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Taneczna sobota

Święto miasta zainaugurował 
występ libiąskiej sekcji Chrza-
nowskiego Klubu Karate Ky-
okushin. Mieszkańcy na własne 
oczy mogli zobaczyć umiejęt-
ności naszych reprezentantów, 
którzy zakończyli bardzo udany 
i obfitujący w medale oraz zwy-
cięstwa sezon. Po nich na scenie, 
ale też przed nią zaprezentowali 
się uczestnicy Festiwalu Twór-
czości Dziecięcej i Młodzieżo-
wej. W sumie wystąpiło ponad 
300 uczestników. Były zespoły 
i duety taneczne, wokaliści, in-
strumentaliści, recytatorzy. 
- Gram na saksofonie już 
czwarty rok. Zachęciła mnie 
do tego moja była nauczycielka 
gry na fortepianie, pani Anna 
Kumanek – wyjaśnił po wystę-
pie Jakub Surma. 
- Bardzo mi się podobało, 
uwielbiam ten instrument i jak 
Kuba na nim gra – dzieliła się 
wrażeniami Anna Surma, mama 
młodego saksofonisty. Najbar-
dziej widowiskowe były jednak 
występy taneczne. Kolorowe 
stroje, duża liczba występują-
cych i rekwizyty – to wszystko 
tworzyło barwne widowisko. 
- Choreografię ćwiczyliśmy od 
października. Mieliśmy trochę 
problemów z frekwencją na 
zajęciach i liczebnością zespo-
łu więc stres był. Cieszę się, że 
udało się wystąpić z minifor-
macją i coś pokazać – mówiła 
Marta Zając chwilę przed po-
kazem tańca w wykonaniu ze-
społu RDS Boom działającego 
przy UKS „Górnik”. 
Po Festiwalu zebranych na 
Placu Słonecznym zabawiał 
kabaret Kałasznikof, a później 
zespół MUS. Jak wypadł?
- Super. Ostrzejsze granie, ta-
kie lubimy. Teraz Ivan, jutro też 

przyjdziemy – stwierdziła Hali-
na Bułakowska. 
- Bardzo do przyjęcia, zarówno 
jeśli chodzi o kwestię artystycz-
ną, jak i techniczną, bo wszyst-
ko było dobrze słychać – uznał 
towarzyszący jej pan Jan. 
Sobotnią gwiazdą wieczoru był 
Ivan Komarenko. Artysta dał 
emocjonalny i eteryczny wy-
stęp. Na bis nie zabrakło jego 
największego hitu, czyli utwo-
ru „Czarne oczy”. 

Mocne uderzenie Agnieszki

Niedziela w większo-
ści również należała do 
dzieci. Na Placu Sło-
necznym trwał piknik 
rowerowy. Chętni mogli 
spróbować jazdy m.in. 
na tandemie, rowerze 
przeciwskrętnym, a tak-
że innych, nietypowych 
jednośladach. Nie tylko 
zabawa, ale też nauka – 
tak wyglądał program 
artystyczny przygoto-
wany przez animatorów 
z Kreatywnego Kącika 
w Libiążu. Późnej na 
scenie zaśpiewały Na-
talia Sroka i Magdalena 
Głąb  pobierające lek-
cje śpiewu u Agaty Ko-
gut przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 
im. Mikołaja Koper-
nika w Zatorze. Obie 
wokalistki są finalist-
kami i laureatkami kon-
kursów ogólnopolskich 
i międzynarodowych. 
Po nich zaprezentowali 
się studenci Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku 
w Libiążu: Edward To-
toń i Zbigniew Bolek. 
Panowie zaśpiewali i 
zagrali na gitarach kil-

ka utworów i ustąpili miejsca 
krakowskiemu zespołowi The 
Perfumes. Duże oklaski zebrał 
za swój występ libiąski Luna-
tyk, supportujący Agnieszkę 
Chylińską z zespołem. Gdy 
gwiazda pojawiła się na scenie 
Plac Słoneczny był szczelnie 
wypełniony. Artystka pokazała 
sceniczną klasę. Ekspresyjna, 
charyzmatyczna, szybko zła-
pała kontakt z publicznością. 
Choć koncertowała blisko pół-
torej godziny i bisowała, dla 
niektórych to i tak było zbyt 

krótko. Szczególnie dla fanów, 
którzy na jej pojawienie się w 
Libiążu czekali od niedzielne-
go poranka. 
- Od kilku lat jeździmy za nią 
wszędzie. Przyciąga nas do niej 
jej charakter i muzyka. Uwiel-
biamy jej piosenki – tłumaczyły 
– Emilia Szydłowska z Chrza-
nowa i Magdalena Tobiasz  
z Krakowa.  Szacunkowo, we 
wszystkich wydarzeniach zwią-
zanych z tegorocznymi Dniami 
Libiąża wzięło udział ok. 8 tys. 
osób. 

REKLAMA

Tegoroczne Dni Libiąża trwały w dniach 16-17 czerwca. Wydarzenia na Placu Słonecznym, a szczególnie wieczorne koncerty 
przyciągnęły tłumy. 

Dni Libiąża 2018

Drodzy Czytelnicy, 

trzymacie w rękach czerw-
cowego Kuriera Libiąskiego. 
Za nami Dni Libiąża 2018. W 
numerze znajdziecie obszerną 
relację z dwudniowego świę-

ta miasta, a także rozmowy z 
Ivanem Komarenko i wokalistą 
libiąskiego Lunatyka. Byliśmy 
na Pikniku Kawaleryjskim w 
Gromcu, drugiej edycji biegu 
Libiąska Dziesiąteczka. Ra-
zem z libiąskimi krwiodawca-

mi świętowaliśmy półwiecze 
ich klubu. Mamy informację o 
otwarciu wodnego placu zabaw 
i letniego basenu, a z burmi-
strzem rozmawiamy o realizo-
wanych w gminie inwestycjach. 
Pokazujemy jak podczas kolej-

nego etapu rewitalizacji zmieni 
się miasto, a dzieci i młodzież 
zapraszamy do spędzenia wa-
kacji z Libiąskim Centrum 
Kultury. Nie zapominamy też o 
stałych rubrykach.
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WIEŚCI Z GMINY

Burmistrz Libiąża Jacek Latko i Libiąskie Centrum Kultury składają wyrazy wdzięczności mieszkańcom Gminy Libiąż  i gościom  
z zewnątrz za liczny i kulturalny udział w obchodach Dni Libiąża 2018. Za pomoc w organizacji tegorocznego święta gminy 
Libiąż dziękujemy szczególnie:

