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- WIEŚCI  Z GMINY -

Święto naszej gminy
Pod znakiem jubileuszów 40-lecia nadania praw miejskich Libiążowi i pięciolecia utworzenia Zakładu Górniczego „Janina” upłynęły 
tegoroczne obchody Dni Libiąża. Tradycyjnie muzycznie z gwiazdą ogólnopolskiego formatu – zespołem Dżem i świetnymi lokalnymi 
zespołami, rekreacyjnie z ciekawymi konkursami rodzinnymi i dla najmłodszych, ze sportowymi akcentami, z mnóstwem atrakcji i co 
najważniejsze - bezpiecznie. 
Pierwszy dzień obchodów na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Solidarności 1980 miał górniczy charakter. Świętowanie 
rozpoczął koncert Orkiestry Górniczej ZG Janina, która przywitała mieszkańców oraz uczestników zakończonego remisem 2:2 meczu 
pomiędzy połączonymi reprezentacjami samorządu Libiąża i Południowego Koncernu Węglowego a Służbami Mundurowymi reprezen-
towanymi przez Państwową Straż Pożarną. 
Hojnie nagrodzono rodziny, które wzięły udział w konkursach przygotowanych przez LCK. W ich ramach odbyły się zabawy dla dzieci, 
konkurencje sprawnościowe jak m.in. bieg rodziców ze związanymi nogami i quiz o tematyce górniczej. Wśród najmłodszych najlepszy-
mi w kategorii młodszej okazali się Adrian Marzec, Dominika Bartosik i Emilia Ładyńska, a w starszej Olga Wojsław, Martyna Latko i 
Patryk Waliczek. Konkursy rodzinne wygrali Palkijowie, przed Norysami i Szczurkami. W quizie górniczym najlepiej odpowiadali Wę-
drzykowie, przed Świstakami, Gucikami i Kowalikami. Dzieci chętnie oglądały przygotowany specjalnie dla nich program artystyczny 
pt. „Clown Dyzio Show”. Dzięki Ratownikom Górniczym można było zapoznać się ze sprzętem używanym przez nich w codziennej 
pracy. Na muzycznej scenie zaprezentowały się zespoły muzyczne „Bao”, Blank Space” i „Funky Beegos”, a sobotnią część Dni Libiąża 
podsumowały muzyczne przeboje serwowane uczestnikom zabawy 
tanecznej przez DJ Marshalla. 
Niedzielę rozpoczęła Uroczysta Msza Św. w Kościele p.w. Prze-
mienienia Pańskiego w intencji dalszej pomyślności naszej gminy. 
– Warto sięgnąć pamięcią wstecz i przypomnieć sobie jak wyglądał 
wówczas Libiąż i jak korzystnie zmienił się na przestrzeni 40 lat, 
sprawiając, że obecnie mamy za co dziękować – podkreślał w homi-
lii proboszcz Stanisław Marchewka. 
Na Placu Słonecznym czekały atrakcje w postaci programu arty-
stycznego dla dzieci pt. „Ciotka Tekla i Przyjaciele”, stoisk gastro-
nomicznych i rozrywkowych. Stąd też wyruszał, cieszący się olbrzy-
mim zainteresowaniem wożący mieszkańców po gminie czerwony, 
londyński autobus. Najodważniejsi mogli podziwiać Libiąż z 66 
metrów i z tej wysokości skoczyć na popularnym bungee. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyło się usytuowane nieopodal „Wesołe Mia-
steczko”. Promocyjne stoiska z konkursami przygotowały Wydział 
Rozwoju Urzędu Miejskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pod 
„uśmiechniętym namiotem gminy Libiąż”, dorośli odpowiadając na 
pytania dotyczące Libiąża i najmłodsi biorąc udział w konkursach 
plastycznych i sprawnościowych wygrywali nagrody rzeczowe.  
Odwiedzający stoisko biblioteki podczas Dni Libiąża mogli zaku-
pić w promocyjnych cenach książki. Dzieci uczestniczyły z kolei w 
konkursie literackim, w którym prawidłowe odpowiedzi nagradzano 
słodkim upominkiem. Można było również zobaczyć biblioteczne 
kroniki obrazujące historię placówki, która w tym roku obchodzi 
swoje 60-lecie. 
Przed występem gwiazdy tegorocznych Dni Libiąża legendy pol-
skiej sceny muzycznej, publiczność rozgrzały występy zespołów 
„Who knows” i bigbandowej formacji „Jack Band”. Koncert „Dże-
mu” zgromadził około 4 tysięcy osób, które wysłuchały najwięk-
szych przebojów tej legendarnej grupy. Na tegoroczne Dni Libiąża 
wydano z budżetu gminy 39 tysięcy złotych. Sponsorzy wsparli or-
ganizacje imprezy kwotą 60 tys. zł. Ponadto ufundowali oni nagrody 
rzeczowe za 2900 zł. 

Burmistrz Libiąża i Libiąskie Centrum Kultury składa-
ją serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom tego-
rocznych Dni Libiąża połączonych z obchodami Jubileu-
szu 40-lecia nadania praw miejskich dla Libiąża”:
Południowy Koncern Węglowy S.A. z Jaworzna
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Dolomit” w Li-
biążu
Autoryzowany partner Renault Firma „Głowacz W” Salon 
samochodowy z Jaworzna
Bank PKO BP S.A / oddz. Libiąż i Chrzanów 
PZU / oddz. Olkusz
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „APEIRON” z 
Chełmka
Firma „Carbo Asecura” S.A z Pszczyny
Firma „Contractor” Sp. z.o.o. z Krakowa
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
Firma Remontowo-Budowlana „Edbud” z Libiąża
Biuro Turystyki „Relax” Sp.j z siedzibą w Chrzanowie / 
oddz. Libiąż
Firma „Oriflame” z Libiąża - Dyrektorzy: Krystyna Kawa-
łek, Małgorzata Budniak, Marta Budniak
Firma „Telekom” s.c. w Libiążu
Firma „Eko-Dom” w Libiążu
Firma „Inveko” z siedzibą w Libiążu
Firma „Thermoplast” z Libiąża
Firma „Libet” z Wrocławia / oddz. Libiąż
Firma „Biuro-Max” z Chrzanowa
Market SĄSIAD z Żarek
Intermarche z Libiąża
Bricomarche z Libiąża
Firma Produkcyjna INWESTMENT z Libiąża
Firma PROJBUD S.C. Piła Kościelercka
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Powstanie nowy obiekt sportowy
Już niedługo nasza gmina zyska kolejny obiekt sportowy. Libiąż znalazł się bowiem w gronie beneficjentów ogłoszonego przez 
Ministra Sportu i Turystyki czwartej edycji programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla 
dzieci i młodzieży”. Celem programu jest zwiększenie dostępności dzieciom i młodzieży do nowoczesnych i bezpiecznych 
boisk wielofunkcyjnych. Program jest jednym z elementów rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej w Polsce. Dofi-
nansowanie tego przedsięwzięcia realizowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przeznaczonych na reali-
zację zadań z zakresu modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych. Program adresowany jest do szerokiej rzeszy 
podmiotów posiadających osobowość prawną (np. spółdzielnie mieszkaniowe, terenowe jednostki samorządowe, parafie i inne 
jednostki religijne, samodzielne jednostki szkolnictwa) oraz pragnących przyczynić się w swoim środowisku i społeczności do 
poprawy aktywności fizycznej wśród młodych ludzi. 
Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny i korzysta-
nie z niego będzie bezpłatne. 
W roku 2009 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło 20 milionów złotych na dofinansowanie budowy ok. 100 boisk. 
Kwota środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska w ramach programu wynosić 50% 
wartości kosztorysowej zadania, nie więcej niż 200 tysięcy złotych. – Wkład własny gminy pokryją środki zapisane w budżecie i 
100 tys. z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi – wyjaśnia Burmistrz Jacek Latko. – Inwestycja powinna być zrealizowana 
do końca września. 
Założenia do programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” obejmują 
wykonanie boiska wielofunkcyjnego (minimum 3 funkcje: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna) o minimalnych wymia-
rach płyty boiska 22m x 44m; nawierzchnia boiska ma być poliuretanowa lub z trawy syntetycznej, wykonana na podbudowie 
dynamicznej przeznaczona do boisk wie-
lofunkcyjnych oraz ogrodzenia o wyso-
kości min. 4m z dwoma wejściami w tym 
jednym technicznym.
To nie jedyne działania władz samorzą-
dowych Libiąża w kierunku poprawy in-
frastruktury sportowej. Złożone zostały 
wnioski o dofinansowanie modernizacji 
stadionu w Żarkach (z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich), gdzie wkładem 
własnym są już poczynione inwestycje, 
a także boiska przy żareckim Zespole 
Szkół w ramach programu Orlik +. 

- WIEŚCI  Z GMINY -

W tym miejscu powstanie obiekt podobny do kompleksu sportowego przy ZS

Libiąż wśród laureatów 
W organizo-
wanym przez 
Gazetę Prawną 
konkursie „Eu-
ropejska Gmina 
- Europejskie 
Miasto”, Gmi-
na Libiąż zaję-
ła 4 miejsce w 
województwie 
małopolskim. 
Ranking wy-
różnia samo-
rządy o naj-
w i ę k s z y c h 
dokonaniach w 

pozyskiwaniu środków unijnych. Uwzględniane są 
wszystkie programy unijne, których beneficjenta-
mi są nie tylko władze samorządowe i podległe im 
jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy i 
organizacje społeczne. Ranking obejmuje projek-
ty podpisane do końca 2008 roku (bez projektów 
przedakcesyjnych). To nie pierwsza w historii na-
szej gminy nagroda Gazety Prawnej. W dwóch po-
przednich latach Libiąż zwyciężał w kategorii gmin 
miejsko-wiejskich w rankingu ogólnopolskim!

