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Libiąż na 
Dożynkach 

Powiatowych
Kultywowanie ciągle żywych i cennych 
aspektów życia mieszkańców wsi oraz popu-
laryzacja tradycji ludowej, to tylko niektóre 
z celów, które przyświecały drugiemu w hi-
storii naszego powiatu świętu plonów. Plene-
rową imprezę, w trakcie której prezentowano 
m.in. produkty lokalne, podobnie jak przed 
rokiem, zorganizowano w Karniowicach. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. parla-
mentarzyści Beata Szydło i Janusz Chwierut, 
Członek Zarządu Województwa Małopol-
skiego Marek Sowa, Starosta Chrzanowski 
Janusz Szczęśniak, Wicestarosta Adam Po-
tocki, a także przedstawiciele władz gmin z 
terenu powiatu z reprezentującą Libiąż Wi-
ceburmistrz Marią Siudą. 
Świętowanie rozpoczął wymarsz korowo-
du na uroczystą mszę świętą w kościele 
p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej. Część 
obrzędową zainaugurowała inscenizacja 
obrzędu dożynkowego „Narodziny chle-
ba” przygotowanego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Żarek. Silne akcenty libiąskie 
podkreśliły szczególnie osoby starostów do-
żynkowych, w których to wcielili się miesz-
kańcy sołectwa Żarki: Maria Lelito i Jan Ziaj-
ka. Pani Maria jest przedstawicielką gminy 
Libiąż w Powiatowej Radzie Małopolskiej 
Izby Rolniczej w Powiecie Chrzanowskim. 
Na 5 hektarowym gospodarstwie zajmuje się 
uprawą zbóż, hodowlą bydła i drobiu. Z ko-
lei pan Jan na terenie podobnej powierzchni 
uprawia zboża i ziemniaki, a także hoduje 
bydło i drób. 
Dużym powodzeniem cieszyły się lokalne 
przysmaki. Naszą gminę w tej dziedzinie repre-
zentowali strażacy z OSP Libiąż Wielki, którzy 
zaserwowali staropolski żurek oraz KGW „Ma-
cierzanki”, które upiekło ciasta. Warto nadmie-
nić, że Gmina Libiąż promowała się podczas 
imprezy także specjalnie przygotowanym sto-
iskiem, na którym za darmo można było skosz-
tować kiszonych ogórków oraz pieczywa ze 
specjalnie przygotowanym na tę okazję smal-
cem. Powodzeniem cieszyły się również dorod-
ne plony, których ilość z godziny na godzinę 
topniała, po tym jak kosztowali je odwiedza-
jący stoisko. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
tradycyjnego konkursu na najładniejszy wie-
niec dożynkowy, w którym bezkonkurencyjne 
okazało się dzieło Koła Gospodyń Wiejskich z 
Karniowic. Docenione przez jurorów wyróż-
nieniem zostało także wykonanie wieńca „Ma-
cierzanek” z wizerunkiem Jana Pawła II. 

Festiwal Smaków 
O tytuł najlepszej potrawy Mało-
polski Zachodniej walczono pod-
czas III Małopolskiego Festiwalu 
Smaku zorganizowanego w Oświę-
cimiu przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego we 
współpracy z Małopolskim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego. W 
gronie 22 uczestników zaprezen-
towało się trzech wystawców z 
Libiąża: F.H.P. Piotr Ciuła (wafle 
suche), P.P.H.U. Multipol Kwa-
szarnia Żurku (żurek wiejski) oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich „Libiążanki” (pierogi z grzybami i kapustą).
Festiwal był okazją nie tylko do promocji lokalnych potraw, ale przede wszystkim 
do rywalizacji o „podniebienia” publiczności oraz znanych z telewizji jurorów: 
Zbigniewa Kurleto, Kurta Schellera i Theovilosa Vasidisa. 
Wprawdzie naszym reprezentantom nie udało się zdobyć festiwalowych wyróż-
nień, ale libiąskiemu stoi-
sku jako jedynemu towa-
rzyszył program artystycz-
ny przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich. 
„Libiążanki” do wspólnych 
śpiewów namówiły nawet 
samych jurorów i wice-
burmistrz Marię Siudę, a 
odwiedzający festiwal wi-
dzowie nie odmówili sobie 
tańca przy skocznych przy-
śpiewkach.



Kurier Libiąski nr 26 2007�

- WIEŚCI  Z GMINY -

Państwo Książek 
z Pogorzyc
W Brikomarche 
kupiliśmy krzewy 
winogron i borów-
kę amerykańską 
za połowę ceny 
rynkowej. Sklep 

oferuje duży wybór towarów w ko-
rzystnych cenach.

Ludwik Pilch z Li-
biąża. - Nie przypusz-
czałem, że sklep Bri-
comarche będzie tak 
dobrze zaopatrzony. 

Janusz Sobota z Libiąża – Jestem 
bardzo zadowolony z 
faktu otwarcia Inter-
marche w Libiążu, po-
nieważ poza Biedron-
ką nie było tu innego 
większego marketu. 

Teraz mogę porównać ceny, jakość 
produktów, mam większy wybór towa-
rów. Poza tym robienie tutaj zakupów 
jest dla mnie bardzo wygodne.

Marta Łoboz z Libiąża - Będę stałą 
klientką Inter-
marche, ponie-
waż produkty 
dla dzieci typu: 
c h u s t e c z k i 
czy pampersy 
można zakupić  

tu w bardzo korzystnych cenach.

Marek Korbiel z Libiąża - Do tej 
pory, po towary, 
które oferuje Bri-
comarche musia-
łem jeździć do 
Oświęcimia czy 
Mysłowic. Cza-
sami nie udało 
mi się zakupić 

rzeczy, których potrzebowałem, bo 
akurat sklep nie miał ich na stanie. Te-
raz jestem pewien, że zawsze dostanę 
wszystko czego potrzebuję na miejscu 
w stosunkowo niskich cenach. Po ilo-
ści klientów przybyłych na otwarcie 
widać, że zapotrzebowanie na sklep 
typu  Bricomarche było ogromne.    

rozmawiała A. Kopacz

Zapytaliśmy kupujących o ich opi-
nie na temat nowopowstałych punk-
tów handlowych:

Wielkie zakupy

Pełny parking samochodów, 
oblegane kasy, tłumy klientów 
spacerujących miedzy regała-
mi - tak wyglądały pierwsze dni 
funkcjonowania dwóch libiąskich 
hipermarketów Intermarche i Bri-
comarche. W liczącym 1000 me-
trów kwadratowych powierzchni 
sprzedaży hipermarkecie Dom i 
Ogród pracuje 30 osób, z czego 
24 zatrudnionych mieszka na te-
renie naszej gminy. Sklep dzieli 
się na cztery działy: majsterkowa-
nie, dekoracja, ogród i materiały 
budowalne. Intermarche zatrudnia 
łącznie 45 pracowników w tym 35 
osób z terenu gminy Libiąż. Na 
950 m kw. powierzchni sprzeda-
ży sklep oferuje ok. 15 000 po-
zycji asortymentowych, które na 
bieżąco są zwiększane. Szeroka 
gama artykułów tworzy następu-
jące działy: wędliny, sery, mięso, 
mrożonki, delikatesy, alkohole, 

