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DNI LIBIĄŻA 2016

Peregrynacja Symboli Światowych Dni 
Młodzieży na Placu Słonecznym 

Msza Święta na Placu Słonecznym 

Koncert barda muzyki romskiej 
Józefa Merstein - Jochymczyka

Koncert zespołu Fire Ball

Koncert Andrzeja Piasecznego

Gwiazda Dni Libiąża zaśpiewała 
swoje największe przeboje

Dni Libiąża przyciągnęły tłumy Publiczność przed sceną
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Szanowni Czytelnicy, 

największym wydarzeniem 
ostatnich dni były Dni Libiąża. 
Uczestniczyło w nich w sumie 
kilkanaście tysięcy osób. 

Najgorętszymi momentami 
imprezy były wieczorne 
koncerty Andrzeja Piasecznego 
i zespołu After Party. Obszerną 
relację z tegorocznego święta 
miasta zamieszczany na 

kolejnych stronach. Z numeru 
można się również dowiedzieć 
jak zmienił się letni basen, co 
powstaje przy ul. Flasińskiego 
oraz czy kolej szykuje 
przebudowę libiąskiej stacji. 

Oprócz tego wiele ciekawych 
informacji z życia gminy i jej 
mieszkańców, kącik kulinarny, 
czytelniczy, historyczny oraz 
wakacyjny konkurs. 

Wielkie świętowanie w Libiążu!
Podczas tegorocznych Dni Libiąża bawiło się w sumie kilkanaście tysięcy osób. Atrakcji było wiele, więc kto w imprezie nie 
uczestniczył ma powody żałować. Dni Libiąża 2016 trwały od 17 do 19 czerwca. Każdy dzień wyglądał inaczej i oferował inne 
ciekawostki. Dzięki temu wszyscy mogli znaleźć coś ciekawego dla siebie. 

Refleksyjny piątek 

W piątek z kościoła Prze-
mienienia Pańskiego na Plac 
Słoneczny przeszła procesja 
z symbolami Światowych 
Dni Młodzieży. Na miejscu 
młodzież wysłuchała Godziny 
Świadectw. O swoim nawróce-
niu opowiadał m.in. raper Arka-
dio. Później, po wspólnych 
modlitwach, kilkunastu księży, 
pod przewodnictwem bp Da-
miana Muskusa, odprawiło 
uroczystą mszę świętą w in-
tencji uczestników zbliżających 
się ŚDM w Krakowie. Po 
nabożeństwie wystąpił wspom-
niany Arkadio. W koncercie ak-
tywnie uczestniczyli widzowie 
siedzący w pierwszych rzędach. 
Wychodzący do publiczności 
artysta zachęcał ich do pod-
suwania słów, z których na 
bieżąco tworzył rymy. Ze-
brani byli pod wrażeniem jego 
umiejętności, pomysłowości i 
refleksu. Artystę oklaskiwali 
zarówno młodsi, jak i obecni 
na placu seniorzy.

Koncertowy zawrót głowy

Sobota była koncertowa. 
Góralski folklor zaprezentował 
zespół Ondraszki. Muzycy do 
wspólnych zabaw w rytm muzy-
ki zaangażowali najmłodszych. 
Następnie piękne cygańskie 
ballady wykonał bard muzyki 
romskiej Józef Merstein-Jo-
chymczyk. 
- Pieśni bardzo mi się podobały. 
Wcześniej fajnie maluchy 
uczyły się tańczyć i śpiewać. 
Byliśmy też na karuzelach z 
dziećmi, a teraz czekamy na 
występ Andrzeja Piasecznego. 
Dobrze, że Dni Libiąża są or-
ganizowane. To odskocznia dla 

osób pracujących i możliwość, 
aby się pobawić, spotkać ze 
znajomymi, posłuchać muzyki. 
Kolejna taka okazja do rozry-
wki będzie dopiero 11 Listopa-
da, podczas Biesiady Patrioty-
cznej – dzieliła się wrażeniami 
Krzysztofa Wójcik z Libiąża. 
Przed gwiazdą wieczoru na 
scenie zaprezentowały się 
kapele Fireball z Libiąża i The 
Last Ride ze Szczecina.
Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się ustawione na Placu 
Słonecznym stoiska, szczegól-
nie to, gdzie trwało malowanie 
twarzy dzieci. Oprócz tego 
swoją ofertę prezentował m.in. 

ZUS, Bank Spółdzielczy w 
Chrzanowie i firma CA Broker. 
Gdy konferansjerzy zapowiada-
li Andrzeja Piasecznego i jego 
zespół na Placu Słonecznym 
było bardzo tłoczno. Czekający 
na koncert się nie zawiedli. 
Blisko półtoragodzinny show 
zakończył się bisami. Później 
artysta rozdawał autografy i 
pozował do zdjęć. 
- Nigdy nie słyszałam go na 
żywo, ale bardzo mi się podobało 
– mówiła Anna Głownia. 

Gorączka niedzielnej nocy

Na niedzielę Libiąskie Centrum 
Kultury zaplanowało różne 
atrakcje. W południe zaczął się 
maraton fitness w wykonaniu 
instruktorek i klubowiczek 
Fitness Excellence z Libiąża. 
Panie wykazały się wybitną 
kondycją i przez trzy godziny 
w upale wykonywały ćwiczenia 
na scenie i przed nią. W tym 
samym czasie trwał pokaz i 
przejazd zabytkowych samo-
chodów. Następnie na placu 
ćwiczyli członkowie libiąskiej 
sekcji Chrzanowskiego Klubu 
Karate Kyokushin, którzy do 

treningu zaprosili publiczność. 
O godz. 15 rozpoczął się 
Festiwal Twórczości Dzieci i 
Młodzieży z gminy Libiąż. Na 
scenie zaprezentowały się m.in. 
wokaliści i zespoły muzyczne, 
grupy taneczne, recytatorzy. 
Dla wielu występujących i ich 
rodziców było to przeżycie, 
choć na przykład Julii Ciszew-
skiej trema nie dokuczała. 
- Nie stresowałyśmy się. Cór-
ka od roku ćwiczy taniec. 
Startowała już z zespołem 

w konkursach, udało im się 
zdobyć nawet wyróżnienie – 
mówiła mama Julii, pani Re-
nata. Podkreśla, że taki festiwal 
jest dobrym pomysłem.
- To pokazuje, że dzieci nie 
siedzą tylko przed kompu-
terem, ale mają swoje pasje 
i zainteresowania, a rodzice 
pomagają im je rozwijać – 
tłumaczyła.
Dużym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz ratownictwa 
medycznego i drogowego w 
wykonaniu strażaków ochot-
ników z Libiąża. Kursująca po 
ulicach Libiąża Ciuchcia Mar-
tusia cały czas woziła komplet 
pasażerów.
Głośno na Placu Słonecznym 
zrobiło się, gdy grać zaczęła 
libiąska kapela Red Vipers. 
Wraz z rozpoczęciem im-
prezy Disco Show Evening 
nastąpiła zmiana stylu. Naj-
pierw publiczność zagrzał 
skład Disco Night Fever, który 
wykonał największe szlagiery 
z lat 70 i 80. Wielką wrzawą 
i oklaskami powitani zostali 
członkowie zespołu After Par-
ty. Wystarczyło im kilka chwil, 
aby porwać kilkutysięczną 
widownię. Tańczących i 
podrygujących widać było 
na całym Placu Słonecznym. 
Wiele osób nie ukrywało zach-
wytu występem. 
- Rewelacja. Na co dzień nie 
słuchamy takiej muzyki, ale 
było świetnie. Piasek wczoraj 
też nam się podobał. Dni 
Libiąża były super udane – 
mówiły zgodnie bawiące się 
wspólnie libiążanki Ewelina 
Latko i Urszula Kosowska oraz 
Agnieszka Mruczek z Zatora. 
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Maciej Kozicki: - Kiedy 
zrodziła się u Pana pasja do 
samochodów, określanych 
mianem yountimerów*? 
Przemysław Matuszek: - 
Motoryzacją i samochodami 
interesowałem się od dziecka. 
Zawsze chciałem mieć takie 
auto. W końcu się udało. Audi 
dostałem od kolegi, to model 
80 z 1981 roku z benzynowym 
motorem 1,8 litra. 
Wymagało remontu?
- Było w stanie oryginalnym i 
bez rdzy, ale całe zostało po-
lakierowane przez znajome-
go. Mechanicznie przeszło 
całkowity remont, tutaj 