Integracja Obieżowej
W 2008 roku Ośrodek Pomocy 
Społeczne w Libiążu wprowadził 
nowy model pracy w środowisku 
– Centrum Aktywności Lokal-
nej. Działania w ramach mode-
lu CAL służą budowaniu dobra 
publicznego i zaufania społecz-
nego. Opierają się na zasadach 
poszanowania praw człowieka, 
solidarności społecznej oraz ini-

cjowaniu działań służących aktywizacji, edukacji i rozwoju środowiska 
społecznego.
Wszelkie podejmowane działania w środowisku odpowiadają na rozpo-
znanie problemów społeczności lokalnej angażując mieszkańców w pro-
ces ich rozwiązywania w myśl zasady ,,Pomóżmy ludziom, aby pomogli 
sobie sami”. W ramach ogólnopolskiej kampanii ,,Czerwiec Aktywnych 
Społeczności”, 27 czerwca zorganizowano piknik rekreacyjno-integra-
cyjnego ,,Nasza Obieżowa”, w ramach którego zorganizowano m.in. gry, 
zabawy i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, koncert hip-hopowy 
zespołu ,,HUSAR” oraz występ Koła Gospodyń Wiejskich ,,Libiążanki”, 
a także ognisko z kiełbaskami. 
Celem wydarzenia była integracja mieszkańców ulicy Obieżowej w po-
wiązaniu z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu, 
wzrost zaangażowania lokalnych inicjatyw w zakresie podejmowania 
działań na rzecz mieszkańców oraz wzrost zaangażowania mieszkańców 
osiedla w sprawy społeczności lokalnej.
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Zwrot za podręczniki
Rodzice dzieci rozpoczynających naukę 
w roku szkolnym 2009/2010 w klasach 
I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I 
gimnazjum mają możliwość skorzystania 
z pomocy na zakup podręczników. Po-
moc przyznawana będzie w ramach rzą-
dowego programu pomocy uczniom w 
2009r. – „Wyprawka Szkolna”, a będzie 
przyznawana uczniom pochodzącym z 
rodzin, w których dochód na osobę nie 
przekracza kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie tj. 351 zł oraz uczniom 
z pochodzącym z rodzin, w których do-
chód przekracza 351 zł na osobę w przy-
padkach określonych w ustawie o pomo-
cy społecznej (m in. z powodu: ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, długotrwałej lub 
ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 
potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego, 
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia 
losowego i sytuacji kryzysowej)
Liczba uczniów, którym zostanie przy-
znana pomoc w tym trybie nie może 
przekroczyć w danej gminie 10% ogól-
nej liczby uczniów klas kwalifikowa-
nych. Warunkiem udzielenia pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręcz-
ników jest złożenie wniosku w szkole, 
w której dziecko rozpocznie edukację w 
roku szkolnym 2009/2010 w terminie do 
dnia 30 czerwca 2009r. Wniosek można 
pobrać w sekretariacie szkoły. Z wnio-
skiem o pomoc na zakup podręczników 
mogą wystąpić rodzice ucznia (prawni 
opiekunowie, rodzice zastępczy), na-
uczyciel, pracownik socjalny lub inna 
osoba , za zgodą przedstawiciela usta-
wowego lub rodziców zastępczych
Po przedłożeniu dowodu zakupu pod-
ręczników oraz po otrzymaniu dotacji 
zwracane są koszty zakupu podręczni-
ków. Zwrot kosztów zakupu podręczni-
ków nie może przekroczyć:
- 150 zł. dla ucznia rozpoczynającego 
naukę w klasie I szkoły podstawowej
- 150 zł. dla ucznia rozpoczynającego 
naukę w klasie II szkoły podstawowej
- 170 zł. dla ucznia rozpoczynającego 
naukę w klasie III szkoły podstawowej
- 280 zł. dla ucznia rozpoczynającego 
naukę w klasie I gimnazjum
W przypadku zakupu podręczników dla 
grupy uczniów koszty zakupu są zwra-
cane rodzicom (prawnym opiekunom, 
rodzicom zastępczym) po przedłożeniu 
potwierdzenia zakupu zawierającego w 
szczególności: imię i nazwisko ucznia, 

klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, 
adres szkoły, wykaz zakupionych pod-
ręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i 
czytelny podpis podmiotu dokonującego 
zakupu. Potwierdzenie wystawia pod-
miot dokonujący zakupu, na podstawie 
faktury VAT i listy uczniów, dla których 
zakupiono podręczniki
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w jednostkach oświatowych gminy Li-
biąż oraz w Miejskim Zespole Admini-
stracyjnym w Libiążu tel. 0326271841 
w. 116.

Kanalizacja czeka
W związku z zakończeniem realizacji 
zadania pn: „Budowa kanalizacji w gmi-
nie Libiąż” w ramach projektu współ-
finansowanego z Funduszu Spójności 
„Gospodarka wodna w Chrzanowie” - 
informujemy właścicieli nieruchomości 
położonych przy ul. Leśnej, Jaworowej, 
Szybowcowej, Górniczej, Pieli, Pilotów, 
odcinka pomiędzy ul. Chrzanowską, a 
ul. Leśną, Sikorskiego, Brzoskwinio-
wej, Krakowskiej, Sobieskiego, Śmia-
łego, Stawowej, Waryńskiego, Reja, 
Kolorowej, Mickiewicza, Szkolnej, 
Harcerskiej, Przyrodniczej, Litewskiej, 
Grażyny, Potokowej, Kochanowskiego, 
Matejki, Flasińskiego, Chełmońskiego, 
Malczewskiego, Rolnej, Owocowej, 
Kościelnej, Długosza, Krasickiego – iż 
mogą włączyć się do sieci kanalizacyj-
nej po spełnieniu warunków określo-
nych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Chrzanów. W tej sprawie prosimy o kon-
takt z RPWiK sp z.o.o. pod nr telefonu 
32/623 32 32.

Letni wypoczynek z parafiami
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs 
ofert dotyczący dofinansowania orga-
nizacji wypoczynku letniego dla dzie-
ci i młodzieży terenu Gminy Libiąż w 
2009r. Kwotę uchwaloną w budżecie 
przez Radę Miejską podzielono na Pa-
rafię Rzymskokatolicką p.w. Matki Bo-
żej Różańcowej w Gromcu, Parafię p.w. 
Przemienienia Pańskiego w Libiążu oraz 
Parafię Św. Barbary w Libiążu.

Nowy dzierżawca na Szyjkach
W wyniku przeprowadzonego 2 czerwca 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libią-
żu przetargu r. ustnego nieograniczone-
go wyłoniono dzierżawcę ośrodka re-
kreacyjnego „Szyjki”, położonego przy 
ul. Stawowej w Libiążu. Nowym dzier-
żawcą zostały:  Annie Sałek oraz Sabinia 
Trembałowicz, działające jako spółka 
cywilna Umowa obejmuje wydzierża-

wienie na okres 9 lat kawiarni wraz z 
obiektami towarzyszącymi stanowiący-
mi całość techniczno – użytkową z prze-
znaczeniem na działalność rekreacyjno 
– rozrywkowo - gastronomiczną za cenę 
1502,00 zł netto za jeden  miesiąc.

Wywóz azbestu 
W pierwszej połowie 2009r., w ramach 
realizacji zadania pod nazwą „Wywóz 
odpadów azbestowo- cementowych 
zgromadzonych na posesjach osób fi-
zycznych z terenu Gminy Libiąż” zosta-
ło wywiezionych 88 ton odpadów z 38 
posesji. Były to głównie zdemontowa-
ne pokrycia dachowe. Łączna kwota za 
wywóz nieczystości wyniosła 29 942,88 
zł brutto, a została pokryta ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Do chwili 
obecnej zostało złożonych 30 podań od 
właścicieli posesji oczekujących na wy-
wóz zgromadzonych nieczystości. Będą 
one realizowane na bieżąco.

Przetarg w Żarkach
Przedmiotem zamówienia jest wyko-
nanie robót budowlanych pn: „Budowa 
ogrodzenia boiska sportowego w Żar-
kach przy ulicy Klubowej” w ramach za-
dania inwestycyjnego pn.”Przebudowa 
bazy rekreacyjno -sportowej na terenie 
sołectwa Żarki w rejonie ulic Klubowej 
i Ikara”. Zamówienie obejmuje w szcze-
gólności wykonanie ogrodzenia na dłu-
gości ok. 347,80mb, -rozbiórki i roboty 
ziemne. Przetarg jest nieograniczony. 
Termin składania ofert upływa z dniem 
14 lipca 20099r. o godz. 11.30.

Działki z Wilczej na sprzedaż
Burmistrz Libiąża podał do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 
24.06.2009 r. do dnia 15.07.2009 r. wy-
kaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego przy ul. Wilczej w Li-
biążu (informacja w załączeniu). Zgod-
nie z decyzją Burmistrza Libiąża o wa-
runkach zabudowy terenu nieruchomość 
przeznaczona jest pod lokalizację jedno-
rodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 
 

Kardynał w Gromcu
Udzielenie sakramentu bierzmowania i 
poświęcenie placu pod budowę kościoła 
były celem wizyty w Gromcu jego eks-
celencji księdza Kardynała Stanisława 
Dziwisza w sołectwie Gromiec. Były 
osobisty sekretarz Papieża Jana Pawła II, 
a obecnie metropolita krakowski, odpra-
wił plenerową Mszę Świętą, w miejscu, 
w którym powstanie świątynia Matki 
Bożej Różańcowej. 
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Aktywny OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu pod-
pisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Krakowie o dofinansowanie projektu syste-
mowego „Rozwój aktywnych form integracji 
w Gminie Libiąż”. 
Wartość projektu w 2009 roku wynosi 106.988 
zł, z czego 95.754,00 zł to środki pozyskane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to 
kontynuacja działań z 2008 roku jednakże w 
tym roku wsparcie skierowane jest nie tylko do 
osób długotrwale bezrobotnych. Wsparciem 
zostaną objęte rodziny zamieszkujące Gminę 
Libiąż i korzystające z pomocy społecznej, w 
których występują problemy społeczne m.in.: 
bezrobocie, ubóstwo, problemy wychowawcze 
z dziećmi, przemoc w rodzinie. Projekt prze-
widuje działania o charakterze społecznym:
- zajęcia z psychologiem, doradcą zawodo-
wym, pedagogiem
- warsztaty z zakresu prowadzenia gospodar-
stwa domowego, rozwiązywania konfliktów 
rodzinnych bez agresji
- wzmocnienie więzi społecznych poprzez 
wspólne uczestnictwo w spotkaniach integra-
cyjno-rekreacyjnych.
Działania w projekcie skierowane są nie tylko 
do dorosłych członków rodziny, ale również 
do dzieci, dla których zorganizowane zostaną 
zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdzia-
łania negatywnym zjawiskom życia społeczne-
go. Osoby zainteresowane udziałem w projek-
cie prosimy o kontakt ze swoim pracownikiem 
socjalnym lub w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Libiążu ul. 9 Maja 2 pok. 15.

