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Drodzy czytelnicy,

to pierwsze w tym roku wyda-
nie Kuriera Libiąskiego. Mamy 
nadzieję, że poprzedni rok za-
kończyliście w nastrojach rów-
nie dobrych jak uczestnicy syl-

westrowej nocy w Ale! Kinie. 
Zapraszamy do przeczytania 
podsumowania I Ogólnopol-
skiego Konkursu Pianistycz-
nego Libiąż 2018, w którym 
uczestniczyli młodzi muzycy 
z całego kraju. Kolejne ważne 

wydarzenie to otwarcie hali 
pneumatycznej w Libiążu, któ-
ra wkrótce stanie się areną po-
tyczek w libiąskiej lidze futsa-
lu. Zapowiadamy nadchodzące, 
ciekawe wydarzenia kulturalne 
i propozycję dla dzieci i mło-

dzieży, aby nie nudziły się w 
ferie. Mamy też konkurs zwią-
zany z obchodami setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

Miłej lektury. 

Za nami pierwszy libiąski konkurs pianistyczny. Emocji na scenie nie brakowało, choć 
chwilami wśród publiczności było ich jeszcze więcej. 

Libiąż należał do młodych pianistów
W I Ogólnopolskim Konkur-
sie Pianistycznym Libiąż 2018 
pod honorowym patronatem 
Burmistrza Libiąża Jacka Lat-
ko wystąpiło 135 uczestników, 
dzieci w wieku od kilku do kil-
kunastu lat. Wśród nich byli 
mieszkańcy całego kraju. Nie-
rzadko młodzi pianiści przejeż-
dżali kilkaset kilometrów, aby 
wystąpić na scenie Libiąskiego 
Centrum Kultury. Zawitali tam 
reprezentanci m.in. z Wrocła-
wia, Poznania, Bytomia a na-
wet Warszawy czy Gdańska. 
Pierwsze próby zaczęły się w 
piątek, trwały też przez oba 
dni konkursu. Dzieci zostały 
podzielone na grupy. Gdy w 
Galerii LCK cześć ćwiczyła 
na specjalnie przygotowanych 
stanowiskach z pianinami wy-
posażonymi w słuchawki, inni 
już niecierpliwili się przed 
występem w kulisach sali wi-
dowiskowej. Każdy miał do 
zagrania dwa utwory, którym 

przysłuchiwało się jury. Pod-
czas występów po młodych 
muzykach było widać tremę i 
przejęcie. Ale zwykle więcej 
emocji malowało się na twa-
rzach ich rodziców. Niektórzy 
kurczowo zaciskali kciuki, inni 
z przejęciem filmowali wystę-
py swoich pociech. 
Przed wejściem na scenę Mak-
symilian Manicki z Warszawy 
był dość spokojny. Przed jury 

zaprezentował Nokturn cis-
moll F. Chopina i Etiudę nr 38 
H. Lemoina. 
- Chyba denerwuję się bardziej 
niż syn. Mama też mu kibicu-
je, ale niestety żona musiała 
zostać w domu, więc cały czas 
jesteśmy na telefonie. To jeden 
z najbardziej odległych konkur-
sów w jakich braliśmy udział – 
mówił Radosław Manicki, tata 
młodego pianisty. Po występie 
swojego syna miał powody do 
zadowolenia, Maksymilian za-
jął jedno z trzech pierwszych 
miejsc w swojej kategorii, czyli 
wśród uczniów III grupy.
Oprócz nagród, zwycięzcy 
poszczególnych grup dostali 
możliwość zagrania podczas 
koncertu laureatów. Przed pu-
blicznością swoje umiejętności 
zaprezentowało 17 wykonaw-
ców. W tym gronie były dwie 
młode pianistki z Wrocławia 
nagrodzone Grand Prix: Alek-
sandra Ziora i Joanna Galik. 

Zdobywcy I miejsc w swoich grupach: 

Nadia Kopkowicz - PSM I i II st. w Nowym Sączu, nauczyciel: Ewelina Szary
Zofia Michałek - SM I st. w Sobolowie, nauczyciel: Iwona Popławska – Zimowska
Anna Zimowska - ZPSM I i II st. im. M. Karłowicza w Krakowie, nauczyciel: Izabela Grzybek
Stanisław Mackiewicz - PSM I st. w Chrzanowie, nauczyciel: Anna Kumanek
Antonina Mittmann - PSM I st. w Olkuszu, nauczyciel: Iwona Polańska
Oliwia Witkowska - POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowicach, nauczyciel: Magda Górecka – Jodłowska
Zofia Lisińska - PSM I st. im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach, nauczyciel: Agnieszka Szostak – Siedlik
Maksymilian Manicki - ZPSM nr 1 w  Warszawie, nauczyciel: Małgorzata Gambrych
Dobromir Sobierajski - OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu, nauczyciel: Mariola Druzd
Marlena Hotloś - SM I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu, nauczyciel: Krystyna Dyżewska
Karolina Mazur - OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, nauczyciel: Magdalena Boniecka
Franciszek Szymula - PSM I st. im. L. Różyckiego w Myślenicach, nauczyciel: Elżbieta Leśniak
Anna Księżarczyk - PSM I st. w Chrzanowie, nauczyciel: Anna Kumanek
Angelika Słowik - SM I st. w Tuchowie, nauczyciel: Anna Szajer
Grzegorz Malacina - PSM w Nowym Targu – Filia w Rabce Zdroju, nauczyciel: Małgorzata Majda

Grand Prix: 
Aleksandra Ziora - OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, nauczyciel: Izabela Dulińska - Bolsewicz
Joanna Galik - SM I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu, nauczyciel: Krystyna Dyżewska

Konkurs  
z nagrodami!

Wspólnie z Urzędem 
Miejskim w Libiążu przy-
gotowaliśmy konkurs. 

Ponieważ w tym roku 
przypada setna roczni-
ca odzyskania niepodle-
głości, czekamy na pro-
pozycję, jak w ciekawy  
i radosny sposób w na-
szej gminie moglibyśmy 
świętować ten jubileusz. 
Najciekawsze propozycje 
nagrodzimy upominkami 
przygotowanymi przez 
urząd miejski. 

Zgłoszenia należy przesłać 
na adres kurier_libiaski@
interia.pl lub dostarczyć do 
redakcji Kuriera Libiąskie-
go (Libiąskie Centrum Kul-
tury, ul. Górnicza 1, Libiąż, 
pok. 7) do 14 lutego 2018 r. 
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Kurier Libiąski: - Gdyby 
miał pan podsumować zeszły 
rok...
Jacek Latko: Pod względem 
wskaźnika i liczby inwestycji 
poprawiających jakość życia 
Mieszkańców Libiąża, Żarek i 
Gromca był to rok bardzo uda-
ny. Przeznaczyliśmy na nie po-
nad 14,3 miliona złotych. Sta-
raliśmy się kompleksowo pod-
chodzić do realizacji koniecz-
nych zadań społecznych i in-
frastrukturalnych. Na przykład 
udało się wyremontować aż 
26 dróg o łącznej długości 6,5 
kilometra. Kontynuowaliśmy 
modernizację głównego ciągu 
ulic miasta Libiąża: Piłsud-
skiego i Górniczą – bo to repre-
zentacyjne ulice, łączące bramę 
kopalni z dworcem, stanowiące 
o wizerunku Libiąża. Powsta-
ły kolejne place zabaw, udało 
nam się zrealizować i odebrać 
Wodny Plac Zabaw, kontynu-
owaliśmy remonty placówek 
oświato-wych, ze spokojem 
wdrożyliśmy reformę oświa-
ty. Z sukcesem zakończyliśmy 
starania o pozyskanie środków 
zewnętrznych na Park&Ride, 
działania z zakresu niskiej emi-
sji, czy budowę dróg. 
Z czego jednak jest pan naj-
bardziej zadowolony? 
- Z powstania projektu basenu 
krytego na os. Flagówka. To 
inwestycja odpowiadająca na 
oczekiwania mieszkańców. W 
tym roku planujemy rozpocząć 
budowę fundamentów. Jestem 
też zadowolony z uruchomie-
nia hali pneumatycznej na bo-
isku sportowym przy szkole nr 
4. Najbliższy podobny obiekt 
jest w Krakowie i jest odpłat-
ny. Bardzo leży mi na sercu 
rozwój sportu i rekreacji w 
naszej gminie, dlatego w bu-
dżecie na 2018 r. zapropono-
wałem budowę hali łukowej 
na boisku sportowym przy Ze-
spole Szkół w Żarkach, a tak-
że stworzenie kolejnych stref 
wypoczynku rodzinnego: na 

