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Ania Wyszkoni i „Łzy” w Libiążu
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Dni Libią¿a 2010

Burmistrz Libiąża i Dyrektor Libiąskiego Centrum Kultury składają  
serdeczne podziękowania mieszkańcom Libiąża i gościom za lic-
zny, aktywny i kulturalny udział w obchodach tegorocznych Dni 
Libiąża. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem 
hojnych sponsorów, których finansowe wsparcie pozwoliło na 
przygotowanie tak wielu atrakcyjnych wydarzeń. Oto oni:
1. Tauron Południowy Koncern Węglowy S.A 
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Dolomit” w Libiążu 
3. Firma “Głowacz W” – salon samochodowy RENAULT w 
Jaworznie 
4. Grupa PZU/ oddział Chrzanów 
5. CONTRACTOR Sp. z o.o. z Krakowa 
6. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 
7. Firma Remontowo-Budowlana “EdBud” z Libiąża 
8. Firma “Carbo Asecura” S.A. z Pszczyny 
9. Biuro-Max s.c z Chrzanowa 
10. Firma „Oriflame”, Dyrektorzy: Krystyna Kawałek, Małgorzata 
Budniak, Marta Budniak
11. Firma LIBET S.A. z Wrocławia 
12. Biuro Turystyki RELAX Sp.j z siedzibą w Chrzanowie/ 
oddz.Libiąż 
13. Cafe-Club Nata z Libiąża 
14. Intermarche z Libiąża 
15. Bricomarche z Libiąża 
16. Body Space-Studio Fitness i Kosmetyka w Libiążu 
17. Firma Qbart z Chrzanowa 
18. Market Sąsiad

Dziękujemy i zapraszamy za rok!

Ania Wyszkoni z zespołem Łzy była największą gwiazdą 
tegorocznego święta gminy Libiąż. Ich występ w niedziel-
ne popołudnie 13 czerwca zgromadził na Placu Słonecznym 
rekordową liczbę ponad 6 tysięcy osób!
Licznie zgromadzona publiczność znakomicie bawiła się 
przy przebojach z solowej płyty artystki jak i znanych utwo-
rach z repertuaru grupy „Łzy”
- Publika odwzajemniła naszą pozytywną energię i dlatego w 
Libiążu czuliśmy się świetnie – skomentowała czołowa wo-
kalistka polskiej sceny muzycznej. 
Trzydniowe obchody Dni Libiąża były okazją do świętowa-
nia jubileuszy. Rocznice działalności artystycznej (65 lat) 
obchodziła Orkiestra Górnicza PKW S.A. ZG „Janina” i li-
biąski chór Canticoum Canticorum (20 lat). Rówieśnikiem 
libiąskiej orkiestry jest klub  GKS „Janina” Libiąż. Okrągłą 
rocznicę istnienia uczczono towarzyskim meczem pomiędzy 
oldbojami klubu a reprezentacją samorządu Libiąża. Gratu-
lacje jubilatom złożyli Poseł Tadeusz Arkit, przedstawiciele 
libiąskiego samorządu w osobach Burmistrzów Jacka Latko 
i Jarosława Łabęckiego wraz z Przewodniczącym libiąskiej 
Rady Miejskiej Bogusławem Gucikiem, władze piłkarskich 
centrali z Krakowa, Wadowic i Chrzanowa. Ci ostatni nagro-
dzili zasłużonych dla klubu działaczy i piłkarzy odznakami 
honorowymi Podokręgu Piłki Nożnej Chrzanów. 
Innymi sportowymi akcentami Dni Libiąża były turnieje 
sportowe rozegrane w dyscyplinach piłki ręcznej, tenisa, pił-
ki nożnej chłopców do lat 10 i siatkówki plażowej, a także 
efektowny pokaz Chrzanowskiego Klubu Karate Kyokushin 
i Dalekowschodnich Sportów Walki. 

Wiele atrakcji przygotowano dla najmłodszych. Oprócz licz-
nych karuzeli i urządzeń do zabaw w ramach zlokalizowa-
nego na osiedlu Flagówka „wesołego miasteczka”, stoisk 
malowania twarzy, możliwości jazdy konnej, były jeszcze: 
program rozrywkowy „Właśnie leci show dla dzieci”, tea-
trzyk „Kot w butach”, pokazy taneczne w wykonaniu Studia 
Tańca „Flash” LCK, a także plenerowy pokaz mody z bajek 
i baśni. Po naszej gminie, wzbudzając niemałe zaintereso-
wanie, (niestety prawą stroną jezdni) kursował też londyński 
piętrowy autobus. O dobry humor uczestników zadbały czo-
łowe polskie kabarety „Dno” i „Limo”. Na muzycznej scenie 
zaprezentowały się zespoły „LSD”, „Jan Zatos”. Sobotnie 
i niedzielne wieczory podsumowały zabawy taneczne z ze-
społami „Allados” i „Disco Night Fever”. Imprezom towa-
rzyszyła kwesta na rzecz powodzian z gminy Lanckorona, a 
także zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
dla dzieci ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Na-
dzieja”.. Pod hasłem „Pomóżmy powodzianom” wolontari-
usze z Zespołu Szkół w Libiążu zbierali pieniądze na rzecz 

poszkodowanych przez powódź i usuwiska w małopolskiej gminie 
Lanckorona. Efektem dwudniowej zbiórki była kwota 1721,09 zł.  
W niedzielę harcerze, uczniowie ZS i członkowie Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” kwestowali na rzecz zaku-
pu sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z tej organizacji. Konto 
fundacji zasiliła dzięki temu suma 1183,21 zł.  
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Projekt realizowany jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Libiąża na lata 2008-2016, a finansowany jest z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Całkowita wartość projektu: 3.980.193,62 zł. Dofinansowanie z MRPO w kwocie 2.786.135,53 zł stanowi 70% kosztów całkowitych. 
Wkład własny gminy Libiąż na poziomie 29,23% ma zamknąć się kwotą 1.194.058,09 zł. Projekt realizowany jest także w partner-
stwie z Powiatem Chrzanowskim, który sfinansował koszty wykonania projektu technicznego przebudowy ul. 1 Maja w wysokości 
30.500,00 zł. 

Przybywa miejsc parkingowych!
Libiąż wzbogaca się o nowe 
miejsca przeznaczone do posto-
ju samochodów. Jest już gotowy 
parking wraz z chodnikiem i 
przejściem dla pieszych w rejo-
nie skrzyżowania ul. Paderew-
skiego i Słowackiego. 
W ekspresowym tempie po-
wstał parking na 60 miejsc dla 
samochodów osobowych wraz z 
odwodnieniem przy Libiąskim 
Centrum Kultury. Wykonano 
też chodnik z kostki brukowej 

pozwalający dojść z parkingu do LCK. Prace wyko-
nał Zakład Inżynierii Drogowej - Maria Rozmus z 
siedzibą w Rudzie Śląskiej. Koszt budowy parkingu 
wynosi: 301 299,74 zł. Zadanie to jest jednym z pięciu 
przewidzianych do realizacji w latach 2010 – 2011, w 
ramach Projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 
w rejonie 1 Maja i Górniczej - głównych ulic miasta 
Libiąża - Etap I – Rozbudowa Domu Kultury przy ul. 
Górniczej w Libiążu wraz z zagospodarowaniem tere-
nów przyległych”, dofinansowanym przez Unię Euro-
pejską w wysokości 70% ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. Wkrótce w porozumieniu z Komendantem 

Policji w Libiążu i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, planuje się wykorzystać część zajmowanej przez Policję działki, 
na budowę ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Głowackiego. 

Rewitalizacja w toku
Twa modernizacja budynku Przedszkola Samo-
rządowego nr 2. 
Remont odbywa się w ramach I etapu „Rewitalizacji 
przestrzeni miejskiej w rejonie ulic 1 Maja i Gór-
niczej” i jest związany z koniecznością wymiany 
dachu przedszkola. Roboty budowlane rozpoczęte 1 
czerwca obejmują między innymi wymianę pokrycia 
dachowego o powierzchni 865,60 m2 z płyt azbesto-
wo - cementowych na blacho-dachówkę, wykonanie 
nowej instalacji odgromowej, przebudowę kominów 
oraz ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 
Zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu, 
usunięcie eternitu z tego budynku jest wskazane w I 
grupie pilności. Stosowna umowa na wykonanie tych 
robót została podpisana 16.03.2010 z Firmą Budow-
laną „Morcin” z siedzibą w Ochotnicy Dolnej. Koszt 
robót budowlanych to 221 033,37 zł, a mają one się 
zakończyć do 15 września 2010 r. Na czas remontu 

letnie dyżury dla dzieci zostały przeniesione do Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka. 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO
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Kolejne środki pozabudżetowe 
pozyskane

Gmina znalazła się na liście projektów, które otrzymają dofinan-
sowanie od Ministra Sportu i Turystyki, z programu „Budowa 
wielofunkcyjnych boisk sportowych dostępnych dla dzieci i mło-
dzieży” w wysokości do 50% zadania na „Budowę boiska przy 
Gimnazjum nr 1 w Libiążu”. Na ocenę Urzędu Marszałkow-
skiego czeka aktualnie projekt pn: „Budowa ogólnodostępne-
go wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Gromcu”, który został złożony do Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 
„Odnowa i rozwój wsi” poprzez LGD „Partnerstwo na Jurze” w 
Chrzanowie. Gmina wnioskowała tam o dofinansowanie kwoty 
213.932 zł tj. 70% wartości zadania. 

Pełnia prac remontowych w Gminie Libiąż 
Okres letni sprzyja pracom modernizacyjnych. Obecnie realizowane są na-
stępujące prace remontowe:
- Remont chodnika przy ulicy 11 Listopada w Libiążu - etap I (odcinek od 
ulicy 1 Maja do ulicy Kwiatowej - strona lewa i prawa) - wartość robót wg 
umowy – 67.978,08 zł,
- Remont chodnika przy ulicy 9 Maja w Libiążu (na zdjęciu) od ulicy Gło-
wackiego do ulicy Wańkowicza, strona lewa i prawa wraz z dwoma ciąga-
mi schodów) - wartość robót wg umowy – 43.1773,69 zł,
- Remont parkingu przy ulicy Mickiewicza w Libiążu - wartość robót wg 
umowy – 61.148,28 zł, 

Trwa postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy na realizację następujących zadań:
- Remont ulicy Przyrodniczej w Libiążu – wartość według kosztorysu inwestorskiego – 101.625,19 zł,
- Remont chodnika przy ulicy 11 Listopada w Libiążu - etap II – wartość według kosztorysu inwestorskiego – 219.039,40 zł, a 
także na remonty ulic: Jagiełły, Sobieskiego, Reja, Myśliwskiej w Libiążu.
Ponadto na ulicy Spokojnej w Libiążu (na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Łokietka) zostało wykonane oświetlenie uliczne. 
W ramach zadania zabudowano 12 słupów z lampami sodowymi. Koszt robót wyniósł 34.167,09 zł. 

