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Drodzy czytelnicy !

OD WYDAWCY:

Trafia dziś do Was pierwszy numer libiąskiego dwutygodnika informacyjnego.
Mamy nadzieję, że będzie zaspakajał od dawna sygnalizowaną potrzebę dostarczania
wiadomości o różnorodnych, ważnych i ciekawych wydarzeniach w gminie Libiąż.
Żyjemy bowiem w środowisku obfitującym w społeczne, kulturalne i gospodarcze
inicjatywy, interesujące przedsięwzięcia, wartościowych ludzi, fakty i zjawiska, które
kształtują teraźniejszość, tworzą historie i wpływają na przyszłość naszej małej
ojczyzny. Zachęcając do lektury tej gazety liczymy też na opinie, uwagi i wskazówki z
Waszej strony.
Dyrektor LCK: Ryszard Fudała
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roczyste przekazanie Betlejemskiego
U
Światełka Pokoju mieszkańcom gminy, dokonane 22 grudnia w Parku Mło-

dości przez harcerzy Libiąskiego Hufca
ZHP, stanowiło symboliczne rozpoczęcie
tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.
Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna
skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami symbolicznego ognia,
zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Inicjatywę zapoczątkowały w 1986 roku Austriackie Radio i
Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych
i osób potrzebujących.
Dzięki udziałowi w niej skautów
akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do
Katedry Wiedeńskiej, skąd przekazywane jest harcerzom z sąsiednich krajów.
Następnie sztafetą trafia do najdalszych
zakątków kontynentu. W Polsce akcję od
1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym

NOWOROCZNY
MATEUSZEK

W

noworoczny
poranek
w
chrzanowskim szpitalu przyszedł na
świat Mateuszek Tekieli. Jest pierwszym
dzieckiem urodzonym w 2006 roku na
terenie naszego powiatu. – Termin porodu
przypadał na 30 grudnia. Oboje z mężem
wiedzieliśmy, że będzie to chłopczyk, a
chłopcy jak wiadomo nie śpieszą się z
przyjściem na świat. Zgodnie z tą tradycją
spodziewałam się urodzić 10 dni później.
– relacjonuje ostatnie dni szczęśliwa
mama Mateuszka Elżbieta Tekieli.
Pierwsze bóle pani
Elżbieta poczuła około południa ostatniego
dnia 2005 roku. Akurat zbiegło się to
z powrotem męża Franciszka z pracy.
– Zażartowałam wtedy do męża, że może
uda się urodzić w Nowy Rok, a wtedy
napiszą o nas gazety.
Państwo Tekieli zdążyli jeszcze
obejrzeć sylwestrowy pokaz sztucznych
ogni na Placu Słonecznym. Około godziny
2:00 bóle nasiliły się i pan Franciszek
zawiózł żonę do szpitala, a sam po
powrocie do domu w towarzystwie
córeczki do rana oczekiwał na nowego
członka rodziny.

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO
POKOJU W LIBIĄŻU
Łysa Polana w Tatrach.
Następnie, po uroczystej mszy
świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej
na terenie Schroniska Górskiego ZHP
„Głodówka”, Światło trafia do wszystkich
chorągwi, hufców i drużyn harcerskich,
a za ich pośrednictwem do mieszkańców
miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z
rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.:
Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów,
Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Polscy
harcerze przekazują Betlejemskie Światło
Pokoju również do wschodnich sąsiadów
- na Rosję, Litwę, Białoruś i Ukrainę.
Do Libiąża Światło Betlejemskie
trafiło wprost z Katedry Wawelskiej w
Mateuszek urodził się w niedzielę o
godzinie 8:40, ważąc 3,8 kg i mierząc
62 cm wzrostu. Jest drugim dzieckiem
państwa Tekieli z Libiąża. Pierwszym
jest siedemnastomiesięczna Karolinka,
która z wielkim utęsknieniem oczekiwała
narodzin braciszka. Już podczas ciąży
przytulała brzuszek mamy i wskazując
na niego paluszkiem wołała „dzidzi”.
Mateuszka ujrzała w poniedziałek i na
przywitanie serdecznie go uściskała.
Początkowo synka państwa
Tekieli uznano pierwszym dzieckiem
urodzonym w województwie małopolskim
w 2006 roku. Z tego powodu w imieniu
marszałka województwa Janusza Sepioła
list z gratulacjami, kwiaty i czek na kwotę
2 tys. zł wręczył jego asystent Grzegorz
Stawowy. Wprawdzie później okazało się,
że pierwszym małopolaninem w Nowym
Roku zostało dziecko, które przyszło na
świat tuż po północy w Nowym Sączu, ale
otrzymane wyróżnienia słusznie pozostały
w rękach zaskoczonych całym obrotem
sprawy rodziców. Szczęśliwa mama
wraz z Mateuszkiem Franciszkiem, który
drugie imię odziedziczył po tacie, szpital
opuścili w środę 4 stycznia o godzinie
12:00.
Przed wypisaniem panią Elżbietę
mamę i Mateuszka zdążył odwiedzić
burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit i

Krakowie – przyniesione tutaj przez młodzież z libiąskiego hufca ZHP. Ten symbol
ciepła, miłości, pokoju i nadziei zgromadził
przy szopce bożonarodzeniowej przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, firm i instytucji oraz liczne grono mieszkańców.
Chór Piotra Ciuły oraz panie z
KGW zadbali o wspólne wykonanie kolęd i
pastorałek.
Odbierając z rąk harcerzy Światło
Pokoju, gospodarz gminy T. Arkit wyraził
nadzieję zapoczątkowania nowej tradycji,
która dzięki publicznemu i plenerowemu
charakterowi spotkania sprzyja utrwalaniu integracyjnych imprez o duchowych,
społecznych i kulturowych walorach.

przewodniczący Rady Miejskiej Jacek
Nowak. W imieniu samorządu złożyli na
ręce pani Elżbiety gratulacje, kwiaty i
talon na kwotę 1000 złotych. – Jestem
bardzo mile zaskoczona otrzymanymi
nagrodami i chciałam za nie serdecznie
podziękować. - nie kryła wzruszenia
Elżbieta Tekieli. – Jeszcze tylko ostatnie
badania i udajemy się do naszego
mieszkania na ulicę 1 Stycznia w Libiążu,
a więc adresu z datą podwójnie dla nas
szczęśliwą. – podsumowała zadowolona
mama. W domu z kolei, oczekiwany
z niecierpliwością moment przyjazdu
Mateuszka, państwo Tekieli celebrowali
wspólnie z małą Karolinką i dumnymi
dziadkami....

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, parkingów prowadzi:
Zakład Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska GARDENBUD, 32-590 Libiąż, ul. Żurawia 2,
tel. 032 627-73-65; 032 627-50-92 z ośrodkiem dyspozycyjnym w 32-590 Libiąż, ul. Leśna 23
W przypadku opadów śniegu oraz innych zjawisk atmosferycznych o rozmiarach klęski żywiołowej - ośrodek dyspozycyjny
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Libiążu
tel. 032 627-13-11, 032 627-18-22

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych prowadzi:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Oświęcim ul. Bema 12A,
tel. 033 842-30-97, 033 842-32-80
na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie ul. Mjr. Grzybowskiego 7
tel: 032 623-46-87, 032 623-12-72
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Kiedy na początku grudnia
nastały mroźne noce, noclegownia w
Libiążu szybko zapełniła się. Choć na stałe
mieszkała tu grupa kilkunastu mężczyzn,
pod koniec roku w rejestrze pensjonariuszy
figurowało już 46 nazwisk, z czego 13
z Libiąża. Jak zawsze przed świętami
odwiedził bezdomnych burmistrz Tadeusz
Arkit. – To przyjemność funkcjonować na
terenie takiej gminy – twierdzi gospodarz
i kierownik placówki, Zbigniew Kozub.
–
Jesteśmy
przygotowani
na przyjęcie 40 bezdomnych, jednak
wiadomo, że jeśli jest taka potrzeba,
nikogo nie odprawiamy z kwitkiem –
wyjaśnia kierownik.
Placówka od trzech lat znajduje
się w strukturach organizacyjnych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chrzanowie.
Powstała jednak na mocy porozumienia
trzech gmin – oprócz Chrzanowa – także
Libiąża i Trzebini, które do dziś wspólnie
ją utrzymują.

