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Mistrzowie Polski z Libiąża!
Uczniowie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu 
zwyciężyli w XI Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Chłopców Lublin 2015 zdobywając tytuł 
Mistrzów Polski! Młodzi sportowcy po wakacjach mogą zagrać o mistrzostwo świata w 
tej dyscyplinie w brazylijskim Rio de Janeiro!
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30 maja uczniowie gimnazjum świętowali. Z okazji nadania szkole imienia Jana III Sobieskiego 
rozbili królewski obóz. Na dziedzińcu pokaz dali członkowie grupy rekonstrukcyjnej. Uroczystość 
była okazją do spotkania absolwentów placówki. 

Husaria walczyła na szable
O wyborze patrona dla 

swojej szkoły zdecy-
dowali uczniowie. Argu-
mentów było kilka. 

- Wielu osobom Jan III So-
bieski kojarzy się jedynie 
jako wielki wojownik. Był on 
jednak bardzo oczytany, znał 
kilka języków, troszczył się 
o kulturę. Jego listy do uko-
chanej Marysieńki urzekają 
– tłumaczy Ewa Kowalska, 
dyrektor placówki. W nazwie 
szkoły nie ma słowa król, bo 
młodzież uznała, że dzięki 
temu władca będzie on im 
bardziej bliski - „ludzki”.

Przygotowania do nadania 
imienia trwały od kilku ty-
godni. Uczniowie przygo-
towali stroje z epoki, rozbili 
też XVII wieczne namioty. W 
sobotniej uroczystości udział 
wzięli m.in. małopolski ku-
rator oświaty Aleksander 
Palczewski, ks. dziekan Sta-
nisław Pasternak, Kazimierz 
Kowalcze - inicjator pieszej 
wyprawy Szlakiem Sobie-
skiego do Wiednia, przed-
stawiciele libiąskiego samo-
rządu, absolwenci szkoły  
i rodzice uczniów. Wśród 
gości byli także potomkowie 

porucznika Armii Krajowej 
Andrzeja Harata – inicjatora 
budowy szkoły. 
Po odczytaniu uchwały nada-
nia imienia szkole przez Bo-
gumiłę Latko, przewodniczą-
cą libiąskiej rady miejskiej 
i poświęceniu sztandaru ufun-
dowanego przez burmistrza 
Jacka Latko, uczniowie zło-
żyli uroczyste ślubowanie. 
Później swoje umiejętności 
w walce na szable zapre-
zentowali członkowie Sto-
warzyszenia Poczet Chorą-
gwi Husarskiej z Krakowa.  
W recitalu piosenki patrio-

tycznej „Bóg, honor, ojczy-
zna, nauka” wystąpili ucznio-
wie przygotowani przez 
Piotra Ciułę, dyrygenta chóru 
Canticum Canticorum. 

Ostatnim punktem obcho-
dów było odsłonięcie pamiąt-
kowej tablicy poświęconej 
Andrzejowi Haratowi. Z tej 
okazji Urząd Miejski w Li-
biążu wydał książkę zatytu-
łowaną: „Działalność Armii 
Krajowej w Okręgu Śląskim 
we wspomnieniach poruczni-
ka Andrzeja Harata. Działal-
ność AK na terenie Libiąża”.

Marek Harat, wnuk Andrzeja Harata, przemawia 
przy ufundowanej przez siebie pamiątkowej tablicy 

Walka na szable

Przekazanie sztandaru

Występ orkiestry i chóru 
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Jednym z punktów ostatniej, uroczystej 
sesji rady miejskiej, zorganizowanej z 

okazji 25. lecia samorządu w Polsce było 
głosowanie w sprawie przyznania bur-
mistrzowi absolutorium. To ocena tego, 
jak wykonał budżet w zeszłym roku. Za-
nim radni zdecydowali, swoje działania 
podsumował szef gminy Jacek Latko.
- To był rok inwestycji realizowanych 
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców 
wyrażanymi w ankietach i podczas 
tworzenia strategii rozwoju gminy na 
najbliższe lata. Budżet nie był łatwy, 
ale został efektywnie i z korzyścią 
zrealizowany – mówił. Burmistrz wspierał 
się wyliczeniami. Według nich dochody 
gminy osiągnęły 104 proc. planu,  
a wydatki - 97 proc. Dodatkowo, rok 
zakończył się nadwyżką przekraczającą 
3,5 mln zł, a poziom zadłużenia miasta 
po raz kolejny spadł. Do najważniejszych 
przedsięwzięć Jacek Latko zaliczył 
m.in. modernizację ul. Słowackiego 
i 11 Listopada, początek prac na ul. 
Mickiewicza, wykonanie parkingu przy 
ul. Traugutta w Gromcu, dokończenie 
remontu Domu Kultury w Żarkach.  
Gmina wsparła także policję przez 
opłacenie dodatkowych patroli, strażaków 
przez zakup sprzętu, a także dołączyła 
się do zakupu aparatury medycznej dla 
chrzanowskiego szpitala. Kontynuowana 

była rozbudowa kanalizacji. Zakończył 
się program budowy boisk sportowych 
przy każdej gminnej szkole. 
Radni absolutorium burmistrzowi 
przyznali jednogłośnie. W historii 
libiąskiego samorządu takiej sytuacji 
jeszcze nie było. 
- W radzie jest jednomyślność  
i życzliwość dla dalszego rozwoju miasta. 
To dobrze rokuje, że będziemy wspólnie 
budować, a nie burzyć – uważa burmis-
trz. Odbierając gratulacje zaznaczył, że 
uzyskanie absolutorium bez dobrych 
współpracowników byłoby niemożliwe. 
Za pomoc podziękował swojemu 
zastępcy Jarosławowi Łabęckiemu, 
skarbnik miasta Teresie Litwińskiej, 
sekretarz miasta Magdalenie Kozak, 
naczelnikom wydziałów i urzędnikom, 
a także kierownikom jednostek adminis-
tracyjnych i ich pracownikom. 

Szanowni Czytelnicy,  

w Wasze ręce oddajemy 64. nu-
mer „Kuriera Libiąskiego”. To 
pierwsze wydanie w odnowionej  
formule. Zmieniliśmy nie tylko 
jego wygląd, by był bardziej prze-
jrzysty, ale również zawartość. 
Chcemy, aby w naszej gazecie 
można było znaleźć wiadomości 
o tym co dzieje się w gminie, 
sylwetki mieszkańców, relacje 
z imprez oraz ich zapowiedzi, 
ale także przydatne informacje. 
Co więcej, od czerwca „Kurier” 
ukazywać się będzie w połowie 
miesiąca. 
Co znajdą Państwo na kolejnych 
stronach? Są tam wyjaśnienia 
m.in. dlaczego przy gimnazjum 
nr 1 stanął królewski obóz  
i walczyła husaria, z jakich 
maszyn korzystali robotnicy 
remontujący ul. Paderewskiego, 
kiedy libiąską halę sportową 
opanowali tancerze, a nad 
Flagówką unosił się balon. Jest 
też informacja o realizowanych 
i zaplanowanych w gminie in-
westycjach, zmianach na ko-
palni i ośrodku w Szyjkach oraz 
czy warto ćwiczyć na otwartych 
siłowniach i oddawać krew.  Coś 
dla siebie znajdą także miłośnicy 
czytania, lokalnej historii  
i konkursów. Proponujemy trasę 
rekreacyjną dla lubiących akty-
wnie spędzać czas, wskazówkę 
gdzie szukać ochłody, a także 
przepis na pierogi firmowany 
przez gospodynie z Gromca. 
„Kurier” ma być pismem 
mieszkańców gminy Libiąż. 
Jesteśmy otwarci na Państwa 
propozycje i sugestie. Prosimy 
kierować je na e-mail: 
kurier_libiaski@interia.pl

Zapraszamy do lektury.

Redakcja 

Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu 
udzielana przez organ kolegialny organowi 
wykonawczemu. Na szczeblu gminy Libiąż 
absolutorium burmistrzowi udziela rada miejska. 

Wszyscy byli „za”

Takiego wyniku w głosowaniu nad absolutorium dla burmistrza 
Libiąża jeszcze nie było. Radni jednogłośnie poparli szefa gminy.