Kolejne boisko ze sztuczną nawierzchnią pojawi się 
wkrótce przy Gimnazjum nr 1

„WYPRAWKA SZKOLNA”
Burmistrz Libiąża informuje o możliwo-
ści skorzystania z pomocy na zakup pod-
ręczników w ramach rządowego programu 
pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka 
szkolna” dla dzieci rozpoczynających w 
roku szkolnym 2010/2011 naukę: w klasach 
I-III szkoły podstawowej oraz klasie II gim-
nazjum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu 
podręczników uczeń może otrzymać tylko 
ze względu na jedno z trzech wymienionych 
kryteriów, tj. ze względu na: 
- posiadanie orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego wydanego przez publicz-
ną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
dla ucznia: słabo widzącego, niesłyszącego, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnością 
sprzężoną w przypadku, gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, realizujących w roku 
szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i 
młodzieży.  Pomoc dla tych uczniów udzie-
lana jest bez względu na wysokość dochodu 
na osobę w rodzinie. Do wniosku należy do-
łączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego wydanego przez publicz-
ną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
- kryterium dochodowe, o którym mowa w 

art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 
r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 351 
złotych netto na osobę w rodzinie;
- przypadki określone w art. 71 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej, poza kryterium dochodowym, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej, na pod-
stawie decyzji dyrektora szkoły, do której 
uczęszcza uczeń tj.:   
ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezro-
bocia; niepełnosprawności; długotrwałej 
lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzi-
nie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludź-
mi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności; bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w ro-
dzinach niepełnych lub wielodzietnych; bra-
ku umiejętności w przystosowaniu do życia 
młodzieży opuszczającej całodobowe pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności 
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali 
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodź-
cy lub ochronę uzupełniającą; trudności w 
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego; alkoholizmu lub narko-
manii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzy-
sowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej 
niż jedno kryterium do objęcia pomocą de-
cyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się 
rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzico-
wi zastępczemu) ucznia). 
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej 
uczniom na zakup podręczników jest złoże-
nie wniosku w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 03 września 2010r. w szkole, do któ-
rej uczeń będzie uczęszczał w roku szkol-
nym 2010/2011. Wniosek można pobrać w 
sekretariacie szkoły. 
Z wnioskiem o pomoc na zakup podręczni-
ków mogą wystąpić:  
- rodzice ucznia (prawni opiekunowie, ro-
dzice zastępczy)
- nauczyciel, pracownik socjalny
- lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub rodziców zastępczych.  
  Po przedłożeniu dowodu zakupu podręcz-
ników oraz po otrzymaniu dotacji zwracane 
będą koszty zakupu podręczników. Dofinan-
sowanie zakupu podręczników w zależności 
od grupy wynosić będzie od 170 zł do 370 
zł.
Szczegółowe informacje można uzy-
skać w jednostkach oświatowych gmi-
ny Libiąż oraz w Miejskim Zespole 
Administracyjnym w Libiążu, tel. 32 
6271841 lub 32 6277338 wew. 116



Kurier Libiąski nr 51, 2010 r.

Kurier Libiąski: Za nami dopiero 
połowa roku, a słyszymy o nowych 
sukcesach naszej gminy. Skąd się one 
wzięły?
Burmistrz Jacek Latko: - To prawda, 
od początku roku mamy dla naszych 
mieszkańców wiele dobrych wiadomo-
ści. Są one wynikiem konsekwentnej 
merytorycznej pracy na rzecz rozwoju 
naszej gminy, popartej skutecznym po-
zyskiwaniem środków zewnętrznych. 
Przypomnę tylko o pierwszych widocz-
nych efektach rewitalizacji miasta. Jest 
już gotowy parking przy LCK, służący 
również Zespołowi Szkół oraz parafii 
pw. Św. Barbary. Trwa także moderniza-
cja budynku Przedszkola Samorządowe-
go nr 2.  

K.L.: Jakie będą dalsze działania 
związane z rewitalizacją przestrzeni 
miejskiej w rejonie ulic 1 maja i Gór-
niczej?
- Początkiem 2011 r. planujemy rewitali-
zację terenu po byłym targowisku i prze-
kształcenie go w atrakcyjne miejsce z hot 
spotem, parkingami, ciągami pieszymi i 
oświetleniem, które stanie się kolejną wi-
zytówką Libiąża. Uzupełnieniem będzie 
przebudowa ul. 1 Maja wraz z odnową 
chodników, oświetlenia, położeniem 
światłowodu i instalacją monitoringu. 

K.L.: Tradycyjnie modernizujemy in-
frastrukturę drogową na terenie gmi-
ny. Jakie są obecne działania w tym 
zakresie?
- Przepraszamy za utrudnienia na dro-
gach, są one jednak niezbędne. Na dzień 
dzisiejszy trwa modernizacja drogi woje-
wódzkiej nr 780. Zakończyła się właśnie 
budowa parkingów wraz z chodnikami 
przy ul. Mickiewicza oraz przy skrzyżo-
waniu ulic Słowackiego i Paderewskie-
go. Wymieniliśmy nawierzchnię chodni-
ków przy przychodni  na ul. 9 Maja oraz 
w części ulicy 11 Listopada. 

K.L.:  Spośród tych dobrych wieści, 
niestety pojawiła się jedna smutna. 
Majowa powódź dała się we zna-
ki przede wszystkim mieszkańcom 
Gromca…
- Niestety doszło tam do zalania terenu 
niemal 170 hektarów i ucierpiało przy 
tym kilka domostw. Na to nie byliśmy 
przygotowani, bowiem niedawno re-
montowane wały mają się świetnie. To 
nie one były przyczyną powodzi, lecz 
komasacja wód gruntowych i podesz-
czowych, które gromadziły się właśnie 
w Gromcu. Warto podkreślić oddaną 
pracę strażaków powiatowych i gmin-
nych straży pożarnych. Aktualnie pro-
wadzimy intensywne rozmowy w Zakła-
dem Górniczym „Janina” w sprawie za-
bezpieczenia tych terenów, by podobna 
sytuacja nigdy nie miała już miejsca. 

K.L.: W naszej gminie prężnie rozwija 
się infrastruktura sportowa. Da się za-
uważyć także rosnące zainteresowanie 
sportem….
Zdecydowanie! Do późnego wieczora 
eksploatowane jest boisko ze sztuczną 
nawierzchnią przy Gimnazjum nr 2 i 
Szkole Podstawowej nr 4. Takich boisk 

w naszej gminie będziemy mieć wkrót-
ce więcej. Podobne powstaną jeszcze 
w tym roku przy Gimnazjum nr 1 i Ze-
spole Szkół w Żarkach, złożyliśmy tak-
że stosowny wniosek o dofinansowanie 
budowy boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Gromcu. O tym, jak ważny jest dla na-
szych mieszkańców sport, świadczy 
chociażby przyznanie nam współorga-
nizacji sierpniowego UEFA Region’s 
Cup. Od niedzieli 27 lipca mamy z kolei 
w naszym mieście od lat wyczekiwaną 
III ligę – ten historyczny sukces odnie-
śli piłkarze GKS „Janina” Libiąż. Warto 
tez nadmienić powstanie profesjonalnej 
szkółki Piłkarskiej „Górnik Libiąż”, 
zrzeszającej 70 wychowanków. 

K.L.: Dobrą okazją do świętowania 
tych wszystkich sukcesów były nie-
dawne Dni Libiąża…
- Tak, atmosfera tych Dni była wyjątko-
wa dzięki bardzo atrakcyjnemu progra-
mowi. Zadbał o to również zespół „Łzy” 
z uroczą i sympatyczną wokalistką Anią 
Wyszkoni. Koncert w ich wydaniu nie 
dość, że zgromadził na Placu Słonecz-
nym rekordową ilość około 6 tysięcy 
mieszkańców, to jeszcze dzięki znako-
micie bawiącej się libiąskiej publicz-
ności przeszedł do historii jako jeden z 
najlepszych w Libiążu. 

K.L.: Przed nami wakacje…
- A my będziemy kontynuować prace 
na rzecz rozwoju Libiąża. Przy okazji 
zapraszam do korzystania z szerokiej 
wakacyjnej oferty Libiąskiego Centrum 
Kultury. Życzę też udanego wypoczynku 
wszystkim mieszkańcom gminy Libiąż i 
gorąco zapraszam na sierpniowe mecze 
UEFA Region’s Cup. 
K.L.:Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmowa z Burmistrzem Libiąża Jackiem Latko

- KURIER LIBIĄSKI -

MORS pięknieje przed UEFA Region’s Cup 
Libiąż przygotowuje się do organizacji dwóch meczów w ramach Pił-
karskich Amatorskich Mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 2-6 
sierpnia. Trwa więc adaptacja terenu stadionu GKS „Janina” Libiąż do 
wymogów stawianych przez organizatorów. Łączna kwota remontu obiek-
tów Miejskiego Osrodka Rekreacji i Sportu i. Solidarności 1980 przy 
ul. Piłsudskiego wyniesie 186.447,91 zł. Na dzień dzisiejszy wykonano 
większość prac modernizacyjnych. Złożyło się na nie remont szatni dużej 
trybuny wraz z wymianą okien i drzwi na kwotę 61.902,80 zł, malowanie 
poszycia dachowego i roboty elewacyjne trybuny głównej (43.744,69 zł), 
remont małej trybuny wraz z pracami dodatkowymi (16.045,61). Łączny 
koszt już zakończonych robót wyniósł 121.693,10 zł. Pozostałe do wykonania na kwotę: 64.754,81 zł zadania przewidują remont widowni, 
wymiana okien i drzwi w pomieszczeniach gospodarczych oraz obróbki blacharskie.  

