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Podziękowanie dla Stanisława
Klimczaka wieloletniego prezesa OSP Libiąż

RAŻY POŻARNEJ W LIBIĄŻU
Mszą Świętą w kościele p.w. Przemienienia
Pańskiego, koncelebrowaną przez księży
Krzysztofa Króla i Dariusza Zonia,
zainaugurowano obchody 80-lecia powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu. Dalszą
część uroczystości już przy remizie na ulicy
Floriańskiej rozpoczął przegląd pododdziałów
strażackich dokonany przez dowódcę
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Powiatowej
Straży Pożarnej w Chrzanowie st. kapitana
Piotra Filipka wraz z druhem Zbigniewem
Dudą – prezesem Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Chrzanowie.
W obecności zaproszonych gości na czele z
Burmistrzem Libiąża Tadeuszem Arkitem i
władzami samorządowymi, Starostą Powiatu
Chrzanowskiego Kazimierzem Boroniem,
Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej
w Chrzanowie st. kpt. Markiem Bębenkiem,
przedstawicielami okolicznych OSP oraz
zaprzyjaźnionych zakładów pracy, a także
sympatyków szacownych jubilatów, dokonano

wręczenia państwowych i resortowych
odznaczeń i wyróżnień w uznaniu zasług
dla ochrony przeciwpożarowej. Otrzymali
je zarówno strażacy jak i osoby cywilne.
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP
RP medal honorowy im. Bolesława Chomicza
nadało Józefowi Jurczykowi z OSP Żarki,
a pozostałymi wyróżnieniami nagrodzono
druhów OSP Libiąż. Złotymi medalami
odznaczono Kazimierę Wołos i Jakuba Guta,
srebnymi Antoniego Lisa i Kazimierza Cygana,
brązowymi Pawła i Adama Ciesielskich,
Henryka Szyjkę, Stanisława Januszkiewicza
i Józefa Piwowarczyka. Uchwałą Prezydium
Zarządu Powiatowego Związku OSP RP
odznakami
„Wzorowych
Strażaków”
uhonorowano Radosława Pactwę, Krzysztofa
Grabowskiego, Pawła Szałaśnego i Jakuba
Leskowa. Oznaki za wysługę lat nadano na
mocy uchwały Zarządu Oddziału MiejskoGminnego Związku OSP. Odznakę za 40letnią służbę otrzymał Henryk Januszkiewicz,

za 30-letnią Jan Klimas, Marek Cygan i Józef
Surówka. Dwudziestolecie pracy strażackiej
święcili Józef Piwowarczyk i Tadeusz Boczar,
za 15 lat pracy dla OSP odznaczono Ryszarda
Saternusa, Jana Wojtala i Kazimierza
Grabowskiego, Dziesięciolecie strażackie
święcili Krystian Ślazyk i Henryk Szyjka, zaś
Michał Kowalczyk, Mateusz Hołys, Mateusz
Burnos i Michał Kozłowski otrzymali odznaki
za pięciolecie służby. nie zapomniano także o
Stanisławie Klimczaku wieloletnim dowódcy
OSP Libiąż, obecnie prezesie honorowym,
któremu Burmistrz Tadeusz Arkit w uznaniu
zasług wręczył list gratulacyjny. – Chciałbym
serdecznie podziękować za tak liczny udział w
naszej uroczystości, za bardzo miłe życzenia
strażackiej pomyślności, za pouczającą homilię
i udzielane nam wsparcie. – podsumował
prezes OSP Libiąż Jan Wojtal.
P.S.

Rys historyczny
Początki libiąskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu sięgają 20 maja 1926 roku, kiedy w Szkole Podstawowej zwołano
zebranie założycielskie w Libiążu Wielkim Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zebraniu tym, w którym wzięło udział 28 osób,
dokonano wyboru Zarządu. Pierwszym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej został Kazimierz Stankiewicz.

Ostatnia szansa !!!
Burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit serdecznie
zaprasza wszystkich inwestorów zainteresowanych
wynajęciem pawilonów na nowym targowisku
miejskim przy ul. Rouvroy w Libiążu –
wybudowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach zadania: „Strefa Aktywności
Gospodarczej przy ulicy Rouvroy w Libiążu”.
Przetarg nieograniczony, ustnym, odbędzie się w
formie licytacji 29 sierpnia 2006r.
o godz. 9.00 na Bar Szybkiej Obsługi
o godz. 9.15 na najem pawilonu murowanego
z przeznaczeniem na działalność usługową lub
handlową o profilu przemysłowym
o godz. 9.30 na najem 28 pawilonów z
przeznaczeniem pod działalność usługową lub
handlowa,
Stawkę wyjściową do przetargu ustala się zgodnie
z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza
Libiąża Nr 441/IV/2006 z dnia 01.03.2006 r. w

wysokości 15,80 zł netto za 1m2 .
Minimalne postąpienie przy licytacji wynosi
0,50zł za 1m2. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium /gotówka/
w wysokości 500,00 zł do dnia 28.08.2006r.
do godz. 14.00 w kasie Miejskiego Zespołu
Administracyjnego przy ul. Paderewskiego 2 w
Libiążu.
Kasa czynna jest od w godzinach od 11.00
– 14.00
Pawilony można oglądać po wcześniejszym
uzgodnieniu
z
Miejskim
Zespołem
Administracyjnym, od poniedziałku do piątku
w godz. 7.15 - 15.15.
Charakterystyka
pawilonów:
Budowle
jednokondygnacyjne,
parterowe
bez
podpiwniczenia, posiadające ściany zewnętrzne i
działowe z płyt warstwowych. Pokrycie dachowe
pawilonów wykonane jest z płyty warstwowej,
obróbka blacharska z blachy ocynkowanej,
odprowadzanie wód opadowych za pomocą

rynien wiszących i rur spustowych. Stolarka
okienna i drzwiowa wykonana jest z PCV.
Pawilony usytuowane pod wiatą o konstrukcji
stalowej
z pokryciem
poliwęglanowym
wyposażone są w instalację wodociągową,
elektryczną, kanalizacyjną, wentylacyjną oraz
cieplną. Do otrzymania ciepłej wody służą
podgrzewacze elektryczne.
Za ogrzewanie
budynków będzie odpowiedzialna miejska sieć
ciepłownicza PEC. Ciepło będzie rozliczane
wg powierzchni, a zużycie energii i wody wg
indywidualnych subliczników montowanych w
każdym pomieszczeniu.
Powierzchnia ścian i podłóg zmywalna.
Na powierzchnię użytkową składa się: sala
sprzedażna, magazyn oraz pomieszczenie
socjalne.
Pomieszczenia handlowo - usługowe wielkości
od 23, 24 m2 do 32,91 m2
Bar szybkiej obsługi - 146, 08 m2
Pawilon murowany – 26, 71 m2