Ochotniczym Strażom Pożarnym OSP Libiąż i OSP Moczydło
Opiekunom i uczestnikom Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej 
Chrzanowskiemu Klubowi Karate Kyokushin sekcja Libiąż
Towarzystwu Wspierania Sportu „Sokrates”
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” Libiąż
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie

Serdeczne podziękowania kierujemy do hojnych sponsorów Dni Libiąża 2018, którymi byli: 
          

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Dolomit” w Libiążu
- Thermoplast Sp. z o.o. z Libiąża         
- Carbo Asecura S.A. z siedzibą w Tychach       
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w  Chrzanowie
- Bank Spółdzielczy w Chrzanowie         
- Bank Pekao S.A. oddział Libiąż
- Firma Oriflame Dyrektorzy Krystyna Kawałek i Małgorzata Budniak 
- Nadwiślańska Spółka Energetyczna Spółka z o.o z Brzeszcz    
- Gościniec na Rozdrożu        
- Kreatywny Kącik z Libiąża Krzysztof Pisarek      
- Edbud – Firma Remontowo-Budowlana z Libiąża – właściciel Edward Wątroba  
- Restauracja Nata
- Grafikon Drukarnia i Wydawnictwo
- Szkoła Językowa Klinika Obcego Języka, Angelika Kozub 

Na specjalnym stoisku podczas tegorocznych Dni Libiąża dzie-
ci mogły dowiedzieć się czegoś o ekologii. 

Eko Dni Libiąża
Eko-zmagania 2018 to zorganizowany przez gminę konkurs dla 
dzieci polegający na rozwiązywaniu zadań, rebusów, krzyżówek i 
zagadek z zakresu ekologii, ochrony środowiska i tematyki niskiej 
emisji. To jeden z elementów kampanii edukacyjnej realizowanej 
przez Libiąż w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Obniżenie 
poziomu niskiej emisji na obszarze Gminy Libiąż poprzez 
wymianę starych kotłów węglowych na kotły gazowe”.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Mogły 
one poza zabawą dowiedzieć się wielu nowych i ciekawych 
rzeczy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i problemu niskiej 
emisji. Na zakończenie konkursu każdy jego uczestnik otrzymał 
symboliczny prezent.

Festiwal Twórczości Dziecięcej 
- Dni Libiąża 2018
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Stawką zmagań były trofea 
Burmistrza Libiąża Jacka Lat-
ko. Dwunastu zawod-
ników rywalizowało  
w turnieju tenisa ziem-
nego zorganizowane-
go przez Towarzystwo 
Wspierania Sportu 
„Sokrates”. Bezkon-
kurencyjny okazał się 
Patryk Horst z Chełm-
ka, drugie miejsce za-
jął Paweł Kasperczyk, 
trzecie Zygmunt Sroka, 
a czwarte Sławomir Ci-
choń.  
Na boiskach plażowych 
równolegle odbywał 
się Finał Małopolski 
Juniorów w Siatkówce 
Plażowej, do którego 
zakwalifikowało się 
dwanaście najlepszych 
par z całego wojewódz-
twa, z czego aż cztery 
z Libiąża. Turniej w 
Libiążu przygotował  
Uczniowski Klub Spor-

towy "Jedynka" Libiąż. Naj-
lepsi w nim okazali się nasi 

reprezentanci Wojciech Sume-
ra – Karol Zduleczny. Drugie 

miejsce zajęła para Wawelu 
Kraków Piotr Pelc – Igor Ku-

bera, trzecie zajęli libią-
żanie Bartosz Kulak i 
Jan Mól, a czwarte Piotr 
Juruś – Adam Gryga z 
klubu Jedynka Biecz. 
Pozostałe pary UKS Je-
dynki Libiąż uplasowały 
się na miejscu 5 Maciej 
Matlak – Kacper Obryc-
ki oraz na miejscu 9 para 
Łukasz Nowak – Michał 
Kłakus. Czołowa czwór-
ka zawodów uzyskała 
awans do dalszego etapu 
rozgrywek mistrzostw 
naszego kraju. 

Najlepszym sportowcom 
obu turniejów puchary, 
nagrody i medale ufun-
dowane przez Libiąskie 
Centrum Kultury wręczył 
osobiście Burmistrz Ja-
cek Latko. 

WIEŚCI Z GMINY

Tegorocznemu świętu naszego miasta tradycyjnie towarzyszyła rywalizacja sportowa na kortach tenisowych i boiskach do siat-
kówki plażowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Libiążu. 

Sportowe Dni Libiąża

Z Ivanem Komarenko, jedną z gwiazd Dni Libiąża 2018, o karierze, duetach i miłosnych pio-
senkach rozmawia Maciej Kozicki. 

O miłości można śpiewać do końca życia
Maciej Kozicki:- Był czas, że 
„Czarne oczy” nuciło pół Pol-
ski. Potem przez pewien czas 
było o panu ciszej. Co wtedy 
pan robił?
Ivan Komarenko: - Pracowa-
łem na scenie, grałem koncerty, 
nagrywałem nowe utwory, krę-
ciłem teledyski, wydawałem 
płyty. To robię także dzisiaj. 
Czy pana pochodzenie spra-
wia, że łatwiej tworzyć mu-
zykę? 
- Moja rodzina nie ma wy-
kształcenia muzycznego, ale 
jest dość muzykalna. Dość 
szybko uzmysłowiłem sobie, 
że chcę z tym związać swoją 
przyszłość, kształcić się w tym 
kierunku. Jednak oprócz chęci 
trzeba mieć zdolności i talent. 
W mojej duszy z pewnością gra 

muzyka co było ułatwieniem. 
Poza tym marzenia trzeba re-
alizować, mieć siłę, aby iść do 
przodu. W przeciwnym razie 
zostają tylko marzeniami. 
Na koncie ma pan kilka du-
etów. Jak wygląda nagrywa-
nie takich piosenek?
- Jeśli duet jest dobrze dobra-
ny, to wszystko idzie „jak z 
płatka”. Ważne, żeby relacja 
między wykonawcami była 
naturalna. To jest szczegól-
nie istotne przy wykonaniach 
damsko-męskich, gdy piosen-
ki są o miłości, a zwykle tak 
jest. Emocje i uczucia muszą 
się pojawić. Trzeba je pokazać 
i przekazać publiczności, bez 
tego piosenki nie ma. 
O czym śpiewa pan najchęt-
niej? 

- O miłości, ona jest uniwersal-
na, różnorodna. Można śpie-
wać o niej do końca życia i być 
szczęśliwym. Zresztą prak-
tycznie wszystkie piosenki są 
o miłości, tylko opowiadają o 
niej w różny sposób. 
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NASZA HISTORIA

Odbudowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - jednego z ojców polskiej niepodległości -  będzie dziejową sprawiedliwością 
oraz ukłonem dla pokoleń naszych dziadków i pradziadków, które ten pomnik na ziemi libiąskiej wybudowały.