pieczywo, warzywa i owoce, chemia gospodarcza, kosmetyki i drogeria. Zarządcy obu 
hipermarketów w dniu otarcia sklepów przygotowali dla swoich klientów wiele atrakcji. 
Były balony, quizy z nagrodami, liczne gry i zabawy dla dzieci. A na półkach promocyj-
ne towary, które przyciągały uwagę klientów.     AK
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Policyjne awanse 
Tegoroczne święto policji, w którym uczestniczyły wszystkie jednostki podległe KPP w Chrza-
nowie, odbyło się 31 lipca br. w LCK. Podczas uroczystości mianowano na wyższe stopnie kilku-
dziesięciu funkcjonariuszy. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. - Małopolski Komen-
dant Wojewódzki Policji, Starosta Powiatu Chrzanowskiego, Burmistrzowie Chrzanowa, Trzebi-
ni, Alwerni i Libiąża. Wśród pracowników libiąskiej policji na stopień podinspektora awansował 
nadkomisarz Grzegorz Józefik. Aspirantami sztabowymi zostali starsi aspiranci Ryszard Madura 
oraz Marek Mazurek. Aspirantami mianowano Krzysztofa Krupka, Sławomira Dudka, Tadeusza 
Pająka, Sławomira Sądeckiego i Bogdana Zemłę. Robert Bartoszewicz awansował na stopień 
starszego sierżanta, a starszymi posterunkowymi zostali Anna Świątek, Sebastian Gracjasz, Grze-
gorz Sieprawski, Michał Curyło, Sebastian Alowski, Sebastian Wiernek.  AK

... i pielgrzymów gościli
Około 2000 osób z pielgrzymki bielsko-żywieckiej zawitało do Libiąża 7 sierpnia br. gro-
madząc się przy parafii p.w. Świętej Barbary. - Już od kilku lat gościmy pielgrzymów dzięki 
zebranym podczas kościelnych składkek pieniądzom oraz hojnym sponsorom. W obsłudze 
pomagają m.in.: strażacy z OSP Moczydło, oaza rodzin, młodzieżowa oaza, Akcja Katolicka, 
ministranci oraz osoby prywatne, które ciągle donoszą swoje produkty – mówi Adam Siuda, 
jeden z organizatorów „przystani dla pielgrzymów”. 

Libiążanie pielgrzymowali...
Ponad stu wiernych z gminy Libiąż wyruszyło 7 sierpnia na coroczną pieszą pielgrzymkę do 
Częstochowy. Ukonorowaniem trudów pięciodniowej wędrówki była uroczysta msza święta na 
Jasnej Górze koncelebrowana przez metropolitę krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza. 

Pomoc płynąca prosto z serca
Uczennice z Gimnazjum nr 2 regularnie 
odwiedzają starszą i chorą panią, która jest 
podopieczną Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Staruszka jest bardzo zadowolona z 
cotygodniowych wizyt i pełna uznania dla 
ich zaangażowania.
Młode wolontariuszki: Karolina Polanek, 

Katarzyna Żak, Joanna Rozmus i Paulina Gizara należą do szkolnego koła PCK 
„Eskulap” prowadzonego obecnie przez Jolantę Drab oraz Elwirę Dudę. Uczennice 
nie pierwszy raz wykazały się wrażliwością na potrzeby starszych osób. W ubiegłym 
roku z inicjatywy p. Jarskiej (wtedy opiekunki koła) dwa razy w tygodniu odwiedzały 
Dom Opieki Społecznej w Płazie, gdzie pomagały w opiece nad jego mieszkańcami. 
Członkowie koła „Eskulap” poza działalnością wolontariacką przyłączają się do 
licznych akcji na rzecz potrzebujących, sami organizują zbiórki charytatywne, 
prowadzą szkolenia udzielania pierwszej pomocy oraz odnoszą duże sukcesy w 
konkursach powiatowych.      AK

Szansa na podniesienie 
kwalifikacji

Politechnika Krakowska zaprasza do udziału 
w cyklu bezpłatnych szkoleń finansowanych z 
Europejskiego Fundusz Społecznego i budżetu 
państwa. Tematy szkoleń to „Obsługa księgo-
wa, podatkowa i prawna firm”, „Efektywne 
zarządzanie firmą”, „Techniki komputerowe” 
„Specjalista ds. pozyskiwanie funduszy unij-
nych”. Uczestnikami mogą być osoby z tere-
nu województwa małopolskiego: pracujące, 
zagrożone utratą pracy lub które utraciły pracę 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Termin szkoleń: 
wrzesień - październik 2007. Organizatorzy 
pokrywają koszty dojazdu, wyżywienia oraz 
zapewniają materiały szkoleniowe!! Wię-
cej informacji pod nr telefonu (012) 628 25 
77, (012) 632 22 45, e-mail: fokus@chemia.
pk.edu.pl, www.fokus.pk.edu.pl 



Kurier Libiąski nr 26 20076

- WIEŚCI  Z GMINY -

Usuwanie wyrobów 
azbestowych

Gmina Libiąż przystępuje do sporządze-
nia programu usuwania wyrobów azbe-
stowych. Wykonawcą przedsięwzięcia 
jest Polska Akademia Nauk - Instytut 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 
Energią w Krakowie. Do 31 października 
pracownicy PAN prowadzić będą inwen-
taryzację wyrobów azbestowych zlokali-
zowanych na terenie całej gminy. Będzie 
ona podstawą do ustalenia możliwości 
pomocy finansowej dla posiadaczy tych 
wyrobów. Dlatego też uprzejmie prosi-
my osoby fizyczne i przedsiębiorców o 
udzielenie informacji dotyczących wy-
robów azbestowych i miejsc ich wyko-
rzystywania. 
Ponadto przypominana się, że składanie 
powyższych informacji przez właścicie-
li, zarządców lub użytkowników miejsc, 
w których był lub jest wykorzystywany 
azbest lub wyroby zawierające azbest 
jest obowiązkiem wynikającym z roz-
porządzenia Ministra Gospodarki Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. 
w sprawie wymagań w zakresie wyko-
rzystywania i przemieszczania azbestu 
oraz wykorzystywania i oczyszczania 
instalacji lub urządzeń, w których był 
lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 
Nr 192 poz. 1876).
Dokonywanie „oceny stanu i możliwo-
ści bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest” wynika z rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. 
w sprawie sposobów i warunków bez-
piecznego użytkowania i usuwania wy-
robów zawierających azbest (Dz. U. Nr 
71 poz. 649).

Wspomnienia z obozu 
socjoterapeutycznego

Szósty rok z rzędu, w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Urząd Miej-
ski w Libiążu zorganizował na przełomie 
lipca i sierpnia obóz socjoterapeutyczny 
dla dzieci i młodzieży w wieku szkol-
nym z terenu gminy.
Z tegorocznego wypoczynku w Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Jaga” 
w Muszynie k/Krynicy, skorzystało 70 
osób (w wieku 10-17 lat). Pieczę nad 
nami sprawowała wykwalifikowana ka-
dra wychowawców. Zagwarantowano 
zakwaterowanie w trzyosobowych po-

kojach z pełnym węzłem sanitarnym, 4 
posiłki dziennie, ubezpieczenie, prze-
wóz, wstęp na baseny, wycieczki auto-
karowe m.in. do Krynicy z przejazdem 
kolejką linowo-terenową na Górę Par-
kową, gdzie oprócz oglądania panoramy 
miasta, największą atrakcją były „Raj-
skie ślizgawki”, począwszy od spokojnej 
fali, poprzez spiralę, aż do zapierającego 
dech w piersiach kamikadze. Ponadto 
grupa odwiedziła Niedzicę z zabytko-
wym zamkiem oraz Zalew Czorsztyński 
z zaporą. W Szczawnicy spacerowano 
po uzdrowisku i podziwiano malowni-
czy przełom Dunajca. Atrakcjami No-
wego Sącza były z kolei rynek miasta 
z ratuszem, ruiny Zamku Królewskiego 
oraz Bazylika Kolegiacka. 
Organizowano również wycieczki piesze 
po górach, ogniska, mecze siatkówki i 
piłki nożnej z miejscową młodzieżą oraz 
szereg innych atrakcji. Nie zabrakło też 
zabawy na festynie czy w dyskotece. 
Szczególny wkład w organizowanie cza-
su wolnego dla grupy młodszej miała 
grupa młodzieżowa, która oprócz zabaw 
integracyjnych i dyskotek pomogła w 
przygotowaniu chrztu dla nowych ko-
lonistów oraz biegu patrolowego po le-
sie na Górę zwaną Basztą. Pod koniec 
obozu socjoterapeutycznego wyłoniono 
zwycięzców w konkursie czystości oraz 
wręczono dyplomy za wzorowe zacho-
wanie. 

