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O wynikach wyborów samorządo-
wych w gminie Libiąż zadecydo-
wało 9673 spośród 18428 miesz-
kańców z prawem wyborczym. Z 
urn wyjęto 9664 kart, z czego tylko 
3 okazały się nieważne. Z ważnych 
kart do głosowania nieprawidło-
wych okazało się 269. Łączna liczba 
głosów ważnych z formularzy wy-
pełnionych prawidłowo wyniosła 
9392. Libiążanie w zdecydowanej 
większości wyrazili aprobatę dla 
działań dotychczasowego sternika 
gminy obdarzając go 6775 głosami 
zaufania. Drugi w wyścigu o fotel 
burmistrza Andrzej Olszowski uzy-
skał poparcie 1523 osób, a kolejni 
kandydaci Antoni Gut i Kazimierz 
Mrowiec zdobyli odpowiednio 776 
i 318 głosów.                      Slavka

Wybory samorządowe

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Libiąż za udział w wy-
borach samorządowych oraz obdarzenie mnie zaufaniem i poparciem, dzięki któremu 
mam zaszczyt objąć urząd Burmistrza na najbliższą kadencję. Dziękując wyborcom 
z Libiąża, Żarek i Gromca pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań w rzetelnej, 
odpowiedzialnej pracy dla dobra wszystkich mieszkańców i dalszego rozwoju naszej 
małej Ojczyzny. Jednocześnie dziękuję wyborcom za poparcie kandydatów do Rady 
Miejskiej z Ugrupowania Samorządowego „Nasza Gmina – Libiąż 2000 Plus”.

Z wyrazami szacunku 

                                                              

Skład nowej Rady Miejskiej: 
Benio Stanisław, 58 lat, (Ruch Samorządowy Gminy Libiąż) – 94 głosy
Bigaj Stanisław, 49 lat, (Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus) – 126 głosów 
Bogacz Tadeusz, 69 lat, (Forum Jedności) – 132 głosy	
Cygan Marek, 45 lat, (Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus) – 142 głosy
Derendarz Dariusz, 43 lata, (Wspólny Libiąż) – 162 głosy
Gucik Bogusław, 48 lat, i (Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus) – 156 głosów	
Gut Kazimierz, 45 lat, (Wspólny Libiąż) – 183 głosy
Kozub Tadeusz, 53 lata, (Forum Jedności) – 130 głosy 
Latko Bogumiła, 46 lat, (Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus) – 130 głosów
Łaski Henryka, 55 lat, (Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus) – 128 głosów	
Ławczys Halina, 48 lat, (Wspólny Libiąż) – 152 głosy	
Myrdko Krystyna, 56 lat, (Wspólny Libiąż) – 186 głosów
Olszowski Andrzej, 45 lat, (Ruch Samorządowy Gminy Libiąż) -195 głosów	
Pietruszka Jan, 54 lata, (Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus) – 117 głosów
Poznańska Grażyna Elżbieta, 45 lat, (Ruch Samorządowy Gminy Libiąż) 
– 149 głosów
Sibik Józef, 65 lat, (Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus) – 89 głosów
Skupień Antoni, 54 lata, (Ruch Samorządowy Gminy Libiąż) – 112 głosów	
Sroka Zygmunt, 41 lat, (Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus) – 149 głosów	
Wiażewicz Antoni, 50 lat, (Ruch Samorządowy Gminy Libiąż) – 180 głosów	
Zemirek Jan, 59 lat, (Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus) – 104 głosy
Zywar Wiesław, 46 lat, (Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus) – 82 głosy	

Do Rady Powiatu Chrzanowskiego 4 mandaty zdobyli:
Kozik Krzysztof, (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 681 głosów
Luboń Sławomir, (KW Platforma Obywatelska RP) – 517 głosów
Pająk Jan, (KW Platforma Obywatelska RP) – 1167 głosów
Zimny Tadeusz, (KWW Wspólny Powiat Chrzanowski) – 269 głosów

Składam serdeczne podziękowania wyborcom za poparcie mojej 
kandydatury do Sejmiku Wojewódzkiego.
Pomimo aż 4154 Waszych głosów nie uzyskałam mandatu radnej 
sejmiku, ale ten wynik traktuję jako zobowiązanie do dalszej 
wytężonej pracy na stanowisku z-cy burmistrza Libiąża.	 	 	
                                    Z poważaniem: 

                                                                              Maria Siuda
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To zdecydowanie najlepsze targo-
wisko w całej Małopolsce i najpo-
ważniejszy projekt zrealizowany jak 
do tej pory w całym województwie 
– stwierdził Marszałek Samorzą-
du Wojewódzkiego Janusz Sepioł, 
trafnie charakteryzując oddaną 
do użytku 17 października br. naj-
większą jak do tej pory inwestycję 
Libiąża, finansowaną w głównej 
mierze z funduszy unijnych. 
Całkowity koszt budowy targowiska 
to 9.200.000 zł, z czego 6.500.000 
zł to środki europejskie, 900.000 
zł z budżetu państwa, a 1.800.000 
zł z kasy gminnej. Znalazło się tu-
taj 66 pawilonów pod zadaszeniem, 
13 pawilonów wolno stojących i bar 
szybkiej obsługi, dając łącznie moż-
liwość gospodarowania 80 podmio-
tom. Dogodny dojazd, 130 miejsc 
parkingowych to dodatkowe atuty 
tego miejsca. 
- Inwestycja, którą właśnie oddaje-
my ma swój początek w roku 1999, a 
więc jeszcze w poprzedniej kadencji 
samorządu, a także w poprzednim 
wieku. Żartobliwie można by po-
wiedzieć, że ciągnęła się wiekami. 
– rozpoczął ceremonię otwarcia bur-
mistrz Tadeusz Arkit. - Kiedy zaczę-
liśmy projektowanie tej inwestycji, 
wizja realizacji była daleko skrom-
niejsza od obecnej, chociażby dlate-
go, ze dużo skromniejsze były środki 
finansowe, jakimi mogliśmy dys-
ponować. Okazało się, że z nowym 
XXI wiekiem pojawiają się nowe 

możliwości, weszliśmy do Unii Eu-
ropejskiej, co pozwoliło nam, a na-
wet nakazało, myśleć po nowemu. To 
nowe myślenie spowodowane było 
przede wszystkim świadomością, że 
trzeba przygotować dobry projekt, 
taki, który uzyska uznanie ekspertów 
i dzięki temu otrzymamy wsparcie 
ze środków Unii Europejskiej. Aby 
spełnić te wymagania należało za-
projektować targowisko na miarę 
XXI wieku – nowoczesne, zadaszo-
ne, z parkingami, strzeżone. Taki 
właśnie projekt oddajemy dzisiaj do 
użytku. Każdemu, kto chciał, stwo-
rzyliśmy możliwości przeniesienia 
się na nowe targowisko, organizując 
dla tych osób przetarg ograniczo-
ny. Wszystkim, którzy rozpoczynają 
działalność w tym miejscu życzę, 
aby nigdy nie brakowało tutaj klien-
tów. Jestem też przekonany, że ten 
obiekt będzie dobrze służył naszym 
mieszkańcom, którzy będą mogli tu-
taj dokonać wygodnie zakupów, ale 
też przy tej okazji spotkać się i po-
rozmawiać w ładnym i estetycznym 
otoczeniu.
W imieniu mieszkańców gminy bur-
mistrz Libiąża podziękował wszyst-
kim, którzy przyczynili się do po-
wstania tego nowoczesnego obiektu, 
poprawiającego wizerunek miasta, 
spełniającego również dużą rolę 
promocyjną: pracownikom i podwy-
konawcom firmy Concret z panem 
prezesem Zbigniewem Boczkow-
skim za profesjonalizm i rzetelność, 

