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Koncert duetu Dombrova Piano Duo

Lokalni artyści podczas wernisażu wystawy

Klasycznie 
i Barbórkowo
Tegoroczne święto Patronki Libiąża Świętej 

Barbary postanowiliśmy uczcić w wyjątko-
wy sposób. Było coś dla ucha, oka i nie tylko. 

W zeszłym roku świętowanie Barbórki pokrzyżowa-
ła pandemia. Na szczęście w tym roku udało się 
zorganizować szczególne wydarzenie. W sobotę 
na scenie widowiskowej Libiąskiego Centrum Kul-
tury królował fortepian i młodzi artyści. Najpierw za-
grał utalentowany uczeń PSM w Wadowicach Pa-
weł Batko. Po nim wystąpił duet Dombrova Piano 
Duo w składzie Łukasz Szumski i Krzysztof Włodar-
czyk. Młodzi muzycy swoim występem zatytułowa-
nym „Niebieska rapsodia” porwali publiczność. W 
rozchodzących się po sali dźwiękach każdy znalazł 
coś dla siebie. Były utwory klasyczne: Stanisława 
Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego, Ennio 
Morricone, Georga Gershwina, ale też muzyka 
filmowa z Gwiezdnych Wojen, Mission Impossi-
ble oraz porywająca aranżacja jednej z piosenek 
Nirvany. Po występie publiczność wzięła udział w 
wernisażu wystawy Libiąskie Talenty. Złożyły się na 
nią prace wykonane przez 18 artystów amatorów  
z Libiąża, Żarek i Gromca. 
- Wystawa prezentująca zbiorową twórczość uta-
lentowanych artystycznie mieszkańców gminy 
Libiąż była idealną okazją, by ich pasją podzielić 
się wśród sąsiadów, kolegów, znajomych i rodzin – 
mówi kurator wystawy Małgorzata Hołownia. 
Ekspozycja składa się z prac rękodzieła artystycz-
nego: „obrazów malowanych igłą” czyli haftów, ko-
ronki klockowej, szydełkiem czy makram, a także 
obrazów olejnych, akrylowych. Nie zabrakło ob-
razów malowanych na jedwabiu, witraży, mozaiki  
i rzeźb. Wystawione prace to tylko mała próbka tego, 
co tworzą mieszkańcy naszej gminy. Różnorodność 
wystawionych eksponatów na pewno zainteresuje 
każdego, kto odwiedzi galerię LCK. Wystawa eks-
ponowana będzie do 15 stycznia 2022 r. Swoje pra-
ce prezentują Wanda Sucherek, Ryszard Miziołek, 
Jolanta Sieprawska, Grażyna Drążkiewicz, Beata 
Marchewka, Stanisław Kocot, Janina Kijanka, Re-
nata Domanus, Katarzyna Zelek, Urszula Kozubek, 
Janina Zadora, Dorota Dereszowska, Anna Motyka, 
Monika Przeciszowska, Ewa Pieczara, Anna Sroka, 
Danuta Jarosz i Izabela Szyjka.
Po tej uczcie dla duszy, na uczestników czekał nasz 
lokalny przysmak, czyli Libiąskie Barbarki oraz inne 
ciasta upieczone przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gromcu, które są jednoczeście laure-
atkami konkursu i autorkami zwycięskiego przepisu 
na „Barbarki”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia i 
sprawili, że ten wieczór był wyjątkowy.

Przygotowanie ciastek "Barbarek"

Animacje dla najmodszych
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REKLAMANowy wóz dla OSP 
Moczydło!

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita i bur-
mistrz Libiąża Jacek Latko podpisali w 

Krakowie umowę potwierdzającą przyznanie gmi-
nie Libiąż dofinansowania na zakup lekkiego sa-
mochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP 
Moczydło. Gmina otrzyma na ten cel 203 983 zł. 

To kolejny przykład dobrej współpracy na różnych 
szczeblach samorządu. W uroczystym podpisaniu 
umowy uczestniczył także libiąski poseł Krzysztof 
Kozik. Była to okazja, by podziękować zarówno jemu, 
jak i wojewodzie za pomoc w uzyskaniu wsparcia na 
zakup nowego auta dla strażaków z OSP Moczydło. 
Podziękowania należą się także strażakom za deter-
minację w dążeniu do celu i przygotowanie wniosku, 
który trafił do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie. Przetarg na zakup nowego auta zostanie 
rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Wóz ma mieć pięć 
miejsc, automatyczną skrzynię biegów oraz napęd 
na cztery koła. Będzie też wyposażony w wysoko-
ciśnieniowy wodno-pianowy agregat gaśniczy o wy-
dajności 50 l/minutę, drabinę teleskopową, agregat 
prądotwórczy i elektryczną pompę zanurzeniową. Na 
jego zakup w budżecie gminy Libiąż zarezerwowano 
kwotę 51 tys. zł. 
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Kurier Libiąski: Rok temu, gdy spo-
tkaliśmy się, żeby podsumować 
2020 r. ostrzegał pan, że nadchodzą 
chude lata, że trzeba będzie oszczę-
dzać, bo finansowe skutki pandemii 
i mniejsze wpływy do budżetu z po-
datków PIT i CIT odczuje także gmi-
na Libiąż. Rzeczywiście mijający 
rok był aż tak trudny?
Burmistrz Jacek Latko: Rok 2021 
zapowiadał się fatalnie. Musieliśmy 
zacisnąć pasa w kwestii bieżących 
wydatków. Nie było nas stać m.in. na 
podwyżki dla pracowników urzędu i 
jednostek organizacyjnych. Robiliśmy 
jednak wszystko, by gmina funkcjo-
nowała normalnie, a mieszkańcy nie 
odczuli oszczędności. To się udało i 
za to chciałbym współpracownikom i 
pracownikom podziękować. 
Wszystkie zaplanowane inwestycje 
przebiegały bez zakłóceń?
- Tak, udało nam się również pozyskać 
na ten cel spore pieniądze zewnętrz-
ne. Niestety kilkakrotnie musieliśmy 
korygować wielkość środków zapla-
nowanych na konkretne zadania i je 
zwiększać, gdyż drastycznie wzrosły 
ceny. 
Zatrzymajmy się przy funduszach 
zewnętrznych, które udało się po-
zyskać. Ten rok był w tej kwestii dla 
gminy Libiąż bardzo aktywny.
- Złożyliśmy w sumie 40 wniosków o 
dofinansowanie do różnych projektów. 
To nie tylko wnioski przygotowane 
przez urząd, ale także jednostki pod-
ległe. Oczywiście nie wszystkie zo-
stały zaakceptowane. Inne są jeszcze 
w trakcie oceny. Większość zyskała 
jednak akceptacje, a gminny budżet 
otrzymał spory zastrzyk gotówki. Nie 
sposób wymienić wszystkich zadań, 
ale wspomnę o tych największych. 
To 3,5 mln zł na budowę krytej pły-
walni z Programu Sportowa Polska 
2021 i kolejne 2 mln zł na ten cel z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Otrzymaliśmy także promesę 
wstępną na dwa duże projekty z Pol-
skiego Ładu. Ponad 6,3 mln zł dofinan-
sowania do przebudowy ul. Obieżowej 
w Libiążu i ul. Struga w Żarkach oraz 
ponad 4,2 mln zł na podniesienie ja-
kości infrastruktury oświatowej w gmi-
nie poprzez utworzenie ekologicznego 