Moment głosowania nad udzieleniem absolutorium 

Burmistrz Jacek Latko odbiera gratulacje 
od przewodniczacej RM Bogumiły Latko  
i jej zastępcy Kazimierza Guta

WYDARZENIE
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Dostępne dla wszystkich siłow-
nie działają od zeszłego roku na 

osiedlach Flagówka  
i Górniczym. Cieszą 
się dużym zaintereso-
waniem.
- To dobry pomysł. 
Jeśli nie pada, to przy-
chodzę codziennie na 
45 minut. Kondycja 
już mi się poprawiła, 
lepiej się czuje. Szcze-
gólnie popołudniami 
ćwiczących jest bardzo 
dużo – mówi Stanisław 
Korczak, mieszkający 
na Flagówce.
Ponieważ mieszkańcy 
prosili w ankietach o 
rozbudowę istniejącej 
siłowni przy Placu 
Słonecznym, w ostatnich tygodniach 

dodatkowe trenażery pojawiły się przy 
wieżowcach. To m.in. ławka skośna, 

drabinka, prasa do nóg i „moty-
lek”. Kosztowały 23 tys. zł. 
Co więcej, w odpowiedzi na 
prośby libiążan, do końca 
czerwca podobne urządzenia 
zostaną zamontowane również 
w trzech innych częściach mia-
sta: przy ul. Skalników, Słowac-
kiego i Andersa. Będą to m.in. 
rowerki, wioślarze i trenażery 
– narty biegówki. Ich budowa 
będzie kosztować 48 tys. zł. 
- Siłownie cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. Mamy ko-
lejne zgłoszenia od grup miesz-
kańców, tym razem z Żarek  
i Gromca. Myślę, że w przy-
szłym roku podobne obiekty 
wybudujemy w naszych sołec-

twach – zapowiada Jacek Latko. 

INWESTYCJE

Powstaną nowe siłownie 
Na os. Flagówka pojawiły się dodatkowe urządzenia 
treningowe. Z kolejnych wkrótce skorzystają 
mieszkańcy innych części Libiąża. 

Stanisław Korczak podczas 
ćwiczeń 

Lato z książkami

Podczas wakacji mieszkańcy będą 
mogli bez ograniczeń korzystać  
w zasobów libiąskiej biblioteki. 
Od stycznia Miejska Biblioteka Public-
zna jest czynna nie tylko popołudniami, 
ale także rano (dwa dni w tygodniu). 
To rozwiązanie się sprawdziło, dlatego 
kierująca nią Aneta Gwóźdź nie prze-
widuje zmian w godzinach pracy libiąskiej 
książnicy związanych z wakacjami.  

MBP szykuje zajęcia dla dzieci  
i młodzieży spędzających czas wolny 
od szkoły na miejscu. W planach są 
m.in. warsztaty interaktywne, wspólne 
czytanie książek, gry i zabawy oraz 
konkursy. Szczegóły można sprawdzić 
na stronie: www.mbp.libiaz.pl

Godziny otwarcia MBP:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 - 20.00 

wtorek, czwartek: 9.00-16.00 
sob.: 9.00 - 14.00

REKLAMA
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NASZA HISTORIA

 25 lat temu narodziła się w Polsce samorządność. Należało ją wymyślić i zbudować całkowicie 
od podstaw. Był to proces skomplikowany, wymagający ogromu pracy i wyobraźni, a przede 
wszystkim sprzyjającej sytuacji politycznej. 

Budowa samorządu stała 
się możliwa po obradach 

„Okrągłego Stołu” i wyborach 
parlamentarnych z 4 czerwca 
1989 r. Nie były one całkowi-
cie demokratyczne, ale w tej 
części, gdzie obywatele mieli 
wolny wybór, dały bezapela-
cyjne zwycięstwo „Solidar-
ności”. Ta z kolei jednym ze 
swoich postulatów wyborczych 
uczyniła przywrócenie samo-
rządu w Polsce. Na tej podsta-
wie nowy parlament i nowy 
rząd utworzony przez Tadeusza 
Mazowieckiego rozpoczęły 
energiczne prace nad nową re-
formą. Zaowocowało to zmia-
ną w konstytucji, która umożli-
wiła wprowadzenie samorządu, 
a następnie ustawą o samorzą-
dzie terytorialnym uchwaloną  
8 marca 1990 r. W ten oto spo-
sób utworzono samorządne 
gminy, posiadające odrębny 

budżet, majątek komunalny, 
prawo wydawania aktów pra-
wa miejscowego i zarządzane 
przez władze wybierane w de-

mokratycznych wyborach. W 
prace legislacyjnie zaangażo-
wanych było wiele osób, warto 
jednak przypomnieć nazwiska 
profesorów: Jerzego Regul-
skiego, Jerzego Stępnia i Mi-

chała Kuleszy.
Wybory do samorządów gmin-
nych odbyły się 27 maja 1990 r. 
W Libiążu poprzedziła je kam-

pania wyborcza połączona z 
akcją edukacyjną wśród miesz-
kańców. Prezentowano podczas 
niej kandydatów na radnych, 
tłumaczono zasady ordynacji 
wyborczej i przede wszystkim 

zadania nowego samorządu. 
Wybory bezapelacyjnie wygrał 
Libiąski Komitet Obywatelski 
„Solidarność”. 4 czerwca mia-
ła miejsce inauguracyjna sesja 
nowej Rady, podczas której 
radni złożyli ślubowanie, a na 
Przewodniczącą wybrali Annę 
Strycharską - Kołodziejczyk. 
Wiceprzewodniczącymi zosta-
li Stanisław Garlacz i Andrzej 
Olszowski.
15 czerwca Rada wybrała 
pierwszego libiąskiego Burmi-
strza, którym został, nie mający 
kontrkandydata w głosowaniu, 
Kazimierz Poznański. Na jego 
zastępcę wybrano Antoniego 
Świstaka, a skład Zarządu do-
pełnili: Barbara Zając, Euge-
niusz Owsiak i Marian Znaleź-
niak.

Opracowanie Łukasz Płatek

Samorząd w liczbach:

1 - kobieta jaka do tej pory pełniła funkcję zastępcy 
burmistrza - Maria Siuda,
2 - libiąskich burmistrzów zostało posłami na Sejm 
RP,
3 - burmistrzów miał Libiąż w swojej historii,
5 - kadencji swoją funkcję wypełniał radny 
rekordzista - Andrzej Olszowski,
7 - kadencję rozpoczęła w zeszłym roku Rada 
Miejska w Libiążu,
18 - kobiet pełniło funkcję radnych przez wszystkie 
kadencje,
21 - radnych liczy Rada Miejska,
28 - radnych liczyła Rada Miejska w latach 1990 
- 2002,
72 - procent poparcia w I turze uzyskał Tadeusz 
Arkit w wyborach na burmistrza w 2006 r.,
104 - osoby łacznie przez wszystkie kadencje 
zasiadały w Radzie Miejskiej,
2002 - od tego roku wybory burmistrza odbywają 
się w głosowaniu powszechnym.

25 lat libiąskiego samorządu

Czy wiesz, że:
W pierwszych wyborach samorządowych w 1990 r. Li-
biąski Komitet Obywatelski „Solidarność” uzyskał na 
tyle duże poparcie wśród wyborców, że obsadził aż 27 z 
28 mandatów w radzie.

Ciekawym zwyczajem w dwóch pierwszych kadencjach 
Rady Miejskiej, było zapraszanie do składu poszczegól-
nych komisji osób spoza rady. Miały one wspierać pra-
cę rady swoim doświadczeniem i wiedzą.

Wybory wiceprzewodniczących rady odbywały się w 
czerwcu 1990 r. według dwóch list. Na jednej z nich 
znajdowali się kandydaci z miasta, na drugiej z sołectw. 
System ten miał zapewnić przedstawicielom sołectw 
obsadzenie jednego ze stanowisk.

Okolice Urzędu Miejskiego w Libiążu w latach 90-tych
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Maciej Kozicki: Na części libiąskich 
dróg trwały ostatnio roboty. W mieście 
wyremontowana została, między inny-
mi, ulica Orzeszkowej, Mickiewicza, a 
w Gromcu – Traugutta. Jakich jeszcze 
inwestycji, nie tylko drogowych, mogą 
w okresie wakacyjnym spodziewać się 
mieszkańcy? 

Jacek Latko: - Planujemy przebudowę 
ulicy Orzeszkowej, położenie nowego 
asfaltu na ulicy Pilotów i bocznej od 
Szybowcowej, budowę chodnika przy 
ul. Leśnej i św. Barbary. Natomiast w 
Żarkach przebudowę ulicy Zawiszy i 
odwodnienie ulic Zuchów i Fałata. Te 
prace nie powinny jednak powodować 
utrudnień. Trochę bardziej uciążliwa 
może być rozbudowa kanalizacji w 
uliczkach odchodzących od ul. Sikor-
skiego. Mieszkańców proszę więc o 
cierpliwość. 