firmie Inwestprojekt z panią prezes 
Barbarą Stoch za nadzór inwestorski 
i za wzorowe prowadzenie tej budo-
wy, projektantom z firmy Architek-
toniczno Budowlanej „Architraw” 
na czele z panią Dorotą Filipczyk 
oraz pracownikom libiąskiego magi-
stratu za perfekcyjne przygotowanie 
tej inwestycji do realizacji pod nad-
zorem wiceburmistrza Jacka Latko 
i kierownika Wydziału Inwestycji 
Jana Głucha.
 Na koniec serdeczne podziękowania 
składam na ręce Marszałka Janusza 
Sepioła za pomoc i przekonanie nas 
do przygotowania dużego projektu. 
Dzięki pracy samorządu wojewódz-
twa pod Pańskim kierownictwem 
możemy cieszyć się z faktu, że Ma-
łopolska jest regionem, w którym 
najlepiej są wykorzystywane środ-
ki pomocowe z Unii Europejskiej, 
przez co i mały Libiąż może cieszyć 
się dużymi pieniędzmi. Panie Mar-
szałku, pragnę też powiedzieć, że w 
miarę jedzenia apetyt rośnie. Przy-
gotowujemy kolejny duży projekt, 
dużo większy swoim zakresem finan-
sowym od obecnego, a właściwie go 
kontynuujemy – mówię oczywiście o 
budowie Centrum Miasta. Wyrażam 
nadzieję, że za kilka lat mieszkańcy 
naszej gminy będą mogli uczestni-
czyć w kolejnym dużym wydarzeniu 
zmieniającym oblicze Libiąża, ale 
także Małopolski – podsumował T. 
Arkit.   PS

Targowisko na europejskim poziomie!
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Z okazji Święta Edukacji Narodowej 12 
października br. w LCK odbyła się akade-
mia w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Gromcu.
Na uroczystość przybyli nauczyciele, eme-
ryci, dyrektorzy, pracownicy gminnych 
szkół i przedszkoli, przedstawiciele samo-
rządu, władz miasta, MZA, oraz Małopol-
skiego Kuratorium Oświaty: wicekurator 
Agata Szuta, wizytatorzy Ewa Baran i Jo-
lanta Knapik .
Występowi uczniów przygotowanemu pod 

Święto Edukacji Narodowej 

Dzień Nauczyciela w Żarkach
W piątek, 13 października w Zespole Szkół w Żarkach uroczyście 
obchodzono święto nauczyciela. Uczniowie klas III i VI SP oraz III 
Gimnazjum przygotowali występy, m.in. w humorystyczny sposób 
przedstawili galerię nauczycieli uczących w szkole. Autorkami 
scenariusza imprezy były uczennice klasy III Gimnazjum: Katarzyna 
Dubaj i Justyna Zastawnik. Nad całością czuwały opiekunki 
Samorządów Uczniowskich SP i Gimnazjum: 
Jadwiga Szumniak – Zdanek (nauczyciel matematyki), Lidia 
Matuszewska (nauczyciel języka polskiego) oraz Barbara Dachowska 
(nauczyciel fizyki i chemii). Po występach zaśpiewał zespół 
„Wrzos” ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Przyjaźń”. 
Przygotowano także słodki poczęstunek, na który zaproszono 
również emerytowanych nauczycieli, a także pracowników szkoły.  

MD

Rozmowa z Agatą Szutą –  I Małopol-
skim Wicekuratorem Oświaty
Kurier: Jak postrzegane jest libiąskie 
szkolnictwo w Małopolskim Kurato-
rium Oświaty?
Zauważyłam, że libiąskie placówki od-
noszą duże sukcesy w konkursach ar-
tystycznych i  zawodach sportowych. 
Jeżdżę dużo po małopolskich szkołach 
i muszę przyznać, że na szczególną 
uwagę zasługuje bardzo wysoki poziom 
wszelkiego rodzaju imprez i przedsta-
wień w wykonaniu dzieci. Najlepszym 
przykładem jest dzisiejsza akademia 
przygotowana przez szkołę podstawo-
wą w Gromcu, którą charakteryzowały 

nieprzeciętne umiejętności aktorskie 
uczniów.
A czy sprawdziany wiedzy, np. egza-
miny gimnazjalne są obiektywnym 
wykładnikiem skuteczności pracy 
jednostek dydaktycznych?
Żadnej szkoły nie powinno się oceniać 
na podstawie sprawdzianów czy też 
egzaminów gimnazjalnych, ponieważ 
placówka nie wybiera sobie uczniów 
i najczęściej trafiają do niej dzieci o 
zróżnicowanych umiejętnościach. Naj-
ważniejszym punktem wpływającym na 
dobrą opinię szkoły jest przede wszyst-
kim zaangażowanie nauczycieli, dyrek-
torów i wszystkich pracowników bazy 

dydaktycznej w pracę z wychowankami. 
W libiąskich placówkach oświatowych 
widać to zaangażowanie, widać ten trud 
włożony właśnie w pracę z dziećmi.
Czy są jeszcze inne czynniki warun-
kujące prawidłowy rozwój szkół ?
Oczywiście niezwykle ważna jest rów-
nież pomoc i wkład organu prowadzą-
cego, który inwestuje środki w popra-
wienie warunków pracy oświaty. Tutaj 
należy wymienić m.in. zasługi władz 
miasta i rady miejskiej, którzy dokła-
dają wszelkich starań, by w możliwie 
najlepszy sposób wspierać libiąskie 
placówki.               
    AK

kierunkiem Jolanty 
Kosowskiej, Jolanty 
Dęsoł – Szczerbow-
skiej oraz Renaty 
Malickiej towarzy-
szyły śpiew, taniec i 
zabawne skecze.  
Święto pracowników 
oświaty to również 
odpowiednia okazja 
do uhonorowania 
najbardziej zasłu-
żonych nauczycieli. 
Medalem Komisji 
Edukacji Narodo-

wej zostali nagrodzeni: 
Małgorzata Kołodziej, 
Elwira Duda, Maria 
Smolińska – Baran, 
Ilona Lech – (Gimna-
zjum nr 2). 
Danuta Korycik, Alek-
sandra Bakalarz, Le-
okadia Rzechowska 
-(Szkoła Podstawowa 
Nr 3).