ul. Dąbrowskiego, Jaworowej, 
Paderewskiego, Przedszkolnej, 
Księdza Mroza w Żarkach. 
Planuję również zakończyć 
kompletną modernizację ośrod- 
ka rekreacyjnego MORS na 
cele wypoczynku społecznego, 
od lata będzie działał wodny 
plac zabaw dla najmłodszych 
oraz miasteczko rowerowe. 
Stworzymy także atrakcyjne 
miejsce spotkań dla mieszkań-
ców Gromca przy ul. Broniew-
skiego i Traugutta.   
W 2017 roku były pewnie też 
trudności.
- Tak, z przetargami. Na rynku 
brakuje wykonawców. Musie-
liśmy zrezygnować z dwóch 
remontów dróg, bo Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Chrzanowie, 
które miało wcześniej wykonać 
remont sieci w tych ulicach, nie 
znalazło firm zainteresowanych 
zleceniem. Firmy mają problem 
ze znalezieniem pracowników i 
zdarzają się opóźnienia. Nie-
stety na to nie mamy wpływu. 
Dodatkowe trudności stanowi-
ły przeciągające się procedu-
ry administracyjne związane 
z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę ronda przy poczcie. I 
w konsekwencji to zadanie fi-
zycznie zostanie zrealizowane 
w tym roku. 

Patrząc na Libiąż wciąż widać 
wysokie tempo inwestycyjne i 
to jak miasto się zmienia. 
- Tak. Ale zdaję sobie sprawę 
z zagrożenia, że jeśli inwestuje 
się dużo i na szeroką skalę to 
przyzwyczajamy mieszkańców 
do tego, że te zmiany są normal-
ne i jako społeczność nie umie-
my się tymi efektami cieszyć. 
A przypomnę, że 10 lat temu 
jak obejmowałem stanowisko 
burmistrza miałem do dyspo-
zycji 2,5 mln zł na inwestycje 
spisane na 1 kartce papieru. Te-
raz mam prawie 10 razy więcej, 
bo 20,2 mln na kilkunastu kart-
kach. To dowód na to, jak wiele 
osiągnęliśmy w ciągu dekady 
jako wspólnota lokalna. Ale nie 

zamierzam spowalniać tempa, 
najważniejsze to robić swoje. 
W tym roku wielkość inwesty-
cji osiągnie swój rekordowy 
poziom, zaplanowaliśmy aż 67 
różnych zadań. 
Jakie będą priorytety? 
Dalej stawiam na poprawę in-
frastruktury drogowej oraz uno-
wocześnienie i rozbudowę bazy 
sportowo-rekreacyjnej. Jak 
wspominałem, planujemy roz-
począć budowę basenu na os. 
Flagówka, wybudujemy rondo 
przy poczcie oraz parking typu 
P&R przy dworcu PKP. Prze-
budową ul. 11 Listopada zgło-

szoną do dofinansowania z Na-
rodowego Programu Dróg Lo-
kalnych i parkingiem na ok. 50 
miejsc,  także przebudową ul. 
Głowackiego i 9 Maja  planuję 
rozwiązać w całości problem 
dróg i parkingów na Flagówce. 
W innych rejonach gminy będą 
to ulice: św. Barbary, Majowa, 
Chabrowa, Irysowa, Drozdo-
wa, Kolorowa, Jaskrowa, Kro-
kusowa, Skarbnika i Gwarków, 
Poległych i Zuchów w Żarkach, 
Traugutta w Gromcu. Konty-
nuować będziemy kanalizację 
sanitarną w Libiążu Wielkim, 
ulicach Jazdówka, Spokojnej, 
Żniwnej, Batorego, Kazimie-
rza Wielkiego, Floriańskiej i 
Jagiełły oraz w Żarkach. Mu-
simy rozbudować cmentarz 
komunalny. Kontynuujemy też 
działania zmierzające do ogra-
niczenia niskiej emisji, udzie-
lanie dotacji na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. 
Sporo będzie również działań 
kulturalno – społecznych. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Świetlica Środowiskowa 
realizują programy dofinan-
sowane ze środków unijnych 
mających na celu aktywizację 
społeczną oraz poprawę więzi 
rodzinnych. Dalej będziemy 
doposażać w nowości wydaw-
nicze Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną oraz jej filie w Żarkach 
i w Gromcu.  Realizowany bę-
dzie program „Aktywna Tabli-
ca” oraz wsparcie stypendialne 
dla najzdolniejszych uczniów 
naszej gminy. Zaproponujemy 
również Mieszkańcom bardzo 
atrakcyjny program uczczenia 
rocznicy 100 – lecia odzyska-
nia przez Polskę Niepodległo-
ści. Wspomnę, że gwiazdą te-
gorocznych Dni Libiąża będzie 
Agnieszka Chylińska.  

4

WIEŚCI Z GMINY

Rozpoczęcie budowy basenu na os. Flagówka, remont obwodnicy 11 Listopada, budowa ocze-
kiwanego przez Mieszkańców parkingu w okolicy parku Młodości, kontynuacja kanalizacji 
Libiąż Wielki, dalsza rozbudowa cmentarza komunalnego - to tylko wybrane z listy liczącej 
kilkadziesiąt przedsięwzięć w tegorocznym budżecie. Czego mieszkańcy mogą się spodziewać? 
W rozmowie z Kurierem Libiąskim wyjaśnia to burmistrz Jacek Latko. 

Nie spowalniam tempa...

W tym roku rozpocznie się budowa krytej pływalni w Libiążu
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Ma 2176 m² powierzchni i 8,5 metra wysokości. Lekkie poszycie oraz system nadmuchu sprawiają, że jest odporna na działanie 
wiatru oraz śniegu i można z niej korzystać w każdych warunkach.

Sąsiedzi mają powód do zazdrości!