wszystko robiłem sam. Nad-
anie mu obecnego wyglądu 
trwało prawie dwa lata. 
Pewnie było też kosztowne. 
- W którymś momencie 
przestałem dokładnie liczyć. 
Ale szacuje, że to pochłonęło 
8 – 10 tysięcy złotych. 
Jeździ pan nim na co dzień?
- Nie, to wóz na niedzielne 
przejażdżki i wycieczki z 
żoną oraz córką, między in-
nymi na zloty Chrzanowskich 
Klasyków. 
Między jazdą takim autem, 
a jakimś nowoczesnym mo-
delem jest duża różnica?
- Moje audi ma wspoma-

ganie kierownicy, więc nie ma 
przepaści. Różnica jest może 
jedynie jeśli chodzi o hamulce, 

które nie są tak skuteczne jak 
w aktualnie produkowanych 
samochodach. 

Maciej Kozicki: - Czym 
różnią się występy na wiel-
kich festiwalach, jak na 
przykład w Opolu, od grania 
takich bardziej kameralnych 
koncertów jak dziś, podczas 
Dni Libiąża?
Andrzej Piaseczny: - Tak 
naprawdę tylko oprawą i 
produkcją, czyli tym co dzieje 
się dookoła muzyki. Jeśli ktoś 
traktuje siebie poważnie, mam 
tutaj na myśli artystów, to nie 
ma większej różnicy, bo zawsze 
chce się wypaść najlepiej. 
Podczas takich letnich kon-
certów w ramach dni miast czy 
podobnych imprez publiczność 
jest w dużej mierze przypad-
kowa. Nie jest tak, że wszy-
scy tutaj są moimi fanami. Ale 
może jeśli dobrze z zespołem 
wypadniemy, to się do nas 
przekonają. Z doświadczenia 
wiem, że w dużym  mieście 
publiczność wcale nie jest 
tak wdzięczna. Zwykle w 
mniejszych miejscowościach 
po prostu gra się przyjemniej. 
Co jest dla pana przyjem-
niejsze, granie na żywo 
czy ocenianie młodych 
aspirujących artystów w ta-
lent show. 
- To zupełnie różne rodzaje 
przyjemności, nie da się ich 

porównać. W przyszłym roku 
będę obchodził 25-lecie pracy 
scenicznej, choć nie jestem 
zwolennikiem takich rocznic. 
Muzyka jest moją pasją, która 
stała się także zawodem. To 
ważne i piękne, aby to co się robi 
dalej sprawiało radość i dawało 
satysfakcję. Tak jest w moim 

przypadku. W programach 
mam możliwość obcowania 
ze świeżą, budzącą się pasją, 
często też z przebojowością i 
buńczucznością. Przed 25 laty 
zachowywałem się podobnie. 
Często uczestnicy są lepsi niż 
ja wtedy, a bywa nawet niż 
ja teraz. Przyznanie tego nie 
podważa roli jurora w progra-

mie. Jeśli ktoś naprawdę zach-
wyci, trzeba umieć paść na ko-
lana i powiedzieć: Człowieku, 
jesteś wielki. A możesz być 
jeszcze większy!
Będzie pan zasiadał znów w 
jury?
Wszystko na to wskazuje, bo 
dostałem propozycję. Choć w 

telewizji jest tak, że jeśli nie 
padnie pierwszy klaps to rzeczy 
nie są do końca pewne. 
Debiutował pan w latach 90. 
Wtedy nie było internetu i 
łatwego dostępu do muzyki, 
a kasety magnetofonowe 
przewijało się na ołówku. Jak 
się pan czuje rywalizując z 
osobami, które nagrają jedną 

chwytliwą piosenkę, wrzucą 
ja do sieci i mają setki tysiące 
odsłon, co przekłada się na 
ich popularność?  
W ogóle staram się nie 
konkurować. Udawanie, że 
jest się kimś młodszym niż w 
rzeczywistości zupełnie nie 
ma sensu. Mam trochę starszą 
publiczność. Z młodszymi mam 
do czynienia na takich letnich 
występach jak dzisiaj. Grając 
jesienne, zimowe czy wiosenne 
koncerty w filharmoniach 
czy teatrach obcuję ze swoją 
stałą publicznością. Widzę, 
że ona rośnie ze mną, żeby 
nie mówić starzeje się. Kiedy 
zaczynałem karierę, jeszcze 
z kolegami z zespołu Mafia 
jeździliśmy na ul. Myśliwską 
i na korytarzach radiowej trój-
ki, aby doprosić się wyemi-
towanie naszych piosenek.  
Może w takim razie tworzenie 
muzyki jest teraz łatwiejsze?
Tworzenie jest w podobnym 
stopniu trudne. Jeśli chodzi o 
dobijanie się o popularność, 
rozpoznawalność czy uznanie to 
ciężko powiedzieć. Na szczęście 
jestem już w trochę innym 
miejscu. Choć z drugiej strony 
trzeba zadać sobie pytanie, czy 
łatwiej się wspiąć czy pozostać 
na określonym poziomie.  

Andrzej Piaseczny dla Kuriera Libiąskiego
WIEŚCI Z GMINY

Podczas Dni Libiąża można było obejrzeć pokaz klasycznych i zabytkowych samochodów. Z właścicielem jednego z nich – audi 
80 z 1981 roku Przemysławem Matuszkiem z Libiąża rozmawia Maciej Kozicki. 

Marzyłem o klasyku

Andrzej Piaseczny (z lewej) z redaktorem Maciejem Kozickim

* youngtimer – określenie  zabytkowych pojazdów (lub takich, które 
wkrótce się nimi staną), utrzymanych w swoim oryginalnym stylu 
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Z okazji Dnia Ojca 

wszystkim tatom w 

gminie Libiąż życzymy 

wiele zdrowia, radości, 

i pociechy z dzieci. 

Rywalizacja na arenach spotowych w dyscyplinach tenisa 
ziemnego, siatkówki, plażowej, piłki ręcznej i piłki nożnej na 
stałe wpisana jest w tradycję Dni Libiąża. Tegoroczne edycje 
turniejów organizowanych przez LCK  toczyły się o puchary 
Burmistrza Libiąża Jacka Latko. 

Na kortach ziemnych Mie-
jskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji, podobnie jak 
przed rokiem, tryumfował 
Patryk Horst z Chełmka. 
Najmłodszy w stawce za-
wodnik w finale pokonał 
libiążanina Marka Burligę. 
W meczu o miejsce trze-
cie Miłosz Pająk wygrał 

z Pawłem Myrdko.  Współorganizatorami turnieju było Towa- 
rzystwo Wspierania Sportu "Sokrates". 

