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POŻYCZKA DLA KOBIET

  do 100 tys. zł pożyczysz  
bez zabezpieczeń,  
nawet na 10 lat

  możesz skonsolidować  
kilka drogich kredytów w 1 tani

ROZWAŻNA  
I ROMANTYCZNA 
POŻYCZKA

Pożyczka dla zamężnych Pań w wieku 35-50 lat, zatrudnionych na umowę o pracę na czas 
nieokreślony. Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 
7776 zł, liczba rat: 29, oprocentowanie nominalne: 4,9%, składka na ubezpieczenie na życie: 833,14 zł, 
opłata przygotowawcza: 648 zł (7%), kwota odsetek: 576,59 zł, RRSO: 21,59%, rata: 339,09 zł, 
całkowity koszt: 2057,73 zł, całkowita kwota do zapłaty: 9833,73 zł. Maksymalna kwota pożyczki 
to 100 tys. zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 20.02.2015 r.

4,9%
PROMOCJA
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JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH
Libiąż, 27 stycznia 2015 r.
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Jubileuszowe Pary Małżeńskie:
Złote Gody (50 lat małżeństwa): Janina i Robert Bębenkowie, Helena i Edward Białkowie, Kry-
styna i Józef Cyziowie, Krystyna i Fryderyk Dęboszowie, Stanisława i Bronisław Doległowie, 
Zofia i Władysław Drabcowie, Józefa i Bronisław Drzymałowie, Antonina i Jan Glistakowie, 
Elżbieta i Jan Gutowie, Wiesława i Franciszek Horawowie, Maria i Jan Jagodowie, Zofia i Piotr 
Jochemczakowie, Stefania i Kazimierz Kobyłczykowie, Czesława i Józef Lichotowie, Irena  
i Kazimierz Łysakowie, Stanisława i Maksymilian Majkowie, Helena i Władysław Obrzutowie, 
Anna i Kazimierz Pikułowie, Barbara i Stanisław Piotrowscy, Marianna i Zygmunt Piotrow-
scy, Halina i Antoni Plutowie, Zofia i Stefan Skowronkowie, Janina i Władysław Skrzypasz-
kowie, Mieczysława i Stanisław Stopińscy, Krystyna i Czesław Szkółkowie, Augustyna i Jan 
Szumniakowie, Bronisława i Stanisław Szyjkowie, Maria i Antoni Ślęczkowscy, Władysława  
i Mieczysław Zamarlikowie, Krystyna i Józef Ziajkowie, Józefa i Jerzy Zielińscy. 

Diamentowe Gody (60 lat małżeństwa): Gertruda i Józef Balisiowie, Stanisława i Czesław 
Baranowie, Józefa i Władysław Blatoniowie, Kazimiera i Stanisław Chmielowie, Henryka  
i Czesław Lisowscy, Krystyna i Stefan Waligórowie. 

Żelazne Gody (65 lat małżeństwa): Stanisława i Jan Lelitowie.

Znają receptę na udane małżeństwo
Na ślubnym kobiercu ślubowa-
li miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską. W tym postanowie-
niu wytrwali wspólnie 50, 60, 
a nawet 65 lat! Ich imponujące 
rocznice pożycia małżeńskiego 
przypadły w 2014 roku. 

Tradycyjnie Libiąskie Centrum 
Kultury i Urząd Stanu Cywilnego 
w Libiążu przygotowały dla nich 
okolicznościową uroczystość, któ-
ra odbyła się 27 stycznia 2015 r..
- W tych dziwnych czasach je-
steście najlepszym przykładem 
miłości i wytrwałości -  komple-
mentował jubilatów Burmistrz 
Libiąża Jacek Latko. Wspólnie  

z Przewodniczącą Rady Miejskiej 
Bogumiłą Latko i Posłem na Sejm 
RP Tadeuszem Arkitem wręczyli 
małżeństwom odznaczenia Prezy-
denta RP oraz kwiaty i upominki 
od libiąskiego samorządu. Prezen-
tem były też występy artystyczne 
zespołów śpiewaczych „Wrzos”  
i „Zorza” z Żarek. 
Pięćdziesiątą rocznicę ślubu, zwa-
ną inaczej złotymi godami, świę-
towało 31 par. Wśród nich byli 
Państwo Anna i Kazimierz Piku-
łowie. W ich przypadku sprawdzi-
ło się powiedzenie „za mundurem 
panny sznurem”. - Poznaliśmy 
się w lecie na festynie organizo-
wanym na stadionie w Libiążu. 

Odbywałem wtedy obowiązkową 
służbę wojskową w Chełmku. To 
dla mojej żony zostałem w Libią-
żu na stałe – opowiada Pan Kazi-
mierz.
- Wszystko potoczyło się bardzo 
szybko. 28 września Kazimierz 
wyszedł z wojska, a już 1 grudnia 
stanęliśmy przed ołtarzem. Mia-
łam wtedy 18 lat – dodaje Pani 
Anna. 
Państwo Pikułowie jako recep-
tę na udane małżeństwo podają 
przede wszystkim  wyrozumia-
łość, tolerancję i wzajemne ustęp-
stwa. Owocem ich miłości są syn 
i córka, mają także troje wnuków 
i wnuczkę. 
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Burmistrz Libiąża Jacek Latko: 
„Zgodnie z obietnicą - rok 2015 czasem kolejnych inwestycji” . 

Gmina Libiąż ma już uchwalony budżet na 2015 r. – najważniejszy dokument 
wskazujący kierunki rozwoju wspólnoty samorządowej Libiąża, Żarek i Grom-
ca w bieżącym roku. 

Panie Burmistrzu, samorząd Libią-
ża 30 stycznia br. przyjął Uchwałę 
Budżetową na rok 2015. Społecz-
ność gminy oczekuje informacji o 
planowanych inwestycjach. Co nas 
czeka nowego w tym roku?  
Tak, rada miejska w styczniu uchwa-
liła budżet, a dodatkowo w marcu ko-
rektę budżetową zwiększającą środki 
finansowe o wygospodarowaną nad-
wyżkę z poprzedniego roku, w kwocie 
ponad 3 mln zł. Tym samym wydatki 
Gminy Libiąż wyniosą ponad 58 mln 
zł, w tym na same inwestycje przewi-
dziano prawie 8 mln złotych. Wyko-
nane zostaną zadania odpowiadają-
ce na potrzeby mieszkańców, które 
zgłoszone zostały m.in. w czasie prac 
nad Strategią Rozwoju Gminy Libiąż 
na lata 2014-2020. Nacisk położyli-
śmy więc na zakończenie termomo-
dernizacji, inwestycje drogowe, roz-
wój terenów rekreacyjnych, poprawę 
atrakcyjności inwestycyjnej oraz 
przygotowanie gminy do nowej per-
spektywy finansowania unijnego.
Jakie zadania konkretnie zostaną 
wykonane?
Burmistrz: Zakończymy rewitalizację 
przestrzeni miejskiej w rejonie ulic 
Leśnej i Jaworowej w Libiążu wraz 
z adaptacją budynku przy ul. Leśnej 
na cele mieszkaniowe. W wyniku tej 
inwestycji powstanie 14 lokali socjal-
nych. Prawie milion złotych zaplano-
wano na dalszą kompleksową moder-
nizację Domu Kultury w Libiążu, m.in. 
holu, galerii, toalet. Przypomnijmy, 
że wyremontowana w ubiegłym roku 
sala kinowa, w ramach tegorocznego 
budżetu została wyposażona w apa-
raturę umożliwiającą wyświetlanie 
seansów filmowych w technologii 3D. 
Wkrótce uruchomiony zostanie inter-
netowy system rezerwacji i zakupu bi-
letów do kina. Zagospodarowany zo-
stanie teren przylegający do LCK oraz 
skwer w rejonie ul. Górniczej i ul. Ks. 

