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miesięcznik  mieszkańców  Libiąża,  Żarek  i  Gromca

Zapraszamy do “Niszy”
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Uroczyste zakończenie pierw-
szego w historii roku libiąskie-
go UTW odbyło się 31 stycznia. 
Słuchacze odebrali dyplomy 
ukończenia, a świadectwa z 
paskiem za 100% obecność na 
wykładach i zajęciach otrzyma-
li Jolanta Guzik, Zofia Musialik 
i Jan Targosz. 
- Można z cała stanowczością 
stwierdzić, że pomysł utworze-
nia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w naszej gminie okazał 
się strzałem w dziesiątkę. Po 
uśmiechach widzę, że wszyscy 
ukończyli semestr na szóstkę – 
powiedział do słuchaczy Bur-
mistrz Libiąża Jacek latko.
- 174 osoby z 183 zapisanych 
odebrały dyplomy ukończenia 
II semstru. Od października 
mileiśmy 8 interesujących wy-
kładów z różnych dziedzin – 

potwierdziła Halina Łabuzek 
– przewodniczaca Rady Pro-
gramowej UTW.
W zakończonym semestrze 
największym zainteresowa-
niem cieszyły się zajęcia jogi, 
na które zapisało się aż 70 
osób. 57 słuchaczy chodziło 
na język angielski,16 na język 
niemiecki, 52 wybrało zajęcia 
komputerowe, 29 areobik, 33 
zumbę,10 zajęcia  plastyczne, 
10 grupę teatralno – kabare-
tową, 31 zajęcia taneczne i 12 
nordic walking. 
Uroczystość zakończenia II 
semestru uświetnił występ 
grupy teatralno – kabaretowej 
"Oddziału Specjalnej Troski", 
wywodzącego się właśnie z 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, który ujawnia ogromny po-
tencjał drzemiący w seniorach 

z gminy Libiąż. Potwierdza to 
również Jan Targosz - najstar-
szy słuchacz libiąskiego UTW, 
który 100% frekwencją na zaję-
ciach daje znakomity przykład 
młodszym kolegom: 
- Jestem zachwycony tą ini-
cjatywą. UTW jest odskocznią 
od codzienności. Ucząc się i 
przebywając w towarzystwie 
sam czuję się młodszy. Dlatego 
bardzo dziękuję pomysłodaw-
com Pani Teresie Litwińskiej, 
Burmistrzowni Jackowi Latko i 
Libiąskiemu Centrum Kultury. 

W ramach Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Pan Jan uczy się 
języka niemieckiego i poszerza 
wiedze z zakresu obsługi kom-
putera. 

- Gdy powiedziałem moim dzie-
ciom, że będę się uczył, kręciły 
nieco głową z niedowierzania. 
Teraz są dumne, że sobię radze. 
Dużo nauczyłem się zwłaszcza 
na zajęciach komputerowych. 
Jestem najlepszym przykładem, 
że na naukę nie jest nigdy za 
późno, dlatego zachęcam do 
wstępowania do UTW wszyt-
skich niezdecydowanych - po-
wiedział Jan Targosz.   
Zofia Musialik jest w libiąskim 
UTW od początku, a uczęsz-
czanie na zajęcia traktuje jako 

połączenie przyjemnego 
z pożytecznym. - Uwa-
żam, że człowiek powi-
nien mieć obowiązki. 
Dlatego tylko choroba 
mogłaby przeszkodzić 
mi w absencji na zaję-
ciach.  To tylko kwestia 
chęci i dobrej organi-
zacji własnego czasu. 

Dzięki UTW stajemy 
się aktywni, jest szansa 

poznać bliżej osoby, które na 
codzień spotykamy. Są tylko i 
wyłącznie plusy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – podsumo-
wuje Zofia Musialik.    

Najpilniejsi słuchacze UTW  
z Burmistrzem Jackiem Latko

Drodzy czytelnicy,

przed Wami kolejne wydanie 
Kuriera Libiąskiego. A w nim 
m.in.: rozstrzygnięcie konkur-
su Art Talent 2018, rozgryw-
ki Ligi Orlika, informacja o 

inwestycjach zaplanowanych 
na ten rok w naszej gminie, 
przenosinach części Ośrodka 
Pomocy Społecznej do nowe-
go budynku. Rozmawiamy o 
wenie z libiąską poetką Bogu-
sławą Chwierut, zapraszamy 

na II Memoriał Bokserski im. 
Ryszarda Jarnota w Libiążu i 
Biegi Ziemi Chrzanowskiej, 
a mieszkańców pytamy jaką 
zimę lubią. Polecamy przepis 
na kaczkę z batatami i zachę-
camy do udziału w konkursie 

z okazji Dnia Kobiet. Oczywi-
ście mamy też horoskop, coś 
dla miłośników książek i lokal-
nej historii. 

Miłej lektury. 

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Libiąskie Centrum Kultury 
w lutym odpoczywali. Uczestnicząc w zajęciach i wykładach zasłuzyli na miesięczną 
przerwę przed rozpoczynającym się w marcu kolejnym semestrem. 

Słuchacze zakończyli rok

Uroczysta inauguracja II roku / III semestru Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Libiążu odbędzie się w środę 
07.03.2018 r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej LCK
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26 stycznia, podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Libiążu przegłosowano uchwałę budżetową Gminy Libiąż na 2018 rok. Za 
jej przyjęciem głosowało jednomyślnie dwudziestu radnych. 

Budżet Gminy Libiąż na rok 2018 przyjęty 

Fragmenty wystąpienia Burmistrza Libiąża podczas sesji budżetowej w 26 stycznia 2018 r.

 

Dochody budżetu szacowane są na poziomie 
77.530.583,00 zł, z kolei wydatki na 90.614.323,00 
zł. Szczególną uwagę w tegorocznym budżecie 
przyciąga wskaźnik inwestycyjny, który jest naj-
wyższy w historii libiąskiego samorządu i osiąga 
22,2% w stosunku do pozostałych wydatków. In-
westycje w tym roku zaplanowane zostały na kwotę 
20.140.860,00 zł.

Wydatki majątkowe, które w najistotniejszy sposób 
definiują działalność samorządu na rzecz rozwoju i 
poprawy jakości życia Mieszkańców Gminy Libiąż 
omówię w syntetycznym ujęciu:

 
Drogi, parkingi, chodniki, mieszczą się tu m.in. 
takie zadania jak: 

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową i drogami gminny-
mi. Wartość całego zadania wyniesie ponad 3 mln zł. 

• Przebudowa ul. 11 Listopada w Libiążu, na odcinku od ul. Oświęcimskiej do skrzyżowania z ul. Słowackiego. Kwota zaplanowana na 
ten cel w budżecie gminy wynosi 920.000 zł. 

• Budowa oczekiwanego przez mieszkańców os. Flagówka parkingu obok Parku Młodości na około 50 miejsc postojowych (kwota 900 
000 zł). 

