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Tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 maja rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji ojczyzny w kościele pw. św. 
Barbary. Uroczystość kontynuowano okolicznościowym złożeniem kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki przez władze 
samorządowe, posła Tadeusza Arkita z małżonką, służby mundurowe, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, placówek 
oświatowych i zakładów pracy z terenu gminy. Patriotyczne święto zakończył majowy piknik przy Libiąskim Centrum Kultury, 
któremu towarzyszyła prezentacja albumu „ Libiąż - miasto i ludzie w obiektywie Leszka Tworzydło”.

Majowy patriotyzm

Pomnik Poległych, 
Grób Nieznanego 
Żołnierza na cmen-
tarzu parafialnym i 
Muzeum Regional-
ne tradycyjnie były 

miejscami okolicznościowych 
spotkań z okazji 63 rocznicy 
zakończenia II wojny światowej. 
Przy libiąskich monumentach 
złożono tego dnia kwiaty, a w  
budynku przy ul. Głowackiego 
wspomnieniami okresu wojny i 
okupacji podzielili się członkowie 
gminnych organizacji kombatan-
ckich…
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Wizyta Ambasadora 
W drodze do Oświęcimia na międzynarodowe seminarium poświęcone tematowi 
zapobiegania ludobójstwa Ambasador USA w Polsce Victor Ashe 14 maja br. odwiedził 
Libiąż by spotkać się z władzami naszej gminy. 
Burmistrz Libiąża Jacek Latko przybliżył gościowi historię miasta oraz sytuację społecz-
no-gospodarczą gminy. Reklamował Libiąż jako miasto otwarte na inwestorów. W przy-
gotowanej przez libiąską stronę prezentacji, kluczową rolę odgrywała oferta inwestycyjna 
terenów przeznaczonych pod budowę Centrum Miasta. Victor Ashe określił dotychczaso-
we efekty pracy libiąskich samorządowców jako imponujące. Zadeklarował, iż przekazana 
oferta inwestycyjna dostępna będzie w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Zainteresowa-
nie Ambasadora Ashe sprawami samorządowymi nie było czysto kurtuazyjne, lecz wynika-
ło z jego osobistych 
doświadczeń. Gość 

pochwalił się, że był najdłużej piastującym sta-
nowisko burmistrzem w historii miasta Knoxvil-
le w stanie Tennesse. Na znak sympatii Burmistrz 
Libiąża przekazał Ambasadorowi figurkę z wę-
gla, przedstawiającą Skarbnika, a sam od ame-
rykańskiego gościa otrzymał pamiątkowy album. 
Ambasador Ashe zapewnił, że jeżeli tylko czas i 
obowiązki służbowe na to pozwolą, to ponownie 
odwiedzi nasze miasto.      AK

Absolutorium
Na kwietniowej sesji 28.04 br. libiąscy radni 
udzielili burmistrzowi absolutorium z wykona-
nia budżetu gminy za 2007 rok.
Podstawą do podjęcia uchwały tej sprawie było przedłożone 
przez burmistrza sprawozdanie budżetowe, które wcześniej 
przeszło pozytywnie wnikliwe analizy Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Krakowie. Komisja Orzekająca Kolegium RIO 
bez żadnych zastrzeżeń stwierdziła poprawność wykonania bu-
dżetu Gminy Libiąż za 2007 r. Sprawozdanie pozytywnie za-
opiniowała także Komisja Rewizyjna libiąskiej RM. 
Wykonanie dochodów budżetowych zrealizowano na poziomie 
104%, natomiast wydatków w 98%.

Libiąż promowany w Warszawie
Gmina Libiąż reprezentowana była 15 maja br. na 
targach CEPIF (Central Europe Property Investment 
Fair) zorganizowanych w Centrum EXPO XXI w 
Warszawie. To największe w Europie Środkowo-
Wschodniej targi nieruchomości i inwestycji które w 
ciągu czterech lat stało się trzecim najważniejszym 
wydarzeniem dla regionalnej branży, po Expo Real w 
Monachium i MIPIM w Cannes. W 2007 roku CEPIF 
zgromadził 3671 uczestników reprezentujących 809 
firmy z 28 krajów. Libiąż zaprezentował na targach 
swoją nową ofertę inwestycyjną, w której kluczową rolę 
odgrywa możliwość inwestowania w tereny pod przyszłe 
centrum miasta. Impreza CEPIF to wyjątkowa okazja 
do nawiązania kontaktów z firmami developerskimi, jak 
również zapoznania się z najnowszymi trendami w budownictwie i architekturze. Zaznaczając swoją obecność w tak 
istotnym wydarzeniu, Libiąż wychodzi ze swoją ofertą inwestycyjną „w świat” i prezentuje się wszędzie tam, gdzie 
jest szansa na skuteczną promocję. Warto odnotować, że nasza gmina nie poniosła kosztów akredytacji związanych 
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Konsultacje LPR 
Przedstawiciele organizacji społecznych z terenu 
naszej gminy wzięli udział 20 maja w konsultacjach 
społecznych. Tematem spotkania w Libiąskim Centrum 
Kultury, był Lokalny Plan Rewitalizacji na lata 2007-
2013. Zaprezentowane zostały główne tezy tego planu 
oraz rola partnerów społecznych w jego stworzeniu i 
wdrożeniu. 
Do aktywizacji organizacji społecznych miała zachęcić 
także druga część spotkania, która była okazją do 
zaprezentowania oferty szkoleniowo - warsztatowej 
przygotowanej przez Stowarzyszenie Akademii 
Fundraisingu w Krakowie. Proponowane przez 

Stowarzyszenie przedsięwzięcie ma na celu profesjonalne przygotowanie liderów organizacji pozarządowych do pozyskiwania 
środków pozabudżetowych. Jeśli wyrażą oni zainteresowanie podniesieniem swoich kwalifikacji, zostanie zorganizowany przez 
Akademię cykl 6-ciu szkoleń, w których udział dla przedstawicieli organizacji będzie bezpłatny. 

Bezpieczniej na Górniczym
Wszystko wskazuje na to, że już niedługo Osiedle Górnicze 
wzbogaci się o system monitoringu. Zainstalowaniem kamer 
zainteresowana jest wspólnota mieszkaniowa oraz „Gwarek”, 
które zwróciły się z prośbą do Urzędu Miejskiego o umożli-
wienie przetestowania tej formy dbałości o bezpieczeństwo. 
Na kilka dni bezpłatnie wypożyczyła kamery jedna z firm, a 
efekty ich pracy prześledzone zostały na specjalnej prezenta-
cji, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w dniu 30 kwietnia 
br. Mieszkańcy osiedla, po pozytywnym zaopiniowaniu wyni-
ków pracy kamer, zainteresowali się zamontowaniem ich na 
stałe i obecnie poszukują najlepszej oferty spośród firm oferu-
jących tego typu usługi. Oni też dokonają zakupu sprzętu mo-
nitorującego, natomiast jego eksploatacja, podłączenie do sieci 
i monitorowanie należeć będzie do zadań Urzędu Miejskiego. 
Na osiedlu pojawią się 2 lub 3 kamery, o których lokalizacji i 
polu widzenia zadecydowali sami mieszkańcy. 

UM bez wychodzenia z domu!
Od dnia 1 maja br. istnieje możliwość składania wniosków, 
podań i pism do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną. 
Dokumenty, które muszą być potwierdzone elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym, można przesyłać na specjalnie 
utworzone konto e-urzad@libiaz.pl, które przeznaczone 
jest wyłącznie do przyjmowania takich spraw.

Wypoczynek dzieci i młodzieży
Burmistrz Libiąża ogłosił otwarty konkurs ofert, do-
tyczący rozdziału środków finansowych na realizację 
zadania gminy w zakresie organizacji wypoczynku let-
niego dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż w 2008 
roku. W konkursie mogą brać udział organizacje poza-
rządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
jednostki organizacyjne podległe organom administra-
cji publicznej lub przez nie nadzorowane. Nieodzow-
nym warunkiem jest posiadanie w statucie zapisu o or-
ganizowaniu wypoczynku. Szczegółowe informacje na 
temat konkursu ofert oraz wzór oferty można uzyskać 
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
w Libiążu w pokoju 110. Informacje dostępne będą tak-
że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (Biuletyn 
Informacji Publicznej). Termin składania ofert mija w 
dniu 6 czerwca br. W budżecie na 2008 rok, dokładnie 
tak jak w latach poprzednich, na realizację zadania z 
zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i mło-
dzieży przewidziano kwotę 20 tysięcy złotych.

Rodziny na rowerach
Już po raz szósty 17 maja br. odbył się w Żarkach Ro-
werowy Rajd Pokoleń. W zmaganiach wzięło udział ok. 
60 osób w 10 grupach wiekowych. Imprezę zorganizo-
wał  Dom Kultury w Żarkach wspólnie z Stowarzysze-
niem Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń”. 
Uczestnicy wyruszyli z górki na Podlesiu przy ul. Oleń-
ki, by walczyć o nagrody i miło spędzić czas podróżując 
malowniczymi leśnymi trasami. Po zaciętej rywalizacji 
rowerzyści wypoczęli podczas pikniku z kiełbaskami. 
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Punkt mediacyjny przy OPS
Osoby  będące w sytuacji  kryzysu,  kie-
dy samodzielnie  nie  potrafią  poradzić  
sobie z  konfliktami mogą  skorzystać  z  
bezpłatnej  mediacji  m.in.  w  kwestiach: 
- podjęcia ostatecznej  decyzji  dotyczącej  
rozstania  czy  pozostania  w  związku
- ustalenia  zasad,  warunków  separacji  
lub rozwodu
- uzgodnienia warunków sprawowania  
opieki   nad  dziećmi, zobowiązań  fi-
nansowych oraz  ustaleń  dotyczących   
kontaktów  z  dziećmi
- ustalenia  zasad  opieki  nad  chorymi, 
starzejącymi  się  członkami  rodziny
- ustalenia zasad finansowania i korzy-
stania z  mieszkania  pomiędzy  współ-
lokatorami
- uzgodnień alimentacyjnych, gdzie ugo-
da zawarta przed mediatorem i zatwier-
dzona przez sąd daje możliwość ubie-
gania się o świadczenia rodzinne oraz 
sprawach karnych zlecanych przez orga-
ny uprawnione zgodnie z przepisami o 
postępowaniu mediacyjnym.