Wakacje to najlepszy czas na działanie 
w szkołach. 
- Dokładnie. Remonty planujemy w Sz-
kole Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1 i  

Zespole Szkół w Żarkach. Do tego do-
chodzi bardzo ważna, szczególnie dla 

młodzieży, inwestycja przy gimnazjum 
„czwórce”, czyli budowa boiska typu „or-
lik”. Wszystkie te prace chcemy zakończyć 
w sierpniu. 

Niedawno radni przystali na zapro-
ponowany przez pana podział nadwyżki 

budżetowej. Większość pieniędzy 
została przeznaczona na opracowanie 
dokumentacji do kolejnych inwestycji. 
Kiedy będą one realizowane?
- Uchwaliliśmy szereg projektów z myślą 
o przyszłorocznym budżecie. Chcemy 
przygotować się od strony proceduralnej, 
czyli uzyskać pozwolenia na budowę, tam 
gdzie jest to potrzebne, tak aby móc sprawnie 
realizować inwestycje w 2016 roku. 

Jakie przedsięwzięcia są w planach? 
- Wymienię kilka, na Flagówce powstaną 
trzy nowe parkingi. Budynek muzeum cze-
ka remont i rozbudowa. Chcemy urządzić 
w nim salę do spotkań dla członków 
działających w gminie stowarzyszeń  
i organizacji. Są też zadania związane  
z rewitalizacją miasta – przebudowa 
zajezdni autobusowej, remont ul. 
Piłsudskiego i Górniczej. Przy tych dwóch 

zadaniach chcemy sięgnąć do dotacje uni-
jne.

ROZMOWA

Burmistrz Libiąża Jacek Latko: - Myślimy o przyszłym roku 

Z ŻYCIA KOPALNI

Witold Kasperkiewicz przez 
ostatni rok pracował w cen-
trali Południowego Koncernu 
Węglowego, przemianow-
anego później na TAURON  
Wydobycie. Wcześniej, przez 
blisko siedem lat kierował 
libiąską Janiną. Kasperkiewicz 
na stanowisku zastąpił Leszka 
Gąsiorka. 
Zmiany kadrowe objęły także 
TAURON  Wydobycie. Now-
ym prezesem zarządu spółki 
jest mieszkający w Libiążu 
Łukasz Brzózka - dotychc-
zasowy dyrektor Departa-
mentu Rachunkowości i Po-
datków TAURON  Polska 

Energia (spółki matki TAU-
RON Wydobycie).  W latach 
1998 - 2005  pracował w ZG 
Janina, a 2005-2007 w Tauron 
Wydobycie. 
Na wiceprezesa zarządu  
ds. technicznych został 
powołany Tomasz Cudny (do 
tej pory dyrektor należącej 
do Katowickiego Holdingu 
Węglowego -  KWK Murcki- 
Staszic). W skład zarządu 
TAURON Wydobycie wchodzą 
także Teresa Rajca-Bisztyga – 
wiceprezes ds. ekonomiczno-
finansowych i Wojciech Rorot 
– wiceprezes ds. handlowych. 

  Nowe władze 
  w TAURON Wydobycie 
Dyrektorem technicznym Zakładu Górniczego został 
ponownie Witold Kasperkiewicz. Nowego szefa ma także 
spółka TAURON Wydobycie, do której należy libiąska ko-
palnia. 

Dyżury aptek
Dyżury w godz. 8.00-22.00 

12.06 – 18.06 - Pod Złotą Gwiazdą, ul. Głowackiego 8, tel. 32 
627 40 74 19.06 – 25.06 - Apteka Św. Antoniego, 9 maja 2, 
tel. 32 627 13 56 

26.06 – 02.07 - Twoja Apteka, ul. Paderewskiego 1, tel. 32 
223 90 62

03.07 – 09.07 – Apteka „Pod Złotą Gwiazdą”, ul. Głowackiego 
8, 32 627 40 74  

10.07 – 16.07 – Apteka Osiedlowa „Na Flagówce”, ul. Pa-
derewskiego 6, 32 627 41 79

17.07 – 23.07 – „Twoja Apteka”, ul. Oświęcimska 50, 32 627 
39 49

Dyżur całodobowy pełni apteka Centrum, Chrzanów, 
Rynek 11, tel. 32 647 29 76

LETNI KONKURS 
Wykaż się wiedzą i odpowiedz na pytanie: 
- Ile nowych siłowni na powietrzu powstanie w najbliższych 
tygodniach w Libiążu? 
10 pierwszych osób, które w piątek 19 czerwca prześlą 
poprawną odpowiedź pocztą elektroniczną na adres: kurier_
libiaski@interia.pl otrzymają bezpłatne wejściówki na letni 
basen  przy ul. Piłsudskiego w Libiążu. 

Zgłoszenia można wysyłać od godz. 9.00. Oprócz poprawnej 
odpowiedzi, muszą zawierać imię i nazwisko. Zapraszamy 
do zabawy!
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Nowoczesnego kina ciąg dalszy 

Do końca sierpnia potrwa remont  
w Libiąskim Centrum Kultury. Miłośnicy 
oglądania filmów na dużym ekranie 
powinni uzbroić się w cierpliwość.  
W zamian, od września korzystanie z kina 
będzie dla nich znacznie przyjemniejsze. 

KULTURA

Zaplanowane na okres 
wakacyjny roboty to drugi 

etap modernizacji siedziby 
Libiąskiego Centrum Kul-
tury. Realizowane w zeszłym 
roku prace objęły m.in. remont 
pomieszczeń kinooperatora  
i sali kinowej. Dodatkowo, 
na początku roku została ona 
wyposażona w nagłośnienie 
i sprzęt umożliwiający 
wyświetlanie filmów w tech-
nologii trójwymiarowej. Teraz 
robotnicy zajmą się się  holem. 
Zostanie on utrzymany w szaro-
pomarańczowych barwach, 
nawiązujących do elewacji 
LCK. Widzowie na seans 
zaczekają przy stolikach, w 

środku będzie działał 
bufet i szatnia. Zupełnie 
inaczej wyglądać  
i działać ma stoisko 
do sprzedaży biletów. 
Pojawi się możliwość 
rezerwacji miejsc  
i zakupu wejściówek 
przez internet, a także 
płatność kartą. 
Remont obejmie 
także galerię na 
której odbywają się wys-
tawy oraz klatkę schodową  
i toalety w piwnicach. Przebu-
dowa oznacza także przerwę  
w funkcjonowaniu działającej w 
LCK siłowni. Od 22 czerwca do 
końca sierpnia będzie ona niec-

zynna. W tym czasie pomieszc-
zenie mieszczące urządzenia do 
ćwiczeń zostanie wyremontow-
ane. 
- Od września kino wróci do 
normalnego działania. Myślę, 
że nowe warunki zrekompensują 
widzom wakacyjną przerwę 

– mówi Tomasz Bębenek, 
dyrektor LCK. Koszt remontu 
to ponad pół miliona złotych. Na 
przyszły rok gmina zaplanowała 
ostatni etap prac. Obejmie on 
odnowienie, znajdujących się 
na piętrze centrum kultury sal 
zajęciowych i biur.

Kąpiel dla ochłody
Szukający rozrywki i wakacyjnego relaksu powinni 
odwiedzić letni basen przy ul. Piłsudskiego. Pływalnia 
będzie czynna siedem dni w tygodniu. 

Basen na terenie MORS przy ul. Piłsudskiego co roku 
odwiedzają tłumy. W zeszłym roku zarządzające obiektem LCK 
sprzedało blisko 7 tysięcy wejściówek. Z pływalni mieszkańcy 
skorzystają także w tym roku. Od kilku tygodni na terenie 
ośrodka trwały prace. Uszczelniona i wymalowana została 
niecka basenu. Robotnicy wyczyścili filtry i dokonali przeglądu 
pomp. Wymienili także część ogrodzenia, a resztę naprawili. 
Ekipa posprzątała i uporządkowała także teren. Otwarcie 
obiektu zostało zaplanowane na 15 czerwca. Do dyspozycji 
mieszkańców będzie basen o wymiarach 20 na 50 metrów, 
 a także brodzik-fontanna dla najmłodszych. Na terenie ośrodka 
są miejsca do gry w siatkówkę i piłkę ręczną. Chętni mogą 
wynająć korty tenisowe oraz trawiaste boisko do piłki nożnej. 
Basen będzie czynny w godz. 9-19, siedem dni w tygodniu. 