Dorota Lelito, Mariola Korcz, Kazimiera 
Gucik - Zespół Szkół w Żarkach. 
Jolanta Kosowska, Jolanta Dęsoł-Szczer-
bowska, Jadwiga Michalik, Renata Mali-
cka, Krystyna Zielińska - (Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Gromcu). 
Nagrodę burmistrza otrzymali: Bożena 
Sucherek - Gimnazjum Nr 1, Anna Stan-
kiewicz - Szkoła Podstawowa Nr 2, Alina 
Bańkowska - Szkoła Podstawowa Nr 4 z 
Oddziałami Integr., Hubert Szumniak - Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu, Do-
rota Lelito - Zespół Szkół w Żarkach, Ma-
riola Latko - Przedszkole Samorządowe Nr 
4, Elwira Duda - Gimnazjum Nr 2, Tomasz 
Słowik - SP Nr 3, Agnieszka Waligóra - PS 
Nr 1, Mariola Baca - PS Nr 2.            AK				
																																																			

- WIEŚCI  Z GMINY -
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Konferencja 
w Katowicach

Na zaproszenie Związku Miast Pol-
skich burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit 
uczestniczył 20 października w Kon-
ferencji pt. „Dobre praktyki w wyko-
rzystywaniu funduszy unijnych przez 
miasta”. Podczas spotkania w kato-
wickim Domu Kultury „Koszutka” 
przedstawiciele Sosnowca, Jastrzębia 
Zdroju, Rybnika, Bielsko-Białej oraz 
Żor omówili doświadczenia w wyko-
rzystaniu środków unijnych. Przed-
stawioną przez T. Arkita prezentację  
multimedialną „Strefy Aktywności 
Gospodarczej przy ulicy Rouvroy 
w Libiążu” Związek Miast Polskich 
uznał za ciekawą i godną polecenia. 

Gminna delegacja w 
Rouvroy 

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich 
z Żarek, Gromca i Libiąża reprezen-
towały naszą gminę podczas Dni Kul-
tury we francuskim miasteczku Rouv-
roy. Zaproszona przez mera Jean’a 
Haja 15-osobowa delegacja przedsta-
wiła repertuar, na który złożyły się tra-
dycyjne polskie przyśpiewki przyjęte 

przez miejscową publiczność owacją 
na stojąco. Podsumowaniem wystę-
pu libiążan było wspólne wykonanie 
z chórem z Rouvroy (goszczącym w 
Libiążu w 2005r) piosenek „Szła dzie-
weczka do laseczka”, „Kukułeczka”, 
„Góralu czy ci nie żal”, „Poszła Karo-
linka do Gogolinka”. Podczas kilku-
dniowego pobytu w Rouvroy przed-
stawiciele naszej gminy uczestniczyli 
w spotkaniu z lokalnymi władzami i 
członkami Towarzystwa Francusko-
Polskiego oraz zwiedzili Rouvroy, 
Lille i Paryż.

Odnowiona hala
Wymianę całej stolarki okiennej i montaż 
480 siedzisk objął remont hali sportowej 
przy ul. Górniczej w Libiążu. 
Koszt wymiany okien wyniósł 1890 tyś 
500 zł. To zadanie zostało zrealizowane 
wspólnie z gminą Libiąż, która przekazała 
na ten cel dotacje w kwocie 100 tys. zł.
 W ramach tego przedsięwzięcia wymie-
niono również drzwi wejściowe. Wyko-
nawcą była firma z Kielc: Przedsiębior-
stwo Budowlano – Remontowe „Budrem”
Siedziska typu Nowanta/1 w kolorze żółto 
niebieskim bez oparć z tworzywa dostar-
czyła i zamontowała firma „ Refect Sport” 
Modernizacja Obiektów Sportowych z 
Warszawy. Wartość tego zamówienia wy-
niosła 26.000 tyś. 
-	Wykonawcy wywiązali się z umowy i za-
kończyli modernizację przed ustalonym 
terminem. Ostatecznie hala została odda-
na do użytku 25 października br. – pod-
sumowała Klementyna Kłeczek dyrektor 
Wydziału Inwestycji Starostwa Powiato-
wego.                                      AK

Bezpieczny Libiąż
 Libiąska policja i Straż Miej-
ska podjęły działania prewencyjne 
zmierzające do poprawy bezpieczeń-
stwa na terenie gminy. Akcja pod kryp-
tonimem „Porządek” była przeprowa-
dzana od 16 do 29 października i objęła 
przede wszystkim osiedla Flagówka i 
Górnicze. Działania były prowadzone 
w godzinach nocnych przy wykorzysta-
niu przewodnika z psem. Odbywały się 
również służby łączone dzielnicowych 
z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.  
Głównymi zadaniami podejmowany-
mi przez policjantów i strażników były 
nasilone kontrole w miejscach zagrożo-
nych występowaniem przestępstw,  na-
silenie kontroli pojazdów, szczególnie w 
porze nocnej, eliminacja nietrzeźwych 
zakłócających ład i porządek publiczny, 
obserwacja terenów przyszkolnych w 
celu zneutralizowania zagrożeń wśród 

dzieci i wyłonienia osób z trudnościami 
wychowawczymi.  
O Efektach akcji mogli przekonać się 
dziennikarze z lokalnych gazet na spe-
cjalnie zorganizowanym dla nich patro-
lu 27 października br. 
Objeżdżając miasto opustoszałymi uli-
cami w piątkowy wieczór spotkaliśmy 
zaledwie kilku osób spożywających 
alkohol w miejscu publicznym przy 
osiedlu Górniczym oraz dwóch nietrzeź-
wych w rejonie stadionu, którzy zostali 
ukarani za wulgarne słownictwo. Nawet 
w barach, w których do tej pory docho-
dziło do niebezpiecznych incydentów 
panował błogi spokój. 
-	Wyeliminowanie drobnej przestępczo-
ści najbardziej uciążliwej dla mieszkań-
ców gminy jest naszym głównym celem. 
Nasz plan operacyjny jak widać przy-
niósł pozytywne efekty, w rejonie obję-
tym działaniami ilość czynów karalnych 
w czasie akcji zmniejszyła się o 64 % w 
porównaniu do poprzedniego miesiąca 

–mówi nadkomisarz Tomasz Piech i 
zastępca komendanta libiąskiej policji. 
– Poza drobnymi wykroczeniami właści-
wie nie zarejestrowaliśmy żadnych prze-
stępstw, dlatego działania będą w miarę 
możliwości cyklicznie powtarzane – do-
daje p.o. komendanta Straży Miejskiej 
Grzegor Widor.  

AK

Na zdjęciu patrol łączony: 
przewodnik Tomasz Kurmanowski wraz z 
psem policyjnym  i  p.o. komendanta SM 
Grzegorz Widor.

- WIEŚCI  Z GMINY -
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Dzień Seniora
Międzynarodowy Dzień Osób 

Starszych, przypadający na 1 października 
został ustanowiony przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w 1990 roku. Od tej pory, 
podobnie jak na całym świecie, także i w 
Polsce wszystkie organizacje seniorskie 
obchodzą to święto. O święcie seniorów 
nie zapomnieli włodarze miasta - burmistrz 
Tadeusz Arkit oraz jego zastępca Jacek 
Latko, którzy przybywają na każde ze 
spotkań z gorącymi życzeniami.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
„Przyjaźń” z Żarek urządziło spotkanie w 
tamtejszej strażnicy.
W Zespole Szkół w Libiążu zorganizowało 
imprezę Stowarzyszenie Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów „Zgoda”.
-	U nas bawiło się aż 109 osób – podkreśla 
przewodniczący stowarzyszenia Edward 
Iwaniak.
Koło Emerytów i Rencistów nr 6 z Libiąża 
Międzynarodowy Dzień Seniora świętowało 
w tutejszym lokalu Eurocafe.
-	 Bawiliśmy się w gronie 35 osób tak jak 

pozostałe stowarzyszenia do późnych godzin 
nocnych, bo było tak fajnie, że żal było się 
rozchodzić – mówi przewodnicząca koła 
Julia Szalonek – Takie imprezy są dla nas 
seniorów bardzo ważne, w szerszym gronie 
człowiek zawsze czuje się bardziej potrzebny, 
a niestety w dzisiejszym świecie czasem 
zapomina się o ludziach starszych. Trzeba 
pamiętać, że kiedyś każdy z nas będzie 
musiał się zmierzyć ze swoją jesienią życia, 
która może być pogodna i radosna.     