W libiąskiej hali spor-
towej LCK wspólnie z 
Zespołem Szkolno Gim-
nazjalnym z Oddziałami 
Integracyjnymi zorgani-
zowały turniej piłki 
ręcznej w kategorii 
wiekowej juniora młod-
szego. W finale imp-
rezy UKS "Czwórka" 

Libiąż pokonał 25:20 UMKS PMOS Chrzanów I. Trzecie miejsce 
przypadło drugiej drużynie PMOS-u, a czwarte UKS "Czwórka” 
Libiąż II. Podczas turnieju zaprezentowali się także najmłodsi 
adepci tej dyscypliny sportu reprezentujący barwy libiąskiego klu-
bu. Zagrali oni emocjonujący mecz pomiedzy sobą, zakończony 
szczęśliwym remisem 13:13. 

Na boiskach do siatkówki plażowej rozegrano Finał Wojewódzki 
Mistrzostw Małopolski Kadetów, w którym o Puchar Burmistrza 
Libiąża rywalizowało 10 najlepszych par z terenu małopolski. 
W finale imprezy spotkały się pary Klubu Sportowego Górnik 
Libiąż. Duet Mateusz Gój – Karol Gdowski, podobnie jak 
we wcześniejszej fazie turnieju musiał uznać wyższość pary 
Przemysław Stąsiek – Wojciech Sumara. - Ta para jest również 
mistrzem województwa w wyższej kategorii wiekowej, a więc jako 
juniorzy. Ten tytuł zdobyli 4 czerwca w Libiążu – komentuje trener 
Mateusz Drabik. 

WIEŚCI Z GMINY

Bezpłatne dyżury prawne w Libiążu

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, 
ul. Górnicza 11

Godziny otwarcia punktu:
poniedziałki, środy, piątki w godz. 14 – 18,

wtorki, czwartki w godz. 9 – 13

Gdzie dzwonić w sprawie śmieci?

Związek Międzygminny 
„Gospodarka Komunalna”,

ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów. 
Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do 

piątku godz. 7:00 - 15:00
Tel. 32 623 29 08, 32 624 05 04 

Dni Libiąża na sportowo

Pokaż jak 
spędzasz wakacje!

Ogłaszamy wakacyjny kon-
kurs fotograficzny. Tym 
razem czekamy na Wasze 
zdjęcia ilustrujące sposoby 
spędzania wakacji na terenie 
gminy Libiąż. Najciekawsze z 
prac opublikujemy na łamach 
Kuriera Libiąskiego, a ich 
twórców nagrodzimy biletami 
do kina.

Kibicują 
biało - czerwonym!

Trwające Mistrzostwa Euro-
py w Piłce Nożnej są okazją 
do wspólnego dopingow-
ania reprezentacji Polski. 
Mieszkańcy naszej gminy 
również wspierają biało - 
czerwonych przyozdabiając 
swoje posesje i samochody 
barwami narodowymi. Na 
zdjęciu jeden z balkonów na 
osiedlu Flagówka. 



- Od wielu lat, właściwie 
od początku istnienia szkoły 
współpracujemy z pracodaw-
cami. Cieszę się, że grono 
zakładów pracy przyjmujących 
naszych uczniów na praktyki, 
a potem do pracy się rozsze-
rza – mówi Bogumiła Buchała 
– dyrektor Zespołu Szkół w 
Libiążu. 7 czerwca w auli 
placówki nastąpiło podpisanie 
porozumień dotyczących prak-
tyk zawodowych uczniów 
z kolejnymi pracodawcami.  
Umowy sygnowali przed-
stawiciele firm FHU NowiX  
w Alwerni, Alu System Plus 

w Chrzanowie, Impuls – IT  
w Chrzanowie, Thermoplast  
w Libiążu a także przedsta-
wiciele Zespołu Ekonom-
iczno – Administracyjnego 
Szkół i Przedszkoli w Libiążu, 
Libiąskiego Centrum Kul-
tury oraz Urzędu Miejskiego  
w Libiążu. 
- Gratuluje, to bardzo ważny 
krok w rozwoju szkoły, ale 
także prestiż dla miasta. Cieszę 
się, że zwiększają się szanse na 
znalezienie zatrudnienia dla 
naszej młodzieży. Dobre per-
spektywy są bardzo ważne – 
mówił burmistrz Jacek Latko.
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WIEŚCI Z GMINY

Przedstawiciele zakładów pracy z Libiąża i okolic podpisali porozumienie z władzami Zespołu Szkół w Libiążu. Dzięki temu 
uczniowie dostaną szansę praktyk, a najlepsi – także pracy. 

Dobry start dla młodych 
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Basen nie do poznania
Osoby planujące spędzanie wolnego czasu w wakacje na terenie letniego basenu w Libiążu czeka duże zaskoczenie. Obiekt 
przeszedł gruntowną modernizację za blisko pół miliona złotych. Jego otwarcie nastapi oficjalnie 2 lipca. 

Basen na terenie Miejskiego 
Ośrodka Rekreacyjno - Spor-
towego przy ul. Piłsudskiego 
stanowi jedną z najpopu-
larniejszych letnich atrakcji 
w Libiążu. Przyciąga dzieci, 
młodzież i dorosłych. 
- W poprzednich latach, w 
każdym sezonie odwiedzało go 
po kilka tysięcy osób. W tym 
roku szukających ochłody i 
relaksu w wodzie czeka zasko-
czenie – mówi burmistrz Jacek 
Latko. W ostatnich tygodniach 
pływalnia przeszła gruntowną 
modernizację. Wyremontowana 
została niecka basenu i jego 
korona. Na brzegu pojawiły 
się płytki przypominające 
swoją fakturą drewno. Po 
uporządkowaniu otoczenia m.in. 
wycięciu żywopłotów i zwężeniu 
chodników przybyło miejsca do 
plażowania. Nie-długo pojawią 
się tam parasole i leżaki do 
wypożyczenia. Dodatkowo, 
obiekt został dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Prace kosztowały blisko 450 tys. 
zł. Ich efekt mieszkańcy zobaczą 
2 lipca podczas imprezy Powit-
anie Lata. 
- Kąpielisko jest teraz este-
tyczne i nowoczesne. Myślę, 
że przyciągnie nie tylko 

mieszkańców naszej gminy. 
Pływalnia będzie czynna 7 dni w 
tygodniu, w godz. 9 – 19 - doda-
je J. Latko. Mimo wyższego 
standardu, nie zmieniają się 

ceny biletów. Wstęp dla dzie-
ci w wieku do 7 lat kosztuje 
symboliczną złotówkę. Bilet 
ulgowy to wydatek 3 zł, a nor-
malny 5 zł. 

Dla dzieci i młodzieży 
spędzających lato na miejscu 
Libiąskie Centrum Kultury 
szykuje różne atrakcje. 
Podobnie jak w poprzed-
nich latach, wakacyjna akcja 
obejmować będzie cykl imprez 
i atrakcji organizowanych od 
początku lipca do końca sier-
pnia. W programie znajdą się 
m.in. imprezy plenerowe z zaba-
wami i konkursami, rodzinne pi-
kniki, rajdy rowerowe i wyciec-
zki. Miłośnicy sportu też znajdą 
coś dla siebie: turnieje tenisa 
ziemnego, rozgrywki siatkówki 
plażowej. 
Dokładny program wydarzeń 
można znaleźć na stronie www.
lck.libiaz.pl oraz plakatach w 
różnych częściach gminy. 

...bez nudy
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oprac. Łukasz Płatek, zdj. S. Patałuch

Panorama naszego miasta, szczególnie dla wjeżdżających od strony Chrzanowa, zdominowana jest przez osiedle 
Flagówka. Trudno uwierzyć, że jeszcze niespełna pół wieku wstecz na tym wzgórzu były tereny rolnicze.