Wstęp, dla dzieci w wieku do 7 lat jest bezpłatny. 
Bilet ulgowy kosztuje 3 zł, a normalny 5 zł. 

AKCJA LATO
Wakacje w mieście nie muszą oznaczać nudy. Dla 
spędzających wolny czas na miejscu Libiąskie Centrum 
Kultury przygotowało szereg atrakcji. 

Akcja Lato 2015 to cykl wakacyjnych imprez i atrakcji 
organizowanych od początku lipca do końca sierpnia. To 
propozycja dla dzieci i młodzieży spędzających czas wolny na 
miejscu. 
- Przygotowujemy zróżnicowane atrakcje, tak aby każdy znalazł 
dla siebie coś ciekawego – mówi Bożena Kikla, kierująca 
działem merytorycznym Libiąskiego Centrum Kultury. 
Podobnie jak w poprzednich latach, zajęcia będą organizowane 
w różnych częściach gminy. W programie znajdą się m.in. 
imprezy plenerowe z zabawami i konkursami, rodzinne pikniki, 
rajdy rowerowe. 
- Planujemy też jednodniowe wyjazdy do ciekawych miejsc, na 
przykład parków rozrywki czy miast, które warto zwiedzić – 
dodaje Bożena Kikla.
Miłośnicy sportu też znajdą coś dla siebie: turnieje tenisa 
ziemnego, rozgrywki siatkówki plażowej, marsze nordic 
walking, warsztaty taneczne. Czynny będzie także basen 
kąpielowy znajdujący się na terenie Miejskiego Ośrodka 
Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Piłsudskiego. 
Dodatkową atrakcją w tym roku będzie kino plenerowe „Pod 
Gwiazdami”. W zeszłym roku wyświetlane na Placu Słonecznym 
projekcje cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców. 

Dokładny program Akcji Lato 2015 zostanie umieszczony 
na stronie www.lck.libiaz.pl w drugiej połowie czerwca. 

Wizualizacja galelerii LCK

Wizualizacja holu LCK
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Zorganizowany przez 
Libiąskie Centrum Kul-

tury Dnia Dziecka zaczął się 
od Rodzinnego Rajdu Row-
erowego. Wzięło w nim udział 
ponad 50 osób. 
- Trasa wiodła wokół Libiąża. 
Liczyła prawie 20 kilometrów, 
ale nie była trudna. Wszyscy 
sobie z nią poradzili, a jazda 
sprawiła im wiele frajdy – 
mówi Paweł Salawa z LCK.  
W jej wytyczeniu pomogła 
grupa cyklistów z grup Libiąż 
Team i Chrzanów Team, 
której członkowie zatroszczyli 
się także o bezpieczeństwo 
uczestników rajdu. Na 
mecie, ustawionej na Placu 
Słonecznym, na cyklistów 
czekały jabłka, napoje i słodycze 
ufundowane przez Macieja 
Rodzińskiego – przedstawiciela 
Grupy Producentów Owoców 
laSAD. Dodatkowo, wśród 
uczestników rozlosowane 
zostały „rowerowe” nagrody. 
Z przygotowanego poczęstunku 
chętnie korzystali także goście 
sobotniego Aeropikniku. Im-
preza została zorganizowana 
pod hasłem: Trzeźwo, zdrowo, 
z kulturą i na sportowo. Na 
miejscu było wiele atrakcji. 
Dużym powodzeniem cieszył 
się żyroskop, umożliwiający 
sprawdzenie jak na ciało 
działają przeciążenia. Swoich 
sił próbowały nie tylko dzieci, 

ale także młodzież. W namiocie 
ustawionym przez miłośników 
lotnictwa można było obejrzeć 
modele samolotów, zagrać na 
symulatorze lotu, a przed nim 
pokierować zdalnie sterow-
anym helikopterem. Najmłodsi 
z entuzjazmem rywalizowali 
podczas puszczania styropi-
anowych samolotów, odpalali 

rakietę z wodnej wyrzutni  
i przygotowywali latawce. 
Wieczorem nad osiedlem 
zaczął unosić się balon na 
uwięzi. Chętnych do wzniesie-
nia się nad osiedlem i obejrze-
nia panoramy nie brakowało.  
Z darmowej wycieczki 
 w przestworza skorzystały 
dzieci, ale także dorośli. 

- Wrażenia i widoki były super. 
Udało mi się dostrzec nawet 
góry. Mam lęk przestrzeni, 
więc podczas lotu emocji nie 
brakowało – mówi Monika 
Bębenek z Libiąża. 

Podczas Dnia Dziecka na Placu Słonecznym rozrywek nie brakowało, ale pogoda trzymała wszystkich 
w niepewności. Do końca nie było wiadomo, czy uda się wystartować balonem, na lot który wielu czekało. 

NIE PRZEGAP!

19 – 21 czerwca: Dni Libiąża

26 czerwca: Wyjazd na wid-
owisko baletowe „Grand 
Pas...! Gala Baletowa” or-
ganizowane przez Operę 
Krakowską na Dziedzińcu 
Arkadowym Zamku Królews-
kiego na Wawelu (cena 
wyjazdu 75zł/os., szczegóły 
LCK)

27 czerwca: Powitanie Lata – 
Bezpieczne Wakacje, impreza 
kulturalno-rekreacyjna dla 
dzieci, Plac Słoneczny, godz. 
16

21, 28 czerwca, 5 lipca: VI 
Festiwal Muzyczny „Dialog 
Kultur”, organizator: Muzeum 
w Chrzanowie

26 czerwca: Plenerowe 
wystawienie opery w Zes-
pole Palacowo-Parkowym  
w Młoszowej – opera „Halka” 
w wykonaniu artystów Opery 
Śląskiej w Bytomiu
27-28 czerwca: Dni Trze-
bini, koncerty m.in. Eweliny 
Lisowskiej i Mesajah

27-28 czerwca: Dni Alwerni 

1 – 3 lipca: Festiwal Osób 
Niepełnosprawnych „Domek 
Artystów Wszelakich”, Dom 
Pomocy Społecznej w Płazie

5 lipca: Kiermasz Artystyczny 
„Pod Lipowcem”, Wygiełzów

19 lipca: Festiwal Etnomania, 
Wygiełzów

Nie tylko dzieci latały balonem 

Z okazji Dnia Dziecka Libiąskie 
Centrum kultury przygotowało 
równiez imprezy w Gromcu, Żar-
kach (na zdjeciu) i Kosówkach. 
Wszędzie w wesołej atmosferze 
najmłodsi mogli nie tylko znako-
micie się bawić, ale i wygrywać 
nagrody w wesołych zabawach  
i konkursach. 

CZAS WOLNY

Uczestnicy rajdu rowerowego

Loty balonem
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Plażowanie i Bajkowy Las na Szyjkach
Stawy na Szyjkach są jednym z bardziej urokliwych miejsc 
 w gminie. W tym roku samorząd kontynuuje remont 
ośrodka wypoczynkowego. 

SKRÓT INFORMACYJNY

LIBIĄŻ

Przygotowania do robót
W tym roku Powiatowy Zarząd Dróg, wspólnie z 
gminą Libiąż, wyremontuje duży fragment ul. Sikor-
skiego. Blisko milion złotych powinien wystarczyć 
na przebudowę trasy od Ronda Siedmiu Dróg a 
skrzyżowaniem z ul. Orzechową. - Jesteśmy na 
etapie uzgodnień z właścicielami uzbrojenia, czyli 
między innymi sieci wodociągowej biegnącej pod 
asfaltem – informuje Zbigniew Zaręba, zastępca 
dyrektora PZD.

Hala do remontu  
Hala sportowa przy Zespole Szkół w Libiążu docze-
ka się kapitalnej modernizacji. Za 62,7 tys. zł firma 
LW Uniprojekt wykona dokumentację projektową 
gruntownej przebudowy obiektu. To nie jedyne 
prace przy tej nieruchomości, bo na początku roku 
wyremontowane zostały schody prowadzące do 
głównego wejścia hali.

Jest gdzie stanąć
Lokatorzy osiedla mogą korzystać z nowego chod-
nika obok bloku nr 12 przy ul. 11 Listopada. Stare 
płytki zastąpiła dwukolorowa kostka brukowa. - 
Podczas remontu udało się wygospodarować także 
kilka dodatkowych miejsc postojowych – informuje 
radny Włodzimierz Spitzer.