• Parking typu Park&Ride wraz z włączeniem się w sieć Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej będziemy realizowali w rejonie dworca 
kolejowego przy ul. Piłsudskiego w Libiążu za kwotę 803.235,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach 
RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 611.996 zł.

• Planujemy przebudowę ul.:  Św. Barbary, 9 Maja i Głowackiego, ul. Majowej, Zuchów w Żarkach, Traugutta w Gromcu, Chabrowej, 
Irysowej, Drozdowej, Kolorowej, Jaskrowej, Krokusowej, Skarbnika, Gwarków wraz z wykonaniem miejsc postojowych. 

• Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców utwardzimy teren pod parking przy cmentarzu na ul. Poległych w Żarkach.

• Planujemy budowę gminnej drogi dojazdowej do istniejących i nowych terenów inwestycyjnych na os. Flagówka w Libiążu oraz 
pomoc dla Powiatu Chrzanowskiego na przebudowę części ul. Jaworowej w Libiążu 

 
Na zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku przeznaczyliśmy kwotę 4 510 000 zł, a w tym ujęliśmy m.in.: 
 

• Rozpoczęcie budowy krytej pływalni na os. Flagówka w Libiążu (kwota 2 000 000 zł),

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Broniewskiego w Gromcu – stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkań-
ców (600 000 zł),

• Budowę strefy rekreacyjnej przy ul. Dąbrowskiego w Libiążu (450 000 zł). 

• Zagospodarowanie terenów przy ul. Paderewskiego i Jaworowej pod place zabaw i strefę wypoczynku (590 000 zł), 

• Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jana Mroza w Żarkach (240 000 zł) -  wykonanie boiska do gry z nawierzchnią z poliuretanu, 
zabudowa urządzeń do zabawy, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami do zabawy.

• Zagospodarowanie terenu przy ul. Przedszkolnej w Libiążu (180 000 zł) w szczególności zabudowę urządzeń do zabawy, wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami do zabawy.

• Kontynuację kompleksowej modernizacji MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu (450.000 zł) – wykonanie m.in: parkingu od ul. 
Wesołej, przebudowa trybun, budynku klubowego, wykonania miasteczka rowerowego 

 
Jeśli chodzi o ochronę środowiska i gospodarkę komunalną zaplanowana kwota 4.145.000 zł obejmuje głównie kontynuację roz-
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Libiąża Wielkiego. Udzielać będziemy dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Rozpoczęta zostanie budowa kanalizacji sanitarnej w Żarkach (kwota 636 000 zł). Ponadto planujemy dalsze działania na rzecz obni-
żenia poziomu niskiej emisji na obszarze Gminy Libiąż poprzez wymianę starych kotłów węglowych na nowe, niskoemisyjne kotły 
węglowe oraz gazowe w kwocie 781.050 zł. 

W sferze oświaty będziemy kontynuować modernizację szkół i przedszkoli, by były przyjazne oraz oferowały wysoki poziom wycho-
wania i kształcenia. Tu wymienić należy: 

• Wykonanie hali łukowej nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Żarkach – (570 000 zł),

• Modernizację terenu wokół szkoły wraz z wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Libiążu (245 000 zł),

• Modernizację szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu - etap I (70 000 zł), 
• Wykonanie monitoringu wokół hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu (kwota 15 
000 zł),

W zakresie kultury wydatki obejmują dotacje dla Libiąskiego Centrum Kultury na kontynuację modernizacji budynku i zakup wy-
posażenia oraz wykonanie klimatyzacji w siłowni. Kontynuować będziemy również wdrażanie projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w 
Libiążu” dofinansowanego ze środków unijnych zakładającego m.in. uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego w UM w 
Libiążu oraz szeroką ofertę e-usług dla mieszkańców. 

Warto nadmienić, że w ramach wydatków bieżących podejmowane są liczne działania społeczne, tzw. projekty miękkie. Mianowicie 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Świetlica Środowiskowa w Libiążu realizują programy dofinansowane ze środków unijnych mają-
cych na celu aktywizację społeczną oraz poprawę więzi rodzinnych. Dalej będziemy dbać o nowości wydawnicze w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej oraz w jej filiach w Żarkach i w Gromcu. W szkołach realizowany będzie program „Aktywna Tablica”. W dalszym 
ciągu wspierać będziemy najzdolniejszych uczniów naszej gminy. Zaproponujemy również Mieszkańcom bardzo atrakcyjny program 
uczczenia rocznicy 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nadal finansować będziemy płatne patrole policji.

Wizualizacja krytej pływalni, która powstanie na osiedlu 
Flagówka w Libiążu

Gmina Libiąż od kilku lat przeprowadza gruntowne przebu-
dowy kolejnych placów zabaw, terenów rekreacji i wypo-
czynku. Na zdjęciu przebudowany w 2017 roku teren przy ul. 
Słowackiego. Podobny powstanie przy ul. Jaworowej 

Przykład zagospodarowania przestrzeni publicznej na 
cele społeczne – stworzenie miejsca spotkań i integracji 
mieszkańców. Takie miejsce powstanie przy ul. Traugutta  
w Gromcu. Przykładowa realizacja miasteczka komunikacyjnego. Podob-

ne powstanie na terenie MORS w Libiążu
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Tym razem w naszym cyklu prezentujemy jak w ostatnim czasie pozytywnie zmienił się plac zabaw przy ul. Urzędniczej. 

Tak się zmieniamy!
Po lewej zdjęcie sprzed gruntownego remontu (realizowanego w wakacje 2017 r.) a po prawej – już po zakończeniu prac. Miały one 
szeroki zakres, m.in. niwelację terenu, uzupełnienie ziemi, wykonanie rolowanej nawierzchni trawiastej, wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni pod urządzeniami i na boisku do gry w koszykówkę, zabudowę wyposażenia boiska, uzupełnienie wyposażenia placu 
zabaw, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenie terenu placu zabaw. 

Znamy zwycięzców Biennale Art-Talent - Ogólnopolskiego 
Konkursu Nieprofesjonalnych Młodych Artystów w Libiążu. 

Młodych talentów nie brakuje

Art-Talent od lat daje możli-
wość, aby młodzi artyści spró-
bowali swoich sił i poddali się 
ocenie profesjonalistów. Tego-
roczna, już 18 edycja konkursu 
przyciągnęła 108 uczestników 
z całego kraju, m.in. Gdyni, 
Gdańska, Warszawy, Zakopane-
go, Lublina czy Nowego Targu. 
- W sumie zaprezentowali po-
nad 200 prac – mówi Małgo-
rzata Hołownia z Libiąskiego 
Centrum Kultury, organizator-
ka wydarzenia. 
Jury oceniające prace nie miało 

łatwego zadania. Wybór zwy-
cięzców w poszczególnych 
kategoriach poprzedziły długie 
rozmowy i dyskusje. 
- Widać, że młodych talentów 
nie brakuje. Chce im się two-
rzyć i mają ciekawe pomysły. 
To konkurs głównie dla twór-
ców nieprofesjonalnych, ale je-
den z laureatów - uczeń liceum 
plastycznego, był bardzo po-
zytywnie zaskoczony, że prace 
plastyczne powiedzmy „amato-
rów” mają tak wysoki poziom – 
dodaje Małgorzata Hołownia.