Zbigniew Kozub czuje się
bardziej gospodarzem
noclegowni, niż
kierownikiem.

DACH

DLA
WSZYSTKICH

Profilaktyka
antyalkoholowa
Mieszkańcy

podpisując regulamin, zobowiązują się

Nie każdy stracił dom
W dawnej „willi” przy ulicy
Górniczej jest ciepło i schludnie, jak w
domu. W pokojach pod ścianami stoją
łóżka i szafy, na szafkach telewizory, a w
oknach wiszą firanki. W kuchni mężczyźni
mogą przygotować sobie ciepły posiłek,
wyprać w pralni odzież i zostać tutaj na cały
dzień. – To bardziej schronisko, niż typowa
noclegownia, która powinna pustoszeć
na cały dzień, a zapełniać się wieczorami
– mówi Zbigniew Kozub. – Ja uważam, że
bezpieczniej tę grupę mieć na miejscu, niż
zmuszać, by wychodziła w miasto. Wolę,
by ci mężczyźni remontowali miejsce
swego zamieszkania, rąbali drzewo na
opał i oczywiście odśnieżali chodniki zimą,
a latem kosili trawę. Widzę, że traktują to
miejsce, jak swój dom.
Kierownik wymienia akcje, w
które zaangażowali się w minionym roku
mieszkańcy
noclegowni:
sprzątanie
świata, remont pomieszczeń w OPS
Chrzanów, remont noclegowni (wymiana
kanalizacji
odpływowej,
kafelek,
malowanie, remont sieci ciepłej wody).
Każdy z użytkowników trafił tu na
podstawie
decyzji
administracyjnej,
jednak nie wszyscy stracili dom.
Niektórzy, wylądowali na ulicy, choć mają
meldunki. Inni zawitali na Górniczą po
zasądzeniu eksmisji i odtąd czekają tu na
otrzymanie mieszkania socjalnego. Każdy
z mieszkańców noclegowni wie, że może
liczyć na pomoc w załatwieniu spraw
urzędowych, zakup leków, niezbędnej
odzieży i obuwia i przede wszystkim
na pomoc w wychodzeniu z nałogu
alkoholowego.
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noclegowni

zachować trzeźwość. – Bezdomność jest
często sytuacją wtórną wobec choroby
alkoholowej – zaznacza kierownik. – W
chrzanowskim OPS terapeuta prowadzi
Do dyspozycji pensjonariuszy jest m.in.
kuchnia i pralnia.

grupę wsparcia. W ciągu trzech lat
istnienia noclegowni kilkanaście osób
przeszło przez pełny cykl leczenia, z czego
cztery osoby już nie piją alkoholu.
Znacznie

bardziej

mozolnym

i długotrwałym procesem jest jednak
wychodzenie

z

bezdomności.

–

Najważniejsza jest abstynencja - twierdzi
Zbigniew Kozub. - Jeśli ten warunek jest
spełniony, wtedy pomagamy takiemu
człowiekowi
przywraca

znaleźć
go

pracę.

To

społeczeństwu,

ona
a

od

tego etapu już krótka droga do złożenia
wniosku o mieszkanie.
Jak dotąd ta sztuka udała się
Potrzebujący mogą liczyć w noclegowni
na ciepłe łóżko.

tylko jednemu mężczyźnie, kolejny jest na
najlepszej ku temu drodze, ponieważ od
roku pracuje.
Nie wszyscy mężczyźni, których
zastaliśmy w noclegowni zgodzili się
na zdjęcie, byli jednak i tacy, którzy nie
chcieli pozostać anonimowi. Wszyscy
jednak

mają

bezdomności,

szansę
w

na

wyjście

przeciwieństwie

z
do

tych, którzy zrezygnowali z pobytu na
Górniczej, ponieważ nie poradzili sobie z
Nie wszyscy mężczyźni, których
zastaliśmy w noclegowni zgodzili się na
zdjęcie, byli jednak i tacy, którzy nie chcieli
pozostać anonimowi. Na zdjęciu jeden z
nich podczas gry w tenisa stołowego.

przestrzeganiem regulaminu. - Patrząc
na tych mężczyzn wierzę, że nasza praca
nie idzie na marne – dodaje kierownik.
TEKST I FOTO : Katarzyna Nicieja

N

ie lada wyczynu w Mikołajkowym
Turnieju Gier i Zabaw dokonali
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
z Libiąża wraz z rodzicami. Nie dość,
że wygrali w rywalizacji punktowej ze
szkołami z Chrzanowa (Sp. nr 1) i Olkusza
(Sp. nr 9), to dokonali tego zwyciężając
we wszystkich trzynastu konkurencjach!
Turniej odbył się w dn. 11 stycznia br. w
libiąskiej hali i był trzecim etapem (szczebel
wojewódzki) rywalizacji poszczególnych
szkół.
Wcześniej każda z drużyn
wygrała eliminacje gminne i powiatowe.
Startujące dzieci podzielono na trzy
grupy wiekowe: klasa I i II, III i IV oraz
V i VI. Każda z nich wzięła udział w
czterech konkurencjach, które wymagały
wszechstronnej sprawności fizycznej,.
Były między innymi: tor przeszkód,
kozłowanie i turlanie piłek, strzały na
bramkę, rzuty do kosza, przewroty,
czołganie, a nawet jazda na hulajnodze
– wszystko to w formie wyścigów. W
kończącej imprezę zabawie wzięli udział
rodzice , którzy wraz z dziećmi skakali
na skakance, biegali i trafiali do celów z
werwą i zaangażowaniem wzbudzającym
aplauz publiczności…
Ostateczne
podsumowanie
turnieju było formalnością – szkoła z
Libiąża „rozbiła” rywali zdobywając 39
punktów. Drugie miejsce zajęła ekipa z
Chrzanowa (21 pkt), a trzecie Olkusz (18
pkt).
Diego®

SAMOCHÓD

Gmina
Libiąż
zakupiła
samochód przystosowany do przewozu
osób
niepełnosprawnych. Jest to
czerwony VOLKSWAGEN model T5
SHUTTLE. Samochód może przewozić
maksymalnie 9 osób w tym jeden wózek
inwalidzki. Wyposażony jest on w windę
hydrauliczną z powłoką antypoślizgową,
która ułatwia wprowadzenie wózka
do pojazdu. Samochód wyposażony
jest również w pasy zaczepowe do

WOJEWÓDZKI TURNIEJ
WYGRALI LIBIĄŻANIE

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mocowania
wózka
inwalidzkiego,
oraz pasy zabezpieczające osobę
niepełnosprawną na wózku inwalidzkim.
Dla podniesienia bezpieczeństwa przewożonych dzieci samochód
został wyposażony w układ EDS, ASD,
MSR oraz pasy bezpieczeństwa z napinaczami.
Gmina Libiąż część pieniędzy na
zakup samochodu uzyskała składając
wniosek o dofinansowanie ze środków

PFRON z programu p.n.. „Program
wyrównywania różnic między regionami”
w ramach obszaru D – likwidacja barier
transportowych. Uzyskała na ten cel
92.000 zł., pozostała część pieniędzy
pochodzi ze środków własnych gminy.
Samochód będzie służył do
przewozu dzieci niepełnosprawnych z
Gminy Libiąż do szkół. W ten sposób
gmina spełniać będzie swój obowiązek
względem dzieci niepełnosprawnych i
ich rodzin.
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BUDŻET 2006...
P

rzygotowany przez burmistrza
T. Arkita budżet okazał się wyjątkowo
rzetelnym i dobrym merytorycznie planem
przychodówi i wydatków gminy.
Uchwalony został jednogłośnie
przez Radę Miejską w grudniu ub. roku,
po pozytywnym zaopiniowaniu przez
wszystkie Komisje RM.
Tegoroczny budżet zdecydowanie stawia na inwestycje gwarantujące
dalszy rozwój gminy Libiąż - wskaźnik wydatków na cele inwestycyjne wynosi 27
% (o 11 % więcej niż w roku 2005), co
oznacza dalszą dynamiczną realizację założeń rozwoju gminy. Do najważniejszych
inicjatyw inwestycyjnych zalicza się budowa nowoczesnego targowiska w Strefie
Aktywności Gospodarczej przy ul. Rouvroy oraz kanalizacja gminy w dzielnicach
Góra, Moczydło, Pniaki – Jaworek, na
którą pozyskano środki finansowe z Funduszu Spójności UE (ponad 21.670 tys.
euro dla czterech gmin obsługiwanych
przez RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie).
Budżet
2006
zapewnia
kontynuacje działań na rzecz poprawy
wizerunku gminy i jakości codziennego
życia mieszkańców w sferze kultury,
rekreacji i wypoczynku. Tutaj do walorów
zapewnionych już wcześniej w obszarze
centrum miasta dzięki budowie Placu
Słonecznego, Alei Jana Pawła II i Parku
Młodości, dołączą w tym roku sołectwa
Żarki i Gromiec – gdzie zrealizowane
będą projekty terenów sportowo –
rekreacyjnych z atrakcyjnymi formami
małej architektury i zieleni (place
zabaw, fontanny, ścieżki spacerowe).
Projekty tych miejsc z entuzjazmem
zaakceptowali
mieszkańcy
podczas