Z libiąskiego albumu... - początki Flagówki

Drugim osiedlem bloków 
mieszkalnych powstałym 

po II wojnie światowej była 
tzw. "stara" Flagówka. Jest ona 
o kilka zaledwie lat młodsza 
od osiedla przykopalnianego 
i motywy jej powstania są do 
niego bliźniaczo podobne. 
Na pierwszy plan wysuwała 
się oczywiście kwestia za-
pewnienia kopalni dostępu do 
zasobów siły roboczej, a te 
do Libiąża miała przyciągnąć 
możliwość uzyskania mieszka-
nia. 

Sama zaś lokalizacja 
nowych bloków była bardzo 
korzystna. Nowe zabudowania 
zagospodarowywały - przynaj-

mniej częściowo - ogromną, 
wolną przestrzeń w środku 
Libiąża i nadawały mu bardziej 
miejski charakter, co w związku 
z otrzymanymi wówczas prawa-
mi miejskimi miało dodatkowe 
znaczenie. Oznaczało również 
definitywne przeniesienie nie-
formalnego centrum w okolice 
ciągu ulicy 1 Maja.

"Stara" Flagówka - wybu-
dowana w latach 70. XX w. - 
okazała się jedynie wstępem do 
dalszej zabudowy wzgórza w 
ramach tzw. "nowej" Flagówki 
oraz powstania na potrzeby 
obu osiedli wielu budynków 
użyteczności publicznej. O tym 
jednak w kolejnym numerze.

Panorama Libiąża ze wzgórza za nieistniejącym wówczas kościołem p.w. Św. Barbary. Widoczne bloki na starej Flagówce i pusta jeszcze  
za nimi przestrzeń, na której niebawem wybudowana zostanie nowa Flagówka. W opracowaniach regionalnych można znaleźć informację, 
że właściwą, bo opartą na tradycji nazwą wzgórza jest "Flakówka", a zmieniono ją jedynie ze względów prestiżowo - estetycznych.

Budowa punktowców na starej Flagówce. Rozmach inwestycyjny  
i planowe uzbrojenie terenu nie byłyby możliwe bez funduszy kopalni.

Widok na Flagówkę I od strony południowej. Młodszemu poko-
leniu warto przypomnieć, że w okresie Polski ludowej osiedle 
nosiło nazwę "Armii Ludowej".

Nieodłącznym i niekoniecznie korzystnym elementem krajo-
brazu osiedla stała się ciepłownia. Warto zwrócić uwagę na brak 
garaży w sąsiedztwie punktowców.
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W dniu 31 marca 2016 r. została podpisana 
umowa pomiędzy Zarządem Wojewódz-
twa Małopolskiego, a Gminą Libiąż o dofi-
nansowaniu ze środków unijnych w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013 projektu pn.: 
„Budowa boisk przyszkolnych na terenie 
Gminy Libiąż”.
 
Całkowita wartość projektu wyniosła 
1.020.441,71 zł, a wartość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego 350.757,94 zł.
 
Przedmiotowy projekt składa się z trzech zadań 
obejmujących budowę boisk przy:
• budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
• budynku Szkoły Podstawowej nr 3
• budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z 
Oddziałami Integracyjnymi  
Termin realizacji projektu: 12.06.2014 r. - 
20.10.2015 r.
 

Opis projektu:

Zadanie nr 1:
Zakończenie programu budowy boisk przyszkol-
nych na terenie Gminy Libiąż – Budowa boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Libiążu.
 

Zakres rzeczowy:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzch-
ni poliuretanowej, o powierzchni 630 m² i 
wymiarach 18 m x 35 m wraz z wyposażeniem 
oraz opaską z kostki betonowej.
 
Boisko mieści w swym obrysie:
- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 17 m x 
32 m, 
- dwa boiska do koszykówki o wymiarach 14 
m x 17 m,
- boisko do siatkówki o wymiarach 9 m x 18 m.
 
Boisko wyposażone jest w:
- 2 szt. bramek do piłki ręcznej,
- 4 szt. koszy do koszykówki,
- słupki wraz z siatką do gry w siatkówkę,
- 4 szt. ławek bez oparcia,
- 2 szt. metalowych koszy na śmieci,
- piłkochwyty systemowe z siatki polipropyle-
nowej na słupach stalowych o łącznej długości 
73 m i wysokości 6 m.
 
Boisko posiada na swoim obwodzie opaskę-
chodniki, o łącznej powierzchni 205,05 m2.

Zadanie nr 2:
Zakończenie programu budowy boisk przyszkol-
nych na terenie Gminy Libiąż – Budowa boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Libiążu.

Zakres rzeczowy:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o na- 
wierzchni poliuretanowej, o powierzchni 
817 m² i wymiarach 21,5 m x 38 m wraz z 
wyposażeniem oraz opaską z kostki betonowej.
 
Boisko mieści w swym obrysie:
- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 19,5 m 
x 35 m,
- boisko do koszykówki o wymiarach 13 m x 
19,5 m,
- boisko do siatkówki o wymiarach 9 m x 18 m.
 
Boisko wyposażone jest w:
- 2 szt. bramek do piłki ręcznej,
- 2 szt. koszy do koszykówki,
- słupki wraz z siatką do gry w siatkówkę,
- 4 szt. ławek bez oparcia,
- 2 szt. metalowych koszy na śmieci,
- piłkochwyty systemowe z siatki polipropyle-
nowej na słupach stalowych o łącznej długości 
48 m i wysokości 6 m.
 
Boisko posiada na swoim obwodzie opaskę-
chodniki, o łącznej powierzchni 99,5 m².
 
 Zadanie nr 3:
Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym z Oddziałami Integracyjnymi

 

Zakres rzeczowy obejmował:
 1) Budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni 
z trawy syntetycznej, o powierzchni 2 176 m² i 
wymiarach 34 m x 64 m wraz z wyposażeniem.
 
Wymiary boiska:
- wielkość boiska: 30 x 58 m,
- wielkość boiska z wybiegiem: 34 x 64 m,
- powierzchnia boiska: 2 176 m2.

Boisko wyposażone jest w:
- dwie bramki do piłki nożnej,
- piłkochwyty o wysokościach 4 i 6 m, o łącznej 
długości 139 m,
- odwodnienie nawierzchni boiska w formie 
drenażu.
- sześć stalowych słupów oświetleniowych.
 
2) Remont schodów zewnętrznych oraz naprawa 
i malowanie muru oddzielającego teren boiska 
sportowego od terenu szkoły.
 
Cele projektu:
Boiska zrealizowane w ramach projektu mają 
status ogólnodostępnych - będą służyły nie tylko 
uczniom szkół, lecz w czasie wolnym od zajęć 
dydaktycznych także mieszkańcom Libiąża, 
całej Gminy oraz przybyłym gościom jako mie-
jsce aktywnego wypoczynku, wzbogacające ich 
codzienne życie i kształtujące prozdrowotne 
postawy.
 
Na skutek realizacji projektu zmodernizowa-
na baza sportowa przy szkołach na obszarze 
Libiąża podniosła jakość usług edukacyjnych 
w szkołach, wzmocniła potencjał edukacyjny i 
sportowy miasta Libiąża, a także całej Gminy 
Libiąż, powiatu i regionu.
 
Realizacja projektu wpływa korzystnie na 
wizerunek miasta Libiąża jako miejsca atrak-
cyjnego i przyjaznego do pracy, zamieszkania, 
a także podejmowania działalności gospodar-
czej.  Ponadto stworzona zostanie możliwość 
organizacji imprez o charakterze sportowym dla 
dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców 
miasta i jego gości.
 