W połowie stycznia umowa o 
współfinansowanie projektu 
została podpisana pomiędzy 
Jackiem Krupą - marszałkiem 
Województwa Małopolskiego 
i Jackiem Latko, burmistrzem 
Libiąża. Budowa obiektu ma 
rozpocząć się w wakacje i po-
trwać do końca tego roku. W 
ramach przedsięwzięcia zo-
staną wykonane m.in. parking 
typu Park&Ride z 40 miejsca-
mi postojowymi dla samocho-
dów osobowych (w tym dwa 
miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych), wiata ro-
werowa w formie zadaszonego 
stanowiska z 10 stojakami, sa-
moobsługowa stacja rowerowa. 
Przebudowany teren zostanie 
objęty monitoringiem. 
Inwestycja ma stworzyć kom-
fortowe i przyjazne warunki 

podróżowania dla mieszkań-
ców korzystających z połączeń 
kolejowych, a także zachęcić 
innych do wybierania tego ro-

dzaju transportu. Argumentem 
ma być także zlokalizowanie 
automatu biletowego Małopol-
skiej Karty Aglomeracyjnej w 

tym rejonie. Gmina nie zapo-
mina też o cyklistach. Dostaną 
oni szansę na bezpieczne po-
zostawienie jednośladów przy 
dworcu kolejowym i dalszą 
podróż pociągiem. Dodatkowo 
budowa parkingu poprawi bez-
pieczeństwo ruchu kołowego 
na ul. Piłsudskiego w obszarze 
dworca kolejowego. Całkowi-
ta wartość projektu to 818 tys. 
zł, wysokość dofinansowania 
otrzymanego przez gminę to 
blisko 611 tys. zł. Projekt re-
alizowany będzie w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej: 7 Infrastruk-
tura transportowa, Działania: 
7.2 Transport kolejowy, Pod-
działania: 7.2.4 Infrastruktura 
dla obsługi podróżnych. 

WIEŚCI Z GMINY

Libiąż otrzymał dofinansowanie na budowę parkingu przy dworcu kolejowym.

„Park&Ride” w gminie

Burmistrz Libiąża Jacek Latko podpisaną umowę odebrał z rąk 
Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy oraz Członka 
Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorza Lipca. 

Fot: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Mowa o nowej hali pneuma-
tycznej w Libiążu. To wyjąt-
kowy w skali regionu obiekt, 
jedyny w tej części wojewódz-
twa. Dzięki niej z boiska ze 
sztuczną nawierzchnią przy 
szkole podstawowej nr 4 można 
korzystać cały rok. Powierzch-
nia zadaszenia hali to 2176 m², 
wysokość obiektu wynosi 8,5 
metra. Wewnątrz obiektu za-
instalowany został zestaw 28 
lamp metahalogenowych.
- Cieszy niezmiernie, że powstał 
obiekt, który zapewni bardzo 

dobre warunki do uprawiania 
sportu w zimie. Mogę zapo-
wiedzieć, że baza rekreacyj-
no-sportowa w naszej gminie 
dalej będzie się powiększała, 
bo jest na to zapotrzebowanie 
– stwierdził w czasie otwarcia 
hali Burmistrz Jacek Latko. 
Warunki panujące wewnątrz 
hali pneumatycznej są niemal 
identyczne jak w typowych, 
tradycyjnych halach sporto-
wych. Koszt budowy hali pneu-
matycznej wraz z wykonaniem 
projektu wyniósł 689 tys. zł. 

Boiskiem administruje Szkoła Podstawowa nr 4 i to z tą placówką 
należy się kontaktować w celu wcześniejszej rezerwacji obiektu i 
możliwości wejścia na boisko. Hala będzie czynna w godz. 8-22. 
Do godz. 15 odbywać się będą zajęcia w-f dla uczniów. Później 
mogą z niej korzystać zorganizowane grupy zgodnie z prowa-
dzonym harmonogramem. Szczegółowe informacje można uzy-
skać u dyrekcji szkoły (nr tel. 32 627 12 03).
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NASZA HISTORIA

Plan połączeń Kolei Północnej. 

162 lata temu, zanim jeszcze Libiąż zaczął zmieniać swoje oblicze pod wpływem kopalni, pierwszy powiew nowoczesności 
przyniosła na nasze tereny droga żelazna - jedna z pierwszych na ziemiach polskich.

C.K. Uprzywilejowana Kolej Północna Cesarza Ferdynanda

Linia kolejowa przeci-
nająca od północy te-
reny Libiąża Wielkiego  

i Libiąża Małego, ze stacją ko-
lejową w tym ostatnim, była 
częścią wielkiej inwestycji 
kolejowej Cesarstwa Austrii.  
W ten, jak na ówczesne czasy, 
bardzo nowoczesny sposób, 
połączono Wiedeń z Krakowem  
i w dalszej kolejności ze Lwo-
wem - czyli stolicą Galicji. 
Warto jednak wiedzieć, że 
oprócz transportu pasażerskie-
go i towarowego, linia ta miała 
ważne znaczenie dla logistyki 
wojskowej - pierwotnie na wy-
padek wojny z Prusami, a pod 
koniec XIX w., w związku ze 
zmianą sytuacji geopolitycznej, 
na wypadek wojny z Rosją.

Pierwsze tory w okoli-
cy Wiednia zostały położone  
w 1837 r., a następnie odcin-
kami dociągnięto je do grani-
cy Prus. Początkowo ruch na 
tej linii odbywał się tranzytem  
z Chałupek przez Śląsk należą-
cy wówczas do Prus, a stamtąd 
dopiero w kierunku Krakowa.  
Linia ze Zebrzydowic, przez 
Dziedzice i Oświęcim, do 
Trzebini - przebiegająca przez 
Libiąż - miała ten tranzyt wy-
kluczyć. Stało się to faktem 
1 marca 1856 r. Kolej budo-
wała spółka pod nazwą "C.K. 
Uprzywilejowane Towarzy-
stwo Akcyjne Kolei Północnej 
Cesarza Ferdynanda", jednak  
w 1906 r. państwo wykupi-

ło spółkę, a administrowane 
przez nią linie kolejowe stały 
się częścią Cesarsko - Kró-
lewskich Kolei Państwowych.  
Po I wojnie światowej przeszły 
pod zarząd Polskich Kolei Pań-
stwowych. 

Skład ciągnięty przez lokomotywę 
parową na nasypie w okolicy Libiąża. 

oprac: Łukasz Płatek na podst.: arty-
kułów z "Czasu", "Gazety Lwowskiej" 
i "Grzmotu" z kwietnia 1898 r. oraz 
informacji dostępnych w internecie. 
Zdjęcia z zasobów: St. Patałuch, Ant. 
Chylaszek, UM w Libiążu, Arch. Nar. w 
Krakowie, internet. 

Okolice stacji w Libiążu na mapie z 1877 r. Kolorem brązowym zazna-
czono drogę na Grabiczkę - przedłużenie dzisiejszej ul. Armii Krajowej.
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Pamiątkowe zdjęcie na "spalonym moście" służącym miesz-
kańcom Libiąża Małego do wygonu bydła na pastwiska za 
torami. Warto zwrócić uwagę na wygląd linii kolejowej przed 
elektryfikacją. 

Budynek dworca w Libiążu w poł. lat 70. XX w. 

NASZA HISTORIA

zdarzyło się:

24 kwietnia 1898 r. 
Katastrofa kolejowa na stacji w Libiążu

O zdarzeniu tym szeroko donosiła ówczesna prasa. Do tragicznego 
w skutkach zdarzenia doszło w niedzielę o 20:40 wieczorem pod-
czas mijania się pociągów na stacji. Na ostatnie wagony pociągu 
osobowego relacji Wiedeń - Kraków (wyjazd z Wiednia o 8:25, 
planowy przyjazd do Krakowa 22:10), które nie zdążyły wjechać 
na stację, najechał pociąg towarowy, opuszczający już stację, ja-
dący od strony Chrzanowa. Pociąg towarowy poruszał się powo-
li, maszynista dawał sygnały, ale z niewiadomych przyczyn nie 
zatrzymał się przed zwrotnicą i najechał na pociąg osobowy. Nie 
przeciął jednak składu pasażerskiego, spowodował natomiast jego 
zepchnięcie z toru. Uderzenie było na tyle silne, że wagon 2 klasy 
- na szczęście pusty - przewrócił się, co spowodowało wykolejenie 
i spiętrzenie dwóch kolejnych, niestety wypełnionych pasażerami 
wagonów 3 klasy oraz zamykającego skład wagonu towarowego. 
Towarzyszyły temu straszny hałas oraz przeraźliwy krzyk i płacz 
pasażerów. Pierwszej pomocy udzielali pracownicy stacji, jedno-
cześnie wezwano specjalistyczną pomoc z Krakowa, która dotarła  
o godz. 22. Z pociągiem ratunkowym, wyposażonym na kształt sali 
szpitalnej, z odziałem ratunkowym i urzędnikami kolejowymi przy-
był wówczas dr Ferdynand Eichhorn, przejmując akcję ratunkową. 
Ofiarami katastrofy byli: konduktor pociągu osobowego Hubner, któ-
ry próbował wyskoczyć przez okno z wagonu, ale ten go przygniótł, 
przewracając się, podróżująca z córeczką pani Janasz z Krakowa, 
w stanie błogosławionym, która zmarła po odwiezieniu pociągiem  
ratunkowym. Z kolei obrażeń ciała doznali: urzędnik kolejowy Neu-
man (lekka kontuzja prawego ramienia), handlarz koni Band z Oświę-
cimia (złamane przedramię prawego barku, z ciężkim uszkodzeniem 
ciała, grożącym amputacją kończyny), kupcy z Chrzanowa pochodze-
nia żydowskiego Wulkan i Barber (obrażenia ciała na barku prawym  
i kolanie). Co ciekawe lokomotywa z nietkniętymi wagonami, w któ-
rych pasażerowie doznali tylko „lekkiego wstrząśnienia” pojechała 
dalej. Po usunięciu uszkodzonych wagonów i wymianie lokomoty-
wy w dalszą drogę ruszył również pociąg towarowy. Jako przyczynę 
katastrofy wskazywano zbyt długi skład pociągu towarowego, który 
nie zmieścił się na stacji, a maszynista musiał posuwać się naprzód, 
żeby usunąć koniec swojego składu przed nadjeżdżającym pocią-
giem osobowym. Podkreślano również, że dużo gorsze skutki przy-
niosłoby uderzenie pociągu osobowego w tył pociągu towarowego, 
tym bardziej, że w tym pierwszym było tradycyjnie - ze względu na 
niedzielę - mnóstwo pasażerów, szczególnie w pierwszych wagonach 
za lokomotywą.

czy wiesz, że:

- w XIX w. podróżujący przez Libiąż pasażer mógł kupić bilet 
aż na 4 klasy, różniące się między sobą komfortem podróży;  
od 1879 r. zlikwidowana została klasa 4,
- drugi tor na linii został dobudowany jeszcze pod panowaniem 
austriackim, a przyczyną podjęcia takiej decyzji była zbyt 
mała przepustowość linii; ślad dobudowy dostrzec można 
pod wiaduktami kolejowymi w libiąskim lesie (zróżnicowana 
konstrukcja sklepień w ramach jednego wiaduktu),
- w 1880 r. ze stacji w Libiążu odchodziło 9 pociągów 
pasażerskich na dobę (4 osobowe w kierunku Krakowa oraz  
1 pospieszny i 4 osobowe w kierunku Wiednia), 
- w 1880 r. czas podróży koleją z Libiąża wynosił: do Wiednia 
pociągiem osobowym 12 godzin, pociągiem pospiesznym 
8 godzin, do Krakowa pociągiem osobowym 1,5 godziny, 
pospiesznym 15 minut krócej,
- linia kolejowa pomiędzy Oświęcimiem i Trzebinią została 
zelektryfikowana na początku lat 70. XX w.,
- odcinek torów Oświęcim - Trzebinia liczył 25,24 km, a cała 
wówczas Kolej Północna 531 km.

Fragmenty oryginalnych rozkładów jazdy z 1880 r. z Krakowa do 
Wiednia i z Wiednia do Krakowa (w ramkach pociągi nocne).

Towarowy pociąg ciągnięty przez lokomotywę parową w okre-
sie po elektryfikacji linii. 

Oryginalny plan 
sytuacyjny zda-
rzenia. ("Czas" 
z 26 kwietnia 
1898 r.)
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Obchody święta przypadającego na dzień 6 stycznia w gminie Libiąż stały się piękną tradycją. Jest to kolejne wydarzenie, o którym 
możemy śmiało mówić, że ma swój niepowtarzalny - libiąski charakter. Rokrocznie stanowi wspaniałe podsumowanie okresu 
bożonarodzeniowego, a co najważniejsze – integruje mieszkańców. 

Kolędowanie z Trzema Królami
W tym roku święto Trzech 
Króli obchodzone było w Pa-
rafi Przemienienia Pańskiego 
w Libiążu. Zainaugurowała je 
uroczysta msza święta, a tuż po 
niej rozpoczął się noworoczny 
koncert. Publiczność zachwy-
ciły piękne wykonania  kolęd 
i pastorałek chórów Canticum 
Canticorum i Bel Canto, Orkie-
stry Dętej Zakładu Górniczego 
Janina, a także uczniów i ab-
solwentów Państwowej Szko-

ły Muzycznej w Chrzanowie. 
Burmistrz Jacek Latko złożył 
mieszkańcom noworoczne ży-
czenia. 
- Bardzo dziękuję za kolejny 
rok, w którym wspólnie zmie-
nialiśmy na lepsze naszą gminę, 
dzięki czemu poprawiamy ja-
kość życia mieszkańców. W tym 
roku będziemy kontynuować ten 
proces poprzez wiele inwestycji. 
Będzie się to wiązać z pewnymi 
uciążliwościami, które, jak się 

Państwo przekonacie, jednak 
warto ponieść – zapowiedział 
Burmistrz Libiąża. 
Świętowanie kontynuowano na 
przykościelnym placu w blasku 
ogniska i bożonarodzeniowej 
szopce, w której pojawiły się 
żywe zwierzęta z hodowli ro-
dziny Tyrańskich z Żarek. Na 
uczestników wydarzenia czekał 
też świąteczny poczęstunek – 
ciasta, żurek i groch z kapustą. 
Obchody świeta Trzech Króli, 

zwanego także świętem światła 
podsumował efektowny pokaz 
sztucznych ogni.
- W Libiążu potrafiliśmy pięk-
nie połączyć tradycje z nowo-
czesnością. Z przyjemnością 
całą rodziną świętujemy Trzech 
Króli – skomentowała Ewa 
Gut.
-Najbardziej podobała mi 
się żywa szopka i pokaz ogni 
sztucznych – dodał Paweł Gut. 

Ponad 80 osób postanowiło spędzić ostatnią noc starego roku 
w Libiąskim Centrum Kultury. 

Powitali Nowy Rok w Ale! Kinie
Dla gości Sylwestrowej Nocy Kinowej przygotowaliśmy dwa 
premierowe pokazy. Najpierw był „Król rozrywki” - połączenie 
filmu biograficznego i musicalu z Hugh Jackmanem w roli 
głównej. Po złapaniu oddechu i krótkiej przerwie na kawę i 
herbatę była okazja do pośmiania się podczas polskiej komedii 
„Gotowi na wszystko. Extreminator”. O północy zebrani 
wznieśli noworoczny toast i złożyli sobie życzenia. Potem był 
czas na zabawę i tańce przy muzyce. 

miasto Libiąż: Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z 
Oświęcimia, tel. 509-138-277 
(całodobowo)
sołectwa Gromiec i Żarki:
G.R.U.P.A. Tyrański Krzysz-
tof Tyrański z Żarek
tel. 514-770-676 (całodobowo)
Drogi powiatowe: Firma 
„Plon” mgr inż. Bogusław Bu-
dzowski, Kwaczała 458, od-
dział Babice (baza Kółka Rol-

niczego), tel. 502 309 693.
Droga wojewódzka nr 780:
Eurovia Polska SA, tel. 512-
914-267 (dyżurny). tel. 608-
037-155, 668-376-898
Droga wojewódzka nr 933:
Konsorcjum: AVR Sp. z o.o. 
z Krakowa; AVR S.p.A. Via 
Francesco Tensi z Rzymu
tel. 502-501-273 (dyżurny)
tel. 692-792-200, 885-665-
004

Kto odśnieża drogi?
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Niedawno pożegnaliśmy rok 2017. Obfitował w wydarzenia artystyczne, kulturowe i sportowe sygnowane przez Libiąskie Centrum 
Kultury. Część z nich postanowiliśmy przypomnieć na zdjęciach. 