Postępowania  mediacyjne w Punkcie  
Mediacyjnym  przy  Ośrodku  Pomocy  
Społecznej w Libiążu są świadczone 
bezpłatnie. Sprawy zlecane przez organy 
uprawnione, tj. sąd, prokuraturę  i  poli-
cję,  są  płatne  zgodnie  z  przepisami  o  
postępowaniu  mediacyjnym. Postępo-
wania mediacyjne przeprowadzają Anna 
Zalewska i Joanna Banasik -  osoby wpi-
sane w Sądzie Okręgowym w Krakowie 
do wykazu osób godnych zaufania i wy-
rażających gotowość przeprowadzania 
postępowania mediacyjnego ds. karnych 
oraz  ds. rodzinnych - zgłoszeni na listę 
stałych  mediatorów przez  OPS w  Li-
biążu,  członkowie  Polskiego  Centrum  
Mediacji  w  Warszawie.
         Mediatorzy przeprowadzają postę-
powania w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w  Libiążu, III piętro, pok. 404  w  każdą 
środę w  godz. od  15:15 do  17:15. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonów: (032) 627 78 
25, 627 48 64 

Rozwiązywanie konfliktów 
W maju br. dla młodzieży uczestniczącej 
w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Li-
biążu przeprowadzone zostaną warszta-
ty profilaktyczne “Rozwiązuję Konflikty 
bez Przemocy”. Realizatorami projektu 
są Joanna Banasik  i  Anna  Zalewska, 
pracownicy  socjalni oraz mediatorzy 
Punktu Mediacyjnego przy OPS w Li-
biążu.   W ramach projektu  odbędzie  

się  cykl  czterech  dwugodzinnych  spot-
kań. Celem  warsztatów jest  nabycie 
przez młodzież umiejętności sprawnej 
komunikacji i  rozwiązywania sporów 
bez  przemocy.  Projekt ma przyczynić 
się do: poprawy komunikacji społecz-
nej, zwiększenia poczucia bezpieczeń-
stwa i zaufania w grupach rówieśni-
czych, umocnienia więzi koleżeńskich, 
zwiększenia tolerancji młodzieży wo-
bec siebie, sprawnego posługiwania się 
technikami rozwiązywania konfliktów 
bez przemocy, uświadomienia korzy-
ści wynikających z dbania o poprawną 
i efektywną komunikację. Podczas za-
jęć warsztatowych młodzież uczestni-
czyć będzie również w ćwiczeniach i 
zabawach edukacyjnych, które zostały 
dostosowane do wieku i rozwoju uczest-
ników. Projekt zakończy się konkursem 
plastycznym pt.: „Rozwiązuję Konflikty 
bez Przemocy”. Rozstrzygnięcie kon-
kursu i rozdanie nagród nastąpi podczas 
imprezy integracyjnej. 

Szkolenie nt. syndromu FAS 
Realizując zadania gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, z inicjatywy Pełnomoc-
nika ds. profilaktyki i przeciwdziałania 
uzależnieniom, zorganizowano szkole-
nie poświęcone problemowi FAS (Fetal 
Alcohol Syndrome) – czyli płodowemu 
zespołowi alkoholowemu. W szkoleniu 
udział wzięły 22 osoby - dyrektorzy 
przedszkoli, pedagodzy szkolni oraz 
nauczyciele i wychowawcy wszystkich 
szkół w Libiążu. Celem szkolenia było 
zwiększenie wiedzy na temat wpływu 
alkoholu na płód dziecka, zrozumienie 
zachowania dzieci i nastolatków z ze-
społem FAS oraz sposoby zapobiegania 
tym dolegliwościom. Na zakończenie 
szkolenia uczestnicy obejrzeli przejmu-
jący film edukacyjny pt. „Fascynujące 
dzieci”. Kolejnym etapem szkolenia bę-
dzie część poświęcona problemowi spo-
sobów pracy z dziećmi z FAS-em – Pro-
gramowi FAStryga – Osiem kroków.

Plaga odpadów
Nie mają zamiaru zaniżać statystyk oso-
by „trudniące” się bezmyślnym wyrzu-
caniem odpadów i tworzeniem dzikich 
wysypisk na terenie gminy Libiąż. W 
samym miesiącu kwietniu Zakład Usług 
Komunalnych z Oświęcimia, świadczą-
cy usługi z zakresu oczyszczania miasta, 
dokonał likwidacji dzikich wysypisk od-
padów komunalnych o objętości 15 m3, 
porzuconych w pasach drogowych oraz 
na terenach leśnych. Odpady komunalne 

wywieziono z ulic: Stawowej, Kamien-
nej, Polnej i Matejki, a koszt z tego tytu-
łu w kwietniu wyniósł 1235 zł. 

Wnioski o stypendia szkolne
Dyrektor Miejskiego Zespołu Admini-
stracyjnego w Libiążu. wydał kolejne 
decyzje, dotyczące przyznania stypen-
dium szkolnego na okres styczeń - czer-
wiec 2008r. Gmina na ten cel otrzymała 
dotację w wysokości 58 542,00 zł, z 
czego na zasiłek szkolny zostało zabez-
pieczone 5% wymienionej kwoty. Do-
tychczas zostało wydanych 67 decyzji 
przyznających. Wnioski są również do-
stępne na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Libiążu: www.libiaz.pl 
w zakładce Jednostki Organizacyjne/
Miejski Zespół Administracyjny/Wy-
dział Organizacyjny.

Nowe oznakowania poziome
Z początkiem maja br. rozpoczęło się 
odnawianie oznakowania poziomego na 
drogach gminnych w ramach zadania 
pn. „Bieżące utrzymanie oznakowania i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego na terenie gminy Libiąż w 2008 
roku”. W pierwszej kolejności wymalo-
wane zostaną na nowo przejścia dla pie-
szych, a w dalszej pozostałe linie (przy 
skrzyżowaniach, segregacyjne). Do po-
nownego zamalowania przewidziano 
powierzchnię 600 m2. Zadanie realizuje 
firma „KORAL” sp. z o.o. z Zagórza. 

Powiększona strefa zamieszkania
Informujemy, że rozszerzona o całą ulicę 
Paderewskiego została „strefa zamiesz-
kania” na osiedlu Flagówka. Nowa strefa 
obejmuje obecnie cały teren przy Szko-
le Podstawowej nr 4 i bloku nr 3 przy 
Paderewskiego. Taka zmiana organiza-
cji ruchu poprawi m.in. bezpieczeństwo 
uczniów w drodze do i ze szkoły.  

Ekonomiczny Konkurs 
W libiąskim Zespole Szkół 30 kwietnia br. 
odbył się I Międzygimnazjalny Konkurs 
Wiedzy Ekonomicznej. Organizatorami 
konkursu byli nauczyciele przedmiotów 
ekonomicznych Anna Kula i Zofia Juda. 
Uczestnicy udzielali odpowiedzi pisemnych 
4 konkurencjach: test jednokrotnego wy-
boru, krzyżówka z hasłem, rebusy i zada-
nia ekonomiczne. Pierwsze miejsce zdobył 
Maksymilian Kobiałka z Gimnazjum nr 5 
w Płazie, drugie – Andrzej Likus z Gim-
nazjum nr 5 w Płazie i trzecie Krzysztof 
Kurnik z Gimnazjum w Zagórzu. Laureaci 
otrzymali nagrody ufundowane przez LCK.

- WIEŚCI  Z GMINY -
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Libiąż dla ziemi 
Ponad tysiąc sztuk torb eko-
logicznych zamówił Urząd 
Miejski w Libiążu w ramach 
propagowania działań, mają-
cych na celu ograniczanie ilo-
ści odpadów, powstałych na 
skutek użytkowania opako-
wań jednorazowego użytku, 
czyli reklamówek foliowych. 
Zrobione w 100% z baweł-
ny torby wykonał producent 
torb ekologicznych – firma 
ART-ATAK. Zostaną one 
przekazane do użytku (m.in. 

szkołom z terenu gminy) oraz na cele promocji. Przypominamy, 
że w grudniu zeszłego roku gmina wprowadziła do użytku 3600 
sztuk długopisów wykonanych z papieru, które cieszyły się du-
żym powodzeniem m.in. na targach turystycznych w Katowicach 
i Krakowie. 

Po kontroli handlowej 
270 placówek handlowych zostało skontrolowanych przez Straż 
Miejską w Libiążu. Celem akcji było sprawdzenie właścicieli 
placówek handlowych oraz usługowych pod kątem: zawartych 
umów na wywóz nieczystości stałych oraz płynnych, prawidło-
wego oznakowania miejsca prowadzenia działalności, ustawie-
nia przed obiektami handlowymi koszy na śmieci, prawidłowego 
oznakowania stoisk z alkoholem, posiadania legalizacji urządzeń 
pomiarowych. Akcję przeprowadzono w 24 lokalach gastrono-
micznych, 65 placówkach handlowych prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz 181 placówkach prowadzących 
działalność handlową i usługową. W wyniku kontroli nałożono 
69 mandatów karnych za: brak umów na wywóz nieczystości, 
brak legalizacji urządzeń pomiarowych, brak prawidłowego 
oznakowania stoisk z alkoholem i inne wykroczenia wynikające 
z regulaminu. W 160 kontrolowanych placówkach Stażnicy nie 
stwierdzili żadnych uchybień.