Celem projektu jest także zapewnienie 
właściwych warunków funkcjonowania 
szkół podstawowych i gimnazjum, a także 
uzupełnienie brakującej infrastruktury szkół i 
miasta Libiąża o nowoczesną bazę sportową. 
Realizacja tego projektu stworzyła uczniom 
trzech szkół podstawowych i jednego gim-
nazjum odpowiednie warunki do prowadzenia 
zajęć w zakresie WF (zarówno w ramach zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych). Zajęcia te będą 
mogły odbywać się na nowoczesnych boiskach 
o nawierzchni syntetycznej, która przyczyni 
się do minimalizowania ewentualnych urazów 
wśród osób z nich korzystających.
 
Do pozostałych celów projektu należy 
zaliczyć:
- poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej i 
sportowej w mieście Libiążu,
- podniesienie atrakcyjności szkół objętych pro-
jektem w oczach uczniów, nauczycieli i rodziców,
- integrację dzieci i młodzieży poprzez organi-
zowanie imprez sportowych, zagospodarowanie 
im czasu wolnego,
- zwiększenie roli sportu wśród mieszkańców 
miasta i gminy,
- poprawa estetyki i otoczenia szkół objętych 
projektem.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 6. Spójność wewnątrzregionalna

Działanie: 6.1. Rozwój miast
Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu



KURIER LIBIĄSKI   CZERWIEC  2016

9

Światowe Dni Młodzieży w 
Krakowie zaczną się 26 lipca 
i potrwają pięć dni. W tym 
czasie na terenie gminy Libiąż 
przebywać będą pielgrzymi. 
Podobnie będzie w okolicznych 
miejscowościach. Uczestnicy 
ŚDM będą codziennie dojeżdżać 
do stolicy Małopolski. Oznacza 
to większy ruch na drogach, 
ale także na torach. Kolej 

szykuje się na większą liczbę 
pasażerów. Dotyczy to również 
naszej gminy. 
- W stacji Libiąż zostanie 
przygotowane dodatkowe 
przejście do peronu przez tory 
numer 6, 4 i 2 – informuje 
Dorota Szalacha z Zespołu 
Prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Pasażerowie 
muszą spodziewać się zmian w 

kursowaniu pociągów. 
Obecnie prowadzone 
są pra-ce i uzgodnienia 
z organizatorami prze-
wozów w zakresie 
rozkładu jazdy na 
ŚDM. Jego projekt ma 
być  gotowy w drugiej 
połowie czerwca. 
- Po tym czasie 
może on jeszcze 
podlegać korektom na 
ewentualny wniosek 
przewoźników – 
wyjaśnia D. Szalacha. 
Dla podróżnych mamy 
dobrą informację. PKP 
PLK przygotowuje się 
do remontu libiąskiego 
dworca kolejowego. 

Ma on trwać w latach 2016-
2017 i kosztować ponad 33 
mln złotych. - Wymienione 
zostaną tory, sieć trakcyjna i 
urządzenia sterowania ruchem 
kolejowym. Poza sprawniejszą 
obsługą pociągów, podróżni 
będą korzystać z komfortowego, 
dostosowanego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych peronu oraz 
nowego systemu informacji 
pasażerskiej – wylicza D. 

Szalacha. W maju władze spółki 
podpisały umowę z wybranym 
w przetargu wykonawcą 
na realizację inwestycji. 
Rozpoczęcie prac budowlanych 
planowane jest po ŚDM, czyli 
od sierpnia 2016 r. Poza tym, na 
czas ŚDM dworzec przeszedł 
remont realizowany przez PKP. 
Pomalowano elewację, barierki 
oraz rozpoczęła się wycinka 
drzew. 

WIEŚCI Z GMINY

REKLAMA

Podczas zbliżających się Światowych Dni Młodzieży pasażerów korzystających ze stacji PKP czekają zmiany. Po  zakończeniu 
ŚDM kolej planuje rozpocząć remont obiektu. 

Szykują dworzec na pielgrzymów

15 lat Świetlicy Terapeutycznej
W czerwcu w placówkach Fundacji im. Brata Alberta odbywały się Dni Patrona. 
W tym roku są one związane z setną rocznicą śmierci Adama Chmielowskiego - 
Brata Alberta. Obchody, połączone z jubileuszem 15-lecia istnienia należących do 
Fundacji siedmiu Świetlic Terapeutycznych, rozpoczęły się 7 czerwca w Libiążu. 
Piknik zorganizowano w ogrodzie ośrodka przy ul. Piłudskiego 4, który działa  
w budynku użyczonym przez libiąski samorząd. W części artystycznej wystąpili 
wychowankowie z libiąskiej Świetlicy Terapeutycznej. Okolicznościowe 
życzenia złożyli  przedstawiciele Zarządu Krajowego Fundacji oraz samorządu 
Libiąża i powiatu chrzanowskiego. Akcentem uroczystości było wręczenie meda-
lu "Dobroczyńcom za Serce i Miłość". W tym roku laureatką została p. Bogumiła 
Latko, przewodnicząca Rady Miejskiej w Libiążu od lat związana z placówką.

Rozstrzygnięcie konkursu:  
Za co kocham swoją mamę?

Dziękujemy za wszystkie prace 
przesłane na konkurs ogłoszony z oka-
zji Dnia Matki. Poniżej prezentujemy 
najlepsze z nich. 

Kocham ją bo jest najfajniesza na 
świecie. Nikt inny tak dobrze mnie nie rozumie. 
Potrafi pocieszyć, gdy jest mi smutno. Robi na-
jlepsze naleśniki na świecie. Nawet, gdy jest 
zmęczona pomaga mi w zadaniach ze szkoły, jeśli 
czegoś nie rozumiem - Ania z Gromca 
Swoją mamę kocham  za to ,że się mną opieku-
je. Jest zawsze przy mnie  kiedy jej potrzebuje. 
Mogę zawsze na moją mamę liczyć. Pomaga 
mi  kiedy potrzebuje jej  pomocy. Kocham ją za 
to, że po prostu jest i też mnie bardzo kocha -                                                    
Tymoteusz Rus
Swoją mamę kocham za to, że jest najwspanialszą 
i najmilszą mamą na świecie. Mogą zawszę na 
Nią liczyć. Zawsze staje w mojej obronie. Wspiera 
mnie w trudnych sytuacjach. Kocham ją za to, że 
wspólnie pieczemy ciasta i uczy mnie wielu cieka-
wych rzeczy. Za to wszystko i nie tylko kocham Cię 
mamo! - Nataniel Rus.
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Osoby należące do Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu 
spotkały się podczas corocznego, uroczystego spotkania. Kilka minut przed spotkaniem członkowie zdąrzyli oddać krew podczas 
zbiórki w Libiążu. 
- W zeszłym roku oddaliśmy ponad 144 litry krwi, to kolejny rekord. W tym roku jest już ponad 70 litrów więc wynik powinien być 
jeszcze lepszy, bo osób w klubie i oddających mamy coraz więcej – mówi Czesław Toporek, prezes HDK. Członkowie klubu odebrali 
podziękowania i gratulacje od przedstawicieli kopalni i zastępcy burmistrza Libiąża.
- Krew to dar zdrowia i życia. Doceniamy to, że tak chętnie się nim z innymi dzielicie – mówił Jarosław Łabęcki. 

W dniach 27-29 maja na terenie stadniny koni „Paint Ranch” w Gromcu odbyły się biwaki Hufca ZHP Chrzanów – jeden 
organizował 2SzŚDHiGZ „Ptaki Ptakom”, a drugi Związek Drużyn Harcerskich z Libiąża. Były to wyjątkowe trzy dni spędzone 
na świeżym powietrzu, pod namiotami. 

Warto być harcerzem!