To był interesujący rok!

Polonez na Placu Słonecznym? Czemu nie! Pomysł spodobał 
się nie tylko młodzieży, dzięki temu w tańcu spotkali się nie 
tylko młodsi, ale też starsi libiążanie 

Tego majowego dnia libiąska hala sportowa należała do 
tancerzy, uczestników  Festiwalu Tańca „Złote Sznurowadło 

Libiąscy szachiści odnoszą coraz większe sukcesy, a ten piękny 
sport staje się coraz popularniejszy. Na zdjęciu II Turniej 
Szachowy o Puchar Burmistrza Libiąża  

W zeszłym roku zaczął działać Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Libiążu. Młodzi powinni uczyć się od starszych chęci do nauki 
 i poznawania świata

Dzięki biegowi „Libiąska Dziesiąteczka” nasza gmina pojawiła 
się na biegowej mapie Małopolski Zachodniej

Po wielu latach przerwy dzięki Stowarzyszeniu Akademia 
Bokserska do naszego miasta wrócił boks. Najpierw podczas 
Dni Libiąża 2017, później w trakcie Międzynarodowego Grand 
Prix Małopolski w Boksie Olimpijskim Libiąż 2017

We wrześniu po raz pierwszy do Libiąża zjechali miłośnicy 
dogtrekkingu, był to jeden z punktów Dnia Zwierzaka, imprezy 
mającej wspierać oświęcimskie schronisko dla bezdomnych 
zwierząt 

Biesiada Patriotyczna to największa i najpopularniejsza 
impreza z okazji Święta Niepodległości w regionie
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Horoskop na 2018 r.

Baran
Czeka cię przypływ sił i opty-
mizmu. To dobrze wpłynie na 
stan twojego zdrowia. Męczą-
ce cię dolegliwości dadzą ci 
wreszcie spokój. W pracy dni 
będą płynąć spokojnie, choć 
poza nią, szczególnie w dru-
giej połowie miesiąca czeka cię 
trochę trochę niespodzianek, 
szczególnie podczas spotkań ze 
znajomymi. 

Byk
Ten miesiąc może być bardzo 
udany. Jeśli tylko wyjdziesz do 
ludzi i dostrzeżesz, że otwiera-
ją się przed tobą nowe szanse i 
możliwości. To będzie cię na-
pędzać do działania. Pojawią 
się niepowodzenia, twoje oto-
czenie może być krytyczne, ale 
się nie zrażaj. 

Bliźnięta 
Osoby w związkach czeka bar-
dzo dobry miesiąc. Sprawy do-
mowe i rodzinne będą się ukła-
dać, udadzą się wspólne wyjaz-
dy, powstaną nowe i ciekawe 
plany na najbliższe miesiące. 
W pracy ruszysz sprawy, które 
długi czas stały w miejscu. 

Rak 
Przez pierwszą połowę miesią-
ca większość rzeczy nie pójdzie 
po twojej myśli. To wpłynie na 
relację z otoczeniem i bliskimi. 
Pamiętaj, że jak kogoś do sie-
bie zrazisz, to trudno będzie ci 
uzyskać od tej osoby wsparcie 
w chwilach, gdy będziesz go 
naprawdę potrzebować. Koń-
cem zła karta zacznie się od-
wracać. 

Lew 
To dobry czas, aby przemyśleć 
swoje noworoczne postano-
wienia. Ich wypełnianie idzie 
słabo, więc może stawiasz so-
bie zbyt wysokie wymagania. 
Zacznij od mniejszych kroków. 
Szybko zobaczysz efekty, a to 
dodatkowo Cię zmobilizuje. 

Panna 
Kilka udanych spraw sprawi i 
poczujesz, że znów masz świat 
u stóp. Nie bujaj jednak w obło-
kach, ale postaraj się te sukcesy 
przekuć na coś konkretnego. 
Masz ciekawe pomysły, może 
jeśli myślisz o założeniu wła-
snej firmy, to może być dobry 
moment. 

Waga 
Drobiazgi będą wyprowadzać 
cię z równowagi. Aby ją odzy-
skać, skup się na tym co dobrze 
ci wychodzi i sprawia radość. 
Połowa lutego to dobry czas 
na znalezienie nowej pasji lub 
hobby. Nie zapominaj jednak 
o zdrowiu. Trochę zaniedbań i 
ostatni tydzień spędzisz na cho-
rowaniu. 

Skorpion 
Pierwsza połowa lutego nie 
będzie zbyt udana, a druga – 
przeciwnie. Wszystko zmieni 
się od Walentynek. Dostaniesz 
nieoczekiwaną propozycję spę-
dzenia tego dnia, nie wahaj się. 
To będzie początek czegoś nie-
samowitego. 

Strzelec 
Chwila nieuwagi będzie cię 
dość dużo kosztować. Pamiętaj 
jednak, że mogło być gorzej, 
a zdrowie jest najważniejsze. 
Dzięki tej sytuacji przekonasz 
się jak dobrze jest mieć rodzinę 
blisko siebie. Zbliża się ważna 
rocznica, lepiej o niej nie zapo-
mnij. 

Koziorożec
Uważaj na podejrzane oferty za-
kupów czy promocje, ktoś może 
spróbować cię oszukać. Nie po-
dejmuj ważnych, finansowych 
decyzji pod wpływem emocji. 
Poświęć czas na uregulowa-
nie spraw administracyjnych i 
prawnych.  Będzie z tym trochę 
zachodu, ale przynajmniej za-
mkniesz temat na zawsze. 

Wodnik 
Czeka cię wybór. Albo poświe-
cisz się pracy, albo będziesz 
trwać w tym samym miejscu 
przez długi czas. Wybór nie bę-
dzie oczywisty. Jak już podej-
miesz decyzję, to się jej trzy-
maj. Wahanie i szarpanie się ze 
samym sobą nikomu nie służy. 

Ryby 
Wpadniesz na kilka odkryw-
czych pomysłów, ale twoje 
otoczenie w pracy początkowo 
może nie być do nich przeko-
nane. Nie przejmuj się, zaczną 
zabierać zaufania, gdy zobaczą 
efekty. W drugiej połowie mie-
siąca zapragniesz więcej ciszy 
i spokoju, odnajdziesz je w do-
mowej atmosferze. 

Mieszkańcy naszej gminy hojnie wsparli XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Światęcznej Pomocy.