 Komunikat PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie z przyczyn niezależ-
nych z dniem 1 czerwca br. zlikwiduje punkt informacyjny 
dla osób bezrobotnych z gminy Libiąż z siedzibą w budyn-
ku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Górniczej. Decy-
zja ta, jak tłumaczy PUP, „jest podyktowana wdrażaniem od 
1 kwietnia br. standardów usług rynku pracy i związanych z 
tym procedur postępowania z osobami bezrobotnymi, określo-
nych przez przepisy prawne (rozp. MPiPS w sprawie szcze-
gółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby 
zatrudnienia usług rynku pracy oraz rozp. MPiPS w sprawie 
standardów usług rynku pracy). Celem wprowadzenia standar-
dów jest równy dostęp bezrobotnych i poszukujących pracy 
do usług rynku pracy, bardziej aktywne pośrednictwo pracy 
i indywidualne podejście do klienta w zakresie jego aktywi-
zacji, realizowane przez kilka osób (pośrednika pracy, dorad-
cę zawodowego, lidera klubu pracy, specjalistę ds. rozwoju 
zawodowego). Od czerwca, by bezrobotni mogli przeglądać 
oferty pracy muszą udać się do Chrzanowa lub skorzystać ze 
strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy. Jak informuje 
PUP, likwidacja tego typu punktów dotyczy także innych gmin 
Powiatu Chrzanowskiego. 

Bierzmowanie 

Pochodzący z Libiąża biskup Jan Zając udzielił 19 maja 
w kościele p.w. św. Barbary sakramentu bierzmowania 72 
uczniom III klasom szkół gimnazjalnych. 

Komunie

Miesiąc maj tradycyjnie był okresem przyjęcia sakramentu 
Komunii Świętej przez uczniów klas drugich szkół 
podstawowych. W naszej gminie łącznie przystąpiło do niej 
218 drugoklasistów: 72 z Parafii Przemienienia Pańskiego, 
86 z parafii św. Barbary, 40 z parafii św. Stanisława Biskupa 
Męczennika w Zarkach i po raz pierwszy w historii gminy 
20 dzieci w nowoutworzonej parafii w Gromcu.

Boże Ciało
Sześćdziesiąt dni po Świętach Wielkanocnych drogami na-
szej gminy ruszyły procesje wiernych czterech rzymskoka-
tolickich parafii. Wydarzenia te związane są z Uroczystoś-
cią Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, a ich tradycją jest 

procesja z Naj-
świętszym Sa-
kramentem po 
ulicach parafii, 
z a t r z y m u j ą -
ce się kolejno 
przy czterech 
ołtarzach, gdzie 
odczytuje się  
fragmenty pis-

ma świętego kadego z Ewangelistów. Tegoroczna okolicz-
nościowa Msza Sw. Parafii św. Barbary odbyła się na terenie 
Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, a pomógło ją zorga-
nizować LCK.  
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MATURY 2008
Tegoroczny egzamin dojrzałości w gminie Libiąż zdawało 
188 maturzystów z tego 175 uczniów Zespołu Szkół i 13 
z Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Matura 
rozpoczęła się w poniedziałek 5 maja egzaminem z j. pol-
skiego. Na poziomie podstawowym, a taki wybrało ponad 
97% maturzystów, uczniowie do wyboru mieli dwa tema-
ty: „Sen jako sposób przedstawienia postaci literackiej na 
podstawie ‘Lalki’ Prusa” oraz „Młodzi i ich stosunek do 
pokolenia ojców w „‘Odzie do młodości’ Mickiewicza”. - Pytanie dotyczące snu Izabeli Łęckiej było trudne 
i źle sformułowane – mówi jedna z uczennic libiąskiego Zespołu Szkół Natalia Szostek - Tematy z matury 
próbnej zdecydowanie bardziej przypadły mi do gustu. W ogóle nie spodziewałam się „Lalki”- dodaje inna 
uczennica Marta Toporek. Absolwenci musieli także rozwiązać test na czytanie ze zrozumieniem, odnoszący 
się do tekstu publicystycznego z „Rzeczpospolitej” o blogach autorstwa Igora Jankego. Z kolei maturzyści na 
egzaminie z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zmierzyli się z esejem na temat „Analiza i interpre-
tacja opowiadania Mrożka „Lolo” lub porównywali postawę wobec języka w powieści „Kamień na kamieniu” 
Wiesława Myśliwskiego i w jednym z wierszy Stanisława Różewicza, cytowanym w arkuszu egzaminacyj-
nym. Abiturienci musieli także rozwiązać test na czytanie ze zrozumieniem, odnoszący się do tekstu Czesława 
Miłosza o literaturze przed 1939 rokiem. W kolejnych dniach absolwenci szkół ponadgimnazjalnych przystą-
pili do dwóch egzaminów pisemnych  z wybranego nowożytnego języka obcego oraz z jednego wybranego 
przedmiotu. Wśród języków obcych najpopularniejszy był angielski wybrało go 94 % zdających. Zdaniem 
maturzystów, którzy wybrali łatwiejszy poziom, był to jeden z najmniej stresujących egzaminów. Najchętniej 
wybieranym drugim obowiązkowym przedmiotem była geografia, zdawało ją łącznie 60 % uczniów. Wyniki 
pisemnych egzaminów dojrzałości uczniowie poznają 27 czerwca.   AK

Kącik pszczelarski
Członkowie Koła Pszczelarzy 
w Libiążu wzięli udział w dwu-
dniowej konferencji zorganizo-
wanej ze środków UE i Rządu 
RP, która odbyła się w Dobczy-
cach w dniach 26 i 27. 04. 2008 
r. Szkolenie obejmowało zajęcia 
praktyczne w pasiekach. Uczest-

nicy kursu podzielili się zdobytymi wiadomościami ze swoimi 
kolegami z koła w czasie majowego spotkania.

Kilka podstawowych zasad postępowania po użądleniu przez 
pszczołę:
- jeżeli zostaniemy użądleni przez pszczołę należy delikatnie 
za pomocą ostrego narzędzia np. noża usunąć żądło ( nigdy 
palcami gdyż wtedy naciskając na pęcherzyk jadowy wciska-
my większą ilość jadu do rany)
- okolice rany przemywamy wodą z szarym mydłem lub z octem 
- profilaktycznie można zażyć wapno (CA), które działa antyalergicznie
- w razie wystąpienia niepokojących objawów typu: duszność 
, zawroty głowy, wysypka na całym ciele należy natychmiast 
skontaktować się z lekarzem.
Pomimo wprowadzenia odmian pszczół z ograniczoną rojli-
wością zdarzyć się może że napotkamy lecący lub uwieszo-
ny rój pszczół . W tym wypadku należy zachować szczególną 
ostrożność, nie zbliżać się do nich, nie drażnić np. ruszając rój 
patykiem, rzucając kamieniami lub innymi przedmiotami.

Widziane z balkonu – FELIETON
Pomoc drogowa

Chwila bólu, a potem już tylko ulga i rozkosz – nie 
jest to skrócony opis wizyty u dentysty, a jedynie obraz 
najbliższych miesięcy na libiąskich drogach. Cierpienie 
polegać będzie jedynie na tym, że utrudni się nieco 
przejazd po naszej pięknej gminie. Poczytać to 
jednak trzeba paradoksalnie jako duży plus, bowiem 
oznacza ta sprawa mniej więcej tyle, że już niebawem 
będzie u nas bardzo DROGOwo (znaczy bogato 
pod względem infrastruktury dróg). Ruszyły bowiem 
niedawno budowlane ekipy z wznoszeniem wiaduktu 
w dotychczas „zaszlabanionym” Kroczymiechu, a już 
kolejni chłopcy szturmują wojewódzko-strategiczną 

drogę nr 933, zalewając jej ciało pachnącym asfaltem. Lecz to dopiero 
początek ulicznych operacji, wszak jeszcze przed nami 3 znaczące 
inwestycyjne projekty. I tak, dostanie się retusz drugiej wojewódzkiej drodze 
nr 780, sunącej przez Libiąż i Żarki do małopolskiej stolicy, kształtu nabierze 
też w końcu zabawne skrzyżowanie 7-miu dróg i kolejowego przejazdu, a 
także powstanie nowiutka droga przez las - łącząca Chrzanów z naszą ulicą 
Jaworową. Tym ulicznym rarytasem cieszyć się będziemy już niedługo, a 
póki co musimy wykazać cierpliwość. Kiedy zatem będziemy w rozgrzanym 
(przez słońce) samochodzie czekać na to, aż pan w odblaskowym kapoku i z 
walkie-talkie w ręku da znak do odjazdu, pohamujmy ewentualne negatywne 
emocje. I tak stojąc sobie w wymuszonym postoju i obserwując rozkładane 
na libiąskich drogach dywany, zastosujmy się do niniejszej rozluźniającej 
instrukcji postępowania. Lektura tegoż poradnika pozwoli na bezstresową 
rundkę, tudzież przejazd samochodem po Libiążu. Jeśli zatem przyjdzie wam 
zatrzymać się przed znakiem z wykopami drogowymi, czyńcie co następuje 
- wykorzystując chwilę wolnego czasu:

• Muzyczkę w radiu podkręćcie, żeby się drogowcom żwawiej 
pracowało;

• „Długie” światła odpalcie, żeby lepiej robotę dostrzegali;
• Bagażnik otwórzcie, żeby mieli gdzie piasek wsypywać;
• Wyjdźcie z pojazdu i poklepcie pobocze – wszak ubić trzeba 

każde pod chodnik;
• Przemyjcie szyby – swoje, następnego w kolejce auta, a kto 

dosięgnie to i walca, śmigającego po rozgrzanym asfalcie.

A jeśli poradnik stojącego w korku nie pomoże wam przezwyciężyć oburzenia 
i zastopować wydychanych wulgaryzmów, to może pocieszy was chociaż 
następujący gest gminnych decydentów. Otóż z przyjemnością komunikuję, 
że Libiąż nie powieli autostradowych nawyków i nie będzie pobierał opłat za 
przejazd rozkopaną drogą, czego i odcinkowi A4 życzę.