Komentuje Dorota Fudal - administrator targowiska
- Plac usytuowany jest w samym centrum, blisko głównej drogi prowadzącej do Oświęcimia, Chrzanowa i autostrady. To atrakcyjne miejsce na
przystanek i zrobienie zakupów nawet dla przejeżdżających wycieczek, tym bardziej , że w pobliżu staną markety i całość będzie stanowić jeden
obszerny kompleks handlowy. Przestronne parkingi umożliwiają optymalny dojazd do pawilonów zarówno dla klientów jak i sprzedawców.
Zamierzamy również zakupić duży wózek, którym będzie można przewozić towar do sklepów.
Praktycznie wszystkie pomieszczenia, które mamy do zaoferowania w tym przetargu są wyposażone w toaletę, umywalki, instalację elektryczną,
wentylacyjną, cieplną i przede wszystkim bieżącą wodę. Wiata umieszczona nad wszystkimi pawilonami z pewnością umożliwi wygodne
robienie zakupów podczas brzydkiej pogody, jest to również duże udogodnienie dla samych sprzedawców, którzy nie będą musieli okrywać
towaru przed deszczem.
Do tej pory poważnym problemem dla handlowców był brak ochrony po zamknięciu placu. Dlatego wynajmiemy firmę ochroniarską, która
będzie strzec targowiska również nocą.
Istotną informacją dla zainteresowanych przetargiem i podjęciem pierwszej działalności gospodarczej jest możliwość
otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie 11 tys. pożyczki bezzwrotnej.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej : http://pup-chrzanow.pl/content/view/20/118/
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N

owy punkt widokowy na
libiąskich górkach (powyżej ulicy
Urzędniczej) zafundowało naszej
gminie Nadleśnictwo Chrzanów. Nie
jest to jednak budowla ogólnodostępna
spacerowiczom, stanowi natomiast
punkt obserwacyjny, z którego dostrzec
można ewentualne pożary okolicznych
lasów. Dyżury na 32-metrowej wieży
odbywać się będą w czasie dnia - w
miesiącach, w których występuje
zagrożenie pożarowe. Okres obserwacji
obejmować będzie miesiące od kwietnia
do września.

Diego®

Obowiązek rejestracji psów
Urząd Miejski w Libiążu przypomina
o obowiązku rejestracji psów z terenu
gminy. W przypadku kiedy właściciel psa
nie jest już w jego posiadaniu powinien
dokonać wyrejestrowania w Referacie
Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok.
Nr2). Rejestracja i numer dla psa są
bezpłatne.

Kontrole nad wodą

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska
wspólnie z Społeczną Strażą Rybacką
przeprowadziła kontrole akwenów
wodnych. Na stawach w Żarkach,
Szyjkach oraz na rzece Wiśle w rejonie
sołectwa Gromiec sprawdzano wędkarzy
pod kątem posiadanych uprawnień do
połowu ryb. Łącznie skontrolowano
trzydziestu wędkarzy, u których nie
stwierdzono żadnych nieprawidłowości.


Libiąski OPS w programie
„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w
Libiążu informuje, że w nowym
roku szkolnym (w okresie od
września do grudnia 2006 roku)
będzie nadal realizowany program
rządowy “Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
W ramach programu można uzyskać
m.in. pomoc w formie opłacenia
posiłków dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych i gimnazjach,
oraz dla dzieci młodszych
w
przedszkolach.
Z pomocy mogą skorzystać rodziny, w
których dochód miesięczny jest niższy
niż 150% kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy
społecznej tj. w przypadku rodziny
474 zł miesięcznie (od października
br. będzie to kwota 526.50zł).
W I półroczu br. pomocą w formie
dożywiania objętych zostało 207
dzieci ze 116 rodzin.
Rodziny, które chcą skorzystać z
pomocy w formie opłacenia posiłków
i spełniają kryteria dochodowe mogą
się zgłaszać w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Libiążu ul. 9
Maja 2 w poniedziałki w godz. 7.15 17.15 a w pozostałe dni w godz. 7.15
- 15.15. Można również uzyskać
telefonicznie informacje pod nr
telefonu: 627-78-25, 627-51-43,62748-64.

Skutki suszy
W wyniku klęski żywiołowej, która
wystąpiła (czerwiec – lipiec) na terenie
gminy Libiąż poszkodowanych zostało
27 gospodarstw. Ogólna powierzchnia
uszkodzonych upraw rolnych wyniosła
123 hektary. Do tut. Urzędu Miejskiego
wpłynęło 29 wniosków poszkodowanych
rolników. Dwa wnioski odrzucono,
ponieważ nie spełniały wymogów.

Zmiana organizacji ruchu
W
związku
z
interwencjami
mieszkańców ulicy Swojskiej, Klonowej,
Lipowej, Modrzewiowej, Gmina Libiąż
opracowała a następnie zrealizowała
projekt organizacji ruchu w rejonie tych
ulic. Po wprowadzonych zmianach ulica
swojska stała się drogą

z pierwszeństwem przejazdu, a ulica
Klonowa, Modrzewiowa i Lipowa stały
się drogami podporządkowanymi. W
celu wyeliminowania ruchu ciężkich
samochodów w dzielnicy Pniaki na ulicy
Wrzosowej oraz Juniorów wprowadzono
ograniczenie tonażu do 3,5 tony.
Samochody ciężarowe ze względu na
wymiary nie mieściły się na wąskich
drogach, przez co niszczyły (zagniatały)
krawężniki.

Budowa sieci kanalizacyjnej
W ramach Projektu „Gospodarka
wodna w Chrzanowie”, realizowanego z
dofinansowaniem ze środków Funduszu
Spójności, zaplanowano budowę 12
km kanalizacji w Libiążu. Całe zadanie
podzielono na 3 etapy inwestycyjne:
- „Dzielnica Góra” trasa
projektowa przebiegać będzie przez ulice:
Krakowską, Oświęcimską, Sienkiewicza,
Spokojną,
Waryńskiego,
.Szkolną,
Mickiewicza,
Harcerską,
Litewską,
Przyrodniczą,
Grażyny,
Potokową,
Kochanowskiego, Rolną, Chełmińskiego,
Owocową, Malczewskiego, Flasińskiego,
Floriańska, Jagiełły, Batorego, Kazimierza
Wielkiego, Jana III Sobieskiego, Bolesława
Śmiałego, Kopernika, Długosza, Tęczową,
Krasickiego, Kolorową, Reja, Stawową.
„Moczydło
B”
ulice:
Sikorskiego, Brzoskwiniowa, Krakowska,
Rolna i część ul Gromieckiej.
- „Pniaki, Jaworek” ulice: Leśna,
Jaworowa, Górnicza, Pilotów, Szybowcowa
i Księdza Pieli.
Przetarg na wykonanie tego
przedsięwzięcia zostanie ogłoszony do
końca sierpnia, a wykonawca zostanie
wybrany w listopadzie br.
Termin zakończenia robót ustalono według
Decyzj Komisji Wspólnot Europejskich na
31.12.2008 r
Budowa kanalizacji „Moczydło
B” oraz „Pniaki, Jaworek” będzie
realizowana zgodnie z warunkiem
kontraktowym FIDIC żółty, to oznacza,
że wykonawca będzie wykonywał roboty
zgodnie z projektem dostarczonym
przez RPWiK. Natomiast przy budowie
kanalizacji „Dzielnica Góra” wykonawca
będzie zobowiązany wykonać projekt we
własnym zakresie (FIDIC czerwony).
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Pojednać strony
Pracownice libiąskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zalewska i Joanna Banasik zostały mediatorami.