Pieli. Kwotę 250 000 zł przeznaczono 
na dalszy remont świetlicy w Kosów-
kach, kontynuowane będą remonty w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz 
Świetlicy Środowiskowej.
A co z zapowiadanymi remontami 
dróg, chodników i kontynuacją ka-
nalizacji gminy?
Nowe nakładki bitumiczne zyskają: ul. 
Mickiewicza, ul. Paderewskiego oraz 
odcinki: ul. Orzeszkowej, ul. Pilotów i 
ul. Traugutta. Planujemy przebudowę 
odcinka ul. Zawiszy w Żarkach, drogi 
wewnętrznej - bocznej od ul. Szybow-
cowej, przebudowę chodnika w ul. 
Św. Barbary oraz ul. Leśnej. Przybę-
dzie punktów oświetleniowych na ul. 
Słonecznej i ul. Sosnowej. Wykona-
my projekty budowy przyszłych par-
kingów przy ul. Oświęcimskiej (przy 
cmentarzu) i ul. Jaworowej, a także 
chodników przy ul. Krakowskiej, ul. 
Beskidzkiej oraz ul. Traugutta. Przy-
gotujemy dokumentację projektową 
na przebudowę newralgicznego skrzy-
żowania drogi wojewódzkiej 933 w 
rejonie Poczty Polskiej (np.: budowa 
ronda). Trwają również rozmowy ze 
Starostwem Powiatowym w sprawie 
kapitalnego remontu ul. Sikorskiego. 
Kanalizację planujemy w ul. Koloro-
wej w Libiążu, dodatkowo wspólnie z 
RPWiK sp. z o.o. Chrzanów tworzona 
jest dokumentacja techniczna na bu-
dowę II etapu kanalizacji w Gminie 
Libiąż, która pozwoli pozyskać środki 
unijne z Funduszu Spójności, z  per-
spektywy  2014-2020.
Kurier: W kampanii obiecywał 
Pan poprawę jakości warunków 
nauczania w szkołach i przedszko-
lach. Czy zadania te znalazły się w 
tegorocznym budżecie? 
Tak, większość sal informatycznych 
zostanie wyposażona w nowy sprzęt 
komputerowy. Dalszej termomoderni-
zacji wraz z robotami towarzyszący-
mi zostaną poddane budynki: Szkoły 

Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawo-
wej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 i Zespo-
łu Szkół w Żarkach. Powstanie także 
projekt nadbudowy dachu w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Gromcu.
Gmina Libiąż boiskami sportowy-
mi stoi. Czy powstanie w tym roku 
obiecywane boisko typu Orlik? 
Przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym 
z Oddziałami Integracyjnymi powsta-
nie boisko typu Orlik. Otrzymaliśmy 
wstępną informację o dofinansowaniu 
tego zadania w wysokości 140.000 zł 
przez Urząd Marszałkowski. Nowe 
ogólnodostępne boisko jest odpowie-
dzią na potrzeby licznych, prężnych 
libiąskich klubów sportowych oraz 
młodych zapaleńców sportowych. My-
ślę, że Mieszkańców ucieszy również 
fakt utworzenia „siłowni na powie-
trzu” przy remizie OSP Moczydło, ul. 
Słowackiego i ul. Skalników. Doposa-
żone zostaną place zabaw na terenie 
całej gminy, a przy Zespole Szkół w 
Żarkach powstanie całkiem nowe 
miejsce zabaw dla najmłodszych. Z 
kolei przy ul. Waryńskiego teren pod 
taki plac będzie przygotowywany. 
Reasumując, zgodnie z obietnicą, w tym 
roku czeka nas naprawdę sporo pracy. 
Przed nami okres Wielkanocny...
Tak, wykorzystajmy ten czas na od-
poczynek i spotkania w rodzinnym 
gronie. Życzę Mieszkańcom Libiąża, 
Żarek i Gromca wiele zdrowia, rado-
ści i wiosennej energii pozwalającej 
zmieniać, porządkować, naprawiać 
w sobie i wokół siebie. Jako samo-
rząd czynimy starania, by obiekty 
i przestrzeń gminna była bardziej 
przyjaźniejsza i dostosowana do no-
woczesnych standardów, by jak naj-
lepiej służyła Mieszkańcom.
Dziękuję za rozmowę. 

Więcej informacji nt. tegorocznego 
budżetu znajdziecie Państwo na 

stronie internetowej www.libiaz.pl.
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70 rocznica wyzwolenia Libiąża

Przedstawiciele związków kom-
batanckich, reprezentanci li-
biąskiego samorządu na czele z 
Wiceburmistrzem Jarosławem 
Łabęckim i radnymi, członko-
wie stowarzyszeń, organizacji 
społecznych, delegacje placó-
wek oświatowych oraz miesz-
kańcy uczestniczyli 26 stycznia 
2015 r. w uroczystości okrągłej 
rocznicy wyzwolenia Libiąża z 
rąk hitlerowskich. 

Spotkanie tradycyjnie odbyło się 
przy obelisku na ul. Obieżowej 
upamiętniającym wyzwolenie ist-
niejącego w Libiążu w okresie II 

wojny światowej podobozu Jani-
nagrube. 
- Cieszmy się wolnością, którą 
wielkim cierpieniem okupili dla 
nas Ci, którym przyszło żyć w 
czasach okupacji hitlerowskiej. 
Pamiętajmy o nich, a pamięć o 
tych tragicznych wydarzeniach 
przekazujmy młodym pokoleniom, 
by podobna historia nigdy już nie 
miała miejsca -  powiedział w 
okolicznościowym przemówieniu 
Wiceburmistrz Libiąża Jarosław 
Łabęcki.
Przy obelisku, gdzie wartę ho-
norowa pełnili libiąscy harcerze 
i strażacy OSP Moczydło, mo-

dlono się w intencji ofiar walki o 
wolność Polski, a także złożono 
kwiaty. Dalsza część uroczystości 
miała miejsce w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Libiążu, gdzie 
odbyła się prelekcja dr Piotra Set-
kiewicza - kierownika Działu Na-
ukowego Państwowego Muzeum 
Auschwitz Birkenau w Oświęci-
miu, który przedstawił fakty histo-
ryczne dotyczące podobozu Jani-
nagrube. Obchodom 70 rocznicy 
wyzwolenia Libiąża towarzyszyła 
wystawa pt. „Martyrologia, a pa-
mięć w sztuce”, którą można było 
obejrzeć w Galerii Libiąskiego 
Centrum Kultury.

