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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej 
Nocy w imieniu Samorządu Libiąża 
składamy Państwu najserdeczniejsze 

życzenia: wiary, nadziei, miłości i pogody 
ducha. Niech ten niezwykły czas, spędzony 

w gronie najbliższych, przyniesie Wam 
radość i ukojenie, a zmartwychwstały 

Chrystus uczyni każdy nowy dzień radosnym 
i jeszcze piękniejszym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej                   Burmistrz Libiąża                                                                                             

                                                   

„A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 
I rzeknie: Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem." 
 
                                                                        Jan Lechoń
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REKLAMA

50-lecie otrzymania praw miejskich przez Libiąż to dobry moment, aby podziękować osobom, które miały szczególny wpływ na 
rozwój naszego miasta w ciągu ostatniego półwiecza. 

Plebiscyt osobowości 
Zgłosić swojego kandydata w jednej z kategorii (przed-
siębiorca, społecznik, samorządowiec, działacz kultury, 
sportowiec i przyjaciel Libiąża) może każdy. Wystarczy 
uzupełnić kartę zgłoszeniową dostępną na Dzienniku 
Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu, innych pla-
cówkach samorządowych w gminie i stronie interneto-
wej Libiąża. Osoby, które otrzymają największą liczbę 
nominacji wezmą udział w głosowaniu. Potrwa ono do 
5 czerwca i będzie prowadzone na stronach www.libiaz.
pl oraz www.lck.libiaz.pl. Możliwe jest także zagłoso-
wanie za pomocą kuponów konkursowych drukowanych 
w tygodniku „Przełom” i Kurierze Libiąskim. Wyniki 
zostaną ogłoszone 14 czerwca podczas Uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej w Libiążu z okazji Jubileuszu 50-lecia 
uzyskania praw miejskich. Zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach otrzymają jubileuszowe statuetki. 

Drodzy Czytelnicy,

Przed Wami wielkanocny 
numer Kuriera Libiąskiego. 
Mamy nowe informacje w 
sprawie budowy basenu w Li-
biążu, remontów dróg i innych 

inwestycji. Ten rok upływa pod 
znakiem jubileuszu 50-lecia 
otrzymania praw miejskich 
przez Libiąż, dlatego zapra-
szamy wszystkich do zgłoszeń 
w Plebiscycie Osobowości 50-
lecia. Na kolejnych stronach 

Ireneusz Belecki dzieli się wra-
żeniami jak w ciągu półwiecza 
zmieniło się nasze miasto. Jak 
zwykle, mamy też coś dla miło-
śników historii i książek. 

Z okazji nadchodzącej Wielka-
nocy pracownicy LCK i redak-
cja Kuriera Libiąskiego życzy 
świąt spokojnych i radosnych, 
spędzonych w wyjątkowym gro-
nie. 

55 worków śmieci zebrali w ciągu dwóch godzin uczest-
nicy wiosennej akcji, którą w Libiążu zorganizował rad-
ny Szymon Arkit. 

Posprzątali libiąskie górki
- Do zorganizowania takiej akcji namówiła mnie żona. 
Często chodzimy w ten rejon na spacery z dziećmi - mówi 
radny Szymon Arkit.
Był miło zaskoczony pozytywnym odzewem mieszkań-
ców. Do sprzątania libiąskich górek zgłosiło się blisko 30 
osób. Nie tylko dorośli, ale także dzieci. Niektórzy przyszli 
całymi rodzinami.  Worki na śmieci i rękawiczki ufundo-
wał m.in. Urząd Miejski w Libiążu.Przez dwie godziny 
udało się zebrać 55 worków śmieci, a w nich papiery, bu-
telki, rozbite szkło, puszki, a nawet gumiaki i zużyte opo-
ny. Odpady trafiły na składowisko. Na koniec uczestnicy 
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Potem było spotkanie 
przy grillu i wspólne pieczenie kiełbasek. To pierwsza, ale 
na pewno nie ostatnia akcja. Podobne Szymon Arkit, być 
może z pomocą także innych radnych, chciałby zorganizo-
wać na tzw. Lipiu i na Grodzisku za cmentarzem. Liczy, że 
i tym razem odzew mieszkańców będzie pozytywny.



KURIER LIBIĄSKI   KWIECIEŃ 2019

4

WIEŚCI Z GMINY

4

Rada Miejska przystała na propozycję burmistrza Libiąża, by zwiększyć pulę pieniędzy na budowę 
krytej pływalni, która ma powstać na osiedlu Flagówka. Inwestycja, wraz z kosztami nadzoru in-
westorskiego, może pochłonąć nawet 34 mln zł! Duże pieniądze i duże wyzwanie dla budżetu. Czy to 
oznacza, że w ciągu kolejnych kilku lat w Libiążu nic innego działo się nie będzie? Co z remontami 
dróg? Kurier Libiąski pyta o to burmistrza Jacka Latko.

To będzie duże wyzwanie, ale jesteśmy gotowi
Kurier Libiąski: Radni zgo-
dzili się zwiększyć kwotę na 
budowę krytego basenu w 
Libiążu, co oznacza, że in-
westycja dojdzie do skutku. 
Jest pan zadowolony?
Jacek Latko: - Bardzo się cie-
szę z takiej decyzji Rady Miej-
skiej. Tego, że w Libiążu po-
wstanie kryty basen oczekują 
mieszkańcy, co wielokrotnie 
wyrażali podczas różnych oka-
zji. Jak jeden mąż radni mieli 
też w programach wyborczych 
budowę takiego obiektu. Ja 
również i chcę danego słowa 
dotrzymać. To historyczny 
moment i ogromne wyzwanie. 
W Libiążu przed laty działała 
już kryta pływalnia, ale nie był 
to nasz obiekt. Gmina po raz 
pierwszy będzie realizować 
tak dużą inwestycję.
Stać nas na to?
- Jestem przekonany, że tak. 
W ciągu ostatnich lat udało 
się rozwiązać największe pro-
blemy w gminie. Wszystkie 
dzieci mają miejsca w przed-
szkolach. Nie ma też kłopotu 
z miejscami w żłobkach. Do-
płacamy do prywatnych pla-
cówek. Główne drogi są wy-
remontowane. Dobiega końca 
budowa ronda przy poczcie. 
Wszystkie obiekty komunal-
ne, szkoły i przedszkola są po 
termomodernizacji. To, co zo-
stało do zrobienia, to remonty i 
przebudowa mniejszych dróg. 
Oczywiście one też są ważne 
i będziemy je sukcesywnie re-
alizować. Możemy sobie jed-
nak w tym momencie pozwo-
lić także na spełnienie marzeń 
o krytym basenie w Libiążu. 
Tak, jak wspomniałem, to duże 
wyzwanie nie tylko dla mnie, 
ale także moich współpracow-
ników, a przede wszystkim dla 
pani skarbnik i służb finanso-
wych. Musimy trzymać reżim 
finansowy w zakresie wydat-
ków bieżących, by nie prze-
kroczyć określonych w usta-
wie wskaźników. 