Anna

Mediacje łagodzą lub rozwiązują spory poza wymiarem
sprawiedliwości, omijając stresujące formalności. Ideą tego procesu
jest doprowadzić do dobrowolnego porozumienia stron.
- Mediator jest bezstronnym uczestnikiem rozmowy, patrzy na
sprawę z dystansu, nie jest w nią zaangażowany, więc może skupić
się na kierowaniu dyskusją – mówi Anna Zalewska mediator i
specjalista pracy socjalnej - Pomaga również stronom ustalić ich
priorytety lub znaleźć mniej istotne kwestie, w których możliwe jest
ustępstwo – dodaje Joanna Banasik starszy pracownik socjalny OPS
i mediator ds. karnych zarejestrowany w krakowskim sądzie.
Obie panie należą do Polskiego Centrum Mediacji, którego
filia istnieje już w Oświęcimiu. Teraz ma powstać w Chrzanowie.

- Na razie szukamy odpowiedniego lokalu, Nie może to być miejsce
usytuowane w ramach siedziby sądu czy policji. Mediacja ma
charakter bezstronny i dobrowolny dlatego pomieszczenie, w którym
będzie się odbywać nie może się kojarzyć z oficjalnymi metodami
rozwiązywania konfliktów - stwierdza p. Banasik.
Pracownice OPS zgodnie podkreślają, że niezwykle istotne
jest, by mediator był człowiekiem godnym zaufania, uczciwym,
otwartym na kontakt z innymi, umiejącym słuchać oraz wolnym od
tendencji do oceniania.
Czas trwania seansów mediacyjnych nie jest ograniczony
czy też w jakiś sposób określony. - Trudno określić ilość takich
spotkań, można tylko wyraźnie stwierdzić, że mediacje trwają
zdecydowanie krócej, niż proces sądowy. Ilość i czas konsultacji
zależy od stopnia skomplikowania konfliktu i predyspozycji stron
–wyjaśnia Joanna Banasik.
Do tej pory panie godziły zwaśnione małżeństwa i rodziny
w OPS.
Teraz będą musiały również stawić czoła sprawom sądowym.
A.K.

M

ediacja jest jednym z narzędzi sprawiedliwości naprawczej, a jej źródeł możemy upatrywać w większości religii. Na
kształtowanie się współczesnej koncepcji sprawiedliwości naprawczej ogromny wpływ miały wierzenia rdzennych mieszkańców
Australii i Nowej Zelandii. Do Europy idee te dotarły z Kanady w latach 80, chociaż ich prekursorem był już nieomal 100 lat
temu Leon Petrażycki. W 1989 roku powołano Europejskie Forum na rzecz Mediacji między Ofiarą i Sprawcą i Sprawiedliwości
Naprawczej. W 1999 roku Komitet Rady Ministrów Rady Europy przyjął Rekomendację Rec (1999)19 o stosowaniu mediacji w
sprawach karnych a w 2002 roku Rekomendację Rec (2002)10 dotyczącą mediacji w sprawach cywilnych. W 1995 roku został
powołany Zespół do spraw Wprowadzania Mediacji w Polsce, który w ramach swoich działań przeprowadził eksperymentalne
mediacje w kilku sądach. Już dwa lata później mediacja pojawiła się w Kodeksie postępowania karnego, w bieżącym roku
znalazła swe miejsce również w Kodeksie postępowania cywilnego.

Z troską o mieszkańcach

problemów związanych z kształtowaniem architektury miasta. Komisja
składa się z osób o znaczącym autorytecie i dorobku zawodowym
w zakresie urbanistyki i architektury (tabelka),
dodatkowym atutem jest niewątpliwie fakt, iż są
to osoby, które znają realia miasta, dlatego można
wierzyć, że łatwiej im będzie sprostać potrzebom
jego mieszkańców. Działa bardzo prężnie, co kilka
dni, jako ciało doradcze Burmistrza, spotyka się na
posiedzeniach z włodarzem miasta, aby w sposób
profesjonalny i twórczy udzielać mu wsparcia w
działaniach mających na celu realizacje zadań,
zmierzających do prawidłowego kształtowania
przestrzeni Libiąża.
Zdaniem bardzo aktualnym jest zaopiniowanie
projektu
zmiany
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania Przestrzennego śródmieścia
Libiąża na obszarze osiedla Flagówka. Dlatego też
na jednym z ostatnich posiedzeń dyskutowano na
Na zdjęciu od lewej: Agata Grudzień, Danuta Skuczyńska, Maria Tymosiewicz temat drobnych korekt w istniejącej już koncepcji
– Barańska, Jerzy Kubica
budowy centrum miasta (opracowanej przez mgr inz.
arch. Marta Cierniak), które są niezbędne w realizacji
Zgodnie z wymogami ustawy w czerwcu w Libiążu została powołana
projektu.
Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, która ma na
celu planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz rozwiązanie - Nie chciałbym, żeby mieszkańcy myśleli sobie o nowym centrum, jako
o inwestycji tylko dla nas, urzędników, że chcemy
wybudować kolejny gmach, żeby nam było
Skład Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej: sobie
wygodniej. Centrum ma powstać dla mieszkańców,
żeby to im żyło się lepiej. Chciałbym, aby ratusz
mgr inż. arch. Jerzy Kubica - członek Okręgowej Izby Urbanistów w Katowicach
był centrum wielofunkcyjnym, żeby nie tylko
mgr inż. arch. Maria Tymosiewicz - Barańska członek Okręgowej Izby Urbanistów
mieścił się tam urząd miasta, ale także spełniał rolę
w Katowicach
domu kultury. Dobrze by nie był jedynie czynny
mgr inż. arch. Marta Cierniak - członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów
w godzinach pracy urzędników, tylko cały czas
w Krakowie
otwarty, żeby mieszkańcy idąc wieczorem na spacer
mgr inż. Agata Grudzień - specjalista z zakresu ochrony środowiska
mogli sobie przy okazji wejść tam, aby na przykład
mgr inż. arch. Danuta Skuczyńska – członek Małopolskiej Okręgowej Izby
obejrzeć ciekawą wystawę, iść do biblioteki czy
Architektów w Krakowie (reprezentuje także magistrat w Libiążu)
skorzystać z komputera – wyjaśnia Tadeusz Arkit,
Burmistrz miasta.
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KULTURA
W tęsknocie za sztuką
Dla członów grupy „Kanon” niechętnych długiemu
rozbratowi ze sztuką w sierpniu odbywają się
specjalne spotkania. Podczas zajęć każdy tworzy w
swojej ulubionej dziedzinie. Dominuje malarstwo
olejne, witrażowe i akrylowe, a także rzeźba w glinie.
We wrześniu „Kanon” planuje przeprowadzenie
warsztatów rzeźbiarskich.

W letnim kąciku poetyckim prezentujemy tym
razem wiersz autorstwa Małgorzaty Dęsoł.
Zachęcamy do dzielenia się swoją twórczością
na łamach Kuriera Libiąskiego.

Park Młodości
Uwielbiam spacery po Parku Młodości
Gdzie spotykam znajomych przybyłych gości
Podziwu blask w ich oczach widzę
Tu jest bajkowo i cudnie – słyszę.
Przepiękna fontanna, mosteczek i ławeczki
Śliczne kwiatuszki, źródełeczko i huśtaweczki
W tym otoczeniu nasz Ojciec Święty
Siedzi i duma: jaki ten świat jest niepojęty.
Usiądę i szepnę: jak dobrze tu być
W tym pięknym miejscu znów chce się żyć.