Rusza II etap rewitalizacji
Już niedługo pozytywnie zmieni się oblicze centrum Libiąża. Jeszcze w tym roku o wiele przyjemniej 
będzie spacerować w rejonie ul. Górniczej przy LCK oraz ulica Leśną. Znaczące zmiany obejmą zwłasz-
cza teren przy Libiąskim Centrum Kultury na odcinku od ronda „7 dróg”. Obszar zostanie odpowiednio 
zagospodarowany elementami architektury parkowej zgodnie z projektem koncepcyjnym widocznym na 
poniższej wizualizacji. Prace obejmą też dalszą modernizację rejonu ulicy Leśnej, gdzie powstają mieszka-
nia socjalne. Te zadania realizowane będą w ramach koncepcji architektonicznej obejmującą rewitalizację 
obszaru ulic Piłsudskiego, 1 Maja, Leśnej i Górniczej w Libiążu. Projekt jest realizacją  II etapu „Rewitali-
zacji przestrzeni miejskiej w rejonie głównych ulic Libiąża - ul. 1 Maja i ul. Górniczej.   

Przykładowa wizualizacja terenu przy LCK Przykładowa wizualizacja ul. Leśnej
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Kino 3D w Libiążu!

Dzień 6 marca 2015 r. był nie-
wątpliwie ważnym wydarze-
niem w historii Libiąża. Tego 
dnia po przerwie wznowiło swą 
działalność libiąskie Ale!Kino, 
które teraz oferuje widzom nie-
porównywalnie lepsze warunki 
odbioru filmów. 
Oddana do użytku w listopadzie 
ubiegłego roku klimatyzowana 
sala widowiskowa wyposażona 
w nowe, wygodne fotele, koń-
cem lutego br. wzbogaciła się o  
nowoczesną aparaturę obrazu i 
dźwięku. Dzięki temu możliwe 
są projekcje nieporównywalnie 
lepszych jakościowo cyfrowych 
wersji filmów, łącznie z obrazami 
w formacie 3D. I właśnie w tej 
technologii odbył się premiero-
wy seans w kinie prowadzonym 
przez Libiąskie Centrum Kultury. 
Widzowie, których znaczną część 
stanowili najmłodsi obejrzeli, film 
animowany „Pingwiny z Mada-
gaskaru”,  oprócz niewątpliwych 
wrażeń wizualnych, mogli liczyć 
na miłe niespodzianki w postaci 
darmowego popcornu do  każde-
go zakupionego biletu oraz loso-
wania tematycznych maskotek. 

Libiąskie kino wciąż oferuje kon-
kurencyjne ceny biletów. Na film 
3D wynoszą one 16 zł normalny 
i 14 zł ulgowy, natomiast na po-
zostałe seanse to 14 zł za bilet 
normalny i 12 zł ulgowy. Upraw-
nieni do otrzymywania zniżek 

(oczywiście za okazaniem odpo-
wiednich dokumentów) są dzieci 
i młodzież szkolna, studenci do 
26 roku życia, a także emeryci  
i renciści. Ponadto za jedyne 4 zł 
można nabyć na własność okulary 
3D, które przydadzą się zarówno 
podczas seansów 3D w kinie jak 
i w warunkach domowych, jeśli 

tylko posiadamy odpowiednie te-
lewizory. 
- Posiadanie kina cyfrowego wią-
że się z samymi pozytywami. Nie 
dość, że oferujemy widzom o wie-
le lepszą jakość filmów, to jeszcze 
w naszym kinie będzie je można 
oglądać najpóźniej 2 tygodnie 
po oficjalnej premierze w Polsce. 
Dlatego nie ma już konieczności 
wyjazdów do kina poza miasto, 
wszystkie głośne tytuły będą wy-
świetlane w libiąskim Ale!Kinie i 
to w najniższych cenach w okolicy 
– zaprasza Dyrektor LCK Tomasz 
Bębenek. 
Jest jeszcze jedna znakomitą wia-
domość dla widzów libiąskiego 
kina i innych biletowanych im-
prez widowiskowych organizo-
wanych przez Libiąskie Centrum 
Kultury. Już niedługo zacznie 
funkcjonować nowy elektronicz-
ny system  biletów, umożliwia-
jący wcześniejszą rezerwacje 
miejsc oraz  zakup biletów przez 
internet. To wszystko jest możli-
we dzięki pozyskaniu przez LCK 
dofinansowania na ten cel w wy-
sokości  12 tys. zł z Państwowego 
Instytutu Sztuki Filmowej. 

Nowe boisko jeszcze w tym roku!
Już niedługo piłkarska przyśpiewka „po zielonej trawie piłka goni…” będzie w Libiążu aktualna przez 
cały rok! Wszystko za sprawą planów budowy boiska typu Orlik ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. 
- Obiekt powstanie jeszcze w tym roku na terenie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Oddziałami Inte-
gracyjnymi przy ul. Paderewskiego w Libiążu. W pierwszym etapie prac powstanie boisko z tzw. „piłko 
chwytami”, w późniejszym okresie planujemy również montaż oświetlenia. Dzięki temu będzie możliwe 
korzystanie z niego do późnych godzin wieczornych. Oczywiście korzystanie z boiska będzie bezpłatne – 
zapowiada Burmistrz Libiąża Jacek Latko. 

Podobny obiekt powstanie w Libiążu w miejscu obecnego boiska trawiastego za Zespołem Szkolno – Gimnazjalnym 
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Libiążu od 2 stycznia 2015 r. 
rozpoczęła aktywną działalność 
po przerwie modernizacyjnej. 
Pomieszczenia, z których 
korzystają użytkownicy są 
już odnowione i udostęp-
nione. Oprócz tradycyjnych 
funkcji, libiąska biblioteka 
oferuje mieszkańcom cie-
kawe sposoby na spędzanie 
wolnego czasu, rozwój i 
poszerzanie zainteresowań. 
Najmłodsi czytelnicy chęt-
nie odwiedzają wypożyczalnię i 
korzystają z przygotowanego dla 
nich kącika zabaw. Mogą w nim 
rysować, grać w gry planszo-
we, uczestniczyć w konkursach 
czytelniczych oraz korzystać z 
konsoli X-box, gdzie największą 
popularnością cieszą się nowa-
torskie gry ruchowe – sportowe 
i taneczne.  W czytelni czaso-
pism   na użytkowników czekają 

następujące tytuły: „Rzeczpospo-
lita”, „Gazeta Krakowska”, „Po-
lityka”, „Focus”, „Zwierciadło”, 
„Przełom”,  „Kombatant” oraz 

„Gigant poleca”. Czytelnia inter-
netowa to obecnie samodzielnie 
pomieszczenie z 7 nowymi kom-
puterami, oprogramowaniem i 
słuchawkami. Ponadto w media-
tece jest przygotowane stanowi-
sko komputerowe ze specjalnym 
oprogramowaniem i klawiaturą 
dla osób niedowidzących. Oso-
by wypożyczające książki mogą 
już korzystać z wszystkich moż-

liwości komputerowego progra-
mu bibliotecznego – sprawdzić 
daną pozycję w elektronicznych 
zasobach biblioteki, zamówić ją 

lub zarezerwować, otrzymać 
elektroniczne powiadomie-
nie o terminie zwrotu, itp. 
Wszystkie te udogodnienia 
mają służyć mieszkańcom i 
rozwojowi kultury w całej 
gminie Libiąż, dlatego biblio-
teka serdecznie zaprasza do 
odwiedzania swoich filii.