przedszkola i modernizację węzłów sa-
nitarnych. Blisko 687 tys. zł udało się 
pozyskać na budowę drogi okalającej 
pływalnię, która otworzy znajdujące 
się tu tereny dla inwestorów. Idealnie 
nadają się pod budownictwo mieszka-
niowe. Developerzy są nimi zaintere-

sowani. Blisko 237 tys. zł otrzymaliśmy 
na budowę tężni solankowej przy krytej 
pływalni z programu Małopolskie Tęż-
nie Solankowe edycja 2021, prawie 
204 tys. zł na zakup lekkiego samo-
chodu dla OSP Moczydło ze środków 
rezerwy ogólnej Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, a ponad 102 tys. zł na 

tzw. Strefę Obieżowa czyli zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej na cele 
wypoczynku rodzinnego. 
Duże dofinansowanie gmina pozy-
skała na budowę krytej pływalni i 
 zagospodarowanie jej otoczenia. To 
największa inwestycja w historii Li-
biąża. Mimo pandemii roboty prze-
biegają zgodnie z planem?
- Kryta pływalnia jest praktycznie go-
towa. Zostały jeszcze do wykonania 
prace wykończeniowe i zagospodaro-
wanie terenu. Za chwilę rozpoczniemy 
odbiór obiektu. 28 kwietnia 2022 roku 
planujemy oficjalne otwarcie i oddanie 
basenu do dyspozycji mieszkańców. 
Jestem przekonany, że spełni wszyst-
kie ich oczekiwania.
W gminie powstanie też pierwsze 
przedszkole ekologiczne?
- Pozyskane z Polskiego Ładu pienią-
dze pozwolą m.in. na adaptację i do-
stosowanie skrzydła SP nr 1 w Libiążu 
na potrzeby ekologicznego przed-
szkola. Będzie wyposażone w panele 
fotowoltaiczne, instalację magazyno-
wania wód deszczowych czy instala-
cję do sortowania odpadów. Na tere-
nie przyległym zasadzona zostanie 
miododajna zieleń. To będzie pierw-
sza placówka przedszkolna w gminie 
ukierunkowana na edukację ekolo-
giczną od wczesnego dzieciństwa. 
Chcemy kształtować proekologiczne 
postawy już od najmłodszych lat, by 
kolejne pokolenia miały poczucie od-
powiedzialności za stan środowiska i 
zmiany klimatyczne.
Dla wielu mieszkańców najważniej-
sze są drogi i chodniki. Co w tym 
temacie udało się zrobić?
- Całkiem sporo. Przebudowaliśmy od-
cinek ul. Matejki (od ul. Krakowskiej), 
a także odcinek ul. Sarniej. Wzmoc-
niona została podbudowa na ul. Chle-
bowej w Libiążu, gdzie wykonano tak-
że nową nawierzchnię i utwardzono 
pobocza. Przebudowana została dro-

ga wewnętrzna – boczna od ul. Chrza-
nowskiej, a także droga wewnętrzna 
od ul. Leśnej do ul. Jaworowej w Li-
biążu. Przebudowaliśmy ul. Podleśną 
w Żarkach i odcinek ul. Granicznej w 
Gromcu. Wszystkie prace zostały sfi-
nansowane ze środków własnych. 

Trzeba było zacisnąć pasa
Powoli dobiega końca 2021 r. To dobry moment na podsumowanie. Jak finansowe skutki 

pandemii wpłynęły na gminne finanse, na czym trzeba było oszczędzać i jak – mimo 
trudnych czasów – udało się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje? Kurier Libiąski 
zapytał o to burmistrza Libiąża Jacka Latko.
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Barbórka 2021
Z uwagi na pandemię, tegoroczne obchody górniczego święta 

miały wymiar symboliczny. 

W Libiążu barbórkowej tradycji stało 
się zadość m.in. dzięki zakładowej or-
kiestrze dętej pod batutą Piotra Ciuły. 
Jej pojawianie się w różnych częściach 
Libiąża przypominało mieszkańcom o 
pięknym zwyczaju gminy Libiąż. Or-
kiestra towarzyszyła również górnikom 
podczas przemarszu z kopalni do ko-
ścioła pw. Św. Barbary, gdzie odpra-
wiono mszę za pomyślną pracę załogi 
Janiny. W uroczystościach wzięłi udział 
burmistrz Jacek Latko, wiceburmistrz 
Hubert Szumniak i poseł na Sejm 
Krzysztof Kozik. Tegoroczne nastroje 
wśród górników też są zdecydowanie 
lepsze. W tym roku w libiąskiej „Jani-
nie” ukończono budowę poziomu 800 
metrów, który uruchomił kolejne po-
kłady kalorycznego węgla. Dotarciu na 
ten poziom pomaga teraz nowoczesna, 
jedna z największych w Polsce klatka 
szybowa, która może jednocześnie 

transportować aż 24 tony 
materiałów. Dzięki niej, 
znacząco skrócił się rów-
nież czas dotarcia załogi 
do miejsc pracy. 
Tauron podaje, że w tym 
roku uruchomił 7 nowych 
ścian wydobywczych, stąd 
tegoroczna produkcja wę-
gla w zakładach górniczych 
spółki będzie wyższa o 
ponad 500 tysięcy ton w 
stosunku do 2020 roku. 
W ubiegłym roku kopalnie 
Grupy Tauron wyproduko-
wały 4,54 mln ton węgla 
(rok wcześniej 3,78 mln 
ton), a sprzedaż tego surowca wynio-
sła 4,08 mln ton. Wchodzące w skład 
Tauron Wydobycie kopalnie Sobieski, 
Janina i Brzeszcze w 2022 r. staną się 
kopalnią zespoloną, posiadającą naj-

Libiąskie Barbarki miały swoją premierę
To już dwa lata odkąd św. Barbara została oficjalną Patronką Miasta Libiąża. W Barbórkę na miejskim targowisku zagrała 
Górnicza Orkiestra Dęta, a burmistrz Jacek Latko częstował mieszkańców lokalnym przysmakiem – Libiąskimi Barbarkami.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

większe zasoby węgla energetyczne-
go w Polsce. Łączenie ze sobą kopalń 
od wielu lat jest jednym z narzędzi re-
strukturyzacji górnictwa. 