MD

Hodowcy podsumowali sezon
Tradycyjne wręczenie pucharów i dyplomów 
dla najlepszych zakończyło sezon lotowy 
w libiąskim oddziale Polskiego Związku 
Hodowców  Gołębi Pocztowych.  Na 
spotkaniu 14 października uczczono także 
pamięć zmarłego w kwietniu tego roku 
Zdzisława Kosowskiego – pierwszego 
prezesa i współzałożyciela PZHGP w Libiążu. 
W tym roku gołębie członków organizacji 
wzięły udział w 14 lotach konkursowych. 
Odległości jakie pokonywały wahały się w 
przedziale od 100 do 830 kilometrów. – Loty 
konkursowe zaczynają się w tzw. punkcie 
zbornym, który w naszym wypadku lokujemy 
tuż przy naszej siedzibie przy ul. 25 Stycznia 
w Libiążu. – wyjaśnia Stanisław Kumala z 
komisji rewizyjnej PZHGP Libiąż. – Stąd po 
wcześniejszym „skoszowaniu” wywozimy je 
do miejsc docelowych, skąd ptaki wykonują 

powrotne loty orientacyjne w specjalnych 
mocowanych na nogach obrączkach. Z nich 
odczytujemy potem czas lotów każdego z 
ptaków i w ten sposób wyłaniamy najlepszych 
hodowców. 

Prowadzona jest klasyfikacja w kategoriach 
gołębi dorosłych i młodych. W pierwszej z 
nich w 2006 roku tryumfował Edward Lelito 
przed Krzysztofem Polankiem, Franciszkiem 

Szyjką, Stanisławem Kumalą i Mieczysławem 
Januszykiem. W drugiej czołowa piątka 
hodowców to Krzysztof Polanek, Edward 
Lelito, Zbigniew Gucik, Stanisław Kumala 
i Andrzej Lichota. - Gołębie starsze, czyli te 
powyżej jednego roku życia, wykonują loty 
konkursowe w okresie od maja do końca 
lipca. Z kolei ptaki młodsze to te, które loty 
konkursowe (od połowy sierpnia do końca 
września) wykonują w roku urodzenia. – 
tłumaczy S. Kumala, który w oddziale pełni 
także funkcje obliczeniowca. Po okresie 
lotów na gołębie członków koła PZHGP 
czeka zasłużony odpoczynek. Już w grudniu 
rozpoczyna się okres wystawowy, podczas 
którego libiąscy hodowcy prezentować 
będą swoich podopiecznych na szczeblach 
okręgowych oraz centralnych.         

 Slavka

Ekologiczna tradycja

„Święto Drzewa” na stałe wpisało się 
w kalendarz wydarzeń ekologicznych 
przeprowadzanych na terenie gminy 
Libiąż. Podczas tegorocznej akcji 19 
października 2006r. libiąscy Pszczelarze 
wraz z Ligą Ochrony Przyrody 
oraz Stowarzyszeniem Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów „Zgoda” 
posadzili 50 lip, 50 śnieguliczek oraz 
50 szt. krzewów o nazwie amorfa. 
Libiąskie wzgórze Lipie z roku na rok 
pięknieje głównie dzięki zaangażowaniu 
Pszczelarzy, którzy od 1991 roku 
zajmują się zagospodarowaniem 
terenu o powierzchni 1,3 hektara. Do 
tej pory rosło tam ok. 150 szt. drzew i 

krzewów miododajnych. Każdorazowo 
do akcji nasadzeń włączali się także 
okoliczni mieszkańcy. W 2004 roku 
do akcji sprzątania i nasadzeń na 
Lipiu dołączyło Koło Ekologiczne z 

Gimnazjum nr 2 z opiekunką Martą 
Jarską, a od ubiegłego roku dołączyło 
Koło Ligi Przyrody nr 1 w Libiążu pod 
przewodnictwem Barbary pczyńskiej.                                              

PS

- KURIER LIBIĄSKI - 
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Widziane z balkonu – FELIETON           
 

Przeprowadzka
Skarpety nowością pachnące, 

kalafior nie mniej świeży, dżinsy 
jeszcze nie wytarte i owoce rumiane. 
Pawilony towarem  wypchane, lud 
okolic targować się pędzi. Ruszył na 
dobre handel w strefie aktywności 
gospodarczej. Kto na tym zyskał? 
Spieszę z wyjaśnieniem: 

Kierowcy się cieszą, bo znacznie zmaleją 
szanse potrącenia przechodnia na ulicy 1-go 
maja. Bywało nieraz, że nabywca-kaskader, 
uradowany zakupem świeżutkich jajek, tak 
prędko biegł pochwalić się żonie o jednym 
gratisowym, że nieświadomie przebiegał po 
masce przejeżdżającego samochodu. Dopiero 
przy jajecznicy docierało do niego, że ma dwie 
wycieraczki wbite do brzucha i kawałki przedniej 
szyby w plecach. 

Potencjalni nabywcy produktu targowego 
też ręce zacierają. W kolejkach stojąc już ulicy 
przecinać nie muszą. Wcześniej też torby zakupami 
wypchać nie mogli, bo 5 kilo ziemniaków, w 
tłumie niesione, piszczele łamało w ciasnocie 
mijanych współ-kupującym. Szczęście, że do 
MCM-u po ratunek niedaleko było…

Wreszcie sprzedawcy. Na ten czas nikt 
im nie będzie deptał po pieczarkach i innych 
ofertach. Pieniądz też zupełnie cięższy napłynie 
do nowego lokum. Nawet jeśli miejscowi portfeli 
handlowcom nie wypchają, - zrobią to turyści, 
bo taki plac przyjadą oglądać z dalekich krajów. 
I niech drży Oświęcim, że przybysze ze wschodu 
w Libiążu wszystkie pieniądze zostawią... 
Przygotujcie więc drodzy handlowcy przelicznik 
waluty, bo nie tylko w złotych przyjdzie Wam 
resztę wydawać. 

My, spacerowicze, - ćwiczmy polską 
gościnność zatrzymując pędzące zza granicy 
autokary. Wspomóżmy napływ obcego kapitału 
wskazując uśmiechniętym Azjatom, gdzie libiąskie 
Las Vegas zgrabnie funkcjonuje. Ja rozłożę 
kolczatkę przy wjeździe na Rouvroy. Jeśli ktoś 
chce się przyłączyć do akcji, niech przestrzeliwuje 
opony, blokuje rondo lub łapie ich na stłuczkę. 
Japończycy są zawsze pogodni, więc nie 
zaszkodzi im chwila finansowego zapomnienia 
na libiąskim placu... 