Kiedy rozpocznie się budowa 
basenu?
- Inwestycja będzie realizowa-
na w formule zaprojektuj-wy-
buduj, co oznacza, że po stro-
nie wykonawcy jest przygoto-
wanie projektu wykonawcze-

go. To dla nas ważny moment. 
Musimy wszystko dobrze za-
planować, by w obiekcie obok 
torów do pływania zmieściło 
się jacuzzi, tężnia, ścianka 
wspinaczkowa, strefa spa i fit-
ness oraz strzelnica. Zgodnie 
z przyjętym harmonogramem 
dokumentacja ma być gotowa 

jesienią tego roku i wówczas 
planujemy rozpoczęcie robót. 
W tegorocznym budżecie Li-
biąża mamy zarezerwowane na 
ten cel 5,5 mln zł. Kryta pły-
walnia powstanie na pustym 
terenie przy Alei Jana Pawła II 
na osiedlu Flagówka. 
Jaki będzie jej ostateczny 
koszt?
- Rozstrzygnięty został prze-
targ na wyłonienie wykonaw-

cy basenu. Spośród wszystkich 
ofert, które wpłynęły na drugi 
przetarg, najtańszą złożyła fir-
ma z Jędrzejowa. Opiewa na 
kwotę 32,875 mln zł i spełnia 
wszystkie kryteria. Do tego 
trzeba jednak doliczyć jesz-

cze koszty dozoru. Szacujemy 
że może to być około miliona 
złotych. 
Wielu mieszkańców cieszy 
się, że Libiąż będzie miał 
kryty basen, ale są i tacy, 
którzy mają pewne obawy. 
Tak duża inwestycja może 
sprawić, że na nic innego nie 

wystarczy już pieniędzy. Jest 
takie ryzyko?
- Musimy zacisnąć pasa, ale nie 
oznacza to, że w ciągu trzech 
lat, bo tyle de facto potrwa 
budowa basenu, w gminie nie 
będzie działo się nic innego.  
Kontynuujemy rewitalizację 
przestrzeni miejskiej w rejo-
nie ulic: Piłsudskiego, 1 Maja 
i Górniczej.  Przygotowana 
zostanie także dokumentacja 

dotycząca przebudowy dwóch 
gminnych dróg: ul. Andresa 
w Libiążu i ul. Struga w Żar-
kach. Planujemy je zgłosić do 
rządowego programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infra-
struktury, gdzie można uzy-
skać 50 proc. dofinansowanie.
Wszędzie tam, gdzie pojawią 
się środki zewnętrzne, będzie-
my aplikować i pozyskiwać dla 
gminy dodatkowe pieniądze.
Na ostatniej sesji radni po-
dzielili nadwyżkę za 2018 
rok.  Ponad 3,1 mln zł prze-
znaczono na wydatki mająt-
kowe. Głównie na drogi?
- Zdecydowanie tak. W Li-
biążu przebudowana zostanie 
ul. Św. Barbary i ul. Weso-
ła, odcinki ulic: Piaskowej, 
Pocztowej i Słonecznej,  
w Żarkach - ul. Kresowa,  
a w Gromcu -  odcinek ul. Pro-
stej. Zaplanowaliśmy także 
wykonanie miejsc postojowych 
na ul. Szkolnej. Są pieniądze 
na modernizację budynku OSP 
w Libiążu, przy czym chcemy 
się także ubiegać o dofinanso-
wanie z wojewódzkiego pro-
gramu Małopolskie Remizy. 
Kolejne zadania, które znala-
zły się na liście dodatkowych 
wydatków, to wykonanie hali 
łukowej nad istniejącym bo-
iskiem przy Zespole Szkół w 
Żarkach, modernizacja oświe-
tlenia przy SP nr 1, SP nr 4 i SP 
nr 3, kontynuacja rewitalizacji 
przestrzeni miejskiej i zakup 
sprzętu do nowego przedszko-
la z oddziałami integracyjny-
mi, a także zagospodarowanie 
nowego ronda, które powstaje 
przy poczcie. 
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Libiąscy stróże prawa mają nowego szefa. 

Zmiana komendanta policji

REKLAMA

Collins – tak ma na imię chłopiec mieszkający w Kenii, którego wspierają uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Libiążu. W ra-
mach akcji adopcja na odległość młodzież co miesiąc przesyła mu pieniądze na edukację.

Pomaganie jest fajne

Stanowisko komendanta Komi-
sariatu Policji w Libiążu objął 
podinspektor Paweł Lebuda, do 
tej pory pełniący funkcję ko-
mendanta Komisariatu Policji w 
Alwerni. Zmiana ta jest związana 
z przejściem na emeryturę do-
tychczasowego szefa libiąskich 

policjantów Krzysztofa Czaka. 
W uroczystym wprowadzeniu 
nowego komendanta jednostki w 
Libiążu obecny był burmistrz Ja-
cek Latko. Nowemu komendan-
towi życzył sukcesów na stano-
wisku, a odchodzącemu – dzię-
kował za udaną współpracę. 

Historia małego Kenijczyka 
chwyta za serce. Dziesięciola-
tek nie zna swojego ojca, a mat-
ka go porzuciła. Obecnie prze-
bywa w sierocińcu. By mógł się 
uczyć, potrzebuje pieniędzy. 
- Pomysł zaadaptowania Col-
linsa zrodził się w naszej szkole 
jakieś cztery lata temu. Zaczęło 
się od lekcji, na której mówili-
śmy o różnych formach adop-
cji. Gdy uczniowie dowiedzieli 
się, że można też pomagać na 
odległość, zapalili się do tego 
pomysłu – mówi Lucyna Twar-
dowska, opiekunka koła wo-
lontariatu w SP nr 1 w Libiążu.
Aktywnie działa w nim 35 
osób, ale do zbiórki pieniędzy 
na edukację Kenijczyka włącza 
się ich dużo więcej. Co mie-
siąc przesyłają do Afryki 70 zł. 

Niby niewielka kwota, a jednak 
dzięki niej chłopiec może się 
utrzymać i uczyć. Na urodziny, 
które przypadają w kwietniu, a 
także z okazji świąt, młodzież 
przesyła mu dodatkowo paczki 
z odzieżą, słodyczami i zabaw-
kami. W zamian Collins pisze 
do uczniów listy z podziękowa-
niami i przesyła swoje zdjęcia. 
Adopcja na odległość jest reali-
zowana przez Fundację Księ-
dza Orione „Czyńmy Dobro”.
- Na zdjęciach, które dostaje-
my, Collins jest bardzo rado-
sny. Jego uśmiech to dla nas 
największa nagroda za to, co 
robimy – podkreśla Emilia Su-
kiennik, jedna z wolontariuszek 
w SP nr 1. 
Nastolatka przyznaje, że po-
maganie innym sprawia jej 

ogromną przyjemność. Marzy, 
by w przyszłości zostać leka-
rzem. Najlepiej pediatrą. 
Adopcja na odległość to nie 
jedyna akcja charytatywna, w 
jaką włącza się libiąska „je-
dynka”. Uczniowie ze szkol-
nego koła wolontariatu 
regularnie odwiedzają 
podopiecznych domów 
dziecka w Chrzanowie 
i Libiążu. 
- Pomagamy im odra-
biać lekcje, bawimy się 
i rozmawiamy. Widzimy, 
że nasze wizyty spra-
wiają dzieciom radość. 
Niektóre nie mogą się 
doczekać kolejnego 
spotkania – mówią Oli-
wia Wielgus i Wiktoria 
Sachmerda. Młodzież 

chętnie też wspiera schroniska 
dla zwierząt m.in. w Chełm-
ku i Oświęcimiu, krakowskie 
hospicjum, zbiera nakrętki dla 
chorych dzieci, bierze udział w 
inicjatywie „Góra grosza”.

Emilia Sukiennik, Oliwia Wielgus 
i Wiktoria Sachmerda ze szkol-
nego koła wolontariatu w SP nr 1  
w Libiążu.
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Panorama Libiąża w latach 70. XX w.

Przypadające na okres przełomu zimy i wiosny Święta Wielkiej Nocy symbolicznie łączyły się z odradzającą się przyrodą. Tak 
narodziły się wielkanocne zwyczaje – niektóre pielęgnowane, inne po latach zapomniane.