Wyniki:

FOTOGRAFIA:
Uczniowie szkół nieartystycznych: kat: 13-18 lat
I m – Jan Kowalczyk z Wadowic za cykl zdjęć
II m – Anna Biesikirska  z Trzebini za zdjęcie-„Życie we-
wnętrzne”
III m – Oskar Kowalski z Mysłowic za zdjęcie „Śląskie zaba-
wy” 
Kat: 19-25 lat
Wyróżnienie: Weronika Cudzich z Grojca za cykl „Inteligentne 
drzewo”  

Uczniowie szkół artystycznych:
I m – Marcel Zientara z Zespołu Szkół Artystyczno-Projekto-
wych w Tarnowskich Górach za zdjęcie „Odmłodzenie”
II m – Klaudia Kulik z Zespołu Szkół Artystyczno-Projekto-
wych w Tarnowskich Górach za cykl: „Kolor na kolorze”
III m – Sławomir Błędowski z Zespołu Szkół Artystyczno-Pro-
jektowych w Tarnowskich Górach za   zdjęcie „Własny kąt” 

PLASTYKA: 
Uczniowie szkół nieartystycznych: kat: 13-18 lat
I m – Karolina Paździerska z Przewozu za pracę „Tajemnicze 
miasteczko”
II m – Wiktoria Węgierska z Rybnika – praca bez tytułu
III m – Anna Bienek z Rybnika za pracę  „Przyjaciel z Afryki” 
Nagroda specjalna za prace malarskie – Renata Domanus z 
Libiąża

Kat: 19-25 lat
II m – Katarzyna Mrożek z Nowego Targu za pracę - „Statek”
III miejsce: Agnieszka Rzążewska z Lublina za cykl: „Drzewo” 

Uczniowie szkół artystycznych:
I m – Emilia Skowronek z Instytutu sztuki Wydz. Artystyczny 
UŚ w Cieszynie 
II m – Łukasz Mrożek - Liceum Artystyczne w Zakopanym –  
„Mewy”- drzeworyt
III m- Aleksandra Jewuła z PLSP w Nowym Wiśniczu- grafika 
bez tytułu

WIEŚCI Z GMINY
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NASZA HISTORIA

110 lat temu w Libiążu zawiązano pierwszą na terenach wiejskich austriackiej Galicji spółkę spożywczą. 

Libiąż pierwszy w spółdzielczości

Spółdzielczość w tamtych 
czasach była zapewne je-
dyną formą działalności, 

dzięki której ludność polska 
pozbawiona większych kapita-
łów mogła podejmować kosz-
towne inicjatywy, wpływające 
na rozwój cywilizacyjny spo-
łeczności, podnoszące jej po-
ziom kulturowy, techniczny, 
czy organizacyjny. Stanowiła 
ona również formę obrony pol-
skości przed zalewem kapitału 
żydowskiego i niemieckiego.

Taka też była geneza Spółki 
spożywczej w Libiążu. For-
malnymi jej założycielami byli 
księża: libiążanin, katecheta  
z Liceum Jana III Sobieskiego 
w Krakowie - Antoni Siuda 
oraz Jan Miękiński. W 1908 r., 
po kilku zgromadzeniach za-
interesowanych udziałowców, 
uzbierano łącznie ok. 15 tys. 
koron. Członkiniami i członka-
mi spółki zostało co najmniej 
150 gospodyń i gospodarzy 

z obu Libiążów. Ze zgroma-
dzonych środków do września 
tego samego roku wydatkowa-
no 10 tys. koron na obszerny 
dom murowany, wybudowany 
na gruncie gminnym, w któ-
rym umieszczono: duży sklep, 
magazyny spółki, salę prze-
znaczoną do zgromadzeń i na 
działalność oświatową, czytel-
nię, kasę Raiffeisena oraz dwa 
mieszkania, w tym jedno prze-
znaczone dla kupca, który miał 
kierować sklepem.

Uroczyste poświęcenie 
przedsięwzięcia przez miej-
scowego proboszcza ks. Fran-
ciszka Pietrzykowskiego mia-
ło miejsce 13 września 1908 
r., po niedzielnym nabożeń-
stwie odprawionym w intencji 
członków spółki. Wydarzenie 
zgromadziło kilka setek miesz-
kańców, którzy wysłuchali 
przemówień ks. Siudy i ks. 
Miękińskiego. Jak donosiła ów-
czesna prasa, urządzenie sklepu  

i zaopatrzenie w towary, zapro-
wadzenie ksiąg handlowych  
i sam sposób zorganizowania 
całego interesu dawały gwa-
rancję solidnego prowadzenia 
spółki. Jedyną kwestią budzącą 
wtedy kontrowersje była loka-
lizacja budynku (istniejącego 
po dzień dzisiejszy) na skrzy-
żowaniu ulic: Oświęcimskiej  
i Mickiewicza, czyli w Libiążu 
Małym - co wywołało protesty 
gospodarzy z Libiąża Wielkiego  
i wycofanie części wkładów. Ot, 
taki mały spór o prestiż, wcale 
nienadzwyczajny w tamtych 
czasach, bo nakładający się na 
inne drobne spory i animozje 
pomiędzy obiema wsiami.

Samo przedsięwzięcie tak 
mocno wpisało się w historię 
Libiąża, że nawet dzisiaj, gdy-
by spytać najstarsze pokolenie 
rodowitych libiążan, gdzie na-
leży szukać „Spółki”, to odpo-
wiedź nie nastręczałaby naj-
mniejszych trudności.

Czy wiesz, że:

- prezesem spółki był ksiądz 
Antoni Siuda, jego zastęp-
cą libiąski proboszcz ksiądz 
Franciszek Pietrzykowski,  
a sekretarzem kierownik 
szkoły Kurowski; w skład 
rady nadzorczej weszli gospo-
darze z Libiąża Małego i Li-
biąża Wielkiego: F. Kowalski,  
J. Gut, J. Klamka,
- dyrektorem spółki był Jó-
zef Bętka, a pomocą mu słu-
żył jako buchalter Franciszek 
Stochel; kierownikiem sklepu 
był „kupiec fachowy” Woj-
ciech Żmuda.

oprac.  Łukasz Płatek na podst. 
artykułów z „Postępu” nr 28  
z 11 kwietnia oraz nr 51 z 19 września 
1908 r. oraz wypisów z kroniki para-
fialnej zamieszczonych w „Dziejach 
parafii p.w. Przemienienia Pańskie-
go w Libiążu w latach 1731 - 2012” 
pod red. S. Marchewki.