PODATKI

Struktura dochodów gminy
Dochody ogółem: 37.796.670 zł
Dochody własny: 23.578.495 zł
Dotacje: 5.020.540 zł
Subwencje: 9.197.635 zł
Dochód na 1 mieszkańca wynosi:
1.629 zł [w 2005 r.- 1.473 zł]
Struktura wydatków gminy:
Wydatki ogółem: 42.746.670 zł
Wydatki inwestycyjne: 11.652.300 zł
Udział wydatków inwestycyjnym w
wydatkach ogółem: 27%
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca:
1.843 zł
Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca:
502 zł
( Szczegółowe informacje na temat
budżetu gminy na stronie internetowej
www.libiaz.pl )

LOKALNE

rzyjęte przez Radę Miejską uchwały
P
podatkowe
generalnie
zakładają
utrzymanie podatków na dotychczasowym
poziomie a w kilku przypadkach ich
obniżenie. Dla mieszkańców gminy
Libiąż oznacza to, że nie zwiększą się
obciążenia podatkowe z tytułu podatku
od nieruchomości, rolnego i od środków
transportowych.
W zakresie podatku od środków
transportowych - ulegną nieznacznemu
obniżeniu – dwie stawki, wynika to z
konieczności dostosowania ich do
rozporządzenia Ministra Finansów.
Zaproponowano
również
obniżenie - do 1% - stawki podatku od
budowli obejmujących sieci wodnokanalizacyjne
wykorzystywane
do
prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę oraz zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania ścieków mimo tego,
iż obniżenie tej stawki spowoduje
uszczuplenie dochodów gminy z tytułu
podatku od nieruchomości o kwotę ok.
250tyś.zł. Obniżenie stawki dla wyżej
wymienionych budowli stanowi pośrednią
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grudniowych posiedzeń Rad Sołeckich.
Ponadto wykonane zostaną nowe skwery
i miejsca wypoczynku – przy Osiedlu
Górniczym (obok Zespołu Szkół i LCK),
przy ul. Chrzanowskiej (w pobliżu nowego
targowiska i projektowanych marketów),
przy rondzie „Pod Białym” oraz przy Placu
Zwycięstwa.
Ważne miejsce w budżecie
gminy zajmuje oświata (prawie 22 %
wydatków), na którą przypada ponad
9 mln zł subwencji z budżetu państwa,
niewystarczającej jednak nawet na
pokrycie płac nauczycielskich… Gmina
przeznacza ok. 3.370 tys. zł na
koszty działalności szkół i przedszkoli
we własnym zakresie – jest pod tym
względem na 34 miejscu w Polsce na
2489 gmin. (”Wspólnota” nr 4/724/ z
dn. 19.02.2005 r.)
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formę dofinansowania cen wody i
odprowadzania ścieków. Propozycja ta
jest wynikiem dążenia do utrzymania cen
na prawie niezmienionym poziomie w
stosunku do roku ubiegłego i ma zapobiec
dalszemu
finansowemu
obciążaniu
budżetów
gospodarstw
domowych.
Stawka podatku od pozostałych budynków
wynosi 2%.
Obniżeniu o 26% ulegnie stawka
podatku rolnego, a co za tym idzie posiadacze gruntów rolnych na terenie
gminy Libiąż zapłacą niższy niż w roku
2005 podatek rolny.
Burmistrz Libiąża zaproponował
również dodatkowe zwolnienie od podatku
od nieruchomości i od podatku rolnego.
Zwolnieniem tym miałyby być objęte
grunty zajęte pod
cmentarze oraz
budynki usytuowane na tych gruntach,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej. Poszerzenie
katalogu zwolnień jest związane z tym,
że w roku 2006 zostanie oddany do
użytkowania pierwszy etap cmentarza
komunalnego.

ada Miasta w Libiążu i Rada Powiatu
R
Chrzanowskiego zdecydowały się
przekazać po 100 tysięcy złotych na

remont hali sportowej w Libiążu. Ok.
150 tys. zł pochłonie wymiana 250
m2 okien, pozostałe 50 tys. zł dyrektor
Zespołu Szkół w Libiążu chce wydać na
modernizację trybun. – Już od kilku lat
najwięcej problemów sprawiały nam
okna – mówi Jan Pająk, dyrektor szkoły.
– Dziś mają 18 lat, a już zjadła je rdza i
odpadł kit. Kilka razy o mało nie doszło do
wypadku, bo pojedyncze szyby wypadły z
metalowych ram. Na szczęście nikogo

NAUCZYCIELSKIE
AWANSE
Dnia 12.01.2006r. w Urzędzie
Miejskim w Libiążu, w obecności
przedstawicieli kuratorium oświaty –
wizytatorów – p. Jadwigi Czerwienki, Ireny
Ziarnkowskiej oraz Jolanty Knapik oraz
Burmistrza Libiąża Tadeusza Arkita oraz
z-cy Marii Siudy, 16 nauczycieli odebrało
akty nadania na stopień nauczyciela
dyplomowanego.
Przedstawiciele
kuratorium nie szczędzili pochwał za
twórczą pracę nauczycieli oraz rzeczowe,
przejrzyste i udokumentowane teczki
nauczycielskie.
Wśród mianowanej kadry znaleźli się
przedstawiliście przedszkoli i szkół:
Baca Jolanta
Banasik Anna
Budniak Małgorzata
Kieres Elzbieta
Łysik Katarzyna
Mocny Katarzyna
Okońska Krystyna
Sewruk Marzena
Dęsoł-Szczerbowska
Jolanta
Korcz Kazimierz
Kosowska Iwona
Kowalczyk Marek
Palka Bożena
Rak Edyta
Szumniak Agnieszka
Znaleźniak Anna

nie było w pobliżu. Cieszę się, że radni
obu samorządów zrozumieli ten problem
i, myśląc o młodzieży, postanowili
przeznaczyć niemałe przecież pieniądze
na tak potrzebną modernizację.
Nie jest to pierwsza inwestycja
prowadzona w libiąskiej hali sportowej.
Trzy lata temu, dach - rozciągający się na
powierzchni 2 tys. m2 - zabezpieczono
przed przeciekaniem, wymieniono lampy i
przebudowano przyłącze wodociągowe. –
Możemy się też pochwalić nową łazienką
z natryskami oraz nowoczesną siłownią,
którą kupił nam burmistrz Tadeusz Arkit
– wyjaśnia nasz rozmówca.

Z

okazji jubileuszu 10– lecia istnienia
Amatorskiego Ruchu Artystycznego
„Kanon” 12 grudnia br. odbyło się
uroczyste spotkanie w LCK.
Grupa działa przy Libiąskim
Centrum Kultury od 1997 roku. Jej
członkowie tworzą w różnych technikach:
malarstwo (olejne, pastel i akwarela),
rysunek, rzeźba i grafika.
Jubileuszowe spotkanie stało się
dobrą okazją do wręczenia pamiątkowych
dyplomów: m.in. Wandzie Sucherek
– inicjatorce obecnej formuły grupy ARA
i Marcie Żyłce – wielokrotnej laureatce
konkursu „Art – Talent”. Wyrazy
podziękowania skierowano również do
rzeźbiarzy, którzy jak podkreślił burmistrz
Tadeusz Arkit: „w sposób szczególny
przyczyniają się do upiększania naszego
miasta.”
W galerii LCK goście mogli
podziwiać dorobek artystyczny grupy,
a także towarzyszącą jej wystawę prac
podopiecznych Fundacji Brata Alberta w
Libiążu.