***
W grudniu ubiegłego roku Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Libiążu nawiązał współpracę 
z Fundacją im. Brata Alberta w Libiążu. W 
jej ramach zostały przeprowadzone warszta-
ty aktywizacji zawodowej z osobami niepeł-
nosprawnymi. Warsztaty odbywały się od 
05.12.2008 r. do 09.06.2009 r. i były prowa-
dzone przez specjalistów reintegracji zawo-
dowej z Klubu Integracji Społecznej działa-
jącego przy libiąskim OPS. Celem zajęć było 
przedstawienie zagadnień dotyczących rynku 
pracy dla osób niepełnosprawnych. Tematyka 
warsztatów przedstawiona została zarówno w 
aspekcie zawodowym (reintegracja zawodo-
wa), jak również w psychospołecznym (inte-
gracja społeczna).
Efektem przeprowadzonych zajęć jest m.in. 
nabycie umiejętności poruszania się po rynku 
pracy przez osoby niepełnosprawne, zwięk-
szenie wśród tych osób poziomu świadomości 
w zakresie możliwości zatrudnienia, nabycie 
umiejętności redagowania dokumentów apli-
kacyjnych, wzmocnienie motywacji do zmia-
ny własnej sytuacji, wzmocnienie poczucia 
własnej wartości oraz wiary we własne siły. 

Wybraliśmy eurodeputowanych
Okręg wyborczy Małopolska – Świętokrzyskie, do którego należy nasza 
gmina, będzie miał największą reprezentację w nowej kadencji Parlamentu 
Europejskiego spośród wszystkich polskich regionów. Dzięki wysokiej na 
tle kraju frekwencji (26,11 proc.) europosłami z naszego okręgu zostali: 
Zbigniew Ziobro, Paweł Kowal i Jacek Włosowicz z PiS-u; Róża Thun i 
Bogusław Sonik z PO oraz Joanna Senyszyn (SLD) i Czesław Siekierski 
(PSL).
Frekwencja w Gminie Libiąż wyniosła 22,20 %. Na 18.378 osób upraw-
nionych do głosowania wydano 4.079 kart. Mieszkańcy Libiąża 7 czerwca 
głosowali w dwunastu punktach wyborczych mieszczących się na terenie 
miasta jak i w sołectwie Żarki oraz Gromiec. Najwięcej głosów wyborców 
zdobyła Platforma Obywatelska (1698). Liderką tej partii okazała się Róża 
Thun, która, otrzymała 638 głosów, następnie Andrzej Saternus z liczbą 
558 głosów oraz Bogusław Sonik z 207 głosami. 1377 głosy zdobyło Pra-
wo i Sprawiedliwość, z czego aż 1230 oddano na Zbigniewa Ziobro.

20 i 40 lat
Zaczynali od odkle-
jania znaczków z 
kopert. Coraz częś-
ciej odwiedzali skle-
py i wymieniali się 
kolekcjonowanym 
materiałem. Z cza-
sem hobby libiążan 
przerodziło się w 
zamysł utworzenia 
samodzielnego koła 
fi latelistycznego, 
które powstało w 

1989 roku. Od 20 lat organizuje ono samodzielnie wystawy, konkursy, wyjazdy 
na targi czy ogólnopolskie i międzynarodowe ekspozycje, a całość działalności 
dokumentuje w prowadzonej kronice. Członkami organizacji, kierowanej przez 
Edwarda Iwaniaka, są od 1991 m.in. Zbigniew Boroń i Władysław Kądzior. 
– Zainteresowanie filatelistyką zaczęło się w czasie moich studiów w Niemczech 
w latach 60-tych. Od dzieciństwa interesowały mnie maszyny parowe i w tej 
tematyce staram się zbudować swój eksponat filatelistyczny. Wiąże się to z posia-
daniem unikatu, który zdecydowanie wzbogaca eksponat, ale też sporo kosztuje 
– komentuje Z. Boroń. 
Każdy z członków już dawno przestał liczyć ilość posiadanych znaczków. – Jest 
tego tak dużo, że naprawdę nie sposób zliczyć klaserów, a co dopiero samych 
znaczków – śmieje się W. Kądzior, który podobnie mierzy w zebranie odpo-
wiedniego materiału filatelistycznego, budowę eksponatu i jego prezentacje 
wystawową. – Mam sporo różnorodnych zbiorów, ale jeszcze za mało na tema-
tyczny eksponat. 
Jubileusz 20-lecia libiąskiego Koła Filatelistów nr 88 zbiegł się z obchodami 
czterdziestej rocznicy otrzymania przez Libiąż praw miejskich. Z tej okazji 
zorganizowano w LCK okolicznościową wystawę. – Prezentując efekty waszej 
pasji i pracy tradycyjnie uświetniacie ważne w życiu naszej gminy wydarzenia 
– otworzyła ekspozycję Wiceburmistrz Maria Siuda. 
Swój filatelistyczny dorobek pokazali Edward Iwaniak, Andrzej Lebiedzki, Le-
szek Kwaśny, Piotr Tobolski i Wojciech Rzeźnicki. Zaprezentowali oni znaczki, 
karty pocztowe i telefoniczne w różnorodnej tematyce, m.in. pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski, Ziołolecznictwo, Medycyna naturalna, Podziemna eksploa-
tacja złóż, Republika Południowej Afryki oraz „Na grzyby”. 
Jedną z ciekawostek wystawy był zbiór kart telefonicznych z całego świata 
własności W. Rzeźnickiego, posiadającego w swoich zbiorach serie kart z Chin, 
które zestawione wspólnie tworzą puzzle. 
Z okazji wystawy Poczta Polska wydała okolicznościową kartę oraz stempel. 
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40 lat minęło… Z prac Rady Miejskiej
W dniu 13 maja 2009 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Miejskiego Zespołu 
Administracyjnego w Libiążu oraz Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Libiążu.
Na posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 27 maja 2009 roku Komisja 
zapoznała się z funkcjonowaniem filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu oraz z 
organizacją pracy Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Libiążu.
28 maja 2009 roku  odbyło się posiedzenie Komisji ds. Komunalnych gdzie zostały 
przedstawione informacje na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Libiąż. 
Na posiedzeniu Komisji ds. Planowania i Budżetu Gminy w dniu 28 maja 2009 roku Komisja 
zaopiniowała następujące projekty uchwał:
- w sprawie sprzedaży działki położonej w Żarkach przy ul. Kadetów,
- w sprawie sprzedaży działek położonych w Libiążu przy Al. Jana Pawła II,
- w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Krakowskiej
Ponadto Komisja przeprowadziła wizję na terenie Stacji Uzdatniania Wody – Dziećkowice. 
                     przew. RM Stanisław Bigaj

Historia Dni Libiąża 
Świetna zabawa, koncerty gwiazd, ogrom 
atrakcji…..czyli jednym słowem Dni Libią-
ża. W tym roku mija 15 lat od momentu, 
kiedy po raz pierwszy zorganizowano cykl 
imprez, poświęconych mieszkańcom gminy 
i jej okolic. Tradycyjnie, w czasie obcho-
dów święta gminy prezentowane są występy 
gwiazd polskiej estrady muzycznej, a także 
organizowany jest blok imprez sportowo-
rekreacyjnych, festyny rodzinne i taneczne 
połączone z widowiskami pirotechnicznymi 
oraz programy artystyczne z konkursami. 
Już od początku obchodów dni miasta 
mieszkańcy mogli aktywnie uczestniczyć w 
szeregu imprez sportowych i kulturalnych. 
Organizowane były m.in. zawody pływa-
ckie, tenisowe, szachowe, rajdy rowerowe 
a także przynoszące dużo emocji zawody 
w siatkówce plażowej. Na Libiąskiej scenie 
prezentowali się czołowi artyści polskiej 
sceny muzycznej. Na jej deskach wystąpi-
ły takie zespoły jak: Myslovitz, Antidotum, 
Black and White, Manaam, Brathanki, De 
Mono, Hey, Jambo Africa, Pokahontaz czy 
Lady Pank. Zaprezentowali się także soliści, 
wykonujący największe polskie przeboje. 
Byli to m.in.: Andrzej Rosiewicz, Renata 
Przemyk, Shazza, Krzysztof Krawczyk. Nie 
zabrakło również ogromnej dawki humoru, 
którą co rok dostarczały występy znakomi-
tych satyryków. Swoje skecze w Libiążu pre-
zentowały kabarety:, „Pod Wyrwigroszem”, 
„Rak”, „Epilog” czy „Koń Polski” oraz Ce-
zary Pazura. 
Istotnym elementem Dni Libiąża w 1999 roku 
było reaktywowanie umowy o współpracy 
pomiędzy Libiążem a francuskim miastem 
Rouvroy. Podpisanie porozumienia umożli-
wiło wymianę międzynarodową młodzieży, 
przedstawicieli organizacji społecznych, 
sportowców i zespołów artystycznych. 
Obchodom Dni Libiąża towarzyszy także 
szereg innych imprez: występy zespołów 
ludowych, wystawy gołębi pocztowych, 
przemarsze i koncerty Górniczej Orkiestry 
Dętej ZG „Janina”, wernisaże i wystawy fi-
latelistyczne. Nie zabrakło także atrakcji dla 
najmłodszych. Mogli oni bawić się podczas 
organizowanych programów artystycznych, 
uczestniczyć w Festiwalu Kina Europejskie-
go, balonowych lotach widokowych oraz po-
dziwiać pokazy paralotniarskie połączone z 
obchodami wiosny Europejskiej.  JM

Coroczne spotkanie
W czerwcu obchodzony jest Ogólnopol-
ski Dzień Diabetyka, z tej okazji Koło 
Libiąż Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków zorganizowało specjalne wykłady. 
20 czerwca członkowie, jak i wszyscy za-
interesowani wzięli udział we mszy św. 

w kościele św. Barbary, a następnie zaproszeni zostali do Libiąskiego Centrum Kultury na 
wykłady poświęcone tematyce związanej z problematyką cukrzycy. – Pierwszy wykład przy-
gotowany został przez lek.med. Jacka Nowaka nt. „ Choroba niedokrwienna serca”, autorem 
drugiego wykładu był lek. med. Wojciech Drozdowicz, a tematem przewodnim jego prelekcji 
była osteoporoza i cukrzyca- zrelacjonował prezes Koła Diabetyków Zbigniew Morawski.