Pod „Spółką - budynek istnieje po dzień dzisiejszy, 
zlokalizowany jest w rejonie Urzędu Miejskiego 
i „Agatu”, po drugiej stronie ul. Oświęcimskiej; 
po remoncie w ostatnich latach umieszczono 
w nim sklep medyczny.
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Rodzice Heleny Kmieć, zabitej w Boliwii wolontariuszki, odsłonili poświęconą swojej córce 
tablicę pamiątkową w Szkole Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. 

Upamiętnili absolwentkę
Uroczystość poprzedziła msza święta sprawowana przez Metropolitę Krakowskiego Arcybisku-
pa Marka Jędraszewskiego. Po niej zebrani w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Libiążu 
wysłuchali koncertu poezji śpiewanej w wykonaniu krakowskiej artystki Agaty Bernadt.  Dalsze 
uroczystości odbyły się w budynku Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Li-
biążu, gdzie uczyła się Helena. Odsłonięcia tablicy dokonali rodzice zmarłej libiążanki. Dyrek-
tor KSW Anetta Szewczyk tłumaczyła, że są na niej słowa z wywiadu, którego Helena udzieliła 
do książki wydanej na jubileusz placówki. Radziła w nim swoim rówieśnikom, aby uczyli się 
języków i dzielili się talentami. 

Helena Agnieszka Kmieć (ur. 9 lutego 1991 w Krakowie, zm. 24 na 25 stycznia 2017  w Co-
chabamba). Absolwentka liceum ogólnokształcącego KSW w Libiążu. Była stypendystką Le-
weston School w Sherborne w Wielkiej Brytanii. Ukończyła Politechnikę Śląską. Od 2012 
należała do Wolontariatu Misyjnego “Salvator” w Trzebini. 8 stycznia 2017 wyjechała jako 
wolontariuszka misyjna do Boliwii, gdzie zginęła w czasie napadu na ochronkę dla dzieci w 
Cochabamba.

WIEŚCI Z GMINY

Mieszkańcy dali wyraz pamięci o tragicznych wydarzeniach z okresu drugiej wojny światowej.

73. rocznica wyzwolenia Libiąża
Obelisk na ul. Obieżowej przy-
pomina o wyzwoleniu podobo-
zu Janinagrube. W czwartek, 
25 stycznia, zebrali się przy 
nim mieszkańcy, członkowie 
stowarzyszeń i organizacji 
społecznych, przedstawiciele 
lokalnych władz i młodzież, 
aby upamiętnić 73 rocznicę 
tych wydarzeń. 
– Stoimy w miejscu, gdzie 
w czasie II wojny światowej 
ludzie byli wykorzystywani do 
katorżniczej pracy. Do styc-
znia 1945 zmarło tu ponad 40 
osób. Po wyzwoleniu ocalałych 
z podobozu, wycieńczonych 
więźniów mieszkańcy Libiąża 
otoczyli opieką. Naszym 
obowiązkiem jest o tym 
pamiętać, ale też przekazywać 
tę wiedzę młodszym pokoleniom 
– mówił do zebranych wicebur-
mistrz Hubert Szumniak.
Po odśpiewaniu hymnu i mod-

litwie przy obelisku, gdzie 
wartę honorową pełnili libiąscy 
harcerze, strażacy ochotnicy 
oraz przedstawiciele Szwad-
ronu Kawalerii Ochotniczej im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego, 
zebrani złożyli kwiaty i zapalili 
znicze.
Dalsza część uroczystości 
miała miejsce w libiąskiej 
bibliotece. Można tam było 
wysłuchać wykładu pracowni-
ka Państwowego Muzeum 
Auschwitz Birkenau dr Igora 
Bartosika pt. „Jan Barnaś – 
Komski. Artysta, więzień KL 
Auschwitz, uciekinier. Związki 
konspiracyjne z Libiążem”. 
Towarzyszyła mu wystawa 
„Martylologia a pamięć w sz-
tuce” ze zbiorów Libiąskiego 
Centrum Kultury otrzyman-
ych z Państwowego Muze-
um Auschwitz Birkenau w 
Oświęcimiu. 
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Ponad 600 osób odwiedziło niezwykłą wystawę w Libiążu. 

„Księga, która przetrwała wieki – Historia Biblii”
Kto napisał Biblię? Kiedy zo-
stała napisana? Dlaczego jest 
najczęściej tłumaczoną, produ-
kowaną i sprzedawaną księgą 
na świecie? Dlaczego przetrwa-
ła wieki? Na te i wiele innych 
pytań można było znaleźć od-
powiedź odwiedzając w dniach 
7-14 lutego  specjalną ekspozy-
cję w sali bankietowej budyn-
ku OSP przy ul. Floriańskiej w 
Libiążu. Honorowy Patronat 
nad wystawą objął Burmistrz 
Libiąża Jacek Latko.  
- Jestem pasjonatem Biblii 
i oglądając tę wystawę w 
pszczyńskim muzeum posta-
nowiłem sprowadzić ją do ro-
dzinnego do Libiąża. Wspól-
nie ze znajomymi podjeliśmy 
właściwe działania. Wystawa 
była zarazerwowana na półto-
rej roku do przodu, ale wskutek 
splotu szczęsliwych zdarzeń 
udało nam się ją zorganzować 
w lutym w Libiążu – wyjaśnia 
Krzysztof Kołt.
- Wystawa to 3500 lat komplet-
nej historii spisanego Słowa 

Bożego, poczynając od ręko-
pisów z X w. p.n.e, przez 7,5 
metrowe repliki zwojów Księgi 
Izajasza z 2 w. p.n.e., Biblię 
Gutenberga i pierwsze wydania 
w języku polskim. Ekspozycja 

jest pełna unikatowych wiado-
mości, których bardzo ciężko 
szukać tardycyjnymi metodami 
– mówił pomysłodawca.  
Perełkami wystawy były m.in. 
Biblia Genewska, która  jako 
pierwsza dotarła na kontynet 

ameryański i po dziś dzień 
przysięgają na nią kolejni 
prezydenci USA,  replika Bi-
blii  Radziwiłowskiej, replika 
pierwszej biblii wydrukowanej 
przez Gutenberga, czy Biblia 

Jana Sebastiana Bacha. Każda 
z niezwykle ciekawą historią. 
Oprócz wydawnictw na wy-
stawie można było zobaczyć 
jeszcze m.in. repliki drukarni 
gutenberga, miniaturki tablic 
10 przykazań czy rolki pisma 

klinowego. Wystawa przypadła 
do gustu nawet najmłodszym 
mieszkańcom gminy Libiąż. 
Bardzo pozytwne wrażenie 
wywarła zwłaszcza na uczen-
nicach Szkoły Podstawowej w 
Żarkach.  
Mi najbardziej podobały się ob-
razy i cały wystrój – stwierdziła 
dziesięcioletnia Olga Zaczyk. 
- Dla mnie najciekawsze były 
księgi – dodała jej rówieśnicz-
ka Maja Tabaka. - A mi podo-
bało się wszystko – zakończyła 
8-letnia Hania Markiewicz. 
- Biblia jest niezaprzeczalnie 
najważniejszym wydawnictwem 
w dziejach ludzkości. Jest best-
sellerem, na największy nakład, 
została przetłumaczona na naj-
wecej języków. Ta księga zmie-
nia ludzie życie – podsumował 
oprowadzający po wystawie 
Włodzimierz Filipski - Pastor 
Zboru Kościoła w Żorach. 