Dawid Chylaszek

Koncert charytatywny
Zespoły rockowe Kid A, Flinck i Wonder Nights 
zagrały w sobotę 21.10.2006 w koncercie chary-
tatywnym na rzecz Hospicjum im. św. Józefa w 
Chrzanowie. Imprezę zorganizowali wspólnie 
Libiąskie Centrum Kultury i chrzanowskie Sto-
warzyszenie Przyjaźni Miastu. Głównym celem 
koncertu była promocja Hospicjum, niosącego 
pomoc w miejscu zamieszkania potrzebujących. 
Działalność organizacji zainteresowała wstępnie 
kilkoro potencjalnych nowych wolontariuszy. Po-
nadto udało się zebrać kwotę 330 zł na bieżące 
wydatki placówki.                                        PS 

SŁOWACKIE ODWIEDZINY
W dniach 28 i 29 października w parafii p.w. Św. Barbary 
gościł młodzieżowy chór „Zbor Maryi” ze słowackiej 
Trsteny. - W tym mieście corocznie w lipcu odbywa się 
renomowany międzynarodowy festiwal chórów „Spiewame 
Maryii”, w którym parokrotnie braliśmy udział – mówi 
dyrygent libiąskiego chóru „Canticum Canticorum” Piotr 
Ciuła - By umocnić znajomość, która powstała podczas tych 
festiwalowych spotkań, postanowiliśmy zaprosić naszych 
przyjaciół do Libiąża. Podczas wizyty młodzież m.in. innymi 
odbyła wycieczkę do Krakowa oraz zwiedziła sztolnię przy 
kopalni Janina. A w niedzielę, wspólną polsko-słowacką 
Mszę Świętą w kościele św. Barbary uświetniła pięknym 
śpiewem i znakomitym koncertem.                                    
	 	 	 	 	 	 MD
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Nagroda dla libiąskiego dyrygenta
Piotr Ciuła założyciel i dyrygent chóru 
Canticum Canticorum otrzymał powiatową 
nagrodę artystyczną w kategorii anima-

tora kultury podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu, która odbyła się 26 października 
br.  Inicjator i organizator działalności chó-
ru oraz dziecięcego zespołu „Arka Ciułego”, 

pomysłodawca i wykonawca wielu 
wydarzeń kulturalnych (np. Biesiady 
Patriotyczne 11 listopada, szopki no-
woroczne, spotkania okolicznościowe z 
okazji świąt lokalnych i państwowych, 
koncerty i programy artystyczne) został 
nominowany do nagrody na wniosek 
Libiąskiego Centrum Kultury, w którym 
czytamy:…Kwalifikacje, pomysłowość, 
promocyjny wydźwięk działalności p. P. 
Ciuły stanowią o jego wyjątkowym zna-
czeniu i roli w życiu kulturalnym gminy 
Libiąż. Każdy występ chóru stanowi wy-
darzenie artystyczne przyciągające setki 

słuchaczy…  Chór Canticum Canticorum 
powstał w roku 1990 z inicjatywy Piotra 
Ciuły i ówczesnego proboszcza parafii ks. 
Mariana Bylicy. Zalążkiem chóru był kil-
kuosobowy młodzieżowy zespół wokalny. 
Przez okres l 0 lat chór został zaproszo-
ny na 250 koncertów. Sam zorganizował 
ich 30. Występowała w kraju i za granicą 
( m.in. Francja, Niemcy, Słowacja).  W 
swoim repertuarze posiada 150 opraco-
wanych utworów o różnej tematyce może 
się również poszczycić wydaniem w roku 
ubiegłym pierwszej płyty pt: „Canticum 
Conticorum”.  90-cio osobowa grupa chó-
rzystów to środowisko kilku pokoleń, które 
oprócz śpiewu zajmuje się aktywnie sztuka-
mi plastycznymi: malarstwo, rzeźba, cerami-
ka.                                                              AK
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CANTICUM CANTICORUM  
W  WARSZAWIE

W dniach 7 i 8 października w Warszawie odbył się 
VI Ogólnopolski Konkurs Chórów Kościelnych 
Caecilianum 2006. W imprezie biorą udział najlep-
sze profesjonalne chóry w Polsce, dlatego już samo 
uczestnictwo w niej dla libiąskiego chóru z parafii 
p.w. Św. Barbary  było ogromnym wyróżnieniem. 
Tym bardziej cieszy zdobycie przez „Canticum 
Canticorum” VI miejsca.
-	 Konkurs rozgrywał się w III etapach, a między 
nimi odbywały się koncerty w warszawskich koś-
ciołach – mówi dyrygent Piotr Ciuła – Przeszliśmy 
do II etapu, w III zabrakło nam zaledwie kilka 
punktów, by znaleźć się w czołówce, szóstej pozy-
cji. Jesteśmy dumni z tego co osiągnęliśmy, wydaje 
mi się, że uczestnictwo w tak prestiżowym konkur-
sie wiele nas nauczyło, bo dla nas najważniejsze 
było także to, że każdy z uczestników mógł podejść 
do jurorów, którymi byli wybitni muzycy i osobiście 
porozmawiać z nimi o niedociągnięciach, poprosić 
ich o rady, jak śpiewać coraz lepiej. Wskazówki te 
na pewno przydadzą się nam w dalszej pracy.	

Gdy opadły emocje konkursowe, chórzyści wyko-
rzystując wolny czas, zwiedzili stolicę. Najmilej 
wspominają relaksujący spacer po Łazienkach. Po-
dziwiając zabytkowe budowle: Zamek Myśliwski, 

Pałac Na Wodzie, Pomarańczarnię, Pomnik Chopi-
na i Belweder zregenerowali siły, aby po powrocie 
mieć zapał do dalszej pracy.                         

Międzynarodowa
 współpraca

Zespół Szkół w Libiążu przystą-
pił kilka miesięcy temu do programu 

Socrates Comenius.   Dzięki dotych-
czasowym licznym kontaktom zagra-
nicznym placówka nie miała kłopotów 
ze znalezieniem szkół partnerskich w 
Belgii, Szwecji, Estonii, Norwegii, 
Włoszech i Niemczech. Wraz z nimi 
ustalono wytyczne projektu, napisa-
no aplikację, której przyjęcie wiązało 
się z przyznaniem grantu z Unijne-
go Programu Edukacyjnego Socrates. 
Wspólne przedsięwzięcie zatytułowa-
ne: „Strategie Wsparcia i Pracy Ze-
społowej” ma na celu wypracowanie 
praktycznych narzędzi dydaktycznych, 
służących rozwojowi pracy zespoło-
wej oraz wypracowanie metod, które 
nauczyciele będą mogli zastosować w 
pracy z uczniami posiadającymi prob-
lemy emocjonalne. 
Program Comenius jest projektem trzy-
letnim. W trakcie pierwszych dwóch lat 
jego trwania we współpracę między-
narodową zaangażowani będą głów-