Informacje o przetargach
 

Burmistrz Libiąża ogłasza przetarg ust-
ny nieograniczony na sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego działek, pod 
zabudowę usługowo-mieszkaniową, po-
łożonych w Libiążu przy ul. Wolności 
oznaczonej nr:
- 1550/106 o pow. 0,3606 ha (cena wyjścio-
wa do przetargu wynosi  85 333,00 zł)
(przetarg odbędzie się w Urzędzie Miej-
skim w Libiążu w dniu 19 września 
2007r. o godz. 10:00 w pokoju nr 8)
- 1550/107 o pow. 0,3571 ha (cena wyjścio-
wa do przetargu wynosi  84 333,00 zł)
(przetarg odbędzie się w Urzędzie Miej-
skim w Libiążu w dniu 19 września 
2007r. o godz. 10:30 w pokoju nr 8)
- 1550/108 o pow. 0,3572 ha (cena wyjścio-
wa do przetargu wynosi  84 333,00 zł)
(przetarg odbędzie się w Urzędzie Miej-
skim w Libiążu w dniu 19 września 
2007r. o godz. 11:00 w pokoju nr 8)
- 1550/109 o pow. 0,4030 ha (cena wyjścio-
wa do przetargu wynosi  94 333,00 zł)
(przetarg odbędzie się w Urzędzie Miej-

skim w Libiążu w dniu 19 września 
2007r. o godz. 11:30 w pokoju nr 8)
- 1550/110 o pow. 0,4022 ha (cena wyjścio-
wa do przetargu wynosi  94 333,00 zł)
(przetarg odbędzie się w Urzędzie Miej-
skim w Libiążu w dniu 19 września 
2007r.  o godz. 12:00 w pokoju nr 8)
- 1550/111 o pow. 0,3972 ha (cena wyjścio-
wa do przetargu wynosi  93 333,00 zł) 
(przetarg odbędzie się w Urzędzie Miej-
skim w Libiążu w dniu 19 września 
2007r.  o godz. 12:30 w pokoju nr 8)
Ogłoszony został także przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż działki przy 
ul. Słonecznej nr:
- 820/117 o  powierzchni 0,2556 ha 
(cena wyjściowa do przetargu wynosi: 
29 300,00 zł)
Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy 
zawartymi w „Studium uwarunkowań 
kierunków zagospodarowania gmi-
ny Libiąż” działka w całości położona 
jest na terenie 1RPO – tereny rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej z możliwością 
wprowadzenia zabudowy związanej z 
produkcją, przetwórstwem i magazyno-
waniem rolniczym i ogrodniczym.
(Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miej-
skim w Libiążu w dniu  20 września 
2007 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 8)

Szczegółowe informacje dot. przetar-
gów na stronie internetowej BIP Urzędu 
Miejskiego.  

 
Działki sprzedane

W dniu 23 lipca 2007r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Libiążu przepro-
wadzono przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż dwóch działek o numerach 
5699/1 (pow. 0,0890 ha) i 5699/2 (pow. 
0,0807 ha). Teren położony jest w Libią-
żu  w rejonie ul. Wspólnej. Do uczestni-
ctwa w przetargu dopuszczono 4 osoby 
i 4 małżeństwa, które wpłaciły wadium 
zgodnie z ogłoszeniem o przetargu.
Cena wywoławcza działki nr 5699/1 
wynosiła 27 100,00 zł. W wyniku prze-
prowadzonego przetargu działka została 
sprzedana za wylicytowaną cenę netto 
58 000,00 zł. Do powyższej ceny doli-
czono należny podatek VAT w wysoko-
ści 22% tj. 12 760,00 zł. 
Cena wywoławcza działki nr 5699/2 
wynosiła 24 700,00 zł. W wyniku prze-
prowadzonego przetargu działka została 
sprzedana za wylicytowaną cenę netto 
67 500,00 zł. Do powyższej ceny doli-
czono należny podatek VAT w wysoko-
ści 22% tj. 14 850,00 zł.
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Przebudowa drogi 
wojewódzkiej

Przekazano placu budowy dla zada-
nia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 780 Kraków – Chełmek na terenie 
Gminy Libiąż”, obejmującego wyko-
nanie chodnika (337 mb) i zjazdów z 
betonowej kostki brukowej, odwodnie-
nia, budowę 3-ch zatok autobusowych 
i wykonanie oznakowania poziomego. 
Jest to kontynuacja robót budowla-
nych w ramach II etapu przebudowy 
ul. Krakowskiej w Libiążu na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Krasickiego do 
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza.
Wykonawcą robót jest firma Przedsię-
biorstwo Handlowo – Usługowe Wiesław 
Mazgaj z Libiąża. Wartość przedsięwzię-
cia wynosi 507.964,14 zł (brutto). Zadanie 
realizowane jest w trybie inicjatyw samo-
rządowych i udział gminy stanowi 50% tej 
kwoty.
Termin zakończenia prac został wyzna-
czony na 15 listopada 2007r.

Remont w Urzędzie Miejskim
W Urzędzie Miejskim rozpoczęto re-
mont, którego celem jest odnowienie 
wejścia głównego (w tym schodów) i 
ściany przyziemia przy wejściu bocz-
nym (izolacja przeciwwilgociowa) po-
trwa do 20 września br. 
W związku z remontem, w wybranych 
odcinkach czasu, może być nieczynne 
– zamiennie - jedno z wejść do budyn-
ku. W celu bezproblemowej obsługi in-
teresantów, przy wejściu do Urzędu zo-
staną wywieszone informacje opisujące 
sposób poruszania się po budynku. Za 
utrudnienia przepraszamy. 

Libiąż wyróżniony
Na zakończenie projektu realizowanego 
w ramach programu ‘Transition Facility 
2004’ „Wsparcie regionalnych i lokal-
nych społeczności w przeciwdziałaniu 
narkomanii na poziomie lokalnym” – or-
ganizator programu – Fundacja Rozwo-
ju Demokracji Lokalnej we współpracy 
z krajowym Biurem ds. Przeciwdzia-
łania Narkomanii zorganizowali ogól-
nopolski konkurs na najlepszy projekt 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii.
Do konkursu zgłoszono ponad trzysta 
programów nadesłanych z całej Polski. 
Wśród finalistów konkursu, dwudziestu 
najlepszych projektów - jako jedyny z 
województwa małopolskiego - znalazł 
się projekt Gminnego Programu Prze-

ciwdziałania Narkomanii gminy Libiąż 
na rok 2008. Autorami projektu byli 
uczestnicy szkolenia z zakresu tworze-
nia gminnych programów w osobach 
koordynatora programu Jerzego Sabudy 
oraz Grzegorza  Widora i Anny Kuli.