GROMIEC

Wymienili linię
Robotnicy wymienili słupy energetyczne w Gromcu. 
Prace trwały m.in. przy ul. Prostej, Nadwiślańskiej, 
Broniewskiego, Dragonów. Modernizacja objęła 
także nowe przewody i aparaturę umożliwiającą 
przesyłanie energii. Sołtys Jerzy Górski liczy, że 
dzięki temu przerw w dostawie zasilania związanych 
np. z wichurami będzie mniej. Dodatkowo, na części 
słupów pojawiły się latarnie. - To dobrze, bo dzięki 
temu ulice będą lepiej oświetlone – mówi. 

Jeżdżą po równym 
Zakończył się remont końcowego odcinka ul. Trau-
gutta. Robotnicy nowy asfalt położyli na fragmencie 
drogi od potoku do ostatnich zabudowań. - Porządna 
firma, równiutką nawierzchnię położyli. Mieszkańcy 
są bardzo zadowoleni – mówi sołtys Jerzy Górski. Na 
inwestycję gmina przeznaczyła ponad 110 tys. zł.

ŻARKI 

Wiosenne sprzątanie
W ostatnich tygodniach, w różnych częściach 
sołectwa trwały prace porządkowe. Robotnicy 
wykosili m.in. rów biegnący przy ul. Cześnika. - Na 
ulicy Astronautów pozostałości po zimie też już nie 
ma, ekipa zebrała także piasek z chodnika – mówi 
sołtys Bogusław Gucik. 

Obiekt jest własnością gminy. 
W zeszłym roku zaczęła się 

jego modernizacja. Robotnicy 
zakonserwowali i pomalowali dach 
budynku mieszczącego kawiarnię, 
odnowili muszlę koncertową. Obok 
niej ustawili nowe stoły i ławki. 
Zajmujący się akwenami wędkarze 
wyczyścili je i zarybili, uporządkowali 
także ich otoczenie. Swój wkład 
w wygląd i funkcjonowanie ośrodka 
na Szyjkach miała także dzierżawiąca 
go firma Megalo Catering. W tym 
roku prace nabrały jeszcze większego 
rozmachu. 
- Otwarcie planujemy w czerwcu. 
Do dyspozycji gości będą altany 
grillowe, dwie hale namiotowe 
(w tym jedna ogrzewana, mogąca 
pomieścić ponad sto osób), 
kawiarnia z piwem i lodami, stoiska 
gastronomiczne – wylicza Ryszard 
Jonkisz, współwłaściciel Megalo. 
Na miejscu będzie można pograć 
w siatkówkę i spróbować swoich sił 
na polu do minigolfa z 18 dołkami. 
Do dyspozycji najmłodszych będzie 
m.in. plac zabaw i „dmuchańce”. Dla 
chcących się opalić przy stawie nr 2 
powstała plaża. 
- Chcemy urządzać plenery 
rzeźbiarskie. Mamy pomysł na 
organizację Dni Drzew, kiedy powst-

anie Bajkowy Las z figurami postaci 
z filmów animowanych – mówi. 
Wstęp na teren ośrodka będzie dalej 
bezpłatny. Przy dobrej pogodzie, 
ma on być czynny codziennie. 
Bezpieczeństwa gości pilnować 
będzie 20 kamer wysokiej jakości, 
nagrywających obraz przez całą 
dobę. 
Kolejne inwestycje na Szyjkach 
planuje także urząd miejski. Niedługo 
wyburzona zostanie tzw. rybaczów-
ka. 
- Jej stan zagraża bezpieczeństwu. 
W tym miejscu stanie drewniany bu-
dynek, w którym wędkarze będą mo-
gli się spotykać i trzymać swój sprzęt 
– informuje Jacek Latko, burmistrz 
Libiąża. W budżecie na ten cel jest 
zapewnione 67 tys. zł. 
Obecnie trwa oczyszczanie stawu 
nr 3. Jesienią powinien zostać 
napełniony wodą. W przyszłości 
może na nim powstać molo, a także 
wypożyczalnia rowerów wodnych  
i kajaków. Remont czeka także drogę 
dojazdową do ośrodka, zniszczoną 
przez korzenie drzew. Na miejscu 
pojawi się też nowe oświetlenie. 
- Liczę, że te prace uda się wykonać 
jeszcze w tym roku. Jeśli nie, to  
z pewnością w przyszłym – deklaruje 
burmistrz. 
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Inwestycja na ul. Paderews-
kiego jest kontynuacją prac 

z zeszłego roku. Wtedy nowa 
nawierzchnia została wykonana 
na odcinku przy zespole szkół, 
wzdłuż powstały także dodat-
kowe miejsca parkingowe. 
W ostatnich dniach przy 
blokach na os. Flagówka 
pracowały ciężkie maszyny 
budowlane. Robotnicy wyko-
rzystywali urządzenia i 
technologię stosowaną zwykle 
przy większych inwestycjach 
związanych z powstawaniem 
dróg wyższej kategorii: auto-
strad i ekspresówek.  
- Dzięki laserowemu niwela-
torowi wykonujemy podbudowę 
o dokładnie określonej 

wysokości. Przez to nakładka 
asfaltowa jest bardziej rów-
na i wszędzie ma taką samą 
grubość. To sprawia, że lepiej 
się po niej jeździ – tłumaczy 

Paweł Chojnowski, kierownik 
robót realizowanych przez 
firmę Drogopol-ZW z Katowic. 
Dodatkowo, użycie tzw. re-
cyklatora do łączenia kruszywa 

Robotnicy zakończyli remont ul. Paderewskiego. Przy pracach 
korzystali z technologii stosowanej do budowy dróg znacznie wyższej 
kategorii - autostrad. 

WIEŚCI Z GMINY

z cementem sprawia, że pod 
asfaltem powstaje betonowa 
podbudowa.
- Wykonane w ten sposób dro-
gi są solidniejsze i dużo trw-
alsze – twierdzi przedstawiciel 
wykonawcy. 
Finansowany przez gminę 
remont ul. Paderewskiego 
kosztował blisko 300 tys. zł. 
Oprócz modernizacji ulicy, 
przy blokach wymienione 
zostały krawężniki i obrzeża, 
powstały także nowe miejsca 
parkingowe. 
Roboty drogowe zakończyły 
się już na ul. Mickiewicza 
i mieszkańcy mogą korzystać 
z nowej nawierzchni. Podobnie 
jest w przypadku ul. Orzesz-
kowej, ale tam robotnicy 
pojawią się jeszcze raz. 
-  Ponieważ po przetargu 
zostały oszczędności, ch-
cemy położyć nowy asfalt na 
odcinku za torami, do ostatnich 
zabudowań – informuje bur-
mistrz Jacek Latko. W planie 
tegorocznych napraw jest także 
m.in. wykonanie nakładki na ul. 
Pilotów i bocznej od Szybow-
cowej, kanalizacji w rejonie ul. 
Sikorskiego, a także remonty 
w placówkach oświatowych.  

Osiedlowa ulica.. 
...jak autostrada

Biegi Papieskie
Prawie sto osób, mimo niepewnej aury, zdecydowało się wziąć udział 23 maja 
2015 r. w imprezie sportowej zorganizowanej przez Parafię Przemienienia 
Pańskiego w Libiążu i Libiąskie Centrum Kultury. – Nasze Biegi papieskie 
to organizowane od lat wydarzenie dla uczczenia Pamięci Wielkiego Polaka 
Jana Pawła II, znanego również jako wielkiego miłośnika sportu – wyjaśnia 
Proboszcz Michał Kliś. Ry-
walizacja odbywała się 
w dziewięciu kategoriach 
wiekowych na różnych dy-
stansach, a podsumowaniem 
sportowych zmagań był bieg 
dla wszystkich w kategorii 
open na dystansie 1500 me-
trów. Jego zwycięzcą został 
Paweł Gut, który chwilę 
wcześniej był bezkonkuren-
cyjny również w kategorii 
szkół średnich. Najmłodszy-
mi biegaczami byli sześcio-
latkowie, wśród których naj-
lepsi byli Zuzanna Pałącarz, 
Dominik Cebula i Natalia 
Pabis. 
 

Najlepsi wędkarze
Dwudziestu dwóch zawodników uczestniczyło w 
dwudniowych zawodach wędkarskich o Mistrzo-
stwo Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 
33 Libiąż. Rywalizacja w atmosferze fair-play 
toczyła się na akwenie Żarki 215, czyli tzw. Zapa-
dłym, pod okiem sędziego okręgowego Zdzisła-
wa Muca. Mistrzem koła został Sebastian Sroka, 
drugie miejsce zajął Piotr Nędza, a trzecie Daniel 
Paliwoda. 