nie nauczyciele,  natomiast w trzecim 
roku trwania projektu z każdej szkoły 
wytypowani zostaną uczniowie, którzy 
będą mogli wyjechać do zagranicznych 
szkół partnerskich.
W dniach 12-18 października w miej-
scowości Elva w Estonii odbyło się 
pierwsze spotkanie nauczycieli ze szkół 
uczestniczących w projekcie. Zespół 
Szkól reprezentowany był przez dy-
rektor szkoły Bogumiłę Buchałę	 oraz	
nauczycieli pracujących nad projek-
tem Wandę Jarczyk	oraz	 	Agnieszkę 
Król. Spotkało się tam 23 nauczycieli 
z sześciu państw europejskich w celu 
poznania systemów nauczania w po-
szczególnych krajach i szkołach oraz 
pracy nad zagadnieniami pracy zespo-
łowej nauczycieli. Była to doskonała 
szansa na porównanie metod nauczania 
oraz warunków pracy nauczycieli w 
poszczególnych szkołach, a także po-
znanie metod edukacji interkulturalnej. 
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Najważniejsze inwestycje :
Budowa strefy aktywności gospodarczej 
przy ul. Rouvroy w Libiążu.
Zadanie realizowane w latach (2004 – 
2006).
W ramach zadania wybudowano kompleks 
handlowo- usługowy „targowisko miejskie”, 
w skład którego wchodzi:
wiata przykryta poliwęglanem z 66 stoi-
skami handlowymi, 13 obiektów kubatu-
rowych, bar szybkiej obsługi, sanitariaty, 
budynek obsługi targowiska, drogi dojaz-
dowe pow. 2 106 m2, parkingi o łącznej 
powierzchni 836 m 2. Całość jest ogro-
dzona, obsadzona zielenią (pow. 108 m2) 
i monitorowana.
Kontynuacja budowy infrastruktury 
pod Centrum Miasta. (2004- 2006).
W ramach inwestycji zrealizowano: budo-
wę parku miejskiego, panoramę Libiąża, 
ciągi piesze wraz z oświetleniem, fontannę 
na Placu Słonecznym oraz nasadzanie zie-
leni i małą architekturę.

Zadania z zakresu kultury 
fizycznej, sportu i oświaty:

* Kontynuacja budowy świetlicy w Ko-
sówkach. (2003-2004), wartość inwestycji: 
169 000, 00 zł. W ramach realizacji zadania 
oddano do użytku część parteru budynku o 
powierzchni 136, 8 m2.
*	 Budowa boiska rezerwowego. (2003-
2005).
W ramach zadania wybudowano boisko do 
gry w piłkę nożną - nawierzchnia trawiasta 
o wymiarach 91 x 45 m na terenie ośrodka 
rekreacyjno – sportowego przy ul. Piłsud-
skiego.
* Przebudowa bazy rekreacyjno – spor-
towej na terenie sołectwa Żarki w rejonie 
ulic Klubowej i Ikara. ( 2005 – 2006).
W ramach zagospodarowania pod kątem re-
kreacyjnym tereny przy boisku sportowym i 
w rejonie źródełka Ikar. Ponadto zbudowano 
zadaszoną trybunę na boisku do piłki nożnej 
oraz boksy dla zawodników rezerwowych.
*	Przebudowa bazy rekreacyjno – sporto-
wej przy ul. Traugutta w Gromcu.( 2005- 
2006).
Zagospodarowano tereny przy boisku spor-
towym oraz zbudowano zadaszoną trybunę, 
boksy dla zawodników rezerwowych, wy-
konano również rekultywację nawierzchni 
boiska do piłki nożnej.
* Przebudowa obiektów rekreacyjno 
– sportowych przy ul. Piłsudskiego w Li-
biążu. ( 2005).
Wykonano roboty budowlane związane z 
przebudową obiektów sportowych wraz z 
regeneracją trawiastej nawierzchni boiska, 
w tym między innymi przebudowę trybu-
ny głównej, pomieszczeń użytkowych pod 
trybuną, ogrodzenia, chodników i dojść do 
trybuny głównej. Ponadto opracowano do-
kumentację projektową na dalszą moderni-

zację obiektu.
* Przebudowa terenów zieleni na obsza-
rze gminy Libiąż w tym:
Tereny zieleni na oś. Górniczym, obszar 
ulic Chrzanowskiej i Juniorów, teren przy 
rondzie „pod Białym”, przebudowa parku 
przy ul. Placu Zwycięstwa. (2005- 2006).
W ramach inwestycji wykonano ciągi pie-

sze, elementy małej architektury (ławy , ko-
sze) fontanny , rzeźby, dokonano nasadzenia 
zieleni. 
* Budowa pomnika Jana Pawła II w Par-
ku Młodości. (2005- 2006).
W ramach zadania wykonano kompozycję 
pomnikową z zagospodarowaniem terenu i 
oświetleniem. 

Zadania z zakresu infrastruk-
tury i usług komunalnych:

* Cmentarz Komunalny. (2003 – 2006).
W ramach zadania wykonano drogę dojaz-
dową do cmentarza o dł 170 m szer. 5 – 6 m 
o pow. 3560 m2, ogrodzenie z bramą wej-
ściową, altanę śmietnikową, oświetlenie 

oraz cztery kwartały pod pochówek na 476 
grobów.
* Budowa dróg dojazdowych do garaży 
przy ul. Urzędniczej.
Zadanie realizowane w latach 2003 – 2004.
W ramach zadania wykonano nakładkę asfal-
tową dróg dojazdowych do garaży o pow. 
2.596 m2 wraz z oświetleniem, chodniki dł. 
35 m oraz schody terenowe dł. 75 m.
	*	Chodnik przy ul. Struga w Żarkach.	
( 2003).
W ramach zadania wybudowano chodnik z 
kostki brukowej betonowej wraz z odwod-
nieniem ulicy na odcinku od ul. Kadetów do 
ul. Reymonta.
Parking przy ul. Słowackiego. (2004).
W ramach zadania wybudowano parking 
pow. (692 m2) wraz z drogą dojazdową i 
chodnikami ( pow. 336 m2).
* Kanalizacja przy ul. Fedry. ( 2003).
 W ramach zadania wykonano górną war-
stwę podbudowy oraz nakładkę asfaltową 
na całej ulicy po robotach kanalizacyjnych 
– 1638 m 2 drogi.
*	 Parking przy ul. Ściegiennego w Żar-
kach. (2004 – 2006).
Wybudowano parking na 40 miejsc posto-
jowych o nawierzchni z drobnowymiarowej 
kostki betonowej.
*	Przebudowa ul. Juniorów, Wrzosowej i 
Sportowej ( 2005).

Zabudowano nawierzchnię asfaltową na 
powierzchni 1200 m2 oraz chodniki na po-
wierzchni 250 m2.

Zadania realizowane wspólnie 
z województwem małopolskim, 
powiatem chrzanowskim i gmi-

ną Chrzanów
* Modernizacja drogi 780. (2003).
W ramach zadania opracowano dokumen-
tację projektową przebudowy drogi 780 i 
w kolejnych latach realizowane są odcinki 
nowych chodników na terenie Żarek przy 
ul. Kościuszki, na terenie Libiąża przy ul. 
Krakowskiej.

Podsumowanie kadencji 2002- 2006
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*	Modernizacja drogi 933.
Zadanie realizowane od 2003.
W ramach realizacji zadania wykonywane są 
nowe bądź przebudowywane istniejące od-
cinki chodników wzdłuż ul. Chrzanowskiej, 
Oświęcimskiej i Beskidzkiej.
* Dotacja dla gminy Chrzanów na rekon-
strukcję zabytkowego dworu w Drogini.
Zadanie realizowane od 2003 roku.
	