Dzieląc się sercem, zmieniamy świat na lepsze
442 kg artykułów żywnościowych i 2 kg chemii gospodar-
czej zebrali wolontariusze podczas zbiórki dobroczynnej 
„Podziel się sercem” w Libiążu. W akcji pod patronatem 
Rady Miejskiej w Libiążu kwestowało 50 osób. Byli to radni, 
pracownicy OPS-u oraz młodzież z Klubu Wolontariusza, 
która rozdawała ulotki informujące klientów o zbiórce oraz 
pakowała zebrane produkty. Zbiórkę zorganizował Ośrodek 
pomocy Społecznej, Klub Wolontariusza w Punkcie Aktyw-
ności Obywatelskiej, Zespół Charytatywny przy parafii św. 
Barbary w Libiążu, OSP Libiąż Wielki. 
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Rok 2021 w telegraficznym skrócie 
Mijający rok obfitował w gminie Libiąż w wiele ciekawych i ważnych wydarzeń. Specjalnie dla Czytelników Kuriera 
Libiąskiego przygotowaliśmy krótkie zestawienie tego, co się działo. 

Styczeń

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W gminie Libiąż udało się zebrać 21 386,56 zł. 	

Marzec

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie pozytywnie zaopiniował wniosek gminy Libiąż o doświetlenie kolejnych 	
przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich. Lampy zostały zamontowane na pasach:na ul. Krakowskiej w rejonie 
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 780) oraz na ul. Oświęcimskiej w rejonie skrzyżowania z ul. 
Tęczową i z ul. Spokojną (droga wojewódzka nr 933).

Gmina Libiąż otrzymała 2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakończenie budo-	
wy krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kwiecień
686.886 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał Libiąż na budowę nowej drogi gminnej na os. Flagówka. 	
Zapewni dojazd do basenu i otworzy dostęp do atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. 

Wojewoda Łukasz Kmita i poseł Krzysztof Kozik gościli na budowie krytej pływalni w Libiążu. Wręczyli burmistrzo-	
wi Jackowi Latko czeki potwierdzające przyznanie gminie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czerwiec
Gmina Libiąż przyłączyła się do Programu „Gmina Przy-	
jazna Seniorom”. To kolejny krok w polityce senioralnej 
po otwarciu Dziennego Domu Senior+. 

Z okazji rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego 	
w Polsce w Libiążu odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej. Radni podjęli uchwałę o nadaniu nazwy Plac 
Samorządu dla placu przy ul. 1 Maja w hołdzie samorzą-
dowcom, którzy na przestrzeni ostatnich trzech dekad 
przyczynili się do rozwoju gminy Libiąż. Odsłonięta zo-
stała także pamiątkowa tablica z nową nazwą placu. 

Lipiec
Wspólnie z innymi gminami powiatu chrzanowskie-	
go Libiąż przystąpił do Stowarzyszenia „Aglomeracja 
Chrzanowska”. To pozwoli nam realizować kluczowe 
projekty rozwojowe ze środków unijnych w trybie poza-
konkursowym w ramach tzw. Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa 	
Małopolskiego „Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji Małopolski Zachodniej” – gminę Libiąż 
odwiedzili przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego - Departamentu Zrów-
noważonego Rozwoju wraz z doradcami z firmy PwC, 
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Fo-
rum Energii, odpowiedzialni za opracowanie tego dokumentu.

Gmina otrzymała wsparcie finansowe z budżetu województwa małopolskiego w wysokości 118.182,37 zł na realizację 	
tężni solankowej przy krytej pływalni w Libiążu, w ramach programu „Małopolskie Tężnie Solankowe”.

„Mamy moc, by zmienić przyszłość” – pod takim hasłem w Libiążu odbyły się warsztaty dla kobiet, dotyczące miejsca 	
i roli kobiet wobec wyzwań transformacji energetycznej. Gmina zorganizowała je przy wsparciu ekspertów inicjaty-
wy START unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Libiąż otrzymał pomoc techniczną w sumie dla 
dwóch projektów wyłonionych przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Jeden z nich dotyczy inwestycji w zasoby 
ludzkie, a drugi m.in. inwestycji w infrastrukturę OZE rewitalizacji terenów poprzemysłowych. 

Krakowski Park Technologiczny wydał pierwszą decyzję o wsparciu w gminie Libiąż. Z ulgi podatkowej skorzystała 	

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
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firma Thermoplast Permanent Development Spółka 
Akcyjna.  Wartość inwestycji to ponad 2 mln zł.

Sierpień

Burmistrz Libiąża Jacek Latko uhonorował małych 	
bohaterów z gminy Libiąż: Darię, Nadię i Antka, któ-
rzy udaremnili uprowadzenie chłopca z placu zabaw 
i przyczynili się do zatrzymania sprawcy. Burmistrz 
wręczył też listy gratulacyjne rodzicom dzieci, a tatę 
Darii uhonorował w szczególny sposób. To właśnie 
on dokonał obywatelskiego zatrzymania  mężczyzny, 
próbującego uprowadzić kilkulatka.  

SUPERBOHATER – Gmina Libiąż dziękuje! Koszul-	
kę z takim napisem burmistrz Jacek Latko wręczył 
Zbigniewowi Czernikowskiemu, górnikowi  z Mysło-
wic, który uratował z płonącego mieszkania na Fla-
gówce 22-letniego Szymona i jego psa.

Do Libiąża zawitali kolarze Tour de Pologne 2021. 	

Wrzesień

Mieszkańcy bawili się na gminnych dożynkach. Ich 	
gospodarzem były w tym roku Żarki. W przyszłym 
roku kolej na Gromiec.

OSP Libiąż świętowała jubileusz 95-lecia.	

140 biegaczy wzięło udział w Libiąskim Biegu z 	
Uśmiechem, który zorganizowało Libiąskie Centrum 
Kultury wspólnie z Grupą Run To The Hills.

Październik
W okrojonym składzie, z powodu pandemii, święto-	
waliśmy 11 Listopada podczas XXIII Biesiady Patrio-
tycznej w Libiążu. W tym roku przyświecało jej hasło 
„Z sercem na dłoni”. Docenieni zostali społecznicy, 
przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, którzy na 
co dzień spieszą z pomocą innym.