Rodzin górniczych 
biesiadowanie

Po raz trzeci związki Zawodowe 
Pracowników PKW S.A.  ZG „Janina” 
zorganizowały dla swoich członków Wielki 
Piknik Rodzinny. W tym roku miejscem 
biesiadowania był Miejski Ośrodek 
Rekreacyjno Sportowy w Libiążu. Mimo 
niekorzystnej aury wszyscy uczestnicy 
imprezy doskonale się bawili. W programie 
znalazły się atrakcje zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych. Piknik rozpoczęły zabawy 
i konkursy dla najmłodszych, po nim dorośli zademonstrowali swoje wokalne umiejętności w 
karaoke, a imprezę podsumował festyn taneczny. 
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1 czerwca w Gromcu z okazji Dnia Dziecka zostały zorganizowa-
ne gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi, uczestniczyli w 
zabawach przygotowanych przez Małgorzatę Hołownię oraz Kata-
rzynę Głogowską. Pod ich okiem uczestnicy rywalizowali w konku-
rencjach: „Rzut do planszy” – tu wśród dzieci w kategorii od 3-7 lat 
najlepiej poradził sobie Mateusz Gwiżdż, zajmując pierwsze miejsce, 
drugie miejsce przypadło Nikoli Malik a trzecie Natalii Gworek. W 
kategorii wiekowej od 8-10 lat najlepsza w tej konkurencji okazała 
się Julita Górska, drugie miejsce zajął Hubert Babek, trzecie Natalia 
Niegłas. W kolejnej konkurencji „Rzut do kręgli” wśród najmłod-
szych zwyciężył Dominik Bytkowski, drugie miejsce zdobyła Karo-
lina Węgrzyn a trzecie Albert Ryska. W kategorii wiekowej od 8-10 
lat zwyciężyła Julita Górska, tuż za nią z kolejnym dobrym wyni-
kiem uplasował się Jakub Bytkowski, trzecie miejsce zdobył Hubert 
Babek. Dla nieco starszych także zostały przeprowadzone konku-
rencje wymagające dobrej sprawności fizycznej. W konkursie ,,Tor 
przeszkód” zwycięzcą okazał się Jakub Szalonek, drugie miejsce 
zajęła Monika Bocheniak, trzecie Tomasz Zadowa. W konkurencji 
„Ringo” pierwsze miejsce zajęły Patrycja Szyjka oraz Beata Bernaś. 
Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymali nagrody rzeczowe oraz słodką 
niespodziankę. 

W imprezie przy Domu Kultury w Żarkach wzięły udział dzieci 
z Zespołu Szkół w Żarkach, które pod okiem swoich wychowaw-
ców wzięły udział w konkurencjach sportowych i plastycznych. 
Uczestnicy rywalizowali m.in. w biegu na czas, skokach przez 
skakankę, slalomie z kijem hokejowym między słupkami a także 
siatkówce w „ciemno”. 
W międzyczasie pozostali uczestnicy zabawy mogli również szli-
fować swoje umiejętności taneczne. Ostatnią częścią zabawy, która 
wzbudziła największe zainteresowanie najmłodszych uczestników 
była konkurencja plastyczna „Owoce, warzywa i soki, na 5”, której 
celem było uświadomienie dzieciom w wieku szkolnym oraz ich 
opiekunom korzyści płynących z częstego spożywania owoców, 
warzyw i soków. Dzieci pod okiem swoich podopiecznych wyko-
nywały prace plastyczne posługując się różnymi technikami-malu-
jąc farbkami czy kredami. Wszystkie konkurencje zostały ocenio-

ne przez prowadzących imprezę: Stanisława Dwornika oraz Annę 
Kramer. Po podsumowaniu wyników najlepszą okazała się klasa 
II B. Wszystkie przeprowadzone konkurencje nie były jednak na-
stawione na rywalizację a dobrą zabawę. Uczestnicy otrzymali 
nagrody rzeczowe oraz słodką niespodziankę ufundowana przez 
MARKET SĄSIAD w Żarkach.  

Słodki poczęstunek 
i ciekawe konkursy, 
zabawy i quizy z na-
grodami czekały na 
uczestników imprezy 
w Kosówkach. Ma-
luchy rywalizowały 
m.in. w konkuren-
cjach tanecznych, 
rzucie woreczkami do 
celu, kręgli, prowa-

dzenia współpartnera ze zawiązanymi oczami do celu, poszuki-
wań po omacku ukrytych przedmiotów. Dzieci starsze zmierzyły 
się w rzutach do minikosza, torze przeszkód z jazdą na hulajnodze 
i przeciąganiu hula-hop, a także w efektownym i zabawnym sla-
lomie w płetwach. Najlepsi we wspomnianych konkurencjach byli 
Olga Wojsław, Szymon Wiśniewski i Krystian Łysak. 
Impreza w Libiąskim Centrum Kultury miała formę prezen-
tacji sekcji działających w jego strukturach. Dla dzieci i ich 
rodziców przygotowano wiele atrakcji. 
Podczas prezentacji Grupy Plastycznej „Pinokio” dzieci do lat 
6 rzeźbiły w masie solnej. Odbył się też konkurs plastyczny z 
nagrodami. 
Skoki na trampolinie, skoki na ścieżce, układy trójek i dwójek 
dziewcząt, dwójek mieszanych, dwójek chłopców pokazali za-
wodnicy sekcji akrobatyki sportowej. 
Dla przybyłych zorganizowano próby sprawnościowe oraz 
konkursy ruchowe z nagrodami.
Swoje talenty zaprezentowali członkowie Amatorskiego Ru-
chu Artystycznego „Kanon”. Rzeźbiąc w korze i wykonując 
odlewy gipsowe próbowały naśladować artystów sekcji LCK 
dzieci od lat 7. Umiejętności taneczne zaprezentowało Studio 
Tańca „Flash”, a dla uczestników imprezy przeprowadzono 
konkursową naukę kroków tanecznych z nagrodami. W ra-
mach występów scenicznych odbył się konkurs recytacji wier-
sza i śpiewania piosenek dla dzieci do 12 lat. Krótki występ 
dała Grupa Teatralna „Pióro”. 
Podsumowaniem imprezy był wernisaż wystawy ARA „Kanon” 
w Galerii LCK na film pt. „Dzielny Despero”.          JM&PS
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Człowiek wielkich pasji
Paweł Siuda, 38 lat, żona, dwójka dzieci, 
rodowity mieszkaniec Libiąża. Absolwent 
Akademii Górniczo - Hutniczej w 
Krakowie, wieloletni pracownik Zakładu 
Górniczego „Janina”. Od wczesnych lat 
szkolnych interesował się historią, na 
początku dotyczącą Starożytnego Egiptu. W 
1985 roku jako jedyny libiążanin dołączył 

do grupy zaangażowanej w wykopaliska archeologiczne w Żarkach 
– Ziajkach „Cmentarzysko Kultury Łużyckiej”. W czasach szkolnych 
zbierał znaczki, monety (przedwojenne i powojenne). 
Z czasem zaczął gromadzić literaturę dotyczącą historii świata, Polski, 
naszego regionu.
- Moi dziadkowie bardzo często opowiadali mi o czasach wojny, także 
o tym, co się działo na naszych terenach- mówi Paweł Siuda. W 2005 
roku zaczął spisywać to, co sam wie o wydarzeniach i ludziach okresu 
wojennego oraz informacje zdobyte od innych osób. Jego wiedza nie 
ograniczała się do przekazywanych podań. Gromadził, dokumenty, 
mapy, oraz fotografie. -Powstało kilka książek na temat Libiąża, na 
temat licznych organizacji tutaj działających. Jak się przeanalizuje 
literaturę widać jak na przestrzeni lat to niewielkie miasto się 
zmieniało”- mówi Paweł Siuda. Oprócz historii Libiąża interesuje się 
także tutejszą przyrodą. Wiele lat kolekcjonował motyle, a jego zbiór 
stanowi imponującą kolekcję. Fascynują go minerały, a jeśli spotka 
jakieś ciekawe okazy na giełdzie, nie przejdzie obok nich obojętnie. W 
tej dziedzinie współpracuje z muzeum w Chrzanowie. Uzupełniając 
materiały dotyczące historii Libiąża korzysta z aukcji internetowych, 
na których można znaleźć prawdziwe perełki. – Obecnie posiadam 
trzydzieści pocztówek z Libiąża, cześć z nich wydano okolicznościowo. 
Najcenniejsza i najstarsza posiada stempel poczty Libiąż z 1901 roku, 
która wysyłana była do Dębu – dodaje pan Paweł.
Zbiór Pawła Siudy zawiera foldery, pamiątki z rajdów oraz książki o 
Libiążu, jakie dotychczas zostały wydane.
Należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historii 
„Wrzesień ‘39” z siedzibą w Krakowie, zajmującą się propagowaniem 
kultury i obyczajów wojska, a konkretnie XX Pułku Piechoty Ziemi 
Krakowskiej. – Każdy z członków musi skompletować umundurowanie 
i oporządzenie. Członkowie stowarzyszenia to prawdziwi pasjonaci i 
miłośnicy historii oraz  wojska.  Biorą udział w filmach i programach 
produkowanych dla Discovery Channel – mówi Paweł Siuda. 
W wyniku wieloletnich poszukiwań i badań nad historią ziemi 
libiąskiej powstało wielostronicowe opracowanie „Historia Libiaża” 
autorstwa Pawla Siudy. Jak sam twierdzi napisał je dla siebie, ale kto 
wie, może ujrzy kiedyś światło dzienne.                                   MW