WOŚP w Libiążu
Do puszek 29 wolontariuszy  
z libiąskich szkół podstawo-
wych, Zespołu Szkół w Żarkach 
i harcerzy trafiło w sumie 25,3 
tys. zł. To podobnie jak ubie-
głoroczny wynik. Tegoroczny 
libiąski finał akcji uświetnił  
okolicznościowy marsz nordic 
walking zorganizowany przez 
Libiąskie Centrum Kultury. W 
tej instytucji mieścił się też lo-
kalny sztab, a pracownicy do-
konali skrupulatnego przelicze-
nia pochodzacych ze zbiórki 
środków. 
Julia Jeżyk ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Libiążu po 
raz pierwszy zdecydowała się 
być wolontariuszem akcji. - 
Chciałam zrobić coś dobrego 
i bardzo mi się to podobało. W 
przyszłym roku ponownie chcę 
kwestować. Ludzie chętnie, z 

uśmiechem na twarzy wrzucali 
do puszki.  Warto pomagać – 
podzieliła się wrażeniami 13-
letnia libiążanka.  
Żaneta Wierzgoń  z ramienia 
harcerstwa czuwała nad 9 wo-
lontariuszami. 
- Harcerstwo polega na bra-

terstwie, więc nie trzeba nas 
specjalnie zechęcać do poma-
gania. Warto to robić, dlatego z 
ideą WOŚP będziemy do końca 
świata i jeden dzień dłużej – 
podsumowała opiekunka  har-
cerzy. 

Stypendia, 
nagrody, 
wyróżnienia
Do 10 lutego przyjmowane są 
wnioski o przyznanie stypen-
dium sportowego, nagrody 
lub wyróżnienia. Może być 
złożony przez zawodnika, klub 
sportowy lub trenera. We wnio-
sku, oprócz podania danych 
osobowych kandydata i jego 
rodzica (lub opiekuna praw-
nego), należy udokumentować 
osiągnięcia sportowe, a tak-
że przedstawić zatwierdzony 
przez trenera program przygo-
towań sportowych realizowa-
nych w trakcie pobierania sty-
pendium (tylko w przypadku 
składania wniosku o przyzna-
nie stypendium sportowego). 
Formularze są przyjmowane w 
Biurze Podawczym lub w Se-
kretariacie UM w Libiążu. 



KURIER LIBIĄSKI   STYCZEŃ 2018

11

WIEŚCI Z SOŁECTW

Dzielnicowy czeka 
Jak informuje sołtys Gromca Jerzy Górski, w każdą pierwszą środę 
miesiąca mieszkańcy mogą w swojej miejscowości porozmawiać z 
policją o nurtujących ich problemach dotyczących bezpieczeństwa. 
Dzielnicowy - Aspirant Sztabowy Marcin Romanowski będzie 
dostępny w godz. 17:00 – 18:00 w sołtysówce przy ul. Traugutta. 

"Skutecznie walczymy z nadwaga - metamorfoza pani Aliny z Żarek" 
Odpowiednia dieta i właściwie dobrana suplementacja pozwoliły pani Alinie 
osiągnać cel- wymarzoną wagę, nową, smukłą sylwetkę oraz lepsze samopoczucie 
oraz stan zdrowia. Postawa pani Aliny była wzorowa- przychodziła regularnie 
na wizyty, przestrzegała zaleceń dietetyka, a w przypadku złamania zasad diety- 
rzetelnie informowała o tym swoją Panią dietytyk. Pani Alina udzieliła nam wywiadu, 
w którym opowiada dlaczego zdecydowała się na dietę; co było w trakcie kuracji 
najprzyjemniejsze, a co najtrudniejsze oraz co zmieniło się w jej życiu po kuracji. 
- Z jakim nastawieniem przyszła Pani na pierwszą wizytę do Centrum 
Naturhouse w Libiążu?
p. Alina: Moje nastawienie było takie, by wdrażać od razu dietę. Nie chciałam 
przeciągać rozpoczynania diety i wyznaczać daty; od poniedziałku, od Nowego 
Roku itp. tylko po prostu jestem na wizycie dzisiaj, zaczynam od jutra!
- Dlaczego zdecydowała się Pani na podjęcie kuracji?
p. Alina: Przede wszystkim ze względów zdrowotnych - moja waga sprawiała, że 
czułam się źle. Chciałam zadbać też o swój wygląd, ponieważ z nadwagą czułam się mało kobieca. 
- Jak przebiegała kuracja? 
p.Alina: Kuracja od samego początku przebiegała rewelacyjnie - nauczyła mnie systematyczności i odpowiedniego odżywiania 
się. Efekty były szybko widoczne - waga z tygodnia na tydzień spadała w dół. Zaczęli to zauważać także znajomi. W 4 miesiące 
zamieniłam rozmiar XL na S. 
- Co powiedziałaby Pani osobom, które zastanawiają się nad podjęciem kuracji w Naturhouse?
p. Alina: Powiedziałabym, że nie ma się czego obawiać! Bardzo ważna jest rozmowa z dietetykiem, szczerość czyli informowanie 
o odstępstwach od diety, jeśli się zdarzą. Muszę powiedzieć jeszcze, że nigdy wcześniej nie wierzyłam w suplementy diety, a one 
naprawdę mają fenomenalne działanie, które jest odczuwalne, oczywiście w połączeniu z dietą.
- Bardzo dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania. 

Pani Alina może pochwalić się wynikiem 20 kg mniej ! 
Każdy Klient znajdzie u nas fachową i rzetelną poradę, gdyż do każdego Klienta podchodzimy 

indywidualnie. 

NaturHouse Libiąż, ul. Oświęcimska (obok stacji Lotos), 32-590 Libiąż, tel. 570 057 201

W okresie przedświątecznym w świetlicy w Kosówkach odbyła 
się tradycyjna V Wigilijka Kosówczańska. W spotkaniu wzięli 
udział mieszkańcy Kosówek, Kruczka i Jazdówki oraz miejscowi 
seniorzy. Potrawy wigilijne - w liczbie znacznie przekraczającej 
tradycyjne dwanaście - przygotowały członkinie Klubu 
„Pokolenia” z Kosówek. Po części obrzędowej prowadzonej przez 
ks. kanonika Michała Klisia oraz po życzeniach złożonych przez 
Burmistrza Libiąża Jacka Latko i miejscowego radnego Łukasza 
Płatka, był czas na połamanie się opłatkiem i kolędowanie.

Wigilijka 
w Kosówkach

OGŁOSZENIE   PŁATNE

Wśród nocnej ciszy
Występy zespołów, przedstawienie jasełkowe i wspólne kolędo-
wanie. Tak w Domu Kultury w Żarkach wyglądało przygotowa-
ne przez LCK wydarzenie pn. "Przegląd Kolęd i Pastorałek". Do 
kolędowania zaprosiły grupy śpiewacze Zorza, Wrzos, Mętko-
wianie i Macierzanki. Klasy 5 a i b z żareckiej szkoły wystawiły 
współczesne jasełka przygotowane przez Jadwigę Gucik i Micha-
ła Rapkę. Podsumowaniem miło spędzonego czasu było wspólne 
odśpiewanie jednej z najpopularniejszych polskich kolęd. 
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Impreza towarzyszyła XXVI 
Finałowi Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Libią-

żu. Uczestnicy zanim ruszyli 
na 12 kilometrowa trasę, hojnie 
wsparli akcje wrzucając pieną-

dze do puszek wolontariuszy. 
Z charakterystycznymi czerwo-
nymi serduszkami na kurtkach 

WOŚP przemaszerowali przez 
Żarki, dotarli do granic Chrza-
nowa, a nastepnie wrócili do 
LCK. Tam czekał na nich gora-
cy poczęstunek. 
- Nordic Walking to ciekawa 
forma rekreacji zarówno pod 
kątem aktywności fizycznej i z 
powodów towarzyskich – mówi 
wieloletnia uczestniczka zajęc 
stałych LCK Alfreda Klonow-
ska. - Fajnie, że w tak dużym 
gronie mogliśmy pospacerować 
z kijami pieknymi terenami gmi-
ny Libiąż i wesprzeć dzieło akcji 
Jurka Owsiaka. 