Powrót Marszałka do Libiąża

W związku ze stuleciem 
odzyskania niepod-
ległości planowana 

jest rekonstrukcja przedwojen-
nego pomnika Józefa Piłsud-
skiego. Pierwowzór powstał po 
śmierci Marszałka w 1935 r.,  
a jako lokalizację wybrano 
wówczas okolice stacji kolejo-
wej w Libiążu Małym - miejsce 
w tamtym okresie wystarczają-
co prestiżowe i często uczęsz-
czane przez mieszkańców obu 
Libiąży, którzy skazani byli na 
komunikacyjny monopol kolei.

Na postawie zachowanej fo-
tografii stwierdzić można, że 
pomnik postawiono po lewej 
stronie budynku dworcowego  
- patrząc od strony stacji  
- a jego konstrukcja składała 
się potężnej bryły kamienia,  
zapewne lokalnego dolomitu,  
w którym wykuto popiersie 
Marszałka (dobrze widoczna 
na zdjęciu twarz Józefa Piłsud-
skiego nie była raczej meta-
licznym odlewem, ale z dużym 
prawdopodobieństwem uznać 
ją można za ingerencję fotogra-
fa, dokonaną już po wykonaniu 
zdjęcia - kwestia wymaga wy-
jaśnienia, najlepszym byłoby 
do tego inne zdjęcie). Całość 
zwieńczona była osobnym blo-
kiem kamiennym z pięknym 
orzełkiem legionowym.

Wojenne i powojenne losy 
pomnika Marszałka nie są do-
kładnie znane, a nieliczne re-
lacje mieszkańców są niestety 
sprzeczne. Usłyszeć można, że 
został on zniszczony jeszcze 
przez Niemców, przez komuni-
stów po wojnie lub - co jest naj-
mniej prawdopodobne - dopiero 
w latach 70. XX w. Być może 
jednak - i taką hipotezę odważę 
się tutaj postawić, opierając ją 
jednak wyłącznie na przypusz-
czeniach - że Niemcy i powo-
jenni komuniści demolowali 
pomnik stopniowo, usuwając 
orła, potem postać Marszałka,  
a informacje o usunięciu po-
mnika w latach 70. dotyczyć 
mogły tylko smutnych pozosta-
łości - szczególnie jeśli weźmie 

się pod uwagę fakt, że był on 
wykonany z dolomitu, nie-
szczególnie odpornego na wa-
runki atmosferyczne. 

Przy okazji obchodów setnej 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości pomnik poświęcony 
Marszałkowi Józefowi Piłsud-
skiemu - w uproszczonej for-
mie - ma zostać odbudowany 
przy ul. Górniczej, powyżej 

Libiąskiego Centrum Kultu-
ry, przed budynkiem Zespołu 
Szkół. Zmiana lokalizacji jest 
podyktowana faktem, że ak-
tualnie życie Libiąża już nie 
koncentruje się koło stacji,  
a w nowym miejscu atutem jest 
bliskość kościoła, szkoły, przy-
chodni, domu kultury, położe-
nie pomiędzy dwoma wielkimi 
osiedlami oraz bliskość ulicy, 

którą codziennie przejeżdża-
ją setki pracowników kopalni. 
Dodatkowym argumentem jest 
również nadanie Technikum w 
Zespole Szkół - w sąsiedztwie 
którego pomnik będzie umiesz-
czony - Marszałka Józefa Pił-
sudskiego jako patrona.

oprac. Łukasz Płatek
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W piątkowe popołudnie na Placu Słonecznym zaroiło się od mundurów uczestników XII Powiatowego Dnia Strażaka. 

Strażackie święto w Libiążu
W uroczystym apelu udział 
wzięli strażacy Komendy Po-
wiatowej PSP w Chrzanowie, 
delegacje jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z 
terenu powiatu chrzanowskie-
go wraz z pocztami sztanda-
rowymi, poczet sztandarowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Chrzanowie oraz zaproszeni 
goście m.in.: senator Andrzej 
Pająk, zastępca Małopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
PSP - st.bryg. Marek Bębenek, 
kapelani: ks.bryg. Władysław 
Kulig - kapelan Małopolskich 
Strażaków, ks. proboszcz Jan 
Molanda – kapelan Chrzanow-
skich Strażaków oraz ks. Mi-
chał Kliś – Kapelan OSP MG 
Libiąż, starosta chrzanowski 
Janusz Szczęśniak oraz przed-
stawiciele władz powiatu, 
gmin, zaprzyjaźnionych służb 
i instytucji.
W trakcie uroczystości symbo-
licznie uczczono 100-lecie od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości i upamiętniono minutą 
ciszy wszystkich poległych w 

walkach o niepodległość na-
szego kraju. 
Z okazji Dnia Strażaka w 
uznaniu zasług dla ochrony 
przeciwpożarowej strażacy 

otrzymali odznaki resorto-
we i korporacyjne. Poza tym 
Komendant Hufca ZHP w 
Chrzanowie wyróżnił „Złotą 
odznaką za zasługi dla Huf-

ca Chrzanów” burmistrza Li-
biąża Jacka Latko, jednostki 
OSP Chrzanów, OSP Libiąż 
oraz OSP Moczydło. Nastąpiło 
również symboliczne wręcze-
nie kluczyków i dokumentów 
do przekazywanych niedaw-
no do KP PSP w Chrzanowie 
nowych samochodów: ratow-
niczo-gaśniczego do działań 
w trudno dostępnym terenie, 
ciężkiego samochodu specjal-
nego ratownictwa techniczne-
go oraz samochodu specjalne-
go rozpoznania ratowniczego. 
Zebrani na Placu Słonecznym 
mieszkańcy obejrzeli poka-
zy ratownictwa drogowego, 
udzielania pierwszej pomocy 
oraz sposobu gaszenia płoną-
cego oleju.  
Tradycją święta strażaków jest 
przekazanie sztandaru Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP 
RP w Chrzanowie w pieczę 
kolejnej gminie. Od tegorocz-
nego Dnia Strażaka zaszczytną 
funkcję pocztu pełnią strażacy 
z Libiąża.

O realizowanych i zaplanowanych inwestycjach, a także problemach ze znalezieniem wykon-
awców i budowie basenu z burmistrzem Jackiem Latko rozmawia Maciej Kozicki.

