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Kiedyś „Orły Górskiego” były na ustach wszystkich, nie tylko kibiców piłki nożnej. Następcy tej drużyny z lat 70 szkolą się 
m.in. w Libiążu. 

Młode piłkarskie orły szkolą się u nas!
Nasza gmina jest pierwszym 
ośrodkiem w województwie re-
alizującym nowy projekt szko-
lenia młodych piłkarzy, trene-
rów i nauczycieli w-f. Umowę 
w tej sprawie na początku mar-
ca podpisali burmistrz Jacek 
Latko i prezes Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej Ryszard 
Niemiec.
Zdaniem PZPN konieczna jest 
gruntowna reforma polskiej 
piłki dziecięcej i młodzieżowej. 
Dlatego szkolenie najmłod-
szych zawodników ma być jed-
nym z priorytetów działalności 
związku. 
Kluczowymi czynnikami do 
wyszkolenia przyszłych repre-
zentantów Polski są odpowied-
nia praca trenerów w najmłod-
szych kategoriach wiekowych 
oraz właściwa selekcja utalen-
towanych zawodników. Aby to 
wprowadzić w życie ustano-
wiony został projekt Mobilna 
Akademia Młodych Orłów.   
MZPN widząc rozwój infra-
struktury sportowej oraz zaan-
gażowanie samorządu w roz-
wój szkolenia młodzieży, za-
proponował Libiąż na jedną z 

baz szkoleniowych programu. 
- Gmina wyszła naprzeciw na-
szemu pomysłowi, aby mobilne 
AMO przekształcić w stacjo-
narne. Trenerzy będą przyjeż-
dżać do was zgodnie z harmo-

nogramem, ale dzięki współ-
pracy z burmistrzem mamy tre-
nera, który będzie na miejscu i 
co tydzień poprowadzi zajęcia 
dla dwóch grup – tłumaczył 
podczas inauguracji Ryszard 
Niemiec. 

- Ze strony miasta robimy co 
możemy, budujemy boiska, 
mamy halę pneumatyczną, jest 
infrastruktura. Teraz waszą rolą 
jest wyciągnięcie dzieciaków 
sprzed telewizorów, telefonów 

komórkowych i komputerów. 
Jestem zachwycony, że akade-
mia działa w naszym mieście. 
Mam nadzieję, że z Libiąża bę-
dziemy mieć kiedyś własnego 
„Lewandowskiego” – mówił 
do trenerów i wuefistów bur-

mistrz Jacek Latko. 
Podczas inauguracji działania 
Akademii trenerzy Krystian Pać 
oraz Dariusz Marzec poprowa-
dzili szkolenie dla trenerów. 
Później na boisku przy Szkole 
Podstawowej nr 4 zorganizo-
wano trening. Po nim wybrali 
po 16 zawodników z grupy 
młodszej i starszej spośród gra-
czy z klubów działających na 
terenie Podokręgu Piłki Nożnej 
w Chrzanowie, którzy zostaną 
objęci szkoleniem.

Sygnatariusze umowy: Burmistrz Libiąża Jacek Latko i Prezes 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard Niemiec

Pierwszy trening "Mamo"  
w hali pneumatycznej przy 
SP nr 4 w Libiążu

Szanowni Czytelnicy, 

oddajemy w Państwa ręce ko-
lejny numer naszego miesięcz-
nika. Przed nami długi week-
end majowy, dlatego mamy 
kilka ciekawych propozycji, 

jak spędzić ten czas. Oferta 
jest zróżnicowana, więc każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Za 
sprawą rozmowy z Wiesławem 
Gancarczykiem zachęcamy do 
biegania i udziału w „Libiąskiej 
Dziesiąteczce”. Nie zapomi-

namy o aktualnościach z życia 
gminy – uruchomieniu Akade-
mii Młodych Orłów w Libiążu, 
budowie ronda „przy poczcie”, 
rewitalizacji w rejonie dwor-
ca PKP oraz inwestycjach w 
Żarkach i Gromcu. Mamy też 

oczywiście dawkę lokalnej hi-
storii, ciekawą książkę do prze-
czytania i przepis na ciasto z …
fasoli.

Zapraszamy do lektury!
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Skrzyżowanie ul. Oświęcim-
skiej, Armii Krajowej, Szkolnej 
i 11 Listopada należy do naj-
niebezpieczniejszych w gmi-
nie. W tym rejonie dochodzi-
ło już do kolizji i wypadków. 
Aby zmniejszyć zagrożenie dla 
kierowców i pieszych (m.in. 
uczniów pobliskiej szkoły) po-
wstanie tu rondo. Na inwesty-
cję, realizowaną wspólnie z Za-
rządem Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie, gmina dostała długo 
oczekiwane pozwolenie na bu-
dowę.  
- Prace powinny rozpocząć się 
na przełomie maja i czerwca 

– informuje Hubert Szumniak, 
zastępca burmistrza Libiąża. 
Na czas prac kierowcy mu-
szą uzbroić się w cierpliwość 
i przygotować na utrudnienia 
w ruchu. Przez skrzyżowanie 
przejedziemy, ale będzie na 
nim obowiązywał ruch waha-
dłowy. 
- Mam świadomość, że poja-
wią się niedogodności, ale ta 
inwestycja jest od dawna ocze-
kiwana przez mieszkańców. Po-
staramy się, aby były one jak 
najmniejsze – dodaje H. Szum-
niak. 

4

WIEŚCI Z GMINY

Co miesiąc pokazujemy jak, na przestrzeni lat, zmienia się nasza gmina. Tym razem przestrzeń przy ul. Górniczej. 

Tak się zmieniamy!

W wakacje robotnicy mają rozpocząć budowę nowego ronda „przy poczcie”. 

Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania 

W tym miejscu już wkrótce obowiązywac będzie ruch okrężny

Po lewej zdjęcie sprzed gruntownego remontu (realizowanego w wakacje 2017 r.) a po prawej – już po zakończeniu prac. Miały one 
szeroki zakres, m.in. niwelację terenu, uzupełnienie ziemi, wykonanie rolowanej nawierzchni trawiastej, wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni pod urządzeniami i na boisku do gry w koszykówkę, zabudowę wyposażenia boiska, uzupełnienie wyposażenia placu 
zabaw, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenie terenu placu zabaw. Roboty budowlane wykonała firma F.U.H. WALEK 
Dariusz Waligóra z Żarek. Koszt inwestycji wyniósł 150 tys. zł.