Grudzień

Gmina Libiąż otrzymała informację o przyznaniu 500 	
tys. zł nagrody w programie Rosnąca Odporność za 
największy procent w pełni zaszczepionych miesz-
kańców w okresie od sierpnia do października 2021 r. 

W Libiążu odbyła się kolejna edycja akcji „Podziel się 	
sercem”. Wolontariusze, w tym libiąscy radni, zbierali 
przed świętami żywność dla potrzebujących. 

4 grudnia świętowaliśmy Barbórkę i drugą rocznicę 	
ustanowienia św. Barbary oficjalną patronką miasta 
Libiąża. Z tej okazji na targowisku miejskim zagra-
ła Górnicza Orkiestra Dęta, a burmistrz Jacek Latko 
częstował mieszkanców „Libiąskimi Barbarkami”. Te 
ciasteczka to nasz lokalny przysmak. 

Burmistrz Jacek Latko i wojewoda Łukasz Kmita pod-	
pisali umowę na dofinansowanie do zakupu lekkiego 
samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Li-
biąż Moczydło. Na ten cel gmina otrzyma 203 983 zł. 
W gminnym budżecie zabezpieczono dodatkowe 51 
tys. zł. Auto trafi do jednostki jeszcze w tym roku. 
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Tradycje Bożonarodzeniowe w Małopolsce Zachodniej
Święta Bożego Narodzenia zwane  Narodzeniem Pańskim – w tradycji chrześcijańskiej  to jedno z najważniejszych 
uroczystości kalendarza liturgicznego. Święto upamiętnia  narodziny Jezusa Chrystusa i obchodzone jest 25 
grudnia. Poprzedza je trzytygodniowy okres adwentu (łac. adventus -przyjście), okres oczekiwania. W kościołach 
katolickich kapłani zakładają do mszy świętej ornaty w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygo-
towania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania się  z Bogiem i ludźmi. Data 25 grudnia  jest datą 
umowną, bowiem  przekazy biblijne nie dały jasności, co do dnia narodzin Chrystusa. Przyjęto ją w Rzymie dopie-
ro w 354 r. n.e., a w cesarstwie wschodnim  posługującym się kalendarzem juliańskim uznano za datę narodzin 6 
stycznia. Święto Narodzenia Bożego powiązano z przesileniem zimowym, po którym każdego dnia wydłuża się ko-
lejny dzień i życie odradza się na nowo.

Wigilia

O wyjątkowości świąt Bożego Naro-
dzenia stanowi Wigilia, dzień poprze-
dzający Boże Narodzenie, którego 
kulminacją jest wieczerza rozpoczy-
nająca się wraz z pierwszą gwiazdką. 
Jest to niezwykły, uroczysty, wzru-
szający i najbardziej rodzinny czas w 
roku.  Wigilia stanowi nie tylko ostatnie 
przygotowanie do Świąt Bożego Naro-
dzenia, ale jednocześnie otwiera czas 
świąteczny z niepowtarzalnym swoim 
rytmem. W dniu tym powstrzymywano 
się od niekoniecznych prac w gospo-
darstwie.  W tradycji ludowej z dniem 
wigilijnym związane są liczne przesą-
dy i wierzenia, często dziś już zapo-
mniane. Od najdawniejszych czasów 
Wigilia otwierała rok słoneczny, wege-
tacyjny i tradycyjny rok obrzędowy. W 
zwyczajach i obrzędach związanych z 
wigilią zachowały się ślady dawnych 
rytuałów agrarnych, zadusznych a 
także  noworocznych. 
Przebieg Wigilii miał wpływ na przy-
szłe życie domowników i powodze-
nie w gospodarstwie w zbliżającym 
się nowym roku.  Tradycyjnie izby, w 

których odbywano wieczerzę wigilijną, 
dekorowano świątecznie. Zanim poja-
wiła się na przełomie XIX i XX wieku 
choinka, izby na ten czas dekorowano 
własnoręcznie przyozdabianymi „pod-
łaźniczkami” (czubkami drzewek za-
wieszanymi pod powałą, nad stołem) 
zdobionymi kwiatami i łańcuchami z 

bibuły, wstążkami a także jabłkami i 
orzechami. Zielone drzewka  z owo-
cami uznawane były za symbol życia i 
płodności. Dekoracji wnętrza dopełnia-
ły również wykonane ze słomy i bibuły 
pająki oraz zawieszano na końskim 
włosiu misternie lepione „światy” z 
opłatków, często o kształtach kuli sym-
bolizującej wieczność i porządek w ko-
smosie, a także panowanie Chrystusa 
nad całym światem. Według dawnych 
wierzeń miały również chronić dom 
przed chorobami i nieszczęściem oraz 
zapewnić dostatek i pomyślność. Bez-
pośrednio przed wieczerzą gospodarz 
przynosił snop zboża, który stawiano 
w kącie izby. Uschnięta słoma z ży-
ciodajnymi ziarnami symbolizowała 
umieranie, ale jednocześnie i  począ-
tek nowego życia.  Wierzono, że w 
wigilijny wieczór domostwa mogą od-
wiedzać dusze przodków, stąd często 
pozostawiano otwarte drzwi do sieni,  
otwierano wszelkie zamki, aby dusze 
mogły wejść do domu i uczestniczyć 
w wieczerzy.  Po niej proszono dusze, 
aby odeszły z powrotem do siebie. Wi-
gilijna noc sprawiała, w co silnie wie-
rzono, że woda w studniach i strumy-
kach nabiera cudownych, leczniczych 
właściwości. Wróżebną moc miało 
siano rozkładane na stole pod obru-
sem. Panny wyciągały z nich źdźbła, 
zielone przepowiadające szybkie za-
mążpójście, żółte czas oczekiwania, a 
brązowe staropanieństwo.
     