Ulica Paderewskiego podczas prac

Uczestnicy zawodów
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REKLAMA

W tym roku odbywały się 
one pod hasłem „Książ-

ka i Róża”.  Inauguracją obcho-
dów był happening „ABC Ba-
jek” zorganizowany przez LCK 
dla przedszkolaków. Imprezie 
towarzyszyły ciekawe quizy, 
gry i zabawy z przebranymi za 
postacie bajkowe młodymi ak-
torami sekcji teatralnej „Pióro” 
LCK oraz spektakl teatralny 
„Tajemnica Zaginionych Liter”.
Miejska Biblioteka Publiczna 
była organizatorem takich wy-
darzeń jak konkurs fotograficz-
ny „Selfie z  książką”, konkurs 
literacki „Moja najlepsza książ-
ka”, warsztatów dla młodzie-
ży pod nazwą „Drugie życie 
książki”, spotkania autorskiego 
z poetami Bogusławą Chwierut 
i Bogusławem Zakordońcem 

połączonym z koncertem mu-
zycznym Marcina Boińskiego 
i wystawą malarstwa na szkle 
Doroty Martens. W kawiarni 

„Dobry Adres” zaproszono do 
wspólnych gier paragrafowych, 
odbyło się także spotkanie au-
torskie i warsztaty literackie 
z mistrzami literatury interak-

tywnej Beniaminem Muszyń-
skim i Mikołajem Kołyszko. 
Targowisko 25 kwietnia było 
miejscem „Kiermaszu Książki 

i Róży”. Tego dnia dla wszyst-
kich czekało mnóstwo atrakcji. 
Najmłodsi, dzięki uprzejmości 
OSP Libiąż Wielki, ubierając 
hełm strażacki i wsiadając do 

wozu bojowego, mogli przez 
chwilę wcielić się w rolę straża-
ków. Na stoisku Powiatowego 
Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego. Można było pomalować 
twarz i przygotować figurki 
z owoców i warzyw. Dla odwie-
dzających tego dnia Targowi-
sko zatańczył zespół dziewcząt 
z  Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego z Oddziałami In-
tegracyjnymi.  Na stoisku 
plastycznym można było stwo-
rzyć ulubione postacie z bajek  
i baśni. Na stoiskach czekały 
książki i wyroby rękodzielnicze 
w bardzo atrakcyjnych cenach. 
Można było również osobiście 
spotkać się z autorami ksią-
żek: libiąską poetką Bogusławą 
Chwierut oraz autorami litera-
tury interaktywnej Beniaminem 
Muszyńskim i Mikołajem Ko-
łyszko. Podsumowaniem trzy-
dniowych wydarzeń była uro-
czysta akademia w LCK, gdzie 
Burmistrz Libiąża Jacek Latko 
i Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Bogumiła Latko wręczyli 
nagrody laureatom konkursów. 

Miejska Biblioteka Publiczna, Libiąskie Centrum Kultury, Zarząd Mienia Komunalnego 
i Kawiarnia „Dobry adres” byli w dniach 23-25 kwietnia organizatorami ciekawych wydarzeń 
kulturalnych związanych z obchodami Małopolskich Dni Książki. 

Libiąskie „Dni z książką”
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Spotkanie miłośników nordic walkingu, rajd rowerowy dla starszych i młodszych, rodzinne festyny  
z grami i zabawami, a także Gala Sportowa połączona z wręczeniem stypendiów i nagród burmistrza – to 
wydarzenia w jakich podczas majówki uczestniczyli mieszkańcy gminy Libiąż. 

Pasjonaci spacerowania z kijka-
mi zebrali się w piątek, 1 maja 

pod budynkiem LCK. Stamtąd po-
jechali na Powiatowy Zlot Grup 
Nordic Walking do Kwaczały. Po 
pokonaniu liczącej 10 kilometrów 
trasy uczestnicy wzięli udział w 
biesiadzie na wzgórzu Stare Dwo-
rzysko. 
W piątek popołudniu na murawie 
stadionu w Żarkach rywalizowały 
drużyny samorządowców/oldbo-
jów i reprezentacja Komendy Po-
wiatowej Policji w Chrzanowie. 
Obie ekipy strzeliły po cztery gole, 
więc o wygranej zadecydowały rzu-
ty karne. Lepsi w nich okazali się 
libiążanie. W przerwie spotkania 
uczestnicy Festynu Majowego przy 
Domu Kultury w Żarkach obejrzeli 
pokaz karate chrzanowskiego klubu 
Kyokushin i tresury psów. Impreza 
zakończyła się zabawą taneczną 
trwającą do północy. 
Miłośnicy aktywnego spędzania 
czasu zebrali się w Żarkach także 
w sobotę 2 maja na Rowerowym 
Rajdzie Trzech Pokoleń. Na prze-
jażdżkę wokół sołectwa wyruszyło 
kilkadziesiąt osób. Wśród cykli-
stów przeważali libiążanie, ale byli 
także goście z okolicznych gmin, 
m.in. Chrzanowa i Trzebini. 
O tym, że „w rodzinie tkwi siła” 
udowodnili uczestnicy familijnego 
pikniku przy Świetlicy w Kosów-
kach (na zdjęciu obok). Zabawy, 
zawody i konkursy sprawnościo-
we zakończyły się wspólnym gril-
lowaniem. Atrakcje przyciągnęły 
ponad sto osób. Impreza, podobnie 
jak rajd rowerowy, została zorgani-
zowana w ramach Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 

2015 rok. 
Uczczenie rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja zaczęło się uro-
czystą mszą świętą w intencji Oj-
czyzny w kościele pw. Św. Barba-
ry. Później przedstawiciele władz 
Libiąża złożyli kwiaty i spotkali się 
z mieszkańcami przy pomniku Ta-
deusza Kościuszki. 
Głównym wydarzeniem niedzieli 
była zorganizowana po raz pierw-
szy w Libiążu Gala Sportowa. Pod-
czas niej wręczono nagrody i sty-
pendia sportowe Burmistrza Libią-
ża. Otrzymało je 23 zawodników 
reprezentujących piłkę nożną, piłkę 
ręczną, karate kyokushin, akroba-
tykę, jazdę konną i szachy. Nagro-
dzono także czterech trenerów. Go-
ście zebrani w sali widowiskowej 
LCK obejrzeli prezentacje podsu-
mowujące osiągnięcia sportowców. 
Burmistrz Libiąża Jacek Latko 
złożył podziękowania działaczom 
sportowym, trenerom, zawodni-
kom, klubom, a także wszystkim 
tym, którzy wspierają sport w gmi-
nie. Pogratulował im osiągnięć  
i życzył kolejnych sukcesów. Im-
prezę uświetniły występy karate-
ków z Chrzanowskiego Klubu Ka-
rate Kyokushin oraz czirliderek z 
UKS „Górnik” Libiąż.

Majówka. Przyjemnie i uroczyście
Stypendia sportowe (po 250 zł miesięcznie) 
otrzymali: 

- Chrzanowski Klub Karate i Dalekowschodnich 
Sportów Walki, karate kyokushin: Agnieszka 
Lipińska, Wioleta Wilczak

- UKS Czwórka Libiąż, piłka ręczna: Kacper 
Bogudziński 

- Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki w 
Oświęcimiu, akrobatyka: Damian Godyń

- UMKS przy PMOS Chrzanów, akrobatyka: Michał 
Kosowski, Wiktor Starczyński, Mateusz Drobiński

- UKS Hetman Koronny Trzebinia, szachy: Martyna 
Wikar

- UKS Górnik Libiąż, piłka nożna: Patryk Plewka, 
Jakub Szumniak, Damian Wilczak

- KS Górnik Libiąż, piłka nożna: Kacper Szczurek, 
Dariusz Wilczak

 

 Nagrody (po 800 zł) otrzymali: 

- UMKS przy PMOS Chrzanów, akrobatyka: Jakub 
Błazenek, Julia Kowalik, Julia Wróblewska, 
Damian Wikar

- UKS Czwórka Libiąż, piłka ręczna: Mateusz 
Drozdalski, Michał Kowalik, Maciej Majewski, 
Karol Siuda 

- Klub Jeździecki Szarża Bolęcin, jazda konna: Edyta 
Czulińska 

Nagrodę (450 zł) otrzymał: 