Mieszkańcy odetchną z ulgą. Dzięki uchwale Rady Miejskiej unikną konieczności wymiany dokumentów. 

Ulice bez zmian nazw
Burmistrz Libiąża informuje, 
że w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego 
z dnia 26 lutego 2018 r. zo-
stały opublikowane Uchwa-
ły Rady Miejskiej w Libiążu 
z dnia 13 lutego 2018 r. Nr 
XXXV/252/2018 w spra-
wie ponownego nadania na-
zwy ulicy 9 Maja w Libiążu 

oraz Nr XXXV/253/2018 w 
sprawie ponownego nadania 
nazwy ulicy 25 Stycznia w 
Libiążu. Na mocy wymienio-
nych uchwał nazwy ulic: 9 
Maja i 25 Stycznia pozostały 
bez zmian. Należy jednak za-
znaczyć, że nadano im nowe  
uzasadnienia, które nie kojarzą 
się z wydarzeniami lub datami 

symbolizującymi lub propa-
gującymi komunizm lub inny 
ustrój totalitarny. Nazwa uli-
cy „9 Maja” to upamiętnienie 
roku 1950 - rocznicy przed-
stawienia Planu Schumana, 
obchodzonego w krajach Unii 
Europejskiej jako Dzień Euro-
py, natomiast nazwa ulicy „25 
Stycznia” to upamiętnienie 

wydarzeń 1831 roku - ogło-
szenia niepodległości i podję-
cia Uchwały Sejmu Królestwa 
Polskiego podczas powstania 
listopadowego, detronizacji 
Mikołaja I, pozbawiającej go 
tronu polskiego i godności 
króla Polski.
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WIEŚCI Z GMINY

Libiąż otrzymał prawie 5,5 mln złotych dofinansowania na kontynuację rewitalizacji miasta, obejmującej m.in. sześć dużych 
zadań inwestycyjnych. W tym numerze opisujemy pierwsze z nich. 

Nowe oblicze stacji
Dworzec PKP i jego otoczenie 
zmienią się zupełnie. Zgodnie z 
założeniami projektu rewitali-
zacji, budynek dworca zostanie 
gruntownie przebudowany. 
- Powstanie w nim Dzienny 
Dom Pobytu dla osób star-
szych i niepełnosprawnych. To 
pozwoli im na aktywne i atrak-
cyjne spędzanie wolnego czasu. 
Otrzymają miejsce, w którym 
będą się mogli spotkać, poroz-
mawiać i dalej rozwijać swoje 
zainteresowania czy pasje – 
mówi burmistrz Jacek Latko. 
Jak zapewnia, każde z sześciu 
zadań przyczyni się nie tylko 
do poprawy estetyki i funkcjo-
nalności przestrzeni publicznej, 
ale przede wszystkim podniesie 
jakość życia mieszkańców, a w 

szczególności rodzin z dzieć-
mi, seniorów i osób niepełno-
sprawnych. 
Faza inwestycyjna całego pro-
jektu, która trwa już od ubie-
głego roku, zakończy się w 
przyszłym. To nie jedyna inwe-
stycja w tym rejonie, na którą 
Libiąż otrzymał dofinansowa-
nie. Niedługo powstanie tam 
pierwszy parking typu „Park 
& Ride” w naszej gminie. Bu-
dowa obiektu ma rozpocząć się 
w wakacje i potrwać do końca 
roku. W ramach przedsięwzię-
cia zostaną wykonane m.in. 
parking typu Park&Ride z 40 
miejscami postojowymi dla sa-
mochodów 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. Całkowita wartość 
projektu to 818 tys. zł, wyso-
kość dofinansowania otrzyma-
nego przez gminę to blisko 611 
tys. zł. 
Nie można zapominać, że 

zmieniła się sama stacja. W 
zeszłym roku kolej zakończyła 
remont dworca. Zakres prac był 
bardzo szeroki. Zamontowano 
nowe wiaty, ławki, oświetlenie, 
megafony i tablice informacyj-
ne. Odnowiona została kładka 
nad torami i dojście do peronu. 
Wyższy peron został wyłożony 
antypoślizgową nawierzchnią, 
który ułatwia wsiadanie do po-
ciągów. Wymienionych zostało 
9 km torów, przebudowano sieć 
trakcyjną, 21 rozjazdów, obiek-
ty inżynieryjne i urządzenia 
sterowania ruchem kolejowym. 
Powstało też nowe połączenie 
z bocznicą, dzięki czemu skła-
dy jadące od Chrzanowa mogą 
wjeżdżać bezpośrednio na teren 
kopalni.

Dzisiejszy i przyszły widok przestrzeni publicznej przy stacji PKP w Libiążu

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z Libiąża wygrali Przegląd Form Teatralnych w ramach V Powiatowego Przeglądu Zespołów 
Artystycznych. 

„Sobieski” najlepszy w powiecie 
Grupa Teatralna „Jedynka” po raz trzeci z rzędu 
wygrała przegląd zorganizowany przez Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini. Dzięki temu 
uczniowie otrzymali nominację do 33 Festiwalu Te-
atrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek w Nowym Są-
czu. Gratulujemy aktorom oraz reżyserującej spek-
takl Izabeli Świstak METRO – inspiracje i życzymy 
powodzenia podczas występu w Nowym Sączu. 
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NASZA HISTORIA

W numerze lutowym strony historyczne Kuriera poświęcone zostały libiąskiej Parafialnej Spółce Spożywczej powołanej do życia 
w 1908 r. - pierwszej takiej inicjatywie na terenach wiejskich austriackiej Galicji. W aktualnym numerze temat ten doczekał się 
kontynuacji.

O Parafialnej Spółce Spożywczej raz jeszcze.

oprac: Łukasz Płatek

Pierwsza strona statutu  
- warto zwrócić uwagę na 
umiejscowienie spółki  
w obu Libiążach, co osta-
tecznie wzbudziło spore 
kontrowersje. Celem spół-
ki była sprzedaż żywności  
i innych artykułów po-
trzebnych w gospodarstwie 
domowym, ale z naciskiem 
na jakość i cenę. Efekt ten 
planowano uzyskać po-
przez zakupy bezpośrednio 
u producentów oraz własną 
produkcję w koncesjono-
wanych zakładach. Trzeba 
podkreślić, że do spółki 
mogli należeć wyłącznie 
katolicy i to zaakceptowani 
przez jej władze. Powyż-
sze nie dziwi, gdyż spółka  
w swej istocie miała bronić 
polskiej ziemi przed pene-
tracją przez kapitał żydow-
ski i niemiecki.