Świetlica jak nowa
Zakończono remont placówki Libiąskie-
go Centrum Kultury w Gromcu. Było to 
zadanie przewidziane w tegorocznym 
budżecie gminy w ramach dotacji celo-
wej dla LCK.
Pierwszym etapem tej inwestycji była 
modernizacja zaplecza kuchennego, na 
którą złożyły się roboty budowlane po-
legające na wycięciu części zamurowa-
nia, położenia warstw posadzkowych i 
okładzin ściennych, wymianie stolarki 
drzwiowej, a także malowanie. Ponadto 
zamontowano instalacje wodociągową 
i kanalizacyjną, a kuchnię wyposażono 
w okap, blaty, zlewozmywaki, szafki i 
pompę. Druga faza prac objęła wymianę 
instalacji elektrycznej wraz z zabudową 
nowych lamp, kinkietów oraz skrzynek 
elektrycznych, cyklinowanie oraz malo-
wanie parkietu, malowanie sali, wejścia 
oraz szatni, przebudowę pieca oraz wy-
mianę kanalizacji zewnętrznej.

Stanowiska handlowe czekają
Na targowisku miejskim w Libiążu przy 
ul. Rouvroy 10 na dzień 27.08.2007 r., 
zawarte są 74 umowy najmu pawilo-
nów handlowo – usługowych, z których 
siedem znajduje się w okresie wypo-
wiedzenia - 3 spośród nich i 5 których 
nie znalazło najemców z poprzednie-
go przetargu (razem 8 pawilonów) jest 
przeznaczonych do przetargu,
W przypadku wolnych pawilonów Miej-
ski Zespół Administracyjny na bieżąco 
ogłasza kolejne przetargi na ich najem. 
Informacje na ten temat są zamieszczane 
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go, w siedzibie administratora, na tere-
nie Gminy oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Biuletynie Infor-
macji Publicznej. Łącznie na targowisku 
znajduje się 66 pawilonów handlowo-
usługowych pod wiatą, 12 pawilonów 
murowanych oraz bar szybkiej obsługi, 
łącznie 79 obiektów. Pawilony handlo-
wo-usługowe wynajmowane są w dro-
dze przetargu nieograniczonego ustnego 
w formie licytacji. Stawka wywoławcza 
do przetargu została określona po roze-
znaniu wysokości cen obowiązujących 
w okolicznych gminach i według posia-
danych danych jest najniższa.

Libiąska jesień
Już we wrześniu LCK rozpocznie realiza-
cję trzeciego etapu projektu „Cztery pory 
roku - libiąskie pokolenia artystyczne”, 
dofinansowanego ze Środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach Programu Operacyjnego „Rozwój 
inicjatyw lokalnych”. Celami tej inicjaty-
wy jest pobudzenie aktywności lokalnych 
środowisk kulturotwórczych wykorzystu-
jąc działające na terenie gminy instytucje, 
placówki, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne, stworzenie warunków do roz-
wijania i prezentacji aktywności twórczej, 
popularyzować sztukę i twórcze sposoby 
spędzania wolnego czasu, a także krzewić 
lokalne zwyczaje i tradycje, docierając do 
jak najszerszej grupy wiekowej uczestni-
ków.
Tym razem, po wiosennym przeglądzie 
twórczości dzieci i letnim młodzieży, 
swoje artystyczne dokonania zaprezentu-
ją osoby dorosłe. Miłośnicy malarstwa i 
rzeźby w dniach 20-23 września (codzien-
nie od 16:00) wezmą udział w plenerze 
plastycznym. Amatorów poezji i prozy 
zapraszamy do udziału w warsztatach lite-
rackich w dniu 27.09.2007r. o godz. 18:00 
oraz Satyrycznym Konkursie Literackim o 
„SZPILKĘ LCK”. Warunkiem udziału w 
konkursie jest nadesłanie maksymalnie do 
3 utworów w dziedzinie poezji w dowolnej 
formie (mile widziane fraszki, limeryki i 
teksty piosenek o tematyce lokalnej), a w 
dziedzinie prozy prace o objętości maksy-
malnie do 3 stron maszynopisu lub wydru-
ku komputerowego (może być np.: mono-
log estradowy, skecz, humoreska, anegdo-
ta). Utwory należy opatrzyć godłem (nie 
graficznym), a do nadesłanych utworów 
należy dołączyć zaklejoną kopertę, opa-
trzoną tym samym godłem, zawierającą: 
imię, nazwisko, adres, telefon, wiek. Do 
udziału w konkursie nie dopuszcza się 
prac, które były już publikowane, były 
nagradzane w innych konkursach, brały 
udział w poprzednich edycjach konkursu 
LCK, nie spełniają wymogów technicz-
nych, określonych w regulaminie i zosta-
ną nadesłane po terminie. Oceny utworów 
dokona jury powołane przez organizatora. 
Prace nadesłane na konkurs będą dodatko-
wo stanowić materiały do konsultacji dla 
prowadzącego warsztaty literackie
LCK zastrzega sobie prawo do publikacji 
konkursowych tekstów oraz cytowania ich 
w mediach bez gratyfikacji pieniężnych. 
Termin nadsyłania prac do 17.09.2007r. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
nastąpi 28.09.2007r. (piątek) o godz. 
17:00 w siedzibie LCK podczas spotkania 
podsumowującego „Libiąską jesień”. 
Szczegółowych informacji udziela Dział 
Merytoryczny LCK, tel. (0-32) 6271262
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Tegoroczne wakacje obfitowały w wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych 
i innych atrakcji zorganizowanych przez LCK.

Atrakcje Ośrodka Rekreacyjnego
Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy przy ul. Piłsudskiego ofe-
rował wiele form spędzenia letniego wypoczynku. Odwiedzający 
obiekt mieli do dyspozycji otwarty najwcześniej w powiecie basen 
odkryty, brodzik dla dzieci, korty tenisowe, oraz boiska plażowe i 
asfaltowe. Dodatkową atrakcją był „Basen na Wesoło”- konkursy i 
zabawy przy basenie i brodziku.
  

Wycieczki 
Wyjazd kolejką krzesłową nad Polaną Stokłosica, wędrówka na 
szczyt Czantorii, spacer po parku linowym, przejazd na szczyt Rów-
nicy to program wycieczki do Ustronia. W górach uczestnicy wy-
prawy podziwiali przepiękne widoki korzystając z licznych atrakcji 
turystycznych m.in. letniego toru saneczkowego. Okazją do znako-
mitej zabawy była również wycieczka do Chorzowa. Jej uczestnicy 
najpierw odwiedzili tamtejszy ogród zoologiczny, gdzie zapoznali 
się z niemal wszystkimi zamieszkującymi go zwierzętami, a następ-
nie korzystali z „Wesołego miasteczka”

Letnie koncerty
Tradycyjnie w okresie wakacji grała „scena pod spadochronem”. Na 
tegoroczny plenerowy sezon muzyczny złożyły się występy zespo-
łów młodzieżowych Helter Skelter i Kid A., Asetra i Hellfire. Po 
raz pierwszy muzyki na żywo można było także wysłuchać w Parku 
Młodości, gdzie swoją twórczość zaprezentowali Magda Łysek (wo-
kal), Bartek Nowak (gitara), Kamil Baluś (perkusja), Tomasz Latko 
(bas) i Grzegorz Kosowski (gitara).