*	 Wykonanie projektu przebudowy 
skrzyżowania ulic: 1- Maja, Jaworowa, 
Górnicza, Sikorskiego.
Zadanie zrealizowane w 2004 roku. 
*	 Przebudowa chodnika przy ul. Sikor-
skiego. (2004 ).
W ramach zadania przebudowano chodnik 
na odcinku od ul. Orzechowej do Kocha-
nowskiego.

* Budowa chodnika przy ul. Nadwiślań-
skiej w Gromcu ( 2005).
Wybudowano chodnik wraz z odwodnie-
niem o powierzchni 1312 m2

* Remont chodnika przy ul. Orkana 
(2005). Przeprowadzono remont chodnika o 
powierzchni 300 m2.
* Remont hali sportowej ( 2006)
W ramach zadania wymieniono okna i za-
montowano plastikowe siedziska.
*	 Budowa chodnika przy ul. Astronau-
tów	
(2006).  
Wykonane zostanie 600 m chodnika.

	Zadania realizowane wspólnie 
z województwem małopolskim 

* Modernizacja wałów przeciwpowodzio-
wych. 
Gmina Libiąż partycypowała w kosztach 
projektu modernizacji wałów na rzece Wi-
śle.
Modernizacja została wykonana przez Ma-
łopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy w 
Oświęcimiu.

Doposażenie Ochotniczych Straży 
Pożarnych

Fiat Ducato dla OSP Moczydło i OSP Gro-
miec. Lublin 3 N dla OSP Gromiec.
Star L 70 dla OSP Moczydło.
Pozyskane środki pozabudżetowe
Libiąż liderem w pozyskiwaniu środków 
unijnych:
- Budowa kanalizacji dzielnic: Góra, Mo-
czydło, Pniaki –Jaworek.
- Budowa strefy aktywności gospodarczej 
przy ul. Rouvroy w Libiążu.

Inne osiągnięcia pozabudżetowe
* Nagrody i wyróżnienia:
2004 r. „Mądra Gmina” – 3 miejsce
2004 r. „ Samorządowy Oskar” dla Burmi-
strza Libiąża Tadeusza Arkita, Nagroda im. 
Grzegorza Palki.
2006 r. Trzy Korony Małopolski – 1 miejsce

oprac. AK

Praca Rady w liczbach
Ilość sesji 49 w tym 45 sesji zwyczajnych, 3 se-
sje uroczyste ( z okazji 35 – lecia nabycia przez 
Libiąż praw miejskich , 15 – lecia samorządu te-
rytorialnego oraz 25 – lecia Solidarności).
1 sesja nadzwyczajna ( dla uczczenia pamięci 
zmarłego Ojca Świętego).
Sesja najdłuższa- 5 h 45 min
Sesja najkrótsza – 1h
Podjęte uchwały – 269 w tym:
77 uchwał stanowiących akt prawa miejscowe-
go.

Posiedzenia, kontrole oraz wizje 
w terenie komisji Rady Miejskiej 

w Libiążu
Cztery komisje RM odbyły łącznie 383 
posiedzenia. Najwięcej, bo aż po 97 razy, 
spotykali się członkowie Komisji ds. 
Komunalnych i Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych. 90 posiedzeń odbyła Komisja ds. 
Planowania i Budżetu Gminy, a o jedno mniej 
miała na swoim koncie Komisja Rewizyjna. 
Jej członkowie przeprowadzili 33 kontrole w 
zakresie działalności burmistrza, jednostek 
organizacyjnych i pomocniczych gminy. Wizje 
lokalne najczęściej przeprowadzała Komisja 
ds. Komunalnych (38 razy), Komisja Oświaty i 
Spraw Społecznych czyniła to 21 razy, Komisja 
ds. Planowania i Budżetu Gminy piętnastokrotnie, 
a Komisja Rewizyjna ośmiokrotnie.

Działalność uchwałodawcza Rady 
Miejskiej IV kadencji w skali lo-

kalnej i ponadlokalnej

 Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej:
* Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców w celu akty-
wizacji gospodarczej gminy Libiąż.
Data uchwalenia: 18 marca 2005 r.

* Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości nowych inwestycji w zakresie 
budownictwa terytorialnego na terenie gminy 
Libiąż
Data uchwalenia: 18 marca 2005 r.
* Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości nowych inwestycji w zakresie 
budownictwa terytorialnego na terenie gminy 
Libiąż.
Data uchwalenia: 18 marca 2005 r.

Pomoc w zakresie edukacji:
* Uchwała w sprawie zasad przyznawania sty-
pendiów.
Data uchwalenia: 4 czerwca 2004 r.
Współfinansowanie zadań z zakresu właści-
wości innych terytoria samorządu terytorial-
nego:
* Uchwała w sprawie dotacji celowej dla Powia-
tu Chrzanowskiego na 

a) remont chodnika przy ul. Orkana w 
Libiążu – wielkość dotacji: 27 tys. 
zł.

b) przebudowę skrzyżowania ulic: 
1 Maja , Górniczej, Sikorskiego, 
Jaworowa, Ks. Pieli – wielkość 
dotacji: 15 rys. zł.

c) budowę chodnika przy ul. 
Nadwiślańskiej w Gromcu – 
wielkości dotacji : 38 tys. zł.

Data uchwalenia : 26 marca 2004r.

* Uchwała w sprawie pomocy finansowej dla 
Powiatu Chrzanowskiego na przebudowę chod-
nika przy ul. Sikorskiego w Libiążu – wielkość 
dofinansowania: 10 tys. zł.

Data uchwalenia: 20 sierpnia 2004 r.
* Uchwała w sprawie dotacji celowej dla Woje-
wództwa Małopolskiego na przebudowę chod-
ników przy ul. Chrzanowskiej, Oświęcimskiej w 
Libiążu – wielkości dotacji: 200 tys. zł i Koś-
ciuszki w Żarkach – wielkość dotacji: 45 tys. zł.
Data uchwalenia uchwał: 26 marca 2004 r.

* Uchwała w sprawie pomocy finansowej dla 
Województwa Małopolskiego na przebudowę i 
modernizację drogi wojewódzkiej nr 780
Data uchwalenia:
25 kwietnia 2003 r.- wielkość dofinansowania : 
70 tys. zł.
25 lutego 2005 r. – wielkość dofinansowania: 
120 tys. z.ł
2 września 2005 r. wielkość dofinansowania: 
225 tys. zł.
26 kwietnia 2006 r. – wielkość dofinansowania: 
352 570 zł.

* Uchwała w sprawie pomocy finansowej dla 
Powiatu Chrzanowskiego na:

a) budowę chodnika przy ul. 
Astronautów w Żarkach – wielkość 
dofinansowania: 100 tys. zł.

b) remont hali sportowej w Libiążu 
– wielkość dofinansowania: 100 tys. 
zł.

Data uchwalenia: 16 grudnia 2005 r.
* Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Małopolskiego na 
przebudowę chodnika z zatokami autobusowymi 
przy drodze wojewódzkiej nr 933 – ul. Beskidzka 
– wielkość dofinansowania: 165 244 tys. zł.
Data uchwalenia: 8 września 2006 r.