- KURIER LIBIĄSKI -

Wędkarze dzieciom
Zawody łowienia ryb pod 
czujnym okiem sędziów Re-
naty Mendyk i Marka Bila, 
konkurs ekologiczny, poczę-
stunek dla każdego uczestnika 
i wiele innych atrakcji przy-
gotowali dla najmłodszych 
członkowie Koła Wędkarskie-

go nr 33 Libiąż Miasto. Mimo deszczowej aury w imprezie przy zale-
wie Żarki wzięło udział 180 młodych wędkarzy, a imprezę uświetniły 
ponadto występy zespołu śpiewaczego „Zorza” żareckiego stowa-
rzyszenia „Nie jesteś sam” oraz formacji muzycznej „Atutband”, a 
także pokaz sprawności bojowej w wykonaniu żareckich strażaków. 
W trzech kategoriach wiekowych rywalizowali w zawodach wędkar-
skich najmłodsi. Wśród dziewcząt w wieku 10-15 lat zwyciężyła Ka-
mila Wierzbic, przed Wiktorią Urbańczyk i Moniką Rudawką. Wśród 
chłopców tryumfował Arkadiusz Karasiewicz, przed Dawidem Pa-
liwodą i Konradem Kostką. W kategorii open najlepszy był Michał 
Bębenek, drugie miejsce zajął Mateusz Szafranie, a trzecie Michał 
Tryner. 
– Jak co roku wsparło nas liczne grono sponsorów, których hojność 
przyczyniła się do ufundowania atrakcyjnych nagród – zdradza prezes 
koła Edward Totoń. W konkursie ekologicznym dotyczącym przyro-
dy naszego kraju każdy z uczestników wzbogacił się o książki o te-
matyce ekologicznej. Najskuteczniejsi w połowie ryb mogli liczyć na 
puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. – Była jeszcze grochówka od 
OSP Żarki podawana przez skarbnika Zdzisława Muca i gospodarza 
koła Bogdana Kolbusza, a także soczek z drożdżówką dla każdego 
dziecka. Cała impreza to efekt pracy członków naszej organizacji, a 
także współpracy z Policją i Strażą Miejską, które zadbały o bezpie-
czeństwo. Wszystkim serdecznie dziękuję – wymienia E. Totoń. 
Okazało się, że z łowieniem ryb najlepiej radzili sobie dzieci uczęszcza-
jące na zajęcia szkółki wędkarskiej prowadzonej przez Koło nr 33. – Jak 
widać ta nauka procentuje. Przy okazji wszystkich najmłodszych zainte-
resowanych wędkowaniem zapraszamy na zajęcia do naszej siedziby w 
SP nr 4 w poniedziałki od godziny 15:00 – zachęca prezes.            PS

„Bęce” w Koninie
Na największej i najstarszej w całej Europie imprezie popularyzującej 
amatorski ruch artystyczny wystąpił w czerwcu zespół „Bęc” Studia 
Tańca „Flash” Libiąskiego Centrum Kultury. Na ten zorganizowany 
po raz trzydziesty Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca pod-
opieczne instruktor Anny Kremer zakwalifikowały się na podstawie 
nadesłanego zapisu filmowego nowoutworzonego układu „Remont”, 
który można było zobaczyć na niedawnych imprezach gminnych. W 
kategorii inscenizacji tanecznej do 12 lat „Bęce” zaprezentowały się 
dobrze, ale nie wystarczyło to do zakwalifikowania się do gali fina-
łowej, gdzie wystąpili laureaci festiwalu. – To młody zespół, który 
ćwiczy ze sobą niecały rok i do Konina pojechał głównie po naukę. 
Dziewczyny pierwszy raz miały możliwość zatańczenia przed tak dużą 
publicznością. Konkurenci zaprezentowali bardzo wysoki poziom i 
trudno było się przebić. Niemniej dziewczyny już teraz zapowiada-
ją ciężką prace by za rok mocniej zaznaczyć swój udział w festiwalu 
– komentuje Jacek Kremer, instruktor tańca LCK. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Libiąż ul. Makowa 2

Organizuje kursy kategorii A,B, B + E
tel. kontakt. 502 035 373

Promocja wakacyjna – cena 1099 zł
Czas trwania kursu 4 tygodnie

Termin rozpoczęcia zajęć: 08.07. i 22.07.
Osoby, które rozpoczną kurs w tych dniach otrzymają gratis 

całość materiałów dydaktycznych
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Widziane z balkonu…

	
	
	
	

Ogłoszenia drobne:
Przegrywanie z kaset wideo i kaset z kamer Hi8 na DVD. 
Tel. 600 773 167, 032 6271 070
Zespół na wesele – tel. 798 967 682
Kupię garaż w okolicach Flagówki - tel. 502391682

A Tatary żyją!
Podobno z pustego i Salomon nie naleje. 
Okazuje się to bujdą na resorach co najmniej 
w jednym miejscu na świecie – w Żarkach 
mianowicie. Tak, to ta miejscowość, której 
granice mniej więcej wyznacza Chechło i 
szyb „Janiny”, a której mieszkańcy pieszczot-
liwie nazywani są Tatarami. To także to miej-
sce, gdzie ostatnio robi się sukcesy sportowe 
w sposób przedziwny, bo bez pomocy infra-

struktury boiskowej. Nie tak dawno uczniowie tamtejsze-
go Zespołu Szkół okazali się najlepsi w województwie 
w piłce halowej i nie przeszkodził im w tym nawet fakt, 
że ich sala gimnastyczna powierzchnią przypomina bar-
dziej plac do gry w ping-ponga, o boisku przyszkolnym 
nie wspominając. W zakończonym właśnie sezonie swój 
sukces przypieczętowali także seniorzy LKS Żarki, osiąga-
jąc historyczny awans do upragnionej ligi oznaczonej 
dla odmiany cyfrą, a nie literą (6 liga zamiast klasy A). 
Szczególnie to ciekawe, bo zostało dokonane na płycie 
boiska, które ze względu na swoją specyficznie falistą na-
wierzchnię, nadaje się do wszystkiego, ale nie do gry w 
futbol. Tym bardziej gratuluję i jako baczny obserwator 
gminnych wydarzeń niniejszym tekstem dostrzegam, że 
Żarki wyraźnie sygnalizują zwyżkę formy sportowej. Miej-
my nadzieje, że swoją postawą chłopaki przyczynią się 
do tego, że już niedługo – jak się pieniądz znajdzie - cie-
szyć się będą zasłużonymi boiskami, przy szkole i Domu 
Kultury. Życzę im tego szczerze, bo skoro potrafili nalać 
z pustego, trenując na wirtualnych obiektach, to znaczy, 
że tam wiedzą jak się robi cuda. Chyba poważnie rozwa-
żę przeprowadzkę… 

„Nie bądź sam”

Po raz kolejny mieszkańcy Żarek angażują się w aktywną dzia-
łalność społeczną, pokazując, że warto się integrować. Po roz-
wiązaniu zespołu „Żar” działającego przy OSP w Żarkach jego 
członkowie i sympatycy postanowili zawiązać nowe stowa-
rzyszenie. W styczniu 2009 roku odbyło się zebranie założy-
cielskie Stowarzyszenia Przyjaciół „Nie bądź sam”, na którym 
wybrano komitet oraz opracowano statut. W skład komitetu 
weszli: Adam Dróżbik (przewodniczący), Karol Likus (z-ca 
przewodniczącego), Stanisław Jurczyk (sekretarz), Julian Pi-
egza (skarbnik) oraz Ewa Malik (członek). Głównymi celami 
realizowanymi przez stowarzyszenie są: współpraca i wzajem-
na pomoc, współpraca z organami samorządów terytorialnych; 
działalność na rzecz rozwoju kultury; upowszechnianie kultu-
ry fizycznej i sportu; podtrzymywanie tradycji narodowych, 
promowanie i organizowanie ochrony zdrowia; wspomaganie 
wspólnot i społeczności; działalność charytatywna; prowadze-
nie krajoznawczego wypoczynku osób starszych, młodzieży 
i dzieci; wspomaganie zachowania porządku publicznego i 
przeciwdziałanie patologii społecznej; wspieranie społeczno-
ści (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność); wspieranie rozwo-
ju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych; podejmowa-
nie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Dotychczasowa działalność stowarzyszenia „Nie bądź sam „ to 
m.in.: założenie zespołu wokalno – instrumentalnego „Zorza” 
oraz powołanie Klubu Seniora.
Stowarzyszenie brało udział m.in.w: III Przeglądzie Recytato-
rów i Gawędziarzy, Twórców i Odtwórców MOKSiR w Chrza-
nowie, gdzie zdobyli dwa wyróżnienia w kategoriach pieśni i 
recytowania; obchodach uczczenia rocznicy śmierci Jana Pa-
wła II w kościele parafialnym w Żarkach; w Niedzielę Palmo-
wą (5 kwietnia 2009) zaprezentowali własnoręcznie wykonaną 
palmę wielkanocną w Chrzanowie. Zespół „Zorza” wystąpił 
m.in. podczas obchodów „Święta Ziemi” (13 maja br.) orga-
nizowanego w ZS w Żarkach; podczas Międzynarodowego 
Przeglądu Zespołów organizowanego przez Związek Kultural-
no-Oświatowy Polaków na Zaolziu w ramach „Dnia Oszeldy 
2009”, w Neborach (Czechy) oraz podczas „Dnia Dziecka” na 
stawach w Żarkach.
-Nasze stowarzyszenie jest otwarte na ludzi z zewnątrz, więc 
jeśli ktoś miałby ochotę uczestniczyć w podejmowanych przez 
nas działaniach to bardzo serdecznie zapraszamy. Na dzień 
dzisiejszy zarejestrowanych jest 34 członków oraz 15 sympaty-
ków, którzy z nami współpracują. Spotkania zespołu odbywają 
się we wtorki o godz. 16:30 do 20:00 w Domu Strażaka w Żar-
kach – mówi Adam Dróżbik.