Twórcze lato
W okresie letnim w ramach projektu „Cztery pory roku – libiąskie 
pokolenia artystyczne” LCK realizowało Wakacyjny Przegląd Twór-
czości Młodzieży. W jego programie znalazły się warsztaty litera-

ckie i plastyczne, plenerowy przegląd muzyczny na terenie MORS 
oraz podsumowujące spotkanie artystyczne. 

Wesołe Podwórka 
Konkursów, gier i dobrej zabawy przy tanecznej muzyce nie brako-
wało również  podczas Wesołych podwórek , które zorganizowano 
kolejno na Placu Słonecznym, Szyjkach, Placu Jaworowym, Osiedlu 
Górniczym, przy OSP Libiąż Wielki, oraz w Kosówkach, Gromcu, 
Żarkach i Parku Młodości. 

w Żarkach …
Oprócz zajęć świetlicowych, które odbywały się przez całe waka-
cje od poniedziałku do piątku w żareckim Domu Kultury instrukto-
rzy LCK zorganizowali wiele atrakcji sportowych, m.in. : turnieje 
„dwóch ogni”, tenisa stołowego i badmintona, konkurs plastyczny, 
wycieczkę rowerową, turniej piłki siatkowej, turniej mini piłki noż-
nej oraz piknik rodzinny.  

w Kosówkach …
W każdy poniedziałek i środę w świetlicy odbywały się spotkania 
z dziećmi, podczas których prowadzono zajęcia plastyczne, mode-
larskie oraz plenerowe. Uczestnicy spotkań pożegnali wakacje og-
niskiem z kiełbaskami, któremu towarzyszyły liczne konkursy gry 
i zabawy. 

w Gromcu…
Wtorkowe spotkania Świetlicowe cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Ponadto dzieci chętnie uczestniczyły w grach i zabawach 
ruchowych organizowanych  w każdy czwartek na boisku sporto-
wym. Udane wakacje w sołectwie tradycyjnie zakończyło wesołe 
podwórko i ognisko. 
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Widziane z balkonu – FELIETON

Ku chwale promocji

Wakacje chylą się ku upadkowi i 

znowu przychodzi niektórym gnać do szko-

ły: dorosłym - żeby wiedzę rozdawać, mło-

dzieży i dzieciom – żeby tę wiedzę pakować 

do tornistrów. Nim szkolna karuzela rozkręci 

się na dobre, warto choć wyrywkowo pod-

sumować sezon wakacyjny. Nie mamy mo-

rza, Krupówek ani też Sahary, nie znaczy to 

jednak, że nic się godziwego nie wydarzyło 

na libiąskiej ziemi. Przy francuskiej ulicy naszego miasta 

ułożono na przykład rekordowe puzzle ze słynnej już, ro-

dzimej produkcji, kosteczki gumowym młotkiem tłuczonej. 

Parkują tam ludzie namiętnie, tym bardziej, że na puzzlach 

wystawiono dwa postawne pawilony handlowe – i to oba 

z „marszu” (jakiegoś tam). Ludzie popędzili na zakupy, a 

wynoszono wszystko, co się tylko dało – bez względu na 

to, czy cena była promocyjna, czy tylko na taką wygląda-

ła. Jedna pani tak się rozpędziła, że kasę fiskalną chciała 

utargować, a panowie za towar dnia zgodnie uznali, …a 

jakże – ekspedientki. Niestety nie mieściły się do koszyka, 

więc zaczęli wynosić inne używki. Chwyty marketingowe 

dawały takiego „kopa” do wyciągania forsy ze skarbonek, 

że nawet konkurencja narobiła w spodnie, bo rychło po-

stanowiono (do niedawna monopolistycznego) „owada” 

odrestaurować. Walka na promocje wyjdzie na dobre kon-

sumentom, i niech ekipa z targowicy (nie tej historycznej) 

– miast lamentować – też podwinie rękawy i wykorzysta 

zakupową hossę. Co nam klientom bowiem z pieniędzy 

na kontach, skoro urlopy przeszły do historii, a giełda świa-

towa chyli się – jak wakacje we wstępie tego rozważania 

– ku upadkowi. Zabrali się ludzie za szastanie kasą i wydają 

ją z taką rozkoszą, jak koczujący od rana do wieczora przed 

hipermarketami poszukiwacze promocji. Niektórzy przehu-

lali podobno przy otwarciu molochów dorobki swojego 

życia. Nie robią jednak z tego tragedii, bo badania dowo-

dzą, że rzeczy kupowane w promocji potęgują radość ży-

cia. Dane statystyczne pokazują, że tylko w okresie waka-

cyjnych promocji: ludzie chętniej się żenią, kobiety częściej 

rodzą, a nawet nieświadome sprawy dzieci chętniej bawią 

się w piaskownicy. To niepodważalne fakty. Pytacie, skąd 

taki optymizm życiowy? Wygląda na to, że promocja czyni 

cuda. Nie każdy jednak chce to zrozumieć…  

Dawid Chylaszek

Ogłoszenia drobne
Fotografia okolicznościowa - 889 046 964, wasyl-foto@
wp.pl
Nagrania na kasetach wideo szybko tracą jakość! Zachowaj 
wspomnienia na zawsze! Przegrywanie kaset VHS i Hi8 na 
DVD! Tanio! tel 600 773 167, 0-32 6271070
Dochodzenie odszkodowań w imieniu poszkodowanego, 
bez zaliczek, płatne po odzyskaniu odszkodowania – firma 
„Hexa”, tel. 502 540 357, e-mail: odszkodowanie@poczta.
onet.pl

Sylwetki grupy „Kanon”
Ryszard Miziołek –W grupie działa 
od 2 lat. Na swoim artystycznym kon-
cie ma ok. 20 rzeźb i płaskorzeźb oraz 
15 obrazów malowanych na płótnie. 
Brał udział w kilku wystawach orga-
nizowanych przez LCK, oraz w wy-
stawie pt. „Chrystus w drewnie” w 
Kętach, swoje rzeźby zaprezentował 
także na ekspozycji o podobnej te-
matyce w Kalwarii Zebrzydowskiej.  

Jego zamiłowania plastyczne ujawniały się już w dzieciństwie. 
- Zawsze lubiłem rysować, robiłem także zabawne kaczor-
ki z plasteliny, które rozdawałem wszystkim moim znajomym 
- mówi p. Ryszard. - Matką chrzestną mojej działalności ar-
tystycznej jest założycielka grupy „Kanon” Małgorzata Ho-
łownia. To ona dała mi pierwszy kawałek płótna. Tematyka 
dzieł R. Miziołka jest różna: krajobrazy, ludzie, martwa natura. 
– Właściwie maluję wszystko. W ten sposób mogę lepiej poznać 
techniki malarskie i wzbogacić swój warsztat o nowe doświad-
czenia – dodaje pan Ryszard. 