„Libi¹ska Parafia”
odmawiając jeźdźcom
dalszej jazdy.
-Co
to
ma
Wiesław Koneczny lokalny historyk, pisarz,
znaczyć, z takim czymś
poeta, malarz, grafik,
się nigdy nie spotkali
rysownik, autor kilku
–
zastanawiał
się
książek i wielu publikaksiążę i jego kompani.
cji prasowych o tematy- Osłupieni ze zdziwienia
ce historycznej.
jeźdźcy, zeskoczyli z
siodeł i uklękli przed
Po perypetiach związanych z kaplicą, a niektórzy weszli do
nieudanym napadem na zamek środka. Ku swemu zdziwieniu
Lipowiec, książę Żelazny ze zaczęli odmawiać pacierze, co
swym
już
przerzedzonym dawno tego nie czynili, bo
oddziałem
wojów
pędził jakaś niewidzialna siła do tego
z
powrotem
na
Śląsk. ich mobilizowała… I nagle z
Przejeżdżając przez Libiąż ich tych butnych, egoistycznych
konie naraz zatrzymały się i
bezwzględnych
zabijaków
przy kaplicy słynącej cudami, przemienili się w skromnych,
potulnych,
pokutników
błagających Pana Niebios
o przebaczenie. To siła
cudu tej kaplicy p.w.
Przemienienia
Pańskiego
dała
o
sobie
znać,
przemieniając
ich
na
dobrych, religijnych ludzi.
W
roku
1414,
książe, już uczestniczył



po stronie Władysława Jagiełły
w
walkach z Krzyżakami;
przed każdą potyczką wysoko
trzymał sztandar z wizerunkiem
św. Maryi i zawsze pierwszy
intonował pieśń „ Bogurodzica”.
Wspomagał też dobra biskupów
krakowskich na Górnym Śląsku:
w
Kopciowicach,
Chełmie,
Imielinie i Kosztowych. Jego
pobratymcy, aż do zajęcia
Śląska przez Prusy (1740 –
42), też tak czynili. (Książe Jan
II Żelazny zmarł w roku 1424;
został pochowany w Raciborzu
w klasztorze dominikanek –
„Szkic monograficzny miasta
Imienin” – Bernard Kopiec).
Ta kaplica, a potem
drewniany i murowany kościół,
stojący w tym samym miejscu
słynęły cudami. Ślązacy w
tę świątynię bardzo wierzyli;
przez wieki wielu ludzi zza
Przemszy w cudowny sposób
zostało uzdrowionych.
Wiesław Koneczny.

Kurier Libiąski nr 13 2006

CIEKAWOSTKI

Kurier na Lidze Światowej
Nie lada gratką dla miłośników
sportu są mecze siatkarskie Ligi
Światowej
organizowane
w
katowickim Spodku. Około 10
tys. widzów, wspaniała atmosfera
i świetna gra Polaków to idealny
pomysł na spędzenie sobotniego lub
niedzielnego wieczoru – zwłaszcza,
że do Katowic z Libiąża niedaleko.
Na meczach tegorocznej edycji tych
prestiżowych rozgrywek nie mogło
zabraknąć Kuriera Libiąskiego. Już
na trzy godziny przed meczem udało
nam się w hotelu Qubus namówić
kapitana
reprezantacji
Polski,
Piotra Gruszkę do zapoznania się z
ostatnim numerem Kuriera i złożenia
autografu dla naszych czytelników.
Jak się niespodziewanie okazało,
ten dwukrotny uczestnik Igrzysk
Olimpijskich, Mistrz Świata i Mistrz
Europy Juniorów oraz trzykrotny
mistrz Polski bez problemu skojarzył

niedzielnego popołudnia. Kilka
godzin później publiczność w
Spodku oszalała, bo Polska po
wspaniałej grze pokonała USA
3:0 (w meczu sobotnim Polacy
byli górą 3:2). Trybuny tonęły
w biało-czerwonych barwach,
uśmiechach i oklaskach oddanych
kibiców. Doping nie ustawał ani na
moment, a co chwila intonował go

Libiąż. Urodziłem się w Oświęcimiu,
a w Libiążu - o ile się nie mylę przez jakiś czas uczyła moja mama –
powiedział. Pogawędka z mierzącym
205 cm przyjmującym naszej kadry
okazała się miłym początkiem
Kurier Libiąski nr 13 2006

spiker wraz z Dj’em. W przerwach

między setami zabawa była nie
mniejsza, bo widzowie brali udział
w różnego rodzaju konkursach
(np. zagrywki siatkarskie), oglądali
występy tancerek i sami tworzyli
meksykańską falę. Kibice byli tak
żywiołowi, że czasem nie sposób
było usłyszeć własnych myśli.
Nieopisane wrażenia pozostają
również na długo po widowisku,
które jak co roku okazało się
świętem sportowym i sukcesem
organizacyjnym, na którym bawią się
całe rodziny. Takich właśnie imprez
oczekują ludzie i takie właśnie
imprezy z czystym sumieniem
polecamy! Na kolejne mecze Ligi
Światowej w Katowicach trzeba
jednak poczekać do przyszłego
roku. O biletach warto jednak
pomyśleć na około 2 miesiące przed
danym meczem. W tym roku ceny
wynosiły 40 i 60 zł. Wejściówki
można było również kupić tuż przed
meczem u „koników”, ale wtedy
ich wartość wynosiła 100zł. Bez
względu jednak na cenę – to trzeba
zobaczyć!
Diego®
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Plenerowe granie

Potyczki na refleks

Rockowo-reegowy repertuar można
było usłyszeć w piątkowy wieczór
11 sierpnia w ramach koncertu
„pod spadochronem”. Tym razem
na scenie Libiąskiego Centrum
Kultury zaprezentowała się libiąskochełmkowska
formacja
BJCH.
Zespół w obecnym składzie gra od
końca kwietnia br i już dorobił się 15
autorskich kompozycji. Wszystkie
zaprezentowane zostały przed libiąską
publicznością.

W ramach coniedzielnych atrakcji
w Miejskim Ośrodku RekreacyjnoSportowym
rozegrano
turniej
piłkarzyków stołowych. W jedynej
kategorii wiekowej – do lat 16
- najlepszymi okazali się Tomasz
Liszka i Łukasz Bębenek. Drugie
miejsce zajął duet Igor Krzykała
i Kacper Lorek, natomiast trzecie
Maciej i Adrian Borowa. Uczestnicy,
którzy wykazali się najlepszym
refleksem i formą piłkarską otrzymali
pamiątkowe upominki.
Diego®

W Leśn
Parku Niespod

Kolejną wakacyjną atrakcją zorganizowaną
Leśnego Parku Niespodzianek, która odbyła s

Wakacje z książką
W Bibliotece Głównej Libiąskiego Centrum Kultury jak co roku w czasie wakacji
odbywają się „wakacyjne spotkania z książką”. Tam dla dzieci przygotowano
szereg rozmaitości literacko-plastycznych.
Na zajęciach literackich czytane są bajki, baśnie i opowiadania, rozwiązywane
są krzyżówki oraz rebusy. Część plastyczna jest z kolei polem do popisu dla
wyobraźni i artystycznych zdolności dzieci.

obcowały z leśną naturą karmiąc oswojone
największym zainteresowaniem cieszył się p
10
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Leśnym
espodzianek …

Wesołe podwórka z LCK
Ponad 30 uczestników zgromadziło się

anizowaną przez LCK była wycieczka do
ra odbyła się 11 sierpnia br. Dzieci i młodzież