Organizacyjne wsparcie impre-
zy zapewniło Libiąskie Cen-
trum Kultury. Mimo, że biwaki 
odbywały się w tych samych 
miejscach, bo przy stadninie 
koni w Gromcu, miały zupełnie 
inną tematykę. Znajdując się 
w podobozie Związku Drużyn 
przenosiliśmy się na Dziki 
Zachód. Około 60 zuchów i 
harcerzy przebranych za kow-
boi mogło spróbować swoich 
sił w takich konkurencjach, jak 
rzut kapeluszem czy podkową. 
Największym wyzwaniem był  
jednak rzut lassem. Szczep 
zorganizował dla swoich pod- 
opiecznych biwak, który 
nosił nazwę „Splątani w 
płomieniach”. Był to turniej 

sprawdzający wiedzę z za-
kresu m.in. plecenia węzłów 
i rozpalania ognisk. Harcerze 
mogli poczuć się jak ludzie 
budujący na nowo cywilizację. 
Następnego dnia odbyło się II 
Harcerskie Spotkanie Artysty-
czne. Do południa harcerze i 
zuchy uczestniczyli w różnych 
warsztatach tańca i budow-
ania domów z kartonu prow-
adzonych przez instruktorów 
Libiąskiego Centrum Kultury, a 
także wianków. Największymi 
atrakcjami była możliwość 
przejechania się na kucyku 
pod okiem instruktorów oraz 
gra – mopping. Była ona po-
dobna do tradycyjnego uni-
hokeja, ale harcerze zamiast  

kijów do unihokeja mieli 
mopy, a poruszali się po wiel-
kiej powierzchni, która pokryta 
była mydlinami i wodą. Upalna 
pogoda sprzyjała świetnej za-
bawie – gra pozwalała skutecz-
nie się ochłodzić. Po obiedzie 
harcerze i zuchy wzięli udział 
w II Harcerskich Spotka-
niach Artystycznych. Gro-
mada zuchowa oraz drużyny 
prezentowały piosenki w dwóch 
kategoriach – harcerskiej i tury-
stycznej oraz pląs, który miał 
zabawić publiczność. Poziom 
był bardzo wysoki i jury miało 
niemały problem, aby wyłonić 
zwycięzców. Finalnie na po-
dium stanęły: III miejsce – 8 
PDH „Widmo” im. Kamyka, II 

miejsce – 4 ŚDH „Płomienie” 
i I miejsce 21 EŚDH „Ho-
ryzont”. Tytuł najsłodszej 
drużyny powędrował do GZ 
„Zdobywcy Świata”. Po tych 
emocjonujących chwilach  
uczestnicy udali się na kolację,  
a po niej nastąpiło ogni-
sko prowadzone przez phm. 
Jarosława Zająca. 
- Harcerstwo uczy pokory, 
cierpliwości, współpracy  
w grupie, pozwala mile spędzać 
czas, często na łonie natu-
ry. Zdecydowanie lepiej być 
harcerzem, niż spędzać czas 
przed komputerem – zachęcają 
członkowie Związku Drużyn 
Harcerskich z Libiąża.
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ogłoszenia drobne: 
Bus 9 - osobowy - tel. 665 364 548

Zespół muzyczny na wesela i inne imprezy - 507 302 274
FIRMA SPRZĄTAJĄCA “Na3sto”: biura, domy, magazyny i 
inne. Maszynowe czyszczenie i renowacja posadzek, czyszcze- 
nie kostki brukowej, sprzątanie poremontowe, mycie okien, 
pranie tapicerek. Faktury VAT. Tel: 791196315. Zdjęcia z wielu 
realizacji na www.na3sto.pl oraz www.facebook.com/Na3sto

WIEŚCI Z GMINY

Radosna Majówka Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mieli wiele okazji, aby 
poczuć, że na początku czerwca wypada ich święto. 

Dzieci świętowały swój dzień
Targowisko Miejskie w Libiążu było miejscem imprezy z oka-
zji Dnia Matki i Dziecka zorganizowanej przez Zarząd Mienia 
Komunalnego, Miejską Bibliotekę Publiczną i Libiąskie Centrum 
Kultury.  Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Najmłodsi 
własnoręcznie wykonali laurki dla mam i wzięli udział w lic-
znych konkursach, zabawach i warsztatach. Dzięki uprzejmości 
OSP Moczydło można było przymierzyć hełm strażacki i zasiąść 
w wozie bojowym jednostki. Odbyły się też  wystawy ozdób 
kwiatowych wykonanych przez przedszkolaków z wszystkich 
gminnych placówek przedszkolnych w gminie Libiąż, a także 
portretów mam wykonanych podczas warsztatów plastycznych 
w MBP przez uczniów klas drugich.  Na zakończenie Burmistrz 
Libiąża Jacek Latko złożył wszystkim mamom i dzieciom z oka-
zji ich święta życzenia i wręczył nagrody laureatom konkursów 
wiedzy o sporcie i o Libiążu.

Na tegoroczny Dzień Dziecka Libiąskie Centrum Kultury 
przygotowało kilka imprez dla najmłodszych i ich rodziców. 
Przy świetlicy w Gromcu można było obejrzeć spektakl „Ania 
z Zielonego Wzgórza” w wykonaniu grupy teatralnej „Pióro” 
z LCK. Widzowie otrzymali słodki poczęstunek, uczestniczyli 
też w grach i zabawach sportowych. Ten sam występ obejrzeli 
uczestnicy pikniku przy świetlicy w Kosówkach. Również tutaj 
nie brakowało atrakcji dla dzieci i konkursów z nagrodami. Z 
okazji dnia dziecka także w libiąskim kinie czekały specjalne 
niespodzianki. Młodzi widzowie dostali coś słodkiego, a 
także gadżety z bohaterami kreskówek. Dodatkowo, niektórzy 
szczęśliwcy pod swoimi fotelami znaleźli specjalne kupony 
upoważniające do odbioru maskotek z serialu Angry Birds po 
seansie. 

Ogród to wizytówka cd.

Hasłem „Czysta Gmina – Czysta Posesja” wspólnie z Urzędem 
Miejskim w Libiążu zachęcamy do wiosennych porządków. 
Poniżej, podobnie jak w poprzednim numerze, zamieszczamy 
zdjęcia zadbanych ogródków wartych pokazania.  
Uporządkowanych i pięknych posesji w naszej gminie z roku na 
rok przybywa. Obok zamieszczamy kolejne fotografie, które są 
tego dowodem. Osoby chcące pokazać swój ogród na łamach 
Kuriera Libiąskiego zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na 
adres: kurier_libiaski@interia.pl 

Na pewno Państwa odwiedzimy.

Posesja Józefy Trybuś z Libiąża

Ogród Stanisławy Baran z Libiąża
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Z kijkami zdobyli Bukowicę

Libiąskie Centrum Kultury zorganizowało w sobotę 21 maja 2016 r. 
Kolejną wyjazdową imprezę Nordic Walking. Tym razem celem mar-
szu było wzgórze Bukowica w Zagórzu. Wymarzsz na trasę poprzedziła 
rozgrzewka na urządzeniach plenerowej siłowni – dokładnie takich, 
jakie są zainstalowane w wielu miejscach w gminie Libiąż. Uczestnicy 
imprezy na tyle szybko pokonali zaplanowaną trasę, że z przyjemnością 
pokonali ją drugi raz, w jeszcze lepszym czasie! Nie przeszkodziło 
nawet leżące drzewo... Wszystkich miłośników tej formy rekreacji 
LCK serdecznie zaprasza na kolejne imprezy oraz zajęcia stałe. 