Teatr z LCK
Libiąskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na spektakl 
„ S z a l o n e  n o ż y c z k i  do krakowskiego Teatru „Baga-
tela”. W y j a z d  2 9  w r z e ś n i a  2 0 0 7 r .  ( s o b o t a )  o 
g o d z .  1 6 0 0  z  parkingu przy Pol ic j i  w Libiążu 
(przejazd przez Chrzanów).  Cena wyjazdu:  58,00 
zł  (bilet normalny),  52,00 zł  (bilet ulgowy).  Z a p i s y 
w  L C K  d o  d n i a  1 4 . 0 9 . 2 0 0 7 r .  Wpłaty w LCK 
pokój  nr  6  lub na konto LCK: PKO BP SA o/Libiąż 
nr  71 1020 2384 0000 9602 0011 3779
Szczegółowych  informacji udziela st. instruktor LCK  Boże-
na Kikla tel. 032/627-12-62

Libiążanin doceniony
Zdjęcia autorstwa Damiana Klamki 
już dwukrotnie można było oglądać 
na prestiżowej wystawie fotogra-
ficznej w krakowskim „Empiku”, 
która co miesiąc prezentuje najlep-
sze ujęcia fotoreporterów pracują-
cych na terenie Krakowa. Studiujący 
tam obecnie libiążanin współpracu-
je z różnymi tytułami prasowymi 
i agencjami fotograficznymi jako 
tzw. „wolny strzelec”. Jego zdjęcia 

(głównie sportowe) można też zobaczyć na łamach „Kuriera 
Libiąskiego”. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!   
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W LIBIĄŻU ZAPRASZA CZYTELNIKÓW

Biblioteka Główna, Libiąż ul. Górnicza 11:
poniedziałek – piątek  12.00 – 19.00
sobota       8.00 – 14.00
Filia nr 2, Żarki ul. Klubowa 5:
wtorek, środa  16.00 – 19.00
piątek    15.00 – 19.00
Filia nr 2, Libiąż ul. Plac Zwycięstwa 2:
poniedziałek, środa, piątek  14.00 – 18.00
wtorek, czwartek    10.00 – 14.00
Filia nr 3, Gromiec ul. Traugutta 1:
poniedziałek – piątek  15.00 – 19.00

Biblioteka Główna zaprasza do wypożyczalni 
dla dorosłych, wypożyczalni dla dzieci i mło-
dzieży oraz czytelni, w której oprócz prasy i 
księgozbioru podręcznego dla czytelników 
udostępnione są trzy stanowiska komputero-
we z bezpłatnym dostępem do Internetu.

NOWOŚCI CZYTELNICZE MBP W LIBIĄŻU
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH

Ruben Gallego „Na brzegu” 
Kraków: „Znak“, 2007

Mimo że urodził się  w Moskwie i pisze po rosyjsku, Ruben Gallego, 
syn Wenezuelczyka i Hiszpanki, jest uważany za pisarza hiszpańskiego. Obecnie 
ma hiszpański paszport i mieszka w Niemczech. Wyrzucony na margines, wyob-
cowany ze społeczeństwa, potrójnie inny, uznany za sierotę i dotknięty poraże-
niem mózgowym, wychował się w rosyjskich domach dziecka. Skończył prawo 
i informatykę. Do 2000 r. pracował jako informatyk, później zaczął pisać. Miał 
po temu pełne prawo, kto bowiem wiele przecierpiał ma prawo swoje cierpienia 
opisać. Poza cierpieniem Rubenowi Gallego los dał na szczęście talent. Potrafi 
bowiem bez patosu opisać okrucieństwo totalitarnej machiny w miniaturze, jaką 
jest sowiecki dom dziecka czy szpital psychiatryczny.[...]

WYPOŻYCZALNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ewa Nowak „Koleżaneczki” -Warszawa : Egmont Polska, 2006, „Michał jakiśtam” - 
Warszawa : Egmont Polska, 2006, „Ogon Kici” - Warszawa: Egmont Polska, 2006

Rośnie popularność książek Ewy Nowak. Czyta je i podstawówka, i 
gimnazjum. Słychać głosy, że dzisiaj wyłącznie jej twórczość zyskuje uznanie 
młodych czytelników. Ostatnio młodsi dostali książkę „Koleżaneczki „, gimna-
zjaliści - grubą powieść „Michał jakiśtam“, a licealiści równie obszerny „Ogon 
Kici“. [...]

 CZYTELNIA
Jon Thompson „Jak czytać malarstwo współczesne: rozwiązywanie zagadek, ro-
zumienie i smakowanie dzieł mistrzów od Couberta do Warhola“ - Kraków : 
„Universitas“, 2006
  Jon Thompsn jest brytyjskim artystą, kuratorem wystaw i dydaktykiem. Swój 
przewodnik po malarstwie minionego wieku kieruje do współczesnej publicz-
ności naszego kręgu kulturowego, zróżnicowanej i zagubionej odkąd świątynie 
przestały być głównym miejscem obcowania ze sztuką, a odbiorcy dzieł spoty-
kają się przeważnie z indywidualną kreacją, z odrębnym światem różnych ma-
larzy.

Miejska Biblioteka Publiczna stara się 
dopasować warunki funkcjonowania do 
oczekiwań czytelników. W tym celu w jej 
siedzibie i w filiach dostępne są specjalne 
ankiety, o których wypełnienie uprzejmie 
prosimy wszystkich zainteresowanych. 

Wakacyjne spotkania z książką
Przez cały sierpień Biblioteka Główna oraz filie w Libiążu i w 
Gromcu organizowały zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Ak-
cji Lato pod wspólnym hasłem „Wakacyjnych spotkań z książką”. 
Młodzi uczestnicy wspólnie czytali wybrane fragmenty książek lub 
wierszy, brali udział w konkursach plastycznych, recytatorskich i 
tematycznych, poznawali czasopisma dla młodzieży, literaturę lo-
kalną i regionalną, a także takie zagadnienia, jak m.in. dobre oby-
czaje, symbole narodowe, najpiękniejsze miasta polskie, czy jesz-
cze wiele innych.

W Bibliotece Głównej zorga-
nizowano spotkanie z Wie-
sławem Konecznym, znanym 
lokalnym kolekcjonerem i 
wydawcą libiąskich legend i 
opowieści. Gość przytoczył 
zebrane przez siebie opowia-
dania, odpowiadał na pytania 
uczestników oraz prezentował 
własne obrazy i grafiki przed-
stawiające libiąskie pejzaże. 

W filiach zajęcia odbywały się nie tylko w pomieszczeniach biblio-
tecznych, ale także w plenerze np. w Parku Janiny, który jest naj-
lepszym tłem do czytania libiąskich opowieści. W Gromcu ostatnie 
zajęcia przeznaczono na wycieczkę krajoznawczą poświęconą ob-
serwacji zanikającego folkloru wiejskiego.