Na sąsiedniej stronie: pięć-
dziesiątym udziałowcem 
spółki został Tomasz Her-
man „z pod Jawora” - czyli 
z Libiąża Małego z okolic 
dzisiejszej ul. Jaworowej. 
Wykupił on jeden udział 
o wartości 10 koron au-
striackich i dokonał obo-
wiązkowej wpłaty 2 koron 
na fundusz rezerwowy. 
Operację tą potwierdził 
pieczęcią i podpisem dy-
rektor spółki - Jan Bętka.

Nabycie udziału potwierdzone przez buchaltera spółki 
- Tomasza Stochela i adnotacja o wypłacie wkładu przez 
Józefa Kasperczyka.

Znalezisko, które stało 
się kanwą tego artykułu, 
jest potwierdzeniem, że 

w libiąskich domach, w szu-
fladach, w albumach i na stry-
chach spoczywają prawdziwe 
skarby. Dzięki tym pamiątkom 
odtworzyć można i tym samym 
utrwalić dla kolejnych poko-
leń zapomnianą już historię 
osiągnięć naszych przodków. 
Ludzi, którzy zamieszkiwali 
tą samą ziemię, chodzili tymi 
samymi ulicami, nosili te same 
nazwiska i budowali wspólnotę 
libiążan, której częścią i my je-
steśmy parę pokoleń później.

Artykuł do numeru lutowe-
go przygotowałem w oparciu  
o szczegółowe doniesienia pra-
sowe, które na bieżąco w 1908 r. 
relacjonowały proces tworzenia 
i uruchamiania spółki w Libią-
żu. Dostępność artykułów pra-
sowych o Libiążu sprzed ponad 
wieku uważałem - z punktu 
widzenia historyka - za spore 
szczęście. Dlatego tym bardziej 
ucieszył mnie dokument udo-
stępniony przez p. Pawła Siu-
dę - Książka udziałowa i Statut 
Parafialnej Spółki spożywczej 
w Libiążu Wielkim i Małym, 
który jest dokładnym potwier-
dzeniem doniesień prasowych, 
na których wcześniej się opie-
rałem, daje obraz szczegóło-
wych zasad funkcjonowania 
spółki i stanowi przykład za-
angażowania w jej działalność 
konkretnego libiążanina.
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Apel do mieszkańców !
Jeżeli posiadają Państwo przedwojenne i powojenne zdję-

cia prezentujące Libiąż, Żarki, Gromiec, a także pokazują-
ce życie mieszkańców naszych miejscowości (prace na roli, 
w gospodarstwie, w tutejszych zakładach pracy, inicjatywy 
sąsiedzkie, ważne uroczystości w poszczególnych miejscowo-
ściach, zdjęcia grupowe dawnych organizacji, klas szkolnych 
itp.) proszę serdecznie o ich udostępnienie - zostaną zeskano-
wane i zwrócone właścicielom.

Taka sama prośba dotyczy wszelkich starych dokumentów 
związanych z przedwojenną działalnością społeczną miesz-
kańców Libiąża, Żarek i Gromca (legitymacje, zaświadcze-
nia, odznaczenia, wspomnienia, świadectwa itp.)

Jeżeli porządkują Państwo pamiątki po zmarłych człon-
kach rodzin i zamierzają je wyrzucić (chodzi szczególnie  
o przedwojenne i wczesnopowojenne zdjęcia i dokumenty), 
to serdecznie proszę o ich udostępnienie i możliwość oceny co 
do przydatności dla dokumentowania życia dawnych poko-
leń mieszkańców naszej gminy. 

Wszystkie te rzeczy staną się częścią bazy zdjęć i doku-
mentów prezentującej historię gminy i jej mieszkańców.  
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z re-
dakcją Kuriera Libiąskiego w Libiąskim Centrum Kultury 
ul. Górnicza 1, tel. tel.: 32 627-12-62, e-mail: kurier_libia-
ski@interia.pl

Strona tytułowa książeczki potwierdzającej nabycie 
udziałów, a także zawierającej statut spółki. Warto zwró-
cić uwagę na dopisek: „stowarzyszenie zarejestrowane  
z ograniczoną poręką”. Adnotacja odręczna („50”) to nu-
mer w rejestrze udziałowców.

Rozwiązanie krzyżówki  
z poprzedniego numeru:



KURIER LIBIĄSKI   KWIECIEŃ 2018

8

Nie dość, że można tam skosz-
tować pysznych deserów, kaw 
czy lokalnego libiąskiego wina 
to jeszcze mile spędzić czas 
wolny! W kawiarni LCK odby-
wają się "Kulturalne Czwartki". 
W kwietniu odbył się koncert 
gitarowy Wiktora Siudy i Ty-
moteusza Sanockiego,  swoje 
wiersze zaprezentowali Franci-
szek Płatek i młoda poetka Nell 
Cyganik. Można było pośpie-
wać karaoke. W najbliższym 
czasie będzie można posłuchać koncertu muzycznego skrzypaczki 
Zofii Kulig i akordeonistki Mileny Gut, zespołu Mery & Proven 
Way oraz uczestniczyć w wieczorze poetyckim Bogusławy Chwie-
rut. LCK zaprasza każdego, kto chce zaprezentować swój talent. 

Jego pseu-
donim arty-
styczny to 
„Paryżana”. 
Jest miesz-

kańcem Libiąża i pracownikiem 
kopalni Janina. Zajmował się 
rzeźbą i malarstwem, jednak to 
poezja stała się wiodącą dzie-
dziną artystyczną jego życia. 
- Wiersze piszę od 10 lat. Za-
cząłem po śmierci matki, gdy 
poczułem potrzebę podziękowa-
nia jej w ten sposób za wszystko 
co mi dała. Moja twórczość to 
odzwierciedlenie moich prze-
żyć i doświadczeń. Czytając 
moje wiersze można przekonać 
się jaki jestem – mówił Franci-
szek Płatek. 
Autorski wieczór w kawiar-
ni „Nisza” artysta wspólnie z 
żoną Lidią prezentował utwory 
ze swojego pierwszego tomiku 

„Serca łopoty” oraz nowe wier-
sze z zapowiadanego na jesień 
wydania „Idę do… Te Domine 
(Do Ciebie Panie)”. 
- Pierwszy tomik wydałem wła-

snym sumptem w niewielkim 
nakładzie, trafił głównie do bli-
skich mi osób. Jesienią planuje 
wydać drugi zbiór swoich wier-
szy. Zostały one już napisane, 
mam też zaprojektowaną okład-
kę – zapowiada libiążanin.