Najważniejszym elementem wigilijnej 
wieczerzy było przełamanie się po 
wspólnej modlitwie opłatkiem. Trady-
cyjnie symbolizuje on Eucharystię, ale 
także jest znakiem miłości, pojednania 
i poświęcenia dla innych. Zwyczaj ten 
nawiązuje bezpośrednio  do ewange-
licznego dzielenia się chlebem przez 
Jezusa i jego uczniów.
Jadłospis wigilijny był szczególnie bo-
gaty i obfity, ale pozostawał postny. 
Na stole pojawiały się wyłącznie dary 
ziemi, płody rolne z sadu, wody, lasu, 
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pasieki. Potrawy przygotowywane były 
z ziaren zbóż, miodu, kaszy, maku, 
grzybów, ryb, kapusty, buraków, śli-
wek, jabłek i gruszek. Starano się aby 
ich liczba była znaczna i nieparzysta. 
Z każdym produktem związana była ja-
kaś przypowieść i wróżba pomyślności 
na przyszłość. Każda potrawa wnoszo-
na na wigilijny stół coś symbolizowała i 
każdą się przed posiłkiem „zaklinało”, 
przykładowo: „Składaj się kapusto, wij 
się groszku, mnóż się zboże”.  Zakli-
nanie potrawy miało sprawić, że ziemia 
obrodzi i nie będzie w przyszłym roku 
głodu. Sama zaś kolejność podawania 
potraw zależała przeważnie od tradycji 
danego domostwa.  Po wieczerzy wigi-
lijnej przeważnie dorośli udawali się do 
kościoła na mszę „pasterkę” upamięt-
niającą czuwanie i modlitwę pasterzy 
oczekujących narodzin Chrystusa.

Boże Narodzenie 
– pierwszy dzień świąt.

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia tra-
dycyjnie spędzany był w domu. Podob-
nie jak w Wigilię, nie wolno było rów-
nież sprzątać, gotować, rozpalać ognia 
pod kuchnią, dlatego jedzono potrawy 
wcześniej przygotowane.  Na stoły tra-
fiały przygotowane wyroby mięsne z bi-
tej na okazję świąt świni. Nie składano 
w tym dniu wizyt. Bożonarodzeniowe 
świętowanie przebiegało w rodzinnym 
gronie, jedzono, cieszono się i śpiewa-
no kolędy.

Św. Szczepan – drugi dzień świąt

Dzień ten poświęcony jest w kościele 
pierwszemu męczennikowi za wiarę 
chrześcijańską, znanemu z głębokiej 
wiary i mocy czynienia cudów. Za swo-
je przywiązanie do religii poniósł on 
śmierć przez ukamieniowanie. Pod-
czas mszy odbywanych  w tym dniu w 
kościele  święci się owies, który upa-
miętniać ma rzucane w świętego  ka-
mienie. Zwyczaj ten miał także podłoże 
magiczne. Święcenie ziaren owsa ziar-
na wodą wzmagało w nim siły witalne, 
ziemi nowe życie a ludziom wiarę. Wy-
chodząc ze świątyni wzajemnie się ob-
sypywano poświęconym ziarnem.  Dru-
gi dzień świąt, w odróżnieniu od rodzin-
nie spędzanego Bożego Narodzenia 
był dniem huczniejszych i weselszych 
zabaw. Spędzano go na rodzinnych i 
sąsiedzkich odwiedzinach, często po-
łączonych z zalotami młodych kawa-
lerów do wybranych panien. Drugiego 
dnia świąt rozpoczynało się tradycyjne 
chodzenie po kolędzie. 

Kolędowanie

Po wsiach wędrowały grupy kolędnicze  
złożone z chłopców lub młodych kawa-
lerów przebranych w stroje pasterskie, 
a także wcielających się w postacie: 
króla Heroda, żołnierzy rzymskich, Tur-
ków, Cyganów, Żydów a także Diabła 
i Śmierci.  Wchodząc do domów, po-
zdrawiali gospodarzy, śpiewali, wygła-
szali życzenia zdrowia i urodzaju, a 
także odgrywali różne scenki związane 

z biblijnymi narodzinami Chrystusa. Na 
koniec prosili o kolędę – datek, któ-
ry stanowiło świąteczne jedzenie lub 
drobne pieniądze.  W Małopolsce gru-
py kolędnicze nazywano „Szczodraka-
mi” lub „Drabami”. Ich występom czę-
sto towarzyszyły specjalne akcesoria, 
a także wybrane 
specjalnie scen-
ki . Stąd też róż-
ne rodzaje kolę-
dowania. Młodzi 
chłopcy  kolę-
dowali tradycyj-
nie  z „Gwiazdą 
Bet le jemską”, 
dużą, własno-
ręcznie przygo-
towana gwiaz-
dą z papieru i 
bibuły umiesz-
czoną na drąż-
ku i obrotową 
bądź niewielką 

małą „Szopką” imitująca betlejemska 
stajenkę. Młodzi kawalerowie i męż-
czyźni  kolędowali ze zwierzęcą masz-
karą  „Turoniem”, który wedle wierzeń 
bodąc rogami domowników zapewniał 
płodność i witalne siły. Znacznego ak-
torskiego zaangażowania wymagało 
kolędowanie z „Herodem”, będące 
słowno-muzycznym przedstawieniem 
odnoszącym się do okoliczności naro-
dzin Chrystusa i śmierci Heroda winne-
go rzezi niewiniątek w Judei. Towarzy-
szące przedstawieniom teksty słowne 
i piosenki bywały proste i  często ru-
baszne, dając okazję do dobrej zaba-
wy zarówno gospodarzy jak i aktorów.
    Kolędowanie współcześnie należy 
do tradycji zanikających. Grupy kolęd-
nicze spotkać możemy najczęściej na 
przeglądach Zespołów Obrzędowych. 
W przeszłości kolędnicy spotykani byli 
niemal w każdej miejscowości. Rów-
nież w Libiążu i gminie Libiąż  działały 
grupy kolędnicze.  W zbiorach Muzeum 
w Chrzanowie znajdują się fotografie 
członków grupy kolędniczej chodzącej 
z „Herodem” w 1943 roku. W Żarkach 
młodzi chłopcy kolędowali z „Gwiazdą” 
jeszcze w latach 70-80 tych XX wieku, 
z „Herodem” chodzono także w Grom-
cu w latach 60-tych XX w. W archiwum 
chrzanowskiego muzeum znajduje się 
scenariusz i opis „Libiąskiej szopki” au-
torstwa ówczesnego kierownika szkoły 
powszechnej w Libiążu Małym – Fer-
dynanda Balona prezentowanej na 
scenie przed II wojną światową, a którą 
odtworzono dla publiczności w 1996 
roku. Towarzysząca spektaklowi ku-
kiełkowa szopka „krakowska” znajduje 
się dziś w zbiorach Muzeum- Nadwi-
ślańskim Parku Etnograficznym w Wy-
giełzowie. 

Marek Grabski
 

Szopka - 1996, wyk. Adam Walusz-
kiewicz
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Z okazji „Barbórki” o libiąskiej kopalni i górnikach można było niejednokrotnie przeczytać na łamach krajowych 
gazet i w czasopismach. 