Wielkanocne zwyczaje na ziemi libiąskiej
Święta Wielkanocne, cho-

ciaż najważniejsze w kalenda-
rzu liturgicznym, ustępowały 
od dawien dawna w ludzkiej 
wyobraźni i pod względem to-
warzyszących im emocji Świę-
tom Bożego Narodzenia. Towa-
rzyszyły im jednak charakte-
rystyczne obrzędy i zwyczaje, 
w znacznej części podobne do 
ogólnokrajowych, ale w drob-
nych elementach również typo-
we dla naszego rejonu.

Święta poprzedzał okres po-
stu, którego dawniej przestrze-
gano dużo bardziej niż dzisiaj. 
W Wielki Piątek wielu miesz-
kańców Libiąża od świtu do 
zmierzchu nie spożywało żad-
nych posiłków, a pozostali ogra-
niczali się do niewielkich ilości 
pożywienia postnego. Nie wy-
przedzając jednak kalendarza 
należałoby się najpierw zająć 
palmami, które wykonywano 
z pietyzmem i z poszanowa-
niem dla tradycji umieszczania  
w jej składzie odpowiednich 
roślin. Na palmę – po naszemu 

nazywaną miotełką – składały 
się: gałązka z cyprysu, których  
w Libiążu rosło zaledwie kil-
ka, a po okresie wielkanocnym 
były mocno ogołocone od dołu, 
gałązka jałowca, występują-
cego w okolicach Żelatowej, 
bagnęć, czyli gałązka wierzby  
z pąkami kwiatowymi – cho-
ciaż niektóre źródła mówią  
w tym przypadku o pachnącej 
roślince rosnącej na leśnych 
moczarach, sucha trzcina, ści-
nana na stawach oraz gałązka 
z sosny tarki, przed wojną do-
stępna jedynie w parku przy 
pałacu w Bobrku. Tam też rosła 
czerwona wiklina, którą wyko-
rzystywano do oplotów poskła-
danej miotełki. 

W sobotę – kiedy święcono 
pokarmy – w specjalnie na tę 
okazję trzymanych wiklino-
wych koszyczkach pojawiały 
się: baranki z ciasta lub gipsu, 
kawałek wędliny – kiełbasy 
lub szynki, chleb na tę okazję 
pieczony w formie okrągłej 
a nie podłużnej oraz chrzan, 

który w tamtych czasach wy-
kopywano z kęp sadzonych na 
miedzach. Osobną kwestią były 
pisanki, akurat na naszym tere-
nie niespecjalnie zdobne, gdyż 
podstawowym sposobem ich 
przygotowania było gotowanie 
w łupinach cebuli, co nadawa-
ło im naturalny brązowy kolor. 
Samo święcenie odbywało się 
w kościele dopiero koło połu-
dnia. W sobotę miał miejsce 
jeszcze jeden zwyczaj, otóż gdy 
zadzwoniły dzwony, dzieci bie-
gły do sadu trząść drzewa, by te 
w nowym sezonie dały bogate 
zbiory. 

Niedzielę rozpoczynano 
mszą rezurekcyjną, a przez cały 
dzień wystrzegano się jakich-
kolwiek prac – nawet golenia. 
Problem stanowiły jedynie 
zwierzęta gospodarskie, nie 
uznające święta i wymagają-
ce codziennego zaangażowa-
nia. Te prace jednak zamiast 
gospodarza wykonywała jego 
małżonka. W drugi dzień świąt 
polewano się wodą. Nie były to 

jednak niewinne żarty, a ówcze-
sny śmigus dla niejednej panny 
kończył się w stawie. Polewano 
się z wiader i konewek, a dla 
zwiększenia zasięgu używano 
pompek do rowerów.

Upływający czas zwyczaje 
naszych pradziadów w więk-
szości oszczędził. Chociaż 
może trudno dzisiaj dojrzeć 
młodzież otrząsającą drzewa,  
a zgraje młodzieńców polu-
jących na panny w lany po-
niedziałek są rzadsze i mniej 
zawzięte, zresztą wyposażone  
w sprzęt do polewania zupeł-
nie innego kalibru. Pojawiły się 
też nowe zwyczaje: konkurs na 
najdłuższą i najbardziej pomy-
słowo wykonaną palmę, czy 
droga krzyżowa ulicami miasta 
łącząca obie libiąskie parafie.

Oprac. Łukasz Płatek na podst. 
„Libiąż. Próba monografii” 
Tadeusza Kubicza - maszynopis 
dostępny w MBP; zdjęcia ze 
zbiorów parafii p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Libiążu oraz LCK.
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Wiele urzędowych formalności można załatwić dziś bez wycho-
dzenia z domu. Wszystko dzięki unijnemu projektowi, do które-
go przystąpiła gmina Libiąż. Na jego realizację otrzymała spore 
dofinansowanie. 

Przyjazny Cyfrowy 
Urząd w Libiążu
Projekt pod nazwą  „Przyja-
zny Cyfrowy Urząd w Libią-
żu” umożliwia mieszkańcom 
i przedsiębiorcom załatwienie 
wielu spraw bez konieczności 
fatygowania się do magistra-
tu. Pisma można wysłać drogą 
elektroniczną. Pełną listę usług 
finansowych i spraw, które za-
łatwimy bez wychodzenia z 
domu, można znaleźć na porta-
lu www. e-urzad.libiaz.pl
 Drogą elektroniczną można 
zapłacić podatek od nierucho-
mości, zarówno od osób fizycz-
nych, jak i prawnych, podatek 
rolny, leśny czy od środków 
transportowych. W ten sposób 
można też m.in. uzyskać de-
cyzję o warunkach zabudowy, 
wypisy i wyrysy z miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego czy studium uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, 
zaświadczenie o przeznaczaniu 
działki czy terenu w miejsco-
wym planie, uzyskać decyzję o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego,  a także uzy-
skać informację publiczną czy 
zaświadczenie o niezaleganiu 

w podatkach i opłatach lokal-
nych. 
Jak to zrobić? Wystarczy zało-
żyć konto na Cyfrowym Urzę-
dzie w Libiążu www.e-urzad.
libiaz.pl.  Po wejściu na portal 
klikamy login, a następnie opcję 
„zarejestruj się”. Posiadanie 
konta pozwoli nam przecho-
wywać dokumenty wysłane do 
urzędu. System automatycznie 
sczytuje  dane do tworzonego 
pisma i podanego maila wysyła 
informację o terminach i stanie 
załatwianych spraw. Po zalogo-
waniu się na Cyfrowy Urząd w 
Libiążu należy wyszukać inte-
resującą nas usługę, wypełnić 
formularz elektroniczny i – je-
żeli to konieczne – dołączyć za-
łączniki. Następnie trzeba pod-
pisać pismo za pomocą elektro-
nicznego podpisu albo bezpłat-
nego profilu zaufanego ePUAP 
i wysłać do urzędu. Za każdym 
razem otrzymamy potwierdze-
nie dostarczenia dokumentu 
pocztą elektroniczną albo tra-
dycyjnie, w formie pisemnej. 
Wszystko zależy od tego, jaką 
zaznaczyliśmy opcję. 