Powstają nowe parkingi, pozyskujemy fundusze europejskie, remontowane są ulice i chodniki, rozwija się infrastruktura 
sportowa, a na horyzoncie kolejne inwestycje do zrealizowania. O komentarz do bieżącej sytuacji gminy Libiąż po 
półroczu 2010 r. poprosiliśmy Burmistrza Jacka Latko. 
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Będzie boisko szkolne w Żarkach!!
Dofinansowanie w wysokości 847.137,67 
zł pozyskała gmina Libiąż na dalszy etap 
realizacji projektu „Budowa i moderni-
zacja obiektów infrastruktury społecznej 
na terenie Zespołu Szkół w Żarkach”. Już 
podczas Zebrania Wiejskiego w Żarkach 
24 kwietnia Członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego Marek Sowa przekazał 

Burmistrzowi Libiąża promesę dotyczącą 
otrzymanej przez gminę dotacji. Stosowną 
umowę pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Gminą Libiąż podpisano 
20 maja 2010 r. 
Całkowita wartość projektu to 1.210.196,68 
zł, z czego wkład własny gminy Libiąż 
(30%) wyniesie 363 059,01 zł. Źródłem 
współfinansowania jest Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego w ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Rozwój 
Obszarów Wiejskich, Poddziałanie 6.2.B In-
frastruktura społeczna, w tym edukacyjna i 
sportowa. 
Celem ogólnym jest podniesienie pozio-
mu cywilizacyjnego obszarów wiejskich 
poprzez ich zrównoważony rozwój oraz 
wyrównywanie szans w dostępie do nowo-
czesnej infrastruktury społecznej pomiędzy 
ludnością obszarów wiejskich i miejskich. 
Projekt przyczyni się do stworzenia dogod-
nych warunków dla rozwoju społecznego i 
wzrostu jakości życia w miejscowości Żar-
ki. Celem bezpośrednim projektu jest za-
pewnienie właściwych warunków funkcjo-
nowania przedszkola, szkoły podstawowej i 
gimnazjum zlokalizowanych w obiekcie Ze-
społu Szkół w Żarkach, a także uzupełnienie 
infrastruktury szkoły o nowoczesną bazę 
sportową w postaci boiska wielofunkcyj-
nego udostępnionego dla całej społeczności 
wiejskiej Żarek.
Projekt zakłada zakończenie rozpoczętej w 
2007 r. modernizacji oraz budowę nowej 
infrastruktury społecznej na terenie Zespołu 
Szkół w Żarkach. W wyniku jego realizacji 
powstanie zmodernizowany kompleks do-
stosowany do potrzeb edukacyjno – wycho-
wawczych placówek: przedszkola, szkoły 

podstawowej i gimnazjum zlokalizowanych 
w jednym obiekcie ZS wraz z nowowybudo-
wanym boiskiem wielofunkcyjnym. Dzięki 
modernizacji dzieci przedszkolne oddzielo-
ne zostaną od dzieci i młodzieży szkolnej, co 
wpłynie na poprawę warunków wychowania 
i edukacji, a społeczność Żarek będzie mo-
gła korzystać z nowoczesnej infrastruktury 
sportowej.
Zakończony już etap I obejmował przebu-
dowę przedszkola i urządzenie toalet dla 
dzieci przedszkolnych. Przedszkole zo-
stało oddzielone od szkoły drzwiami dwu-
skrzydłowymi, w drugim końcu korytarza 
przedszkola zamontowane zostały drzwi 
zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z 
naświetlem górnym. 

Wykonano również malowanie pomiesz-
czeń, wymianę posadzek, okładzin ścien-
nych oraz instalacji wod-kan. Zmodernizo-
wano także instalację c.o. oraz wymieniono 
instalację elektryczną. W wyniku przebudo-
wy powstały 3 sale zajęć przedszkolnych, 
3 sanitariaty dla dzieci i szatnia. Ponadto 
zmodernizowano i doposażono przedszkol-
ny plac zabaw. 
Etap II zaplanowany na 2010 r. obejmuje 
przebudowę i modernizację części pomiesz-
czeń do nauki dla szkoły podstawowej, 
wydzielenie z korytarza dodatkowych po-
mieszczeń do nauki oraz związaną ze zmia-
nami funkcjonalnymi modernizację instala-
cji elektrycznej. 

W wyniku przebudowy powstaną: 4 po-
mieszczenia do nauki dla szkoły podstawo-
wej oraz zaplecze Powierzchnia zmoderni-
zowanych pomieszczeń szkolnych wyniesie 
157,68 m2.
W ramach etapu III powstanie zewnętrzna 
klatka schodowa i boisko wielofunkcyjne. 
Planowana jest w 2010 r. budowa klatki 
schodowej, która stanowić będzie wyjście 
ewakuacyjne dla wychowanków przedszko-
la. Klatka schodowa została zaprojektowana 
przy północnej ścianie budynku, będzie za-
daszona pokryciem z płyt poliwęglanowych 
ułożonych na konstrukcji z kształtowników 
stalowych. Powierzchnia klatki wynosić bę-
dzie 15,58 m2. 
Ponadto w ramach projektu zaplanowano 
budowę ogólnodostępnego boiska wielo-
funkcyjnego o wymiarach 22x44m z na-
wierzchnią poliuretanową, wraz ze strefą 
ochronną wokół boiska wykonaną z takiej 
samej nawierzchni. Dodatkowo przewi-
dziano ogrodzenie z siatki, chodniki wokół 
boiska o wysokości 4,0 m z bramą technolo-
giczną i bramką wejściową,, odwodnienie li-
niowe chodników i boiska. Boisko zostanie 
wyposażone w sprzęt umożliwiający grę w 
piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę oraz 
inne zespołowe gry, zabawy i imprezy spor-
towe. 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

Głównym założeniem programowym 
wykorzystania boiska sportowego jest 
jego ogólnodostępność. Zgodnie z przy-
gotowanym przez gminę programem pn: 
„Boisko jako przestrzeń integracji spo-
łecznej” zakłada się cztery podstawowe 
programy wykorzystania boiska:
- zajęcia lekcyjne wychowania fizycznego 
dla uczniów (10 h/dobę od pn-pt.),
- zajęcia sportowe organizowane przez 
Szkolny Klub Sportowy (3xtygodniu po 
godz. 17.00 oraz w soboty od godz. 9.00-
10.30). 
- zajęcia grup zorganizowanych (np.: Lu-
dowy Klub Sportowy, OSP, sekcje LCK, 
zakłady pracy. Klucz od bramy udostęp-
nia grupom dozorca),
- cykliczne imprezy okolicznościowe 
zgodnie z ustalonym kalendarium (m.in. 
Szkolna Parafiada, Jak Wojtek został stra-
żakiem, Akcja Lato, Akcja Zima, Wesołe 
Podwórko, Dzień Psa, Dzień Integracji i 
Tolerancji, Dzień Rękodzieła, Dzień Pa-
pieski, Gregorianki, Dzień Dziecka, Kino 
plenerowe). Głównym animatorem tych 
działań będzie Libiąskie Centrum Kultu-
ry.  
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Kardynał Dziwisz w Gromcu
W maju ubiegłego roku Proboszcz Parafii w Gromcu ks. Zdzisław Bury, podczas 
uroczystości poświęcenia placu budowy świątyni przy ul. Traugutta, zaprosił ks. 
Kardynała Stanisława Dziwisza do wmurowania kamienia węgielnego. Były bliski 
współpracownik Ojca Świętego Jana Pawła II właśnie w tym celu ponownie za-
gościł w Gromcu 12 czerwca. W murach powstającej świątyni koncelebrował uro-
czystą Mszę Świętą w intencji parafii i mieszkańców Gromca. W uroczystościach 
wzięli udział m.in. Poseł Tadeusz Arkit, członek zarządu Samorządu Województwa 
Małopolskiego Marek Sowa, Starosta Powiatu Chrzanowskiego Janusz Szczęśniak, 
Burmistrz Libiąża Jacka Latko, Sołtys Gromca Halina Ławczyn i kilkuset miesz-
kańców sołectwa. 

Tak szybki rozwój erygowanej w 2007 roku gromieckiej parafii jest możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców 
sołectwa, którzy budowę kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej wspierają nie tylko materialnie, ale także społeczną 
pracą. 
- Niebywale się cieszę, że z takim poświęceniem budujecie wspólnie ten piękny kościół – skwitował Kardynał Dziwisz. Do czasu 
powstania Kościoła, wierni z Gromca uczestniczą we mszach św. w pobliskiej kaplicy. 

W walce z powodzią
Nie udało się naszej gminie uniknąć skutków powodzi, która w maju objęła znaczną część Polski. Niestety w Gromcu doszło 
do zalania obszaru około 100 hektarów. Tak duże rozlewisko utworzyło się w rejonie ulicy Broniewskiego, powodując zalanie 
znajdujących się tam domostw. Woda wylała też w rejonie ulicy Kossaka. 
Choć remontowane niedawno wały na Wiśle znakomicie trzymają, ulewne deszcze spowodowały spłynięcie znacznych mas 
wody z okolic. Doszło też do podejścia wód gruntowych i to doprowadziło do powodzi w Gromcu. 
Oczywiście nie pozostawiono pokrzywdzonych samym sobie. Na pomoc ruszyły zastępy wszystkich jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, strażacy z PSP w Chrzanowie i mieszkańcy. Przystąpiono do budowy barykad z wor-
ków z piaskiem i innych materiałów, a także do odpompowywania wody przy pomocy urządzeń strażackich i tych pożyczonych 
z Zakładu Górniczego „Janina” oraz  trzebińskiej Rafinerii. Trzydzieści pomp odprowadzało wodę z prędkością ponad 60 tysięcy 
litrów na minutę! Dodatkowy rurociąg  zbudowali też pracownicy libiąskiej kopalni. 
Pod patronatem Burmistrza Libiąża zorganizowano w naszej gminie pomoc dla powodzian. Dary dla poszkodowanych przyj-
mują:
- Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu (ul. Górnicza 11) od po-
niedziałku do piątku 12:00-16:00, tel. (505) 727-068, (32) 627-35-
28, (32) 627-78-25 
- Budynek Parafialny przy parafii Przemienienia Pańskiego (ul. 
Oświęcimska 79) w środy od 17:00-18:00, tel. (516) 222-585, a 
poza godzinami przyjęć kontakt z wychowawcą na piętrze budyn-
ku 
- Miejskie Centrum Medyczne - siedziba Stowarzyszenia „Nadzie-
ja” (parter od strony Apteki) przyjmuje dary od poniedziałku do 
piątku 9:00-12:00 tel. (606) 632-341. 
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzano-
wie wyznaczył placówki do realizacji szczepień przeciwtężco-
wych dla osób poszkodowanych i biorących udział w likwidacji 
skutków powodzi. Na terenie gminy Libiąż szczepienia wykonują 
następujące placówki:
  - Miejskie Centrum Medyczne Przychodnia w Libiążu, ul. 9 Maja 2,  tel. 32/627 14 21, 32/627 73 75
  - Miejskie Centrum Medyczne Ośrodek Zdrowia w Gromcu, ul. Broniewskiego 2,  tel. 32/627 32 74  

fot. PSP Chrzanów



Kurier Libiąski nr 51, 2010 r.