NOWE

FOT. KATARZYNA NICIEJA

Wymiana okien podyktowana jest nie
tylko względami bezpieczeństwa, ale
także chęcią szukania oszczędności.
- Rocznie wydajemy na utrzymanie hali
około 150 tys. zł, z czego większość
pochłaniają rachunki za ogrzewanie
– zaznacza dyrektor szkoły. – Liczę, że
dzięki nowym oknom zatrzymamy więcej
ciepła w obiekcie, którego nie tak łatwo
ogrzać, gdyż jego kubatura wynosi aż 22
tys. metrów sześciennych.
Firmy budowlane już na wiosnę
mogą
spodziewać
się
ogłoszenia
przetargu przez starostwo. – Jeśli
wszystko pójdzie po naszej myśli, okna
zostaną wymienione podczas wakacji,
tak by nasi uczniowie rozpoczęli zajęcia
w nowym roku szkolnym w gotowej do
użytku hali – reasumuje Pajak.
(kan)

JUBILEUSZ „KANONU”
Warto
przypomnieć,
że
Amatorski Ruch Artystyczny „Kanon” był
inicjatorem konkursu plastycznego dla
młodych artystów nieprofesjonalnych
„Art - Talent”, który początkowo miał
zasięg gminny, a od zeszłego roku jest
konkursem o randze ogólnopolskiej.
Imprezę uświetnił występ zespołu
muzycznego Epilog w składzie:
Leszek Wawrzeńczyk – gitara i śpiew,
Miłosz Warski – flet.

TARGOWISKO

JUŻ W LIPCU?

Najprawdopodobniej już w
lipcu zostanie oddane do użytku nowe
targowisko miejskie powstające w
Strefie
Aktywności
Gospodarczej
przy ulicy Rouvroy. Pierwotnie prace
miały zakończyć się w październiku,
ale wykonawca robót firma Concret
z Tychów zwróciła się z prośbą
wcześniejszego rozliczenia inwestycji.
Obecnie gotowych jest trzynaście
murowanych pawilonów, bar szybkiej
obsługi,
pomieszczenia
socjalne
oraz płyta pod pozostałe pawilony.
Trwają prace wykończeniowe w już
postawionych budynkach. Docelowo
na targu znajdzie się 66 stoisk, na
użytkowanie których planuje się
przeprowadzić przetarg ograniczony.
Na przełomie lutego i marca

rozpocznie się przetarg nieograniczony na wynajem pawilonów handlowych. Łączny
koszt wybudowania targowiska to ponad 8 milionów złotych, z czego 75% stanowią
dotacje unijne.
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TRAFIALIŚMY

SWOJEGO
DZIELNICOWEGO.

TAM, GDZIE BYŁO
TO POTRZEBNE
Rozmowa
z
Władysławą
Łazarz, zastępcą dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Libiążu.
Kurier Libiąski: Kiedy w OPS rozpoczyna
się akcja zimowa?
Władysława Łazarz: Już we wrześniu
pracownicy socjalni sprawdzają, komu
potrzebny będzie węgiel, gdzie trzeba
naprawić piec, czy udrożnić komin.
Skorzystaliśmy na ty, że w 2005 roku w
naszej gminie prowadzona była wycinka
drzew. Drewno zostało przekazane
w pierwszej kolejności na potrzeby
klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zaopatrzono w ten sposób 44 rodziny.
Od września do grudnia 2005
roku zwiększono także pomoc w zakresie
kupna opału, ziemniaków, żywności,
odzieży, obuwia zimowego, a także
wykonania
niezbędnych
remontów.
Do libiąskiej noclegowni prowadzonej
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chrzanowie skierowaliśmy 17 osób
bezdomnych z naszej gminy.
KL: Jak wam się współpracuje z grupami
charytatywnymi, działającymi w Libiążu?
W.Ł.: Bardzo dobrze. Mamy kontakt ze
wszystkimi organizacjami i instytucjami,
działającymi na rzecz rodzin, dzieci,
osób niepełnosprawnych i innych grup
wymagających wsparcia. Informujemy
zawsze naszych klientów o prowadzonych
akcjach. Jedna z nich, którą prowadzi
Zespół Charytatywny przy parafii p.w. św.
Barbary, wciąż trwa. Dzięki współpracy
z Caritas Kraków, przygotowano tam
paczki żywnościowe dla 60 rodzin.
Teraz raz w miesiącu każda z rodzin, w
siedzibie zespołu będzie mogła odebrać
jedną paczkę (dyżury pełnione są w
czwartki w godzinach od 16 do 18). W
okresie od maja do października 2005
roku Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne
„Dom
Nadziei”
w
Libiążu wydało 219 rodzinom paczki
żywnościowe.
Z kolei Zespół Charytatywny
działający przy parafii p.w. Przemienienia
Pańskiego prowadzi punkt, w którym
gromadzi używaną odzież, obuwie,
sprzęt gospodarstwa domowego, meble
itp. Zebrane w ten sposób rzeczy są
wydawane dla osób potrzebujących
pomocy. Obie akcje cieszą się dużym
powodzeniem.
KL: Podobnie jest zapewne z organizowaną
przez was wigilią?
W.Ł.: Rzeczywiście, uroczystość ta jest
dla wszystkich wielkim świętem. W tym
roku przygotowaliśmy dwa spotkania
wigilijne w stołówce Zespołu Szkół dla osób
samotnych, chorych i bezdomnych oraz
dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej. W
sumie zaprosiliśmy 84 potrzebujących,
a tym, którzy nie mogli przyjść, opiekunki
domowe dostarczyły poczęstunek do
domu.
KL: Kto przyjmuje wasze zaproszenia?
W.Ł.: Są to ludzie starsi, najczęściej
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samotni, chorzy i bezdomni. Zawsze też
odwiedzają nas władze miasta, ksiądz
dziekan Stanisław Pasternak, który
spotkanie rozpoczyna od modlitwy i
intonuje kolędy. Pani Maria Cygnarowicz
stara się, aby gościom smakowały
przygotowane potrawy. W okresie
przedświątecznym zawsze pojawiają się w
Ośrodku ludzie, które deklarują pomoc.
Organizowane wigilie są w
części sponsorowane. Młodzież z
Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej
nr 4 w tym roku przygotowała stroiki i
słodycze dla osób objętych naszą opieką.
Dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
paczki „mikołajkowe” przekazali: Andrzej
Olszowski ,Jacek Jawor oraz Młodzi
Demokraci Koło Libiąż.
KL: Jaki był dla was 2005 rok?
W.Ł.: Jak zawsze wypełniony pracą.
Staraliśmy się docierać tam, gdzie było
to najbardziej potrzebne.
Foto i tekst : Katarzyna Nicieja
OPS podsumował 2005 rok:
- do Noclegowni skierowano 17 osób,
- do Domu Pomocy Społecznej
skierowano jedną osobę,
- drewno na opał przyznano 44
rodzinom,
Chrześcijańskie
Stowarzyszenie
Dobroczynne Dom Nadziei w Libiążu
wydało paczki żywnościowe 219
rodzinom,
- z zespołu charytatywnego przy
parafii św. Barbary wydano paczki 60
rodzinom,
- zasiłki okresowe otrzymały 174
rodziny,
- z tytułu zdarzenia losowego pomoc
otrzymało 12 rodzin,
- zasiłki stałe pobierało 61 osób,
- z bezpłatnych obiadów w szkołach
korzystało 225 uczniów,
- z bezpłatnego wyżywienia korzystało
48 przedszkolaków,
- na kolonie ufundowane przez
Kuratorium Oświaty pojechało 11
dzieci,
- Zespół Charytatywny działający przy
parafii p.w. Przemienienia Pańskiego
dostarczył 81 osobom odzież używaną,
obuwie,
sprzęty
gospodarstwa
domowego i meble,
- usługami opiekuńczymi objęto 50 osób,
z pomocy rehabilitanta skorzystało
19 ludzi, a specjalistycznych usług
opiekuńczych 10 potrzebujących.
(kan)