- KURIER LIBIĄSKI -

Nowoczena oferta libiąskiej biblioteki

Godziny otwarcia sie-
dziby głównej Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Li-
biążu (ul Górnicza 11):

Poniedziałek 12.00-19.00
Wtorek 9.00-16.00
Środa 12.00-19.00

Czwartek 9.00-16.00
Piątek 12.00-19.00
Sobota 9.00-14.00

Polubiliśmy ćwiczenia na świeżym powietrzu!
Gmina Libiąż już wkrótce wzbogaci się o 3 kolejne obiek-
ty rekreacyjne. 
Po niewątpliwym sukcesie, jakim był pomysł wybudowania 
siłowni na świeżym powietrzu na terenie osiedli Flagówka 
i Górniczym, jeszcze wiosną tego roku powstaną podobne 
obiekty. Nowe urządzenia staną przy siedzibie OSP Moczy-
dło, przy placu zabaw na ul. Słowackiego i przy ul. Skalni-
ków. Dodatkowe przyrządy do ćwiczeń fizycznych wzbogacą 
ofertę siłowni na osiedlu Flagówka. - Pomysł rozwoju bazy 
rekreacyjnej jest podyktowany ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców. To nie będą ostatnie tego typu obiekty na tere-
nie gminy Libiąż – zapowiada Burmistrz Jacek Latko. 

Rondo im. A. Harata

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Li-
biążu, podjętej 13.03. br, skrzyżowanie 
dróg wojewódzkich w Libiążu nr 933 
(ul. Oświęcimska)  i nr 780 (ul. Krakow-
ska) otrzymało imię Andrzeja Harata. 
To osoba zasłużona dla Libiąża. A. Ha-
rat dał się poznać lokalnej społeczności 
jako świetny organizator i społecznik. 
Zainicjował i współfinansował szereg 
przedsięwzięć, takich jak budowa szkoły 
w Libiążu.  Za zasługi w czasie II wojny 
światowej odznaczony został Krzyżem 
Walecznym. 
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Nowy zarząd OSP Libiąż
Walne zgromadzenie OSP Libiąż Wielki w dniu 14 marca br. 
przyniosło zmiany w strukturach jednostki. Dotychczasowy, 
wieloletni szef Jan Wojtal został Honorowym Prezesem OSP 

Libiąż Wielki, 
a Honorowymi 
Członkami Za-
rządu Kazimie-
ra Wołos i Jó-
zef Kucharski. 
Podziękowania 
za wieloletnią, 
ofiarną postawę 
oraz wyjątko-
we zasługi dla 
ochrony przeciw-
pożarowej całej 
trójce złożył Bur-

mistrz Libiąża, Jacek Latko. Skierował on także wyrazy naj-
wyższego uznania dla szlachetnej i zaszczytnej ochotniczej 
strażackiej służby, która stanowiła istotny wkład we wspólne 
dobro libiąskiej społeczności. Życzył by wzorowa strażacka 
postawa oraz poniesiony trud były dla nich źródłem satys-
fakcji z właściwie wypełnionych obowiązków. W czasie ob-
rad wybrano również nowy Zarząd OSP  w Libiążu Wielkim. 
Prezesem został Marek Cygan, jego Zastępcą i Naczelnikiem 
Krzysztof Sadowski, Zastępcą Prezesa i Skarbnikiem Dariusz 
Łysak, Zastępcą Naczelnika - Stanisław Januszkiewicz, Se-
kretarzem  Dominik Gałuszka, Gospodarzem Konrad Tryner, 
a Członkiem Zarządu Antoni Lis.

- KURIER LIBIĄSKI -

 „Gmina na 5” 

Gmina Libiąż otrzymała kolejne 
znaczące wyróżnienie. Tym razem 
libiąski magistrat został sprawdzony 
pod kątem relacji z potencjalnymi 
inwestorami. 
Badanie zostało przeprowadzone w 
2014 r. przez Szkołę Główną – Handlo-
wą w Warszawie (Instytut Przedsiębior-
stwa przy współpracy z Studenckim 
Kołem Naukowym Przedsiębiorczości 
i Analiz Regionalnych).  Do 656 urzę-
dów w całej Polsce napisał „tajemniczy 
klient”, który chciał uzyskać w urzę-
dzie informacje potrzebne do założenia 
firmy na terenie danej gminy. Dodatko-
wo analizie poddano strony interneto-
we urzędów, pod kątem przydatności 
informacji dla inwestorów.  Gmina 
Libiąż w przeprowadzonym badaniu 
wypadła bardzo dobrze, a dowodem na 
to jest przyznany libiąskiemu magistra-
towi tytuł „Gmina na 5”. Świadczy to 
o profesjonalnym i otwartym podejściu 
do potencjalnych inwestorów. Warto 
zauważyć, że w skali kraju (656 gmin) 
wynik punktowy gminy Libiąż znalazł 
się wśród 20 najlepszych w Polsce!  
Wyróżnienie osobiście odebrał w War-
szawie Burmistrz Libiąża Jacek Latko.  

„Podzieliliśmy 
się sercem”

Zespoły Charyta-
tywne Libiąskich 
Parafii, Ośrodek 
Pomocy Społecz-
nej, Świetlica Śro-
dowiskowa, Sto-
warzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych „Nadzieja”, OSP Moczydło, Klub Wolon-
tariusza oraz Libiąskie Centrum Kultury zorganizowały tego-
roczną edycję akcji zbiórki żywności pn.: „Podziel się sercem”. 
Tradycyjnie odbywającej się od lat pod patronatem Rady Miej-
skiej w Libiążu. Wszystkie zebrane dary, które w większości 
stanowiły produkty spożywcze zostały przekazane najbardziej 
potrzebującym rodzinom z terenu gminy. Zbiórka przeprowa-
dzona została w dniu 14 marca br.  w markecie Intermarche oraz  
21 marca br. w markecie Netto. 
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Ruszyły prace nad 
planami odnowy sołectw

Mieszkańcy,  przedsiębiorcy, orga-
nizacje pozarządowe i stowarzysze-
nia prowadzące działalność na te-
renie dwóch sołectw gminy Libiąż,  
do końca marca mogli składać swo-
je propozycje dotyczące przyszłego 
kształtu ich miejscowości.  
Celem tego badania ankietowego 
było wsparcie procesu opracowywa-
nia diagnozy społeczno-gospodarczej 
sołectw, poprzez zweryfikowanie ja-
kości życia mieszkańców oraz opinii 
firm i organizacji pozarządowych. 
Podczas spotkań w Domu Kultury w 
Żarkach (11.02.2015 r.) oraz Świetlicy 
w Gromcu (02.03.2015 r.) podsumo-
wano realizacje obecnie obowiązują-
cych Planów Odnowy Miejscowości. 
Omówiono problematykę i metodykę 
pracy oraz przedstawiono zespoły 
opracowujące plan odnowy miej-
scowości. Wyjaśniono podstawowe 
pojęcia związane z powstawaniem 
planu, jego elementów składowych 
oraz znaczenia jako podstawowego 
dokumentu strategicznego dla dane-
go sołectwa. Ponadto wskazano moż-
liwości pozyskania środków finanso-
wych z budżetu nowej perspektywy 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020 
między innymi z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, w 
tym działanie: LEADER). Następnie 
omówiono badanie ankietowe skie-
rowane do Mieszkańców sołectwa 
Gromiec, a także przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych i stowa-
rzyszeń prowadzących działalność na 
terenie tego sołectwa. Wyniki ankiet 
stanowić będą cenne informacje, któ-
re zostaną ujęte w opracowywanych 
dokumentach strategicznych obu so-
łectw. 