O „Janinie” napisali…

Starszemu pokoleniu tłumaczyć nie 
trzeba, czym był dla naszego kraju 

– jeszcze kilkadziesiąt lat temu – wę-
giel.  Zresztą samo określenie „czarne 
złoto” nie pozostawia wiele możliwości 
interpretacyjnych. Szczególnie w okre-
sie Polski powojennej, rządzonej przez 
komunistów, to najcenniejsze i najob-
fitsze dobro dawało poczucie pewnej 
niezależności energetycznej, było pod-
stawą zdobywania dewiz na Zacho-
dzie, budziło dumę – wszakże Polska 
była wówczas światowym mocarstwem 
węglowym. 

Węgiel i górnicy byli też jednym  
z ulubionych tematów ówczesnej pra-
sy, radia i telewizji – mediów w tamtych 
czasach sterowanych i kontrolowanych 
przez władze komunistyczne. General-
nie, planując tematykę różnych wydaw-
nictw, stosowane prostą kalkę. Z oka-
zji „Dnia Kobiet” – tematyka kobieca  
i wizyty w mocno sfeminizowanych za-
kładach pracy, z okazji „dożynek” – te-
matyka wiejska i reportaże z PGR-ów, 
z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodo-
wej – ślubowania pierwszaków i wizy-
ty w nowych obiektach szkolnych. Nie 
może zatem dziwić, biorąc pod uwa-

gę znaczenie górnictwa, że z okazji 
„Barbórki” na łamy gazet i czasopism 
z początkiem grudnia masowo trafiała 
tematyka kopalniana. 

Bywało, że i do kopalni „Janina” 
trafiali dziennikarze. Tak też stało się  
w roku 1979, czego efektem był ob-
szerny artykuł i okładka w tygodniku 
„Panorama Północy”. Dziennikarz opi-
sywał początki Libiąża i górnictwa na 
naszym terenie. Sporo miejsca poświę-
cił rozmowie, jaką odbył z ówczesnym 
dyrektorem – Janem Łypem i towarzy-
szącymi mu: Jerzym Koziną i Piotrem 
Budziczem. W artykule zachwalano 
oczywiście czterobryga-
dowy system pracy, który 
miał przynieść ogromny 
wzrost wydobycia węgla. 
Podkreślano wysokie za-
robki i możliwość otrzyma-
nia mieszkania, najpierw 
w domu górnika, potem 
samodzielnego. Narze-
kano na braki kadrowe  
i mocno chwalono się 
inwestycjami, jakie po-
czyniła kopalnia na rzecz 
mieszkańców miasta i 

pracowników: basenem krytym i otwar-
tym, stadionem z krytą trybuną na 
1500 osób, kortami tenisowymi, do-
mem kultury, barem szybkiej obsługi, 
stylową kawiarnią przypominająca gór-
niczy kombajn, ośrodkami  wczasowy-
mi i domkami campingowymi. Bo – jak 
to podsumował autor reportażu - „nie 
samą pracą żyją górnicy, nie tylko tutaj 
w Libiążu, chociaż pracują na schwał”.

oprac. Łukasz Płatek na podst. „Panoramy 
Północy” nr 48 z 2 grudnia 1979 r.
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Nowa ścieżka rowerowa

Muzycznie spotkanie wypełniły Maria 
Chruściel i Małgorzata Piegzik, a o 
stronę literacką zadbali poeci z Libiąża 
Chrzanowa i Myślacho-
wic. 
- W tym roku plany uda-
ło nam się zrealizować w 
90%. Zaczęliśmy z przy-
tupem od letnich spotkań 
w plenerowym ogródku 
kawiarni Nisza, a jesie-
nią wróciliśmy do naszej 
libiąskiej „piwnicy pod 
baranami”, jak potocznie 
nazywamy nasze miejsce 
spotkań. Udało się zapro-
sić fantastycznych poetów jak Józef 
Baran i Juliusz Wątroba. Były wieczory 
poezji góralskiej i sląskiej z artystami 

tamtych ziem. Wszystko złożyło się na 
artystycznie udany czas – podsumo-
wuje Bogusława Chwierut. 

Owocem spotkań poetów w kawiarni 
LCK jest ogólnopolski konkurs „Satyra 
Urobkowa”. W tym roku odbyła się już 

trzecia edycja. Pomimo pandemii po-
ezja w Libiążu ma się dobrze.
- W tej sytuacji jako twórcy mamy z 

jednej strony więcej 
czasu na czytanie i pi-
sanie, z drugiej jednak 
ograniczenia mają rów-
nież wpływ na inwencje. 
Ludzie z niepewności 
dystansują się od spo-
tkań i siłą rzeczy było 
ich mniej również na na-
szych spotkaniach. Jest 
jednak stałe grono. W 
nowym roku ponownie 
zaskoczymy wspaniały-

mi poetyckimi wieczorami – zapowiada 
inicjatorka odkurzania poezji. 

W Niszy zapachniało świętami
Świątecznym koncertem „Bóg się rodzi” poeci podsumowali tegoroczny cykl „Odkurzania poezji”. 

- INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW - 

Współpraca buduje. Nie tylko w przenośni, ale do-
słownie. Efektem dobrej współpracy gminy Li-

biąż i powiatu chrzanowskiego jest ścieżka rowerowa, 
która powstała wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933.

Ścieżka biegnie od wiaduktu w Kroczymiechu aż do ul. 
Leśnej w Libiążu. Powstała na odcinku 1.900 metrów. 
Jej powierzchnia to 4.750 mkw. Została wykonana w 
technologii nawierzchni ulepszonej, tłuczniowej. Do budowy 
wykorzystano tzw. bruzdę przeciwpożarową wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 933. Inwestycja kosztowała ponad 270 tys. 
zł i została zrealizowana przy dofinansowaniu gminy Libiąż, 
która przekazała na ten cel 125 tys. zł. 
- Nowy szlak dla rowerzystów to efekt dobrej współpracy 
gminy i powiatu chrzanowskiego. Wspólnie z wicestarostą 
chrzanowskim Bartłomiejem Gębalą, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, będziemy zabiegać o 
utworzenie ścieżki rowerowej łączącej Libiąż z Chełmkiem. 
Będziemy na ten temat rozmawiać ze starostą oświęcimskim 
i burmistrzem Chełmka – mówi burmistrz Jacek Latko.
Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie dokonał odbioru 
technicznego inwestycji. Na razie pogoda nie sprzyja, 
by korzystali z niej rowerzyści, ale wiosną na pewno 
docenią nowe połączenie. Trasa przebiega w pięknych 
okolicznościach przyrody, wśród drzew i krzewów. 