mł. asp. Tadeusz Pająk
nr.tel: 627 71 97 w. 357
Podległy rejon: Żarki; ulice – Agawy,
Asnyka, Astronautów, Boruty, Chechlana,
Cześnika, Czujna, Daleka, Daszyńskiego,
Dobosza,
Dygasińskiego,
Fałata,
Gajowa, Gawędziarzy, Gospodarcza,
Górników, Ikara, Jana III, Kadetów,
Kaliska, Karłowicza, Kącik, Kołłątaja,
Kilińskiego, Klubowa, Kmicica, Krakusa,
Krańcowa,
Lenartowicza,
Lotosu,
Lubomira, Łęgowa, Norwida, Norwida
Boczna, Obwodowa, Gen. Okulickiego,
Oleńki, Olszynka, Patriotów, Piastów,
Piechurów,
Podleśna,
Poległych,
Poprzeczna, Przasnyka, Pstrowskiego,
Reymonta, Rydla, Sąsiedzka, Ks.
Sciegiennego, Struga, Swojska, Trylogii,
Twardowskiego, Ukośna, Wojciecha,
Zacisze, Zawiszy, Zuchów.
Gromiec i Budzowy; ulice – Ariańska,
Baśniowa,
Beskidzka,
Biała,
Broniewskiego, Chopina, Czarneckiego,
Czecha,
Dąbrowskiego,
Długa,
Dragonów, Graniczna, Grenadierów,
Gromiecka,
Husarska,
Jesienna,
Karpiowa, Krakowska /nr nieparzyste/,
Kolonia, Kolorowa, Kossaka, Lelewela,
Mokra,
Moniuszki,
Nadwiślańska,
Podleśna, Podwale, Prosta, Reya, Sabały,
Sosnowa, Stawowa, Stolarska, Wita
Stwosza, Śnieżki, Świerkowa, Traugutta,
Waryńskiego, Wołodyjowskiego.

sierż. szt. Rafał Babicz
nr. tel. 627 71 97 w. 357
Podległy rejon: ulice – Chrzanowska /nr
parzyste/, Głowackiego, 1-go Maja, 9-go
Maja, 11-go Listopada /nr 2,4,6,8,10
/, Paderewskiego, Oświęcimska /nr
nieparzyste do nr 45/, Słowackiego,
Plac targowy, Rovroy, 1-go Stycznia,
Wańkowicza,
Wojska
Polskiego,
Jaworowa, Leśna, Myśliwska, Ks. Pieli,
Pilotów, Podgórska, Pocztowa, Sucha,
Szybowcowa, Wysoka, Żeromskiego.
Oprac. AgaK

W

LIBIĄSKIM CENTRUM MEDYCZNYM LEKARZE OGÓLNI UDZIELILI PONAD
TYS. PORAD!

40

— Jeszcze nie potrafię powiedzieć,
czy rok 2005 zamkniemy na plusie, czy
minusie. Wszystko okaże się w marcu. Najważniejsze jednak, że aneksy do
umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
są zadawalające — oznajmia z satysfakcją Sławomir Luboń, dyrektor Miejskiego
Centrum Medycznego w Libiążu.
Renegocjowali umowy
Ponad 19 tysięcy zdeklarowanych
pacjentów w trzech przychodniach w
Libiążu, Żarkach i Gromcu to wynik, którego niejeden niepubliczny zakład mógłby
pozazdrościć. Choć Narodowy Fundusz
Zdrowia przyznał na 2005 rok zbyt małą
liczbę punktów na porady specjalistyczne,
MCM poradził sobie z sukcesem negocjując podwyższenie liczby świadczeń.
– Przekroczyliśmy limity przyznanych przez NFZ punktów praktycznie we
wszystkich poradniach – wyjaśnia Sławomir Luboń. – Takie były potrzeby pacjentów i NFZ to zrozumiał podnosząc limity
na 2006 rok. Tak było w przypadku tych
poradni, które najwcześniej wykorzystały

W 2005 roku badaniu mammograficznemu poddało się prawie 2 tys. kobiet.

W 2005 roku MCM udzieliło:
w poradniach ogólnych – 41 tys.
porad
urologia – 1668 porad
alergologia – 7706 porad
laryngologia – 6255 porad
reumatologia – 1841 porad
chirurgia – 8712 porad
kardiologia – 2656 porad
p. cukrzycowa – 2966 porad
ginekologia – 9385 porad
psychiatria – 3132 porad
p. odwykowa – 2800 porad
okulistyka – 6133 porad
neurologia – 4236 porad
dermatologia – 2005 porad
rehabilitacja – 3907 porad

nia rocznych aneksów do umów jest brak
pewności, co do dalszej polityki funduszu.
To nie pozwala nam zaplanować wydatków inwestycyjnych – dodaje prezes.

Sławomir Luboń jest dyrektorem MCM
od 1999 roku

Opieka całodobowa w Miejskim
Centrum Medycznym
Dyżury pełnią lekarz i pielęgniarka,
którzy do dyspozycji mają karetkę
sanitarną:
w dni powszednie w godz. 19-7 rano
w święta i dni wolne przez całą dobę
przyznane punkty. Rzecz dotyczy szczególnie chirurgii, alergologii, kardiologii i
rehabilitacji.
Na nasze pytanie, dlaczego pacjenci nie musieli płacić za porady, których fundusz już nie refundował, dyrektor
z zadowoleniem wyjaśnia, że zakład nie
tylko z powodzeniem renegocjował umowy z NFZ, ale także zarabiał na usługach
dla pacjentów z gabinetów prywatnych
(badania laboratoryjne, USG, RTG) i pracowników objętych badaniami profilaktycznymi (medycyna pracy). – 90 procent
naszych przychodów dostarczyły nam
usługi dla NFZ, 10 procent dla 30 zakładów pracy – reasumuje Luboń.
Centrum medyczne nie narzeka na współpracę z NFZ. – Jedynym problemem jest
właściwie brak umów długoterminowych.
Konsekwencją konieczności podpisywa-

Profilaktyka przede wszystkim
W 2005 roku do 17 poradni specjalistycznych prezes dołożył dwie nowe
pracownie – USG Doppler i pracownię
gastroskopii. Nasz rozmówca z dumą
opowiada też, że w jego centrum prowadzono cztery programy profilaktyczne, które były skierowane do wszystkich
mieszkańców Małopolski. – Z programu
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
korzystały kobiety w wieku od 25 do 59
lat, z programu poświęconego wykrywaniu chorób układu krążenia osoby w wieku
od 35 do 55 lat – wyjaśnia prezes. – Dużym zainteresowaniem cieszyły się także
programy wczesnego wykrywania chorób
płuc (40-65 lat) i raka piersi (50-69 lat).
Jarosław Wodniak zachęca pacjentów do dalszego korzystania z wymienionych programów a także z nowo
wyposażonych dwóch gabinetów stomatologicznych. - Centrum otrzymało na ten
cel z funduszy unijnych 60 tys. złotych –
dodaje prezes. – Na rozpatrzenie czekają
jeszcze dwa nasze wnioski, chcemy kupić
kolejne urządzenia medyczne.
Tekst i foto: Katarzyna Nicieja

ILU

NAS JEST?..

Liczba mieszkańców w Gminie
Libiąż nieznacznie spadła. 31 grudnia
2004 roku ilość mieszkańców
zamknęła się w 23.196 by na koniec
2005 roku osiągnąć liczbę 23.179.
Migracja ludności w 2005 roku
dla gminy Libiąż obrazuje tendencję
wzrostową.
175
mieszkańców
wymeldowało się z gminy Libiąż
natomiast 189 osób meldując
się w gminie Libiąż wyraziła chęć
zamieszkania na jej terenach.
Stan prawny na dzień 12
stycznia 2006 r. (dotyczy osób
zameldowanych na terenie gminy
Libiąż):
- ilość urodzeń w 2005 roku - 208
dzieci
- ilość zgonów w 2005 roku – 200
- ilość zawartych związków małżeńskich
– 206

Nowoczesne wyposażenie dla dwóch
gabinetów stomatologicznych
kosztowało 60 tys. złotych.
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LIBIĄSKIEJ

„TRÓJCE”