Franciszek Płatek komentu-
jąc swoją twórczość podkreśla 
przywiązanie do religii. - Je-
stem człowiekiem głęboko wie-
rzącym, co nie stało się tak od 

razu. Wiarę odkryłem na nowo 
w wieku 25 lat. Nawiązanie do 
religii również można spotkać 
w mojej poezji. Mam nawet 
taką dewizę w życiu: Gdy Bóg 
jest na pierwszym miejscu, to 
wszystko jest na swoim miejscu 

– puentuje libiąski poeta.

WIEŚCI Z GMINY

Uczniowie KSW odwiedzili libiąski magistrat. Dla pracown-
ików urzędu mieli wskazówki dotyczące zdrowego żywienia. 

Wizyta z przesłaniem
Urząd Miejski w Libiążu od-
wiedzili 9 kwietnia uczniowie 
Zespołu Szkół Katolickiego 
Stowarzyszenia Wychowaw-
ców w Libiążu. Ponieważ 
biorą oni udział w projekcie 
„Zdrowo Jem-Więcej Wiem”, 
przekonywali odwiedzających 
urząd oraz pracowników ma-
gistratu dlaczego warto się 
racjonalnie odżywiać. Czę-
stowali też przygotowanymi 
przez siebie zdrowymi kanap-
kami i przekąskami. 

Dzieci po urzędzie oprowadził 
burmistrz Jacek Latko. Usły-
szały o planach rozwoju gminy 
i zaplanowanych na najbliższą 
przyszłość inwestycjach. Naj-
większym zainteresowaniem 
cieszyły się informacje doty-
czące aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 
Na koniec wizyty każde dziec-
ko otrzymało na pamiątkę 
okolicznościowy album z fo-
tografiami niezwykłych miejsc 
w naszej gminie. 

          JAK  CHLEB

Ja życie biorę jakie jest
I z niego chcę wydobyć sens
Biorę je niczym bochen chleba
Więc kroję z niego ile trzeba

Te kromki życia jakby pajdy
Czasem traktuję też jak znajdy
Staram się urwać choćby kęs
Bez drgania serca trzepotu rzęs

Drugiego życia nikt nie da mi
Pochwała jego niech zatem brzmi
Gryzę więc życie jak owy chleb
Żeby nie było że jestem kiep

I wdzięczny jestem Panu za
Za każdy dzień który mi da
I chcę go przeżyć dobrze tak
By poczuć właśnie chleba smak

paryżana

Franciszek Tomasz Płatek w kawiarni „Nisza” LCK zaprezentował 13 kwietnia swój dorobek poetycki. 

Poezja z głębi serca

Każdy mieszkaniec gminy może pochwalić się swoim talentem 

 Nisza zaprasza artystów!
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WIEŚCI Z GMINY

Zakończyły się rozgrywki Megalo Magic Sport Ligi Orlika o Puchar Burmistrza Libiąża. 

Solidex z Pucharem Burmistrza!
W niedzielę 25 marca zakoń-
czyły się pierwsze, historycz-
ne rozgrywki, toczone przez 
9 tygodni w nowej hali pneu-
matycznej przy SP nr 4 w Li-
biążu. W lidze zwyciężyła, a 
tym samym odebrała puchar 
Burmistrza Libiąża drużyna 
Solidexu. - Puchar jest nasz! 
- śpiewali zawodnicy zwycię-
skiej drużyny, świętując ligowy 
tryumf. Jedyną niepokonaną 
drużyną w rozgrywkach był 

Dream Team, ale dwa zremi-
sowane mecze sprawiły, że do 
ostatecznego tryumfu zabrakło 
zaledwie punktu. Trzecie miej-
sce przypadło ekipie Mataleo. 
Najlepszym zawodnikiem roz-
grywek uznano Krystiana Blo-
cha, ze zwycięskiej drużyny, 
najlepszym bramkarzem został 
Zbigniew Adamski z Dream 
Team, a królem strzelców z aż 
38 bramkami na koncie został 
Dawid Adamczyk z Mataleo. 

Ceremonię zakończenia roz-
grywek uświetnili swą obec-
nością Burmistrz Libiąża Jacek 
Latko, Wiceburmistrz Hubert 
Szumniak, sponsorzy tytularni 
rozgrywek: Aleksander Wierz-
ba - właściciel firmy Megalo 
i Paweł Budniak - właściciel 
firmy Magic Sport, którzy wrę-
czyli puchary, dyplomy i na-
grody rzeczowe dla każdej z 
drużyn. Nagrodę Fair Play i tort 
dla drużyny Jager Team ufun-

dował Łukasz Grondal, kapitan 
drużyny i zarazem właściciel 
firmy Piekarnia ATU. Podsu-
mowaniem rozgrywek był ban-
kiet sponsorowany przez firmę 
Megalo.
- To świetna inicjatywa, mile i 
pożytecznie spędziliśmy czas. 
na pewno wystatrujemy w ko-
lejnej edycji rozgrywek - sko-
mentował Damian Gacek z 
drużyny Jager Team.   

Końcowa tabela rozgrywek:Najlepsi zawodnicy:

Smaczne jedzenie, wykwalifikowana obsługa, ekspresowa re-
alizacja oraz elastyczność  to cechy które sprawiają, że jesteśmy 

gwarantem udanej imprezy.  

W naszej ofercie mamy obfite koryta mięsne, które dowieziemy 
smaczne i gorące w wyznaczone miejsce w określonym czasie. 

Dysponujemy szeroką gamą sprzętu (m.in. namioty, hale, ławo-sto-
ły ), które jesteśmy w stanie wypożyczyć do prywatnego użytku. 

Sale weselne w Żarkach oraz Megalopark na Szyjkach 

Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić na 
www.megalocatering.pl  lub zadzwoń  502 439 791 i 604 394 517.

Planujesz imprezę ale nie wiesz jak się do tego zabrać? 
My w Megalo Catering doskonale wiemy jak zapewnić Ci 
niezapomniane wydarzenie. 

Krystian 
Bloch 

Dawid 
Adamczyk

Zbigniew 
Adamski
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ROZMAITOŚCI

Horoskop na maj 2018 r.