Gmina z inicjatywą sprawności
Libiąż znalazł się wśród 53 gmin w Polsce wyróżnio-

nych tytułem „Gmina z inicjatywą sprawności”. 

Jak podkreślają przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie przyznane wyróżnienie to uzna-
nie wysiłków podejmowanych przez władze samorządowe 
w podnoszeniu ich sprawności i doskonaleniu sposobów 
stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego.

ZMK administratorem 
krytej pływalni

Administrowaniem krytą pływalnią, która powstaje na 
osiedlu Flagówka, zajmie się Zarząd Mienia Komunal-
nego w Libiążu. Libiąska Rada Miejska uchwaliła nowy 
statut jednostki, rozszerzając jej działalność w zakresie 
administrowania obiektem. Uchwała wejdzie w życie 1 
stycznia 2022 roku. ZMK będzie odpowiadał m.in. za 
zawieranie umów na korzystanie z powierzchni base-
nowej i rekreacyjnej oraz rozwijanie usług w zakresie 
kultury fizycznej, sportu i rekreacji.



12

12 KURIER LIBIĄSKI  - Z BIBLIOTEKI - 

WARTO 
PRZECZYTAĆ

Dorota Milli „Miłość w płatkach śniegu”

Boże Narodzenie to okres, kie-
dy chcemy się radować, śmiać, 
otaczać przyjaciółmi i patrzeć 
optymistycznie w przyszłość. 
Dlatego najlepszą literaturą na 
ten czas będzie pełna humoru 
komedia romantyczna w świą-
tecznym nastroju.
„Miłość w płatkach śniegu” – 
już sam tytuł nastraja pozy-
tywnie, a i treść zapowiada się 
zachęcająco. Dwaj Przyjaciele 

Albert i Wacław wpadają na diabelski plan wyswa-
tania swoich dzieci. Albert ma 4 córki, a Wacław 
tylko jednego syna… Co z tego planu wyniknie? 
Czy tym razem także czeka nas świąteczny cud? 
 
Książka pełna humoru, wesołych dialogów i nagłych 
zwrotów akcji, a do tego pełna ciepła i optymizmu. 
Jak potoczą się losy czterech kandydatek na żonę i 
jednego kandydata na męża, któremu tak napraw-
dę najlepiej samemu? Jak Ciotka „Godzilla” zapa-
nuje nad swoimi bratanicami? Czy w XXI wieku jest 
jeszcze miejsce na staroświeckie swatanie i kojarze-
nie par? Jak spędzą święta bohaterowie powieści? 
Dowiecie się tego wypożyczając „Miłość w płatkach 
śniegu” Doroty Milli z Biblioteki Głównej lub z Filii nr 
1 w Żarkach. 

Polecam – Aneta Gwóźdź, MBP w Libiążu

Podsumowanie konkursu Libiąska Bajka Profilaktyczna

Podsumowanie organizowanego corocznie przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną oraz Urząd Miejski w Libiążu konkursu 
literackiego „Libiąska Bajka Profilaktyczna”, odbyło się tym razem 
w sali kinowej Libiąskiego Centrum Kultury. Gościem spotkania był 
Jan Mela- najmłodszy w historii zdobywca biegunów północnego 
i południowego w jednym roku i pierwszy niepełnosprawny, 
który dokonał tego wyczynu. Opowiedział zebranej młodzieży z 
libiąskich szkół o swoim życiu, o trudach jakie musiał pokonać w 
powrocie do normalności po wypadku, którego doznał. Przekazał 
młodzieży, że należy walczyć o swoje marzenia i pokonywać 
własne słabości, nawiązując do tych wszystkich problemów, które 
młodzież poruszała w swoich pracach nadesłanych na konkurs. 
Spotkanie z nim było niezwykle motywujące, a gość swoją 
charyzmą i otwartością nastroił wszystkich do optymistycznego 
patrzenia w przyszłość. 

Spotkanie autorskie z Bogusławą Chwierut
Na spotkaniach autorskich w naszej bibliotece gościliśmy już 
wielu znanych i poczytnych pisarzy oraz osoby popularne w 
świecie kultury, jak chociażby Wojciecha Chmielarza, Roberta 
Makłowicza, Krzysztofa Zanussiego, Barbarę Gruszkę – Zych, 
Wojciecha Jagielskiego, Sławomira Kopera, Annę Kamińską, 
Magdalenę Majcher, Martę Fox, Wiolettę Piasecką, i wielu in-
nych. Ale że nasze miasto może się pochwalić utalentowany-
mi osobami, dlatego na listopadowym spotkaniu w Bibliotece 
Głównej gościliśmy mieszkankę Libiąża - Bogusławę Chwie-
rut, która w swoim dorobku posiada tomiki poezji ”Babski 
comber”, Przeniknąć” i „Dotyk”, a także parę innych antologii 
oraz powieści „Zielony szlak”, „Podlotek” i „Geometria uczuć”. 
Wiersze publikuje na łamach gazety lokalnej” Kurier Libiąski” 
oraz w wielu grupach na stronach poetyckich i swojej stronie 
internetowej. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, a tak-
że osobą bardzo aktywną kulturalnie i fizycznie. Lubi długie 
spacery, podczas których fotografuje przyrodę. Efektem tych 
zamiłowań jest pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym 
„Pejzaże Gminy Libiąż”, którego organizatorem była MBP w 
Libiążu, a rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokon-
kursowej odbyło się podczas spotkania autorskiego. 
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„Gwarek Cup ’2021”
Za nami kolejny udany Ogólnopolski Turniej Karate Ky-

okushin o Puchar Burmistrza Libiąża. 

Brązowa Jagoda 
Wzorowa praca szkoleniowa w li-
biąskiej sekcji Chrzanowskiego 
Klubu Karate znów zaowocowała 
olbrzymim sukcesem. 

Na Mistrzostwach Polski Karate Ky-
okushin U-21 w Radzyminie pod-
opieczne Zbigniewa Zielińskiego 
zajęły bardzo dobre miejsca w kon-
kurencji kata. Sensei Jagoda Lin-
czowska zajęła 3 miejsce i zdobyła 
brązowy medal, a 
Sensei Agnieszka Lipińska zakończy-
ła na bardzo dobrym 5 miejscu. 

W ostatnim czasie w Chrzanowskim Klubie Karate 
Kyokushin sekcja Libiąż zawodnicy podnieśli swoje 
i tak już nie małe umiejętności. Na czarny pas zdali 
Jagoda Linczowska, Agnieszka Lipińska i Leszek 
Wilczak. 4 dan czarnego pasa zdobył z kolei Jan 
Mąsior. 