Uczestnicy, którzy najczęściej, najaktywniej brali udział w zaję-
ciach otrzymali na zakończenie upominki i nagrody. W Bibliotece 
Głównej do najaktywniejszych należeli: Patrycja Bijas, Wiktoria 
Pawłowska, Beniamin Trzeciak, Kamil Durlik, Dawid Słowikowski 
oraz Wiktoria Słowikowska 
– najmłodsza 5-letnia czy-
telniczka.
W Gromcu każde zajęcia 
przyciągały po kilkanaście 
osób. Żadnego spotkania 
nie opuściły: Dominika 
Pajdak, Karina Kobyłczyk 
i Martyna Żak. Rysunki, 
które powstały podczas konkursu plastycznego pt. „Moja waka-
cyjne przygoda” wszystkie zasługują na najwyższe oceny, dlatego 
wszystkie zostały wystawione w wypożyczalni biblioteki w Grom-

cu. Autorami najciekaw-
szych prac są m.in. Martyna 
Żak, Karina Kobyłczyk, Do-
minika Pajdak, Klaudia Wil-
czak, Mateusz Gwiżdż oraz 
Patrycja Wilczak. W fillii nr 
2 najaktywniejszymi uczest-
niczkami były Julia Kania i 
Adrianna Sondecka.
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Tryumf naszych
W ramach Mistrzostw Śląska seniorów rozegrano w Li-
biążu eliminacyjny turniej do finałów rozgrywek Spal-
ding Silesia Cup 2007. W zawodach zwyciężyli libiążanie 
Maciej Klimas i Michał Matyja, którzy w finale pokonali 
parę Piotr Kożuch i Michał Orczykowski z Sosnowca. 
W turnieju startowały jeszcze dwie libiąskie pary Artur 
Baca wraz z Konrad Świerzowicz oraz Sylwester Leśniak 
i Wojciech Luboń, które uplasowały się odpowiednio na 
miejscach miejscach V- VI oraz IX. W klasyfikacji gene-
ralnej Spalding Silesia Cup 2007 para Klimas - Matyja z 
dorobkiem 40 pkt zajmuje drugie miejsce (strata do lidera 
20 pkt.). Artur Baca i Konrad Świerzowicz z 8 pkt. pla-
sują się na miejscach 5-6, a Sylwester Leśniak i Wojciech 
Luboń klasyfikowani są na miejscach 9-12 (4 pkt.).  PS

Międzynarodowe 
doświadczenie

Młodzi szczypiorniści z Libiąża praco-
wicie spędzili wakacje biorąc udział w 
Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcz-
nej „Cell Cup” w węgierskim Veszprem. 
Poziom rozgrywek okazał się bardzo 
wysoki i w związku z tym Międzyszkol-
ny Uczniowski Klub Sportowy „Żak” 
z Libiąża nie przebił się do czołówki 
w żadnej z kategorii wiekowej. Było to 
jednak z pewnością szczególne doświad-
czenie dla młodych szczypiornistów i 
promocja naszej gminy. Przypominamy, 
że w turnieju uczestniczyło 145 drużyn z 
19 krajów. W kategorii chłopców roczni-
ków 1991-92  drużyna „Żaka” zajęła 18 
miejsce notując następujące  wyniki: Ba-
latonfüredi KC (Węgry) 13 : 19, Alba Re-
gia KSE (Węgry) 10 : 32, Al - Ain Sport 
Club (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 
13 : 18, Lyngbo „A” (Norwegia) 7 : 26, 
Lyngbo „B” (Norwegia) 9 : 17, Vestman-
na IF (Islandia) 10 : 20, SKS Orlik Brzeg 
(Polska) 11 : 21. W kategorii 1993-94  
zawodnicy z Libiąża pokonali HC Visé 
BM (Belgia) 21 : 16 i Moselle Garcons 
(Francja) 24 : 13, a ulegli  RK Potisje – Ple-
tex Ada (Serbia) 9 : 25,  MKB Alsóőrs „A” 
(Węgry) 11 : 36, ES Besancon Mascu-
lin (Francja) 23 : 29, Bregenz Handball 
(Austria) 13 : 20 zajmując ostatecznie 14 
miejsce. Najlepiej nasi reprezentanci spi-
sali się w najmłodszej grupie (roczniki 
1995-96), gdzie zakończyli rywalizacje 
na 8 miejscu notując następujące rezul-
taty: Szigetszentmiklósi KSK (Węgry) 9 
: 17, Budapesti Honved SE (Węgry) 11 : 
18, Tisza Volan SC (Węgry) 13 : 27, Bp 
Elektromos „B” (Węgry) 11 : 10, HC Ato-
mix (Belgia) 14 : 11, Nyirbator Hunyadi 
(Węgry) 0 : 6, Bregenz Handball (Austria) 
8 : 13.            Diego

Młodzieżowa plażówka
Para Konrad Świerzowicz – Bartosz Matyja zdominowała cykl wakacyjnych roz-
grywek w siatkówce plażowej. Wygrali oni wszystkie rozegrane turnieje i zasłu-
żenie tryumfowali w ogólnym rankingu. Drugie miejsce zdobyli Kacper Szlęzak z 
Adrianem Dęsołem, a trzecie Przemysław Śmierciak i Bartosz Englert. Ogółem w 
rozgrywanych na boiskach Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego im. So-
lidarności 1980 zawodach wzięło udział 32 zawodników. Najlepszych uhonorowano 
oczywiście pamiątkowymi dyplomami i statuetkami.    Slavka

Młodzi adepci tenisa
Działająca od maja w Libiążu szkółka tenisa ziemnego cie-
szy się dużym powodzeniem. Godzinne zajęcia odbywają się 
w poniedziałki i czwartki. Dzieci chętnie poznają podstawy 
tej dyscypliny. - Byłam na zajęciach kilka razy, bardzo mi 
się podoba. Jest miła atmosfera - mówi jedenastoletnia Ola. 
Uczestnicy zajęć w wieku 8-12 lat ćwiczą w grupach siedmio-
osobowych. Niektórzy z nich mieli już do czynienia z tenisem 
za sprawą rodziców, od których przejęli pasję do tego sportu. 
Podstaw gry w tenisa uczy instruktor Piotr Kolasa z Towarzy-
stwa Wspierania Sportu „Sokrates”, absolwent AWF w Kra-
kowie. - Nauka w formie zabawy pozwala w większym stopniu 
wyrównać umiejętności dzieci. Z pewnością sprawia też, że 
dzieci chętniej uczęszczają na zajęcia. 
Powakacyjne zajęcia rozpoczną się spotkaniem organizacyj-
nym 6 września o godz. 16:00.       Magdalena Manzel
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Burmistrz Libiąża, LCK oraz Zarząd 
LKS Żarki zapraszają na Uroczystości 
z okazji Jubileuszu 60-lat działalności 
Klubu Sportowego LKS Żarki 22-
23.09.2007 na stadionie w Żarkach 
przy ul. Klubowej

w programie:
Sobota 22 IX 2007 

1000   -   Blok zabaw i konkursów dla dzieci
1100   -   Mecze piłkarskie  
 (Trampkarz  – Juniorzy - Seniorzy)
 - Występ zespołu „Kid A”
 - Dyskoteka w plenerze

Niedziela 23 IX 2007  
1100   -   Jubileuszowa Msza Św. w Kościele 
   pw. Św. Stanisława B.M. w Żarkach
1500   -   Część oficjalna uroczystości z okazji  
              60-lecia LKS Żarki
1630   -   Mecz piłki nożnej 
             Oldboje Żarek – Reprezentacja Śląska
1740   -   Część artystyczna
1900   -   Festyn

- Pokaz sztucznych ogni

Euro – Libiąż
Ponad sześćdziesięciu zawodników w 9 drużynach wzięło udział w wakacyj-
nym turnieju piłkarskim, zorganizowanym przez LCK i klub GKS „Janina” 
dla chłopców z roczników 1991 i młodszych. Rozgrywki toczone w dwóch 
grupach wyłoniły dwie zwycięskie ekipy, które zmierzyły się w finale imprezy, 
a drużyny z drugich miejsc stoczyły pojedynek o trzecie miejsce. Ostatecznie 
tryumfatora turnieju – „KS Trampki” - wyłoniły lepiej egzekwowane rzuty 
karne. Drugie miejsce zajęli zawodnicy „Dream Team”, a trzecie KS Siodeł-
ko Mętków. Pamiątkowe dyplomy uczestnictwa otrzymały wszystkie biorące 
udział w turnieju, natomiast najlepszych uhonorowano pucharem i nagrodami 
rzeczowymi w postaci sprzętu sportowego. Wyróżniono też indywidualne po-
pisy zawodników. 
Królem strzelców 
turnieju został 
Szymon Wantu-
lok, najlepszym 
b r a m k a r z e m 
uznano Bartło-
mieja Grabow-
skiego, a upomi-
nek dla najmłod-
szego uczestnika 
turnieju przypadł 
Benjaminowi Łu-
czakowi.        PS