Baran
Nadchodzi pracowity miesiąc. 
Duża liczba zajęć i dodatko-
wych obowiązków sprawi, że 
odczujesz fizyczne zmęczenie, 
ale odpoczniesz psychicznie, 
bo zabraknie ci czasu na nie-
potrzebne rozmyślanie. Nie za-
pomnij o ważnej rocznicy lub 
urodzinach. 

Byk
W maju możesz liczyć na tro-
chę więcej szczęścia. Niektó-
rzy jednak będą czekali na 
twoje potknięcia więc podjęcie 
ważnych decyzji powinno po-
przedzić solidne zastanowienie 
się. Nie daj się zaangażować w 
kłótnię twoich znajomych. 

Bliźnięta 
Nadchodzą duże zmiany. Bę-
dziesz się wahać i obawiać, 
warto zapytać bliskich o radę. 
Najgorzej jest stać w miejscu. 
Poza tym mogą one przynieść 
też korzyści. 

Rak 
Dobry nastrój nie opuści cię 
przez pierwszą połowę mie-
siąca. Później dostaniesz kilka 
kiepskich wiadomości. To jak 
sobie z nimi poradzisz może 
być zaskakujące dla twojego 
otoczenia. Ale zbyt mocno się 
tym nie przejmuj. 

Lew 
Ostatni tydzień marca sprzyja 
poważnym decyzjom. Wyko-
rzystaj pozytywny wpływ pla-
net, aby uporządkować swoje 
miłosne relacje. Zastanów się 
kto jest dla ciebie naprawdę 
ważny i czy twoje uczucia są 
odwzajemnione. 
 
Panna 
Zakochane Panny nie muszą 
się obawiać w tym miesiącu 
żadnych problemów emocjo-
nalnych. Miesiąc upłynie im 
też spokojnie w pracy. Lepiej 
jednak nie tracić czujności, 
bo końcem maja pojawią się 
pierwsze zapowiedzi trudnego 

czerwca. 

Waga 
Od dawna coś odkładasz, ale 
czas wziąć się w garść i zmo-
bilizować. Wszystko pójdzie 
łatwiej niż można się było spo-
dziewać. Nie bój się również 
zwrócić o wsparcie do bliskich. 
Wśród nich jest wiele osób lu-
biących pomagać. 

Skorpion 
Roztargnienie da o sobie znać. 
Spędzisz trochę czasu szuka-
jąc zagubionych dokumentów. 
Sprawa nie rozejdzie się „po 
kościach” więc nie ociągaj się, 
aby nie narobić sobie jeszcze 
więcej problemów. W ostatnim 
tygodniu dostaniesz ciekawą 
propozycję. 

Strzelec 
Pamiętaj o swoich umiejętno-
ściach i odważ się na wyzwanie 
związane z pracą. Twoje zaan-
gażowanie zostanie szybko do-
cenione. Maj to dobry moment 
na urlop, później nie będzie już 

na to czasu. 

Koziorożec
Ktoś będzie chciał cię prze-
konać do sprawy, co do której 
masz wątpliwości. Nie zgadzaj 
się tylko dlatego, aby mieć spo-
kój, bo później będziesz żało-
wać. Lepiej od razu odmów. 

Wodnik 
Twoje otoczenie da ci się mocno 
we znaki, szczególnie dlatego, 
że będzie cię ignorować. Poszu-
kaj więc nowych kontaktów, bo 
możesz poznać ciekawych lu-
dzi. A inni znajomi szybciej niż 
mogą się spodziewać poczują 
twoją nieobecność. 

Ryby 
Przed tobą trochę nieuniknio-
nych zmian. Nie wszystkie ci 
się spodobają, ale im szybciej 
przyzwyczaisz się do nowej sy-
tuacji, tym lepiej. Odskocznią 
będzie rodzina, tutaj znajdziesz 
chwile wytchnienia i pozytyw-
ne emocje. 

Pasja, zabawa i walka z samym sobą motywują do aktywności fizycznej 54-letniego 
libiążanina. 

Uzależniony od biegania
Od zawsze był blisko sportu. W 
młodości, którą spędził w Trze-
bini trenował pływanie. Gdy 
11 lat temu jako górnik kopalni 
Janina przeszedł na emeryturę, 
znalazł czas na poświęcenie 
czasu sportowej pasji. Wiesław 
Gancarczyk z Libiąża to stały 
bywalec okolicznych imprez 
biegowych. Biega niemal na 
każdym dystansie, nie interesu-
ją go jedynie sprinty. 
- Rozpocząłem od amatorskie-
go biegania. Powoli zaczęło 
mnie to wciągać. Stopniowo 
pojawił się również element ry-
walizacji, ale nie z innymi bie-
gaczami. Biegający to sami faj-
ni ludzie. Podczas zawodów nie 
rywalizuje z nimi, ale z samym 
sobą – mówi libiążanin. 
- Ta pasja jest u mnie na pierw-
szym miejscu. Nie ogranicza 
mnie w żaden sposób. Nie mu-
sze nawet zbytnio ograniczać 

się w jedzeniu. Intensywność 
biegania sprawia, że organizm 
wszystko spala. 
Wiesław Gancarczyk swojej 
pasji nie popiera dzisiejszymi 
możliwościami technologicz-
nymi oferowanymi choćby w 
urządzeniach mobilnych. Biega 
dla siebie samego. Nie prowa-
dzi statystyk udziału w impre-
zach, nie mierzy pokonanych 
kilometrów. Biegał zarówno w 
Cracovia Maraton jak i biegu o 
„Złote Gacie” w Brzeszczach. 
Elementami treningu jest dla 
niego udział w imprezach typu 
„parkrun” w Chrzanowie.
- Najtrudniejszym wyzwaniem 
był dla mnie jak dotychczas 
udział w maratonie na Pustyni 
Błędowskiej. Bieg przy tempe-
raturze 37 stopni Celciusza w 
cieniu, gdzie stoczyłem jak na 
razie najcięższą walkę z wła-
snym organizmem. Na szczęście 

zwycięską – wspomina.
Jako mieszkaniec Libiąża 
ucieszył go fakt zorgani-
zowania przez Libiąskie 
Centrum Kultury biegu 
„Libiąska Dziesiąteczka” 
- Dla mnie jako biegacza nie 
mogło zdarzyć się nic lepszego. 
W biegu wziąłem udział kosztem 
Cracovia Maratonu. Zwyciężył 
lokalny patriotyzm. Oczywiście 
w tym roku też wystartuję. Bar-
dzo się cieszę, że mamy własną 
imprezę biegową. Ubiegłorocz-
ni zawodnicy bardzo chwalili 
ciekawą, zróżnicowaną trasę. 
Niezdecydowanych zachęcam 
do zapisów!
Wiesław Garnarczyk do biega-
nia zachęca każdego. 
- Osobiście jestem zarażony i 
wręcz uzależniony od biega-
nia. Absolutnie wszystkich na-
mawiam do spróbowania tej 
formy rekreacji. Być może ktoś 

nie podoła, ale na pewno warto 
spróbować, by pokonując wła-
sne słabości na własnej skórze 
przekonać się, że nic lepszego 
od biegania w życiu nie może 
się zdarzyć – podsumowuje li-
biąski biegacz. 