Trwa kolejny etap modernizacji Libiąskiego Centrum Kultury. W sali widowiskowej pojawiło się 
nowe nagłośnienie i oświetlenie, ale to nie koniec prac w budynku. 

Słychać i widać zmiany
Nowe nagłośnienie i oświetle-
nie goście LCK mogą doceniać 
od pewnego czasu. Oba syste-
my działały już m.in. podczas 
niedawnego Międzynarodowe-
go Konkursu Pianistycznego 
w Libiążu. Aparatura oferuje 
znacznie lepszą jakość dźwię-
ku niż dotychczas. Jest zamon-
towana na stałe, co jest istotne, 
bo wcześniej pracownicy LCK 
za każdym razem musieli roz-
stawiać przenośne głośniki. Za 
odpowiednie walory wizualne 
występów dbają nowe lampy i 
reflektory. Są nie tylko bardziej 
ekonomiczne, ale umożliwiają 
lepsze sterowanie strumieniami 
światła, dzięki czemu zapew-
niają lepszy odbiór prezento-
wanych na scenie widowisk. 
Libiąskie Centrum Kultury 
otrzymało dofinansowanie z 

Regionalnego Program Ope-
racyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020 
Oś 6 Dziedzictwo regionalne, 
Działanie 6.1 Rozwój dzie-
dzictwa kulturowego i natu-
ralnego, Poddziałanie 6.1.3 
Rozwój instytucji kultury oraz 
udostępnianie dziedzictwa kul-
turowego na realizację zadania 
pn. „Wzmocnienie oferty kul-
turalnej Libiąskiego Centrum 
Kultury poprzez podniesienie 
standardów infrastruktury oraz 
zakup wyposażenia” o wartości 
1 035 103,73 zł.
Dofinansowanie w wysokości 
423 217,32 zł pozwoli nie tyl-
ko na zakup sprzętu nagłośnie-
niowego i oświetleniowego do 
sali widowiskowej, ale też mo-
dernizację części pomieszczeń 
budynku. W ramach zadania 

wykonany zostanie remont 
sali baletowej, garderób wraz 
z sanitariatami i korytarzem, 
pomieszczeń biurowych na 
piętrze. Uruchomiona zosta-
nie również klubokawiarnia 
NISZA. Realizacja inwestycji 
zakończy się w 2018 r. 
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ROZMAITOŚCI

Horoskop na marzec 2018 r.

Baran
Początkowo nie wszystko bę-
dzie układało się tak jak chcesz, 
ale wraz z nadejściem wiosny 
sytuacja się poprawi. Poczujesz 
przypływ energii i motywacji 
do działania. Dojdziesz też do 
ładu ze swoim zdrowiem. 

Byk
Pozytywnego nastawienia i 
dobrego samopoczucia inni 
będą ci zazdrościć. Czekają 
cię zmiany w pracy. Nie afiszuj 
się jednak zbyt mocno ze swo-
im entuzjazmem, bo zaczniesz 
tym irytować otoczenie. Koń-
cem miesiąca czeka cię dołek 
finansowy, szansy upatruj w 
wygranej w loterii. 

Bliźnięta 
Początek miesiąca będzie in-
tensywny, więc w drugiej poło-
wie marca należy ci się trochę 
odpoczynku. Zasługujesz, bo 
udało ci się uporać z kilkoma 
problemami, które irytowały 
cię od dłuższego czasu. Za to w 
życiu prywatnym spędzisz miłe 
chwile z kimś bliskim. 

Rak 
Pamiętaj, że ciekawość to 

pierwszy stopień do piekła. Nie 
interesuj się sprawami, które 
cię bezpośrednio nie dotyczą, 
bo inaczej napytasz sobie bie-
dy. Nadchodzące święta staną 
się okazją do rodzinnego spo-
tkania, oszczędzaj siły, bo przy-
gotowania będą intensywne. 

Lew 
Twoje życie towarzyskie roz-
kwitnie w tym miesiącu, a 
różne troski i kłopoty zbledną. 
Dzięki tej odskoczni nabierzesz 
dystansu do wszystkich proble-
mów. Spotkanie z dawno nie-
widzianą osobą wiele zmieni 
w twoim życiu, szczególnie w 
najbliższych tygodniach. 
 
Panna 
Czeka cię pogoń za zwykłymi, 
życiowymi sprawami. Przez to 
poczujesz, że masz już dość to-
warzyskich spotkań i rozrywek. 
Zaszyjesz się w domu i poświę-
cisz czas, na rzeczy, które cię 
pasjonują, ale ostatnio nie było 
na nie czasu. Przekonasz się, 
jak ci ich brakowało. 

Waga 
Jedno nieoczekiwane spotka-
nie sprawi, że wpadniesz w wir 

emocji. Spróbujesz się oprzeć, 
ale szybko wpadniesz w wir 
uczuć. Nie trać jednak kontak-
tu z rzeczywistością, aby nie 
zawalić spraw w innych obsza-
rach życia, szczególnie tych, w 
których zawsze oferujesz po-
moc. 

Skorpion 
Wiosna będzie obfitować w ślu-
by, jubileusze i narodziny no-
wych członków familii. Dzięki 
temu dojdziesz do wniosku, że 
już czas na poważne decyzje w 
swoim życiu. Dla części osób 
z twojego otoczenia będzie to 
szok, więc postaraj się udo-
wodnić, że źle cię oceniali. 

Strzelec 
Pierwsze dwa tygodnie marca 
będą po prostu nudne. Póź-
niej jednak jedna informacja 
zwali cię z nóg. Nie panikuje. 
Weź kilka spokojnych odde-
chów i dokładnie przeanalizuj 
sytuację. Może się okazać, że 
rozwiązanie wcale nie jest tak 
daleko. 

Koziorożec
Będziesz mieć powody do 
dumy, choć może nie wszystko 

będzie twoją zasługą. Na przy-
szłość pamiętaj, żeby nie nisz-
czyć entuzjazmu i pomysłów 
osób, które mogą mieć świeże 
spojrzenie na sytuację. Koniec 
miesiąca nie będzie najprzy-
jemniejszy, czeka cię trochę 
problemów rodzinnych. 

Wodnik 
Dalej będziesz zmagać się z 
efektami swojej decyzji z lute-
go. Pojawią się pierwsze sygna-
ły, czy wybór był prawidłowy.  
Nie oczekuj, że wszystko od 
początku będzie szło po twojej 
myśli. Nie zniechęcaj się także 
wtedy, gdy efekty nie są współ-
mierne do twoich wysiłków. To 
się zmieni. 