SPORT

Pobiegali w Żarkach!
Libiąskie Centrum Kultury - Dom Kultury w Żarkach 
zorganizowało 20 maja br. piknik biegowy na terenie rekrea-
cyjnym na Gronówku. Impreza odbyła się w ramach ogól-
nopolskiej akcji "Polska Biega". Uczestnikami imprezy była 
społeczność Zespołu Szkół w Żarkach. Razem z uczniami 
na trasę biegu wyruszyli również pedagodzy. Oczywiście 
nie zabrakło profesjonalnej rozgrzewki przeprowadzonej 
przez wuefistę Bogusława Gucika. Z pokonaniem trasy 
wszyscy poradzili sobie wyśmienicie, za co w nagrodę 
czekał gorący poczęstunek. Bezpieczeństwa uczestników 
na trasie strzegły zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Żarek i Libiąża

Blisko 180 osób uczestniczyło w Rajdzie Rowerowym zorganizowanym przez Libiąskie Centrum Kultury wspólnie z Grupą 
Rowerową Libiąż Team. To nowy rekord frekwencji. 

Rowerami po Libiążu i okolicy
W Jesiennym Rajdzie Ro-
werowym w 2015 r. pojechały 
132 osoby. Teraz cyklistów 
było więcej. 28 maja, na starcie 
przy siedzibie LCK stawiło 
się prawie 180 rowerzys-
tów w różnym wieku: dzieci  
i młodzieży, osób dorosłych  
i seniorów. Większość stanowi-
li mieszkańcy gminy Libiąż, ale 
byli także mieszkańcy Chrza- 
nowa, Trzebini, Chełmka oraz 
Olkusza, Jaworzna i Bytomia. 
Każdy otrzymał pamiątkową 
plakietkę z mottem imprezy: 
„Kultura na kołach bez 
narkotyków to cool team”. 
Trasa liczyła prawie 35 km  
i prowadziła przez Żarki, Za-
górze, Wygiełzów, Mętków 

i Gromiec. Przy skansenie 
w Wygiełzowie rowerzyści 
posłuchali wykładu Jerzego 
Gołębiowskiego z chrzanow-
skiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno – 

Krajoznawczego dotyczącego 
lokalnych atrakcji turystyc-
znych. Podsumowanie raj-
du odbyło się w Gromcu. 

Tam rowerzyści posilili się 
grochówką, a potem nastąpiło 
wręczenie upominków. Uczest- 
nicy rajdu chwalili trasę zapro-
ponowaną przez członków 
Grupy Libiąż Team. 

- Podobało mi się, że była 
urozmaicona. Myślałam, że 
będzie trochę krótsza, ale jest 
w porządku. Jechało się do-

brze i bezpiecznie, bo strażacy 
i “Libiąż Team” sprawnie za-
bezpieczali przejazd. Warto 
organizować takie rajdy, pole-
cam wszystkim taki sposób 
spędzania czasu – mówiła 
w Gromcu Małgorzata Ba-
chowska. Do mety bez prob-
lemu dotarł również Tomasz 
Zakrzewski z Chełmka. W 
koszyku przyczepionym do 
roweru wiózł swojego 3,5-let-
niego kundelka – Majkę. Sucz-
ka szybko zaczęła pełnić rolę 
maskotki imprezy. 
- To nie pierwszy nasz taki 
wyjazd. Zamiast siedzieć w 
domu, wolę ją zabrać, niech zo-
baczy trochę świata – tłumaczył 
wesoło pan Tomasz. 

Reprezentacja libiąskiego samorządu zajęła drugie miejsce w za-
wodach spławikowych o Puchar Burmistrza Chełmka. Naszą gminę 
reprezentował burmistrz Jacek Latko i radni Edward Totoń i Piotr 
Klupa. Turniej został rozegrany z okazji Dnia Chełmka. 
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Komisarzowi Forstowi wyda- 
wało się,  że widział już 
wszystko. Do czasu, gdy 
wyjaśnia sprawę tajemni- 
czej i makabrycznej zbrodni w 
Tatrach. Książkę rekomenduje 
Barbara Kajfasz z Miej-skiej 
Biblioteki Publicznej w Libiążu. 
Książkę, którą chcę 
polecić naszym 
czytelnikom to pierws-
za część trylogii z 
komisarzem Forstem 
autorstwa Remigiusza 
Mroza - „Ekspozyc-
ja”. Historia powieści 
zaczyna się w Tat-
rach, gdzie na krzyżu 
stojącym u samego 
szczytu Giewontu zostają znale-zi-
one zwłoki powieszonego, nagiego 
mężczyzny. Na miejscu zdarzenia 
pojawia się komisarz Wiktor Forst 
wraz z brygadą dochodzeniową. 
Oczywiście nie może zabraknąć 
także ekipy telewizyjnej z 
dociekliwą i nieugiętą dziennikarką 

na czele. Sprawy natychmiast 
się komplikują, a niecieszący się 
dobrą opinią komisarz postana-
wia niezwłocznie skorzystać 
z obecności dziennikarki Olgi 
Szrebskiej i posłużyć się jej me-
dialnymi układami i wpływami, 
które mogą stanowić drogę do 

rozwiązania tajemniczego 
morderstwa.
„Ekspozycja” zafas-
cynowała mnie od same-
go początku. Spotkałam 
tu błysko-tliwe opisy i 
znako-micie rozbudow-
ane dialogi, bohater-
owie wzbudzali we mnie 
szereg różnorodnych 
emocji, książka na 

przemian bawiła mnie i niepokoiła. 
Przeczytałam ją błyskawicznie, 
a zakończenie pozostawiło mnie 
w osłupieniu, w związku z czym 
szybko sięgnęłam po drugą 
część serii Remigiusza Mroza 
zatytułowaną „Przewie-szenie”.      
       Barbara Kajfasz

WIEŚCI Z GMINY

WARTO PRZECZYTAĆ
KĄCIK KULINARNY

Torcik orzechowy 

Dzisiaj proponujemy coś słodkiego. Wypiek świetnie pasuje 
do kawy, sprawdzi się też na święta. Co ciekawe, nie ma w 
nim mąki, dlatego powinny się nim zainteresować osoby u- 
czulone na gluten. Przepis nadesłany przez panią 
Małgorzatę. 

Białka z cukrem ubić na bardzo sztywną, błyszczącą masę. 
Dodać żółtka. Ubić trochę i dalej delikatnie mieszając 
dodać zmielone orzechy, proszek do pieczenia, skórkę i 
sok. 
Piec jak zwykły tort orzechowy, czyli ok. 45 minut w 
tempera-turze 180 stopni. Przy końcu trzeba stopniowo 
zmniejszać temperaturę. Patyczkiem sprawdzamy czy 
środek ciasta jest suchy. Ubić śmietanę z 2-3 łyżkami 
cukru do smaku. Gdy jest gotowa, rozkładamy ją równo 
po torcie, a całość obsypujemy kakao. 