Przedmiotem projektu pn. „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libią-
żu” jest uruchomienie świadczenia drogą elektroniczną usług 
publicznych skierowanych dla obywateli i biznesu oraz wdro-
żenie rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji 
procesów i procedur administracyjnych. Idea projektu została 
sformułowana w oparciu o kierunki rozwoju gminy zdefinio-
wane w Strategii Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu:
Projekt realizowany w latach 2016 – 2018
Wartość projektu:
Wartość projektu to 896.745,99 zł, wartość dofinansowania 
wynosi 663.666,61 zł
Cel projektu:
Celem ogólnym projektu jest rozwój elektronicznej admini-
stracji w gminie Libiąż w zakresie elektronizacji usług publicz-
nych oraz udostępnienia usług elektronicznych.
Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzę-
du Miejskiego w Libiążu dostępu do szerokiego zakresu wy-
sokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektro-
niczną.Droga Krzyżowa ulicami Libiąża
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Od ubiegłego roku można korzystać z no-
wej przestrzeni publicznej wybudowa-
nej w rejonie ul. Andersa, przy budynku 
OSP Moczydło, przyjaznej osobom nie-
pełnosprawnym.
Zagospodarowanie terenu wykonane zo-
stało w ramach zadania pn.: „Zagospodaro-
wanie terenu wokół budynku komunalnego 
przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu”, wcho-
dzącego w zakres projektu pn.: „Kontynu-
acja rewitalizacji przestrzeni publicznej 
miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 
1 Maja i Górniczej”. Projekt ten otrzymał 
dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej: 11 Rewi-
talizacja przestrzeni regionalnej, Działa-
nia: 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziała-
nia: 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich  
i małych.
Projekt ten jest jednym z podstawowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych zapisa-
nych w Lokalnym Programie Rewitaliza-
cji miasta Libiąża na lata 2016 -2023.
Zaplanowano wykonanie zagospodaro-
wania terenu na cele, którym służył on  
w przeszłości tzn.: rekreacyjne, sportowe  
i kulturalne, przy jednoczesnym wykona-
niu go jako nowoczesnej i funkcjonalnej 
przestrzeni publicznej. 

W ramach zadania zostały wykonane: 
zadaszona wiata ze sceną,  plac zabaw dla 
dzieci i siłownia zewnętrzna, ogrodzo-
ne boisko sportowe z bieżnią i z trybuną,  
miejsca postojowe (w tym dla osoby nie-
pełnosprawnej), zjazd z ulicy Gen. Ander-
sa i plac manewrowy dla wozu strażac-
kiego, ścieżki i place służące komunikacji 
pieszej, monitoring służący poprawie bez-
pieczeństwa na tym obszarze, oświetlenie 
terenu, oczko wodne, w miejscu zbiornika 

przeciwpożarowego, tereny zielone z wy-
znaczonym miejscem, gdzie rosną zioła 
(mięta, melisa, lubczyk itp.),  palenisko, 
ławki, kosze oraz  
udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych jak:
- przestrzenny plan zagospodarowania te-
renu dla osoby niewidomej,
- oznaczenia na urządzeniach w języku 
Braille’a, 
- wbudowane kostki wypukłe informujące 
o zmianie w ruchu dla niewidomej osoby;
- linia z mikro granulkami  szklanymi na-
malowana na ciągu pieszym dla osób nie-
dowidzących,
- kontrastujące kolory na ławkach dla osób 
niedowidzących.

Cele społeczno-gospodarcze zadania:
– rozwiązanie problemu małej liczby 

miejsc spędzania wolnego czasu miesz-
kańców obszaru rewitalizacji oraz gminy 
Libiąż,

– zwiększenie aktywności młodych rodzi-
ców poprzez budowę miejsca, gdzie będą 
mogli aktywnie spędzać wolny czas,

– dostosowanie przestrzeni do potrzeb ro-
dzin z dziećmi oraz osób niepełnospraw-
nych,

– zwiększenie aktywności osób starszych 
i niepełnosprawnych poprzez likwidację 
barier architektonicznych,

– zwiększenie aktywności młodzieży 
związanej z brakiem atrakcyjnych miejsc 
do wspólnego spędzania czasu wolnego.

Cele zrealizowanego zadania przyczyniają 

się do realizacji celów całego projektu to 
jest:
– rozwiązania problemów społecznych,
– podniesienia jakości życia wszystkich 
grup społecznych zamieszkujących obszar 
rewitalizacji oraz obszarów do niego przy-
ległych,
– rozwiązania problemów przestrzenno-
funkcjonalnych i technicznych.

W wyniku realizacji tego zadania powstała 
nowoczesna przestrzeń publiczna służąca 
Mieszkańcom obszaru rewitalizacji, ale 
skala jego oddziaływania obejmuje także 
wszystkich Mieszkańców naszej gminy 
oraz turystów i gości ją odwiedzających.
Zadanie koncentruje się także w znaczą-

cym stopniu na sferze społecznej w za-
kresie wsparcia osób starszych, rodzin  
z dziećmi, integracji osób niepełno-
sprawnych z mieszkańcami, gdyż jest w 
pełni dostępna i dostosowana do potrzeb 
tych osób.
Ponadto przyczynia się do poprawy es-
tetyki przestrzeni publicznych na obsza-
rze miasta.

Efekt przerósł nasze oczekiwania, miesz-
kańcy bardzo chętnie korzystają z tego 
miejsca i z powstałej infrastruktury. 

W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 
nadania Libiążowi 50-lecia praw miej-
skich. Z tej okazji, w tym miejscu odbę-
dą się dwa wydarzenia:
26 kwietnia 2019 r. - zakończenie jubile-
uszowej gry miejskiej dla dzieci i młodzie-
ży pt. Śladami pięknego Libiąża;
24 sierpnia 2019 r. – festyn u strażaków  w 
stylu lat 70. pt. Powróćmy jak za dawnych 
lat.

Serdecznie zapraszamy do udziału  
w tych wydarzeniach i korzystania  

z powstałej infrastruktury.

Koszty realizacji projektu:

– całkowita wartość:      1 175 965,24 zł,
– koszty niekwalifikowane:      328 171,10 zł,
– koszty kwalifikowalne:          847 794,14 zł,
– wartość dofinansowania:        635 845,58 zł,
– wkład własny Gminy Libiąż: 540 119,66 zł. 

Efekt realizacji zadaniaPrzed modernizacją 
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Nazywają się „Iuventa”, bo jak 
każda z klas w Szkole KSW 
mają swoją nazwę. Ta ich ozna-
cza młodość polot, energię. 
Uczniowie klasy maturalnej 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców tak właśnie  
podchodzą do czekających ich 
wyzwań. Lada chwila przystą-
pią do egzaminu dojrzałości i 
staną u progu swojej zawodo-
wej drogi. 
- W klasie jest 20 osób. Jak każ-
da moja klasa, ta również jest 
wyjątkowa. To zespół młodych 
ludzi, z jasno wytyczonymi ce-
lami i marzeniami, dążącymi do 
ich realizacji. Na pewno sobie 
poradzą w dorosłym życiu -  w 
podopiecznych bardzo wierzy 
wychowawczyni Irena Nowak. 
- Najważniejsze, że nasi ucznio-
wie po zakończeniu szkoły o 
nas pamiętają i odwiedzają 
placówkę nie tylko z okazji oko-
licznościowych wydarzeń. Z tą 
klasą z pewnością będzie po-

dobnie – dodaje I. Nowak. 
Trzy uczennice „Iuventy” po-
dzieliły się swoimi planami na 
przyszłość i wspomnieniami 
o czasie spędzonym w szkole. 

Karolinie Świstak marzą się 
studia z językiem hiszpańskim. 
– Na pewno będę zdawała na 
kierunki z tym językiem. Po-
nadto chcę kontynuować naukę 
gry na skrzypcach, więc w grę 
wchodzi również Akademia 
Muzyczna. Naszą szkołę będę 

zawsze będę wspominać jako 
drugi dom, miejsce gdzie się 
wychowałam, i gdzie z przy-
jaciółmi mogłam się wiele na-
uczyć – stwierdza libiążanka. 