Ryby 
Gdy poczujesz depresję, zmę-
czenie zimową aurą i brak ener-
gii weź zaległ urlop i wyjedź 
gdzieś na kilka dni. Jeśli masz 
możliwość, wybierz się do ja-
kiegoś ciepłego zakątka świata. 
Po powrocie ze świeżym spoj-
rzeniem i entuzjazmem wrócisz 
do swoich obowiązków. 

Maciej Kozicki: - „Chaos” i 
„Śladami Jezusa” ukazały się 
w tym samym czasie. Pierw-
szy tomik to erotyka, drugi 
porusza tematykę religijną. 
Skąd pomysł na dwa tak róż-
ne wydawnictwa?
Bogusława Chwierut: - To 
w sumie zbieg okoliczności. 

Tomik religijny można za-
wdzięczać proboszczowi z 
kościoła Przemienienia Pań-
skiego. Dowiedział się, że pi-
szę drogę krzyżową dla wsi 
Wola Żarczycka, która w 1943 
została spacyfikowana przez 
Niemców. Ksiądz Kliś zapro-
ponował, abym napisała coś 
podobnego dla Libiąża. Długo 
to trwało, po drodze było bli-
sko, aby całość wylądowała w 
koszu. Dzięki Lucynce Szubel 
tak się nie stało. Trochę zmieni-
ła się po drodze koncepcja i te-
raz „Śladami Jezusa” ma dwie 
części, pierwsza to droga krzy-
żowa, a w drugiej są wiersze. 
Czekałam też na napisanie sło-
wa wstępnego przez francisz-

kanina, krytyka literackiego i 
poetę Eligiusza Dymowskiego. 
To się przeciągnęło i zbiegło w 
czasie z wydaniem „Chaosu”. 
Jednak tomik religijny jest bliż-
szy mojemu sercu. 
To kolejne wydawnictwa na 
pani koncie. Problemy z weną 
się nie zdarzają? 
- Wena wciąż jest. Pomiędzy 
pierwszym a piątym tomem 
przeszłam długą drogę. Przez 
te lata mój warsztat się mocno 
rozwinął i teraz znacznie wię-
cej wymagam od siebie. Piszę 
mnóstwo wierszy, muszę je 
wybierać, przesiewać. Szukam 
nowych wyzwań, chcę pisać 
coraz lepiej, doskonałości i 
wiem ile mi do niej brakuje. 

To może próba sił w prozie?
- Akurat piszę opowiadanie, 
typowy romans zatytułowany 
„Alicja i Waldemar”. Chęć na 
to miałam od dawna, ale zosta-
łam dodatkowo sprowokowana, 
a to działa na mnie mobilizują-
co. Mój znajomy stwierdził, że 
proza jest trudniejsza od poezji 
i nie jest pewny, że sobie pora-
dzę. Postanowiłam udowodnić, 
że mi się uda. Kilka fragmen-
tów ukazało się na moim face-
booku. Teraz w domowym za-
ciszu rozwijam historię.
„Alicja i Waldemar” ukaże 
się na papierze?
- Ludzie o to pytali, więc posta-
nowiłam wydać ją w formie pa-
pierowej. Będzie końcem roku.

O wydanych niedawno dwóch bardzo różnych tomikach poezji oraz planach na przyszłość z libią-
ską poetką Bogusławą Chwierut rozmawia Maciej Kozicki.

Szukam doskonałości
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Zimy się nie boimy!
Mieszkańców naszej gminy zapytaliśmy o zimę – a dokład-
niej czy wolą ją w mroźnej odsłonie, czy w nieco łagodniejszej 
formie. Oto co usłyszeliśmy:

 Janina Molenda: 
- Zima ma być prawdziwa, trochę sniegu, 
żeby dzieci miały frajdę jazdy na sankach, 
nartach i łyżwach. Najbardziej preferuje 
lekki mrozik i śnieg. Jest wtedy pięknie, 
jak przed laty bo przypominają mi zimy 
mojej młodości. Dobrze, że mamy tak wy-
raźny podział pór roku. Dzięki temu mamy 
urozmaicenia. 

Kazimiera Szyjka:
- Zima optymalna, ale taka nie za mróźna, 
nie za ciepła, żeby był śnieg i dawał fraj-
dę najmłodszym. Mróz generuje niestety 
większe koszty ogrzewania. Kilka zim dało 
mi się we znaki. Jako kierowca preferuję 
również łagodniejsze zimy, takie z odśnie-
żonymi i bezpiecznymi drogami. Ta pora 
roku ma jednak swój urok i dostarcza wielu 
atrakcji. Wśród nich najbardziej polecam 
kuligi. 

Maria Potoczniak 
z wnuczką Igą:
- Zima powinna  być mroź-
na, żeby dzieci mogły się 
wyszaleć, na sankach się 
wyjeździć, na zimowisko 
pojechać. Przynajmniej 10 
stopni mrozu by się przydało 

i dużo śniegu. Wnuczka jest w Zawoi, tam zima jest piękna. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu zorganizowała 9 lutego 
Szkolną Olimpiadę Karnawałowa pod hasłem "Sportowa 
Maskarada".

Sport, karnawał, integracja
To już osiemnaste spotkanie uczniów klas młodszych, jednak 
tym razem wyjątkowe. W tegorocznej edycji szkołę zaszczy-
cili obecnością goście specjalni - dyrekcja, wychowawcy, a 
przede wszystkim uczniowie ze Szkoły Podstawowej KSW, 
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
urocze przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 1. 
Wszystkie konkurencje sportowe rozgrywane były w mie-
szanych zespołach, co jeszcze bardziej zintegrowało zawod-
ników. Uczestnicy tego spotkania otrzymali pamiątkowe me-
dale i dyplomy. - Dziękujemy za cudowne emocje, wspaniałą 
rywalizację i zabawę. Szczególne podziękowania składamy 
Panu Burmistrzowi Jackowi Latko oraz Libiąskiemu Centrum 
Kultury za ufundowanie sportowych medali. Do zobaczenia za 
rok, na kolejnej sportowo – karnawałowej olimpiadzie – pod-
sumowała dyrektor SP nr 2 Halina Kuras. 

Zabawa karnawałowa 
w Domu Kultuy w Żarkach

Od początku marca Ośrodek Pomocy Społecznej częściowo 
przenosi się budynku przy ul. Oświęcimskiej. 

W nowe miejsce po świadczenia 
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 
(m.in.: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki 
pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze 
-500 PLUS, Karta Dużej Rodziny), Dodatki Mieszkaniowe i 
Dodatki Energetyczne, będzie mieścić się w odnowionym budynku 
przy ul. Oświęcimskiej 52 (obok Urzędu Miejskiego w Libiążu).
Pozostałe sprawy będą dalej realizowane w głównej siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu pod adresem: Libiąż ul. 9 
Maja 2 (budynek MCM).
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Trzebińskie Centrum Kultury, 
Urząd Miejski w Chrzanowie, 
Libiąskie Centrum Kultury w 
Libiążu,    Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Babicach 
oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Aktywizacji Społecznej Miesz-
kańców Gminy Alwernia za-
praszają do udziału w wyda-
rzeniach sportowych pn. Biegi 
Ziemi Chrzanowskiej. W 2018 
r. podmioty zorganizują aż 6 
imprez biegowych. Udział w 
co najmniej 4 z nich uprawnia 
do otrzymania okolicznościo-
wych nagród i wzięcia udziału 
w loterii z atrakcyjnymi nagro-
dami. W naszej gminie LCK 
zorganizuje 10 czerwca „Libią-
ską Dziesiąteczkę”, czyli druga 
edycję zainaugurowanego rok 
temu profesjonalnego biegu na 
dystansie 10 kilometrów. 