Dawid Chylaszek
Dwukołowa rekreacja

Ponad 50 osób wzięło udział w 7 w historii Rajdzie Trzech Poko-
leń, od lat organizowanym przez żareckie Stowarzyszenie Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń” przy współpracy z LCK i Ochot-
niczą Strażą Pożarną. – To coroczna impreza, na którą zapraszamy 
wszystkich mieszkańców gminy. Rajd ma charakter wyścigu kolar-
skiego leśnymi zakątkami Żarek. Uczestnicy wyruszają spod Babco-
nej Górki w kierunku ul. Reymonta, a dalej przecinką Hajdową i z 
powrotem. W rajdzie biorą udział rodziny, ale w drużyny grupujemy 
też indywidualne osoby – wyjaśnia przewodniczący SERiI „Przyjaźń” 
Stanisław Lelito. Rywalizacja ma formę wyścigu zawodników z po-
szczególnych kategorii wiekowych, a ich wyniki są wliczane do kla-
syfikacji zespołowej.
Tegoroczny rajd zakończył się zwycięstwem drużyny wiceburmistrza 
Jarosława Łabęckiego, a na starcie imprezy stanął także Sołtys Żarek 
Antoni Skupień z żoną.
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Dzień Dziecka w bibliotece
Tegoroczne święto naszych milusińskich biblioteka 
rozpoczęła spotkaniem autorskim z Barbarą Ga-
wryluk (na zdjęciu) - krakowską pisarką, dziennikarką i tłumaczką z języka szwedzkiego. Do najbardziej znanych jej książek dla dzieci 
należy „Dżok”- prawdziwa historia niezwykłego psa, któremu za wierność mieszkańcy Krakowa wystawili pomnik. Przybyłe na spotka-
nie dzieci z uwagą słuchały opowiadań o zawodzie pisarza, tłumacza i dziennikarza radiowego oraz chętnie zadawały pytania dotyczące 
twórczości pisarki.  Na koniec spotkania Barbara Gawryluk składała autografy na  ksiażkach swojego autorstwa. 
Już następnego dnia rozpoczęliśmy cykl spotkań z młodymi czytelnikami pod hasłem „Czytamy dzieciom”. Wtorek był pod znakiem 
spotkań z funkcjonariuszami Policji - Marcinem Romanowskim i Rafałem Babiczem. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowiadań o 
pracy stróżów prawa, zadawały wiele pytań, miały okazję wsiąść do radiowozu i połączyć się krótkofalówką z dyżurnym Policji. Śro-
da upłynęła pod znakiem spraw lokalnych. Burmistrz miasta Jacek 
Latko oraz jego zastępcy Maria Siuda i Jarosław Łabęcki czytali 
dzieciom ulubione bajki i wiersze. Czwartek był dniem Straży Po-
żarnej. Dzieciom czytali strażacy OSP Moczydło: Adam Szyndler 
i Zenon Łupina. I tu również zainteresowanie było ogromne za-
wodem strażaka oraz prezentowanym wozem bojowym. Tydzień 
głośnego czytania dzieciom zakończyła wizyta p. Teresy Znój-Mu-
larczyk - lekarza pediatry, która czytała dzieciom fragmenty utwo-
rów tematycznie związanych ze zdrowiem, jak np. „Chory kotek”, 
itp. W ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 
odwiedziło naszą bibliotekę 435 dzieci ze szkół podstawowych i 
przedszkoli naszej gminy. 

60 lat libiąskiej biblioteki
W piątek, 19 czerwca br., w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Libiążu miała miejsce wyjąt-
kowa uroczystość związana z 
obchodami 60-lecia istnienia li-
biąskiej książnicy. Do wspólnego 
świętowania rocznicy zaproszo-
no przedstawicieli władz gminy 

Libiąż, WBP w Krakowie, MBP w Chrzanowie oraz bibliotek publicznych i szkolnych 
z Libiąża i okolicznych miejscowości, członków organizacji działających na terenie gmi-
ny Libiąż, jak również czytelników MBP. Na wstępie dyrektor biblioteki Aneta Gwóźdź 
nakreśliła krótki rys historyczny placówki oraz przedstawiła sylwetki dwóch najbardziej 
zasłużonych pracowników MBP: Joanny Pudykiewicz oraz Zofii Saternus. Artystyczną 
stronę spotkania uświetnił libiąski chór Canticorianie pod batutą Piotra Ciuły, który zapre-
zentował kilkunastominutowy recital. Na zakończenie uroczystości  zgromadzeni goście 
wznieśli toast za kolejne 60 lat istnienia biblioteki oraz zostali poczęstowani smacznym 
tortem wykonanym w kształcie książki.

- KURIER LIBIĄSKI -

NOWOŚCI CZYTELNICZE
Bernhard Schlink „Lektor”

Piętnastolatek nawiązuje romans ze starszą od siebie kobietą - 
Hanną. Chłopak zaczyna bywać w jej domu i częścią ich mi-
łosnego rytuału staje się wspólne czytanie książek - on zostaje 
jej lektorem, ona dzięki niemu mniej dotkliwie znosi samotność. 
Pewnego dnia znika bez śladu. Mija kilka lat. Michael, już student 
prawa, spotyka Hannę na sali sądowej. W trakcie procesu pozna-
je mroczną przeszłość swojej ukochanej. Stopniowo uświadamia 
sobie, że Hanna, strażniczka w obozie koncentracyjnym, ukrywa 
prawdę, której wstydzi się bardziej niż popełnionych zbrodni.
Powieść Lektor została przetłumaczona na 39 języków 

i była pierwszą niemiecką książką na liście bestsellerów New York Timesa. 
Na podstawie książki powstał obsypany nagrodami film z Kate Winslet i Ralphem 
Fiennesem w rolach głównych.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski „Przemilczane ludobój-
stwo na kresach”
”Po opublikowaniu serii artykułów w ‘Gazecie Polskiej’, jak i po 
licznych wypowiedziach w mediach, na temat ludobójstwa doko-
nanego przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i Kresach Po-
łudniowo-Wschodnich, otrzymałem sporo listów. Po ich lekturze 
doszedłem do wniosku, że istnieje zapotrzebowanie na przystępną 
książkę przybliżającą tamte tragiczne wydarzenia, a jednocześnie 
stanowiącą polemikę z tzw. poprawnością polityczną, która ska-
zuje Kresy i dramaty tam rozegrane na świadome przemilczenie. 

Publikację tę oddaję niniejszym w ręce Czytelników. Zawarte w niej materiały zostały 
tak dobrane, aby osobom urodzonym po wojnie przybliżyć tragedię, która była udzia-
łem pokolenia ich rodziców i dziadków. Z kolei dla Kresowian będzie to swoistego 
rodzaju podróż sentymentalna”.

Uwaga!
W okresie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia  
nastepuje zmiana godzin otwarcia Biblioteki 
Głównej MBP przy ul. Górniczej 11 w Libiążu:  
pon-pt od 8.00 do 16.00, soboty nieczynne.  
Godziny otwarcia filii:
Filia Nr 1 w Żarkach: 01-17.07 nieczynna; od 20.07 
do 31.08 czynna: wt, śr 16.00-19.00, pt 15.00-19.00.  
Filia Nr 2 w Libiążu: 29.06-31.07 nieczynna, 
od 03.08 do31.08 czynna pon-pt 10.00 -14.00.  
Filia nr 3 w Gromcu: 01-17.07 nieczynna, od 
20.07 do 31.08 czynna pon-pt 15.00-19.00.