- UKS Górnik Libiąż, piłka nożna: Oskar Chechelski

 Nagrody dla trenerów:  

Mateusz Drabik, siatkówka plażowa, KS Górnik 
Libiąż – 500 zł 

Bogusława Majewska, piłka ręczna, UKS 
Czwórka Libiąż – 2.000 zł

Hubert Szumniak, piłka nożna, UKS 
Górnik Libiąż – 1.500 zł

Marek Starczyński, akrobatyka, UMKS 
przy PMOS Chrzanów – 2.000 zł

WYDARZENIA

Gry dla dzieci na Kosówkach

Uczestnicy Gali Sportu w Libiążu
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Choć bohater książki 
szwedzkiego autora Jonasa 
Jonassona ma sto lat, to 
ciężko za nim nadążyć. Ze 
swojej imprezy urodzinowej 
ucieka wyskakując przez 
okno, potem ściga go policja  
i mafia, a w podróży 
towarzyszy mu m.in. słoń. 
Lekturę poleca Aneta Gwóźdź, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Libiążu.
To świetna książka na poprawę 
humoru. Wartka akcja przy-
pomina komedię sensacyjną. 
Bohaterem jest Alan, 100-letni 
specjalista od materiałów wybu-
chowych. Ucieka ze swojego 
przyjęcia urodzinowego i rusza 
w podróż. Przeżywa wiele 
niesamowitych przygód. Szuka 
go policja, ściga mafia, zna-
jduje walizkę z fortuną, ucieka 
z grupą ludzi podróżujących 
autobusem, którym towarzyszy 

słoń. Spotyka też miłość. Rów-
nolegle poznajemy jego życie. 
To właściwie historia całego 
XX wieku. Okazuje się, że 
Alan uczestniczył w większości 
ważnych wydarzeń i poznał 
znanych ludzi. Jadł kolację  
z prezydentem USA Tru-
manem, leciał samolotem z pre-
mierem Churchilem, pił wódkę 
ze Stalinem i poznał się z Mao 
Zedongiem. Jego losy można 
porównać do polskiego filmu 
„Jak rozpętałem drugą wojnę 
światową”.
Książka jest dobrze napisana 
pod względem literackim. 
Trzeba się tylko przyzwyczaić 
do szybkich zmian miejsc akcji, 
a także czasem dość dosadnego 
języka. Myślę, że spodoba się 
zarówno młodszym, jak i star-
szym. Na jej podstawie powstał 
film o tym samym tytule. 

KĄCIK KULINARNY
“Gromieckie pierożki z soczewicą”

Choć to danie tradycyjne, dodatek do farszu zapewnia im 
ciekawy i niespotykany smak. Są łatwe w przygotowaniu, 
pożywne i dostarczają wiele energii. Pierożki poleca Alina 
Piwowarczyk z Koła Gospodyń Wiejskich „Gromcaneczki”.

Do mąki dolać letnią wodę, jajko, trochę mleka i szczyptę 
soli. Wyrabiać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Rozwałkować całość. Krążki na pierogi najlepiej wycinać 
literatką. Można też użyć zwykłej szklanki, wtedy będą 
znacznie większe. Teraz farsz: mięso ugotować w wodzie  
z dodatkiem soli. To samo zrobić z soczewicą (nie trzeba jej 
wcześniej namaczać) i ziemniakami. Potem wszystko zmielić. 
Boczek i słoninę pokroić w małe kawałki i podsmażyć na 
patelni z cebulą. Skwarki dodać do składników farszu. Całość 
solidnie wymieszać. Dla smaku przyprawić pieprzem, a także, 
jeśli potrzeba, solą. 
Nabrany łyżką farsz zagniatamy w krążkach z ciasta. Potem 
wrzucamy je do gotującej się wody. Wyjmujemy, gdy zaczynają 
unosić się przy powierzchni. Do polania można wykorzystać 
skwarki, do pierogów dobrze pasuje barszcz czerwony. 

Serdecznie dziękujemy KWG Gromcaneczki, a szczególnie 
p. Alinie Piwowarczyk i Melanii Mańce na przygotowanie 
dania i przepisu. 

ROZMAITOŚCI

Przepis na porcję dla 4-6 osób

Farsz
0,5 kg mięsa wieprzowego
0,5 kg ziemniaków
0,25 soczewicy zielonej
kawałek boczku/słoniny 
cebula
sól i pieprz

Ciasto
0,5 kg mąki pszennej
1 jajko
mleko
sól

WARTO PRZECZYTAĆ
“Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”

Członkowie Klubu „Pokolenia” z Kosówek w Pisarzowi-
cach na święcie kwitnących azalii

Alina Piwowarczyk i Melania Mańka podczas lepienia pierogów
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LIBIĄŻ

Nagroda za Koty
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Libiążu zajęli 2 miejsce i zdobyli 
Srebrną Maskę podczas XXXII Regionalnego Przeglądu Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych MASKA 2015 w Tarnowie. Grupa 
Teatralna „Jedynka” pokazała spektakl „Koty” na podstawie musicalu. 
Przedstawienie wyreżyserowała polonistka Izabela Zatyka - Świstak, 
układy choreograficzne przygotowała Olga Korcz - absolwentka 
Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie.

Sukces Wiktora
W finale Powiatowej Olimpiady o Bezpieczeństwie dla Przedszkolaków, 
rozgrywanym w Trzebini, startował Wiktor Świtalski, podopieczny 
libiąskiego przedszkola nr 1. Młody libiążanin musiał wykazać się 
szeroką wiedza na temat przepisów ruchu drogowego: rozwiązywał 
testy, odpowiadał na pytania, a także przygotował pracę plastyczną. 

Rywalizacja w terenie
Młodzież z całej gminy przyłączyła się do IX Gminnego Rajdu 
Wzgórzami Libiąża zorganizowanego przez ZSG. Mottem tegorocznej 
imprezy było hasło „Radość jest w naturze”. Uczestniczyło w 
niej 19 drużyn z libiąskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
drużyna z Żarek. Trasa rajdu wiodła od Wzgórza Flagówka, przez 
Górę, Grodzisko, Lipie, Obieżową, Wysoką po Wzgórza Jaworek. 
Na różnych punktach trasy młodzi rozwiązywali zadania związane 
z Libiążem, a na mecie brali udział w zajęciach sportowych, m. in. 
przeciąganiu liny. 

GROMIEC
Zobaczyli stolicę
Uczniowie najstarszych klas ZSP spędzili trzy dni w Warszawie. 
Jednym z głównych celów wycieczki  było Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Młodzi odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, 
zobaczyli także Zamek Warszawski, Pałac Kultury i Łazienki 
Królewskie. Zainteresowaniem cieszyły się zajęcia warsztatowe we 
wnętrzu samolotu wojskowego w Muzeum Wojska Polskiego. Duże 
znaczenie dla wyjazdu miał fakt, że przewodnikiem gimnazjalistów 
był Jacek Jordan, syn uczestnika powstania, który z wycieczkowiczami 
dzielił się opowieściami dotyczącymi prowadzonych w stolicy walk. 

ŻARKI
Malowali piosenki
Uczniowie uczestniczyli w Dniach Języków Obcych. Najmłodsi 
rywalizowali w konkursie polegającym na wykonaniu pracy 
plastycznej ilustrującej ulubiony utwór. Starsi uczniowie rozwiązywali 
test dotyczący historii, kultury i geografii Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Były też zawody dotyczące 
Niemiec, w których startowali gimnazjaliści. Na zakończenie Dni, 
piątoklasiści zaprezentowali przedstawienie w języku angielskim 
zatytułowane Dark Ducks.

SZKOLNE WIEŚCI

Niezwykli uczniowie
Justyna Musiał. Ma 16 lat i właśnie 
kończy gimnazjum. Uwielbia czytać. 
Justyna chodzi do ostatniej klasy gimnazjum 
nr 1. Jest bardzo dobrą uczennicą,  
w pierwszej klasie miała średnią 4,20,  
a w ostatnim semestrze – 4,80. Niedawno 
została finalistką II Małopolskiego 
Dyktanda Niepodległościowego „Po 

polsku o historii”. Stara się także o stypendium banku BGŻ, 
które pozwoli jej na naukę w jednym z najlepszych krakowskich 
liceów – tzw. „nowodworku”. Jest też stypendystką Fundacji 
Dobrego Serca. Swój wolny czas wykorzystuje dla innych. 
- To sprawia mi frajdę – tłumaczy młoda libiążanka. Od 
czterech lat jest harcerką, należy do drużyny pożarniczej 
Pogromcy Ognia działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Moczydle. Prowadzi grupę zuchów, jest wolontariuszką 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także akcji „Ratujmy 
chrzanowskie pomniki”. Na szkolnym korytarzu można często 
spotkać ją z książką w ręce. Lubi literaturę obyczajową. Ostatnio 
wciągnął ją „Azyl” Izabeli Sowy. Myśli o studiach medycznych,  
w przyszłości chce być lekarzem. 