SPORT

Srebrna Aga!
W grudniu w Koszalinie 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
Juniorów Karate Kyokushin.
Bardzo dobrze zaprezentowała 
się libiążanka Agnieszka 
Lipińska. Zawodniczka CHKK 
sekcja Libiąż zdobyła srebrny 
medal i tytuł wicemistrzyni 
Polski w konkurencji kata.

Maszerowali dla WOŚP

Młoda zawodniczka Ju-Jitsu z Gromca zdobyła dwa złote 
medale podczas zawodów tej dyscypliny w Katowicach. 

Sukces Wiktorii 
Wiktoria Szyjka należy do Pol-
skiej Federacji Ju-Jitsu i Kobu-
do, a na co dzień trenuje w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Gromcu. 7 stycznia wystar-
towała w  pierwszym turnieju 
Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i 
Młodzieży w Ju-Jitsu edycji 
roku 2018. W rozgrywanych w 
Katowicach zawodach, udział 
wzięło ponad 200 zawodników 
z kilkunastu klubów z całego 

kraju.
Podopieczna trenera Stefana 
Andrzeja Badeńskiego wywal-
czyła dwa złote medale w kon-
kurencji fighting oraz newaza. 
Dzięki temu Wiktoria zajmuje 
pierwsze miejsce w rankingu 
Kadry Narodowej U15, a to 
przybliża jej start w tegorocz-
nym Pucharze Europy Ju-Jitsu 
w Holandii. Młoda gromcanka 
wystartowała również w wyż-

szej kategorii wiekowej junior 
U18 w której uplasowała się na 
trzecim miejscu przegrywając 
jedynie z zawodniczkami ka-
dry narodowej. 

Wystartowała 
Megalo 

Magic Sport 
Liga Orlika

Dziewięć drużyn przystapiło 
do rywalizacji w rozgrywkach 
piłkarskich w nowej hali pneu-
matycznej na boisku ze sztucz-
ną nawierzchnią trawiastą przy 
Szkole Podstawowej nr 4.  Pie-
karnia Atu Trzebinia, Solidex, 
Santander, Jagerteam, Dream 
Team, Mataleo, Pogorzyce, 
Magic Sport Libiąż i Despera-
tos walczą o puchar Burmistrza 
Libiąża i nagrody ufundowane 
przez sponsorów tytularnych w 
rozgrywkach pod nazwą Mega-
lo Magic Sport Ligi Orlika. Or-
ganizatorami zmagań są Libią-
skie Centrum Kultury i Urząd 
Miejski w Libiążu. Terminy 
rozgrywek (niedzielne w godz. 
9-14) to II kolejka – 4 luty, III 
kolejka – 11 luty, IV kolejka 
– 18 luty, V kolejka – 23 luty 
(wyjątkowo piątek, godz. 17-
22!!), VI kolejka – 4 marca, VII 
kolejka – 11 marca, VIII kolej-
ka – 18 marca, IX kolejka – 25 
marca – uroczyste zakończenie 
i podsumowanie rozgrywek. 
Zapraszamy kibiców! Aktual-
ności i wszystkie informacje o 
lidze można na bieżąco śledzić 
na stronach internetowych i 
kontach facebookowych Urzę-
du Miejskiego i LCK 

Wicemistrzowie Polski!
Znakomicie spisała się repre-
zentacja Tauron Wydobycie 
Zakładu Górniczego "Jani-
na" na XII Futsalowych Mi-
strzostwach Polski Górników 
i Przyjaciół, rozegranych 21 
stycznia w śląskich Pawłowi-
cach. Nasi przedstawiciele w 

całym turnieju musieli uznać 
tylko wyższość piłkarzy Za-
kładu Górniczego Rudna, zdo-
bywając zaszczytny tytuł Wi-
cemistrzów Polski. Dodatko-
wo najlepszym zawodnikiem 
turnieju uznano reprezentanta 
"Janiny" Łukasza Krawczyka. 

Ponad 40 osób wzięło udział w marszu nordic walking zorganizowanym 14 stycznia przez Libiąskie Centrum Kultury. 
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ROZMAITOŚCI

KĄCIK KULINARNY

ogłoszenia drobne: 

Przegrywanie z kaset video na płyty DVD - 600 773 167

Zespół na wesele - 507 302 274

FIRMA SPRZĄTAJĄCA "Na3sto": sprzątanie bieżące 

i pobudowlane. Maszynowe czyszczenie posadzek, kostki 

brukowej. Faktury VAT. Tel: 791196315. Zdjęcia z realiza-

cji na www.na3sto.pl

 LASTRIKO, MARMUR, PIASKOWIEC - renowacja i 

szlifowanie posadzek kamiennych. Tel: 791196315. Zdję-

cia efektów prac na www.na3sto.pl

Bus 9 - osobowy - tel. 600773167

WARTO PRZECZYTAĆ

Książka wciągnie każdą nasto-
latkę, a może także dorosłego i 
nie pozwoli oderwać się do ostat-
niej strony. Recenzję napisała 
Dominika Nazimek 
- wolontariuszka w 
Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Libiążu. 
Autorka przedstawia 
nam “drugi świat” po-
staci, które mijamy na 
ulicy i nie zwracamy 
na nie uwagi. Świat 
dzieli się na przedo-
bre serca aniołów i przesiąknięte 
złem serca demonów. Mamy także 
pomagierów aniołów, strażników-
gargulców, których zadaniem jest 
polowanie na demony i dbanie 
o bezpieczeństwo ludzi. Nasza 
główna bohaterka to Layla, wy-
chowana przez strażników, ale od-
rzucona przez system, ponieważ 
jest półgargulcem i półdemonem. 
Layla nienawidzi swojej ciemnej 

strony, więc pomaga strażnikom 
łapać demony, w czym przydatne 
są jej niespotykane umiejętności. 
Jednak wszystko się zmienia, gdy 

poznaje Rotha - wytatu-
owanego, grzesznego de-
mona, który twierdzi, że 
zna wszystkie jej tajem-
nice. Dziewczyna wie, że 
powinna trzymać się od 
niego z daleka, ale nie po-
zwala jej na to ciekawość 
i uczucie, które rodzi się 
między nimi. Bohaterka 

staje w obliczu coraz to trudniej-
szych i bardziej niebezpiecznych 
sytuacji, nie tylko dla niej, ale i dla 
całego świata... Polecam tę lektu-
rę osobom, które kochają książki 
z ciekawą, zagadkową fabułą bo-
gate w wiele niespodziewanych 
zwrotów akcji. Podczas czytania 
doświadczycie wszystkich emocji 
z całej gamy, a samą historię na 
pewno pozytywnie zapamiętacie.