„Lato z książką”
Biblioteka Główna Libiąż
wtorki, godz. 11.00 – zajęcia plastyczne:
- woskowe obrazki, płaskie origami – papie-
rowe kwiaty, papierowa biżuteria, kwiatowe 
girlandy, wyszywanki na kartce, mozaiki z 
makaronu, ażurowe zakładki,. mandala (świat 
rysunku zamknięty w kręgu)
czwartki, godz. 11.00 – zajęcia literackie: 
„Z baśniami przez świat. Poznajemy narody 
świata i ich obyczaje”
Filia nr 1 w Żarkach: 
piątki godz. 16.00 (od 24 lipca) – zajęcia lite-
rackie i plastyczne
Filia nr 2 w Libiążu:
środy godz. 11.00 (od 5 do 26 sierpnia) – zaję-
cia plastyczne i literackie
Filia nr 3 w Gromcu:
Środy godz. 15.00 (od 22 lipca) – zajęcia pla-
styczne i literackie
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Małopolski Rok Przedszkolaka
Ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rok szkolny 
2008/2009 Rokiem Przedszkolaka był okazją do podjęcia wielu 
przedsięwzięć związanych ze zwróceniem uwagi na najmłodsze dzie-
ci.  To, w jaki sposób to przedszkole kojarzy się dzieciom możemy 
zobaczyć w pracach plastycznych, które napłynęły na gminny kon-
kurs pt. „Moje przedszkole” ogłoszony przez  libiaskie przedszkola 
oraz Miejski Zespół Administracyjny przy współpracy z Libiaskim 
Centrum Kultury. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród mia-
ło miejsce podczas imprezy pod hasłem Małopolski Rok Przedszko-
laka, która odbyła się w LCK.
Dzieci ze wszystkich przedszkoli w naszej gminie zaprezentowały 
się w artystycznych taneczno – wokalnych występach. Przedszkolaki 
pod kierunkiem Jadwigi Inglot z Przeszkola Samorządowego  przy 
Zespole Szkół w Żarkach przedstawiły inscenizacje muzyczno – ru-
chową pt. „W świecie barw”. Przedszkole Samorządowe Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Gromcu zaprezentowało się w wystę-
pie wokalno – tanecznym pt. „Koziorajka” oraz „Poszło dziewcze 
po ziele”. Opiekunem artystycznym grupy była pani Ewa Ryszka. 
Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyj-
nymi pod kierunkiem pań: Renaty Sowy, Beaty Kazienko, Haliny 
Jagody oraz Katarzyny Bolek – Gręźlikwoskiej przedstawiły insceni-
zację ruchową utworu pt. „Wesołe gotowanie” (grupa 6-cio latków), 
„Rzeka” (grupa 4 i 5-cio latków) oraz „Jesteśmy kroplami deszczu”, 
a Rozalka Latko zaprezentowała swoje umiejętności wokalne.
Grupa VI z Przedszkola Samorządowego nr 2 przygotowywana 
przez panią Jolantę Bacę zaśpiewały piosenkę pt. „Do przedszko-
la iść”, przyśpiewkę ludową pt. „Czerwone jabłuszko”, przywitały 
wszystkich wierszem oraz zatańczyły „Krakowiaka”. Jako ostanie 
swój repertuar pokazało Przedszkole Samorządowe nr 4. W pierw-
szej kolejności wystąpiła grupa VI pod kierunkiem pani Krystyny 
Pawłowskiej wykonując „Piosenkę o mamie”. Kolejne grupy zapre-
zentowały „Taniec Kowbojski” (pod kierunkiem Pani Joanny Żół-
kowskiej) oraz usłyszeliśmy Kingusię Łączkowską w wykonaniu w 
piosenki „Tato już lato”, a następnie zobaczyliśmy grupę V w „Tańcu 
z dzwonkami” przygotowywana przez panią Małgorzatę Szatanik 
oraz Ewelinę Hodur.
Na zakończenie wyczytane zostały nazwiska laureatów konkursu 
plastycznego pt. „Moje przedszkole”, a pani wice Burmistrz Maria 
Siuda oraz pani dyrektor MZA Dorota Fudal wręczyły zwycięzcom 
dyplomy i nagrody. W kategorii I, 5-cio latków I miejse zajęłą We-
roniczka Furman (PS nr 2), II miejsce Mikołajek Urban (PS Zespołu 
Szkół w Żarkach), III miejsce Oliwia Matyja ( PS nr 2), wyróżniono 
prace Patryczka Pietrzyka (PS nr 1) i Wiktorii Papierniok (PS Zespo-
łu Szkolno przedszkolnego w Gromcu). W II kategorii, 6-cio latków I 
miejsce przypadło Karolince Podsadzie (PS nr 2), II miejsce Kasi Ro-
steckiej (PS nr 1), III miejsce Łukaszowi Nowak (PS Zespołu Szkół 
w Żarkach), a wyróżniono prace Patrycji Siudy (PS nr 2) oraz Madzi 
Kubas (PS Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Gromcu). Po części 
oficjalnej na dzieci czekały zabawy przy muzyce na holu LCK.

Integracyjna wizyta
Przedszkolaki z PS nr 2 w Libiążu (pod opieką Jolanty 
Januszkiewicz iMagdaleny Komorowskiej), gościli na Pikniku 
Integracyjnym w Warsztatach Terapii Zajęciowej Fundacji im. 
Brata Alberta przez Świetlicę Terapeutyczną. Podczas imprezy 
zorganizowany został konkurs plastyczny z nagrodami pt.” Moje 
wakacje”, po czym na wszystkich czekały słodkości i grillowana 
kiełbaska. Piknik był doskonała okazją do wspólnej zabawy i 
integracji z osobami niepełnosprawnymi. Dużo zaangażowania 
i pracy w przygotowanie i przebieg całej imprezy włożyli 
pracownicy Świetlicy Terapeutycznej w Libiążu, za co należą się 

im podziękowania. Była 
to pierwsza tego typu 
impreza. Z jej przebiegu 
wynikało, że był to 
trafiony pomysł i mamy 
nadzieję, że te inicjatywy 
będą w przyszłości 
kontynuowane.

Dla mam
W tym roku wszyscy ucz-
niowie klas I – III SP nr 4 
przygotowali uroczystość 
dla mam w Libiąskim Cen-
trum Kultury. „Tańcem na 
powitanie” uczniowie kla-

sy I przenieśli mamy w taneczną podróż po świecie. W rytmie 
gorącej brazylijskiej „Samby”, ognistego „Passodoble”, skocz-
nego „Kazaczoka”, czy „Zorby” wszystkie mamy bawiły się 
świetnie. Był też rosyjski taniec „Walenki” i żydowska „Hanua” 
oraz „Walczyk na pożegnanie”. Piękne stroje i muzyka wpro-
wadziły zebranych w doskonały nastrój. Nie zabrakło też wier-
szy i wzruszających piosenek dla mam oraz życzeń i własno-
ręcznie wykonanych kwiatów. Uroczystość udała się wspaniale, 
mali artyści spisali się na medal, a mamy nie kryły wzruszenia i 
dumy ze swoich pociech.

Szkolne wieści z Gromca
Uczucia do swoich mam uczniowie i przedszkolaki wyrazili pod-
czas specjalnie przygotowanej uroczystości, podczas której śpiewa-
li, tańczyli i recytowali wiersze. Przedszkolaki podarowały swoim 
mamom kolorowe laurki, a uczniowie klasy II listy z podziękowa-
niami za trud wychowania, przeprosinami za troski, które im przy-
sporzyły oraz obietnicą poprawy. Na koniec dzieci zaprosiły swoje 
mamy do stołu, gdzie czekał słodki poczęstunek z własnoręcznie 
przygotowane deserami
Pod hasłem „ Kolorowe pory roku” społeczność Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego obchodziła Dzień Patronki Szkoły - Marii Konop-
nickiej. 
Pierwszym akcentem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursów 
indywidualnych. Rysunkowy, dla klas I-III, dotyczył ilustracji do 
wybranego wiersza patronki przedstawiającego pory roku. Literacki 
dla klas IV-VI polegał na napisaniu wiersza o patronce. Zwyciężyła 
Wiktoria Tabak, która odczytała go podczas szkolnej akademii, za 
co otrzymała gorące brawa. W konkursach zespołowych uczniowie 
m.in. wykonywali gazetki na temat patronki, brali udział w quizie 
dotyczącym jej życia i twórczości, czy tez w konkursie na sobowtó-
ra Marii Konopnickiej.  Na uroczystym apelu uczniowie przebra-
ni w stroje charakterystyczne dla pór roku deklamowali i śpiewali 
wiersze patronki, a następnie rozwiązywali zadania związane z tymi 
wierszami. Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody. 
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Awanse i spadek
Najlepiej jak tylko można było 
sobie wymarzyć zakończył się 
sezon piłkarski dla występują-
cej w V lidze krakowsko –wa-
dowickiej GKS „Janiny” Libiąż 
i A-klasowego LKS-u Żarki (na 
zdjęciu). Obie drużyny zakoń-
czyły sezon na pierwszym miejscu w tabeli i awansowały na wyższe szczeble 
rozgrywek. Nie powiodło się natomiast występującemu w VI lidze wadowi-
ckiej LKS-owi Gromiec, który póki co musi opuścić szeregi szóstoligowców. 
Los piłkarzy z Gromca, w skutek tradycyjnego już bałaganu organizacyjnego, 
nie jest jednak do końca przesądzony i może się okazać, że w kolejnym sezo-
nie będziemy emocjonować się derbowymi pojedynkami z Żarkami…   PS

Jubileusz na jednośladach
Hania Mirosław była najmłodszą, a Edward Rus najstarszym uczestnikiem rajdu rowerowego „40 km na 40-lecie uzyskania 
praw miejskich Libiąża”, który 13 czerwca zorganizowało Libiąskie Centrum Kultury i Towarzystwo Wspierania Sportu „Sokra-
tes” w ramach obchodów tegorocznych Dni Libiąża. Dwuipółletnią wnuczkę Hanię na trasę rajdu zabrali dziadkowie - Leonora 
i Wojciech Bałazy. 
Obok nich w imprezie wzięło udział 25 rowerzystów, których nie odstraszyła nawet niesprzyjająca aura. 
Celami imprezy było uczczenie tej właśnie rocznicy, a także popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku oraz 
poznawanie tras rowerowych gminy Libiąż. 
Dla uczestników organizatorzy przygotowali dwie opcje rajdu. Pierwsza grupa uczestników wyruszyła na trasę 40 km wiodącą 
przez sołectwa gminy Libiąż i po pokonaniu połowy dystansu zameldowała się na Placu Słonecznym, gdzie dołączyli pozostali. 
Już wspólnie przejechali 20 km terenami leśnymi Libiąża. W okolicznościowych koszulkach jadący w rajdzie dotarli do LCK, 
gdzie czekały atrakcje w postaci poczęstunku, losowania nagród i wręczenia pamiątkowych certyfikatów przez Burmistrzów Li-
biąża Jacka Latko i Jarosława Łabęckiego. Imprezę wsparł Związek Zawodowy „Kontra” z ZG Janina i libiąski Urząd Miejski. 