Bardzo sprecyzowane najbliż-
sze plany ma Barbara Szafran. 
– Interesuję mnie ekonomia, 
bardzo lubię również języki 
obce. Stąd mój wybór padł na 
kierunek Międzynarodowe Sto-
sunki Gospodarcze oferowane 
przez Uniwersytet Ekonomicz-

ny. Jeżeli chodzi o szkolne 
wspomnienia to jest to najlep-
szy okres mojego dotychczaso-
wego życia. Poznałam tu wielu 
przyjaciół i wspaniałych na-
uczycieli, od których mogłam 
się wiele nauczyć. Szkołę na 
pewno będę wspominać bar-
dzo dobrze, gdybym jeszcze raz 
miała wybierać szkołę średnią, 
to z pewnością byłoby to Li-
ceum KSW w Libiążu. 
Architektura to dziedzina,  
w której zamierza się rozwijać 
Sylwia Rzechowska. 
– Chcę studiować na Poli-
technice Wrocławskiej. Jest to 
kierunek, gdzie wymagane są 
zdolności artystyczne. Starałam 
się je rozwijać m.in. redagując 
od strony wizualnej szkolną 
kronikę. Robiłę to z przyjem-
nością. Szkoła i jej społeczność 
na zawsze pozostaną w mojej 
pamięci. Każdy dzień tutaj był 
wyjątkowy.  

Przed nimi wydarzenia mające decydujący wpływ na dalsze życie. Konsekwentnie jednak ciężko pracują nad realizacją swoich 
zamierzeń.

Młodzież z planem na życie

Tu się urodził, wychował i ożenił. Nie wyobraża sobie życia nigdzie indziej. Z zawodu górnik, od roku na emeryturze. W stycz-
niu skończył 50 lat. Mowa o Ireneuszu Beleckim, który jest rówieśnikiem miasta, świętującego w tym roku jubileusz 50-lecia 
uzyskania praw miejskich.

Libiąż to moje miejsce na ziemi
Ireneusz Belecki przyszedł na 
świat w styczniu 1969 r. Jest 
pierwszym dzieckiem uro-
dzonym w Libiążu, w roku, w 
którym miasto uzyskało prawa 
miejskie.  
- Wychowałem się przy ul. 
Obieżowej. Pamiętam, że po 
prawej stronie, jak się jedzie do 
kopalni, był barak po dawnym 
obozie. Bawiliśmy się tam z 
dzieciakami. Za barakiem była 
przepompownia. Mówiliśmy na 
to bunkier. Potem to wszyst-
ko zasypali. Z kolei na narty i 
sanki chodziło się na „górki". 
Piękne to były czasy – mówi 
Ireneusz Belecki.
Uczył się w SP nr 3 w klasie 
sportowej. Potem podjął naukę 
w szkole zawodowej w Fabloku 
w Chrzanowie. Zdobył zawód 
elektromechanika. Zawodowe 
życie związał jednak z górnic-

twem. Na kopalnię przyjął się 
zaraz po szkole. Pracował na 
libiąskiej Upadówce jako elek-
tryk. Po roku się zwolnił, a nie-
długo później poszedł do woj-
ska. W trakcie służby ożenił 
się. Urodziła mu się też córka.
- Po powrocie do cywila zatę-
skniłem za kopalnią. Pracowa-
łem w KWK Czeczot i Piast, a 
potem w Zakładzie Górniczych 
Robót Inżynieryjnych. Od roku 
jestem na emeryturze – wyja-
śnia Ireneusz Belecki.
W wolnym czasie lubi gotować 
i pracować w ogródku. W sezo-
nie chętnie chodzi na grzyby. 
Całe swoje życie związał z Li-
biążem i nie wyobraża sobie, że 
miałby mieszkać, gdzie indziej. 
Mówi, że to jego miejsce na 
ziemi. 
- Na przestrzeni tych 50 lat 
miasto bardzo się zmieniło, 

wypiękniało . 
Lepiej nie mó-
wić, jak kiedyś 
wyglądały dro-
gi i chodniki… 
Sam piach. 
Dziś wszystko 
wyasfaltowane 
i wybrukowa-
ne, ale nie bra-
kuje też pięknej 
zieleni. Jest 
czysto i coraz 
nowocześniej. 
Dobrze się tu żyje – mówi 
mieszkaniec.
Pamięta, że jako mały chłopiec 
razem z kolegami opalał się na 
asfalcie na ul. Krakowskiej. 
Dziś to jedna z najruchliwszych 
ulic miasta.
- Mało kto miał wtedy samo-
chód. Sklepów też było mało, a 
półki świeciły pustkami. Czło-

wiek był szczęśliwy, jak kupił 
ćwiartkę chleba i garczek śmie-
tany. Szło się do parku i tam się 
ten chleb opędzlowało – opo-
wiada pan Ireneusz.
50 lat minęło jak z bicza trzasł. 
Dziś Ireneusz Belecki jest już 
dziadkiem. Jego wnuk właśnie 
skończył rok i stawia swoje 
pierwsze kroki. 
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W tym najbardziej prestiżowym, 
branżowym konkursie wzięło 
udział ponad 300 uczniów z 
60 szkół ponadgimnazjalnych 
z całego kraju, kształcących 
w zawodach logistycznych.  
- Nie tylko Norberta należy wy-
różnić. Również Justyna Lech ( 
IV miejsce) i Kamila Ciszewska 
( IX miejsce) zajęły bardzo wy-
sokie lokaty. Trzech zawodni-
ków w pierwszej dziesiątce tak 
uznanego konkursu daje nam 
powody do dumy i zadowolenia 
– mówi pani Jadwiga Boche-
nek. 
Zespół Szkół reprezentowały 
również: Weronika Prusaczyk, 
Adriana Żurek i Anna Tara-
sek. Opiekunami grupy były 
panie: Jadwiga Bochenek i 
Agnieszka Król. Laureaci IX 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Logistycznej otrzy-
mali nagrody: Złoty Indeks 
Akademii WSB uprawniający 
do bezpłatnych studiów in-
żynierskich na kierunku logi-
styka, 2-tygodniowy staż w 
firmie Schavemaker (zrzeszo-
nej w Związku Pracodawców 

„Transport i Logistyka Pol-
ska”) oraz  nagrody rzeczowe 
przekazane przez Grupę Raben. 
Celem konkursu było wyróż-
nienie szczególnie uzdolnio-
nych uczniów, a także – bio-
rąc pod uwagę niebagatelną 
rolę i znaczenie logistyki w 
gospodarce krajowej i zagra-
nicznej – promocja kształce-
nia na kierunkach branży TSL.  
Uczniowie technikum logi-
stycznego w Libiążu z roku na 
rok podnoszą swoje umiejętno-
ści, czego efektem są osiąga-
ne przez nich wysokie wyniki 
egzaminów zawodowych 
oraz znaczące sukcesy w 
konkursach branżowych. 
Logistyka to jeden z kie-
runków oferowanych 
przez Zespół Szkół w 
Libiążu. Jest to zawód z 
przyszłością. Logistycy 
potrzebni są nie tylko w 
transporcie, ale także w 
budownictwie, motory-
zacji, elektronice, energe-
tyce. Słowem, wszędzie 
tam, gdzie jest produkcja, 
dystrybucja i sprzedaż.  