Programy, konkursy, szkolenia…
Ostatnie miesiące w SP nr 3 w Libiążu upływają pod znakiem wytężonej
pracy. W szkole przeprowadzane są szkolenia i programy przeciwdziałające
patologiom. W tym cyklu nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu na temat: „Diagnoza
i interwencja w przypadku sięgania przez uczniów po substancje uzależniające” oraz
przeprowadzone zostało szkolenie dla rodziców uczniów kl. V-VI pt.: „Czy moje dziecko
ma problem – sygnały ostrzegawcze, środki zaradcze”.
Natomiast w klasach III realizowany jest program profilaktyczny dla uczniów i rodziców
pt: „Przemoc wobec dzieci”.
Uczniowie „trójki” biorą też czynny udział w eliminacjach wojewódzkich
konkursów przedmiotowych. W etapach rejonowych szkolę reprezentować będą:
W Konkursie Humanistycznym: Marcelina Poznańska, Angelika Stefańska, Paulina
Wosik, Anna Kos.
W V Powiatowym Konkursie Matematycznym pt. „Matematyka na
Edukacyjnych Ścieżkach” - Mateusz Kwaśniak, Dawid Guzdek, Mateusz Hurbol, Marek
Szewczyk, Konrad Łysak, Mateusz Łabęcki, Michał Znaleźniak, Patryk Waliczek,
Rafał Guzik, Bartosz Englert.
W III etapie XI Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”: Julia
Kasperczyk, Piotr Rokita.
Młodzież uczestniczyła również w zbiórce słodyczy dla dzieci z Domu
Dziecka w Krakowie – ta akcja przeprowadzana przez Stowarzyszenie „Młodzi
Demokraci” zaowocowała zebraniem w SP nr 3 aż trzech kartonów słodkich łakoci.
A pod patronatem Samorządu Uczniowskiego zebrano 43 kg pieniążków
tj. 572,25 zł w akcji „Góra Grosza 2005” dla dzieci z domów dziecka.
Oprac. AgaK

JASEŁKA

W

„CZWÓRCE”

Jak co roku odbyły się w Szkole Podstawowej nr 4 Jasełka. Było pięknie,
uroczyście i bardzo świątecznie. Przedstawienie przygotowały p. Ilona Russek
z kl. 3c i Grażyna Matejasik z klasą 3b. Społeczność „czwórki” wymieniła się
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PRZEDŚWIĄTECZNA
TRADYCJA KSW
o raz czwarty w historii społeczność
P
Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców spotkała się w gościn-

nym Libiąskim Centrum Kultury na tradycyjnej przedświątecznej uroczystości.
Przybyłych gości na czele z Ewą Baran
– wizytatorem małopolskiego kuratorium
oświaty oraz burmistrzami Tadeuszem
Arkitem i Jackiem Latko, śpiewem i łakociami witała przebrana w jasełkowe stroje
szkolna młodzież. Rokrocznie odbywające
się spotkania są okazją promocji wydawanego przez Szkołę kalendarza. Autorem
zdjęć do każdego z wydań jest Karol Mroziewski.
Tegoroczne
wydanie
kalendarza
przedstawia uchwycone chwile z życia
wszystkich 12 klas naszej szkoły. Ilustrują one kolejne miesiące 2006 roku
dla nas o tyle szczególnego, że właśnie
w tym okresie Szkoła Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców obchodzić
będzie 15-lecie swojego istnienia.
– tłumaczyła dyrektor placówki Anetta
Szewczyk, która po słowach wstępu zaprosiła do obejrzenia przygotowanego
przez uczniów szkoły pod kierunkiem Ireny Nowak przedstawienia jasełkowego.
Utrzymany w staropolskiej konwencji z
elementami groteski spektakl, w którym
zagrało aż 100 uczniów, bardzo przypadł
do gustu zaproszonym gościom. Talenty
uczniowskie można było podziwiać jeszcze podczas towarzyszącemu imprezie
kiermaszowi ozdób choinkowych. Własnoręcznie wykonane ozdoby, podobnie
jak oferowane do sprzedaży kalendarze,
dość szybko znikły z przygotowanego stoiska.

tradycyjnymi życzeniami świątecznymi,
w których nie brakło akcentów
typowo szkolnych – najlepszych ocen,
najlepszych uczniów i
najlepszych
nauczycieli…..

I MIEJSCE
„KLEKSA”
P

odsumowanie ogólnopolskiego etapu konkursu ekologicznego ”Zdrowa
Przyroda – Zdrowa Żywność – Zdrowy
Człowiek” obyło się 9 grudnia 2005 r. w
Zespole Szkół dla dzieci Niewidzących i
Niedowidzących w Krakowie.
W konkursie wzięło udział 217
Spółdzielni Uczniowskich z całego kraju.
Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się około 20 prac, w tym 7 z powiatu chrzanowskiego.
I miejsce w kategorii gimnazjów
zajęła Spółdzielnia „Kleks” działająca
przy Zespole Szkół w Żarkach. W nagrodę otrzymała odtwarzacz DVD.
Pracę konkursową przedstawiającą
działalność ekologiczną spółdzielni i
szkoły przygotowano z pomocą Krystyny
Bernacik i Lidii Matuszewskiej – organizatorek Koła Ekologicznego.
Podsumowanie konkursu stało
się również dobrą okazją do wręczenia
medali i odznak dla zasłużonych działaczy Ruchu Spółdzielczego.
Za wspieranie działalności spółdzielni w gminie Libiąż odznakę otrzymała:
v-ce burmistrz Maria Siuda i dyrektor
MZA Dorota Fudal, za opiekę nad spółdzielnią: Monika Janiszewska – Smółka (w zeszłym roku odznakę przyznano
drugiej opiekunce koła - Beacie Szpili.)
Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP
wręczono wizytator Kuratorium Oświaty
- Ewie Baran.
Imprezę uświetnił występ zespołu „Nadzieja”, którego członkami są
uczniowie i absolwenci ośrodka dla niewidzących.
AgaK

ową tradycją przedświąteczną stają
N
się w Libiążu koncerty zespołu „JACK
BAND” z tutejszej szkoły muzycznej. Przy-

była w środę 28 grudnia do Libiąskiego
Centrum Kultury publiczność miała okazję wysłuchać ciekawych aranżacji utrzymanych w klimacie świąteczno – noworocznym. Nie zabrakło znanych kolęd jak
„W dzień bożego narodzenia”, „Winter”,
„Santa Claus”, „It’s christmas time”, czy
„Jingle bells” oraz szlagierów światowej i
polskiej muzyki rozrywkowej.
Spośród rodzimych produkcji muzycznych „Jack Band” zaprezentował utwory „Niecierpliwi” z repertuaru
Roberta Chojnackiego, „Bez ograniczeń”
zespołu Kombi i „Coś optymistycznego”
Kasi Kowalskiej. Kierowana przez Jacka
Kraszewskiego formacja podczas każdego swojego występu za pomocą zabawnych gestów, zachowań charakterystycznych dla wykonywanych utworów, potrafi
nawiązać znakomity kontakt z widzami,
którzy reagują żywiołowo, nagradzając
wykonawców gromkimi brawami.

Święta w Gimnazjum nr 2

Święta Bożego Narodzenia rozpoczęły się w Gimnazjum nr 2 w Libiążu
przedstawieniem pt. „Jasełka od strony piekła”, prezentującym nowinę o narodzeniu
Chrystusa. Wywołała ona panikę w piekle, która została świetnie zobrazowana przez
siedem sympatycznych diablic. Obok nich na scenie wystąpił chór aniołków, Herod,
Śmierć, Diabeł, Trzej Królowie i pasterze. Spektakl przygotowali uczniowie klasy 2a i
3a pod opieką Ilony Lech i Lucyny Twardowskiej.

„SPOTKANIE

OPŁATKOWE” W

P

o raz piąty dzieci z Zespołu Szkół w
Żarkach zaprosiły niepełnosprawnych
z Fundacji Brata Alberta na wspólne
spotkanie opłatkowe, które odbyło się w
czwartek 22 grudnia br.
Z
tej
okazji
uczniowie
przygotowali świąteczne przedstawienie,
po którym wszyscy rozpoczęli tradycyjne
kolędowanie.
Występ obfitował w akcenty
związane z okresem świątecznym – wokalista w kilku numerach wystąpił jako św.
Mikołaj, a muzycy zaprezentowali się w
mikołajkowych czapeczkach.
W koncercie zespół Jack
Band wystąpił w składzie: Mateusz Lachendro (perkusja), Maciej Buła (instrumenty perkusyjne), Nina Kraszewska
(fortepian), Marek Nowak (gitara), Ferdynand Benckowicz (bas), saksofoniści Michał Czapliński, Maria Głuch, Maciej Rak,
i Michał Palkaj, Mirosław Buczek i Arek
Prochowicz na trąbkach, Kacper Boroń i
Artur Gomółka (puzon) oraz Klaudia Kaim
i Sławek Chrzanowski jako soliści.