“Ognisty pocałunek” Jennifer L. Armentrout 

Ferie zimowe 2018 - Biblioteka Główna w Libiążu
12.02 /pon/ godz.16.00 Walentynkowo! (zajęcia plastyczne dla dzieci)
12.02 /pon/ godz. 12:00 Spotkanie Klubu Gier Planszowych 
13.02 /wt/ godz.10.00 Godzina z bajką… 
13.02 /wt/ godz. 12:00 Spotkanie Klubu Gier Planszowych 
14.02 /śr/godz.16.00 Co nieco o zdrowym odżywianiu… CUDA Z MLE-
KA, czytam sobie. (Zajęcia czytelniczo-plastyczne, dla dzieci 5-10 rż.)
14.02 /śr/ godz. 12:00 Spotkanie Klubu Gier Planszowych 
15.02 /czw/ godz. 13:00 Warsztaty graficzne dla młodzieży-  „Zdrowe 
odżywianie na plakacie” (dla dzieci pow.10 r.ż.)
16.02 /pt/ godz.16.00 Co nieco o zdrowym odżywianiu… PRZEPIS NA 
ZUPĘ, czytam sobie. (Zajęcia czytelniczo-plastyczne)
17.02 /sob/godz.10.00 Godzina z bajką- Dzień psa. Wspólnie czytamy. 
17.02 /sob/ godz. 12:00 Spotkanie Klubu Gier Planszowych 
19.02 /pon/ godz.16.00 Poniedziałki z grami planszowymi 
19.02 /pon/ godz. 12:00 Spotkanie Klubu Gier Planszowych 
20.02 /wt/ godz. 10.00 Godzina z bajką… 
20.02 /wt/ godz. 12:00 Spotkanie Klubu Gier Planszowych 
21.02 /śr/ godz. 10.00 Podsumowanie cyklu O dietetyce w bibliotece 
- Co należy jeść, aby być zdrowym? Czyli kilka słów o prawidłowych 
nawykach żywieniowych u dzieci. 
21.02 /śr/ godz. 12:00 Spotkanie Klubu Gier Planszowych
21.02 /śr/ godz. 16.00 O karate w bibliotece. Zajęcia z podstaw dla za-
interesowanych dzieci. 
22.02 /czw/ godz. 13:00 Warsztaty graficzne dla młodzieży „Zdrowe od-
żywianie na plakacie” 
23.02 /pt/ godz. 11.00 Urodziny Sowy Huhusia. (Prosimy o przyniesienie 
własnoręcznie wykonanych laurek z życzeniami dla Sowy-solenizanta).
24.02 /sob/ godz.10.00 Godzina z bajką…

Filia MBP Nr 3 w Gromcu
14.02 /śr/ godz. 16:00 Zajęcia plastyczne i gry planszowe
21.02 /śr/ godz. 16:00 Zajęcia edukacyjne „Co to jest?” – rozwiązywanie 
rebusów.
Filia MBP Nr 1 w Żarkach
14.02 /śr/ godz. 16:30 „Poznaj świat przez zmysły” – spotkanie z psy-
chologiem-terapeutą, zajęcia warsztatowe,
21.02 /śr/ godz. 16:30 „O dietetyce w bibliotece dla najmłodszych” – 
warsztaty tematyczne z dietetykiem.

Spotkania bezpłatne, niewymagające wcześniejszego zapisania się. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 627 75 77 wew. 24/25.

Kurczak z miodem i z orzeszkami ziemnymi 

Dzisiaj potrawa inspirowana kuchnią azjatycką: 
aromatyczne kawałki kurczaka w sosie z dodatkiem 
miodu i orzeszków ziemnych.

Wykonanie: 

Kurczaka kroimy w kostkę, cebulę w półplasterki, 
a paprykę - w paski. Na patelni rozgrzewamy olej  
i smażymy kurczaka przez kilka minut. Później dodajemy 
cebulę i paprykę, całość smażymy dalej. Dorzucamy 
orzechy i kontynuujemy smażenie przez kilka minut. 
Dodajemy miód i mieszamy całość. Gdy zacznie się 
karmelizować, dolewamy sos sojowy lub indyjski. 
Doprawiamy czosnkiem, solą i pieprzem. Smacznego. 

Składniki: 

400 g kurczaka bez kości ale ze skórą
1 cebula
2 czerwone papryki
olej do smażenia
1 szklanka prażonych orzeszków ziemnych
2 łyżki miodu
2 ząbki czosnku
4 łyżki sosu sojowego lub indyjskiego
sól i pieprz do smaku
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Julia Jeżyk
Uczennica 7 klasy Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Libiążu. Lubi chodzić do szkoły, 
najchętniej na matematykę i język angielski. 
Właśnie z tych dwóch przedmiotów 
dostała się do etapu rejonowego konkursu 
ogłoszonego przez krakowskie kuratorium. 
Jej pasją jest harcerstwo. Do ruchu wstąpiła 
pięć lat temu. Najpierw należała do 
zuchów, teraz do drużyny harcerskiej, ale 

pomaga druhnie w prowadzeniu spotkań dla gromady zuchów. 
Uczy się gry na gitarze, a w zeszłym roku wstąpiła do sekcji 
teatralnej Pióro działającej przy LCK. Za nią już dwa występy 
przed publicznością: podczas mikołajek i jasełek. 

Zbigniew Szpyra
Ma 16 lat. Chodzi do klasy 3b 
gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 4 
w Libiążu. Interesuje się przedmiotami 
przyrodniczymi, językiem polskim, ale 
najbardziej matematyką. Lubi liczyć i ma 
z tego frajdę. Jego hobby to tenis ziemny. 
Gra od kilku lat. Za swój największy 
sukces na tym polu uważa wygraną w 
letnich zawodach na libiąskich kortach. 
Zawsze podobał mu się ten sport gdy 

widział mecze w telewizji. Jego ulubiony zawodnik to Roger 
Federer. Jeszcze nie wie kim chce zostać w przyszłości. Możliwe, 
że będzie się to łączyć z przyrodą lub matematyką. 

WIEŚCI SZKOLNE

Kurier Libiąski - Informator Gminny

Wydawca: Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż, tel. 32 627 1262, 32 627 3710, fax: 32 624 2060, e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Nakład: 8000 sztuk
Redaktor naczelny: Paweł Salawa
Redaktor prowadzący: Maciej Kozicki
Współpraca: Wydział Środków Pozabudżetowych i Promocji Urzędu Miejskiego w Libiążu 
Skład: Paweł Salawa
Druk: Grafikon Wadowice 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń, reklam  
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NIEZWYKLI UCZNIOWIE W finale programu Mali Giganci na antenie TVN wystąpiła 
Matylda Czarnota z Libiąża.

Gigantyczna przygoda 
O telewizyjnych występach uczennicy 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu pisa-
liśmy w poprzednim numerze Kuriera Li-
biąskiego. Dziewczynkę zobaczyliśmy w 
świątecznym, finałowym odcinku. Jej dru-
żyna - „Supermocne” rywalizowała w nim 
z ekipą „Pogodnych” i zajęła drugie miejsce. Udział w „Małych 
Gigantach” był dla Matyldy wielką przygodą. Zobaczyła jak wy-
gląda telewizja, poznała znane osoby m.in. Kubę Wojewódzkiego, 
Agnieszkę Chylińską i Filipa Chajzera, który napisał jej usprawie-
dliwienie do szkoły. Program był realizowany w zeszłym roku. 
- Nagrania trwały czasem od rana do wieczora. Uczestnicy 
mieszkali w jednym hotelu, dzieci z różnych grup spędzały ze sobą 
czas i się zaprzyjaźniły. Oczywiście była między nimi rywalizacja, 
ale taka zdrowa – mówi  Marta Artymiak, mama Matyldy. Młodzi 
uczestnicy przeżywali nagrania, w szczególności, gdy któraś z grup 
musiała odejść z programu. Największy smutek powodował fakt, że 
nie będą się już dalej tak często widywać. - Matylda dalej ma kontakt 
ze swoją grupą. Dalej prowadzi swojego vloga, ale „woda sodowa” 
nie uderzyła jej do głowy – śmieje się mama młodej libiążanki. 

Dwójka najlepsza!
Poczatkiem roku rozegrano gminne zawody w minikoszykówce 
dziewcząt. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 
w Libiążu. To już kolejny raz, kiedy dziewczęta tej placówki 
zdominowały te rozgrywki. Drugie miejsce zajęła drużyna z 
„czwórki”, a trzecie – z Gromca. 
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Kosówki Gromiec

Libiąż Żarki
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