Podczas libiąskiego turnieju w wewnątrzklubowej rywalizacji zmierzyli się naj-
młodsi adepci tej dyscypliny sportu:

Kategoria „lekki kontakt 
pierwszy krok” chłopców:
1. Filip Gładys
2. Wiktor Ławigus 
3. Tadeusz Arkit i Piotr Woj-
dyła

Kategoria dziewczynki 
„bez kontaktu pierwszy 
krok”:
1. Milena Bogacz
2. Oliwia Dyląg
3. Idaria Baran i Lena Do-
niecka

Dzieci bez kontaktu 4-5 lat:
1. Leonard Piwowarczyk
2. Kijan Phimphachanh
3. Adam Lamch i Dawid Kos

Filip Tyralik z rodzicami

Dzieci bez kontaktu 6-7 lat:
1. Piotr Dyląg 6-7
2. Franciszek Długosz
3. Krzysztof Rachwał i Stanisław Bandoła

Tradycyjnie wszystkich zawodników 
turnieju przywitali: organizator turnieju 
Shihan Zbigniew Zieliński oraz Bur-
mistrz Libiąża Jacek Latko i Wicestaro-
sta chrzanowski Bartłomiej Gębala.
W VI edycji na matach libiąskiej hali 
sportowej wzięli udział zawodnicy z 
Myślenic, Wrocławia, Libiąża, Chrza-
nowa, Siemianowic Śląskich, Rudy 
Śląskiej, Zabrza, Częstochowy, Dukli, 
Krosna, Jasła, Katowic, Gliwic, Orze-
sza i Niwic. Po raz pierwszy libiąski tur-
niej odwiedzili zawodnicy klubu Sokol 
Přerov z Czech. W sumie w libiąskim 
turnieju wzięło udział aż 220 zawodni-
ków z 17 klubów. 
Młodzi sportowcy rywalizowali w kon-
kurencjach Kata i Kumite. Najlepszą 
Zawodniczką Turnieju została Katarzy-
na Kasperska z Siemianowic Śląskich, 
a Najlepszym Zawodnikiem Turnieju 
Dawid Burkat z Myślenic. 
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła 
Myślenicka Akademia Karate „Byak-
ko”, drugie miejsce zajął Wrocławski 
Klub Karate Kyokushin - Agnieszka i 

Sylwester Sypień, a 
trzecie Siemianowic-
ki Klub Kyokushin 
Karate Dojo Andrzej 
Manecki. 
Turniej był znakomitą 
okazją do nagrodze-
nia wyróżniających się zawodników li-
biąskiego klubu. Nagrody i podziękowa-
nia od wicestarosty powiatu chrzanow-
skiego Bartłomieja Gębali i  burmistrza 
Libiąża Jacka Latko Libiąż otrzymali 
Jan Mąsior, Marek Ceglarz, Agnieszka 
Lipińska, Jagoda Linczowska, Wiktoria 
Kasprzyk, Oliwia Kocot, Gabriel Zapo-
toczny, Natalia Uziel, Dawid Skraba, 
Jakub Furga, Maja Zapotoczny oraz 
Bartłomiej Kamiński. 
W trakcie  zawodów odbyła się akcja 
charytatywna SERCE dla Emanuela. 
Dzięki hojnym darczyńcom udało się 
uzbierać kwotę w wysokości 8 160 zł . 
Jednym z młodych karateków, który wy-
stąpił w turnieju był reprezentant Libią-
ża Filip Tyralik. Ma 8 lat, a tę dyscyplinę 
sportu uprawia od 2 lat.  

– Dzięki karate 
czuje się pew-
niej, podoba mi 
się trening i wal-
ki. Jestem bar-
dziej wysporto-
wany, wcześniej 
nie umiałem np. 
zrobić kopnię-
cia prostą nogą, 
a teraz już tak. 
Moim marze-
niem jest mieć 
czarny pas – 
zdradza libiąża-
nin. 
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Miło, radośnie, mikołajkowo!

Gdziekolwiek się pojawiał wywoływał szczery uśmiech na twarzy najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 
Spotkania ze świętym Mikołajem, zorganizowane przez Libiąskie Centrum Kultury, cieszyły się sporym zain-

teresowaniem. 

W Kosówkach został przez dzieci zasypany prezentami w postaci kartek i ozdób świątecznych, własnoręcznie wykonanych 
wcześniej na warsztatach plastycznych pod okiem instruktorów LCK.   

Również w Gromcu i Żarkach najmłodsi nie tylko oczekiwali na prezenty, ale również przygotowali dla Mikołaja wierszyki i 
piosenki. Mogli również popisać się kondycją, wykonując dla Mikołaja ćwiczenia fizyczne. Prezentem był również spektakl 
teatralny „Lodowa kraina”, w którym mieli szanse zagrać najmłodsi widzowie. W każdej ze świetlic LCK odbyły się również 
świąteczne warsztaty plastyczne. 

W Libiążu Mikołaj spotykał się z 
dziećmi przed seansami filmów ani-
mowanych w Ale!Kino. W zamian za 
wiersze, piosenki i wykonane ćwicze-
nia gimnastyczne, dzieci otrzymywały 
słodycze. Co najważniejsze, wszyst-
kie z nich obiecały świętemu Mikoła-
jowi być grzeczne.  



15

15KURIER LIBIĄSKI  

REKLAMA

Przedszkolni artyści
Przedszkole samorządowe nr 1 było organizato-

rem gminnego konkursu plastycznego „Koloro-
wa przyroda”. 

Konkursowe prace eksponowane były w Libiąskim 
Centrum Kultury, gdzie również wyłoniono laureatów. 
Wśród czterolatków najlepsi byli Milan Doległo z 
Przedszkola Samorządowego nr 3 w Libiążu, Emilia 
Klamka z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Libiążu 
i Tola Szyjka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Gromcu. W kategorii 5-latków I miejsce zdobyła Zosia 
Szarek z PS nr 3, drugie miejsce zajęła Gabriela Kądzior 
z PS nr 1, a trzecie Nadia Klimczak z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego nr 2 w Libiążu. W najstarszej grupie 
przedszkolaków, czyli sześciolatków najlepsza była 
Liliana Rodzińska (PS nr 2), przed Marceliną Kanią (PS 
nr 1) i Wiktorem Chowańcem (PS nr 2). 

Wróżby, czary, oryginalne stroje i świetna zabawa 
towarzyszyły zabawie Andrzejkowej dla najmłodszych, 
zorganizowanej 27 listopada przez Libiąskie Centrum 
Kultury.

- KULTURA - 
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