4 sierpnia na placu przy OSP – Libiąż
Wielki, by wziąć udział w konkursach z
nagrodami. Na rozgrzewkę zaoferowano
dzieciom zabawy dla wszystkich, a
następnie rozpoczęto rywalizację parami
w konkurencji rzutów ringo. Tryumfowały
w niej Barbara Smółka i Justyna Norys,
przed Marcinem Klocem i Dominikiem
Smółką oraz Alą Samel i Anetą Stój. W
rzutach do tarczy najmłodszych najlepsi
byli Weronika Korbut, Paulina Dobrzyńska
i Bartek Bogacz. Wyścigi samochodzików
na sznurkach zakończyły się
zwycięstwem Barbary Smółki
a kolejne miejsca zajęli
Patryk Gruszczyński i Maria
Pactwa. Na zakończenie
chłopcy konkurowali w
piłkarskiej
konkurencji
„kapkowania”, a dziewczęta
w kręceniu hula-hopem.

dziewięciu konkurencjach. Spotkanie
rozpoczęto zabawami w berka i
drużynowymi wyścigami. Jako pierwsi
nagrody zdobyli Damian
i
Dawid
Ziajkowie,
którzy w konkurencji
pokonania dystansu w
jak najmniejszej ilości
skoków wspólnie okazali
się najlepsi. Dzieci do lat 6
rywalizowały w zbieraniu
kolorowych kamyków na
czas. Najwięcej znalazło
się w wiaderkach Wiktora
Krzysztofowicza, Wiktorii
Znaleźniak i Patrycji
Cholewy. Konkurs siłowy dla najstarszych
zakończył się zwycięstwem Marty
Czekaj. Mateusz Dziadek tryumfował
w konkurencji przenoszenia piłeczek
tenisowych na łyżeczce. Konkurs kręcenia
hula-hop wygrała Ela Baran, natomiast
w „kapkowaniu” najlepszy był Adrian
Plewka. Ostatnią zabawą podwórka w
Kosówkach były rzuty piłeczkami do
kolorowego pajaca, gdzie wśród maluchów
najlepsza była Patrycja Cholewa.

W Kosówkach instruktorzy
LCK
odwiedzili
najmłodszych 10 sierpnia.
Tam zmagano się w

Warsztaty plastyczne…
… dla dzieci zorganizowano w LCK w
dniach 7-11 sierpnia. Uczestnicy w wieku
5-15 lat każdego dnia poznawali inną
technikę plastyczną. Wykonano „wakacyjne
wspomnienia” w kolażu, papierowe postacie

z bajek, lepiono w glinie, modelowano w
gipsie oraz malowano na szkle. Efekty
warsztatów będzie można podziwiać już
od 2 września w Galerii LCK na wystawie
prac wykonanych podczas tegorocznej
„Akcji Lato”.

oswojone daniele, jelenie i sarny. Jednak
eszył się pokaz lotów ptaków drapieżnych.
Kurier Libiąski nr 13 2006
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Libiąż z ambicjami
Rozmowa
Kuriera
Libiąskiego
z
Magdaleną
Kozak-Walczak,
kierownikiem Wydziału Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Libiążu
Do
Regionalnego
Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013
(RPO) Libiąż startuje jako lider
w grupie chrzanowskich gmin. W
okresie trzech poprzednich lat (20022006) zdobyliście Państwo łącznie
ponad 10 mln zł dotacji unijnej, w
sytuacji gdy następna w kolejności
Alwernia otrzymała prawie o połowę
mniej. Libiąż zdecydowanie wyróżnia
się pod tym względem na tle powiatu
chrzanowskiego i udowadnia, że
potrafi pisać dobre wnioski. Jakie
kryteria musi spełniać „dobrze
napisany wniosek”?
Zielone światło mają głównie te
projekty, które wspierają się na
strategicznych,
długoterminowych
założeniach i są dowodem na to,
że gmina prowadzi przemyślaną
politykę rozwoju. Opieramy się na
strategicznych dla gminy dokumentach
m.in. Strategii Rozwoju, Wieloletni Plan
Inwestycyjny, Lokalnym Programie
Rewitalizacji Libiąża – których
celem jest wyprowadzenie obszarów
kryzysowych na ścieżkę rozwoju.
W oczach ekspertów decydujących
o przyjęciu wniosku, poszczególne
inwestycje, na które udało nam się
zdobyć unijne dofinansowanie były
etapami na drodze do realizacji tego
celu: rozbudowa kanalizacji, budowa
głównej drogi w przyszłym centrum
miasta, strefa aktywności gospodarczej
przy ul. Rouvroy.
Wiele osób skarży się na język, w
jakim napisane są unijne dokumenty.
Państwo chyba nie macie z tym
problemów?
Od samego początku, kiedy zaczęłam
pracę przy wnioskach zauważyłam, że
unijne instytucje zarządzające stworzyły
język i reguły, którym nie sposób
odmówić logiki. Unia Europejska
– zmuszając gminy do tworzenia wizji
rozwoju, a potem planów jej realizacji
– daje im sprawne narzędzia do
planowania i realizacji projektów. Tym
samym uczy myślenia strategicznego.
Jeśli to sobie uświadomimy, wtedy
pod postacią wykresu, tabelki, czy
12

skomplikowanego
zdania
można
zobaczyć konkretną inwestycję, z
której mieszkańcy będą mieli konkretny
pożytek.
Sukces ma zawsze wielu ojców.
To rzeczywiście praca zespołowa. Nad
konkretnym wnioskiem pracuje wiele
osób z poszczególnych wydziałów
urzędu miejskiego i pięć osób ze stałego
zespołu ds. opracowywania wniosków o
dotacje unijne i środki pozabudżetowe.
Oczywiście prace na wnioskami
inicjuje i kieruje nimi Burmistrz.
Należy zaznaczyć, iż Burmistrz
priorytetowo traktuje projekty, które
mogą otrzymać dofinansowanie ze
środków pozabudżetowych.
Zdobyliście już Państwo spore
doświadczenie w pisaniu wniosków
o dotacje unijne. Obecnie jesteśmy
świadkami
„programowania”
okresu 2007-2013. Czy może Pani
wytłumaczyć naszym Czytelnikom,
jakie możliwości stworzy Polsce Unia
w ciągu następnych siedmiu lat?
Nowa perspektywa finansowa Unii
Europejskiej obejmuje lata 2007–2013 i
jest dzisiaj najważniejszym wyzwaniem
dla
regionów
nowych
państw
członkowskich, w tym dla Małopolski.
W tym kontekście mówi się nawet o
szansie na skok cywilizacyjny. Polska
w nowej perspektywie finansowej
będzie największym beneficjentem
środków unijnych spośród państw
członkowskich (otrzyma około 60
mld euro). Pieniądze strukturalne
będą rozdysponowywane w ramach
Programów Operacyjnych: PO Kapitał
Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko,
PO Innowacyjna Gospodarka oraz w
ramach 16 programów regionalnych,
którymi zarządzać będą marszałkowie
województw.
„Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Małopolskiego
na lata 2007-2013” stanie się więc
podstawą do realizacji polityki
rozwoju regionu Małopolski.
To
najważniejszy
dokument
wykonawczy
Strategii
Rozwoju
Małopolski. Mając na uwadze specyfikę
poszczególnych
podregionów,
powiatów i miast program przedstawia
główne priorytety, na które będą
kierowane środki unijne w najbliższych
siedmiu latach. Tutaj można też