Ogłoszenia 
drobne

Nagrania na kasetach wi-
deo szybko tracą jakość! 
Zachowaj wspomnienia 
na zawsze! Przegrywanie 
kaset VHS i Hi8 na DVD! 
Tanio! tel 600 773 167, 0-
32 6271070
Sprzedam DVD Philips z 
pilotem. tel. 600773167
Sprzedam komputer: 
Sempron 1600+, 80 GB 
HDD, 256 MB RAM, 
obudowa - cena 250 zł, tel 
600773167
Fotografia okolicznościowa 
- 0889 046 964

Dawid Chylaszek
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W ramach majówko-
wych atrakcji LCK i 
TWS „Sokrates” zorga-
nizowało turniej tenisa 
ziemnego w kategoriach 
wiekowych do 16 lat i 
open. W młodszej gru-
pie, gdzie rywalizowa-
ły także trzy tenisistki, 
zwyciężył Mateusz Bur-
liga, przed Jakubem Ho-
rawą i Bartoszem Palką. 
W kategorii open tryum-

fował Maciej Marchewka, przed Markiem Burligą, Pawłem 
Kasperczykiem i Dariuszem Dudą. Najlepszych uhonorowa-
no nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez LCK i firmę 
ASDEN Adama Piotrowskiego. Spotkanie oficjalnie zainau-
gurowało sezon na libiąskich kortach. Najmłodsi adepci tej 
dyscypliny sportu mogą zdobywać pierwsze tenisowe szlify 
w ramach zajęć szkółki we wtorki o 15.00 dla dzieci młod-
szych i o 16.00 dla starszych.

- KURIER LIBIĄSKI -

..w Gromcu
Mateusz Likus, Julia Wąs, Patrycja i Paulina Zając, Dominika Pajdak, Karolina Węgrzyn, Emilia Pająk, 
Klarita i Karolina Kaczmarczyk, Dagmara Palka, Jakub i Dominik Bykowscy, Justyna Jeleń, Krzysztof 
Kaczmarczyk, Justyna i Sławek Księżarczyk, Konrad i Łukasz Szyjka, Paweł Bernaś i Bartosz Palka to 
gromadka najmłodszych bawiących się na zorganizowanym 1 maja przez Libiąskie Centrum Kultury 
wesołym podwórku w Gromcu. Wspólną zabawę rozpoczęło poszukiwanie ukrytych na terenie przy 
świetlicy LCK zabawek, których szczęśliwi znalazcy stawali się właścicielami. Bawiono się także w ze-
społowych sztafetach i skokach przez kręconą skakankę. Ponadto dzieci rywalizowały w konkurencjach 
kręgli, toru przeszkód i rzutowych: obręczami, ringo na odległość i do kosza piłką gąbkową. Tradycyjnie 
za swoje wyczyny młodzi gromczanie zostali nagrodzeni upominkami. 

Na sportowo

Dziesięć drużyn wzięło udział w turnieju mini piłki nożnej ro-
zegranym na terenie „klatki LCK”. W kategorii wiekowej do 
12 lat wystąpiły Czerwone diabły (Bartłomiej Galara, Bartosz 
Szałowski), Shadowsi (Kacper Dudzik, Kuba Bielawski), FC 
Wasyle (Paweł Dwornik, Norbert Lelito), FC Żarki (Krystian 
Dębiec, Korneliusz Łowiec), FC Smerfy (Krzysztof Matiarz, 
Damian Rzepa) i Chelsea (Patryk Plewka, Patrycja Szyjka). 
Z kompletem zwycięstw pierwsze miejsce przypadło ekipie 
„Wasyli”, którzy w meczu finałowym pokonali FC Smerfy 
2:1. W kategorii wiekowej 13-16 lat rywalizowały drużyny 
Snow Kids (Dawid Wilk, Adrian Wonwoźny), Flagówka 
(Adrian Dęsoł, Szymon Gucik), Arsenal (Patryk Potępa, Pa-
tryk Skoczylas), Siodełko Mętków (Mateusz Lechojda, Kry-
stian Dęsoł). W meczach eliminacyjnych komplet zwycięstw 
odnieśli zawodnicy z Mętkowa, którzy w finale pokonali Fla-
gówkę 8:3. W ramach sportowej majówki przy LCK odbył 
się także turniej unihokeja.

Strongmani wśród nas
Pod hasłem „w silnym ciele – młody duch” rozegrano 3 maja w 
Żarkach Siłowe Mistrzostwa Gminy o Puchar Burmistrza Libiąża. O 
miano najsilniejszych ubiegało się 17 zawodników w 5 kategoriach 
wagowych. – To szóste w historii zawody mające formę rywalizacji 
między zawodnikami reprezentującymi poszczególne siłownie w 
gminie. Ich celem jest prezentacja efektów ćwiczeń – wyjaśnia Jerzy 
Malik, opiekun siłowni przy OSP Żarki i pomysłodawca imprezy. 
W historii siłowych zmagań swoją kartę zapisali szczególnie 
Krzysztof Gucik i Wojtek Cyganik (czterokrotni tryumfatorzy). 
Obaj startowali także w tym roku w i bronili tytułów w swoich 
kategoriach.  
Dla zawodników przygotowano konkurencje wyciskania leżąc, 
unoszenia sztangi, martwego ciągu, przewracania ważącej 210 
kg opony, „wagę płaczu”, unoszenia hantli, „spacerów farmera 

i buszmena”. W zależności od wagi „strongmanów” zróżnicowane były także ciężary z jakimi przyszło im się zmagać. Przykładowo 
pomiędzy skrajnymi kategoriami zawodników różnica wynosiła 50 kg w konkurencji wyciskania i 55 kg na jedną rękę w „spacerze 
farmera”. Przy równej ilości punktów w ostatecznym rozrachunku o miejscu na podium decydowało ważenie (lżejszy wygrywał).
W efekcie w kategorii do 67,5 kg tryumfował Wojciech Cyganik, przed Damianem Szopą i Arkadiuszem Wilczakiem, który trzecią pozycję 
wywalczył siłowaniem na rękę z Rafałem Kaczmarczykiem. Taka dogrywka konieczna była z uwagi na taką samą ilość punktów i wagę 
obu zawodników. W wadzę od 67,5 do 75 kg zwyciężył Mateusz Oczkowski, przed Darkiem Kocotem i Rafałem Łupiną. Kategorię 75 
– 85 kg wygrał Adrian Mika, przed Adamem Frysiem i Włodzimierzem Sołkiem. Wśród zawodników ważących 85 – 95 kg najlepszy był 
Marcin Ptasiński, druga lokatę zajął Tomasz Balcerek, a trzecią Marcin Bębenek. O kolejności w najcięższej wadzę decydowało ważenie, 
które pierwsze miejsce przyznało Piotrowi Słapie, a drugie Krzysztofowi Gucikowi. Tradycyjnie już drużynowo tryumfowali siłacze z 
Żarek, przed siłownią LCK Libiąż, OSP Moczydło i Gromiec. 
- Funkcjonowanie siłowni to ważny aspekt odciągający młodych ludzi od pokus. Nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony władz gminy. 
Dlatego serdecznie dziękujemy posłowi Tadeuszowi Arkitowi, który jako burmistrz aktywnie wspierał siłownie w gminie, a także aktualnemu 
burmistrzowi Jackowi Latko, który tą działalność kontynuuje. Dlatego możemy rokrocznie wyłaniać najsilniejszych mieszkańców – 
podsumował J. Malik.   PS (fotoreportaż z imprezy na str. 15)

Gminna majówka 2008
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..w Żarkach
32 dzieci bawiło się przy żareckim Domu Kultury podczas 
przygotowanego spotkania z cyklu „Wesołych podwórek”. 
Uczestnicy rywalizowali w sportowych konkurencjach bad-
mintona, rzutów do kosza, wyścigów kolarskich kapsli i hulaj-
nogowym torze przeszkód. Odbył się także konkurs rysowania 
kolorową kredą „wesołego majowego słoneczka”. Najlepsi w 
każdej z konkurencji otrzymali nagrody w postaci zabawek i 
przyborów szkolnych. Zakończeniem wesołego spotkania było 
ognisko z kiełbaskami. 

..w Gromcu
Mateusz Likus, Julia Wąs, Patrycja i Paulina Zając, Dominika Pajdak, Karolina Węgrzyn, Emilia Pająk, 
Klarita i Karolina Kaczmarczyk, Dagmara Palka, Jakub i Dominik Bykowscy, Justyna Jeleń, Krzysztof 
Kaczmarczyk, Justyna i Sławek Księżarczyk, Konrad i Łukasz Szyjka, Paweł Bernaś i Bartosz Palka to 
gromadka najmłodszych bawiących się na zorganizowanym 1 maja przez Libiąskie Centrum Kultury 
wesołym podwórku w Gromcu. Wspólną zabawę rozpoczęło poszukiwanie ukrytych na terenie przy 
świetlicy LCK zabawek, których szczęśliwi znalazcy stawali się właścicielami. Bawiono się także w ze-
społowych sztafetach i skokach przez kręconą skakankę. Ponadto dzieci rywalizowały w konkurencjach 
kręgli, toru przeszkód i rzutowych: obręczami, ringo na odległość i do kosza piłką gąbkową. Tradycyjnie 
za swoje wyczyny młodzi gromczanie zostali nagrodzeni upominkami. 