ŻARKACH

- Co roku nasi goście przychodzą
tu z wielką radością, dla nich to nie
tylko integracyjne spotkanie, ale także
ogromne przeżycie – mówi dyrektor
szkoły Wiesława Gwóźdź.
Imprezę zorganizowała Ewa
Olszewska, a występ wokalny wpleciony
w przedstawienie przygotowała Jadwiga
Gucik.
AgaK

„JACK BAND”
NA ŚWIĄTECZNĄ NUTĘ

Wokalista Sławek
Chrzanowski w
świątecznym stroju

Saksofonistka
Maria Głuch
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LIBIĄSKA STATYSTYKA

Wydział ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w
Libiążu wydał w 2005 roku ogółem 2994 dowody osobiste,
z czego 252 osiemnastolatkowie. W porównaniu z ubiegłym
rokiem stanowiło to wzrost ilości wydanych dokumentów o 86
sztuk ogółem i o 39 wydanych po raz pierwszy. W myśl zasady
„gdzie fakt tam akt” libiąski Urząd Stanu Cywilnego w 2005
roku wydał:

- 15 aktów urodzenia w tym:
·
rejestracja aktów zagranicznych 14;
- 140 aktów małżeństwa w tym:
·
małżeństwa wyznaniowe - 97
·
małżeństwa cywilne – 36
·
rejestracja aktów zagranicznych - 7
- 92 aktów zgonu w tym:
·
rejestracja aktów zagranicznych.
- 7 zaświadczeń o zdolności prawnej do
zawarcia małżeństwa za granicą w tym:
·
1 z obywatelem włoskim;
·
1 z obywatelem polskim;
·
1 z obywatelką austriacką;
·
1 z obywatelem niemieckim;
·
2 z obywatelem greckim;
·
1 z obywatelem ukraińskim

A

ż 162 bramki ujrzeli widzowie rozegranego 10 grudnia
w libiąskiej hali sportowej Turnieju piłki ręcznej oldbojów
o Puchar Prezesa Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Żak” Libiąż. Do zmagań przystąpiły zespoły
Hutnika Kraków, BKS Bochnia, Fabloku Chrzanów i Janiny
Libiąż.

TURNIEJ

PIŁKI RĘCZNEJ
OLDBOJÓW

W rywalizacji toczonej systemem każdy z każdym
bezkonkurencyjnymi, odnosząc komplet zwycięstw, okazali
się szczypiorniści Hutnika Kraków, a drugie miejsce przypadło
drużynie Fabloku Chrzanów. Nasi reprezentanci udział w
turnieju zakończyli na trzecim miejscu z jedną wygraną z BKS
Bochnia w stosunku 10:9, przy czym zaznaczyć trzeba, że
dwie porażki ponieśli po wyrównanej grze minimalną różnicą
bramek. Na pocieszenie miejscowym pozostał fakt uznania
Romana Krakowskiego najlepszym bramkarzem imprezy.
Oldboje Libiąża wystąpili w składzie: Roman Krakowski,
Rafał Latko, Mariusz Lipski, Kamil Martyniak, Bogdan Luranc,
Andrzej Głowacz, Marek Ząbkowski, Marek Gielarowski,
Michał Gacek, Wacław Aksamit i Mariusz Krapik.

SIATKÓWKA III LIGA MĘŻCZYZN

PECHOWY
POCZĄTEK ROKU
Dwie porażki na koncie mają siatkarze GKS-u Janina
w nowym roku. Po przegranej z Dunajcem Nowy Sącz w
sobotę 14 stycznia również po tie-breaku nie sprostali
Hejnałowi Kęty.
GKS Janina – Hejnał Kety 2:3 (26:24, 22:25, 25:22, 15:25,
6:15)
Janina: Klimas, Wasilkowski, Zając, Matyja, Kacperek,
Śmigacz, Sibielak (libero) – Szyszka, Janczyk.
Początek spotkania wcale nie zapowiadał porażki
libiążan. W pierwszym secie miejscowi po wyrównanej
końcówce zwyciężyli do 24. Wprawdzie druga odsłona padła
łupem kęczan, ale po trzeciej partii gospodarze ponownie wyszli
na prowadzenie. W kolejnych setach przewaga Hejnału była
już bezdyskusyjna. Wśród graczy Janiny szwankowało przed
wszystkim przyjęcie zagrywki i schematyczne rozegranie na
skrzydła, które łatwo odczytywał blok przyjezdnych.
Tracone seryjnie w ten sposób punkty zadecydowały
ostatecznie o porażce do piętnastu w secie czwartym i do
sześciu w tie-breaku. W tabeli libiążanie utrzymali drugą pozycję,
ale przewaga nad kolejnymi dwoma zespołami zmalała już tylko
do jednego punktu.
Slavka
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CHARYTATYWNA HALÓWKA
W niedzielę 8 stycznia br. w chrzanowskiej hali
MOSiR zorganizowano piłkarski turniej z okazji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ten szczytny cel zagrało
sześć drużyn, a przez cały czas trwania turnieju zbierane
były przez wolontariuszy pieniądze, zlicytowano również piłkę
z autografami zawodników Wisły Kraków. W rywalizacji
sportowej najlepszą okazała się reprezentacja Zakładu
Górniczego „Janina”, wygrywając wszystkie swoje mecze.
W fazie eliminacyjnej „górnicy” zwyciężyli kolejno Polonię
Luszowice 9:2 i Południe Chrzanów 3:2, pewnie wchodząc
do półfinału z pierwszego miejsca w grupie. W meczu o finał
„Janina” ograła Ruch Młoszowę 5:3, a swój udany występ
udokumentowała wyraźnym zwycięstwem w meczu finałowym
z Dziesiątką Chrzanów (6:2).
Skład zwycięskiej drużyny: Grzegorz Dudek, Zenon
Sroka, Zbigniew Łysak, Maciej Kania, Tomasz Wątroba,
Robert Smok, Jacek Dobrowolski, Rafał Dobrowolski, Dawid
Chylaszek, Arkadiusz Pawela, Robert Saternus.
Ten turniej był dla Libiążan udanym przetarciem przed
najważniejszymi rozgrywkami tej zimy – 21 i 22 stycznia br.
drużyna wystartuje w Mistrzostwach Polski kopalni, które
odbędą się w Pawłowicach. Przypominamy, że nasz Zakład
Górniczy w ostatnich latach w meczach o taką stawkę
pokazywał już klasę, zdobywając m.in. złoto (dwa lata temu) i
brąz (w zeszłym roku).
Diego®

PIŁKARSKA MŁODZIEŻ W GRZE
W niedzielę 8 stycznia
br. rozpoczął się organizowany
przez Podokręg Piłki Nożnej w
Chrzanowie pierwszy etap corocznego Halowego Turnieju Piłkarskiego o Mistrzostwo Małopolski
Zachodniej drużyn młodzieżowych.
W każdej kategorii wiekowej wyłoniony został mistrz gminy, który
będzie ją reprezentował w kolejnej

części turnieju - już na szczeblu powiatowym. O taką przepustkę walczył w
libiąskiej hali „narybek” piłkarski klubów
sportowych z Libiąża, Gromca i Żarek.
Do kategorii trampkarzy młodszych zgłoszono drużyny Libiąża i Żarek,
więc o awansie do dalszych rozgrywek
zadecydował jeden mecz. Lepsi okazali
się zawodnicy Żarek wygrywając 2:1.
Wśród trampkarzy starszych

tryumfowali piłkarze z Libiąża pokonując Gromiec (3:0) oraz Żarki
(1:0).
W rywalizacji juniorów młodszych
pierwsze miejsce zajęli piłkarze z
Gromca pokonując Żarki 5:0 i remisując z Libiążem 1:1.
W najstarszej grupie – juniorach starszych bezkonkurencyjni okazali się Libiążanie zwyciężając Gromiec 2:0 i Żarki 4:0.
Każda ze zwycięskich drużyn otrzymała okolicznościowe
puchary i została zaproszona na
turnieje finałowe. Juniorzy zagrają dnia 12.02.2006r. w hali
MOSiR w Chrzanowie natomiast
trampkarze dnia 25.02.2006r.
w hali Zespołu Szkół w Libiążu.
Przegrani musieli się pocieszyć
dyplomami za udział w turnieju
oraz myślą, że za rok znów będzie
szansa na awans.
Diego®
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LIBIĄSKIE CENTRUM KULTURY
ROCZNICA

WYZWOLENIA

ZAPRASZA

POD GWIAZDAMI

LIBIĄŻA

Tradycyjnym złożeniem kwiatów i wspólną modlitwą uczcimy 61 rocznicę
wyzwolenia Libiąża z rąk hitlerowskich. Przypadająca na 25 stycznia rocznica jest
okazją do spotkań przy pomniku poświęconym ofiarom wyzwolonego w tym dniu
podobozu Janinagrube. Uroczystość przygotowana przez Libiąskie Centrum Kultury
rozpocznie się o godzinie 11:00. Zapraszamy przedstawicieli libiąskich organizacji i
stowarzyszeń oraz mieszkańców.