odnaleźć sposoby naborów projektów,
preliminarz finansowy w rozbiciu
na lata i poszczególne priorytety,
charakterystykę grup docelowych
projektów oraz kryteria według których
będzie przyznawane dofinansowanie.
W ramach RPO dla Województwa
Małopolskiego na lata 2007 -2013
zapisano
następujące
priorytety,
na które kierowane będą fundusze:
„Warunki dla rozwoju społeczeństwa
opartego na wiedzy”; „Gospodarka
regionalnej szansy”; „Infrastruktura dla
rozwoju gospodarczego”; „Krakowski
Obszar Metropolitalny”; „Spójność
Wewnątrzregionalna”; „Infrastruktura
Ochrony Środowiska”; „Środowisko
kulturowe i przestrzeń regionalna”;
„Współpraca międzyregionalna”.
Jak można zauważyć priorytety te są
bardzo ogólne i dotykają najbardziej
newralgicznych
i
wymagających
wsparcia sfer życia społecznogospodarczego Małopolski. Dokument
RPO jest wciąż projektem, będzie
jeszcze przedmiotem uzgodnień z
Komisją Europejską. To oznacza, że
w chwili obecnej można prowadzić
działania przygotowawcze jedynie
w oparciu o wstępne zapisy tego
dokumentu, które mogą ulec jeszcze
zmianie.
Gdzie będziecie Państwo składać
wniosek o dofinansowanie budowy
centrum?
Projekt kontynuacji budowy centrum
miasta ma charakter ponadlokalny
i będzie składany do Priorytetu 5
RPO: Spójność Wewnątrzregionalna,
działania 5.1. Rozwój miast w
odpowiedzi na ogłoszony przez
Marszałka Województwa konkurs.
Działanie to dotyczy projektów
wynikających
z
Programów
Rewitalizacji. W jego ramach wdrażane
będą projekty służące poprawie jakości
życia mieszkańców, rewitalizacji
zdegradowanej tkanki miejskiej nie
tylko pod względem funkcjonalnym i
technicznym, ale również społecznym.
Aktualnie pracujemy nad założeniami
dotyczącymi wstępnych analiz i studiów
wykonalności, która to dokumentacja
jest wymagana do złożenia przez gminę
wniosku w naborze konkursowym.
Dziękuję za rozmowę.
(Katarzyna Nicieja)
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Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
mieszkańców gminy, którzy już od dawna
dopytywali się o atrakcyjne wzgórza
rozciągające się za kościołem p.w. św.
Barbary, Burmistrz zlecił sporządzenie
planu, który umożliwi przekwalifikowanie
tego terenu na działki budowlane.
- Już ogłoszono przetarg na wykonanie
„Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy Urzędniczej
w Libiążu”. Plan uwzględniać będzie m.in.
zasady obsługi komunikacyjnej, podziału
terenu na działki budowlane i zasady obsługi
infrastrukturą techniczną. Dopiero kiedy
będzie gotowy, wtedy będzie można pomyśleć
o stworzeniu na tym terenie zabudowy
mieszkaniowo-usługowej – mówi mgr inż.
arch. Danuta Skuczyńska, inspektor Wydziału
Architektury i Inwestycji w Libiążu.
Na razie, ze względu na brak odpowiednich
dokumentów, zagospodarowanie tego w pełni
uzbrojonego, 16-hektarowego terenu jest
niemożliwe. Jeśli jednak wszystko poszłoby
zgodnie z planem, już w przyszłym roku,
można byłoby rozpocząć budowę nowego
osiedla domków jednorodzinnych.
MD

Dla Daniela

W sobotni wieczór 05.08 w libiąskiej „Stadninie” zorganizowano koncert charytatywny dla
Daniela Bujaka. Chłopak na skutek wypadku jest sparaliżowany od pasa w dół. Czeka on na
kosztowną operację, której koszt szacowany jest na kwotę 60 tys. zł. Przed nią potrzebne są
trzy równie kosztowne konsultacje po 20
tys zł każda. Aby pomóc w sfinansowaniu
leczenia każdy wchodzący do stadniny
zakupywał cegiełkę. Do godziny
dwudziestej grały zespoły rockowe,
po 21 do zabawy zachęcali DJ-e.
Głównymi organizatorami koncertu byli
znajomi poszkodowanego. Sam Daniel
również pojawił się w „Stadninie”. Na
jego twarzy było widać zadowolenie
z imprezy. Cieszyło go szczególnie to,
że może liczyć na wsparcie kolegów.
Łączna suma, którą zebrano to 2000 tys.
złotych.
MM

Każdy z nas może pomóc Danielowi. Wystarczy wpłacić dowolną kwotę na nr
konta PKO BP 50 1020 5558 1111 1420 0044 Dane do przelewu: Daniel Bujak,
ul Szybowcowa 11, 32-590 Libiąż.

Na koloni w Muszynie
Już od 5 lat
zgodnie z gminnym programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
organizowane są kolonie terapeutyczne. Także w tym

roku libiąski Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla
Osób Uzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie
zorganizował wypoczynek dla uczniów wytypowanych
przez szkoły.
- Całkowity koszt koloni okazał się niemały i wyniósł
26.707 złotych, więc bez pomocy gminy taki wyjazd nie
byłby możliwy. Pieniądze pochodziły ze środków przeciw
działaniu alkoholizmowi. Ale opłaca się inwestować w
profilaktykę, aniżeli potem leczyć objawy choroby – mówi
Kurier Libiąski nr 13 2006

Jerzy Sabuda, pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom.
Celem letniej kolonii terapeutycznej w Muszynie, która
odbyła się od 22.07.06 do 02.08.06, było zintegrowanie
48 dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat z terenu
gminy Libiąż oraz propagowanie wśród
nich zdrowego, trzeźwego stylu życia.
Grupą zajmowali się wykwalifikowani
opiekunowie, przeszkoleni do prowadzenia
programów edukacyjno-profilaktycznych.
Na początku koloni specjalnie dobrane
tematy zajęć miały na celu przede
wszystkim wzajemne poznanie się i
zintegrowanie oraz zbudowanie atmosfery
poczucia
bezpieczeństwa.
Później
uczono dzieci zdrowego stylu życia,
rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
uświadamiano im jakie są pułapki i mity
na temat używek. Przeprowadzano
psychozabawy, zachęcające uczestników
do twórczego myślenia.
- Kładliśmy nacisk na takie zajęcia, ale
obok nich był także czas na bezstroską
zabawę. Program był tak urozmaicony, że
nikt się nie nudził. Grille, ogniska, mecze
siatkówki, spacery, turnieje, zajęcia plastyczne wypełniały
czas do reszty. Piękna pogoda sprzyjała też wycieczkom,
uczestnicy koloni byli w Szczawnicy, zwiedzili zamki w
Czorsztynie i Nidzicy, jechali kolejką w Krynicy Górskiej.
Warunki mieszkaniowe i żywieniowe były wspaniałe. To
wszystko sprawiło, że dzieciaki były zachwycone wyjazdem.
Mamy nadzieję, że także za rok przy wsparciu gminy uda
nam się zorganizować taki wyjazd, bo naprawdę warto –
podkreśla Jerzy Sabuda.
MD
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Janina w V lidze!