Libiąska Dziesiąteczka

LCK zaprasza do udziału w 
II biegu pn. Libiąska Dziesię-
teczka, który odbędzie się 10 
czerwca o godz. 13:00. Szcze-
góły na stronie internetowej 
www.lck.libiaz.pl. Zapisy pod 
linkiem: https://online.data-
sport.pl/zapisy/portal/zawo-
dy.php?zawody=3806
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WIEŚCI Z SOŁECTW

REKLAMA

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 11.00 - 19:00

Wtorek: 11.00 - 19.00
Środa: 8.00 - 16.00

Czwartek: 8:00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Gmina planuje wydać 240 tys. zł na modernizację placu zabaw 
na Gronówku. 

Odnowiony plac zabaw 
na wakacje
To jedno z ulubionych miejsc spędzania czasu przez dzieci i 
młodzież z okolicy. Niedługo będzie to jeszcze przyjemniejsze, 
bo plac zabaw zostanie przebudowany. Pojawią się na nim 
nowe urządzenia, a te obecne zostaną odnowione. Wokół nich 
ułożona zostanie bezpieczna nawierzchnia, wykonane zostanie 
poliuretanowe boisko. Poprawione zostanie ogrodzenie, a plac 
zabaw zostanie otoczony żywopłotem. Zakres prac jest szeroki, a 
gmina szuka obecnie firmy, która podejmie się zlecenia. 
- Liczę, że inwestycja zakończy się w czerwcu. Zbiegnie się to z 
początkiem wakacji, a wtedy dzieci mają dużo wolnego czasu na 
zabawę i będa mogły w pełni korzystać z kolejnego odnowionego, 
a co najważniejsze bezpiecznego miejsca zabawy – mówi zastępca 
burmistrza Hubert Szumniak. 

W Gromcu powstanie miejsce do biesiadowania z prawdzi-
wego zdarzenia. Na jego wykonanie gmina wyda blisko 450 
tys. złotych, z czego ponad połowa pochodzić będzie z Unii 
Europejskiej. 

Usiądziesz i odpoczniesz, 
ale też się pobawisz

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. 
Broniewskiego w Gromcu na cele społeczne” – to nazwa 
projektu przygotowanego przez gminę. Został on złożony do 
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, a później 
trafił do urzędu marszałkowskiego. Końcem marca burmistrz 
Jacek Latko podpisał umowę dotyczącą dofinansowania. 
Zakres prac jest szeroki. Obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącego 
boiska asfaltowego, demontaż ogrodzenia, budowę trzech wiat 
biesiadnych i jednej grillowej oraz wykonanie zadaszonej 
sceny i miejsca do tańca. Teren zostanie uporządkowany i 
obsadzony zielenią. Po zakończeniu inwestycji będzie on 
ogólnodostępny. Stanie się areną imprez okolicznościowych 
i wydarzeń organizowanych przez dom kultury  i bibliotekę 
oraz np. występów KGW Gromcaneczki, spotkań organizacji i 
stowarzyszeń (strażaków, seniorów), biesiady, koncerty. 
- Na dniach rozstrzygniemy przetarg. Myślę, że prace rozpoczną 
się w wakacje. Ich efekt będzie można podziwiać końcem 
sierpnia podczas Gminnych Dożynek – informuje Hubert 
Szumniak, zastępca burmistrza Libiąża. 

Planowane koszty projektu:
- całkowita wartość projektu: 448 476,14 zł, w tym: 277 
783,00 zł (dofinansowanie) i 170 693,14 zł (wkład własny 
gminy).

Dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej w rejonie ul. Broniewskiego w Grom-
cu na cele społeczne”  pochodzi z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 



KURIER LIBIĄSKI   KWIECIEŃ 2018

12

Podczas Ogólnopolskiego 
Turnieju Karate Kyokushin 
IKO „Mazovia Cup 2018” w 
Piasecznie swoje umiejętno-
ści zaprezentowali zawodnicy 
Chrzanowskiego Klubu Ka-
rate Kyohusnin. Wystąpili w 
składzie: Agnieszka Lipińska, 
Wiktoria Kasprzyk, Emilia 
Klocek, Szymon Syc, Gabriel 
Zapotoczny, Jakub Furga, Eryk 
Niebrzydowski, Dawid Skraba. 
Agnieszka Lipińska zajęła II 
miejsce w kategorii kata, Szy-
mon Syc i Gabriel Zapotoczny, 
odpowiednio, drugie i trzecie w 
kumite. 
Kolejne mocne uderzenie li-
biąskich zawodników nastąpiło 
podczas „Memoriał Masutat-
su Oyamy” w Dzierżoniowie. 
Szymon Syc, Jakub Furga, Da-

wid Skraba zajęli 1 miejsce w 
konkurencji Team Kata kade-
tów, Olimpia Linczowska i Jan 
Banasik - 1 miejsce w Team 
Kata młodzików. Jan Banasik 
– wygrał w kumite i kata w 
swojej kategorii, podobnie jak 
Jagoda Linczowska. Ona otrzy-
mała także tytuł najlepszej za-
wodniczki turnieju. Szymon 
Syc uplasował się na 2 miejscu 
w kumite i 3 w kata. Emilia 
Klocek zajęła 2 miejsce w ku-
mite, a Dawid Skraba - 2 miej-
sce w kata. Na podium stanęła 
też Olimpia Linczowska, indy-
witualnie zdobyła 3 miejsce w 
kumite. Chrzanowski Klub Ka-
rate, w barwach którego walczą 
libiążanie, drużynowo uplaso-
wał się na drugim miejscu. 

SPORT

Spod jego wymagającej ręki Libiąż doczekał się w przeszłości wielu znakomitych  bokserów. Jego dzieło kontynuują członkowie 
reaktywowanej w 2017 r. Akademii Bokserskiej Libiąż. Pamięci znakomitego trenera i wychowawcy dedykowali zorganizowany 
24 marca II Memoriał Bokserski Ryszarda Jarnota. 