Basen na pewno powstanie
Maciej Kozicki: - Ten rok jest 
szczególny. Na inwestycje w 
budżecie mamy rekordową 
kwotę ponad 20 milionów 
złotych. Jak przebiega ich re-
alizacja?  
Jacek Latko: - Tak duży plan 
inwestycyjny to ogromna ra-
dość. To także wyzwanie, bo 
mamy pewne trudności. Nie 
z pieniędzmi, ale ze znalezie-
niem wykonawców. Na szczę-
ście na inwestycje na drogach 
gminnych wszystkie przetargi 
pomyślnie rozstrzygnęliśmy. 
Część prac już się rozpoczęła, 
jak na przykład modernizacja 
ul. 11 Listopada. Korzystając 
z okazji, przepraszam miesz-
kańców za trudnienia. Musi-
my to przetrzymać i pamiętać, 
że nowe drogi posłużą nam 
wszystkim. Realizowane są też 

roboty na placach zabaw przy 
wieżowcach, przy ul Jaworowej 
i w Żarkach przy ul. ks. Mroza. 
W czym więc problem? Fir-
my nie przystępują do prze-
targów? 
- Bywają takie, gdzie nie ma 
żadnych ofert. Tak było na 
przykład, gdy szukaliśmy firmy 
do budowy ronda przy poczcie. 
Przy pierwszym przetargu była 
tylko jedna propozycja o prze-
szło milion złotych przekra-
czająca nasz kosztorys. Przy 
drugim – żadnego zgłoszenia. 
Trzeci: ten sam przedsiębiorca 
i ta sama kwota, znów ponad 
milion więcej. 
Rondo jednak powstanie?
- Tak. Mamy ustalenia z urzę-
dem marszałkowskim, że po 
połowie dołożymy do tego za-
dania. W tym roku inwestycja 

się rozpocznie, a czy zakończy 
-  to już zależy od pogody. Nasz 
udział w zadaniu to blisko 2 
mln zł.
Patrząc rok, dwa lata wstecz 
– po przetargach zawsze zo-
stawały oszczędności, dzięki 
którym były realizowane do-
datkowe zadania. Teraz sytu-
acja się odwróciła. 
- Pieniądze zostawały. Zwy-
kle 20 - 30 procent w stosun-
ku do kosztorysu. Ten rok jest 
odmienny, rynek dyktuje inne 
warunki. Przyczyny są różne, 
wzrosły ceny materiałów, ro-
bocizny, firmy mają problemy 
ze znalezieniem pracowników. 
Pojawiły się pieniądze unij-
ne i wiele gmin chce je zago-
spodarować. Jest konkurencja 
między samorządami i firmy 
budowlane mogą „przebierać” 

w ofertach, dyktować warunki. 
Taką sytuację mamy nie tylko 
w Libiążu, ale w całym kraju. 
O ile inwestycje drogowe uda-
ło się dograć, z pozostałymi nie 
jest tak dobrze. Trzeba do nich 
dokładać. Na szczęście więk-
sze wydatki udaje się pokryć 
z oszczędności pojawiających 
się w innych strefach. 
Co w tej sytuacji z zaplano-
waną budową basenu?
- Jesteśmy zdeterminowani, 
pływalnia na pewno powstanie. 
Nasz kosztorys sięga 20 milio-
nów. Weryfikujemy go ponow-
nie, bo finalny koszt trudno w 
obecnej sytuacji przewidzieć. 
Przetarg chcemy ogłosić w lipcu. 
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Projekt rewitalizacji dofinansowany!
7 czerwca w Urzędzie Miejskim w Libiążu miało miejsce uroczyste 
podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Kontynuacja rewitalizacji 
przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja  
i Górniczej”. Naszą gminę reprezentował burmistrz Jacek Latko, a władze 
Województwa Małopolskiego wicemarszałek Stanisław Sorys i Grzegorz 
Lipiec – członek zarządu. - To przypieczętowanie i sfinalizowanie pewnego 
etapu przedsięwzięcia. Pieniądze, które dostaniemy z Unii Europejskiej są 
już pewne – mówi burmistrz. - Jest jednak zbyt wcześnie, aby odetchnąć  
z ulgą. Przed urzędnikami ogłoszenie przetargów i wybór wykonawców, 
co w obecnej sytuacji może nastręczać pewnych trudności (więcej na ten 
temat w rozmowie na s. 5 – przyp. red). 
- Jeden już udało nam się rozstrzygnąć, na przebudowę zajezdni autobusowej. Zadanie obejmie m.in. wykonanie nowej 
nawierzchni, peronów z wiatami i uruchomienie punktu handlowego z biletami i prasą. Zamontowane zostaną zegar, 
tablica informacyjna i punkt informacyjny. Dworzec ma być komfortowy dla podróżnych, ale też stać się wizytówką naszego 
miasta. Realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku – dodaje szef gminy. 
Libiąski projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 11 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działania: 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania: 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.  
Jest on kontynuacją projektu rewitalizacji rozpoczętego w latach 2010-2011 pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej  
w rejonie 1 Maja i Górniczej - głównych ulic miasta Libiąża - Etap I”,dofinansowanego ze środków Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

„Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej 
miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja 
i Górniczej” obejmuje realizację następujących 
sześciu zadań rewitalizacyjnych zlokalizowanych 
wzdłuż głównych ulic miasta Libiąża: Piłsudskiego, 
1 Maja i Górniczej (czyli od dworca kolejowego do 
bram kopalni):

Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP 1) 
w celu przystosowania go do potrzeb osób 
starszych.
Adaptacja skrzydła budynku Szkoły 2) 
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Libiążu na potrzeby przedszkola z oddziałami 
integracyjnymi.
Modernizacja budynku i zagospodarowanie 3) 
terenu przy ul. Piłsudskiego 4 w Libiążu.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 4) 
w rejonie skrzyżowania ulic: 1 Maja, 
Chrzanowskiej i Oświęcimskiej w Libiążu.
Kompleksowa modernizacja MORS przy  5) 
ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku 
rodzinnego.
Zagospodarowanie terenu wokół budynku 6) 
komunalnego przy ul. Gen. Andersa 9  
w Libiążu.

Planowane koszty w ramach projektu:

- całkowita wartość projektu: 7 338 344,65 zł,  
w tym:
- koszty niekwalifikowane:    102 205,87 zł,



KURIER LIBIĄSKI   CZERWIEC 2018

9

- koszty kwalifikowane:  7 236 138,78 zł,  
w tym:
- wartość dofinansowania:  5 427 103,97 zł,
- wkład własny Gminy Libiąż: 1 809 034,81 zł.

Terminy realizacji projektu:

- termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej: kwiecień 
2017 r.,

- planowany termin rzeczowego i finansowego 
zakończenia projektu: grudzień 2019 r.

Odbiorcy projektu.

Odbiorcami końcowymi (beneficjentami ostateczny-
mi) projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, ale 
skala oddziaływania projektu obejmuje także miesz-
kańców całej gminy oraz turystów i gości odwiedza-
jących gminę Libiąż.