- KURIER LIBIĄSKI -

Artystyczne jubileusze
- Kto jest ważniejszy: orkiestra czy dyry-
gent? Oczywiście, że orkiestra bo ta jakoś 
sama zagra, a dyrygent nie…. – takimi 
anegdotami sypał podczas jubileuszowe-
go koncertu inaugurującego Dni Libiąża 
2010 Antoni Mizia, długoletni dyrygent 
Orkiestry Górniczej libiąskiej kopalni 
„Janina”. 
Ambitnym i wszechstronnym repertuarem 
wraz z wysokim poziomem artystycznym 
muzyczny jubilat święci 65 lat swojej dzia-
łalności i wkracza w nowy okres z nadzieją, 
że będzie on równie pomyślny, jak ten do-
tychczasowy. 
Występująca dziś pod nazwą Orkiestra Dęta 
PKW S.A. ZG „Janina” powstała w 1945 
roku z inicjatywy górników - pasjonatów 
gry na instrumentach dętych. Tworzeniem 
zespołu zajęły się znane z tradycji muzycz-
nych rodziny Fryszerów i Łagodów. Debiu-
tancki występ orkiestry miał miejsce pod-
czas pierwszomajowego pochodu w 1945 r. 
Wraz z rozwojem największego w Libiążu 
zakładu pracy zwiększała się liczebność 
orkiestry i rósł jej poziom artystyczny. 
Oficjalnie za pierwszego dyrygenta uznaje 
się Józefa Augustynka. Jego następcą był 
Adam Krzywoń, a od 1978 r. libiąska orkie-
stra Górnicza gra po dziś dzień pod batutą 
Antoniego Mizi. W 65-letniej historii Or-
kiestra Górnicza notowała na swoim koncie 
zarówno sukcesy, jak i okresy regresu. W 
trudnych chwilach zawsze mogła jednak 
liczyć na władze Kopalni, dzięki której 
zespół mógł systematycznie pracować i re-
prezentować gminę Libiąż na licznych kon-
certach. Efektem tej pracy są takie osiąg-
nięcia jak:16-krotne I miejsca, 6 krotnie II 
oraz liczne wyróżnienia w konfrontacjach 
muzycznych na różnych szczeblach; 4 na-
grania w Polskim Radiu w Katowicach. Ze-
spół z dużym uznaniem koncertował też w 
Czechosłowacji, NRD i we Francji. Średnio 
w roku orkiestra występuje około 50 razy. 

Na tak znaczące osiągnięcia zespołu składa 
się wiele elementów. Wśród nich wymienić 
należy wzorowy mecenat dyrekcji kopalni 
oraz ciężką pracę całego zespołu przy du-
żym zaangażowaniu dyrygenta.

Swój artystyczny jubileusz orkie-
stra święciła wspólnie z libiąskim chórem 
Canticum Canticorum, który obchodzi 
dwudziestolecie pracy artystycznej. Zało-
żony i prowadzony przez organistę Piotra 
Ciułę zespół działa przy parafii Św. Barba-
ry w Libiążu. Od początku swojego istnie-
nia angażuje się w życie kulturalne miasta 
organizując koncerty i różnego rodzaju 
spotkania muzyczne takie jak m.in. koncert 
kolęd w Święto Trzech Króli czy włączając 
się w Biesiadę Patriotyczną 11 listopada. 
Chór nie ogranicza się tylko do działalności 
na terenie naszej gminy, ale bierze udział 
podczas uroczystości kościelnych w róż-
nych miastach na terenie archidiecezji kra-
kowskiej oraz w ramach działalności Fede-
racji Caecilianum (Cecylianum) na terenie 
całego kraju. Nie czekając na otwarcie gra-
nic unii Europejskiej koncertował w Niem-
czech, w Czechach, na Słowacji, w Austrii, 
na Węgrzech, we Francji we Włoszech, 
nawiązując nowe przyjaźnie z chórami z 
Ludgerowic, Trsteny, Rouvroy i Corciano, 
znacząco przy-
czyniając się 
do podpisania 
międzyna ro -
dowej umowy 
p a r t n e r s k i e j 
pomiędzy Li-
biążem a wło-
skim miastem 
Corciano..
Canticum Can-
ticorum doro-
bił się statusu 
muzycznej wi-
zytówki Libią-

ża. Obecnie tworzy go 58 osób i dyrygent. 
Na pierwszą próbę w 1990 roku przyszły 
22 osoby. Najliczniejszy skład chór liczył 
w roku 2007, kiedy to tworzyło go aż 108 
osób! W ciągu 20 lat śpiewało w chórze 250 
osób. Najmłodszy chórzysta miał 4 lata, a 
najstarszy 82. Teraz średni wiek członków 
zespołu wynosi 35 lat
Dwadzieścia lat twórczej pracy pod batutą 
Piotra Ciuły przerodziło się w bogaty reper-
tuar liczący ponad 250 utworów w 7 języ-
kach. Chór dał ponad 400 koncertów czyli 
około 20 występów rocznie. Od 14 lat chór 
organizuje obozy wakacyjne, a przez cały 
czas swojej działalności wycieczki, reko-
lekcje oraz spotkania, podczas których po-
znaje muzykę, zwyczaje i kulinaria innych 
krajów. 

Jubileusz obu znakomitych i mocno 
zakorzenionych w kulturze i historii naszej 
gminy zespołów był okazją do ich popiso-
wych występów. Inaugurując tegoroczne 
Dni Libiąża chór i orkiestra zaprezentowały 
zarówno repertuar klasyczny, jak również 
standardy muzyki rozrywkowej. W finale 
imprezy Chór i Orkiestra wykonały wspól-
nie fragment opery „Nabucco” Giuseppe 
Verdiego i „Marsz Radetzky’ego” Johana 
Straussa syna.

Dzień dziecka z LCK
Moc atrakcji i dużo dziecięcego uśmiechu towarzyszyło imprezom dla najmłodszych zorganizowanych z okazji święta dzieci na terenie 
gminy Libiąż.
W  LCK 1 czerwca aktorzy teatru „Art-Re” dla około 150 dzieci zagrali zabawny spektakl „Dr Dolittle i przyjaciele”. Były też gry, zabawy 
i słodkie niespodzianki. Można było także przejechać się na konikach ze Szkółki Jeździeckiej „Tęcza” Ilony Kosowskiej oraz obejrzeć 
film animowany „Artur i zemsta Maltazara”. Przy Domu Kultury w Żarkach czekały zabawy i konkursy oraz słodkie niespodzianki. 
Impreza z okazji Dnia Dziecka w Gromcu odbyła się na boisku przy Świetlicy LCK w poniedziałek 31 maja. Gromadka miejscowych 
dzieci uczestniczyła i zdobywała nagrody i słodycze w konkursach i zabawach sportowych. Najmłodsi mieszkańcy Kosówek swoje 
święto obchodzili 2 czerwca na placu przy tamtejszej świetlicy LCK, gdzie czekały na nich 
konkursy i zabawy z nagrodami wraz ze słodkim poczęstunkiem. Wspólnie ze Szkółką 
Jeździecką „Tęcza” LCK zorganizowało „Tęczowy Piknik Rodzinny”. W programie 
imprezy były między innymi mini zawody w skokach na koniach przez przeszkody, 
pokaz tresury psów w wykonaniu Karoliny Derendarz, pokaz łuczniczy, gry i zabawy dla 
najmłodszych, przejażdżki na kucykach i ognisko. Koło Libiąż Miasto - Polskiego Związku 
Wędkarskiego na zalewie Żarki przygotowało 27 czerwca wędkarskie zawody spławikowe 
dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat. Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów 
„Przyjaźń”, Dom Kultury w Żarkach i Spółka Pastwiskowa zorganizowały 19 czerwca VIII 
Rajd Rowerowy Trzech Pokoleń oraz imprezę z okazji Dnia Dziecka na placu zabaw ul. 
Pstrowskiego (Gronówek). 
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Ogłoszenia drobne:
Przegrywanie z kaset wideo i kaset z kamer miniDV i Hi8 na 
DVD. Tel. 600 773 167, 032 6271 070
Sprzedam lustrzankę cyfrową Sony A330 - tel. 514 781 658
Sprzedam TV LCD Thomson 26 cali z pilotem - 600773167

Sportowy jubileusz
Tegoroczne Dni Libiąża były znakomitą okazją do uczczenia jubileuszu Klubu Sportowego GKS „Janina”, który w tym roku 
obchodzi 65 rocznicę powstania. Z tej okazji do Libiąża zawitały władze piłkarskich centrali szczebla Małopolskiego, Wadowi-
ckiego i Chrzanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej, którzy na ręce 
prezesa klubu Henryka Szyjki złożyli gratulację i pamiątkowe sta-
tuetki. Uchwałą prezydium chrzanowskiego Podokręgu Piłki Noż-
nej „Złote Odznaki Honorowe” otrzymali Piotr Budzisz, Jarosław 
Łabęcki i Henryk Szyjka. „Brązowymi Odznakami Honorowymi” 
odznaczono Andrzeja Kosa, Andrzeja Moćko, Roberta Saternusa, 
Roberta Smoka i Mirosława Sobienia. 
„Dziękując za dotychczasową współpracę, zaangażowanie, życzliwość oraz stałą obecność w życiu sportowym i społecznym 
gminy, życzenia wszelkiej pomyślności satysfakcji z tej wyjątkowej sportowej pasji oraz wielu laurów i zwycięstw” w imieniu 
libiąskiego samorządu złożyli Burmistrz Jacek Latko, Wiceburmistrz Jarosław Łabęcki,  Poseł Tadeusz Arkit . – Dziękuję wszyst-
kim, którzy przez te lata tworzyli nasz klub, a szczególne podziękowania kieruję na ręce władz Libiąża i sponsorów, których 
wsparcie pozwala nam w tym roku walczyć o upragniony awans do III ligi – skwitował prezes klubu. 
Sportowym akcentem jubileuszu był mecz piłkarski rozegrany pomiędzy byłymi zawodnikami klubu a reprezentacją Samorządu 
Libiąża z zaproszonymi gośćmi. W drużynie oldbojów wystąpili: Zbigniew Chylaszek, Kazimierz Jurkiewicz, Robert Smok, Bo-
gusław Kaszuba, Mirosław Bielawski, Stanisław „Netzer” Dwornik, Wiesław Liszka, Jarosław Smok, Kazimierz Bolek, Andrzej 
Moćko, Madrin Piegzik, Dariusz Szyjka, Andrzej Wesołowski i Andrzej Kos. Naprzeciw nim stanęli samorządowcy reprezen-
towani przez Burmistrzów Libiąża i Posła Tadeusza Arkita, radnego Zygmunta Sroki, pracownika UM w Libiążu Bartosza Wa-
ligóry oraz zaproszonych gości Aleksandra Wierzby (Biznesmen), Bartłomiej Kosowski (nauczyciel w-f), Remigiusz Jałocha, 
Leszek Latko i Ireneusz Armatys (PKW S.A.), Maciej Matusik (były piłkarz Alwerni), Mieczysław Szczurek i Stanisław Bąk 
(byli zawodnicy Górnika Siersza), Paweł Budniak (reprezentant Polski w futsalu) oraz Rafał Szkółka (były piłkarz „Janiny”). 
Mecz lepiej rozpoczęli Oldboje, którzy objęli prowadzenie po golu Madrina Piegzika. Tuż przed końcem pierwszej połowy wy-
równał Aleksander Wierzba. Po zmianie stron ten sam zawodnik po asyście Burmistrza Jacka Latki wyprowadził „samorządow-
ców” na prowadzenie. Na 3:1 z podania A. Wierzby podwyższył Bartosz Waligóra. Kontaktową bramkę zdobył Madrin Piegzik, 
który chwilę potem wykonując rzut wolny trafił w słupek. Wynik meczu na 4:2 ustalił Bartłomiej Kosowski. 