Strongmani wśród nas
Pod hasłem „w silnym ciele – młody duch” rozegrano 3 maja w 
Żarkach Siłowe Mistrzostwa Gminy o Puchar Burmistrza Libiąża. O 
miano najsilniejszych ubiegało się 17 zawodników w 5 kategoriach 
wagowych. – To szóste w historii zawody mające formę rywalizacji 
między zawodnikami reprezentującymi poszczególne siłownie w 
gminie. Ich celem jest prezentacja efektów ćwiczeń – wyjaśnia Jerzy 
Malik, opiekun siłowni przy OSP Żarki i pomysłodawca imprezy. 
W historii siłowych zmagań swoją kartę zapisali szczególnie 
Krzysztof Gucik i Wojtek Cyganik (czterokrotni tryumfatorzy). 
Obaj startowali także w tym roku w i bronili tytułów w swoich 
kategoriach.  
Dla zawodników przygotowano konkurencje wyciskania leżąc, 
unoszenia sztangi, martwego ciągu, przewracania ważącej 210 
kg opony, „wagę płaczu”, unoszenia hantli, „spacerów farmera 

i buszmena”. W zależności od wagi „strongmanów” zróżnicowane były także ciężary z jakimi przyszło im się zmagać. Przykładowo 
pomiędzy skrajnymi kategoriami zawodników różnica wynosiła 50 kg w konkurencji wyciskania i 55 kg na jedną rękę w „spacerze 
farmera”. Przy równej ilości punktów w ostatecznym rozrachunku o miejscu na podium decydowało ważenie (lżejszy wygrywał).
W efekcie w kategorii do 67,5 kg tryumfował Wojciech Cyganik, przed Damianem Szopą i Arkadiuszem Wilczakiem, który trzecią pozycję 
wywalczył siłowaniem na rękę z Rafałem Kaczmarczykiem. Taka dogrywka konieczna była z uwagi na taką samą ilość punktów i wagę 
obu zawodników. W wadzę od 67,5 do 75 kg zwyciężył Mateusz Oczkowski, przed Darkiem Kocotem i Rafałem Łupiną. Kategorię 75 
– 85 kg wygrał Adrian Mika, przed Adamem Frysiem i Włodzimierzem Sołkiem. Wśród zawodników ważących 85 – 95 kg najlepszy był 
Marcin Ptasiński, druga lokatę zajął Tomasz Balcerek, a trzecią Marcin Bębenek. O kolejności w najcięższej wadzę decydowało ważenie, 
które pierwsze miejsce przyznało Piotrowi Słapie, a drugie Krzysztofowi Gucikowi. Tradycyjnie już drużynowo tryumfowali siłacze z 
Żarek, przed siłownią LCK Libiąż, OSP Moczydło i Gromiec. 
- Funkcjonowanie siłowni to ważny aspekt odciągający młodych ludzi od pokus. Nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony władz gminy. 
Dlatego serdecznie dziękujemy posłowi Tadeuszowi Arkitowi, który jako burmistrz aktywnie wspierał siłownie w gminie, a także aktualnemu 
burmistrzowi Jackowi Latko, który tą działalność kontynuuje. Dlatego możemy rokrocznie wyłaniać najsilniejszych mieszkańców – 
podsumował J. Malik.   PS (fotoreportaż z imprezy na str. 15)

Gminna majówka 2008 Na rowerach
Ponad 50 osób uczestniczyło w rajdzie rowerowym 
zorganizowanym w ramach majówki „Piknik za miastem” 
przez Libiąskie Centrum Kultury. Trasa prowadziła od LCK 
przez ulice Sikorskiego, Kochanowskiego, ks. Flasińskiego, 
Długosza, Sienkiewicza i Dąbrowskiego do Ośrodka 
Rekreacyjnego „Szyjki”. Imprezie towarzyszyły liczne 
gry, zabawy i konkursy z nagrodami m.in..: rowerowy tor 
przeszkód, rzut hula-hopem na pachołek, przejazd po kopercie, 
rozgrywki unihokeja, wyścigi z butelkami napełnionymi woda. 
Na zakończenie imprezy odbyło się ognisko z kiełbaskami. 
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WSPOMNIENIE

Leszek 
Tworzydło 

(1961 – 2008)

Urodził się w Lipnicy Murowanej, mieszkał w Chrza-
nowie, ale utożsamiany jest przede wszystkim z Libią-
żem, gdzie pracował i tworzył. Tu były jego zawodowe 
i społeczne korzenie, w Libiążu prowadził znany zakład 
fotograficzny, uczestniczył we wszystkich ważnych wy-
darzeniach lokalnych, inicjował i realizował własne, niepowtarzalne projekty – jak np. „Pano-
rama Libiąska”, zbiorowy „Portret Mieszkańców Libiąża Początku III Tysiąclecia”, „Pokolenie 
Solidarności”.
Był członkiem komisji egzaminacyjnej przy 
Izbie Rzemieślniczej w Krakowie, członkiem 
Krajowego Cechu Fotografów oraz Klubu Arty-
styczej Fotografii w Katowicach, nauczycielem 
zawodu i aktywnym uczestnikiem życia w śro-
dowisku polskich fotografików, autorem indy-
widualnych wystaw krajowych i zagranicznych 
(m. in. w Petersburgu, Grodnie, Norymberdze) w 
tym wykonawcą słynnego „Żywego Portretu Pa-
pieża” w Wadowicach w rocznicę urodzin Jana 
Pawła II. Zrobił tysiące pięknych zdjęć w róż-
nych częściach świata – w Azji, w Afryce, Ame-
ryce Południowej. Ale na co dzień szukał wra-
żeń w Libiążu – gdzie znajdował wytchnienie 
i natchnienie – jakże pięknie ujęte w pięknym 
autorskim albumie pt. „Libiąż”. Niestety, to już 
ostatni Jego album…    

Leszkowi Tworzydle dedykuje
Karol Koryczan

11 V 2008r.
Był jak mrówka, która
Nie może znaleźć długo 
Własnego mrowiska.

Szukał złota, a sam nim był.
Gdy kogoś lubił 
dawał mu to odczuć.

Nie miał czasu, aby się cieszyć,
miał krótkie chwile, jasne
jak migawka i flesz.
Wystarczała mu świadomość,
że stać go na radość.

Na twarzy miał wypisaną 
elegię o poświeceniu, ofiarowaniu 
i pokorze.
Był z gór, zaradny jak wiatr
i wielkoduszny, jak pasterze.

Dobrze wiedział, że godność
nie w tym, jak z tobą sobie
poczynają inni, ale w tym,
jak postępujesz ty sam.

I tego się trzymał.

„Jedyna z klatek dla wolnych ludzi,
Która nie więzi, ale budzi
Przygważdża tylko czas i fakt
Stop! Widzisz strzępy prawd
Spada migawka jak gilotyna
I oto wieczność się zaczyna..”

(Jonasz Kofta „Stop klatka”)
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Grant dla MBP 
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu w okresie od czerwca do listopada br. będzie 
realizatorem zadania pt. „Czytam czyli jestem”, na które otrzymała dofinansowanie ze 
środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego z programu operacyjnego „Promocja 
czytelnictwa”. Będzie to cykl sześciu samodzielnych wydarzeń kulturalnych mających na 
celu promocję czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania książką w środowisku dzieci i 
młodzieży gminy Libiąż:
- spotkania autorskie z popularną pisarką dla dzieci Wiolettą Piasecką  pod hasłem „Poznaj 
przyjaciół z książki”, mające na celu w obrazowy, najprzystępniejszy dla najmłodszych 
sposób udowodnienie, jak interesującym zajęciem jest czytanie; (06 czerwiec ’08).
- „Cały Libiąż czyta dzieciom” – plenerowa impreza dla dzieci i młodzieży promująca 
książkę i czytelnictwo, a także pośrednio – libiąską bibliotekę, która odbędzie się z okazji 
Dni Libiąża na Placu Słonecznym w Libiążu w niedzielę 15 czerwca; w programie tego 
wydarzenia znajdą się – spektakl teatralny dla dzieci, głośne czytanie wybranych frag-
mentów literatury dziecięcej, konkursy, quizy i zabawy dotyczące  literatury z wieloma 
ciekawymi nagrodami.
- „Lato z książką” – zajęcia i zabawy dla dzieci i młodzieży w bibliotece głównej oraz 
wszystkich filiach w okresie wakacji.
- „Przyjemne z pożytecznym” – spotkanie dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 
z autorką ksiązki kucharskiej dla dzieci Pt. „Dzieci gotują” połączone z warsztatami kuli-
narnymi; (wrzesień ’08).
- „Same korzyści z czytania” – konferencja tematyczna – dla wychowawców, rodziców 
i bibliotekarzy oraz dla młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich, tematyka dotyczyć 
będzie roli czytania w wychowaniu, kształtowaniu postaw, zapobieganiu zaburzeń emo-
cjonalnych, sposobach zachęcania do czytania, formach pracy z młodym czytelnikiem itp. 
Część programu poświęcona będzie ponadto najciekawszym pozycjom książkowym, do 
których warto sięgnąć, najnowszym ofertom wydawniczym przeznaczonym dla omawia-
nej grupy odbiorców, itp.; (październik ’08).
 „O czym pisałbym, gdybym był pisarzem?” – indywidualny konkurs literacki dla mło-
dzieży szkół podstawowych i gimnazjów; (li-
stopad ’08). Zachęcamy wszystkich do udziału 
w tym projekcie, po którym oczekujemy, że 
pomoże nam w niezwykle istotnym zadaniu 
– udowodnieniu, że książka to nie obowiązek, 
ale przyjemność. Chcemy pokazać najmłod-
szym, jak wielką frajdą może być zabawa z 
książką i jej bohaterami, a biblioteka ciekawym 
miejscem spotkań, zabawy, rozwijającym zain-
teresowania i wiedzę.

Galeria Mikro zaprasza
13 czerwca o godz. 17.00 w Galerii 
Mikro MBP zostanie otwarta wystawa 
zatytułowana “Libiąskie kapliczki”. 
Będą to fotografie najpiękniejszych i 
najstarszych kapliczek przydrożnych 
Libiąża, wraz z ich historią zebrane przez 
Libiążanina Stanisława Pudykiewicza. 