Cele projektu.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów spo-
łecznych, podniesienie jakości życia wszystkich grup 
społecznych zamieszkujących obszar rewitalizacji, 
poprzez działania mające na celu pogłębienie inte-
gracji społecznej i tworzenie więzi społecznych oraz 
wyeliminowanie przede wszystkim kluczowych zi-
dentyfikowanych problemów społecznych, a także 
pozostałych tj. gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Projekt 
ten koncentruje się w znaczącym stopniu na sferze 
społecznej w zakresie wsparcia osób starszych, ro-
dzin z dziećmi, integracji osób niepełnosprawnych  
z mieszkańcami. Poza tym przyczynia się do poprawy 
estetyki przestrzeni publicznych, które wzmacniają 
funkcje centrotwórcze miasta. Celem projektu jest 
także przyczynienie się do rozwiązania zdiagnozowa-
nych problemów opisanych w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji miasta Libiąża na lata 2016-2023 oraz 
pełne wykorzystanie potencjałów mieszkańców ob-
szaru rewitalizacji oraz całej gminy Libiąż.
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Mieszkańcy mogą korzystać z letniego basenu a także nowootwartego wodnego 
placu zabaw przy ul. Piłsudskiego. 

Mega atrakcja na wakacje!
Wodny plac zabaw to nowość, czegoś takiego w okolicy nie ma. Został on wyposażony 
w różne zabawki, które dzięki dyszom tryskają wodą pod różnym ciśnieniem. Jest też 
brodzik głęboki na 30 cm. Całość została wyłożona bezpieczną, miękką nawierzch-
nią. Obok stanęły karuzela, 
huśtawki i statek ze zjeż-
dżalnią. Obiekt zlokalizo-
wany na terenie ośrodka 
rekreacyjnego przy ul. Pił-
sudskiego kosztował ponad 
milion złotych i mieszkań-
cy mogą z niego korzystać 
za darmo. Do dyspozycji 
został już oddany odkryty 
basen. Jest czynny 7 dni w 
tygodniu, w godz. 9 – 19. 
Pływających pilnują ratownicy. Wstęp dla dzieci w wieku do 7 lat to koszt 2 zł, bilet 
ulgowy - 4 zł, a normalny - 6 zł. Wynajem leżaka – 5 zł. Na terenie ośrodka można 
również zagrać w siatkówkę plażową i wynająć kort tenisowy. 

ROZMAITOŚCI

Honorowi krwiodawcy z Libiąża świętują półwiecze istnienia swojego klubu. Oprócz gratulacji, odznaczeń i podziękowań 
odebrali sztandar. 

Oddali już ponad 3500 litrów krwi
Klub powstał 13 sierpnia 1968 
roku. 
- Od początku był i jest niero-
zerwalnie związany z kopalnią. 
Wtedy było u nas 86 członków 
przy ponad 7 tysięcznej zało-
dze. Dziś mamy prawie setkę 
klubowiczów, a na Janinie pra-
cuje przeszło 2 tysiące osób. 
Proporcje więc mocno się zmie-
niły. Ludzie chętniej dzielą się 
krwią – mówi Czesław Toporek, 

który od 2010 roku prowadzi 
Klub Honorowych Krwiodaw-
ców przy Zakładzie Górniczym 
Janina. Sam oddał już 62 litry 
krwi, a cały klub przez minione 
półwiecze – ponad 3500 litrów. 
Podczas jubileuszowej uro-
czystości krwiodawcy odebra-
li gratulacje, podziękowania, 
odznaczenia, a także sztandar 
ufundowany przez gminę. 
- Dziękuję, że dzielicie się tym 

co jest najcenniejsze, czyli 
krwią, która ratuje życie. Niech 
ten sztandar ufundowany przez 
mieszkańców będzie symbolem 
wdzięczności dla was i waszych 
rodzin - mówił do zebranych 
burmistrz Jacek Latko. 

Odznaki Zasłużony Honoro-
wy Dawca Krwi podczas ju-
bileuszu otrzymali:
I stopnia: Józef Górny, Piotr 

Gut, Wacław Haraf i Krzysztof 
Rak
II stopnia: Paulina Paczyńska-
Kozik i Jacek Sukiennik
III stopnia: Konrad Kosow-
ski, Mateusz Kubacki, Sylwia 
Pidło, Miłosz Wawro, Piotr Wi-
dło i Norbert Wszołek

Historia klubu

Założycielem klubu był Stani-
sław Adamczyk. Zastąpił go 
Józef Dutkowski, który kiero-
wał krwiodawcami do 1972r. W 
1978 na czele nowego zarządu 
stanął Józef Szefer. Opiekunem 
klubu z ramienia kopalni był 
dyrektor ds. pracy Stanisław 
Rusek. W 1990 r. został wy-
brany nowy zarząd, któremu 
przewodził Tadeusz Trojak, a 
ze strony kopalni – Józef Łapa. 
W 2010 r. prezesem został Cze-
sław Toporek, który aktualnie 
przewodzi HDK.

Janusz Paszko został nowym szefem 
libiąskiej kopalni. 

Nowy dyrektor 
„Janiny”
Na stanowisku 
zastąpił Marka 
Okonia, który 
ster zakładu 
przejął jesie-
nią zeszłego 
roku. Janusz 
Paszko ma 50 
lat. Jest absol-
wentem Aka-
demii Górni-
czo-Hutniczej 
w Krakowie. 
Karierę zawo-
dową zaczynał 
w KWK Brzeszcze, jako stażysta, a koń-
czył w 2013 roku jako kierownik robót gór-
niczych. Później był zatrudniony m.in. w 
Spółce Restrukturyzacji Kopalń – odział w 
Brzeszczach, Nowych Brzeszczach i centra-
li Tauron Wydobycie. Od marca pracuje w 
Zakładzie Górniczym „Janina” w Libiążu 
jako nadsztygar górniczy, a od maja kieruje 
libiąską kopalnią. 