Frekwencja na medal!
Z udziałem re-
kordowej ilo-
ści ponad 600 
u c z e s t n i k ó w 
przebiegła w Li-
biążu tegoroczna 
edycja ogólno-
polskiej akcji 
„Polska Biega”. 
Tym razem im-

prezę zorganizowano nie na terenach leśnych, a w samym 
centrum miasta. Bieg tak znacznej ilości osób ulicami osiedla 
Flagówka był jeszcze lepszą okazją do promocji nie tylko sa-
mej akcji, ale również zdrowego trybu życia. Był też nie lada 
wyzwaniem logistycznym, ale dzięki wspaniałej postawie li-
biąskiej Policji i Ochotniczych Straży Pożarnych z Libiąża 
Wielkiego i Moczydła udało się zabezpieczyć całą trzykilo-
metrową trasę biegu. Tradycyjnie organizacji imprezy podjęło 
się Libiąskie Centrum Kultury i Szkolny Związek Sportowy 
na czele z koordynatorem akcji nauczycielem wychowania 
fizycznego w SP nr 3 Janem Matysikiem. Patronat honorowy 
nad tym sportowym wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP Ta-
deusz Arkit, którego tym razem zatrzymały obowiązki służ-
bowe. Całą trasę biegu dzielnie pokonali natomiast Burmistrz 
Libiąża Jacek Latko, jego zastępca Jarosław Łabęcki i Prze-
wodniczący libiąskiej Rady Miejskiej Bogusław Gucik, który 
jako nauczyciel w-f i Prezes Szkolnego Związku Sportowego 
przeprowadził poprzedzającą bieg rozgrzewkę. O oprawe 
artystyczną imprezy zadbało Studio Tańca Flash LCK, któ-
rego tancerki zaprezentowały efektowne układy taneczne. 
Dla wszystkich biegnących czekał na mecie poczęstunek w 
postaci drożdżówek, które dofinansowała Cukiernia „Nata” 
z Libiąża i woda mineralna ufundowana przez LCK. 

Sukcesy taneczne w sezonie 2009/10
Studio tańca „FLASH” działające przy Libią-
skim Centrum Kultury pod okiem instruktorów 
Anny i Jacka Kremerów odniosło znaczące suk-
cesy w kończącym się sezonie. Do najważniej-
szych można zaliczyć:
- 1 miejsce zespołu BĘC w kategorii show dan-
ce i cheerleaders na festiwalu Rytmy Ulicy w 

Brzeszczach
- Wyróżnienie I stopnia na Powiatowym Festiwalu w Chrzanowie
- Brązowy Aplauz na Międzynarodowym Festiwalu w Koninie
- Najwyższe wyróżnienie „S” dla zespołu PULS na festiwalu 
powiatowym w Chrzanowie
- Tytuł „SUPER TALENT MAŁOPOLSKI” dla solistek JOAN-
NA KREMER i KATARZYNA HORAWA, dla duetu JOANNA 
KREMER – KATARZYNA HORAWA oraz dla mini formacji 
IMPULS
- Mistrzostwa Polski Dance Show w Kaliszu – 5 miejsce due-
tu JOANNA KREMER – KATARZYNA HORAWA, 6 miejsce 
mini formacji IMPULS oraz brązowy medal solistki JOANNY 
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Drugie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
Działalność Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki, istniejącego przy MBP w Libiążu, 
została zapoczątkowana w tegorocznym  
Tygodniu Bibliotek. Pasjonatom litera-
tury zaproponowaliśmy szereg książek 
autorów polskich i zagranicznych. Na cy-
klicznych spotkaniach omawiać bedzie-
my wybrane przez klubowiczów lektury. 

W czerwcu wybraliśmy im zbiór opowiadań  Jerzego Pilcha pt. „Moje pierwsze 
samobójstwo” i choć większość z nich znała już twórczość tego autora to nie oby-
ło się bez porównań do pozostałych jego utworów, a nawet do biografii. Książka 
wywołała sporo emocji . Uczestnicy spotkania, które miało miejsce 19 czerwca, 
wyrażali swoje opinie, wyciągali wnioski, porównywali ze swoimi wspomnie-
niami i doświadczeniami. Niektórzy przyznali, iż poczatkowo ich nastawienie do 
książki było sceptyczne  i trudno im było przebrnąć  przez niektóre opowiada-
nia. Jednak ciekawość spowodowała, że czytając do końca zyskali zupełnie inny, 
nowy punkt widzenia przedstawionych problemów.
Po dwugodzinnej dyskusji nasi klubowicze zgodnie przyznali, iż książka godna 
jest przeczytania i polecenia innym osobom.

Stoisko promocyjne libiąskiej biblioteki 
podczas Dni Libiąża

Podczas tegorocznych Dni Libiąża - w niedzielę 13 czerw-
ca na Placu Słonecznym mieszkańcy Libiąża odwiedzający 
stoisko Miejskiej Biblioteki Publicznej mogli w ramach zor-
ganizowananego kiermaszu książek nabyć ciekawe pozycje 
w atrakcyjnych cenach . Najmłodsi natomiast brali udział w 
literackich quizach i zabawach.

Czytamy dzieciom
Z okazji Dnia Dziecka bibliote-
ka zorganizowała cykl spotkań 
dla najmłodszych w ramach akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”, 
które odbywały się w Bibliotece 
Głównej w Libiążu oraz w filiach 
MBP. Do programu zaproszono 
przedstawicieli różnych pasji i za-
wodów. Dzieciom czytali:  sołtys 
Gromca – pani Halina Ławczys, 
kapitan Wojciech Rapka - rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, 
przedstawiciele Koła Pszczelarskiego w Libiążu: Józef Twaróg i Władysław Dudek, 
Kazimierz Sroka – prezes OSP Żarki,  Jan Wojtal – prezes OSP w Libiążu. Naszą 
bibliotekę odwiedziło 179 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.

Nowości czytelnicze
Monika Szwaja „Zupa z ryby fugu”
Ryba fugu jest bardzo smaczna, ale jeśli będziemy obchodzić się 
z nią nieostrożnie - możemy otruć siebie i współbiesiadników. Na 
śmierć. Podobnie z naszym życiem. Jest ono jak potrawa dla inte-
ligentnych. Trzeba zawsze myśleć o tym, co robimy, jakie decyzje 
podejmujemy - choćby targały nami szekspirowskie zgoła emocje 
- inaczej może się tak zdarzyć, że ktoś (my sami?) zapłaci wysoką 
cenę za nasz brak rozwagi. 

Emilie Beaumont  „Strażacy”
Książka przeznaczona dla wszystkich malców – nie tylko tych, któ-
rzy pragną zostać strażakami. Piękne ilustracje i przystępne teksty 
pozwolą dzieciom dowiedzieć się różnych ciekawostek o ludziach, 
na których można liczyć w trudnych sytuacjach. Mali czytelnicy 
dowiedzą się, kiedy należy wezwać straż pożarną, jakiego sprzętu 
używają ratownicy, a także poznają historię tej trudnej profesji oraz 

używanych przez strażaków wozów i mundurów. 

Bogusław Wołoszański „Honor żołnierza 1939”
W sześciu rozdziałach przedstawiony gorzki obraz września 1939 
roku. Wstrząsająca polityczna gra europejskich mocarstw przeciw-
ko odradzającej się Polsce. Nieudolność Sztabu Głównego, który 
posiadał największe niemieckie tajemnice, ale stracił najcenniejsze-
go agenta wywiadu. Zdeterminowanie dwustu polskich obrońców 
Westerplatte. Odwaga kawalerzystów, którzy potrafili zniszczyć 
blisko setkę niemieckich czołgów w boju pod Mokrą, o czym dziś 

często zapominamy. Brak wojennej wyobraźni u Naczelnego Wodza, który nie zgo-
dził się na proponowany przez generała Tadeusza Kutrzebę manewr, mogący zmienić 
bieg kampanii wrześniowej. 