WIEŚCI Z GMINY

REKLAMA

Ekologia z OSP
Druhowie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Libiążu wraz z przedstawi-
cielami Nadleśnictwa Chrzanów 30 
marca na terenie kompleksu leśne-
go Kroczymiech posadzili wspólnie 
około 500 młodych sadzonek dębów. 
Libiąscy strażacy nie tylko znacząco 
pomogli w leśnych pracach, ale rów-
nież wysłuchali także krótkiej prelek-
cji na temat prowadzonej gospodarki 
w Lasach Państwowych. 

Norbert Malik z Zespołu Szkół w Libiążu zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej organizowanym przez 
Akademię WSB. 

Sukces z indeksem
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Wieczór pełen pozytywnych emocji, sztuki na najwyższym 
poziomie z dużą dawką humoru. Tak w kawiarni Nisza Libią-
skiego Centrum Kultury przebiegał ostatni wieczór z cyklu 
„Odkurzania Poezji". 

Dla kobiet o kobietach
Na zaproszenie Bo-
gusławy Chwierut 
gościł w Libiążu je-
den z czołowych ar-
tystów Podbeskidzia 
– Juliusz Wątroba. 
Satyryk, poeta, czło-
nek grupy kabare-
towej, autor wielu 

opowiadań, felietonów, mający na koncie aż 46 wydawnictw 
ze swoją twórczością, zmierzył się z zadaniem poetyckiego 
przedstawienia kobiet. – Napi-
sałem tysiące wierszy, więc siłą 
rzeczy część z nich musiało być 
o kobietach. Te z moich wierszy, 
podobnie jak w życiu,  charakte-
ryzują się różnorodnością, siłą i 
oryginalnością – mówił poeta. 
Sam również podkreśla róż-
norodność dominującą w jego 
twórczości. – Składam się z wie-
lu osobowości, a najsilniejszymi 
z nich są ta satyryczna i lirycz-
na. Latam na skrzydłach tych 
dwóch dziedzin i to co zobaczę 
przelewam na papier.  
Juliuszowi Wątrobie spodobał 
się klimat oferowany przez ka-
wiarnię „Nisza”. Ciepło wyraża 
się też o pomysłodawczyni cy-
klu „Odkurzanie poezji”.  – To 
miejsce ma swój urok, niepo-
wtarzalną aurę przyciągającą 
artystów, a przede wszystkim 
pozytywną „wariatkę” Bogusię 
Chwierut, która szaleje w oko-
licy promując poezję. To wyjąt-
kowa osobowość robiąca wiele 
dobrego szumu i potrafi zmobili-
zować środowisko. Dzięki takim 
osobom świat jest kolorowy.   
Wieczór zatytułowany „Dla 
kobiet o kobietach” uświetniła 
swoim śpiewem Natalia Chło-
pek. Libiążanka, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Chrzanowie i była członkini chóru Canticum Canticorum wy-
konała nastrojowe utwory. – Śpiewam od dziecka, a miłość do 
muzyki zaszczepił we mnie mój tata, który sam śpiewa w zespole 
rockowym i chórze. Mam szeroki repertuar, ale głównie są to na-
strojowe piosenki utrzymane w konwencji pop-rockowej. Fajnie, 
że w Libiążu powstało takie miejsce jak „Nisza”. Dla mnie ono 
od zawsze kojarzyło się ze sztuką, tu odbywały się kiedyś próby 
chóru. Myślę, że lokal ma potencjał – skomentowała wokalistka. 
- To był niezwykły wieczór, żadna jego minuta nie została zmar-
nowana. Pełny humoru, refleksji  pozostanie na długo w na-
szych sercach. Wierzę, że wspaniały Juliusz Wątroba ponownie 
zawita do Libiąża – podsumowała Bogusława Chwierut. 

W kawiarni „Nisza” Libiąskiego Centrum Kultury odbyło się 
spotkanie promujące kolejną publikację autorstwa mieszkańca 
Libiąża.   

Dziupla poetów
„IDĘ DO…. TE DOMI-
NE” (Ciebie Panie) to ty-
tuł najnowszego tomiku 
poezji libiąskiego arty-
sty Franciszka Tomasza 
Płatka. Właśnie wiersze 
tego poety, recytowane 
przez autora wspólnie 
z małżonką Lidią, moż-
na było usłyszeć 29 marca. To drugi po „Serca łopotach” tomik  
w dorobku poety o artystycznym pseudonimie „Paryżana”. 
- Na ten tomik pracowałem 7 lat, sądzę, że jest bardziej dojrzały, 

więcej w nim wierszy białych, 
kosztem rymowanych. Jego 
tematyka to osobiste przeży-
cia. Wiersze są zgodne z moją 
życiową dewizą, że gdy Bóg 
jest na pierwszym miejscu to 
wszystko jest na właściwym 
miejscu – mówi Franciszek 
Płatek.  
60-letni libiąski artysta pod-
kreśla przywiązanie do Boga. 
– Wiara sprawia, że lepiej ro-
zumiem co chce przekazać mi 
mój mistrz i przyjaciel – Jezus 
Chrystus.  Staram się iść tą 
drogą i kochać ludzi takimi ja-
kimi są, mimo, że jest to dosyć 
trudne.
Poezja to nie jedyna pasja Fran-
ciszka Płatka. Jest zagorzałym  
kolarzem, ostatnio równie czę-
sto oddaje się przejażdżkom na 
motocyklu. Miłość do sztuki 
dzieli ponadto z pracą zawo-
dową w Zakładzie Górniczym 
„Janina” i obowiązkami ro-
dzinnymi. 
- Poezję traktuję poważnie, nie 
mam ciśnienia, że muszę zro-
bić coś więcej i wydać kolejne 
tomiki. Niczego jednak nie wy-
kluczam, jeżeli tylko Opatrz-
ność pozwoli. Piszę z potrzeby 

serca, wiersze są moje, ale to Ktoś z „góry” podsuwa mi ich 
tematykę. Zdarza się to czasami podczas jazdy na rowerze bądź 
motocyklu - zdradza libiążanin. 
Zwieńczeniem drugiego wieczoru autorskiego Franciszka Toma-
sza Płatka w kawiarni LCK była prezentacja wiersza „Dziupla 
poetów”. 
- Mam niezwykły sentyment do „Niszy”. To znakomite miejsce 
sprzyjające każdemu rodzajowi twórczości. I właśnie dlatego 
kilka dni temu postanowiłem napisać okolicznościowy wiersz, w 
którym starałem się oddać moje osobiste odczucia na temat tej 
libiąskiej przystani sztuki – podsumowuje F. Płatek. 
„Niechaj w Niszy – nigdy nie będzie ciszy” – brzmi puenta 
„Dziupli poetów”. 
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SPORT

Aż 47 walk stoczono w ramach III Międzynarodowego Memoriału Bokserskiego poświęconego pamięci libiąskiego trenera. 