W programie akcji „Wakacje z LCK” znajdą się m.in. również imprezy plenerowe  
z zabawami i konkursami, rodzinne pikniki, zajęcia plastyczne i sportowe. Są 
ciekawe wyjazdy. 11 lipca do Muzeum Ognia w Żorach (zwiedzanie, warsztaty „Moja 
świeczka” i spacer po Ogrodzie Zamkowym w Pszczynie. Cena 27 zł/os, zapisy do 9 
lipca. Druga propozycja to wizyta w Geosferze i Flyparku w Jaworznie (gra terenowa 
i wizyta w parku trampolin) 19 lipca. Zapisy do 17 lipca a koszt – 30 zł/os. 27 lipca 
chętni pojadą do Ogrodu Doświadczeń i Muzeum Obwarzanków w Krakowie. Cena: 
35 zł/os. Zgłoszenia do 16 lipca. Szczegóły na temat wycieczek a także program 
„Wakacji z LCK” na stronie www.lck.libiaz.pl
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Pokaz strażacki, konkursy zręczno-
ściowe i lody dla ochłody – tak wy-
glądał 1 czerwca w Kosówkach. To 
było rodzinne święto. Przy świetli-
cy w Kosówkach wspólnie bawiły 
się nie tylko dzieci, ale też dorośli. 
Szczególnie intensywnie dopingo-
wali swoje pociechy podczas kon-
kursów zręcznościowych. Równie 
chętnie co najmłodsi, oglądali i 
przymierzali się do wozu druhów 
OSP w Libiążu i libiąskich poli-
cjantów. Szczególnie podobał się 
pokaz możliwości prądownicy (ar-
matki wodnej). Po zakończonych 
zmaganiach każdy mógł się ochło-
dzić lodami z lodziarni Barbarossa. 

WIEŚCI Z SOŁECTW/DZIELNIC

Zebranie środowiskowe

6 czerwca mieszkańcy Kosówek, Kruczka, Jazdówki i Libiąża 
Wielkiego mieli możliwość wzięcia udziału w corocznym spotka-
niu z Burmistrzem Libiąża Jackiem Latko i miejscowym radnym 
Łukaszem Płatkiem. Na spotkaniu zostało przedstawione sprawoz-
danie z inwestycji, jakie zostały wykonane w ciągu minionego 
roku, plany inwestycyjne na najbliższy czas, a mieszkańcy mieli 
okazję zgłoszenia spraw, które wymagają interwencji. Poruszone 
zostały m.in. kwestie dotyczące bezpieczeństwa pieszych na ul. 
Wilczej, kanalizacji i odwodnienia ul. Spokojnej oraz stanu na-
wierzchni dróg powiatowych.

Majówki w Kosówkach nie tylko taneczne

24 maja, pierwszy raz w historii Kosówek, zorganizowane zostało 
plenerowe nabożeństwo majowe przy przygotowanym specjalnie 
na to wydarzenie ołtarzu - kapliczce. We wspólnej modlitwie 
wzięło udział blisko 100 mieszkańców Kosówek, Kruczka, 
Jazdówki i Libiąża Wielkiego, a błogosławieństwa zebranym 
udzielił bp Damian Muskus. Konsekwencją tego wydarzenia jest 
inicjatywa wybudowania kapliczki w dzielnicy Kosówki, która 
stać się ma również wotum dziękczynnym mieszkańców w roku 
jubileuszowym stulecia odzyskania niepodległości.

Dzień Dziecka w Kosówkach

Powstaje przystań dla rowerzystów

Na terenie Gromca przy ul. Kolonia trwa budowa przystani ro-
werowej – miejsca odpoczynku dla miłośników jazdy na dwóch 
kółkach i innych form aktywności fizycznej.  

W Żarkach na terenie starego placu zabaw na Gronówku, po-
wstaje kolejne nowoczesne i co najważniejsze bezpieczne miej-
sce spędzania wolnego czasu dla najmłodszych. 

Inwestycja na Gronówku
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SPORT

Po raz drugi w historii biegacze z całej Polski rywalizowali w Libiążu na dystansie 
10 km

Pokonali upał 

Ponad 130 zawodników i zawodniczek 
wzięło udział w organizowanym 10 czerw-
ca przez Libiąskie Centrum Kultury pro-
fesjonalnym biegu sportowym.  Sportow-
cy zmagali się w kategoriach open oraz 
klasyfikacji mieszkańców gminy Libiąż, 
gdzie rywalizowało 38 biegaczy. Jednym 
z nich był libiążanin Tomasz Solarski, 
który po raz drugi startował w „Libiąskiej 
dziesiąteczce”. – Mój wynik był lepszy niż 
rok temu, chociaż przygotowania do bie-

gu przeszkodziła mi kontuzja kostki. 
Bieganie to dla mnie hobby, sposób na 
odstresowanie. Warto startować w libią-
skiej imprezie, pokazać się znajomym i 
sąsiadom, a dla Libiąża to świetna re-
klama – stwierdził student krakowskiej 
Akademii Rolniczej. 
W kategorii open najlepsze było mał-
żeństwo Natalia i Dawid Klaybor z Ża-
gania. Oboje byli najlepsi w kategoriach 
kobiet i mężczyzn, tym samym zdobyli 
nagrody finansowe w wysokości 500 zł. 
Druga na mecie wśród kobiet była Mag-
dalenia Siuda z Libiąża, a trzecia Mar-
celina Kocój. Wśród mężczyzn drugie 
miejsce zajął Rafał Zelech, a trzeci był 
Dawid Waloski.  W kategorii gminy Li-

biąż najlepsza była oczywiście Magdalena 
Siuda, przed Magdaleną Zmysłowską i Re-
natą Kumor. Wśród mężczyzn tryumfował 
Marcin Pawela, drugi był Konrad Zawadz-
ki, a trzeci Marcin Bebak. Organzioatorzy 
mieli również upominki dla najstarszego 
i najmłodszego biegacza, które otrzyma-
li odpowiednio Marek Repliński i Kamil 
Czechowicz.
Magdalena Siuda z Libiąża przyznaje, że 

najtrudniejszym momentem na trasie był 
podbieg na ósmym kilometrze. Pokonanie 
go wymagało zapasu sił. Jednak emocje na 
mecie i satysfakcja wynagradzały ten wy-
siłek. 
- Fajnie, że na miejscu mamy taki bieg. 
Pierwszy raz startuję, bo rok temu w tym 
samym czasie startowałam w maratonie 
– tłumaczy. Biega od trzech lat. Co jest 
szczególnego w tym sporcie? 
- Można się odstresować, odreagować to 
co leży na sercu, przemyśleć wiele spraw – 
mówi biegaczka. 
Wszyscy uczestnicy biegu zasługują na 
szczególne pochwały, bowiem przyszło im 
rywalizować w upale. Dodatkowe trudnie-
nia tym bardziej podkreśliły ich hart ducha 
i wytrzymałość. 
Organizacja biegu Libiąska Dziesiąteczka 
była ogromnym przedsięwzięciem logi-
stycznym. Zabezpieczenie trasy i sprawny 
przebieg imprezy na dystansie 10 km były 
możliwe dzięki pomocy Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Libiąża, Moczydła, 
Żarek i Gromca oraz libiąskich harcerzy, 
którym szczególne podziękowania składa-
ją Burmistrz Libiąża Jacek Latko i LCK. 

Dwa tygodnie przed piłkarskim mundialem w Rosji na Placu Słonecznym w Libiążu emocji było co najmniej tyle samo!