Nowości czytelnicze 
Garcia Marquez Gabriel „Miłość w czasach zarazy” 
Miłość w czasach zarazy”, napisana przez Gabriela Gárcíę Marqueza z 
ogromną czułością, humorem i wyrozumiałością, to niezwykła powieść o 
miłości, która okazuje się silniejsza od samotności, od fatum i od śmierci. 
Jest to historia uczucia niewydarzonego bękarta i poety Florentina Arizy 
oraz trzeźwej, rozsądnej Ferminy Dazy, spełniającego się po półwieczu 
oczekiwania. Oboje przechodzą przez wszystkie kręgi miłości - młodzień-
cze zadurzenie, małżeństwo z rozsądku, szalone namiętności, miłości idea-

lizowane i ulotne pragnienia cielesne.Ta niespotykana w dotychczasowej twórczości Gar-
cíi Márqueza tematyka i tonacja przysporzyła pisarzowi miliony nowych czytelników na 
całym świecie. (Wypożyczalnia dla dorosłych).

Wioletta Piasecka „Domek marzeń”
W starych księgach zapisane są losy ludzi z dawnych czasów. I choć 
od zdarzeń tych czasami dzielą nas wieki, to tak naprawdę świat się nie 
zmienił. Każdy człowiek dawniej i dziś chce być kochany, szczęśliwy. Po-
trzebuje spokoju i miłości. O takiej miłości i spokoju marzyli też całkiem 
niedawno: Adaś i Wiktoria, ale... posłuchajcie sami” (fragment książki). 
(Wypożyczalnia dla dzieci)

Dorota Zawadzka „I Ty możesz zostać super tatą”
„I ty możesz być Super tatą” to druga książka Doroty Zawadzkiej tele-
wizyjnej Super niani poświęcona problemom wychowania dzieci. Tym 
razem książka adresowana jest do ojców, przyszłych i tych, którzy maja 
już dzieci, ale jeszcze niepewnie czują się w swej roli. Pokazuje jak ważna 
jest i jak wdzięczna może być rola ojca. Napisana żywym, przystępnym 
językiem do przeczytania jednym tchem. (Wypożyczalnia dla dorosłych).

TYDZIEŃ BIBLIOTEK zakończony
W dniach od 5 do 9 maja libiąska biblioteka 
zaprosiła czytelników na cykl wydarzeń kul-
turalnych w ramach akcji pod hasłem Tydzień 
Bibliotek. W trakcie tego cyklu uczniowie 
libiąskich gimnazjów mieli okazję wyka-
zać się swoją wiedzą na temat Konstytucji 3 
maja w konkursie pt.„Pierwsza w Europie”. 
Zwycięzcami w konkursie zostali: Justyna 
Filipek - I m. (KSW), Anna Wądołek - II m. 
(KSW), Mateusz Kwaśniak - III m. (Gimn. 
Nr. 1). 7 maja odbyło się spotkanie autorskie 
z Tomaszem Rzeczyckim - autorem książki 
„Góry Polski”. Gość zapoznał uczestników 
z interesującymi, a mało znanymi faktami 
geograficznymi, przyrodniczymi i historycz-
nymi poszczególnych pasm górskich. Prze-
strzegał przed niebezpieczeństwami czyhają-
cymi na niektórych szlakach. W czwartek, 8 
maja odbyła się inauguracja wystawy książek 
„Kolekcja Europejska”, którą do ekspozycji 
udostępniła Miejska Biblioteka Publiczna 
w Oświęcimiu. Zaprezentowano 45 książek 
pochodzących z Anglii, Niemiec, Francji, 
Czech, Słowacji, Norwegii, Szwecji, Holan-
dii, Grecji, Ukrainy oraz Islandii. Najwięk-
szym zainteresowaniem zwiedzających cie-
szyła się szwedzka książka napisana w języku 
Braile’a.Biblioteka główna i jej filie organi-
zowały spotkania także dla dzieci „Moja ulu-
biona bajka” pod hasłem „Cała Polska czyta 
dzieciom”, podczas których zaproponowano 
najmłodszym czytelnikom głośne czytanie 
baśni H. Ch. Andersena, Ch. Perrault’a, W. 
J. Grimma, W. Piaseckiej. Na zakończenie 
cyklu Teatr ART-RE z Krakowa przedstawił 
adaptację baśni Ch. H. Andersena „Latający 
Kufer”. Z oferty libiąskiej biblioteki podczas 
Tygodnia Bibliotek skorzystało prawie dwu-
stu czytelników, którzy, mamy nadzieję, staną 
się jej stałymi gośćmi.
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Poseł u 
przedszkolaków

Z okazji 217 rocznicy obchodów 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
dzieci z przedszkola nr 4 im. 
Kubusia Puchatka spotkały się 
z posłem Tadeuszem Arkitem, 
wiceburmistrz Libiąża Marią 
Siudą oraz dyrektor MZA Do-
rotą Fudal. Święto skłania do 
przekazania młodemu pokoleniu 

wiedzy historycznej dotyczącej polskości i umiłowania ojczyzny. Spotkanie 
było więc lekcją wychowania patriotycznego, podczas którego T. Arkit podzie-
lił się z przedszkolakami wrażeniami ze swojej codziennej pracy w Sejmie. 
Następnie odbyły się pokazy artystyczne przedszkolaków, po których zadawa-
ły one zaproszonemu gościowi pytania takie jak: Co to jest godło?, Co to jest 
Sejm?, Czy jest dziewczyna poseł?, Gdzie się lepiej mieszka Panu posłowi, w 
Libiążu czy w Warszawie?, Dlaczego Polacy maja mało pieniędzy? Ile ma Pan 
lat?, Czy chodził Pan do przedszkola?, Jak stworzyć dinozaura?...  MW

- WIEŚCI SZKOLNE -

Twórczość i 
Zabawa

W Przedszkolu Samorządowym 
nr 1 z Oddziałami Integracyjny-
mi odbył się II Gminny Kon-
kurs Plastyczny pod hasłem 
„Majowa Łąka”. Celami impre-
zy było rozwijanie umiejętności 
wyrażania własnych uczuć i 
spostrzeżeń w formie aktywno-

ści plastycznej, odkrywanie talentów; poszerzenie wiedzy przyrodniczej z za-
kresu biosystemu. Konkurs miał charakter integracyjny, a wzięło w nim udział  
22 dzieci z terenu naszej gminy. Najpierw dzieci poznawały się podczas za-
baw przy muzyce, a następnie podjęły twórcze działania. Ich prace oceniała 
komisja w składzie burmistrz Libiąza Jacek Latko, Barbara Zuba – nauczyciel 
plastyki, Iwona Kryniger i Iwona Warska – nauczyciele sztuki. Jury pierwszą 
nagroda uhonorowało Gabrielę Mańkę z ZSP w  Gromcu, drugie miejsce przy-
znano Natalii Księżarczyk – PS Nr 2  w Libiążu, trzecie Wiktorii Podsadzie 
– PS Nr 1 z Oddz. Integr. w Libiążu, a wyróżnienia otrzymały Weronika Sło-
wikowska – PS Nr 1 z Oddz. Integr. w Libiążu i Jakub Szumniak – PS Nr 2 w 
Libiążu. Do wyboru najciekawszych prac zostali zaproszeni również rodzice 
dzieci uczęszczających do przedszkola. Ich werdykt był zgodny z jurorskim. 
Dwa wyróżnienia zdobyły Gabriela Mańka i Natalia Księżarczyk. Wręczenie 
nagród odbędzie się na Festynie rodzinnym w ogrodzie  Przedszkola Samorzą-
dowego  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (06.06.2008r. o godzinie 16:30), 
na który organizatorzy zapraszają nagrodzone dzieci wraz z rodzicami.

Troska o środowisko
W ZS w Żarkach obchodzono przypadający na 21 maja 
Dzień Ziemi. W programie dydaktycznym przygoto-
wanym z tej okazji głównym tematem była „segrega-
cja śmieci i gospodarka odpadami”. Klasy od IV do 
VI przygotowywały ekologiczne śniadanie oraz brały 
udział w konkursach: ekologicznym i plastycznym, w 
których nagrody ufundował Urząd Miasta oraz Koło 
Pszczelarzy z Libiąża. Uczniowie oraz przybyli goście 

wysłuchali pogadanki pszczelarzy na temat hodowli pszczół, uczestniczyli 
także w pokazie  pszczelarskich atrybutów. Klasy IV i V pod opieką Sylwii 
Deji wystawiły przedstawienie ekologiczne. Dodatkowymi atrakcjami były 
występy zespołów „Macierzaki” i „Wrzos”, grupy tanecznej pod kierunkiem 
Anny Kremer. Słodkim akcentem na zakończenie obchodów dnia Ziemi 2008 
była degustacja różnych rodzajów miodu.  MW

Śpiewające przedszkolaki
Pod hasłem „Bajkowe Pio-
senki” odbył się 9 maja br. 
Gminny Konkurs Piosenki 
Dziecięcej zorganizowany 
przez Przedszkole Samo-
rządowe nr 4 im. „Kubusia 
Puchatka” w Libiąskim 

Centrum Kultury. W konkursie brały udział dzieci z Przedszkola nr 2, 
Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 4 w Libiążu. Podczas obrad jury 
w składzie Elżbieta Kieres – dyrektor PS nr 2, Bernadetta Mańka dy-
rektor PS nr 1 oraz Marek Dwornik instruktor LCK i wokalista zespołu 
„Cameleon”, dzieci brały udział w muzycznych zabawach prowadzo-
nych przez Joannę Ziółkowską i Ewelinę Hodur - wychowawczynie z 
PS nr 4. Zdobywcami I miejsca zostali Olga Matysik z PS nr 2, Mo-
nika Gaudyń z PS nr 1 oraz Joanna Karnas z PS nr 1; II miejsce zajęła 
Wiktoria Jekiel PS nr 4, a III miejsce przypadło Aleksandrze Brzęczek 
z PS nr 4 i Katarzynie Zelek z PS nr 4. Laureaci i wszyscy mali wy-
konawcy otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz gratulacje z 
rąk dyrektor Miejskiego Zespołu Administracyjnego Doroty Fudal i 
dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 Anny Banasik.     MW

Święto 3 maja w Gromcu
W dniu 29  kwietnia w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Gromcu odbyły się 
obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  
W bardzo przystępny dla dzieci sposób, 
uczniowie zaprezentowali  kawałek 
historii, dotyczący walki  o polską  
niepodległości. Ponadto, zafundowali 
widowni podróż w czasie oraz 
przybliżyli historię powstania 3 symboli 
narodowych: godła, flagi i hymnu. 