Walczyli dla Ryszarda Jarnota

Zawody, z uwagi na udział w 
nich bokserów z Czech, miały 
wymiar międzynarodowy. Z 
47 turniejowych walk, toczo-
nych do późnego wieczora, 
aż 16 odbyli adepci w wieku 
8-13 lat. Na turnieju, pomimo 
rozgrywanych w tym samym 
terminie Mistrzostw Polski, 
przybyło aż 130 zawodników. 
Stawką bokserskich zmagań 
były puchary 50-lecia Praw 
Miejskich Libiąża. 
- Jestem wzruszona i dumna, 
że byli podopieczni pamiętają 
o moim mężu i po raz trzeci 
poświęcają mu turniej bok-
serski – zdradza żona Ryszar-
da Jarnota. – Mąż był zwią-
zany z libiąskim boksem jako 
zawodnik odnoszący sukcesy, 
a potem trener. Poświęcał się 
tej dyscyplinie, nie miałam o 
to do niego pretensji, sama 

również pomagałam jak mo-
głam. Był lubiany przez za-
wodników. 
Tradycyjnie świetnie w zawo-
dach spisało się 7 reprezen-
tantów Libiąża, którzy tylko 
w jednym pojedynku musieli 
uznać wyższość rywala. Filip 
Paliwoda w stosunku 2:1 po-
konał Dawida Jurkowskiego 
(Iryda Mielec), Alan Sater-
nus wygrał przez RSC Igo-
ra Gajewskiego (Tarnowski 
Klub Bokserski), natomiast 
w stosunku 3:0 wygrali swo-
je pojedynki Kacper Godyń 
z Igorem Haburem (CARBO 
Gliwice), Bartlomiej Środa z 
Romanem Goletsem (Puncher 
Cieszyn), Patryk Solowski 
z Dominikiem Wrzeszczem 
(BKS Jastrzębie) Konrad 
Cora z Mateuszem Kubajem 
(Sokół Gliwice). Jedynie Alex 

Saternus musiał uznać wyż-
szość Kamila Syca z Górala 
Żywiec. - Jestem bardzo za-
dowolony z występu naszych 
zawodników w tym domowym 
turnieju. Alex pomimo poraż-
ki pokazał się z bardzo dobrej 
strony, realizował założenia 
taktyczne. Miał jednak o wie-
le wyższego przeciwnika od 
siebie, którego ciężko było 
podejść, przegrał w dystan-
sie. Zdobyte doświadczenie 
z pewnością zaprocentuje w 
przyszłości – ocenia trener 
Łukasz Krzykała. 

- Kacper podjął walkę i wy-
grał zasłużenie. Filip pokazał 
że wierzy w siebie. Alan oka-
zał się liderem grupy, świetnie 
zmotywował innych zawodni-
ków. Bartłomiej bardzo ładnie 
boksował, w pełni panował 
nad walką. Patryk musi po-
pracować nad kondycją, ale 
pokazał serce do walki i za-
służenie wygrał. Konrad, któ-
ry ma najwięcej trofeów i aż 
25 już stoczonych walk, i od 
którego wymagamy najwięcej, 
wygrał zdecydowanie – anali-
zuje trener. 

W ostatnią sobotę marca re-
prezentanci Chrzanowskiego 
Klubu Karate wystartowali w 
dwóch imprezach. W Piasecz-
nie, w turnieju Mazowia Cup 
Jakub Furga zajął 1 miejsce 
w kumite i 2 w kata. Mikołaj 
Urban był 3 w kumite, podob-
nie jak Agnieszka Lipińska (w 
kata seniorek). Druga ekipa 
wzięła udział w Mistrzostwach 
Makroregionu Południowego w 
Leżajsku. Reprezentanci Libią-
ża tutaj również wypadli bardzo 
dobrze. Jagoda Linczowska 
zajęła drugie stopnie podium 
w kumite i kata juniorek. Ga-
briel Zapotoczny – 2 miejsce w 
kata oraz 3 w kumite. Wioleta 
Wilczak była druga w kata se-

niorek, a Eryk Niebrzydowski  
i Wiktoria Kasprzyk wywal-
czyli 3 miejsca w kumite. 
Nasi karatecy zdominowali 
także wcześniejsze zawody ka-
rate kyokushin BUDO CUP w 
Częstochowie. Eryk Niebrzy-
dowski zdobył 1 miejsce kumi-
te i 1 miejsce kata w kategorii 
chłopcy 12-13 lat, Jakub Furga 
– 1 miejsce kumite i 1 miejsce 
kata wśród chłopców 10-11 lat, 
Szymon Syc – 2 miejsce ku-
mite chłopcy 12-13 lat, Dawid 
Skraba – 2 miejsce kumite i 2 
miejsce kata chłopcy 10-11 lat, 
a Emilia Klocek – 2 miejsce 
kumite dziewczyn 12-13 lat. 
Równie dobry występ reprezen-
tanci naszej gminy zanotowali 

w Gliwicach podczas XXXIX 
Mistrzostw Śląska Karate Ky-
okushin. Wiola Wilczak - 2 
miejsce kata seniorek, Konrad 
Zawadzki - 1 miejsce kumite 
master 85 kg, Sebastian Urbań-
ski - 2 miejsce kumite master + 

85 kg, a Jagoda Linczowska - 1 
miejsce kata juniorek i 1 miej-
sce kumite juniorek - 55 kg. 
Gratulujemy sukcesów i życzy-
my kolejnych. 

Ostatnie tygodnie to pasmo sukcesów libiąskich karateków. 

Trudno ich pokonać
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Burzliwe czasy ery Jagiello-
nów - poleca Weronika Wą-
troba, wolontariuszka MBP 
w Libiążu.

Bona Sforza, kto 
z nas nie słyszał 
tego nazwiska? 
Walka Bony o 
w p r o w a d z e n i e 
własnego porządku 
rozpoczęła się już 
pierwszego dnia jej 
pobytu w Polsce. 
Wtedy trafiła na 
Wawel, a z powodu 
ciągnącej się za nią 
ponurej sławy rodziny z trudem 
zaskarbiała sobie przychylność 
poddanych. Chroniła ją tyl-
ko miłość króla. Dramatyczne 
losy Włoszki na polskim tronie 
przedstawia Renata Czarnecka 
w swojej książce „Ja, Królowa. 
Bona Sforza D’Aragona”. Wal-
ka z Habsburgami, nieufność 
poddanych, korzystne mariaże 
dzieci, przeszłość, o której nie 
sposób zapomnieć, sojusze, 
których nie można zerwać - 
wszystko to zostało zawarte w 
powieści. Fani serii Gra o Tron 
z pewnością polubią książkę 

Renaty Czarneckiej za klimat 
oraz wszechobecne knute w ta-
jemnicy intrygi mające na celu 
wyniesienie na tron lub strą-
cenie z niego. Książka pisana 

jest przystępnym 
językiem, a czytel-
nik traci poczucie 
czasu zagłębiając 
się w losy króla i 
królowej. 
Jeżeli równie moc-
no jak mnie wcią-
gnie was historia 
królowej Bony 
polecam także trzy 
powiązane powie-

ści „Księżna Mediolanu. Dzie-
je Izabeli Aragońskiej, matki 
królowej Bony”, „Madonny z 
Bari. Matka i córka - księżna 
Mediolanu i królowa Bona” 
oraz „Barbara i król. Historia 
ostatniej miłości Zygmunta Au-
gusta”. Osoby, które poszukują 
dobrze napisanej powieści o te-
matyce historycznej zainteresu-
je fakt, iż Renata Czarnecka ma 
w swoim dorobku jeszcze wię-
cej nie wspomnianych przeze 
mnie tytułów. Serdecznie po-
lecam.

ROZMAITOŚCI

KĄCIK KULINARNY

ogłoszenia drobne: 

Przegrywanie z kaset video na płyty DVD - 600 773 167
Zespół na wesele - 600 773 167
FIRMA SPRZĄTAJĄCA "NA3STO": sprzątanie bieżące  
i pobudowlane. Maszynowe czyszczenie posadzek, kostki bru-
kowej. Faktury VAT. Tel: 791196315, www.na3sto.pl
LASTRIKO, MARMUR, PIASKOWIEC - renowacja i szli-
fowanie posadzek kamiennych. BEZPŁATNE wykonanie próby 
szlifowania! Tel: 791196315. Zdjęcia efektów naszych prac na 
www.na3sto.pl oraz profilu facebook.
Bus 9 - osobowy - tel. 600 773 167
Pełną Parą – ekologiczna myjnia parowa, kompleksowe mycie 
pojazdów, czyszczenie mebli tapicerowanych i skórzanych. Tel. 
731 430 353

WARTO PRZECZYTAĆ

Składniki: 

jajka •	
szynka•	
koperek, szczypiorek•	
czosnek, cebula•	
tuńczyk w puszce, ło-•	

soś wędzony
papryka, rzodkiewka•	
śmietana, jogurt, majo-•	
nez
sól, pieprz, papryka w •	
proszku

„Ja, Królowa. Bona Sforza D’Aragona” - Renata Czarnecka 
Świąteczne jajeczka w wielu smakach 

Trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez jajek. Jak je przy-
rządzić, aby były smaczne i wyglądały ciekawie? Uczyły się 
tego dzieci podczas kulinarnych warsztatów świątecznych 
w świetlicy w Gromcu, a teraz dzielą się przepisem.