Mateusz Drozdalski. Jest zawodnikiem 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Cz-
wórka” Libiąż. Od sześciu lat trenuję piłkę 
ręczną. W czasie wolnym chętnie wybiera 
tenis ziemny lub koszykówkę. 
Szczypiorniści UKS mają na koncie 
wiele sukcesów. Są aktualnymi mistrzami 
Małopolski, zajęli dziewiąte miejsce podczas 
mistrzostw kraju w Dźwirzynie, dotarli także 

do 1/4 finału Mistrzostw Polski rozgrywanych w Warszawie. 
Mateusz uczy się w trzeciej klasie gimazjum zespołu szkół na 
os. Flagówka. W piłkę ręczną gra od sześciu lat, dla UKS – od 
trzech. Wcześniej trenował w PMOS Chrzanów. Dlaczego ta 
dyscyplina?
- Podoba mi się, bo to dość kontaktowy sport, w którym trzeba 
dużo myśleć – tłumaczy. O tym, że zawodnicy podczas gry nie 
oszczędzają ani siebie, ani swoich rywali może świadczyć fakt, 
że młody libiążanin ma na koncie wstrząs mózgu i pęknięcie 
łopatki. Mateusz gra na pozycji lewego rozgrywającego. W do-
brych meczach rzuca nawet 10 bramek. 
Swoją przyszłość wiąże z piłką ręczną. Po gimnazjum chce się 
uczyć w technikum w Legnicy, gdzie funkcjonuje pierwszoli-
gowy zespół Siódemka Miedź Legnica, mający także sekcje ju-
niorskie. Chwile wolne lubi spędzać aktywnie. Zwykle wybiera 
jednak inne dyscypliny, najczęściej tenis ziemny i koszykówkę. 
Wakacje planuje na sportowo. Weźmie udział w Olimpiadzie 
Młodzieży i obozie treningowym. 
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Kategoria I solo do 12 lat:
I miejsce – Ola Shulc – Tito Dance Studio Tychy
II miejsce – Patryk Dziegciarczyk - Tito Dance 
Studio Tychy
III miejsce – Łukasz Gołębiowski - Tito Dance 
Studio Tychy
Kategoria II solo 13-15 lat:
I miejsce – Mateusz Pędracki - Tito Dance Studio Tychy
II miejsce – Igor Kapała - Tito Dance Studio Tychy
III miejsce – Mia Price - Tito Dance Studio Tychy
Kategoria III solo powyżej 15 lat:
I miejsce – Damian Cetera - MDK Jaworzno
II miejsce – Dominika Zastawnik – Fuzja Dance 
Chrzanów
III miejsce – Kamila Sołtysek – MDK Jaworzno
Kategoria IV duety do 15 lat: 
I miejsce – Antonina Szłapa i Emilia Wojnar – Gra-
witacja Oświęcim
II miejsce – Julia Mzyk i Nadia Nowak - Tito Dance 
Studio Tychy
III miejsce – Dominika Helman i Anna Szopa – 
MDK Jaworzno
Kategoria V duety powyżej 15 lat:
I miejsce – Irena Wiktor i Ewelina Przystał – Gra-
boszyce k/Zatora
II miejsce – Agnieszka Sęk i Kinga Szczepanik – 
Fuzja Dance Chrzanów
III miejsce – Kamila Sołtysek i Damian Cetera – 
MDK Jaworzno
Kategoria VI mini zespoły do 12 lat:
I miejsce – Badoo – SP nr 45 Sosnowiec
II miejsce – Impuls – Studio Tańca Flash LCK Libiąż
III miejsce – Ellite 2 – Elite Dance Academy 
Jaworzno
Kategoria VIII mini zespoły powyżej 15 lat:
I miejsce – Game Over – Step Art Żory 
II miejsce – Badoo 2 – Sp nr 45 Sosnowiec
Kategoria IX zespoły tańca nowoczesnego do 
12 lat:
I miejsce – Jeszcze Raz Kids – Eksplozja Tańca 
Jastrzębie Zdrój 
II miejsce – EM-Team Diva – Fuzja Dance Chrza-
nów
III miejsce – GRW Skills – Grawitacja Oświęcim
Kategoria X zespoły tańca nowoczesnego 13-
15 lat:
I miejsce – Blackout Junior - Eksplozja Tańca 
Jastrzębie Zdrój 
II miejsce – Axel – SP nr 1  Chrzanów
III miejsce – GRW Teens – Grawitacja Oświęcim
Kategoria XI zespoły tańca nowoczesnego 
powyżej 15 lat:
I miejsce – Digerido – Grand Prix 
II miejsce – Game Over - Step Art Żory 
III miejsce – GRW Team – Grawitacja Oświęcim
Kategoria XII zespoły Open:
I miejsce – GRW Jazz – Grawitacja Oświęcim
II miejsce – Em-Team Jazz – Fuzja Dance Chrza-
nów
III miejsce – Egzist – Regionalny Ośrodek Kultury 
Doliny Karpia Zator
Kategoria XIII zespoły tańca towarzyskiego do 
15 lat:
I miejsce – Elita Lejdis – OCK Oświęcim
II miejsce – Akcent – Szkoła Tańca Astra Oświęcim
III miejsce – Ventus - Szkoła Tańca Astra Oświęcim
Kategoria XIV zespoły tańca towarzyskiego 
powyżej 15 lat:
I miejsce – Efekt - Szkoła Tańca Prestiż Oświęcim
II miejsce – Nie ma mocnych - Szkoła Tańca Astra 
Oświęcim
III miejsce – Happy Dance – OCK Oświęcim

Libiąski festiwal taneczny „Złote Sznurowadło” cieszy się 
coraz większą popularnością. W tegorocznej edycji zawodów 
rywalizowało prawie 800 uczestników, czyli blisko dwukrot-
nie więcej niż przed rokiem. 

Tancerze opanowali parkiet

W niedzielę 17 maja Libiąż był are-
ną 14. edycji festiwalu taneczne-

go „Złote Sznurowadło 2015”. Od rana 
do miasta przyjeżdżali zawodnicy z róż-
nych części kraju, przede wszystkim z 

Małopolski 
i Śląska. Na 
p a r k i e c i e 
pojawiły się 
r e p r e z e n -
tanci m.in. 
z Tychów, 
J a w o r z n a , 
C h r z a n o -
wa, Zatora, 
J a s t r z ę b i a 

Zdroju czy Oświęcimia. Widownia hali 
sportowej wypełniła się rodzinami wy-
stępujących i widzami. 
Podczas turnieju wystąpiło prawie 800 
uczestników i 49 zespołów tanecznych. 
- To blisko dwa razy więcej niż przed ro-
kiem. Widać, że nasze festiwal cieszy się 
coraz większą popularnością – mówi 
Jacek Kremer, kierownik artystyczny 

 i organizacyjny Złotego Sznurowadła. 
Występy trwały cały dzień. Publiczność 
zobaczyła solistów, duety, mini-zespo-
ły oraz zespoły. Na parkiecie zapre-
zentowali się przedstawiciele rożnych 
stylów: hip-hopu, disco dance, jazz ale 
także tańca towarzyskiego.   
Przez całe zawody czuć było ducha 
sportowej rywalizacji. Zawodnicy, choć 
walczyli o wygraną, wzajemnie się do-
pingowali. Publiczność wspierała tan-
cerzy oklaskami. Były one szczególnie 
głośne i długie, gdy na parkiecie wystę-
powali najmłodsi. Duży aplauz zebrali 
także członkowie zespołu „Nie ma moc-
nych” złożonego z rodziców zawodni-
ków. 
Grand Prix festiwalu „Złote Sznuro-
wadło 2015” zdobył zespół Digerido  
z Młodzieżowego Domu Kultury w Ja-
worznie. 
- Poziom rywalizacji był wysoki i na tyle 
wyrównany, że jury miało problem z wy-
typowaniem najlepszych uczestników – 
podsumowuje Jacek Kremer. 

Zespół Fuks 
ze Studia Tańca Marty Kremer
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