Warunki uczestnictwa:

* Każdy zawodnik, który weź-
mie udział w  minimum czte-
rech (4) z wyżej wymienionych 
biegów na dystansie 10 km 
otrzyma okolicznościowy wie-
szak na medale.
* Odbiór wieszaka będzie moż-
liwy:
- w trakcie imprezy biegowej 
„Chechło Run” 23 września 
2018, w godz.9.00-12.00 nad 
Zalewem Chechło w Trzebini
- w siedzibie Trzebińskiego 
Centrum Kultury w Trzebini ul. 
Kościuszki 74 od 24 września 
do 31 października 2018, w 
godz. 7.30-20.00
* Sam odbiór pakietu  bez 
udziału w biegu, nie może być 
zaliczony jako kolejny, wyma-
gany regulaminem bieg.   
Loteria: 
* Dla uczestników, którzy speł-
nili warunki uczestnictwa w 
Biegach Ziemi Chrzanowskiej 

zorganizowana zostanie lote-
ria, w której do wygrania będą 
atrakcyjne nagrody (bieżnia, 
rower). 
* Każdemu zawodnikowi, któ-
ry wziął udział w czterech (4) 
z wyżej wymienionych biegów 
przysługuje prawo do zakupu 
jednego losu. Los w cenie 1 zł 
będzie do nabycia w biurze za-
wodów. 
* Regulamin loterii dostępny 
będzie w czasie imprezy. 

Postanowienia końcowe:
* Wszyscy zawodnicy biorący 
udział w Biegach Ziemi Chrza-
nowskiej zobowiązani są do  
przestrzegania  regulaminów 
poszczególnych biegów. 
* Interpretacja niniejszego re-
gulaminu należy do Organiza-
torów. 
* W sprawach nie ujętych w 
regulaminie ostateczną decyzje 
podejmują organizatorzy. 

Prężnie działają od września 
2017 r. i na efekty nie trzeba 
było długo czekać. Akade-
mia Bokserska Libiąż z Mi-
strzostw Małopolski, które w 
dniach 17-18 lutego odbywały 
się w miejscowości Gnojnik, 
przywiozła komplet medali. 
Pierwszy tytuł Mistrza Mało-
polski w historii klubu, przy-
padł Korneli Pawliszyn. Kor-
nelia w finale wagi 75 kg, wy-
grała w 1 rundzie przez RSC z 

SPORT

Libiąscy pięściarze mocnymi ciosami zaznaczają swoją obecność na bokserskiej mapie 
Polski.

Sukcesy Akademii!
Emilią Bilską z Tiger Tarnów. 
Ponad to Kornelia otrzymała 
tytuł najlepszej kadetki Mi-
strzostw. Tytuł wicemistrzow-
ski w wadze 57 kg, wywalczył 
Konrad Cora, który zanotował 
pierwszą porażkę w swojej ka-
rierze. Pokonał go zawodnik 
Tigera Tarnów Kacper Ciureja. 
Brązowy medal wywalczył 
nasz debiutant Wojciech Wo-
lant, który w półfinale wagi 
+80 kg, uległ nie znacznie na 

punkty 1:2 Adamo-
wi Misiaszkowi rów-
nież z Tigera Tarnów. 
- Ponadto libiąscy tre-
nerzy Łukasz i Igor 
Krzykałowie zostali 
nagrodzeni statuetka-
mi za wkład w rozwój 
pięściarstwa w Mało-
polsce. Nasz debiut w 
zawodach rangi mistrzowskiej 
można uznać za jak najbardziej 
udany. Gratulacje dla zawodni-

ków oraz trenerów – komentuje 
Ariel Środa - prezes Akademii 
Bokserskiej Libiaż.   

W 2018 r. wspólnie z sąsiednimi gminami mamy nie lada gratkę dla wszystkich miłośników biegania!

Biegi Ziemi Chrzanowskiej 

Za nami 5 emocjonujących kolejek Megalo Magic Sport Ligi 
Futsalu o Puchar Burmistrza Libiąża Jacka Latko. 

Emocji nie brakuje!
W rozgrywkach organizowanych przez Libiąskie Centrum Kultu-
ry bierze udział 9 drużyn:  Piekarnia Atu Trzebinia, Solidex, San-
tander, Jagerteam, Dream Team, Mataleo, Pogorzyce, Magic Sport 
Libiąż i Desperatos walczą o puchar Burmistrza Libiąża i nagrody 
ufundowane przez sponsorów tytularnych. Nie brakuje składnych 
akcji i pięknych bramek. Do końca rozgrywek pozostały jeszcze 
4 kolejki (godz. 9-13) w terminach: VI kolejka – 4 marca, VII ko-
lejka – 11 marca, VIII kolejka – 18 marca, IX kolejka – 25 marca 
– uroczyste zakończenie i podsumowanie rozgrywek. 
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W tym miesiącu zachęta do się-
gnięcia po opowieść o współist-
nieniu świata ludzi i pszczół. 
Książkę poleca Ewa Gąska.
Losy trzech rodzin rozgrywają 
się w trzech miejscach 
i trzech przestrzeniach 
czasowych. Przeplata-
jące się wydarzenia i 
historie rodzinne z róż-
nych epok opowiedzia-
ne są oczami głównych 
bohaterów: Williama 
- przyrodnika w XIX-
wiecznej Anglii, Georga 
- amerykańskiego ho-
dowcy pszczół czasów współcze-
snych i Tao zajmującej się ręcz-
nym zapylaniem drzew w Chinach 
z końca XXI wieku. To powieść o 
skomplikowanych ludzkich związ-
kach, oczekiwaniach, marzeniach i 
ich bolesnej utracie oraz braku na-

dziei, a także o trudnych relacjach 
pomiędzy rodzicami a dorastają-
cymi dziećmi. Wraz ze śledzeniem 
losów postaci czytelnik może po-
szerzyć swoją wiedzę z dziedziny 

pszczelarstwa. Krótkie 
rozdziały i przeplatają-
ce się historie rodzinne 
wprowadzają dynami-
kę w opisy zdarzeń. 
Sprawia to, iż książka 
nie nudzi, a czytel-
nik z niecierpliwością 
czeka na rozwiązanie 
problemów, w które są 
uwikłani bohaterowie. 