Uwaga!
W okresie wakacyjnym Miejska Biblioteka Publiczna 
w Libiążu zmienia godziny otwarcia swoich placówek 
dla Czytelników: 
Biblioteka Główna w Libiążu: poniedziałek – piątek w 
godz. 8.00 – 16.00  (w soboty nieczynne)
Filia nr 1 w Żarkach: poniedziałek, środa, czwartek w 
godz. 13.00 – 16.00
Filia nr 2 w Libiążu: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 
– 14.00 (od 21 czerwca do 16 lipca – nieczynne)
Filia nr 3 w Gromcu: poniedziałek – piątek w godz. 
15.00 – 19.00  (od 1 do 23 lipca – nieczynne)

LATO z KSIĄŻKĄ
Biblioteka zaprasza dzieci i młodzież na spotkania 
pod wspólnym hasłem „Lato z książką”, które przez 
całe wakacje prowadzone będą w Bibliotece Głów-
nej oraz wszystkich filiach MBP. Proponujemy na-
szym najmłodszym czytelnikom udział w zajęciach 
literackich i plastycznych, podczas których będziemy 
wspólnie czytać wybrane książki, organizować kon-
kursy, zabawy i quizy związane z literaturą dziecięcą 
i młodzieżową oraz wycieczki po najbliższych oko-
licach. 
Program zajęć z cyklu „Lato z książką”:
Biblioteka Główna – wtorki, czwartki godz. 11.00
Filia nr 1 w Żarkach – środy godz. 14.00 
Filia nr 2 w Libiążu –  środy – godz. 11.00 (od 21 
lipca)
Filia nr 3 w Gromcu –  wtorki, czwartki – godz. 16.00 
(od 27 lipca)

Wystawy
W ramach wakacyjnej akcji zachęcamy także do 
obejrzenia wystaw:
− „Nasze podróże” to wystawa pocztówek z różnych 
stron świata, na którą zaprasza Galeria Mikro MBP;
− Filia w Gromcu zaprasza natomiast na wystawę 
modelarską.
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15 lat WTZ w Libiążu
Wszystko zaczęło się W 1993 roku gdy ks. 
Prezes Tadeusz Isakowicz – Zaleski wraz 
z Zarządem Krajowym Fundacji im. Brata 
Alberta powołał grono przyjaciół Fundacji 
w Libiążu i udzielił pełnomocnictwa na 
zorganizowanie Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Libiążu. Uchwałą ówczesnej Rady 
Miejskiej w Libiążu gmina Libiąż przeka-
zała budynek po Ośrodku Zdrowia przy ul. 
Piłsudskiego 4, który po dziś dzień służy 
jako siedziba Warsztatu. Prace związane z 
jego adaptacją trwały 2 lata i były finanso-
wane przez Gminę Libiąż, Kopalnię Węgla 
Kamiennego ,,Janina’’ oraz PEFRON. Ofi-
cjalnie libiąski WTZ rozpoczął swoją dzia-
łalność 1 lipca 1995 roku. 
Od 15 lat WTZ zajmuje się rehabilitacją 
zawodową i społeczną 30 osób z niepełno-
sprawnością intelektualną i sprzężeniami 
w wieku od 18 roku życia zamieszkałych 
w Libiążu, Chrzanowie, Żarkach, Grom-
cu, Zagórzu i Bobrku, zmierzającą do ich 
ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, 
niezbędnych do prowadzenia niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego na miarę indy-
widualnych możliwości życia.  
Uroczyste obchody 15-lecia Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Libiążu zorganizowano 
9 czerwca w Libiąskim Centrum Kultury. 
W imieniu pracowników i podopiecznych 
organizacji, jej kierownik Piotr Świstak za 
zaangażowanie na rzecz niesienia pomocy 
najbardziej potrzebującym, troskliwość, 
wyrozumiałość i dobroć oraz wspieranie 

działalności WTZ w Libiążu, wręczył po-
dziękowania i upominki zaprzyjaźnionym 
osobom oraz instytucjom. Otrzymali je: 
Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski - Prezes 
Fundacji im. Brata Alberta, Tadeusz Arkit 
- Posłeł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Janusz Szcześniak - Starosta Powiatu 
Chrzanowskiego, Jacek Latko - Burmistrz 
Miasta Libiąż, Jarosław Łabęcki - Wicebur-
mistrz Libiąża, Zbigniewa Kozub - Dyrek-
tor PCPR w Chrzanowie, Dorota Ignacyk 
- Główny Specjalista ds. Rehabilitacji Spo-
łecznej w PCPR w Chrzanowie
Antoni Świstaka Członek Rady Fundacji 
im. Brata Alberta, Kierownika WTZ w Li-
biążu w latach 1995-2007, Tomasz Bębe-
nek - Dyrektor Libiąskiego Centrum Kul-
tury, Bogumiła Buchała Dyrektor - Zespołu 
Szkół w Libiążu, Ewa Kowalska - Dyrektor 
Gimnazjum nr 1 w Libiążu oraz 
Aleksandra Matysik - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Li-
biążu. 
Z okazji jubileuszu swoje talenty 
prezentowali sami podopieczni. 
Zagrał zespół instrumentalny 
„Albert Band”, tworzony przez 
uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Libiąża, Trzebini, 
Chrzanowie, a w solowych wy-
stępach wokalnych zaprezento-
wali się członkowie działającej 
przy libiąskim WTZ ,,Wesołej 
Kapeli’’. Pokazano też prezenta-

cję multimedialną o Warsztacie Terapii Za-
jęciowej w Libiążu, genezie jej powstania, 
spełnianych funkcjach, zadaniach i sposo-
bach ich realizacji. Tradycyjnie można było 
podziwiać wystawę prac plastycznych pod-
opiecznych Warsztatu.  
Po części oficjalnej wszystkich uczestni-
ków na zawody sportowe i wspólne świę-
towanie przy słodkim poczęstunku i grillu. 
Każdy uczestnik mógł wziąć udział w 6 
konkurencjach, z które uczestnicy zdoby-
wali nagrody i medale.  Zawody sportowe 
dały uczestnikom możliwość zdobycia na-
gród i medali.  
- Spotkanie przebiegło w miłej i ciepłej 
atmosferze. Miejmy nadzieję, że będziemy 
mogli spotkać się ponownie za kolejne 5 lat 
na obchodach naszego 20-lecia – podsu-
mował kierownik P. Świstak. 

Święto harcerzy
Z okazji przypadającej na ten rok setnej rocznicy Związku Harcerstwa Polskiego na terenie 
MORS 19 czerwca zorganizowano piknik harcerski, w którym udział wzięli byli obecni i har-
cerze wraz z zaproszonymi gośćmi w osobach Posła Tadeusza Arkita, Burmistrza Libiąża Ja-
cka Latko, jego zastępcy Jarosława Łabęckiego i honorowego obywatela Libiąża, a zarazem 
byłego Dyrektora Kopalni Janina i harcerza Stanisława Ruska. 
Dzięki obecności S. Ruska uczestnicy spotkania mogli usłyszeć niezwykle ciekawe opowieści 
o twórcach skautingu w Polsce małżeństwie Małkowskich, a także o historii harcerstwa w 
powiedzie chrzanowskim.
Tak zwane gawędy harcerskie wygłosili też drużynowy z lat 1945-49 Henryk Pawela, Mariola 
Korcz oraz Lucyna Wszołek, która przedstawiła dzieje libiąskiego harcerstwa po roku 1960. 
- Przerwy między gawędami wykorzystaliśmy na śpiewanie harcerskich piosenek. Przybyli też 
do nas starsi harcerze Maria Barszcz, Andrzej Palka, Andrzej Musiał i Marek Duda. Mogli-
śmy więc powspominać harcerskie czasy. Przygotowaliśmy też wystawę zdjęć, pamiątek i kro-
nik. Druh Zbigniew 
Matlak wystawił 
modele szybowców, 
które latały nad Li-
biążem przed i po 
wojnie pilotowane 
przez adeptów szko-
ły szybowcowej. Nie 
mogło oczywiście 
zabraknąć grochów-
ki – relacjonuje je-
den z organizatorów 
spotkania Stanisław 
Widlarz. 

Zagrali dla „Nadziei”
Zespoły „Knock Down” (rock), „8 
Pigs” (rock), “Heaven Eye’s Dead” 
(black/folk metal) i The Trepp (punk) 
zagrały 15 maja w Libiąskim Cen-
trum Kultury na rzecz Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych „Nadzie-
ja”. Charytatywny koncert współor-
ganizowany przez LCK miał na celu 
zdobycie środków na doposażenie 
placówki w sprzęt rehabilitacyjny 
dla zrzeszonych w organizacji dzieci. 
Grający na imprezie artyści nie tyl-
ko zagrali za darmo, ale także sami 
wsparli libiąską organizację bądź to 
finansowo, bądź przekazując na licy-
tacje autorskie płyty i gadżety zespo-
łów. – Dziękuję serdecznie wszystkim, 
którzy zechcieli nam pomóc zarówno 
zespołom i uczestnikom koncertu w 
LCK jak i wrzucającym do puszek. 
Zgromadzone środki pozwolą nam na 
zakup najpotrzebniejszych urządzeń 
służących do rehabilitacji naszych 
najmłodszych podopiecznych – pod-
sumowała Ewa Sieczkowska - prezes 
Stowarzyszenia „Nadzieja”.  

- KURIER LIBIĄSKI -
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Gminny Konkurs Ortograficzny
Po raz drugi w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Li-
biążu odbył się Gminny 
Konkurs Ortograficzny 
„Gżegżółka” zorganizo-
wany przez Annę Dwo-
rak. Wzięło w nim udział 
15 uczniów z 5 szkół na-
szej gminy. 
W pierwszej części kon-
kursu uczniowie pisali 
dyktando pt. „Wiosenna 
wędrówka”, które naje-
żone było trudnościami 
ortograficznymi. Prawie 
bezbłędny w tej konku-

rencji okazał się Piotr Sędzielewski z KSW, zdobywając 
tym samym tytuł Mistrza Ortografii. Wicemistrzem została 
Zofia Owsiak, również reprezentująca KSW. 
W części drugiej reprezentacje szkół rozwiązywały test za-
dań sprawdzających umiejętności językowe. Tytuł Mistrza 
Języka Polskiego zdobyła drużyna w składzie Katarzyna 
Kazienko, Jakub Stachura i Witold Staszczyk Szkoły Pod-
stawowej  nr 2. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk dyrek-
tor MZA Doroty Fudal i dyrektor SP nr 2 Haliny Kuras. 

Sportowe sukcesy „trójki”
Uczniowie SP nr 3 w Libiążu po wygraniu zawodów rejono-
wych w piłce nożnej 7-osobowej w Oświęcimiu reprezento-
wali nasza gminę 18 czerwca w Kamienicy koło Limanowej 
w finale wojewódzkim. Libiążanie po losowaniu dostali się 
do grupy z  Myślenicami i Miechowem. 
W pierwszym spotkaniu po bardzo zaciętym pojedynku wy-
grali 1:0 z Myślenicami. Następnie zdecydowanie pokonu-
jąc zespół z Miechowa awansowali do spotkania finałowego. 
W finale zmierzyli się z mistrzem 2 grupy - zespołem Tarno-
wa.
- Finał zapowiadał się bardzo trudny, lecz naszym zawod-
nikom udało się pokonać przeciwników 4:0. Tym sposobem 
zdobyli mistrzostwo, a królem strzelców tego turnieju został 
Kacper Szczurek – cieszy się opiekun uczniów Tomasz Sło-
wik. 
Piłkarskie mistrzostwo to nie jedyny sukces uczniów trójki. 
W dniach 13 - 15 czerwca w Lesznie w gronie 32 najlep-
szych zespołów z całej Polski wystąpili w finale krajowym 
Czwórboju Lekkoatletycznego szkół podstawowych. Druży-
na chłopców w składzie: M. Słowik, K. Szczurek, M. Suł-
kowski, D. Zelech, K. Bogacz i P. Pawłowski na obiektach 
Leszczyńskiego Ośrodka Sportowego 2 dni rywalizowali w 
konkurencjach rzutu piłeczką palantową, skoku w dal, biegu 
na 60 m. oraz najtrudniejszej konkurencji - biegu na 1000 m. 
- Po podliczeniu wszystkich wyników chłopcy z naszej szkoły 
zajęli bardzo dobre 19 miejsce w kraju. Trzeba podkreślić, że 
sam udział w tej imprezie i  to nasz ogromny sukces, dlatego 
chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że mogliśmy uczestniczyć w tak prestiżowych zawo-
dach – podsumowuje T. Słowik. 
W klasyfikacji indywidualnej wśród 180 uczestników finału 
krajowego uczniowie SP nr 3  zajęli następujące lokaty: M. 
Słowik - 13, K. Szczurek - 81, M. Sułkowski - 97, D. Zelech 
- 105, K. Bogacz - 122 i P. Pawłowski - 131. 