Bokserzy coraz silniejsi
To trzecia wielka impreza spor-
towa zorganizowana w Libiążu 
przez Akademię Bokserską, 
której przewodniczy prezes 
Arial Środa. W turnieju w libią-
skiej hali sportowej wystąpili 
zawodnicy ze Śląska, Mało-
polski i woj. Świętokrzyskiego, 
wśród nich 3 reprezentantów 
Akademii Bokserskiej Libiąż: 
Aleksandra Makurat, Damian 
Łazarczyk i Konrad Cora. Swo-
ich walk, z uwagi na absencje 
zawodników z Tarnowa, nie 
odbyli niestety Kornelia Paw-
liszyn, Wojciech Wolant i Kac-
per Chmielarz. 
Aleksandra odniosła zwycię-
stwo przez RSC z Oliwią Ha-
siak z Magic Boxing Brzesko, 
a ich walkę uznano jako jedną 
z najlepszych w całym turnieju. 
Konrad Cora pokonał Bartosza 
Gawrona z UKS Śląsk Ruda 
Śląska, Damian Łazarczyk 
pokonał Grzegorza Pawlicę z 
UKS Śląsk Ruda Śląska. 
- Ryszard Jarnot ukształtował 

nas jako sportowców i zaszcze-
pił miłość do boksu. Memoriał 
jego imienia jest naszym wyra-
zem wdzięczności i pamięci o 

nim  – tłumaczy Ariel Środa. 
- Łącznie w turnieju odbyło się 
27 walk, a wszyscy gratulowali 
nam bardzo dobrej organizacji. 
Cieszę się bo wszystko zmierza 
w dobrym kierunku i to zarów-
no organizacyjnie, jak i sporto-
wo.  Nasi zawodnicy w turnieju 
odnieśli zasłużone zwycięstwa i 
co najważniejsze pokazali du-

cha walki. 
Obecnie w Akademii Bok-
serskiej Libiąż trenuje ponad 
40 osób, z czego 15 w grupie 

zaawansowanej trenującej co-
dziennie.  Po zaledwie półtorej 
roku istnienia klub ma już 7 za-
wodników przygotowanych do 
udziału w turniejach. 
- Nasz aktualny bilans walk to 
21 zwycięstw przy zaledwie pię-
ciu porażkach. To duży sukces, 
na który wspólnie pracujemy. W 
planach mamy kolejne wakacje 

z boksem dla dzieci i młodzież. 
Jesienią planujemy w Libiążu 
dwudniowy turniej bokserski – 
zdradza prezes Akademii Bok-
serskiej Libiąż.  
W marcu bokserzy z Libiąża 
uczestniczyli jeszcze w Mię-
dzynarodowym Grand Prix 
Małopolski w Czchowie, gdzie 
Konrad Cora został wybrany 
najlepszym zawodnikiem całe-
go turnieju w kategorii kadet.  
W kwietniu Konrad Cora i 
Kacper Chmielarz wrócili ze 
złotymi medalami z turnieju 
w Zabrzu, natomiast Aleksan-
dra Makurat i Kornelia Paw-
liszyn skutecznie walczyły w 
Grudziądzu w eliminacjach 
do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, które są Mistrzo-
stwami Polski kadetów i kade-
tek, skąd wywalczyły awans do 
finałów Mistrzostw Polski ka-
detów i kadetek w Koninie. 

Libiążanki Wiola Wilczak, Agnieszka Lipińska i Jagoda Lin-
czowska będą reprezentowały Polskę i naszą gminę na Mistrzo-
stwach Europy Karate Kyokushin! Dzisiaj odebrały powołania 
do składu Reprezentacji Polski.
32 Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin odbędą się 19-20 
maja w Warnie w Bułgarii. Trzymamy kciuki i życzymy po-
wodzenia! 

Libiąscy karatecy najpierw pokazali się ze świetnej strony podczas „Mazovia Cup 2018”, a później praktycznie zdominowali 
„Memoriał Masutatsu Oyamy” w Dzierżoniowie. 

Zawsze wracają z medalami 
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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

Składniki: 

1 puszka fasoli 
1 banan
1 łyżka mąki
3 jajka 
2 łyżki oleju 
1 łyżka wiórek 
kokosowych 
2 łyżeczki kakao

3 łyżki cukru
1 proszek do pieczenia
płatki migdałowe

Polewa: 

½ kostki margaryny
2 ½ łyżki cukru
2 ½ kostki kakao 
1 jajko

Makłowicz w Libiążu!
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu zaprasza 
na spotkanie z Robertem Makłowiczem, dziennika-
rzem, krytykiem kulinarnym, podróżnikiem, auto-
rem programów telewizyjnych oraz wielu książek 
i publikacji. Spotkanie, zorganizowane w ramach 
programu Dyskusyjne Kluby Książki i współfinan-
sowane przez Instytut Książki, rozpocznie się 24 
maja o godz.16. Zapraszamy. 

„Książki były konieczną uciecz-
ką, którą zawsze podejmowałam 
z radością” - tak mówi głów-
na bohaterka książki „Obsy-
dian” Jennifer L. Armentrout, 
Katy Swartz. Jeżeli ty też tak 
uważasz, bez wahania 
chwyć za tę książkę. 
Ta ucieczka z pewno-
ścią będzie krótka, bo 
nie oderwiesz się od 
historii do ostatniego 
słowa. Lekturę poleca 
Dominika Nazimek 
- wolontariuszka w 
Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Libiążu
Po śmierci ojca Katy razem z matką 
wyjeżdżają ze słonecznej Florydy 
do Wirginii Zachodniej. Miastecz-
ko jest jak opuszczone, ciągle jest 
zimno i mokro, a najbliższy sklep 
oddalony pół godziny od domu! W 
tym wszystkim Katy dostrzega pło-
myk nadziei, że będzie dobrze, gdy 
poznaje Dee. Jest jej rówieśniczką, 

mieszka w domu naprzeciwko  
i świetnie się dogadują. Poznaje 
również zniewalająco przystojne-
go, ale również niesamowicie aro-
ganckiego brata Dee, Deamona, 
którego niemal od razu nienawidzi 

i tego nie ukrywa. Jednak 
kiedy życie dziewczyny 
jest zagrożone, niespo-
dziewanie to Deamon je 
ratuje, dzięki czemu na-
wiązują cienką nić poro-
zumienia… Niespodzie-
wanie Katy poznaje tajem-
nicę, która bardzo kompli-
kuje życie dziewczyny… 
Ona i jej znajomi muszą 

wszytko jakoś poukładać, co jak 
się okaże, nie będzie takie łatwe… 
Ogromnie polecam tę książkę. 
Znajdziecie tu świetnych boha-
terów, dużo humoru, ale przede 
wszystkim wartką akcję. Ta hi-
storia po prostu pochłania czy-
telnika. 