Ceremonię uświetniła prezentacja pieśni, które pretendowały do miana hymnu 
państwowego. Można było również ogladać portrety bohaterów narodowych 
oraz kopię rękopisu Mazurka Dąbrowskiego, który na koniec zaśpiewała cała 
społeczność  szkolna. Przedstawienie przygotowała Renata Malicka.

Z Posłem o patriotyzmie
W dniu 29 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 2 w odbyło się spotkanie 
z Posłem na Sejm IV RP -  Tadeuszem Arkitem.  Wizyta rozpoczęła się od 
quizu, przy okazji  którego  uczniowie dowiedzieli się co nieco o  życiu i pracy 
Tadeusza Arkita:  uczelni, której jest absolwentem, jego zainteresowaniach i 
życiowych ideałach. Następnie młodzież obejrzała prezentację multimedialną 
o tematyce związanej z wychowaniem patriotycznym i obywatelskim oraz 
wzięła udział w grze dydaktycznej, która pomogła jej zrozumieć, jak ważny 
jest udział każdego obywatela w wyborach.  Poseł  mówił o pracy w Sejmie, 
ciekawostkach z nią związanych i życiu w Warszawie. Odpowiedział 
również na szereg pytań uczniowiów.  Spotkanie zostało  przygotowanie  
przez Szkolny Klub Europejski pod opieką  Danuty Kowalskiej-Majtyki.

Gazetka w SP2 Szkolny Klub Europejski działający w SP nr 2 w Libiążu zgłosił się  do VI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego 
„MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ” organizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Jednym z zadań 
było przygotowanie  dwóch numerów gazetek szkolnych na tematy: „Przez turystykę poznajemy kulturę europejską” oraz „Rola Internetu w 
integracji europejskiej”. Członkowie Klubu pod opieką Danuty Kowalskiej-Majtyki spotykali się w szkole w  okresie ferii zimowych, gdzie 
spędzili około 20 godzin w pracowni komputerowej, pisząc wiersze, malując obrazki, szukając potrzebnych informacji w Internecie czy 
skanując zdjęcia. Jak mówi opiekun klubu  - „Nie o nagrodę, ale o ciekawą formę zajęć dla dzieci tak naprawdę chodziło”. Warto odnotować, 
że do konkursu zgłosiło się 1900 szkół z całej Polski.
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Bieg wiosny 2008
Gmina Libiąż po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Polska biega” pod patronatem Gazety Wy-
borczej, TVP Sport i RMF FM.  Po zorganizowanym w ubiegłym roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza 
Libiąża T. Arkita „Biegu 
Jesieni 2007” Libiąskie 
Centrum Kultury i Szkol-
ny Związek Sportowy 
przygotowały trzykilo-
metrową trasę wiodącą 

terenami leśnymi wzgórza „pod Jaworem”, po 
której 17 maja pobiegło ponad 300 osób. Uczest-
nikami imprezy byli mieszkańcy naszej gminy 
- w zdecydowanej większości młodzież szkolna 
oraz nauczyciele. Nie zabrakło też najbardziej 
znanego w Libiążu pasjonata biegów i promoto-
ra zdrowego trybu życia posła Tadeusza Arkita, 
który jak zawsze zaprezentował się w koszulce z 
napisem „NIE PALĘ”. Na mecie na wszystkich 
czekał gorący poczęstunek i certyfikaty uczest-
nictwa w akcji „Polska Biega”.              PS

Szkolna murawa
Wyłoniono najlepsze reprezentacje szkolne na otwartych boiskach. W kategorii szkół 
podstawowych turniej, dzięki uprzejmości prezesa Nadwiślanina Andrzeja Pactwy, 
rozegrano na stadionie w Gromcu, a jego organizatorem była SP nr 2. W gronie 6 drużyn 
tryumfowali reprezentanci ZSP Gromiec, przed SP nr 2, SP nr 3, SP nr 2, SP nr 4, ZS Żarki i 
KSW. W rywalizacji gimnazjum najlepsi w naszej gminie okazali się uczniowie „jedynki”. 
Obie zwycięskie drużyny reprezentowały nas na szczeblu powiatu, gdzie piąte miejsce zajęli 
gromczanie, a Gimnazjum nr 1 wywalczyło pierwsze miejsce i awans na szczebel rejonowy. 
W zmaganiach podstawówek drużyny liczyły po 7 zawodników, a wśród gimnazjów grano 
pełnymi jedenastkami.     PS

- SPORT -

Ligowcy w „kratkę”
Patrząc na wyniki naszych drużyn w rozgrywkach piłki nożnej możemy powiedzieć, że nie 
jest to wymarzony start w rundzie wiosennej. Krótko mówiąc kluby grają w kratkę. W trudnej 
sytuacji może znaleźć się GKS Janina. Pierwsza drużyna z Libiąża odnotowała wraz z począt-
kiem rundy tylko 2 wygrane (3:0 z KS Olkusz oraz 1:0 ze Świtem Krzeszowice). Podopieczni 
Andrzeja Kosa gorzej radzili sobie w ostatnich meczach notując na przemian remisy z poraż-
kami (Bolesław Bukowno 0:0, Karpaty Siepraw 1:2, Górnik Brzeszcze 1:2, Słomniczanka 
– Janina 0:0). Aktualnie Janina zajmuje 14 pozycję w tabeli V ligi.  W troszkę lepszej sytuacji 
wydaje się być Nadwislanin Gromiec, który odnotował w rundzie wiosennej 6 wygranych 
przy 4 porażkach. Szczególnie udany dla piłkarzy z Gromca był start rundy podczas którego 
drużyna odnotowała 3 wygrane z rzędu (z Sokołem Przytkowice 3:1, z Olimpią Chocznia 1:0 oraz 8:1 z Suchą Beskidzką).  
Ostatnie 3 mecze drużyny to zwycięstwo 1:0 z Iskrą Kleczą Dolną, porażka ze Zgodą Malec 1:2, oraz zwycięstwo walkowerem z 
Fablokiem II. Aktualnie drużyna z 27 pkt  zajmuje 12 pozycję. W najlepszej sytuacji znajdują się piłkarze LKS Żarki, którzy po 5 
zwyciestwach zwycięstwach, 2 remisach i 2 porażkach zajmując 7 miejsce w tabeli z 36 pkt. W ostatnich 3 meczach podopieczni 
popularnego „Netzera” efektownie pokonali 3: 0 Start Kamień oraz 4:1 Unię Kwaczałę. W ostatnim rozegranym meczu niestety 
ponieśli porażkę na własnym boisku 1:2 z Koroną Gota. W bardzo złej sytuacji znajdują się rezerwy Janiny, które posiadają 17 
pkt i zajmują przedostatnia pozycję w tabeli klasy B. W rundzie wiosennej piłkarze z Libiąża odnotowali bardzo długą serie po-
rażek. W ostatnich 3 meczach drużyna zdobyła 4 pkt wygrywając (5:1 z Ruchem Młoszowa, przegrywając z Promykiem Bolęcin 
5:2 oraz remisując 3:3 z Nadwiślanką Okleśna.       MF

  Grand Prix Koła     
   nr 33 

Na Kanale 
„Dwory” w 
o k o l i c a c h 
Oświęcimia 4 
maja odbyły 
się zawody 
s p ł a w i k o -
we z cyklu 
Grand Prix 
o Mistrzo-

stwo Koła nr 33 Libiąż Miasto. Mi-
strzem na rok 2008 został Jan Wanat. 
wicemistrzem Bogusław Macuda, a 
trzecie miejsce zajął Piotr Nędza (na 
zdjęciu), któremu udało się złowić 
rekordowych rozmiarów leszcza. Nad 
prawidłowością zawodów czuwał sę-
dzia klasy okręgowej Zdzisław Muc 
oraz sędzia klasy podstawowej Marek 
Bil. Zawody odbywały się w systemie 
dwutorowym.