Mimo, że piłkarskiej drużynie z
Libiąża nie udało się w meczach
barażowych
zapewnić
sobie
miejsca w nowej V lidze, to i tak
zagra w tej krakowskowadowickiej
grupie.
To miła niespodzianka
dla kibiców, działaczy
i samych zawodników,
którzy pogodzili się już z
grą w VI lidze. Decyzja
o awansie wcale nie była
zaskakująca, niemniej
wyczekiwano
jej
z
niepewnością. Najpierw
bowiem wycofała się
z rozgrywek trzeciej
ligi
drużyna
Heko
Czermnoin. Na to miejsce
wskoczyła Wisła II Kraków
zwalniając automatycznie pozycję
w IV lidze. Do tej przesunięty
miał być Dalin Myślenice (z V
ligi
krakowsko-wadowickiej),
a na jego miejsce dostałby się
Libiąż. Niestety zamiast Dalinu

do IV ligi delegowano Sandecję
II Nowy Sącz (z V ligi, ale
tarnowsko-nowosądeckiej). Zaraz
po tej decyzji okazało się jednak,

że z rozgrywek V ligi wycofa się
drużyna Proszowianki, więc awans
„Janiny” stał się faktem. Drużyna
z Libiąża była bowiem pierwsza w
kolejce do ewentualnej promocji,
ponieważ
zajęła
najwyższe
miejsce spośród drużyn, które nie
awansowały. Pamiętny pojedynek

Na mokrym piasku
Tym razem pod pochmurnym niebem i
na mokrym, libiąskim piasku spotkali
się uczestnicy turnieju siatkówki
plażowej o Puchar Zarządu Powiatu
Chrzanowskiego.
Niespodziewanie
zwycięzcami zostali siatkarze z Krakowa
– Bartosz Olszewski i Adam Księży.
Na drugim stopniu podium uplasowali
się Łukasz Bębenek i Paweł Pawlica,
natomiast na trzecim Sylwester Leśniak
i Kacper Dworniczek (obie pary z
Libiąża). W innym turnieju, tym razem
w Chełmku, z równie dobrej strony
pokazali się zawodnicy z naszej gminy.
Pierwsze miejsce zajęli Michał Matyja i
Maciej Klimas, na czwartym finiszował
wspomniany duet Pawlica/Bębenek.
Zawody w Chełmku były ostatnią szansą
do zbierania punktów rankingowych
14

barażowy z Wróblowianką okazał
się zatem zbędnym. Najważniejsze,
że wcześniej drużynie udało się
„rzutem na taśmę” zająć 5 lokatę
w lidze, dzięki której dziś
można cieszyć się z gry
w mocniejszej V lidze
min. z takimi klubami
jak: Cracovia II, Skawa
Wadowice, Dalin, Górnik
Brzeszcze,
Bolesław
Bukowno.
Walczyliśmy
o ten awans przez kilka
ostatnich tygodni. Teraz
możemy w końcu odetchnąć
z ulgą – mówi prezes klubu
Tomasz Dressler. Kibicom
pozostaje mieć nadzieję, że
zawodnicy wykorzystają uśmiech
losu i oprócz świetnego stadionu
pokażą również dobrą grę w
nowym sezonie.
Diego®
Po pierwszych, dwóch meczach Janina
ma na koncie 1 punkt. Przegrała
w Sułkowicach z Gościbią 3:0 i
zremisowała z Brzeszczami na własnym
boisku 1:1.

w
mistrzostwach
Małopolski. Najlepsi
w
klasyfikacji
zostaną rozstawieni w
finałowym
turnieju,
który odbędzie się 2
września.
Najmłodsi uczestnicy
turnieju w Libiążu
– Bartosz Englert i
Paweł Ciuła z Libiąża
(na pierwszym planie)
mają jeszcze wiele
pracy przed sobą, zanim
dorównają poziomem
do utytułowanych i
starszych
kolegów
Łukasza Bębenka i
Pawła Pawlicy.
Diego®
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Kevin już strzela!!
Już w drugiej kolejce
rozgrywek IV ligi
swoją
debiutancką
bramkę
zdobył
Dawid Chylaszek. Do
niedawna najlepszy
zawodnik GKS Janina
Libiąż przed sezonem
zmienił
barwy
klubowe przenosząc
się
do
MKS-u
Trzebini. Premierowe
trafienie popularnego
„Kevina”
jest
o
tyle cenniejsze, że
zdobyte w pojedynku
derbowym z Fablokiem Chrzanów,
wygranym przez MKS 5:2. Udany
występ Dawid okrasił jeszcze dwiema
asystami przy bramce na 3:1. Warto
dodać, że w tym spotkaniu dwie bramki
zdobył Damian Lickiewicz, który także
jest wychowankiem klubu z Libiąża.
Slavka

Piłka w grze

GKS „Janina” Libiąż (V liga
krakowsko-wadowicka)
Trener: Krzysztof Duch
Przybyli: Jarosław Pieprzyca, Tomasz
Witkowski, Marek Augustynek, Konrad
Galus
(MKS
Trzebinia-Siersza),
Jakub Korba (KS Dąbski – powrót z
wypożyczenia), Tomasz Cygan (KS
Chełmek – powrót z wypożyczenia),
Tomasz Śleziak (Nadwiślanin Gromiec),
Mariusz Klaka (Iskra Klecza), Łukasz
Kłosiński (Przebój Wolbrom).
Dawid

Chylaszek

Kurier Libiąski nr 13 2006

Zwycięska drużyna –
„Chleb z czosnkiem”
Ponad pięćdziesięciu zawodników wzięło udział w młodzieżowym
turnieju piłki nożnej zorganizowanym przez LCK na boisku asfaltowym
w dzielnicy Moczydło. Chłopcy, mający poniżej 16-tu lat, reprezentowali
8 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. W półfinałach
„Siodełko Mętków” zwyciężyło w karnych 1:0 „Białą Gwiazdę” (w
meczu było 1:1), natomiast „Chleb z Czosnkiem” okazał się lepszy od
„Gigancików” 1:0. W meczu o trzecie miejsce „Biała Gwiazda” rozbiła
drużynę „Gigancików” 5:0, a w wieńczącym turniej, meczu finałowym
„Siodełko Mętków” zostało pokonane przez „Chleb z Czosnkiem”
5:1. Duże zainteresowanie podwórkowym graniem świadczy o ważnej
roli piłki nożnej w wakacyjnym życiu młodych chłopców nie tylko z
naszej gminy (w turnieju brała również udział drużyna z Bolęcina).
Diego®

Trzebinia-Siersza), Rafał Socha, Artur
Strycharz (szukają klubu).