- SPORT -

Dzielna postawa „Żaków”
Zawodnicy MUKS 
„Żak” Libiąż rywa-
lizowali w gronie 
pięciu drużyn w 
Turnieju Piłki Ręcz-
nej Młodzików klas 
4-5, który 13 czerw-
ca odbył się w Li-
biąskiej Hali Sporto-

wej. Obok gospodarzy rywalizowały także PMOS 
Babice, Chrzanovia Chrzanów oraz dwie drużyny 
UKS „Trójki” Chrzanów. Libiąski turniej był rundą 
rewanżową rozgrywek powiatowej ligi piłki ręcz-
nej, która zakończyła się tryumfem UKS „Trójki” 
Chrzanów I, przed Chrzanovią, PMOS-em i UKS 
II (wspólnie trzecie miejsce) i MUKS-em. Dziel-
ną postawę zaprezentowali młodzi szczypiorniści 
z Libiąża. W pojedynkach ze starszymi o 2 lata 
rywalami podopieczni Grzegorza Solarskiego po-
kazali charakter, nieustępliwość i wolę walki. – W 
trzech meczach byliśmy bardzo blisko korzystne-
go rezultatu, przegrywając ostatecznie niewielką 
różnicą bramek. W meczach dwiema czołowymi 
drużynami ligi, które uczestniczą w rozgrywkach 
wojewódzkich, wyraźniej uwidoczniała się prze-
waga wieku naszych rywali. Niemniej i tak młodzi 
libiąscy szczypiorniści zaprezentowali się bardzo 
dobrze – podsumowuje trener. 
Nagrodami w turnieju rozegranym w Libiążu w 
ramach tegorocznych Dni Libiąża był puchar pre-
zesa PMOS i nagrody rzeczowe ufundowane przez 
LCK. 
Skład drużyny MUKS „Żak” Libiąż: 
Jakub Bogacz, Mateusz Łabęcki, Maciej Żuk, Pa-
weł solarski, Jakub Dziubiński, Damian Ziajka, 
Sebastian Szyjka, Michał Znaleźniak, Hubert So-
kołowski, Ryszard Bartosiński, Marcin Pędziałek                

Wędkarskie mistrzostwa
W zawodach spławikowych na akwe-
nie Żarki członkowie Koła 33 Libiąż 
Miasto rywalizowali w wewnętrznych 
mistrzostwach. W koleżeńskiej atmo-
sferze i pod sędziowskim okiem Rena-
ty Mendyk mistrzem został Tomasz Pa-
siewicz, drugie miejsce zajął Bogusław 
Macuda, a trzecie Marian Murzyn. PS

O puchar Prezesa PKW S.A.
Libiążanin Artur Baca w parze z Kami-
lem Kowalewskim z Jastrzębia okazali się 
najlepsi spośród 12 duetów startujących w 
turnieju siatkówki plażowej rozegranym z 
okazji 40-lecia praw miejskich Libiąża i 
pięciolecia Zakładu Górniczego „Janina”. 
W finale pokonali oni braci Konrada i Woj-
ciecha Kozików, którzy jako druga para w 

historii sekcji LCK awansowała do finału Mistrzostw Polski juniorów! Trze-
cie miejsce w turnieju przypadło krakowianom Damianowi Kostrzewie i Ka-
rolowi Szczepanikowi. Najlepsi otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Południowy Koncern Węglowy S.A.                                PS
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LIBIĄŻ
Codziennie:
Dom Kultury w Libiążu: „Klatka 
LCK” (koszykówka, mini-hokej, siat-
kówka, mini piłka nożna, badminton),  
Siłownia ( poniedziałek - sobota w godz. 
8.00 - 20.00, niedziela w godz. 11.00 - 
20.00)
Miejski Ośrodek Rekreacyjno – Spor-
towy: basen kąpielowy, brodzik, boisko 
do gry w siatkówkę plażową, boisko 
asfaltowe (ośrodek jest czynny w godz. 
7.00 – 22.00; basen kąpielowy w godz. 
9.00 – 19.00) 

LIPIEC:
1-18.07. godz. 10:00 - Wakacyjna Liga UNI-
HOKEJA (klatka LCK/ Plac Słoneczny)
1-18.07. godz. 10:00 - Wakacyjna Liga mini 
Piłki Nożnej  (klatka LCK/ Plac Słoneczny)
7.07. godz. 10:00 - Plenerowe warsztaty pla-
styczne ( plac przy LCK)
8.07. godz. 15:00 - Basen na wesoło, konkur-
sy i zabawy w wodzie (MORS)
10.07. godz. 10:00 - Rajd Rowerowy (zbiórka 
przy LCK)
12.07. godz. 18:00 - Koncert Muzyczny w 
Parku Młodości
15, 22, 29. 07, 5.08. godz. 10:00 - Cykl Mło-

(lipiec – sierpień) 
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dzieżowych Turniejów Siatkówki Plażowej  
(MORS)
19.07. godz. 16:00 - Basen Party z zespołem 
Cameleon (MORS)
21.07. godz. 10:00 - Plenerowe warsztaty 
plastyczne  (plac przy LCK)
23.07. godz. 10:00 - Turniej Badmintona 
(klatka LCK)
24.07. godz. 16:00 - Impreza plenerowa dla 
dzieci „BAW SIĘ RAZEM Z NAMI” (Plac 
Słoneczny)
25.07, 29.08.  godz. 9:00 - Puchar Lata w Te-
nisie Ziemnym  (MORS)
31.07. godz. 9:00 - Wycieczka do Parku Di-
nozaurów - DINOZATORLAND w Zatorze 
(zapisy do dnia 24 lipca)

SIERPIEŃ:
4.08. godz. 10:00 - Plenerowe warsztaty pla-
styczne (plac przy LCK)
5.08. godz. 15:00 - Basen na wesoło, konkur-
sy i zabawy w wodzie (MORS)
13.08. godz. 10:00 - MUNDIALITO 2009  
Turniej Piłki Nożnej (MORS)
18.08. godz. 10:00 -Plenerowe warsztaty pla-
styczne ( plac przy LCK)
20.08. godz. 15:00 - Zawody pływackie 
(MORS)
21.08. godz. 9:00 -Wycieczka do Międzybro-
dzia Żywieckiego-Góra Żar TROLLANDIA 
(zapisy do dnia 14 sierpnia)
23.08. godz. 18:00 Koncert Muzyczny w Par-
ku Młodości 
27.08. godz. 16:00 Impreza plenerowa dla 
dzieci „BAW SIĘ RAZEM Z NAMI” (Plac 
Słoneczny)

ŻARKI
codziennie: zajęcia świetlicowe od ponie-
działku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, boi-
sko asfaltowe do siatkówki, tenisa ziemnego 
i koszykówki, tenis stołowy

04.07. (sobota) godz. 17.00 Zabawy i kon-
kursy dla dzieci w plenerze (Gronówek,)
07.07. (wtorek) godz. 10.00  Wakacje ze 
sztuką (zajęcia plastyczne,)
10.07. (piątek) godz. 11.00 Wakacyjne po-
dwórko (Małe Zagórcze,)
14.07. (wtorek) godz. 11.00 Wakacje na 
sportowo – Turniej tenisa stołowego 
17.07. (piątek) godz. 10.00 Wakacje ze sztu-
ką (zajęcia plastyczne,)
22.07. (środa) godz. 11.00 Wakacje na spor-
towo – Turniej tenisa ziemnego 
28.07. (wtorek) godz. 10.00 Wakacje ze 
sztuką (zajęcia plastyczne)

31.07. (piątek)  godz. 11.00 Wakacyjne po-
dwórko (Plac przy świetlicy)
imprezy plenerowe: 
WESOŁE PODWÓRKA (godz. 11.00): 
10.07. (piątek) Małe zagórze, 31.07. (piątek) 
Plac przy świetlicy, 14.08. (piątek) Plac przy 
ul. Trylogii, 25.08. (wtorek) Duże Zagórcze
ZABAWY I KONKURSY DLA DZIECI W 
PLENERZE/ GRONÓWEK (soboty, godz. 
17.00) 04.07 i 01.08
WAKACJE NA SPORTOWO (godz. 11.00): 
01.07. (środa) Turniej siatkówki, 14.07. (wto-
rek) Turniej tenisa stołowego, 22.07. (środa) 
Turniej tenisa ziemnego, 05.08. (środa) Tur-
niej streetballa, 19.08. (środa) Turniej siatko-
nogi
WYCIECZKA ROWEROWA DO WYGIEŁ-
ZOWA 11.08. (wtorek, godz. 15.00) 
WAKACJE ZE SZTUKĄ (zajęcia plastycz-
ne) 07.07. (wtorek, godz. 10.00), 17.07. (pią-
tek, godz. 10.00) Plac przy świetlicy, 28.07. 
(wtorek, godz. 11.00), 21.08. (piątek, godz. 
10.00)
ZAKOŃCZENIE WAKACJI 29.08. (sobota, 
godz. 18.00), Zabawa dla dzieci i młodzieży 
szkolnej 

GROMIEC
WESOŁE PODWÓRKA (poniedziałki, godz. 
10.00-12.00): 06.07. Pl. Zabaw przy ul. Ko-
lonia, 22.07. Boisko sportowe przy świetlicy, 
10.08. Pl. Zabaw przy ul. Kolonia, 24.08. 
Boisko sportowe przy świetlicy
WAKACJE NA SPORTOWO (, boisko spor-
towe przy świetlicy) 01, 08, 15, 29.07(środy) 
godz. 10.00-12.00  Gry i zabawy ruchowe
03, 17.08. (poniedziałki) godz. 10.00-12.00 
„Wesołe zabawy” – gry i zabawy ruchowe
WAKACJE ZE SZTUKĄ (zajęcia plastycz-
ne, , świetlica) 13, 20, 27.07. (poniedziałki) 
godz. 10.00-12.00 „Kolorowe fantazje”, 
05,12,19.08. (środy) godz. 10.00-12.00 „Ko-
lorowe zabawy”

KOSÓWKI
codziennie: zajęcia świetlicowe od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, od 27 
lipca do 7 sierpnia zajęcia we wtorki i czwart-
ki  od 9.00 – 13.00
imprezy plenerowe: 
WESOŁE PODWÓRKO 02.07. (środa, godz. 
10.00) plac przy świetlicy,
WYJAZD NA BASEN ODKRYTY 19.08. 
(środa, godz. 10.00)
PIKNIK RODZINNY 28.08. (piątek, godz. 
17.00) plac przy świetlicy
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Dni Libiąża – Festyn Rodzinny
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atrakcje Dni Libiąża

londyńskim autobusem przez gminę Libiąż

Koncert zespołu DŻEM