Echa zebrań wiejskich
Mieszkańcy Żarki i Gromiec 15 marca spotkali się z przed-
stawicielami władz samorządowych gminy Libiąż, powiatu 
chrzanowskiego i swoimi sołtysami by wspólnie dyskutować o 
sprawach bieżących swoich miejscowości. Były to ósme zebra-
nia wiejskie w tej kadencji sołtysów i rad sołeckich. 
- W gronie 50 osób podsumowaliśmy zadania, jakie udało się wy-
konać w roku 2014, określiliśmy możliwe do zrealizowania plany 
na rok bieżący, a także dyskutowaliśmy o aktualnych sprawach 
zgłaszanych indywidualnie przez mieszkańców. Rok 2014 był 
czasem realizacji wielu działań inwestycyjnych. Udało nam się 
m.in. zmodernizować Dom Kultury, przebudować dach budynku 
Zespołu Szkół, powstał chodnik łączący ulice Klubową i Ikara, 
projekt chodnika od świateł na ul. Kościuszki w kierunku Babic, 
przebudowana została ul. Rydla, doposażyliśmy plac zabaw przy 
ul. Pstrowskiego, wykonaliśmy odwodnienie ul. Zuchów i projekt 
odwodnienia ul. Kresowej, powstała zadaszona wiata autobuso-
wa w Ziajkach.  Oprócz tego podsumowaliśmy środki wydane na 
dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń, a także oświatę i służ-
bę zdrowia – relacjonuje sołtys Żarek Bogusław Gucik
W planach na 2015 r. w Żarkach najważniejsze do zrealizowania 
będą przebudowa bazy rekreacyjno sportowej poprzez zwiększe-
nie pojemności trybun, doposażenie OSP Żarki w zestaw me-
dyczny PSP R1, wymiana drzwi garażowych w strażnicy, montaż 
kamery na sygnalizacji świetlnej, przebudowa ul. Zawiszy w Żar-
kach, dokończenie odwodnienia ulic Zuchów i Fałata, budowa 
placu zabaw przy Zespole Szkół, termomodernizacja szkolnej sali 
gimnastycznej, a także uporządkowanie teren wzdłuż cieku Stru-
ga na wysokości boiska LKS Żarki. Jest też szansa na oczekiwaną 
modernizacje oświetlenia przez Tauron, a także powstanie braku-
jącego chodnika przy ul. Astronautów.  
W Gromcu podczas zebrania wiejskiego frekwencja liczyła 34 
osoby. – Dokonaliśmy podsumowania inwestycji wykonanych w 
naszej miejscowości w ubiegłym roku. Powstał m.in. parking przy 
ul. Traugutta, nowa nawierzchnia na końcówce ulicy Długiej, po-
wstał projekt budynku klubu sportowego LKS Nadwiślanin Gro-
miec, przy Świetlicy LCK na ul. Traugutta stanęła wiata na kosze 
na śmieci, ponadto powstała nowoczesna przepompownia przy ul. 
Broniewskiego eliminująca zagrożenie podtopień tzw. szyjeckiej 
strony wsi. Zrobiony został także rów przy ul. Granicznej stano-
wiący odwodnienie ul Grenadierów – wymienia Sołtys Gromca 
Jerzy Górski. 
Obecne zebrania wiejskie sołtys ocenia bardzo pozytywnie. – 
Przede wszystkim dzisiaj mieszkańcy rozumieją, że nie da zrobić 
wszystkiego, realnie oceniają możliwości. Dlatego zebrania są 
merytoryczne i kulturalne. Realne plany do wykonania w roku 
2015 na terenie sołectwa to m.in. budowa chodnika przy ul. Trau-
gutta oraz położenie nawierzchni na końcówce tej ulicy, a także 
bieżące remonty i utrzymanie dróg. Czekamy też na remont drogi 
powiatowej przebiegającej przez ulice Nadwiślańską, Broniew-
skiego i Gromiecką – podsumowuje J. Górski.  
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Urodziny przedszkola
Wraz z pierwszym dniem wiosny w libiąskim Przedszkole 
Samorządowe nr 4 świętowano kolejne urodziny patrona 
placówki - Kubusia Puchatka. Solenizantowi odśpiewano 
"Sto lat", nie zabrakło tortu, zabawy tanecznej i konkur-
sów. Wysłuchano także przygód Puchatka.

Dbają o czyste powietrze
Przedszkole Samorządowe Nr 2 wzięło udział 
w kolejnej edycji Programu „Czyste powietrze 

wokół nas” ma-
jącego na celu 
uświadomienie 
dzieciom szko-
dliwości dymu 
nikotynowego 
dla zdrowia oraz 
ksz ta ł towanie 
prawidłowych 
postaw zdrowot-
nych. Jednym z 
głównych zadań 

programu było zmniejszenie rozpowszechnia-
nia palenia tytoniu wśród społeczeństwa. Koor-
dynatorami programu w placówce były Jolanta 
Januszkiewicz i Agnieszka Spyt. W programie 
brało udział 200 dzieci z 11 grup wiekowych. 
Dzieci przez cały tydzień realizowały zadania 
wynikające z programu. Na zakończenie reali-
zacji programu antytytoniowego, koordynato-
rzy programu zorganizowali na terenie placówki 
międzygrupowy przegląd plastyczny pt. „MOJA 
GMINA BEZ NAŁOGÓW”. Każda grupa wie-
kowa otrzymała podziękowania za udział w pro-
gramie, nagrody ufundowane przez Burmistrza 
Libiąża, gadżety firmowe pozyskane od firmy 
Tauron Energia Polska, sklepu Ciuła i pana Łu-
kasza Namioty.

- WIEŚCI SZKOLNE -

Szlachetne Gimnazjum
Gimnazjum nr 1 w Libiążu z inicjatywy klasy III b 
przyłączyło się do projektu ,,Adopcja na odległość’’.  
Osoba lub instytucja, która podejmuje się adopcji na 
odległość, zobowiązuje się do przekazywania 70 zł 
miesięcznie na adoptowane dziecko. Dzięki temu za-
pewnia wyżywienie, ubranie, dodatkowe lekarstwa, 
edukację ubezpieczenie oraz daje dziecku realną 
możliwość wyjścia z ubóstwa.  Szkoła zaadoptowała 
chłopczyka - Collinsa Mutwiri, z wioski Laare w Ke-
nii, który ma 5 lat. 
Decyzją libiąskiej Rady Miejskiej od 1 wrzesnia 2015 
r. Gimnazjum nr 1 otrzyma imię Jana III Sobieskie-
go. Wybór patrona jest argumentowany jego pozytyw-
nym wpływem na kształtowanie osobowości uczniów. 