Młodzi libiążanie mieli swoje mistrzostwa! 
W sobotę 2 czerwca dzieci na Placu Słonecznym w Libiążu rozegrały turniej Mundial Kids 2018. Emocji wśród zawodników, ale 
także ich rodziców, nie brakowało. Doping był głośny i żywiołowy. Młodzi miłośnicy piłki nożnej wystartowali w trzech kategoriach 
wiekowych. Na zakończenie medale i dyplomy wręczył im burmistrz Jacek Latko. Do wrześniowych finałów awansowały po dwie 
najlepsze drużyny w każdej kategorii. - Mam nadzieję, że tutaj rodzą się gwiazdy naszego polskiego sportu i w przyszłości będą grać o 
najwyższe trofea. Gratuluję oraz dziękuję za sportową atmosferę i dobrą zabawę – mówił szef gminy. 

Wyniki:
Roczniki 2008-2009
I miejsce – Egipt (Łukasz Tekieli, Tymoteusz Szopa, Karol Kumor); 
II - Hiszpania (Wiktor Szkółka, Rafał Szyjka, Jakub Łysak);
III – Rosja (Tomasz Bębenek, Bartosz Warzecha, Hubert Piwowarczyk);
IV – Iran (Mikołaj Bigaj, Jakub Józefacki, Patryk Kosowski); 
V – Portugalia (Patryk Hajda, Aleksander Rozmus, Tomasz Gut);
VI – Urugwaj (Hubert Szatan, Oliwier Strzelczyk, Kacper Tekieli) 

Roczniki 2010-2011 
I miejsce – Urugwaj (Maksymilian Szpara, Patryk Grabowski, Szymon Gut);
II – Egipt - Egipt (Jakub Jesionowski, Bartosz Jesionowski, Piotr Tryfanów); 
III – Portugalia (Marcel Szczepaniak, Wojciech Boratyński, Maksymilian Niemczyk); 
IV – Hiszpania (Jan Ciuba, Szymon Ronowicz, Mikołaj Filip)

Roczniki 2012 i młodsze
I miejsce – Maroko (Piotr Wojdyła, Jakub Gwiżdż, Alan Jochymczyk);
II - Urugwaj (Jan Latko, Miłosz Chłopek, Antoni Szczepaniak);
III – Rosja (Kacper Janus, Ksawery Suski, Karol Suski);
IV - Portugalia (Jakub Szkółka, Jakub Słowik, Robert Opyd);
V – Hiszpania (Bartosz Gut, Filip Zientara, Jakub Jaroszewicz). 



KURIER LIBIĄSKI   CZERWIEC 2018

13

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 na 4 - 5 porcji:

    

W tym miesiącu chcemy pole-
cić książeczki autora o bardzo 
zagadkowym pseudonimie Pan 
Poeta oraz książkę Joanne Mac-
Gregor Jej wysokość – do lektury 
zachęca Agnieszka Czerwonka z 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Libiążu. 
Pierwsza adresowana jest dla 
małych Czytelników. Pan Poeta 
to pisarz, który niezwykle barw-
nie i zabawnie, w 
wierszowany spo-
sób ukazuje losy 
różnych ptaków. 
Możemy dowie-
dzieć się co nieco 
o Kurze, która tyła 
na diecie, o Kruku, 
co kracze pokraka-
nie czy o Pawiu, co ogon miał z 
przyjaźni. Książek w cyklu ukaza-
ło się już kilka. Czytając je ma się 
niedosyt i czeka się na kolejne. Bi-
blioteka posiada w swoim zbiorze 
wszystkie książeczki Pana Poety. 
Tytułowy Paw, nieco zarozumiały 
i dumny pewnego dnia traci pióra 
- swój atut. Smutny, a nawet za-
wstydzony czeka na wiosnę. Nie-
jeden powiedziałby - trudno, ale 
można znaleźć radę albo pomoc 
wśród swoich przyjaciół, bo jak 
mówią - przyjaciół poznaje się w 
biedzie. Książeczka ukazuje nam 
wartość jaką jest przyjaźń. Jest 
też niezwykle barwna i na pewno 
nie znudzimy się zarówno przy jej 
czytaniu jak i oglądaniu. Na końcu 
książki można znaleźć kreatywne 

zadania z piórkowania.
Pozycja dla młodzieży to Jej wy-
sokość P. Książka w sam raz na 
wakacyjny czas. Zabawna, a nawet 
romantyczna. Siedemnastoletnia 
Peyton jest naprawdę wysoką na-
stolatką, ma ponad 180 cm wzro-
stu i jak to dziewczyna nie całkiem 
dobrze z tym się czuje. Uniemoż-
liwia jej to skuteczne wtopienie 
się w tłum i sprawia, że jest ciągle 

obiektem docinek i 
kpin. Pewnego razu 
przyjmuje wyzwa-
nie i zakład - jeżeli 
pójdzie na randki 
i bal maturalny z 
kimś wyższym od 
niej wygra 800 do-
larów. Problem jest 

dość spory, bo na liście kandy-
datów znajduje się tylko pięć na-
zwisk, a chłopak, który wpadł jej 
w oko, umawia się z dziewczyną 
dużo niższą od Peyton. Oprócz 
tych wszystkich problemów Pey-
ton skrywa tajemnicę dotyczącą 
swojej rodziny, co tym bardziej 
utrudnia jej normalne funkcjono-
wanie. Kompleksy to coś nieod-
łącznego w życiu każdego z nas, 
a szczególnie nastolatek. Autorka 
książki przedstawia kompleksy, 
które spędzają sen z powiek mło-
dej bohaterki a nawet odbierają 
chęć życia. Warto sięgnąć ten tytuł, 
chociażby dlatego by zobaczyć, że 
często to nic strasznego, można je 
przezwyciężyć i nabrać dystansu.

Joanne MacGregor - Jej wysokość

Znany krytyk kulinarny, dziennikarz, podróżnik i pisarz gościł w 
naszej bibliotece. 

Robert Makłowicz w Libiążu 
Robert Makłowicz to doskonały mistrz sło-
wa, który potrafi udowodnić, że potrawy 
uznawane za rodzime wcale nie są polskie 
i podawane są również w innych krajach. Z 
doskonałą umiejętnością łączy kulturę, histo-
rię i kuchnię. Dla niego kuchnia narodowa 
to nic innego jak zbiór kuchni regionalnych, 
więc ziemniaki po cabańsku traktuje jako 
danie polskie. Licznie przybyłą publiczność 
oczarował bogatą wiedzą historyczną i ku-
linarną oraz pogodnym usposobieniem. Na 
spotkaniu można było zakupić książki jego 

autorstwa i zdobyć cenny autograf, a także pamiątkowe zdjęcie. Spo-
tkanie zorganizowane zostało w ramach programu Dyskusyjne Kluby 
Książki i współfinansowane przez Instytut Książki.