Przepis: 
Składniki: 

40 dag zmielonych na mąkę orzechów
8-10 jajek
30 dag cukru
łyżeczka proszku do pieczenia 
sok z połowy cytryny
otarta skórka z połowy cytryny
1/2 l śmietany 30%
kakao

Potrafisz gotować? Masz ciekawy przepis, którym  
chcesz się pochwalić? Czytelników Kuriera 
Libiąskiego zachęcamy do przesyłania swoich pro-
pozycji do Kącika Kulinarnego (wraz ze zdjęciem 
potrawy/ciasta/deseru/sałatki) na adres: kurier_
libiaski@interia.pl

Remigiusz Mróz - „Ekspozycja” 
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Rodzinna zabawa
Tradycją Szkoły Podstawowej nr 3 są czerwcowe pikniki rodzinne. W Święcie Szkoły, 
zorganizowanym 4 czerwca uczestniczyli rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracown-
icy szkoły i zaproszeni goście. Na początku odbył się pokaz tańca ze szkoły Marty 
Kremer. Zaprezentowały się trzy grupy wiekowe. Wszyscy otrzymali gromkie brawa 
za wspaniały występ. Drugim punktem pikniku był mecz uczniowie kontra ro- 
dzice. Ojcowie i jedna mama dzielnie walczyli na boisku z młodym pokoleniem. Spot-
kanie zakończyło się remisem 3:3. Na zmęczonych zawodników czekały pyszne lody, 
które zresztą cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród wszystkich. Przy rozpalonym 
grillu każdy mógł upiec sobie kiełbaskę. Atrakcją była karetka pogotowia ratunkowego, 
którą uczniowie mogli dokładnie obejrzeć. Ratownicy medyczni przeprowadzili na boisku 
szkolnym pokaz pierwszej pomocy. Później pod szkołę podjechał wóz bojowy Ochot-

niczej Straży Pożarnej 
z Moczydła.  
Zaprzyjaźnieni ze szko- 
łą strażacy zapro-
sili uczniów do wozu, 
zakładali im kaski,  
pozwalali psikać wodą. 
Na koniec, jako że upał 
zaczynał doskwierać, 
chętni otrzymali 
prysznic z największej 
sikawki. 

Daria Ostrowska 

Jest uczennicą pią- 
tej klasy Zespołu 
Szkolno-Przedsz-
kolnego w Grom-
cu. Jej ulubione 
przedmioty to ma-
tematyka i wuef. 
Interesuję ją także 

historia, szczególnie okres panowania 
Mieszka I, gdy powstawał nasz kraj. Nie-
dawno startowała w szkolnym konkursie 
dotyczącym Chrztu Polski. Chętnie gra w 
piłkę ręczną i koszykówkę. Występowała 
w gromieckiej drużynie, która wygrała 
Mistrzostwa Libiąża w Minikoszykówce 
Szkół Podstawowych. Oprócz tego 
ćwiczy taniec. Często jeździ na rol-
kach, próbuje robienie różnych trików 
i ewolucji. Możliwe, że w przyszłości 
zostanie fryzjerką. 
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Niezwykli uczniowie

Szkolno - przedszkolny telegraf
LIBIĄŻ

Wycieczka z niespodzianka-
mi
Z okazji Dnia Dziecka całe 
przedszkole nr 1 wybrało się na 
wycieczkę do Leśnego Parku 
Niespodzianek w Ustroniu. 
Najmłodsi mieli okazję obcować 
z przyrodą i obserwować dzi-
kie, leśne zwierzęta z bliska. 
Przedszkolaki były pod dużym 
wrażeniem pokazu z udziałem 
jastrzębi,sokołów, orłów i sów. 
Piękna pogoda zachęcała do 
spacerów i podziwiania piękna 
leśnej przyrody. 

Zdobywali góry
Dzieci z klas drugich szkoły 
podstawowej nr 2 wybrały się 

na trzydniową wycieczkę w 
Tatry. Odwiedziły Gubałówkę,  
najwyżej położoną wieś 
w Polsce – Ząb, Dolinę 
Kościeliską i Jaskinię Mroźną. 
Uczniowie odwiedzili Zako-
pane: Krzeptówki, Krupówki 
i skocznie narciarską. Pieszo 
młodzi przeszli prawie 25 km. 
    
Zdrowe ciało – zdrowy umysł
Gimnazjum nr 2 było gospo-
darzem XIV Gminnej Olimpi-
ady Wiedzy o Zdrowiu “Zdro- 
we ciało - zdrowy umysł”. 
Do rozwiązania był test 
wiedzy i krzyżówka. Uczest-
nicy pracowali bardzo akty-
wnie, współpracując ze sobą 
w drużynach. Gimnazjaliści i 
uczniowie klas VI skorzystali 

również z prezentacji multime-
dialnej “Alkohol i jego wpływ 
na organizm ludzki”, przygo-
towanej przez uczennice klasy 
III B. Reprezentacja szkoły 
zajęła II miejsce. 

Rodzinny wyjazd
Podopieczni przedszkola im. 
Kubusia Puchatka niedawne 
Dzień Matki i Dzień Taty 
świętowały podczas wyciecz-
ki do Białki Tatrzańskiej. 
Wspólne chwile na wyjeździe 
dzieci spędziły z rodzicami. 

Wygrana z turnieju 
Uczeń gimnazjum nr 1 Jakub 
Gut z klasy I C zdobył pierwsze 
miejsce w gminnym etapie 

Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej “Młodzież 
zapobiega pożarom”. Oprócz 
Jakuba szkołę reprezentowali 
Natalia Bigaj oraz Dawid Cudak. 

ŻARKI
Posmakowali kanapek
W szkole zorganizowany został 
Dzień Zdrowego Żywienia. 
Organizatorem był Samorząd 
Uczniowski klas 4-6. Zarówno 
uczniowie jak i nauczyciele 
mogli częstować się zdrowymi 
i smacznymi przekąskami przy-
gotowanymi przez uczniów z 
różnych klas. Dowiadywali się 
także zasad zdrowego żywienia 
z wykonanych specjalnie 
plakatów. 
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REKLAMA

DNI LIBIĄŻA 2016
Maraton fitness

Parada klasycznych samochodów

Podczas wystawy “Chrzanowskich klasyków” 
można było podziwiać nie tylko samochody

Festiwal Twórczości Dzieci  
i Młodzieży z gminy Libiąż

Burmistrz Libiąża Jacek Latko i Libiąskie 
Centrum Kultury składają podziękowania 
Mieszkańcom Gminy Libiąż  i gościom z 
zewnątrz za liczny i kulturalny udział w 
obchodach Dni Libiąża 2016. Za pomoc 
w organizacji tegorocznego święta gminy 
Libiąż dziękujemy szczególnie:
- Centrum Fitness Excellence w Libiążu - 
Michalina Baran
- Grupie Chrzanowskie Klasyki
- Chrzanowskiemu Klubowi Karate Ky-
okushin – sekcja Libiąż
- Zastępowi Ratownictwa Medycznego OSP 
Libiąż
- Ochotniczym Strażom Pożarnym OSP 
Libiąż i OSP Moczydło
- Opiekunom i uczestnikom Festiwalu 
Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej 
Wyrazy wdzięczności kierujemy do hojnych 
sponsorów Dni Libiąża 2016, którymi byli: 
- Tauron Wydobycie S.A. z Jaworzna   

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
„Dolomit” Sp. z.o.o z siedzibą w Krakowie 
oddz. Libiąż
- Carbo Asecura S.A. z siedzibą w Tychach 
- Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 
- Firma Remontowo-Budowlana Edbud z 
Libiąża – Edward Wątroba  
- Szkoła Językowa FORTIS z Libiąża - Ka-
tarzyna Pisarek 
- Grupa Titan Spółka z.o.o z Chełmka – Pre-
zes Robert Bąk 
- Klinika Obcego Języka z Libiąża - Angelika 
Kozub  
- Firma Oriflame - Dyrektor Pani Krystyna 
Kawałek i Menager Katarzyna Michniak  
- Restauracja Nata w Libiążu    
- Gościniec na Rozdrożu w Libiążu
- Nadwiślańska Spółka Energetyczna z Brzeszcz
- Biuro Max  z Chrzanowa - Agnieszka i To-
masz Gumkowscy

Dziękujemy!

Koncert zespołu Red Vipers

Trening  karate
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DNI LIBIĄŻA 2016
Pokaz ratownictwa drogowego

Koncert “After Party”

Występ zespołu “After Party” 
zgromadził prawdziwe tłumy

Publiczność wspaniale bawiła 
się z gwiadami muzyki disco