Przywitali wiosnę
Kolorowo ubrani uczniowie klas I-III SP nr 2 w Libią-
żu 20 marca br. w oryginalny sposób powitali wiosnę.  
W sali gimnastycznej zazieleniła się bibułkowa łąka, 
rozkwitły papierowe kwiaty, strzeliły pąkami maiki i 
wtedy wkroczyła Pani Wiosna. Towarzyszyły jej dwa 
kwiatowe elfy, które pomagały w prowadzeniu zabaw. 
Klasy pierwsze „rozbijały śniegowe bałwanki „, klasy 
drugie „sadziły nasionka”, a trzecie „podlewały kwia-

ty”. Rysowano klaso-
we Portrety Wiosny, 
odgadywano zagad-
ki, układano puzzle z 
kwiatami. Największą 
atrakcją było naryso-
wanie bociana z zasło-

niętymi oczami. To było wyzwanie dla wychowawców 
klas. Było mnóstwo śmiechu i emocji. Ulepiono też 
ostatnie „śniegowe kule” z papieru, na których wcze-
śniej zapisano słowa kojarzące się z zimą. Wyrzucono 
je , zamieciono i spakowano do ekologicznych toreb. 
Potem z Panią Wiosną uczniowie z piosenką na ustach 
wokół szkoły. Klasy trzecie niosły Marzanny, które zo-
stały spalone pod okiem Strażaków.

„Mistrzowie Kodowania” z SP3
Szkoła Podstawowa Nr 3 przystąpiła do II edycji 
programu „Mistrzowie Kodowania”. To projekt 
edukacyjny mający na celu upowszechnienie 
nauki programowania w polskich szkołach. Pod-
czas ferii zimowych uczniowie spotykali się w 
szkole, aby poznać język programowania. Kurs 
prowadziła nauczycielka zajęć komputerowych, 
Katarzyna Sroka. Podczas tygodniowych zajęć, 
uczniowie codziennie tworzyli nową grę. Ich po-
mysłowość i kreatywność nie miała granic. Bio-
rący udział w projekcie bawili się znakomicie i 
ciągle mieli nowe pomysły. Stworzyli m.in. „Pu-
łapkę na mysz”, „Labirynt”, „Grę PING-PONG”, 
„Wyścigi lekkoatletyczne” i wiele innych. Na 
zakończenie stworzyli pocztówkę multimedialną 
„Pożegnanie ferii”. Każdy uczestnik otrzymał z 
rąk Pani Dyrektor Agaty Oleksiewicz, certyfikat 
ukończenia szkolenia „Mistrz Kodowania”. 
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Libiąskie Centrum Kultury zor-
ganizowało cykl atrakcyjnych 
wydarzeń kulturalnych. Wi-
dzom zaproponowano ciekawe 
spotkania artystyczne z takich 
dziedzin sztuki jak teatr, muzy-
ka, kabaret, musical i taniec. 
Do tej pory w ramach cyklu „Kul-
tura za grosze” końcem roku 2014 
odbyły się niezapomniane spekta-
kle muzyczne „Tango – zapach 
miłości” i „Chanson Paris”. W 
tym roku były to spektakle „Bra-
wo Clown” oraz „Bal w operze”, 
a także występ kabaretu  „Młoda 
fala”.  
Utrzymany w konwencji satyrycz-
nej spektakl „Brawo Clown”, któ-
ry odbył się w LCK 23 stycznia,  
był okazją obejrzenia ukazanych 
w krzywym zwierciadle przy-
gód wędrownego Klauna Felixa. 
W jego postać wcielił się laureat 

nagrody Grand Prix Przeglądu 
Kabaretowego „PAKA”, artysta 
legendarnej krakowskiej „Piwni-
cy Pod Baranami”, mistrz sztuki 
cyrkowej i kabaretowej Andrzej 
Talowski. W programie nie zabra-
kło numerów cyrkowych, skeczy 
kabaretowych i zabawnych pio-
senek  przy akompaniamencie 
niecodziennych instrumentów. 
Komediowy spektakl miał za-
skakujący i wzruszający finał za-
kończony wręczeniem kwiatów z 
przesłaniem wzajemnego szacun-
ku do siebie. 
Kabaret „Czwarta Fala” z Kielc 
bawił libiąską publiczność 13 lu-
tego. Widzowie mogli nie tylko 
śmiać się z oryginalnych skeczy 
prezentowanych przez artystów, 
ale także wygrać romantyczną 
kolację ufundowaną przez restau-
rację „Gościniec na Rozdrożu”. 

Zgodnie z humorystycznych du-
chem tego wieczoru niektórzy 
„szczęśliwcy” wylosowali w pre-
zencie… popularne zupki chiń-
skie. 
Najbardziej znany poemat saty-
ryczny Tuwima zinterpretował 
27 marca Tomasz Schimscheiner. 
Aktor Teatru Ludowego w Krako-
wie szerszej publiczności jest zna-
ny z serialu „Na Wspólnej” oraz z 
programu „Taniec z Gwiazdami”. 

Dzień Filatelisty
Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów nr 88 w Libiążu wspólnie z Libiąskim Centrum 
Kultury z okazji „Dnia filatelisty” zorganizowali 9 stycznia okolicznościową wystawę filatelistyczną. 
Ekspozycja miała również na celu uświetnienie ważnych jubileuszy roku 2014, takich jak Kanonizacja Pa-
pieża Jana Pawła II, 45 rocznice nadania praw miejskich Libiążowi oraz 25-lecie libiąskiego Koła PZF nr 88.  
Na wystawie prezentowane były eksponaty filatelistyczne „Ziołolecznictwo”, „Pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski” i „Berlin Zachodni” zebrane przez przewodniczącego koła Edwarda Iwaniaka, „Podziemna eks-
ploatacja złóż” Andrzeja Lebiedzkiego oraz zbiór kart telefonicznych Wojciecha Rzeźnickiego. Gościem 

spotkania był  Wiceburmistrz Libiąża Jarosław Łabęcki. 
Wystawę można było oglądać w holu Libiąskiego Cen-
trum Kultury do 7 lutego 2015 r.

Kultura za grosze!