Wykonanie:

Cebulę i bataty obieramy, kroimy na duże kawałki. 
Cukinie myjemy, ale nie obieramy. Odkrawamy 
końcówki i tniemy na kawałki. Warzywa układamy 
w garnku i zalewamy bulionem, aby je przykryć. 
Gotujemy aż wszystkie warzywa będą bardzo miękkie. 
Dodajemy śmietanę. Całość miksujemy blenderem na 
krem. Doprawiamy w razie potrzeby solą. Możemy 
dodać ziarna słonecznika lub pestki dyni. Po nałożeniu 
dekorujemy śmietaną z pieprzem, sypiemy ziołami 
koperkiem i tymiankiem.

Zupa z cukinii i batatów

Tym razem w kąciku kulinarnych coś prostego, 
szybkiego, a do tego smacznego i pożywnego. Przepis 
poleca pani Halina z Libiąża.

4 zielone cukinie

4 małe cebule

1 duży batat   

bulion (ewentualnie 
3 kostki rosołowe + 
woda)

świeżo zmielony pieprz 
kolorowy

świeży tymianek i 
koperek

śmietana 18%

sól i pieprz
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Natalia Zazula 
Jest uczennicą 
Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Li-
biążu. Lubi lekcje 
wuefu, matematy-
ki i języka polskie-
go. Chętnie czyta 
ciekawe lektury, 
ostatnio spodoba-
ło jej się „Magicz-
ne drzewo”. Od 
kilku lat uczy się 

gry na skrzypcach w chrzanowskiej szkole 
muzycznej. Lubi grać klasykę np. etiudy, 
ale też współczesną muzykę. Ze słuchu na-
uczyła się m.in. Despacito. Na koncie ma 
występy podczas różnych konkursów, swo-
je umiejętności niedawno zaprezentowała 
podczas Kulturalnego Czwartku w Niszy 
działającej w Libiąskim Centrum Kultury. 
W wolnych chwilach lubi jeździć z mamą 
na rowerze i grać na keyboardzie. W przy-
szłości chce grać w orkiestrze. 

Antoni Wątroba
Uczeń klasy 3a 
gimnazjum w SP nr 
1. Interesuje się ma-
tematyką. To jego 
ulubiony przedmiot 
i z nim wiąże swo-
ją przyszłość. Od 
ośmiu trenuje piłkę 
nożną. Zaczynał 
w Górniku Libiąż, 
obecnie występuje 
w chrzanowskim 

Fabloku. Jego pasją jest występowanie na 
scenie. Wraz ze szkolnym kółkiem teatral-
nym, do którego należy, zajmował wysokie i 
najwyższe miejsca w konkursach lokalnych 
i regionalnych. Interesuje się fotografią, to 
jego sposób na odstresowanie i odskocznię 
od codzienności. Najczęściej uwiecznia 
naturę i zwierzęta. Na trwających Mistrzo-
stwach Świata w Piłce Nożnej, oprócz Pol-
ski, kibicuje Niemcom i Brazylii. 

WIEŚCI SZKOLNE

Kurier Libiąski - Informator Gminny

Wydawca: Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż, tel. 32 627 1262, 32 627 3710, fax: 32 624 2060, e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Nakład: 8000 sztuk
Redaktor naczelny: Paweł Salawa
Redaktor prowadzący: Maciej Kozicki
Współpraca: Biuro ds. Promocji i Rozwoju, Urząd Miejski w Libiążu
Skład: Paweł Salawa
Druk: Grafikon Wadowice 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń, reklam  
i listów redakcja nie odpowiada.

NIEZWYKLI UCZNIOWIE Świetlica Środowiskowa w Libiążu przystąpiła do projektu unijnego „Złap 
szansę”. Dzieci poznają język angielski i tajniki fotografii organicznej. Jest też 
coś dla ich rodziców. 

Mogą złapać szansę

Na realizację projektu świetlica dostała prawie 70 tys. zł dofinansowania. Uczestniczy 
w nim  25 dzieci oraz ich 15 rodziców i opiekunów. Warunkiem było korzystanie z 
usług placówki oraz mieszkanie na terenie objętym rewitalizacją Libiąża (m.in. Obie-
żowa, ul. Górniczą i Flagówka).
- Dzieci uczą się języka angielskiego w grupach, ale też indywidualnie. Do tego do-
chodzą zajęcia z ekspresji kulturalnej. Wybraliśmy fotografię organiczną – informuje 
Izabella Gucik, wychowawca świetlicy. W tajniki tej techniki fotograficznej młodych 
libiążan wprowadza Karol Mroziewski. 
Po wakacjach do projektu przystąpią rodzice. Wspólnie ze swoimi pociechami pojadą 
też na dwudniowy wyjazd do Rabkolandu. Później wezmą udział w kilkumiesięcznym 
cyklu warsztatów z podnoszenia kwalifikacji wychowawczych. Do ich dyspozycji bę-
dzie pomoc psychologa i pedagoga. 

Na zakończenie cyklu wykładów Klubu Młodego Naukowca przy LCK stanęło 
mobilne planetarium. 

Kosmiczny wykład 
Dla młodych studentów atrakcją było już samo planetarium. Dzieci bacznie 
obserwowały proces jego pompowania. Z niecierpliwością czekały, kiedy będą mogły 
wejść i obejrzeć je od środka. Po zajęciu miejsc wysłuchały wykładu dotyczącego 
Układu Słonecznego. Nie brakowało interesujących informacji i ciekawostek. Na 
zakończenie dzieci odebrały swoje indeksy i upominki. 
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IV Piknik Kawaleryjski w Gromcu 
W sobotę, 26 maja Gromiec odwiedzili uczestnicy rajdu konnego „Śladami Pileckiego”. Po dotarciu na miejsce członkowie Szwadronu 
Kawalerii Ochotniczej im. Rtm. Witolda Pileckiego złożyli meldunek burmistrzowi Jackowi Latko. Mieszkańcy mogli obejrzeć pokaz 
musztry konnej i władania lancą. Czekały na nich też stoiska historyczne z replikami broni i wyposażenia wojskowego. Osoby chcące 
sprawdzić swoją celność mogły postrzelać m.in. z łuku na stanowisku LOK Libiąż. W sali świetlicy można było wysłuchać odczytu 
historycznego przygotowanego przez SKO Pileckiego i obejrzeć film przygotowany przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento. 
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REKLAMA

KREDYT FIRMOWY
NA PROSTYCH ZASADACH

Na dowolny cel,
nawet na 10 lat

ul. 1 Maja 11C, 

repertuar 
kina