„ART – TALENT 2005”
Libiąskie Centrum Kultury
oraz
Amatorski
Ruch
Artystyczny „KANON” organizuje
KONKURS
I
WYSTAWĘ
PRAC
NIEPROFESJONALNYCH
MŁODYCH
ARTYSTÓW „ARTTALENT 2005”. Konkurs Art
-Talent jest cyklicznym, corocznym
Magdalena Kozar z Leszna
przeglądem
twórczej
pracy
– ubiegłoroczna laureatka
konkursu „Art. – Talent”
nieprofesjonalnych artystów.
Adresowanyjestdomłodzieżyw
wieku od 14 do 26 lat. Celem imprezy jest wymiana doświadczeń oraz promocji
młodych artystów nieprofesjonalnych, konfrontacja upodobań sposobu pojmowania
świata i rozwijanie wrażliwości artystycznej młodych artystów nieprofesjonalnych z
naszego regionu. Uroczyste otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników odbyło się 22
stycznia 2006r. o godz. 17.00 w GALERII LCK . Wystawa będzie eksponowana do
12. 02. 2006r.(relacja z imprezy w następnym numerze).

CO

MÓWIĄ O

…

LIBIĄŻU

Jan Rychlik – Burmistrz Alwerni
„Gmina Libiąż może służyć za wzór innym.
Długofalowe strategiczne planowanie daje owoce w postaci inwestycji.
Bardzo dobrze współpracuje się z burmistrzem Libiąża Tadeuszem Arkitem”
Wiesław Domin – Wójt Gminy Babice.
„Z zazdrością można popatrzeć na Libiąż jako na „centrum rozwojowe” powiatu
chrzanowskiego.
Zgrana ekipa pracowników Urzędu Miasta sprawnie pozyskuje środki z programów
pomocowych, które wykorzystywane są w kształtowaniu wizerunku gminy.”
Ryszard Kosowski – Burmistrz Chrzanowa.
„Libiąż jest dla mnie wielkim sentymentem. Można powiedzieć, że wręcz moją pasją.
Jestem związany z tą gminą nie tylko rodzinnie, ale także zawodowo.
Z podziwem patrzę na odwagę i zaangażowanie ludzi w realizacji wielu pięknych
pomysłów i przedsięwzięć.
Pragnę również zwrócić uwagę na fakt, ze cenną sprawą jest symbioza miasta z
kopalnią.”
Oprac. AgaK
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SYLWESTER
Ostatnie chwile mijającego roku
upłynęły w Libiążu pod znakiem dobrej
zabawy. Mieszkańcy gminy Nowy Rok
tradycyjnie przywitali na Placu Słonecznym. Przygotowana przez Libiąskie
Centrum Kultury impreza rozpoczęła się od przeglądu wyświetlanych na
telebimie teledysków - największych
przebojów 2005 roku. Uczestników
„Sylwestra pod gwiazdami” szczególnie rozgrzał jednak występ rockowej
formacji „KID – A”, która zaprezentowała m.in. utwory z repertuaru zespołu
Myslovitz. Tuż przed północą życzenia
złożył mieszkańcom Libiąża burmistrz
Tadeusz Arkit w towarzystwie wiceburmistrzów Marii Siudy i Jacka Latko oraz wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Stanisława Bigaja.
Punktualnie o północy wystrzeliły korki szampanów a libiąskie niebo
rozświetliły efektowne ognie sztuczne.
W ich blasku przystąpiono do wzajemnego składania noworocznych życzeń.
Imprezę zakończyła wielka plenerowa
dyskoteka.
Opinia policji w sprawie przebiegu „Sylwestra” w Libiążu:
– Oprócz jednej interwencji związanej
z niewielką przepychanką tegoroczny
sylwester przebiegł bez zakłóceń.
- ocenił zastępca komendanta libiąskiej
Policji Tomasz Piech.- Ze wspomnianym incydentem organizatorzy poradzili sobie jednak we własnym zakresie. W porównaniu z rokiem ubiegłym
było więc o wiele spokojniej. Ogółem
w zabezpieczenie „Sylwestra” zaangażowanych było 9 policjantów i 2 strażników miejskich.

Kurier Libiąski
Informator Gminny

Wydawca: Libiąskie Centrum Kultury
Adres: ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż,
tel. 0-32 627 3708, 032 627 3710
fax: 032 624 2060
e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Redaktor Naczelny:
Paweł Salawa
Zespół redakcyjny:
Katarzyna Nicieja
(redaktor prowadzący),
Agnieszka Kopacz, Magdalena Duda,
Dawid Chylaszek
Współpraca: Wydział Rozwoju Urzędu
Miejskiego w Libiążu,
„Fotoexpress” L. Tworzyło
Libiąż ul. Głowackiego 8
Druk i skład:
Drukarnia Marek Kruż
Libiąż ul. Górnicza 5
tel.: 032 62 77 324,
0 609 500 510
- e-mail: drukarz@ka.onet.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do
zmian tytułów i skrótów nadesłanych
tekstów. Materiałów nie zamówionych
nie zwracamy.

wotę około 14.700 zł zebrano
K
w Libiążu w ramach XIV Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Od wczesnych godzin
porannych przez cały dzień na
terenie naszej gminy kwestowało
47 wolontariuszy: harcerze z
libiąskiego hufca ZHP, uczniowie
Zespołu Szkół i Gimnazjum
nr
2.
Orkiestrowe
granie
rozpoczęło się o godzinie 16:00
na Placu Słonecznym. Pomimo
dziesięciostopniowego
mrozu
uczestnikom imprezy nie było
dane zmarznąć.
Zadbały o to zespoły
„Werset”, „Kid A” i „Antidotum”,
a także strażacy z OSP Moczydło
za sprawą przygotowanego przez
nich gorącego barszczyku. W
przerwach pomiędzy koncertami
licytowano
gadżety
Wielkiej
Orkiestry m.in.: kalendarz, kubek,
apteczkę, serduszko i krawat
WOŚP. Łącznie z tego tytułu

uzyskano 221 zł.
Największą
kwotę
50
zł osiągnęła koszulka, której
szczęśliwym nabywcą okazał się
Stanisław Szarwark. Punktualnie

o godzinie 20:00 zabrzmiał hymn
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy i zapłonęło światełko do
nieba, tradycyjnie kończące każdy
z finałów.
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JASEŁKA MACIERZANEK

Nastrojowy wieczór spędzili zaproszeni goście w niedzielę 8 stycznia w Domu Kultury w Żarkach. W świątecznej
atmosferze inscenizację jasełek przedstawiły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Macierzanki”. Obfitujący w humorystyczne
akcenty spektakl, raz po raz dawał okazję do wspólnego śpiewania kolęd, które zgodnym chórem podejmowali wszyscy uczestnicy
spotkania.

SPOTKANIE OPŁATKOWE
KGW LIBIĄŻANKI…

… zorganizowane w LCK rozpoczęto podsumowaniem
ubiegłorocznej działalności Koła, obejmujących 50 imprez
kulturalnych zorganizowano przy udziale członkiń KGW. W
obecności zaproszonych gości łamano się opłatkiem i składano
życzenia, a następnie śpiewano tradycyjne polskie kolędy. Nie
zabrakło również popisów recytatorskich Libiążanek deklamujących
wiersze własnego autorstwa.

OPŁATEK

Z

„GROMCANECZKAMI”

Na spotkanie opłatkowe zaprosiły także członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Gromca. Po tradycyjnych życzeniach
„Gromcaneczki” dały koncert kolęd i zaprezentowały przedstawienie o tematyce pasterskiej. Zadbały o podniebienie zaproszonych
gości,
ich jak zwykle smakowitymi wyrobami z własnej kuchni.
16 •częstując
Kurier Libiąski