V Liga gr. Kraków – Wadowice: 
GKS Janina Libiąż

Przybyli: Wojciech Paw (Unia Kwicza-
ła), Dawid Adamczyk (SMS Oświę-
cim), Michał Pawlik (Gromiec), Kamil 
Mistarz (GKS Libiąż), Sebastian Mań-
ka, Przemysław Łuczak, Ireneusz Juras 
(GKS Janina II), Nikodem Pytlowski, 
Tomasz Kania, Kacper Dworniczek, Mi-
chał Sobień (juniorzy)
Odeszli: Dawid Chylaszek i Michał 
Grabowski (Alwernia), Mariusz Klakla 
(Przeciszovia), Paweł Przebinda (Hutni-
ka Kraków), Tomasz Witkowski (Skawa 
Wadowice), Tomasz Antonik (Chełmek), 
Mateusz Mrózek (LKS Żarki), Maciej 
Widlarz i Kamil Sieczka (wyjazd za gra-
nicę)

Wyniki:
Janina – Grabarz Zembrzyce 1 – 2 
Olkusz – Janina Libiąż  1 – 0 
Janina – Orzeł Piaski Wielkie  0 – 2 
Tramwaj Kraków – Janina Libiąż  0 – 0

Po 4 kolejkach Janina Libiąż z dorob-
kiem 1 pkt. zajmuje w tabeli ostatnie 16 
miejsce. Podopieczni Roberta Saternusa 
tracą do lidera (LKS Mogilany) 11 pkt.

VI Liga Wadowice:
LKS Nadwiślanin Gromiec

Przybyli: Przemysław Jochymczyk, Ma-
ciej Rudnicki, Szymon Ławczys (junio-
rzy), Grzegorz Wierzbic (powrót z woj-
ska)
Odeszli: Michał Pawlik i Kamil Mistarz 
(GKS Libiąż), Kamil Adamczyk (Orzeł 
Balin)

Wyniki:
Sokół Przytkowice – Gromiec 9 - 1
Gromiec – Olimpia Chocznia  3 - 3
Babia Góra –  Gromiec  1 – 1
Gromiec – Halniak 2 – 2
Cedrom Brody –  Gromiec 2 – 0 

W pięciu kolejkach Nadwiślanin Gro-
miec wywalczył 3 pkt. i zajmuje 12 
miejsce w tabeli. Strata do lidera (Spój-
nia Osiek – Zimnodół) wynosi 10 pkt. 

Klasa A (gr Chrzanów): 
LKS Żarki

Przybyli: Tomasz Gembołyś i Krystian 
Smoleń (Chełmek), Mateusz Mrózek 
(GKS Janina), Mateusz Bisaga, Dariusz 
Gregorczyk, Kamil Miziołek, Kamil Ho-
rawa, Michał Nędza, Mateusz Rubacha 

(juniorzy)
Nikt nie odszedł

Wyniki:
MKS II Trzebinia – LKS Żarki  3 – 1
LKS Żarki – Tempo Płaza  2 – 0 
Po 2 kolejkach piłkarze LKS Żarki pla-
sują się na 7 miejscu z dorobkiem 3 pkt.
 
Puchar Polski (szczebel Podokręgu 
Chrzanów):
LKS Żarki – Kościelec Chrzanów  2 – 0 

Klasa B (Chrzanów): 
GKS Janina Libiąż II

Przybyli: Robert Bil i Piotr Bukpaś
Ubyli: Michał Armatys (Okleśna, wypo-
życzenie), Marcin Deja, Łukasz Zwią-
zek, Michał Janus (wyjazd za granicę), 
Wojciech Wawrzeńczyk, Ireneusz Dubis 
(przerwa), Tomasz Warzecha (wojsko), 
Maciej Rzeźnicki (koniec kariery), Prze-
mysław Łuczak, Ireneusz Juras (GKS 
Janina),

Wyniki:
Korona Mętków – Janina II 2 – 3 

Piłka już w grze
Rozpoczęły się rozgrywki seniorskie nowego sezonu piłkarskiego. Najistotniejszą zmianą jest wycofanie 
z rozgrywek C-klasy rezerw LKS Żarki. Wreszcie współpracować w zakresie wymiany zawodników będą 
zespoły GKS Janina I i II. Poniżej prezentujemy wyniki dotychczasowych spotkań z udziałem drużyn z 
naszej gminy i zmiany w ich kadrach.  
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Kurier Libiąski
Informator Gminny
(ukazuje się w ostatnim tygodniu miesiąca)

Wydawca: Libiąskie Centrum 
Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Li-
biąż, tel. 0-32 627 3708, 032 627 
3710, fax: 032 624 2060
e-mail: kurier_libiaski@interia.pl

Zespół redakcyjny:
Paweł Salawa (redaktor naczelny), 
Agnieszka Kopacz (redaktor pro-
wadzący),  Dawid Chylaszek 

Współpraca: Wydział Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Libiążu, 
„Fotoexpress”  L. Tworzydło (Li-
biąż ul. Głowackiego 8), Magdale-
na Manzel, Patrycja Stanek

Druk: „Grafikon” Wadowice
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do dokonywania zmian i skracania 
tekstów. Materiałów niezamówio-
nych redakcja nie zwraca. Za treść 
ogłoszeń, reklam i listów redakcja 
nie odpowiada.

Ogłoszenia i reklamy przyjmowane są w 
Libiąskim Centrym Kultury w pokoju nr 7 
codziennie w godzinach 7:00-15:00.

„Kurier Libiąski” w internecie: 
www.lck-libiaz.info/Kurier

Shrek Trzeci (dubbing)
Produkcja: USA 2007 Gatunek: 
Animowany
Gramy: 31.08. do 02.09 godz. 
1900, czas trwania: 92 min., cena 
biletu: 10 zł
Mr. Brooks
Produkcja: USA 2007, Gatu-
nek: Thriller Gramy: 07.09. 
do 09.09 godz. 1900,czas trwa-
nia: 120 min. cena biletu: 10 zł 
(wstęp od 15 lat)
Harry Potter i Zakon Fe-
niksa (dubbing), Produkcja: 
USA 2007, Gatunek: Fantasy 
Gramy: 14.09 do 18.09 godz. 
1800, czas trwania: 138 min. cena 
biletu: 10 zł
Franklin i Skarb Jeziora 
(dubbing), Produkcja: Kanada 
2007, Gatunek: Animowany 
Gramy: 21.09. do 23.09 godz. 
1600 czas trwania: 76 min., cena 
biletu: 10 zł

Grindhouse: Death Proof
Produkcja: USA 2007, Gatunek: Thriller, 
Czarna Komedia, Gramy: 28.09 do 30.09 
godz. 1900, czas trwania: 127 min., cena bile-
tu: 10 zł (wstęp od 12 lat)
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REKLAMY

Uroczystości odpustowe w parafii Przemienienia Pańskiego 

Libiążanie zdobyli Rysy (2503 m n.p.m.)!!