Ogłoszenia drobne:
Zespół muzyczny na wesela - tel. 660 140 243
Przegrywanie z kaset VHS i miniDV na DVD - 600 773 167
Korepetycje -podstawówka, gimnazjum - 514 827 256
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Podsumowanie rozgrywek Libiąskiej Ligi Futsalu

Karatecy tradycyjnie z medalami

Zawodnicy Libiąskiej Sekcji Karate, należącej do Chrzanowskiego Klubu 
Karate, uczestniczyli 21 lutego 2015 r. w IV Ogólnopolskim Turnieju o Pu-
char Burmistrza „Polskiej Stolicy Wikliny” w Rudniku nad Sanem. 
- Cała drużyna wykazała się umiejętnościami na wysokim poziomie, zarówno  w 
konkurencji kata czyli forma i techniki, jak i kumie, a więc walki – relacjonuje trener 
Zbigniew Zieliński.   Na matach tego turnieju walczyli Dawid Gładysek, Agnieszka 

Lipińska, Jagoda Linczowska, Julia Duda oraz Bartosz Duda. Dawid Gładysek w konkurencji kata, uplasował 
się na  3. miejscu w kategorii wiekowej chłopców 14-15 lat. W formie kumite pokonał wszystkich swoich 
przeciwników sięgając po złoto.  Agnieszka Lipińska również zdobyła statuetki w obu konkurencjach. W 
kata stanęła na  2. miejscu podium, a w walkach pokonała w finale przeciwniczkę wykonując „wazami” za 
technikę nożną na głowę. Jagoda Linczowska startowała w kategorii wiekowej dziewczyn 12-13 lat. W pięk-
nym stylu doszła do finału  zdobywając srebro kumite i złoto w formie kata.  Jagoda już po pierwszej rundzie 
zaznaczyła swoją przewagę, którą utrzymała do końca konkurencji zdobywając złoto. 
- Dla Julii oraz Bartosza Dudów był to debiut, jeśli chodzi o zawody wyższej rangi. Julia zajęła 2 miejsce w 
konkurencji kumie, natomiast Bartosz w kategorii kata uplasował się tuż za podium. Wszyscy razem zdobyli 
6. miejsce drużynowo dla naszego klubu, na  12. startujących ośrodków – podsumowuje Z. Zieliński. 

Przyznano dotacje sportowe
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu wniosków na zlecenie realizacji zadań własnych 
Gminy Libiąż   w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż w 2015 roku przyznano dotacje 
w następującej wysokości:
1. Klub Sportowy „Górnik” Libiąż – 103.500 zł
2. Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” w Gromcu – 45.000 zł
3. Ludowy Klub Sportowy w Żarkach – 42.000 zł
4. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy PMOS w Chrzanowie 10.000 zł
5. Szkoła Piłkarska „Górnik” Libiąż – 3.000 zł
6. Parafialny Klub Sportowy Św. Barbary w Libiążu - 2.500 zł
7. Chrzanowski klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki - 2.000 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Libiążu - 2.000 zł

Prawie dwieście bramek strzelili zawodnicy 9 drużyn, które brały udział w rozgrywkach Libiąskiej 
Ligi Futsalu. 
Najlepszą drużyną zmagań zakończonych 11 stycznia br. został Wygiełzów, który zgromadził 22 punkty 
i o punkt wyprzedził w tabeli Młodą Orange. Trzecie miejsce zajął zespół TIM Sport. Puchary i nagrody 
wszystkim drużynom i najlepszym zawodnikom wręczył Burmistrz Libiąża Jacek Latko. Indywidualne 
wyróżnienia powędrowały do Krzysztofa Proksy z Wygiełzowa – tytuł najlepszego bramkarza ligi, Adriana 
Bartoszewicza z FC Ciasteczka – najlepszy zawodnik ligi oraz do Łukasza Wierzby, który z dwudziesto-
ma golami został królem strzelców ligi. W rozgrywkach zainaugurowanych 9 listopada 2014 roku wzięło 
udział ponad 100 zawodników.  
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Krzysztof Lijewski w Libiążu!

Jeden z najbardziej znanych 
piłkarzy ręcznych reprezentacji 
Polski gościł 27 lutego w Libią-
żu.  Krzysztof Lijewski przybył 
do miasta specjalnie na rozpo-
czynający się IV Ogólnopolski 
Turniej Piłki Ręcznej Chłopców 
Libiąż Cup 2015. 
Utytułowany zawodnik najpierw 
odwiedził Urząd Miejski w Libią-
żu, gdzie spotkał się  z Zastępcą 
Burmistrza Jarosławem Łabęckim, 
Przewodniczącą Rady Miejskiej 
Bogumiłą Latko oraz z Posłem na 
Sejm RP Tadeuszem Arkitem. Od 
władz miasta reprezentant Polski 
na pamiątkę swej wizyty otrzymał 
okolicznościowy album o Libiążu 
oraz wyrzeźbioną w węglu figurkę 
Św. Barbary.  Następnie gość za-
witał do libiąskiej hali sportowej. 

Tam zgromadzonym młodym za-
wodnikom piłki ręcznej opowia-

dał o początkach swojej kariery  i 
reprezentacyjnych meczach. Jak 
sam przyznał jego sportowy sukces 
wziął się z ciężkiej pracy i wyrze-
czeń. Młodzi adepci piłki ręcznej 
byli zachwyceni z faktu przybycia 
do Libiąża gwiazdy reprezenta-
cji Polski. Każdy otrzymał także 
pamiątkową fotografie z autogra-
fem.  IV Ogólnopolski Turniej Pił-
ki Ręcznej Chłopców Libiąż Cup 
2015 był kolejną edycją imprezy, 
która cieszy się dużym uznaniem 
i prestiżem wśród sportowców z 
całego kraju. Zawody odbyły się 
w dniach 27.02 - 01.03.2015 r. 
w Hali Zespołu Szkół w Libiążu. 
Startujący w zawodach reprezen-
tanci Libiąża, zawodnicy UKS 
„Czwórka” w ostatecznej klasyfi-
kacji zdobyli drugie miejsce.

Ogromny sukces „Czwórki Libiąż”
Libiąż w dniach 27-29 marca br. był gospodarzem turnieju 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych w Piłce Ręcznej. Organizatorami zmagań młodych szczypiornistów byli Uczniowski Klub 
Sportowy „Czwórka” przy Zespole – Szkolno Gimnazjalnym z Oddziałami Integracyjnymi, Urząd 
Miejski w Libiążu oraz Libiąskie Centrum Kultury. 
W turnieju rozegranym w libiąskiej Hali Sportowej zmierzyli się UKS Dziewiątka Legnica, UKS Bursa 
Puławy, UKS Osiedla Bacieczki Białystok i gospodarze UKS Czwórka Libiąż. Nasi reprezentanci w pierw-
szym meczu ulegli UKS Dziewiątka Legnica 29-31. W swoim drugim spotkaniu podopieczni Bogusławy 
i Marcina Majewskich rozgromili najsłabsza drużynę turnieju UKS Osiedla Bacieczki Białystok aż 47:23! 
Przed ostatnim spotkaniem turnieju libiążanie byli w mało komfortowej sytuacji. Ponieważ młodzi szczy-
piorniści z Legnicy bez trudu pokonali ekipę z Białegostoku tylko zwycięstwo z legitymującą się kompletem 
punktów drużyną z Puław dawało nadzieję na awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Nasi reprezentanci 
wytrzymali ciśnienie i pokonali 31:28 rywali, którym kibicowali również gracze z Legnicy także zaintere-
sowani awansem. Dzięki lepszej różnicy bramek UKS „Czwórka” Libiąż zajęła ostatecznie 2 miejsce w tur-
nieju, awansując do ćwierćfinału Mistrzostw Polski, które odbędą się w dniach 10 do 12 kwietnia w Warsza-

wie. Najlepszym graczem 
trzydniowych zmagań 
uznano libiążanina Macie-
ja Majewskiego, najlep-
szym bramkarzem został 
zawodnik UKS Bursa Pu-
ławy Kacper Pyrka,  a kró-
lem strzelców z 34 trafie-

niami zawodnik Dziewiątki Legnica Patryk Mauer. Autorami tego ogromnego sukcesu w historii libiąskiej 
piłki ręcznej byli: Dawid Dekarz, Karol Siuda, Kacper Bogudziński, Kacper Cegłowski, Mateusz Drozdal-
ski, Jakub Gucik, Jakub Klocek, Michał Kowalik, Maciej Majewski, Paweł Solarski, Kornel Szczepanek, 
Szymon Światłowski. Gratulujemy! 