Konsul Rumunii w Gimnazjum Nr 1 
W ramach od-
bywającego się 
konkursu „Prze-
miany w Euro-
pie Środkowo 
- Wschodniej” 
9 kwietnia do 
Gimnazjum nr 1 
w Libiążu przy-
był Władysław 

Zenon Mirota - Konsul Honorowy Rumunii w Katowicach.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i dyrekcja 
szkoły. Uczniowie zadawali pytania Konsulowi dotyczące rea-
liów pracy dyplomaty, życia w Rumunii oraz stosunków polsko 
– rumuńskich.
Konsul przywitał się po rumuńsku ze słuchaczami i wyjaśnił, że 
Rumuni to nie Romowie. Romowie są mniejszością narodową 
liczącą ok. 600 tys. mieszkańców w 22 milionowym narodzie 
rumuńskim. Konsul przybliżył również uczniom mało znane sto-
sunki między Polską i Rumunią z czasów II wojny światowej:
Uczniowie usłyszeli też jak doszło do zmian polityczno-gospo-
darczych w Rumunii w latach 90 oraz w jaki sposób nastąpił upa-
dek dyktatury Nicolae Ceausescu.

Radosna świetlica 
Oficjalnie zostanie otwarta dopiero we wrześniu ale jeszcze w 
tym roku szkolnym cieszyła dzieci, które z ogromną radością ją 
przyjęły. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Libiążu odnowiła i wyposażyła świetlice w pomoce dydak-
tyczne. 
- Otrzymaliśmy na ten cel kwotę 11.991,00 zł. Musieliśmy jednak 
wnieść 20% wkładu własnego. Świetlicę szkolna została wyma-
lowana, zakupiliśmy nowy dywan, meble, odnowiliśmy stare sto-
liki. W prace zaangażowana była Rada Rodziców. W czerwcu za-
kupiliśmy m.in. takie pomoce dydaktyczne jak zestawy do małej 
i dużej motoryki, układanki, gry, zabawki dydaktyczne i cieszące 
się największą popularnością wygodne siedziska – wyjaśnia Ali-
na Bańkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi. 
Wspomniane środki Szkołą mogła pozyskać dzięki uczestnictwu 
w Rządowym Programie wspierania w latach 2009 – 2014 orga-
nów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków na-
uki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych 
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna 
Szkoła”.
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Mistrzowie z Libiąża!
Wielki sukces odniosła sekcja akrobatyczna UMKS - PMOS Chrzanów w XVI Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży „Mazowsze 2010” w Warszawie, uznawanej za Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych. Podopieczni trenera Marka Starczyńskiego zdobyli drużynowe Mistrzostwo Polski w skokach 
na ścieżce, a indywidualne sukcesy odnieśli startujący w barwach PMOS-u reprezentanci Libiąża Mar-
tyna Biskup i Gabriel Klimek. Oboje są uczniami libiąskiej SP nr 2. Martyna okazała się najlepsza w 
skokach akrobatycznych dziewcząt klasy III, natomiast Gabriel zdobył wicemistrzostwo Polski wśród 
chłopców. 

- SPORT -

Sportowe Dni Libiąża
Trzynastu zawodników przystąpiło do zmagań o Puchar Burmistrza Libiąża, 
będących jednocześnie otwartymi mistrzostwami gminy w tenisie ziemnym. 
Podobnie jak trzy ostatnie turnieje w Libiążu, także i ten zdominowany został 
przez Macieja Marchewkę z Chrzanowa,. który w finale pokonał reprezentanta 
Libiąża Miłosza Pająka. W meczu o trzecie miejsce w Paweł Burliga po jedno-
setowej walce pokonał 6-3 Pawła Myrdko. 
- Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do zameldowania się w Libiążu, na 
osiedlu Flagówka czekają wolne mieszkania – skwitował Burmistrz Libiąża 
wręczając puchar zwycięzcy.         Na stadionie GKS „Janina” w Li-
biążu rozegrano turniej piłkarski młodych adeptów futbolu. Puchar Burmistrza 
Libiąża zdobyli zawodnicy Jadwigi Kraków, drugie miejsca zajął UKS Ruch 
Chorzów. Szkoła Piłkarska Górnik Libiąż I zajęła 3 miejsce, a Górnik Libiąż 
II finiszował na 6 pozycji. Reprezentantów Libiąża przedzieliły ekipy TS Piast 
Cieszyn i MOKSiR Chrzanów. 
Oprócz nagród drużynowych przyznano też wyróżnienia indywidualne. Królem 
strzelców turnieju został strzelec 9 goli Patryk Plewka (Szkoła Piłkarska Górnik 
Libiąż I). Najlepszym zawodnikiem uznano Pawła Schulke (UKS Ruch Cho-
rzów). Najlepszym bramkarzem Maciej Jakubowski (PKS Jadwiga Kraków). 
Przyznano też nagrodę specjalną dla Najmłodszego Bramkarza, którą otrzymał 
Eryk Adamski (Szkoła Piłkarska Górnik Libiąż II). 

    Jedenaście duetów z Gorlic, Bobowej, Krakowa i Libiąża rywalizowało na boi-
skach plażowych MORS w siatkówce plażowej. Do finału imprezy dotarły pary 
Jakub Dziadoń i Sławomir Marzec z Krakowa i gospodarze Konrad Świerzo-
wicz i Marcin Szyszka. Krakowianie postawili wysoko poprzeczkę i pokonali 
reprezentantów Libiąża w jednosetowej walce 21-15. Trzecie miejsce na podium 

rozstrzygnęło się wśród libiążan. Zdobyli je Paweł Ciuła i Łukasz Topa po zwycięstwie nad parą Bartosz Englert i Kamil Kumorowicz. 
Tryumfatorzy z rąk Burmistrza Libiąża Jacka Latko odebrali puchary, pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez LCK.  
    Młodzi szczypiorniści Krakowiaka Kraków, Chrzanovii Chrzanów i dwóch drużyn gospodarzy PMOS SPR Libiąż zmierzyli się w 
turnieju piłki ręcznej. 
Faworytami turnieju były zespoły Libiąża I i Krakowiaka. W bezpośrednim pojedynku górą byli krakowianie i to oni otrzymali Puchar 
Burmistrza Libiąża. Trzecie miejsce w rozgrywkach przypadło Chrzanovii, a drugi libiąski zespół zajął czwarte miejsce. W kategoriach 
indywidualnych turnieju wyróżniono Huberta Sokołowskiego z PMOS SPR Libiąż I (zdobywca największej ilości bramek), Tomasz 
Klimko z Krakowiaka (najwszechstronniejszy zawodnik), a najlepszym bramkarzem uznano Karola Siudę (PMOS SPR II Libiąż). 

Pokazali siłę Libiąża
Świetnie spisali reprezentanci naszej gminy w rozegranych 12 czerwca w Myślachowicach II Otwartych Zawodach Siłaczy Po-
wiatu Chrzanowskiego. Spośród 14 zawodników w trzech kategoriach wagowych libiążanie byli poza zasięgiem konkurencji. 
Dla zawodników przygotowano konkurencję wyciskania sztangi leżąc, martwego ciągu, dźwigania belki, spaceru farmera i 
przerzucania ważącej ponad 300 kg opony z kombajnu. 
We wszystkich trzech kategoriach wagowych tryumfowali nasi przedstawiciele. W kategorii do 80 kilogramów najlepszy był 
Marcin Bębenek. W kategorii 80-100 kg zwyciężył Rafał Cebula, a powyżej 100 kg całe podium zajęli libiążanie w kolejności 
Tomasz Dudek, Piotr Słapa i Arkadiusz Wiejowski. Dla najsilniejszego libiążanina tych zawodów dodatkowy okazały puchar 
ufundował Związek Zawodowy „Kontra” z Zakładu Górniczego „Janina”. 
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Tryumf FC Mokrość
Turniej minipiłki nożnej rozegrany 22 maja przy Libiąskim Centrum Kultury. O ostateczny tryumf w rozgrywkach w kategorii do 15 
lat trzyosobowe zespoły rywalizowały systemem każdy z każdym. Z kompletem zwycięstw pierwsze miejsce w turnieju bezapelacyjnie 
zdobyli zawodnicy drużyny FC Mokrość. Konrad Bogacz, Maciej Słowik i Mateusz Pater nazwę swojej drużyny wymyślili na pocze-
kaniu, ale do samych piłkarskich zmagań byli przygotowani o wiele lepiej. W kolejnych meczach pokonali 8:0 drużynę „Champion” i 
7:0 „Czerwone Koziołki” (Konrad Wojtaś, Dariusz Olejnik, Dawid Bojda). Największy 
opór stawili im zawodnicy „Górnika Libiąż”(Patryk Plewka, Patryk Kosowski i Szymon 
Cholewa), którzy ulegli zwycięzcom 3:5, zajmując ostatecznie drugie miejsce w turnie-
ju. O miejscu trzecim zadecydowała lepsza różnica bramek, bowiem w bezpośrednim 
spotkaniu „Champion” (Adrian Woźniak, Paweł Rutkowski, Sebastian Ślusarz i Damian 
Walor) zremisował z Czerwonymi Koziołkami 1:1, którym ostatecznie przypadło trzecie 
miejsce w zmaganiach organizowanych przez LCK. Czołowe trzy drużyny otrzymały w 
nagrodę pamiątkowe dyplomy, puchary i piłki. 

- SPORT -

Historyczny sukces! 
Trzecia liga, trzecia liga w Libiążu!