Wykonanie: 
Jajka gotujemy na twardo. Ostukujemy i obieramy ze 
skorupek. Przekrawamy na pół i wydrążamy. Żółtka 
przekładamy do miski i rozgniatamy widelcem. Jeśli zależy 
nam na bardziej kremowej konsystencji, możemy do tego 
użyć blendera. Następnie dodajemy ulubione dodatki np. 
szczypiorek, szynkę, rzodkiewkę, czosnek, tuńczyka, 
oliwki, koperek, cebulę, ogórka. Całość uzupełniamy 
kilkoma łyżkami śmietany, jogurtu, majonezu lub chrzanu i 
mieszamy. Do smaku doprawiamy solą i pieprzem. Gotową 
masę jajeczną nakładamy na przygotowane wcześniej 
połówki jajek. Udekorowane jajeczka możemy oprószyć 
ziołami do dekoracji. Przekąski świetnie sprawdzą się na 
świątecznym stole. 

Libiąska biblioteka oferuje swoim czytelnikom darmowy do-
stęp do ponad 20 tys. książek. 

Kto pierwszy, ten lepszy
Chodzi o tytuły umieszczone na portalu Legimi. Bezpłatny dostęp 
obejmuje ponad 20 tys. cyfrowych wersji książek, m.in. bestselle-
rów i nowości. Można je odtworzyć dzięki darmowym aplikacjom 
na: tabletach, komputerach, smartfonach i e-czytnikach, w każdym 
miejscu i o każdej porze. Wszystkich chętnych zapraszamy do li-
biąskiej biblioteki po specjalny kod dostępu. Liczba kodów ogra-
niczona. Warunkiem uzyskania dostępu do e-booków jest posiada-
nie aktywnej karty czytelnika. Więcej informacji uzyskają Państwo  
w Bibliotece. Regulamin dostępny na www.mbp.libiaz.pl.

Miejska Biblioteka Publiczna w Li-
biążu zaprasza na spotkanie autorskie 
z libiążanką  Aleksandrą Bartosik, 
autorką książki ,, Na pożółkłym papie-
rze”. Spotkanie odbędzie się w Tygo-
dniu Bibliotek 10 maja o godz. 17.00. 
Serdecznie zapraszamy.
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NIEZWYKLI UCZNIOWIE

Na ciekawy pomysł uczczenia jubileuszu 50-lecia uzy-
skania praw miejskich przez Libiąż wpadła Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Libiążu. Organizuje konkurs  
plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży. 

Na urodziny Libiąża
Celem konkursu „Najładniejsza kartka z życzeniami dla 
Miasta z okazji 50. urodzin” jest rozbudzanie regional-
nego patriotyzmu wśród młodych mieszkańców poprzez 
twórczość plastyczną i literacką. Chodzi także o odkrywa-
nie talentów uczniów i promowanie ich twórczości.
Uczniowie zaprojektują i własnoręcznie wykonają kartkę 
urodzinową dla swojego miasta. Znajdzie się także miej-
sce na autorskie życzenia. Konkurs organizowany jest w 
trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza – uczniowie klas 
I-III, druga – uczniowie klas IV-VI i trzecia – uczniowie 
klas VII-VIII oraz klasy III gimnazjum. Autorzy mogą 
wykorzystać różne techniki: rysunek, malarstwo, collage, 
grafikę artystyczną, komputerową, a także techniki mie-
szane. Każda kartka musi mieć ilustrację z elementem 
charakterystycznym dla miasta, a także krótkie życzenia.
W pierwszym etapie konkursu (wewnątrzszkolnym) każ-
da placówka wyłoni 10 najlepszych prac, a potem, do 7 
maja, przekaże je do organizatora – SP nr 2 w Libiążu. W 
drugim etapie (gminnym) komisja konkursowa wyłoni 9 
laureatów i przyzna 6 wyróżnień.
Nagrody zostaną wręczone 14 czerwca w libiąskiej „dwój-
ce". Zaplanowano także wystawę pokonkursową. Najład-
niejsze kartki urodzinowe Libiąża będzie można oglądać 
w lipcu w LCK.

Niezwykły spektakl słowno – muzyczny i tematyczny wykład 
uświetniły libiąskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. 

Pamięci Niezłomnych
„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy” – wykład 
o takim tytule, przestawiający tragiczne losy i ogromną rolę w walce o 
niepodległość Polski żołnierzy podziemia niepodległościowego wygło-
siła pracownik krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej Ewa Ba-
łuszyńska. Po wykładzie tematyczny montaż słowno - muzyczny „Do 
Niezłomnych” przedstawiło Koło Poezji Śpiewanej  Zespołu Szkół w 
Libiążu pod kierownictwem Janusza Saługi. Młodzież w niezwykły 
sposób za pomocą słów i pieśni opowiedziała historię żołnierzy poko-
nanych ostatecznie przez komunistyczny reżim, dla których wolność 
ojczyzny i honor były wartościami nadrzędnymi. To niezwykłe wi-
dowisko obejrzało w Libiąskim Centrum Kultury 400 osób, głównie 
uczniów szkół z terenu gminy Libiąż. 

Bianka Szyjka

Jest uczennicą trzeciej klasy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu. Lubi 
czytać lektury, ostatnio spodobały jej się 
przygody doktora Dolittle’a i jego zwie-
rząt. Chętnie też sięga po inne książki, np. 
z cyklu o „Neli małej reporterce”. Lubi 
również informatykę i wf, ale szczególną 
sympatią darzy muzykę. To dlatego, że od 
blisko dwóch lat uczy się śpiewać w szko-

le muzycznej w Oświęcimiu. Dodatkowo, w zeszłym roku zaczęła 
ćwiczyć grę na wiolonczeli. Od pewnego czasu trenuje jujitsu, do 
czego namówiła ją starsza siostra. Bianka ma już na koncie kilka 
startów podczas zawodów. W przyszłości chce zostać piosenkarką. 

Wiktoria Szyjka

Uczy się w ósmej klasie szkoły w 
Gromcu. Jujitsu jest jej pasją i sposo-
bem na życie. W tej dyscyplinie ma 
wiele tytułów na koncie, największym 
jest drugie miejsce podczas mistrzostw 
świata w Atenach. Treningi ma dwa 
razy w tygodniu, do tego dochodzą 
ćwiczenia na siłowni. Wkrótce przed 
nią start w kolejnych zawodach z cyklu 
Pucharu Europy – tym razem w Holan-

dii. Jej drugą pasją jest jazda konna. W przyszłości chce dostać się 
do policji konnej, a także zostać instruktorem sztuk walk i treno-
wać innych. 
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REKLAMA

Zapraszamy:
ul. 1 Maja 11C, 

RRSO 13,7%

MAKROPRZYGODA
MIKROKOSZTEM