Kurier Libiąski nr 35 2008��

- W LIBIĄSKIM CENTRUM KULTURY -

Kurier Libiąski
Informator Gminny

Wydawca: Libiąskie Centrum Kul-
tury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż, 
tel. 0-32 627 3708, 032 627 3710, 
fax: 032 624 2060
e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Redaktor naczelny: 
Paweł Salawa
Zespół redakcyjny: Agnieszka 
Kopacz (red. prowadzący), Dawid 
Chylaszek, Marcin Franaszek  
Współpraca: Wydział Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Libiążu, Mo-
nika Widlarz
Skład: Paweł Salawa
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

“Kto nie pamięta przeszłości, skazany jest na jej powtórne przeżycie...”
George Santayana

www.lck-libiaz.info

Ponad tysiąc osób w kinie!   
- podsumowanie Festiwalu Filmów o Holokauście   

Pod kilkoma względami była to impreza 
rekordowa w historii libiąskiego Ale!Kino. 
Festiwal Filmów o Holokauście, bo o nim 
mowa, trwał 6 miesięcy (od października 
2007 do kwietnia 2008r.) i przyciągnął 
przed wielki ekran łącznie aż 1125 osób 
– w tym uczniów z czterech szkół - z Libiąża, 
Chrzanowa i Chełmka. Zobaczyć można było 
7 słynnych filmów o tematyce Holokaustu, z 
których niektóre nakręcone zostały jeszcze w 
latach czterdziestych. Na Festiwalu gościło 
ponadto czworo Byłych Więźniów obozu 

Auschwitz-Birkenau: Józef Drożdż, Wanda Sawkiewicz, Jerzy Michnol i Zofia Posmysz, 
którzy opowiedzieli o swoich przeżyciach związanych z pobytem w obozie. Niektórzy z nich 
przywieźli ze sobą oryginalne przedmioty z czasów wojny, jak np. pasiastą czapkę obozową, 
fotografie i odznaczenia za zasługi. W trakcie tego filmowego wydarzenia specjalistyczne 
wykłady naukowe wygłosiło troje pracowników Muzeum Auschwitz. Placówka ta była 
honorowym patronem Festiwalu i na jego potrzeby wypożyczyła także do LCK wystawę 
plakatów pt. „Pamięć Auschwitz”. Grupy zorganizowane, które uczestniczyły w Festiwalu 
otrzymały od organizatorów pakiety edukacyjne związane z poruszaną tematyką,  
przygotowane przy współudziale oświęcimskiego Muzeum. 

Podczas ostatniej odsłony opisywanej imprezy (24-25 kwietnia) wysłuchać można 
było wykładu pt. „Ucieczki z KL Auschwitz” autorstwa pomysłodawcy projektu Dawida 
Chylaszka oraz zobaczyć film pt. „Dziewiąty Dzień”. 

Oryginalny - w skali nie tylko naszego regionu, ale i całego kraju - projekt filmowy 
miał charakter edukacyjny i był kierowany głównie do uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Na jego realizację Libiąskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie 
z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach zadania pn. „Upowszechnianie kultury 
filmowej”. Patronat medialny objęły gazety: „Dziennik Polski”, „Przełom” i „Kurier 
Libiąski”. Aby temat Holokaustu ciągle istniał w świadomości młodzieży, organizatorzy 
ogłosili konkurs, w którym opisać należy swoje spojrzenie na poruszaną tematykę i ocenić 
samo wydarzenie Festiwalowe. Dla autorów najlepszych prac pisemnych (wypracowania, 
wiersze itp.) przewidziano nagrody rzeczowe. 

Nie wykluczone, że temat Holokaustu w kolejnych latach jeszcze powróci w 
filmach wyświetlanych w libiąskim Ale!Kino. Wszak o ponowienie tak specyficznej lekcji tuż 
po zakończeniu Festiwalu prosili sami nauczyciele, którzy włączyć do nauki o Holokauście 
planują kolejne roczniki swoich szkolnych wychowanków. 

Grupa Teatralna „Pióro” serdecznie zaprasza na program kabare-
towy p.t. „Bajki dla potłuczonych” z repertuaru nieistnieją-
cego już kabaretu „Potem”. 
Posłużyliśmy się ich tekstami, aby Państwa zabawić w Dzień 
Dziecka. Wszyscy, bowiem przed Bogiem jesteśmy dziećmi, na-
wet wówczas, gdy mamy już tych ...dziesiąt wiosen. Przyjdźcie 
wszyscy i przekonajcie się czy faktycznie pocałunki księcia mają 
moc odczarowywania zaczarowanych księżniczek; czy Czerwo-
ny Kapturek był rozsądnym dzieckiem; w jaki sposób, naprawdę, 

Dratewka pokonał Wawelskiego Smoka, komu bucik Kopciuszka pomógł w zamążpój-
ściu; czy Pinokio stał się żywym dzieckiem; gdzie Książe znalazł najlepszą kandydatkę 
na żonę; czy ziarnko groszku wskazało prawdziwą królewnę; czy warto ratować Damy 
z wieży; czy Baba Jaga zjadła Jasia 
i Małgosie czy kto tak naprawdę 
odczarował Śnieżkę… W czasie 
Kabaretu mamy zabawy i oczy-
wiście nagrody dla najodważniej-
szych i dla szczęściarzy. Będzie 
czekała również kawa, herbata i 
ciasteczko. 
ZAPRASZAMY do LCK w Dzień 
Dziecka 1.06. (niedziela) o godz.: 
8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i o 13.45.

Stefan Malutki
Produkcja: Hiszpa-
nia 2007 r., Gatunek: 
Animowany, Familij-
ny (dubbing), Gramy: 
30.05. do 01.06 godz. 
16:00 czas trwania: 
87 min., cena biletu: 
5 zł

Przed niedzielnym seansem: WIELKI 
KONKURS BAJKOWY

Skorumpowani
Produkcja: Polska 
2008 r., Gatunek: 
Sensacyjny, Gramy: 
06.06. do 08.06 godz. 
19:00, czas trwania: 
120 min., cena biletu: 
10 zł

Horton 
słyszy Ktosia

Produkcja: USA 2008 
r., Gatunek: Animowa-
ny (dubbing), Gramy: 
20.06. do 22.06 godz. 
16:00,  czas trwania: 
88 min., cena biletu: 
10 zł
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Strongman Show
 w Żarkach

Foto: 
Leszek Tworzydło…
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Burmistrz Libiąża i LCK 
zapraszają na 

„Dni Libiąża 2008”
SOBOTA 14.06.   Plac Słoneczny (oś. Flagówka)
godz. 1000   - koncert orkiestry dętej ZG Janina
 - oficjalna ceremonia otwarcia Dni Libiąża i obchodów 

„II Powiatowego Dnia Strażaka”
- uroczysty apel, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, wy-
stąpienia przedstawicieli samorządu, Państwowej Straży 
Pożarnej, zaproszonych gości

  - pokazy strażackie, wręczenie nagród dla laureatów 
konkursów powiatowych o tematyce strażackiej 

 (dla wszystkich uczestników poczęstunek – „grochówka 
strażacka”)

   
        MORS im. Solidarności 1980
godz. 900   Mistrzostwa Libiąża w tenisie ziemnym (OPEN)

godz. 1000   Turniej Siatkówki Plażowej - Mistrzostwa Małopolski 
(OPEN)

godz. 1600   mecz piłkarski: SAMORZĄD LIBIĄŻA – PKW S.A. (w 
przerwie pokazy modeli latających)

godz. 1700   FESTYN RODZINNY
 - Program artystyczny dla dzieci pt. PAPCIO HIPCIO 

(gry, zabawy i konkursy z nagrodami)
godz. 1800 koncert zespołu „SLANG”
ok. godz. 2000   występ gwiazdy wieczoru – „HARATACZE”
godz. 2130   zabawa taneczna z zespołem „BLACK and WHITE”
(na miejscu imprezy  stoi ska gastronomiczne  i  rozr ywkowe)

NIEDZIELA 15.06.  Plac Słoneczny
godz. 1530   „Cały Libiąż czyta dzieciom” 

program promocyjny Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Libiążu

 (spektakl teatralny, wspólne głośne 
czytanie, konkursy i zabawy z 
nagrodami)

godz. 1630   koncert zespołu „JACK BAND”

godz. 1800   koncert zespołu „ANTIDOTUM” 

godz. 2000   koncert gwiazdy Dni Libiąża 

- „LADY PANK”
godz. 2200   pokaz ogni sztucznych

(na miejscu imprezy  stoi ska gastronomiczne 
i  rozr ywkowe)

30 maja (piątek) „Dzień Dziecka Na Wesoło” (Świetlica Gromiec) – godz. 1600 - 
konkursy sprawnościowe, zawody sportowe, zabawy dla najmłodszych, słodki poczę-
stunek
„Tenisowy Dzień Dziecka” (MORS) – godz. 1600

- turniej tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży do 16 lat i tenisowe gry i zabawy dla 
najmłodszych
31 maja (sobota) Zawody Karate (Hala Sportowa w Libiążu) – godz. 1000  dla dzieci 
i młodzieży w wieku 5-18 lat
1 czerwca (niedziela) Zawody wędkarskie dla dzieci 
- Zalew Szyjki – PZW Koło nr 90 – godz. 800

- Zalew Żarki – PZW Koło Libiąż Miasto nr 33 – godz. 900

Mistrzostwa Małopolski w Akrobatyce Sportowej (Hala Sportowa w Libiążu) 
– godz. 1000

„Dzień Dziecka” (Dom Kultury w Żarkach) – godz. 1100

- mecz piłki nożnej trampkarzy (ŻARKI- NAWOJOWA GÓRA), turnieje sportowe 
dla dzieci i młodzieży, losowanie nagród
„Dzień Dziecka na Placu Słonecznym” – godz. 1100

- turnieje sportowe, konkursy i zabawy sprawnościowe, blok występów tanecznych, 
przedstawienie teatralne dla dzieci „Kozucha Kłamczucha” (teatr ART-RE z Krakowa) 
słodki poczęstunek
Dzień Dziecka w Ale! Kino (LCK) – godz. 1600

- wielki konkurs bajkowy z nagrodami,  film animowany „Stefan Malutki”, słodkie 
niespodzianki
2 czerwca (poniedziałek) „Baw się razem z nami” (Świetlica w Kosówkach) – godz. 
1600

- konkursy z nagrodami i wspólne ognisko z kiełbaskami

DZIEŃ DZIECKA 
W GMINIE LIBIĄŻ

Imprezy towarzyszące:

- Wesołe Miasteczko na Flagówce (9-15.06.)

- Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Libiąża   
(21.06 godz. 700  kanał „Dwory”) 

- Turniej Piłki Recznej Młodzików 
(14.06. godz. 1000 , Hala Sportowa w Libiążu,)

- Okręgowa Wystawa Filatelistyczna 
(14.06 godz. 1400 galeria LCK )

W sobotę i w niedziele na terenie imprez będą prowadzone kwesty 
charytatywne 