Piłkarze GKS “Janina” Libiąż równają sportowym po-
ziomem do infrastruktury stadionu, na którym w dniach 
2-6 sierpnia rozegrane zostaną spotkania w ramach UEFA 
Region’s Cup. 
Rozstrzygając na swoją korzyść mecz z Popradem Muszyna li-
biążanie postawili przysłowiową „kropkę nad i” wprawiając tym 
samym w euforię dwutysięczną publiczność zgromadzoną 27 
czerwca na ostatnim meczu sezonu 2009/10 czwartej ligi mało-
polskiej. W ten sposób nasi piłkarze odnieśli historyczny sukces, 
tym większy, że w gronie czwartoligowców byli beniaminkiem!
Tak się złożyło, że obie drużyny miały szansę na awans. Janinie wy-
starczał remis, natomiast muszynian interesowały tylko trzy punkty. 

Po bezbramkowej pierwszej połowie, wynik spotkania po kapitalnej asyście Dawida Chylaszka otworzył wprowadzony w przerwie Łu-
kasz Pactwa. Potem do głosu doszli goście, którzy dopięli swego wyrównując w 63 minucie. Na szczęście ich radość nie trwała długo, 
bowiem już trzy minuty później ponowna asysta D. Chylaszka otworzyła drogę do bramki Dawidowi Adamczykowi. Podopieczni Woj-
ciecha Skrzypka poszli za ciosem i w 73 minucie po znakomitym strzale z ostrego kąta na 3:1 podwyższył Przemysław Niewiedział. 
W tym momencie libiąscy kibice mogli już rozwinąć specjalnie przygotowaną na tę okazję olbrzymią famę z napisem III liga. Gości 
dobił 5 minut przed końcem Ł. Pactwa. Po końcowym gwizdku sędziego w górę powędrowały ręce zawodników, trenerów, działaczy 
i rzeszy kibiców, a także korki od szampana. Podrzucano też trenera Wojciecha Skrzypka, a nawet gospodarza stadionu! Piłkarzom i 
działaczom GKS „Janina” gratulujemy awansu i życzymy kolejnych sukcesów. 

Gościnny Libiąż
Z udziałem 5 drużyn rozegrano w Libiążu Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Libiąża. Wystartowały w nim ekipy Mikasa 
Chełmek, Bobasy Libiąż, FPC Ciuła Libiąż, Ósemka Chrzanów 
i UKS Brzeszcze. O pierwszym miejscu w zmaganiach toczo-
nych systemem każdy z każdym dopiero bezpośredni pojedynek 
pomiędzy UKS Brzeszcze, a Mikasą rozstrzygnął o zwycięstwie 
w całym turnieju. Wcześniej obie drużyny miały na koncie po 
trzy zwycięstwa. Ostatecznie swoją wyższość udowodnili gra-
cze z Brzeszcz, zdobywając tym samym Puchar Burmistrza 
Libiąża. Trzecie miejsce w zawodach przypadło siatkarzom 
Ósemki Chrzanów, w których szeregach zagrała jedyna grająca 
w turnieju kobieta. Gościnne libiąskie drużyny rozstrzygnęły 
między sobą bój o czwarte miejsce w turnieju. Zdobyła je ekipa 
FPC Ciuła po zwycięstwie w dwóch setach z Bobasami. 
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Ekowiosna 2010
Jedenaście zespołów teatralnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Małopolski zaprezen-
towało się na deskach sceny Libiąskiego Centrum Kultury w dniach 20-21 w ramach corocznego 
Wojewódzkiego Przeglądu Przedstawień Ekologicznych. Pierwszego dnia jurorzy w składzie Ur-
szula Słowik – nauczyciel Zespołu Szkół w Libiążu, Mirosława Piotrowska – teatrolog i Dy-
rektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini, Magdalena Szklarz – Inspektor 
Wydziału Ochrony Środowiska Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu, Bożena Kikla – Kie-
rownik Działu Merytorycznego Libiąskiego Centrum Kultury i Bożena Szumniak – Pracownik 
Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, oceniali zespoły teatralne 
kategorii szkół podstawowych. Komisja konkursowa w tej kategorii pierwsze miejsce przyznała 
klasie VI Szkoły Podstawowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, za „Eko-
bajkę z duszą” przygotowaną pod kierunkiem Jolanty Sochackiej. Przedstawienie „Potrzebują 
nas kasztany, czyli tropiciele na tropie Szrotówka” szkolnego teatrzyku „Ale heca” ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławicach pod kierunkiem Agaty Skotnicznej zdobyło 
druga nagrodę przeglądu. Trzecie miejsce przyznano klasom II c i III b Szkoły Podstawowej nr 3 
w Libiążu za „Przygodę w Krainie Landii” pod opieką Leokadii Rzechowskiej i Katarzyny Lam-
parskiej. Wyróżnienia otrzymały:
- kl. IV SP nr 2 w Libiążu za przedstawienie słowno – muzyczne „Ratujmy Ziemię” pod kierun-
kiem Barbary Ptasińskiej – Klimek i Doroty Lelito, 
- kl. IIIb z ZS w Żarkach, za teatr żywego aktora pt. „Ratujmy naszą ziemię” przygotowane pod 
opieką Barbary Dyl i Moniki Potempy.
- teatrzyk klasowy „Gadułki” ze Szkoły Podstawowa nr 95 w Krakowie za „Wiosenne porządki” 
- przedstawienie słowno – muzyczne oparte na znanych wierszach poetów i ich przeróbkach (opie-
kunowie: Maria Antoniuk, Dominika Gwordys, Jolanta Niemczyk).
Jury przyznało też wyróżnienia indywidualne za najciekawsze kreacje aktorskie. Otrzymali je 
Aleksandra Bartosik za rolę „Ziemi” ze Szkoły Podstawowa nr 2 w Libiążu, Kinga Jamrowska 
- „Sędzina” w przedstawieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu, a także Zofia Owsiak 
(w roli „Smoka”) oraz Anita Wziętek jako „Magik – chemik” ze Szkoły Podstawowej Katolickie-

go Stowarzyszenia Wychowaw-
ców w Libiążu. 
Drugiego dnia imprezy jury w 
składzie Damian Łęcki - opera-
tor kamery i grafik komputero-
wy, Barbara Ptasińska – Klimek 
- nauczyciel biologii ze SP nr 2 
w Libiążu oraz Karol Mroziew-
ski - instruktor Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury 
w Trzebini - miłośnik fotografii 
i filmu przyznali wyróżnienie I 
stopnia dla zespołu teatralnego 
„BEZ SCENY” z Gimnazjum 
nr 1 im. Św. Kingi w Bochni” 

za spektakl „O bio i energioróżnorodności” 
przygotowany pod kierunkiem Agnieszki 
Kaźmirek. Wyróżnienie II stopnia otrzymał 
Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie za 
„Rozprawę ze śmieciami” pod kierunkiem 
Alicji Czarnoty. 
Najlepsze zespoły teatralne, dzięki niezwykłej 
hojności partnerów przeglądu – Starostwu Po-
wiatowemu w Chrzanowie i Urzędowi Miej-
skiemu w Libiążu, a także sponsorom, który-
mi byli RAFINERIA TRZEBINIA– Zdzisław 
Pisarek, GOŚCINIEC „NA ROZDROŻU” w 
Libiążu – Urszula Kania, F.P. „INWESTMEN” 
– LIBIĄŻ – Bogdan Jabłoński,  „BIURO 
– MAX” S.C. – CHRZANÓW – Agnieszka i 
Tomasz Gumkowscy, PAŃSTWOWE GOSPO-
DARSTWO LEŚNE – NADLEŚNICTWO 
– CHRZANÓW – Andrzej Berkowski, APTE-
KA – ŻARKI – Bożena Skalska, „JUKO” S.C. 
– LIBIĄŻ – Jerzy i Andrzej Kozieł, ZARZĄD 
POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO 
– Agnieszka Guzek – Sopczyk, FUNDACJA 
WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZ-
NYCH w Krakowie – Barbara Kraus, otrzyma-
ły atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Młodzi ekologiczni reżyserowie
Libiąskie Centrum Kultury zakończyło pro-
jekt „EcoMove” trwający od marca do czerw-

ca br. W toku 
jego realizacji 
o s i e m n a s t u 
uczestników 
wzięło udział 
w wykładach 

na temat powstawania filmu i ochrony środo-
wiska lokalnego oraz warsztatach montażo-
wych. Dopełnieniem zajęć teoretyczno-prak-
tycznych i dodatkową atrakcją była wyciecz-
ka do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Poznaliśmy 
historię uczelni oraz ciekawostki dotyczące 
studentów i absolwentów, których znamy z 
ekranu telewizji. Oprócz tego zwiedziliśmy 
sale wykładowe oraz studia nagrań. Mieliśmy 
także okazję obejrzeć etiudy studenckie po-
wstałe w PWSFTV i T m.in. samego Roma-
na Polańskiego. Ostatnim etapem trwającego 

projektu była samodzielna praca młodzieży 
nad autorskim filmem ekologicznym. Filmy 
dzieliły się na dokumentalne, reportaże, fabu-
larne, a w ich powstanie zaangażowane były 
osoby pośrednie: znajomi, koledzy, rodzice. 
Prace ocenione zostały przez profesjonalne 
Jury powołane przez LCK i zaprezentowane 
szerszej publiczności podczas projekcji na du-
żym ekranie 21 maja podczas drugiego dnia 
„Eko-Wiosny’2010”.
Najwyżej oceniono film zatytułowany „Ta-
jemnice lasu” Marty Mańki z Gimnazjum nr 
1 w Libiążu, II miejsce zajął film pt. „Desti-
ny” Sylwii Olcoń z Zespołu Szkół w Libiążu, 
III miejsce przypadło Karolinie Atłas za film 
pt. „ Green Libiąż” ze Szkoły Katolickiego 
Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. 
W konkursie wyróżniono prace Edyty Pa-
liwody „E jak Ekologia” i Patrycji Gawor 
„Ekologia” (Zespól Szkół w Libiążu). Projekt 
prowadzony był dzięki środkom z dotacji pro-
gramu „Równać Szanse 2009” Polskiej Fun-
dacji Dzieci i Młodzieży administrowanego 
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wol-
ności. Wysoki poziom merytoryczny i prak-
tyczny wykładów oraz warsztatów możliwy 
był dzięki instytucjom i osobom współpra-
cującym z LCK: Zespołem Szkół w Libiążu, 
Południowym Koncernem Węglowym S.A. w 
Jaworznie, Damianem Łęckim – operatorem 
kamery i grafikiem komputerowym, Barbarą 
Ptasińską – Klimek – nauczycielką SP nr 2 w 
Libiążu, Marcinem Bożkiem – kierownikiem 
Działu Ochrony Środowiska ZG „Janina” w 
Libiążu. 

Koordynator projektu Monika Widlarz

www.lck-libiaz.pl - KULTURA -
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