„Obsydian” Jennifer L. Armentrout

Konkurs fotograficzny  

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu zaprasza młodzież szkolną  
i osoby dorosłe do udziału w konkursie fotograficznym „Polskie symbole 
narodowe w lokalnej przestrzeni”. Zadaniem jest wykonanie zdjęć flagi 
narodowej, godła państwowego, czy też uchwycenie momentu odśpie-
wania hymnu polskiego przez mieszkańców podczas lokalnych wyda-
rzeń kulturalnych i sportowych (imprez, pikników, meczów piłkarskich, 
itp.) lub na tle miejsc w przestrzeni publicznej gminy Libiąż i okolic (bu-
dynków, pomieszczeń, przedmiotów, pomników, przyrody, itd.). W pra-
cach mogą również znaleźć się inne znaki o charakterze historycznym, 
przedmioty zawierające symbole i barwy narodowe, pamiątki rodzinne 
i instytucjonalne (herby, odznaczenia, pieczątki, chorągwie, monety…) 
będące nośnikami naszej tożsamości narodowej. Fotografie w formie cy-
frowej lub drukowanej można składać do 7 maja 2018 r. Nadesłane zdję-
cia będą mogły być zaprezentowane na wystawie w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Libiążu, a także podczas lokalnych uroczystości z okazji 
100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Fotografie oceni 
pod względem artystycznym i historycznym jury, a najlepsze zostaną na-
grodzone i opublikowane na stronie internetowej biblioteki: www.mbp.
libiaz.pl, gdzie już teraz można zapoznać się z regulaminem konkursu.

Ciasto z czerwonej fasoli
 
Słodkości z fasoli? To wcale się nie wyklucza. W 
wyjątkowo smaczny sposób udowodniła nam to 
swoim przepisem Janina Matysik. Dziękujemy za 
pyszne ciasto! 

 Wykonanie:
Fasolę z puszki opłukać, przelać wodą i odsączyć. Potem 
razem z bananem i wiórkami miksujemy ją na gładką 
masę. Ubijamy pianę z cukrem, dodajemy po jednym 
żółtku, a potem ubijać dalej. Później miksujemy całość 
z fasolą na niskich obrotach, aby wszystko dokładnie się 
zmieszało. Wlewamy olej i dorzucamy suche składniki 
(mąka, kakao, proszek). Ciasto przelewamy do keksówki 
i pieczemy w temp. 180 stopni C przez ok 90 minut. 
Składniki polewy trzeba zagotować pilnując, aby nie 
przypalić polewy. Po wystudzeniu wbijamy do niej jajko 
i dokładnie miksujemy. Ciasto po wystudzeniu polewamy 
czekoladą i posypujemy płatkami migdałowymi. 
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Dwójka najlepsza w powiecie 
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Libiążu wywalczyły mistrzostwo 
powiatu chrzanowskiego w mini - piłce siatkowej szkół podstawowych 
dziewcząt. Zawodniczki będą reprezentować gminę Libiąż i powiat w pół-
finale wojewódzkim. 

Oliwia Wąs

Jest uczennicą 6 klasy Ze-
spółu Szkolno-Przedszkol-
nego w Gromcu. Jej ulubio-
ny przedmiot to j. angielski. 
Podczas niedawnego Euro-
week’u w Kłodzku, czyli 
spotkania wolontariuszy 
m.in. z Etopii, Wietnamu, 
Indonezji czy Filipin mo-
gła sprawdzić znajomość 
języka w praktyce. Lubi też 

w-f. Kiedyś trenowała piłkę nożną w Szkółce Górnik 
Libiąż, teraz już nie gra, ale dalej interesuje się futbo-
lem. Uczy się w szkole muzycznej w Oświęcimiu gry 
na klarnecie i fortepianie. Planuje zostać w przyszłości 
architektem. 

Wiktoria Szyjka

Również uczy się w 
gromieckiej szkole. Lubi 
w-f, j. angielski i biologię. 
Jednak jej pasją jest sport 
– ju-jitsu. Trenuje tę 
dyscyplinę od września, a 
już odnosi w niej sukcesy. 
Zajęła trzecie miejsce 
na zawodach Pucharu 
Europy, a niedawno na 
międzynarodowym turnieju 

w Budapeszcie – drugie. Pomaga jej z pewnością fakt, 
że wcześniej przez cztery lata trenowała karate. Ju-
jitsu, będące połączeniem karate i judo traktuje jako 
przygodę, okazję do zwiedzenia świata i poznania 
ciekawych ludzi. Od 11 lat jeździ konno, ma dwa psy i 
kota. Swoją przyszłość chce związać ze zwierzętami – 
chce być weterynarzem. 

WIEŚCI SZKOLNE
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NIEZWYKLI UCZNIOWIE

Znają się na przepisach 
Szkoła Podstawowej nr 2 w Libiążu była gospodarzem Gminnych Eliminacji 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Na starcie 
stanęło sześć reprezentacji uczniów szkół podstawowych i 3 reprezentacje 
klas gimnazjalnych. Uczestnicy zmagali się z testem wiedzy z przepisów 
ruchu drogowego, testem sprawnościowym oraz zadaniami z pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
W młodszej kategorii wygrali gospodarze, a w starszej – uczniowie 
Zespołu Szkół w Żarkach. Obie reprezentacje wkrótce będą rywalizować 
o prymat w powiecie. 
Indywidualnie najlepsze w obu kategoriach okazały się dziewczęta – wśród 
uczniów podstawówek najlepsza była Małgorzata Kazienko  - (SP 2 Libiąż), 
a wśród gimnazjalistów - Amelia Wierzba (ZS Żarki). Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, statuetki indywidualne a zwycięskie 
drużyny okazałe puchary ufundowane przez burmistrza oraz Libiąskie 
Centrum Kultury. Na uczestników czekał także słodki poczęstunek. 
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REKLAMA

KREDYT FIRMOWY
NA PROSTYCH ZASADACH

Na dowolny cel,
nawet na 10 lat

ul. 1 Maja 11C, 

Repertuar 
kina