Kurier Libiąski nr 6314

- KURIER LIBIĄSKI -

Kurier Libiąski
Informator Gminny

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

Redaktor naczelny: Paweł Salawa

Współpraca: Referat Promocji Urzędu 
Miejskiego w Libiążu 

Skład: Paweł Salawa

Druk: Grafikon Wadowice 

Redakcja zastrzega sobie prawo do doko-
nywania zmian i skracania tekstów. Ma-
teriałów niezamówionych redakcja nie 
zwraca. Za treść ogłoszeń, reklam i listów 
redakcja nie odpowiada.

Udane ferie z LCK
Ciekawie i wesoło upłynął okres ferii zimowych w gminie Libiąż. 
O zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży szkol-
nej zadbało Libiąskie Centrum Kultury. Zaproponowane zajęcia 
miały charakter działań artystycznych, zajęć świetlicowych, cieka-
wych wycieczek i rekreacji. 

Tegoroczną „Akcję Zima” zainaugurował Bal Przebierańców, który 
odbył się pod hasłem „Zamieszanie w świecie baśni”. Na lodowisku w 
Chełmku uczestnicy ferii z LCK mogli nie tylko pojeździć na łyżwach, 
ale także wziąć udział w ciekawych konkursach i zabawach na lodzie. 
Wszyscy Ci, którzy wytrwali we wszystkich konkurencjach otrzymali 
pamiątkowe medale, a najlepsi dodatkowe upominki. Innymi zajęcia-
mi sportowymi były zawody darta, czyli popularnych rzutek do tarczy 
oraz turniej unihokeja. W teatrze „Dzieci Zagłębia” najmłodsi obejrzeli 
spektakl „Trzy Świnki”, z którego dowiedzieli się, że pracowitość i rze-
telność przynosi same korzyści. W sali zabaw „Kangurek” w Sosnowcu 
bez reszty oddali się czekającym tam atrakcjom, a do Libiąża wrócili 
z uśmiechniętymi i pomalowanymi buziami. W Krakowie można było 
podziwiać  Wystawę Szopek Bożonarodzeniowych oraz uczestniczyć 
w warsztatach w Fabryce Cukierków, gdzie powstały własnoręcznie 
wykonane słodycze.  Nie mniej ciekawie było podczas wyjścia do 
Sztolni Zakładu Górniczego Janina w Libiążu oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Na terenie największego zakładu pracy w gminie Libiąż 
najmłodsi poznali podstawy i warunki pracy górników oraz zobaczyli 
zbiory pamiątek górniczych. W MBP mieli możliwość uczestniczenia 
w pełnej niespodzianek ciekawej lekcji bibliotecznej, a także zagrać w 
interaktywne gry komputerowe. Nie lada atrakcją była również konna 
podróż malowniczymi terenami leśnymi Libiąża i Chrzanowa. Zabra-
kło tylko śniegu, dlatego sanie zastąpił wóz na kołach. Podsumowa-
niem oryginalnego kuligu było ognisko z kiełbaskami. 

W Żarkach w ramach zajęć świetlicowych powstały kolorowe 
pacynki z rękawiczek, pomysłowe gadżety, sweterki dla pluszowych 
misiów i ozdobne pudełka na prezenty. Nie zabrakło zajęć sportowych 
takich jak turnieje tenisa stołowego, darta, unihokeja,  piłkarzyków 
stołowych oraz badmintona. Oprócz tego odbyły się konkursy kalam-
burów, układania puzzli na czas, zabawy ruchowe na świeżym powie-
trzu, konkursy sprawnościowe oraz przejażdżki konne. 

W Gromcu i Kosówkach Grupa Teatralna „Pióro” wystawiła dla 
tamtejszej publiczności barwny spektakl teatralny na motywach zna-
nej i lubianej bajki „Kopciuszek”. Ponadto w sołectwie Gromiec dzie-
ci spędziły czas na projekcji filmów animowanych, grach i zabawach 
na świeżym powietrzu, warsztatach plastycznych, grach stolikowych, 
a także ognisku z kiełbaskami. 

W Kosówkach dzieci odwiedziło objazdowe kino, był bal przebie-
rańców z wyborem króla i królowej balu, kalambury i gry stolikowe, 
turniej piłkarzyków stołowych, zabawy integracyjne, ognisko z kiełba-
skami czy zajęcia świetlicowe. Ponadto odbyła się pogadanka na temat 
uzależnień połączona z tworzeniem scenariusza reklamy promującej 
życie bez nałogów. Powstały również pejzaże zimowe wykonane w 
technice plastycznej „malowania palcami”. Dzieci miały również oka-
zję zaprezentowania swoich talentów. 

Kopciuszek - 10, 11, 12 kwietnia, 
godz. 17.00. Gatunek: Familijny 
(dubbing). Produkcja: USA 2015. 
Czas trwania: 1 godz. 53 min. 
Disco Polo - 10, 11, 12 kwietnia, 
godz. 19.30. Gatunek: Komedia. Pro-
dukcja: POL 2015. 
Czas trwania: 1 godz. 47 min.
Spongebob na suchym lądzie 3D 
-17, 18, 19 kwietnia, godz. 17.00 
Gatunek: Animowany 3D (dubbing). 
Produkcja: USA 2015. 
Czas trwania: 1 godz. 40 min.
Chappie - 17, 18, 19 kwietnia, godz. 
19.00.  Gatunek: Thriller. Produkcja: 
USA 2015. Czas trwania: 2 godz.
Zbuntowana 3D - 23, 25, 26 kwietnia, 
godz. 19.00. Gatunek: Akcja 3D. 
Produkcja: USA 2015. 
Czas trwania: 2 godz.
Fru! 3D – 1-3 maja, godz. 17.00. Ga-
tunek: Animowany 3D. 
Produkcja: Belgia, Francja 2014. 
Czas trwania 1 godz. 30 min.
Szybcy i wściekli 7 - 1-2 maja godz. 
19.00, 3 maja godz. 14.00 i 19.00. 
Gatunek: Akcja. Produkcja: Japonia, 
USA. Czas trwania 2 godz. 20 min.
Bilety seanse 2D: normalny – 14.oo 
zł, ulgowy – 12.oo zł
Bilety seanse 3D: normalny – 16.oo 
zł, ulgowy – 14.oo zł    Okulary 3D – 
4.00 zł (na własność)
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Z okazji Świąt Wielkiejnocy,
niosących nadzieję i odrodzenie życia,

proszę przyjąć najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech radość Zmartwychwstania

zagości w naszych sercach,
wypełniając je miłością, wiarą i pokojem!

Poseł na Sejm RP