Przerwa letnia między sezonami
piłkarskimi trwała zaledwie miesiąc.
Kluby postarały się o uzupełnienia
składów, sami zawodnicy popracowali
natomiast nad różnymi aspektami gry,
by w nowym sezonie powalczyć o
możliwie najwyższe cele. Oto, jakie
zmiany nastąpiły w poszczególnych
drużynach z naszego regionu:

Ubyli:

Podwórkowe granie

(MKS

Nadwiślanin Gromiec (VI liga
wadowicka)
Trener: Wiesław Liszka
Przybyli: Wiesław Liszka (grający
trener – Orzeł Balin), Dariusz Łukaszka
(Unia Kwaczała), Paweł Załobozy (Unia
Oświęcim), Paweł Chandzlik (wznowił
treningi).
Ubyli: Tomasz Śleziak (Janina Libiąż)
Po trzech meczach Gromiec ma na swoim
koncie 5 pkt. Po remisach z Olkuszem
(2:2) i Płazą (1:1) w ostatniej kolejce
Nadwiślanin rozgromił Kwaczałę 6:1.
LZS Żarki („A” klasa chrzanowska)
Trener: Stanisław Dwornik
Przybyli: Przemysław Kurzak, Tomasz
Gębołyś, Adam Latko (KS Chełmek),
Łukasz Głowacz (MKS Trzebinia),
Piotr Szafran, Dominik Kosowski,
Jakub Garlacz, Bartłomiej Bigaj
(wznowili treningi), Jarosław Kosowski
(LKS Jankowice), Kamil Klamka (LKS
Regulice), Ariel Zemirek (LKS Bobrek),

Adrian Szafran (nowo zgłoszony),
Adrian Moskała (powrót z wojska),
Sebastian
Mikuczewski,
Jarosław
Dziuk, Wojciech Dziuk, Michał Nędza,
Bartłomiej Lichota (z juniorów).
Ubyli: Łukasz Bużyk (LKS Bobrek),
Krzysztof Poznański (nie wznowił
treningów), Łukasz Nędza (Olimpijczyk
Chrzanów), Bartłomiej Ptak (Unia
Kwaczała).
W pierwszym wyjazdowym meczu
sezonu Żarki uległy Trzebini II 0:4.
Uwaga: Część zawodników będzie grała
w II-ej drużynie Żarek, która zostaje
powołana z początkiem tego sezonu.
Występować będzie w klasie „C”.
Janina II Libiąż („B” klasa
chrzanowska)
Trener: Przemysław Łuczak
Przybyli: Tomasz Jaśko (z juniorów),
Mateusz Rodziński (nowo zgłoszony)
Nikt nie ubył.
W B - Klasowym debiucie Janina II
zremisowała w Tenczynku 3:3.
Diego®
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AKCJA LATO 2006 - wakacje z LCK
Libiąż

Codziennie:
Dom Kultury w Libiążu - „Klatka LCK”,
siłownia;
Miejski Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy
- basen kąpielowy, brodzik, boisko do gry w
siatkówkę plażową, boisko asfaltowe, korty
tenisowe.
Zajęcia stałe:
„Słoneczne Lato” – zajęcia plastyczne, konkursy, zabawy, turnieje dla dzieci na Placu
Słonecznym w każdą środę wakacji
o godz. 15.00.
Cykl imprez rozrywkowych i sportowych
w MORS - każda niedziela wakacji od
godz. 15.00.
13.08. – 2.09. - „Letnia Galeria Tańca” cz. II
(Park Młodości) godz. 19:00.
23.08 / środa / – HIP HOP – nauka kroków,
układy grupowe
24.08 / czwartek / – AEROBIC – plenerowy
dance aerobic
25.08 / piątek / – LETNIA DYSKOTEKA
„PANA DŻEKA”
26.08 / sobota / – TANIEC TOWARZYSKI
– plenerowy kurs tańców Latynoamerykańskich

28.08/ poniedziałek / - DISCO DANCE
– nauka kroków, układy grupowe
29.08/ wtorek / – AEROBIC – plenerowy
dance aerobic
30.08/ środa / – HIP HOP – nauka kroków,
układy grupowe
31.08/ czwartek / – AEROBIC – plenerowy
dance aerobic
01.09 / piątek / – TANIEC TOWARZYSKI
– plenerowy kurs tańców Latynoamerykańskich
02.09 – FINAŁ – Konkurs tańca – Maraton
Tańca, Pokazy, Plenerowe Disco
Letnie koncerty na „Scenie pod Spadochronem” (szczegóły na afiszach).
Biblioteka: „Wakacyjne spotkania z książką” – w każdy wtorek i czwartek od godz.
15:00
. „Pożegnanie Lata” (Plac Słoneczny)
– 2.09.

Kosówki

Spotkania z młodzieżą w każdy wtorek
i czwartek wakacji w godz. 9:30 – 13:00
(zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia
świetlicowe, gry i zabawy na świeżym
powietrzu, zajęcia modelarskie), „Wesołe
Podwórka”, „Koniec Lata” – 31.08 (wy-

I Dożynki Powiatowe

Dublerzy
produkcja:
Polska 2006
gatunek:
komedia
czas trwania: 114
min.
Seanse w Ale!
Kino:
Od 1.09. do 3.09.
godz. 1900
Cena biletu: 10 zł
Tristan i Izolda
produkcja: USA,
GBR, Niemcy
2006 gatunek:
kostiumowy,
melodramat
czas trwania: 125
min.
Seanse w Ale!
Kino:
Od 8.09. do
10.09. godz. 1900
Cena biletu: 10 zł
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Przedstawicielki trzech kół gospodyń wiejskich z naszej gminy wezmą
udział 3 września w Karniowicach w I
Dożynkach Powiatowych. Uroczysty
wymarsz Korowodu Dożynkowego
sprzed Domu Kultury w Karniowicach do Kościoła p.w. MB Szkaplerznej planowany jest na godzinę 13:30.
W programie m.in. konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, prezentacja artystyczna Kół Gospodyń Wiejskich, biesiada dożynkowa z zabawą
taneczną, prezentacja Gmin Powiatu
Chrzanowskiego oraz produktów lokalnych.

Lato z muzyką organową
i kameralną

W ramach XVI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Kameralnej i
Organowej 3 września w kościele
p.w. Przemienienia Pańskiego w
Libiążu odbędzie się koncert Cracow
Brass Quintet w którym wystąpią
Adam Szymczyk – trąbka, Michał
Warzecha – trąbka, Paweł Dziewoński
– waltornia, Paweł Cielak – puzon,
Jakub Urbańczyk – tuba, Grażyna
Brewińska – słowo o muzyce.

stawa prac plastycznych, rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego, ognisko z kiełbaskami).

Gromiec

„Wesołe Podwórko” – zabawy i konkursy na Placu Zabaw przy ul. Kolonia –
w każdy poniedziałek wakacji w godz.
10:00 – 13:00. Gry i zabawy na boisku
sportowym lub w Świetlicy w każdą środę
wakacji w godz. 10:00 – 13:00
„Pożegnanie wakacji” – 30 VIII (gry, zabawy i konkursy dla dzieci, ognisko z kiełbaskami).

Żarki

Codziennie: zajęcia świetlicowe od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00;
boisko asfaltowe do siatkówki, tenisa
ziemnego i koszykówki, tenis stołowy.
Dożynki Gminne – 27.VIII.

Wesołe Podwórko:

Szyjki - 25.08. - o godz. 11:00
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ODPUST W PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (6 SIERPNIA)

Do kościoła pw. św. Barbary zawitało dwa tysiące
pielgrzymów grupy Bielsko – Żywieckiej. Podczas
postoju mogli wstąpić na chwilę do kościoła,
a także spróbować dań przygotowanych przez
parafian. Nieoceniona była pomoc straży pożarnej
z Moczydła, członków grup parafialnych oraz wielu
G.Z.
sponsorów.

W hołdzie poległym
We wtorek 15 sierpnia, w dniu święta
Wojska Polskiego pod pomnikiem ofiar
wojennych, znajdującym się przy ulicy 1
maja, przedstawiciele libiąskiego hufca
Związku Harcerstwa Polskiego im.
Jarosława Dąbrowskiego złożyli kwiaty.
Komendant Tadeusz Dziwak wraz ze
swoim zastępcą Lucyną Buczek oraz
z harcerkami – Olgą Cygan i Patrycją
Miśkiewicz oddali cześć poległym w walce.
MD

