana. Po rozegraniu wszystkich 
zabaw, miejsce na podium zawodów zajęli: I miejsce – SP9 Olkusz, 
II miejsce – SP3 Libiąż, III miejsce – SP Słopnice. Podopieczni 
Jana Matysika wystartowali w  składzie: Oliwia Przybylska, Na-
talia Szpila, Patryk Kosowski – z klasy IIIa; Zuzanna Matyniak, 
Tomasz Gut, Jakub Łysak z klasy IIIb oraz Agata Szymonik i Rafał 
Szyjka z IIId.
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Kosówki Gromiec

Libiąż Żarki

Repertuar Kina 
na styczeń 2018

Mikołajki 2017
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Repertuar kina

REKLAMA

wesołe podwórka w Żarkach

RRSO 15,68%