Wydarzenia pozornie odległe od 
siebie i niezależne zmierzają do 
jednego spajającego je zakończe-
nia niosącego nadzieję, iż każde 
ludzkie życie i działanie ma swoje 
znaczenie w przyszłości.

ROZMAITOŚCI

KĄCIK KULINARNY

ogłoszenia drobne: 

Przegrywanie z kaset video na płyty DVD - 600 773 167

Zespół na wesele - 507 302 274

FIRMA SPRZĄTAJĄCA "Na3sto": sprzątanie bieżące 

i pobudowlane. Maszynowe czyszczenie posadzek, kostki 

brukowej. Faktury VAT. Tel: 791196315. Zdjęcia z realiza-

cji na www.na3sto.pl

 LASTRIKO, MARMUR, PIASKOWIEC - renowacja i 

szlifowanie posadzek kamiennych. Tel: 791196315. Zdję-

cia efektów prac na www.na3sto.pl

Bus 9 - osobowy - tel. 600773167

WARTO PRZECZYTAĆ

Składniki: 

4 udka z kaczki
1 kg batatów
sól
pieprz
tymianek
ogórki kiszone 

„Historia pszczół” Mai Lunde

 Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu zaprasza 7 marca o godz. 
17:00 wszystkie Panie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet 

~ STYLOWO W BIBLIOTECE ~
W programie:
- Dietetyk poradzi - ,,Jakie produkty spożywcze warto wybierać? Jak 
czytać etykiety produktów?”
oraz dla chętnych- bezpłatna analiza składu ciała,
- Coś dla smaku - zdrowo i kolorowo – degustacje,
- Stylistka doradzi - ,,Stylowa ja!- krótko i na każdy temat. Stylizacje a 
sylwetki”,
- Gwarantujemy słodkie popołudnie, spędzone w miłym towarzystwie 
z licznymi niespodziankami dla Pań.

Kaczka pieczona z batatami 
Dzisiaj proponujemy ciekawy miks: połączenie trady-
cji, nowych smaków i sprawdzonego polskiego  sma-
ku. Przepis jest banalny, ale danie dostarcza ciekawych 
wrażeń smakowych. 

Wykonanie: 

Udka z kaczki oprószamy w tymianku i soli. Bataty 
myjemy bez obierania. Kroimy je na duże kawałki (lub 
frytki), posypujemy solą i tymiankiem. Wkładamy je 
do naczynia żaroodpornego lub do rękawa do piecze-
nia. Na batatach układamy mięso. Piekarnik rozgrze-
wamy do 200 stopni Celsjusza. Pieczemy przez ok. 90 
minut. 20 minut przed końcem przecinamy worek lub 
zdejmujemy pokrywkę z naczynia, aby skórka kac-
zki się przypiekła. Podajemy z ogórkami kiszonymi. 
Smacznego. 
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W Libiążu zaczyna działać nowa klubokawiarnia. Na miejscu będzie można zjeść coś słodkiego, wypić 
herbatę, kawę lub lokalne wino i spotkać się ze znajomymi oraz z kulturą. 

Zapraszamy do "Niszy"
Libiąskiego Centrum Kultury. 
To także odpowiedź na głosy 
młodych ludzi, którym brako-
wało miejsca, aby spotkać się 
ze znajomymi, usiąść i wypić 
kawę czy herbatę 
- Na miejscu będzie można też 

zjeść coś słodkiego i napić się 
lokalnego, libiąskiego wina. 
Myślimy też o wprowadzeniu 
do oferty także piw z małych 
browarów, można powiedzieć 
„niszowych” - mówi Tomasz 
Bębenek, dyrektor LCK. 

Pomieszczenia niszy zostały 
kompleksowo wyremontowane 
i wyposażone. Klubokawiarnia 
zacznie działać w marcu. Bę-
dzie czynna codziennie (oprócz 
poniedziałku) w godzinach 
15-21. Do obiektu w budynku 

LCK prowadzi osobne wej-
ście od strony Zespołu Szkół.  
Oprócz możliwości spędzenia 
czasu w miłej atmosferze, w ni-
szy odbywać będą się wieczory 
kulturalne: z poezją, muzyką, 
malarstwem itp. 

Z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet przygotowaliśmy konkurs. 

Nagrody do wygrania
Zadaniem uczestników jest przesłanie do Kuriera Libiąskiego życzeń z okazji tego święta. Najlepsze  
i najciekawsze opublikujemy w kolejnym numerze naszego miesięcznika. Dla autorów wybranych 
życzeń przygotowaliśmy upominki. Życzenia należy przesyłać na adres kurier_libiaski@interia.pl do 
niedzieli 11 marca 2018 r. 

MARCA
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Dwa tygodnie zimowej przerwy od szkoły minęły bardzo szybko. Szczególnie jeśli ktoś spędzał je wspólnie z Libiąskim 
Centrum Kultury. 

Co roku LCK ma propozycję dla dzieci spędzających ferie na miejscu. W programie nie zabrakło stałych propozycji jak np. 
warsztatów plastycznych i kulinarnych, ogniska z kiełbaskami – które zawsze sprawia dzieciom ogromną frajdę. Były też nowe 
propozycje m.in. kurs pierwszej pomocy czy konkurs układania puzzli na czas. Dużym zainteresowaniem, jak zwykle, cieszyły się 
wycieczki. W tym roku dzieci obejrzały przedstawienie „Zwierzęta Doktora Dolittle” i zwiedziły Muzeum Lotnictwa w Krakowie, 
zobaczyły sztolnię Zakładu Górniczego „Janina”, przeżyły przygodę z motocyklami Harleya-Davidsona w Muzeum Hutnictwa  
i Cynku w Krakowie. Odwiedziły basen w Oświęcimiu i tamtejsze schronisko dla bezdomnych zwierząt. Na spotkaniu z przyrodą 
najmłodsi spotkali się z gadami. Ferie z LCK zakończyły gry na powietrzu i ognisko z kiełbaskami w Żarkach. 

Ferie 
bez 

nudy

Turniej unihokeja w DK Żarki

Bal karnawalowy dla najmłodszych

wMuzeum Lotnictwa w Krakowie

w Sztolnii ZG “Janina” w Libiążu

zajęcia cukiernicze w Gromcu spotkanie z gadami 

z wizytą w schronisku
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REKLAMA

RRSO 7,55%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,55%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 87 000  zł, całkowita kwota do zapłaty: 
121  527,37 zł, oprocentowanie zmienne: 5,9%, całkowity koszt kredytu: 34 527,37 zł (w tym prowizja: 5454,84 zł (5,9%), odsetki: 29 072,53 zł), 116 równych 
miesięcznych rat w wysokości 1047,66 zł. Kalkulacja została dokonana na 3.01.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty Wygodna Konsolidacja 
mogą być konsolidowane wyłącznie zobowiązania spoza Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania na łączną kwotę nie 
mniejszą niż 5000 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.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Korzystaj z nowej
aplikacji mobilnej

Zapraszamy:
ul. 1 Maja 11C 

32 627 11 85