Rozwój Gminy
* Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2005 – 2015”
Data uchwalenia: 14 października 2005 r.
* Uchwała w sprawie przyjęcia „ Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Libiąż”.
Data uchwalenia: 14 października 2005 r.
* Uchwała w sprawie przyjęcia „ Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Libiąż”. 
Data uchwalenia: 10 listopada 2005 r.
* Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu 
Rozwoju Miejscowości Żarki i Gromiec”.
Data uchwalenia: 24 maja 2006 r.

oprac. AK

Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej



Kurier Libiąski nr 17 200612

Goście z Freiburga

Już po raz 11 grupa młodzieży nie-
mieckiej z Freiburga, zaprzyjaźniona 
z Katolickim Stowarzyszeniem Wy-
chowawców w Libiążu, przyjechała 
w odwiedziny w ramach trwającej od 
dziesięciu lat wymiany między tymi 
szkołami. W tym roku, w dniach 6 – 14 
października Liceum Ogólnokształcą-
ce KSW zaoferowało swoim uczniom 
z klasy drugiej oraz ich partnerom ze 
Szkoły Św. Urszuli we Freiburgu takie 
atrakcje jak: „Panorama Racławicka”, 
wrocławski Rynek i Ostrów Tumski, 
czy zrekonstruowany średniowiecz-

ny gród we Wrocławiu, Kopalnia Soli 
w Wieliczce, zabytki Krakowa oraz 
Muzeum Auschwitz. Uczniowie z LO 
KSW, pod kierunkiem nauczyciela hi-
storii, Romana Issakiewicza, musieli 
solidnie przygotować się z przeszłości 
i obecnego stanu Wrocławia, ponie-
waż to oni sami byli przewodnikami 
młodych Niemców po mieście i jego 
zabytkach. Następne dni młodzież 
niemiecka spędziła już w rodzinach 
swoich partnerów wymiany na terenie 
Libiąża i Chrzanowa. Tradycyjne spot-
kanie w Urzędzie Miasta odbyło się 
10 października, tym razem z zastępcą 
burmistrza - Jackiem  Latko.                                               

- WIEŚCI SZKOLNE -

Oficjalne przedszkolaki
Do uroczystości pasowania na star-
szaka, która odbyła się 17 paździer-
nika w Przedszkolu Samorządowym 
nr 4 w Libiążu, przystąpiło 47 dzieci. 
Maluchy przygotowane przez panie 
nauczycielki Krystynę Sasor, Mariolę 
Latko oraz Krystynę Pawłowską zapre-
zentowały rodzicom krótkie występy.                     

MD

11 listopada w Żarkach
W Zespole Szkół w Żarkach obchody 
Narodowego Święta Niepodległości roz-
poczęto już w czwartek  09. listopada br. 
Uroczystą akademię w wykonaniu dzieci 
z II klas gimnazjalnych i Zespołu Śpie-
waczego „Wrzos” przy Stowarzyszeniu 
Emerytów i Rencistów zorganizowali: 
Magdalena Doległo oraz Jakub Kosow-
ski.  Występujący uczniowie przedstawi-
li ważne fakty historyczne oraz wykazali 
się znajomością poezji opiewającej wal-
ki Polaków o niepodległość.
Po części oficjalnej wszyscy zostali za-
proszeni na poczęstunek i biesiadę, na 
której wspólnie śpiewano pieśni patrio-
tyczne. 

AK

Patriotyczna wystawa

Obchody Dnia Niepodległości w SP 
2 przebiegły w niekonwencjonalny 
sposób. Nikt nie mówił wierszem 
i nie śpiewano patriotycznych 
pieśni. Zamiast tradycyjnej 
akademii nauczyciele wraz z 
uczniami przygotowali ekspozycję 
upamiętniającą to ważne dla Polaków 
święto. Wystawę mieli okazję zobaczyć 
wszyscy uczniowie wraz z rodzicami 
oraz grupy z zaprzyjaźnionego 
Przedszkola nr 1. Nad przygotowaniem 
i przebiegiem uroczystości czuwały 
Anna Krawczyk – Pycia, Katarzyna 
Ślęczkowska i Magdalena Lelito.	

Fizyka nie jest taka trudna
Ewelina Gradek z Gimnazjum Nr 1 
w Libiążu zakwalifikowała się do 
organizowanego przez Południo-
wy Koncern Energetyczny Finału 
Konkursu „Zielona Akademia”, 
który odbędzie się Teatrze Śląskim 
w Katowicach. Tematyka zmagań 
obejmowała zagadnienia dotyczące 
produkcji energii elektrycznej i bu-
dowy elektrowni. Nad przebiegiem 
szkolnego etapu konkursu czuwała 
Lucyna Rybak. 
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- WIEŚCI SZKOLNE -

Libiąska młodzież uczciła 
Dzień Papieski

Dnia 17 października młodzież libią-
skich szkół wyruszyła po raz trzeci na 
rajd „Szlakiem Libiąskich Kapliczek” 
organizowany przez nauczycieli Gim-
nazjum nr 2 w Libiążu – ks. Czesława 
Bogdała, Annę Hoffmann i Ilonę Lech.
Celem odbywającej się corocznie im-
prezy jest uczczenie rocznicy wyboru 
Karola Wojtyły na Papieża, zapoznanie 
z dziejami libiąskich kapliczek, pozna-
nie jesiennego krajobrazu miasta i inte-
gracja młodzieży. W każdym roku jest 
inna trasa.
W rajdzie wzięła udział rekordowa 
liczba drużyn – 20, ze wszystkich libią-
skich szkół podstawowych i gimnazjów. 
Trasę pokonało 390 uczestników z 33 
opiekunami. Najmłodsi – kl. 2 – szkoła 
podstawowa, najstarsi kl. 3 gimnazjum. 
Start rajdu miał miejsce przy Gimna-
zjum nr 2 w Libiążu. Na trasie ucznio-
wie poznali 9 przydrożnych kapliczek i 
jedną w lasku na Smolarni. Zakończenie 
odbyło się przy Krzyżu na Lipiu. Tam 
młodzież mogła, odpocząć i wysłuchać 
pieśni religijnych. Pierwsze miejsce za-
jęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 

3 w Libiążu.
Wszystkie grupy 
zostały nagrodzone 
pracami wykona-
nymi na zajęciach 
kola plastycznego 
w Gimnazjum nr 
2 oraz słodycza-
mi ufundowanymi 
przez LCK, ZNP 
i Radę Rodziców 
przy Gimnazjum nr 
2. 

PRZYJEMNE 
Z POŻYTECZNYM

Szkolne Koło PCK działające w 
Gimnazjum Nr 1 w Libiążu zorga-
nizowało dla uczniów klas pierw-
szych rajd integracyjny połączony 
z pokazami udzielania pierwszej 
pomocy. 
W ośrodku rekreacyjno – sportowym 
na Szyjkach odbyła się symulacja 
wypadku rowerowego. Pomocy po-
szkodowanym udzielali uczniowie 
przeszkoleni podczas zeszłoroczne-
go kursu udzielania pierwszej pomo-

cy, organizowanego w Gimnazjum 
Nr 1. Po opatrzeniu rannych i zabez-
pieczeniu miejsca wypadku wezwali 
karetkę i przekazali poszkodowanych 
Ratownikom Służb Maltańskich.Na-
stępnie dla każdej uczestniczącej w 
rajdzie klasy zostały przygotowane 

stanowiska, gdzie uczniowie mogli 
poznać i przećwiczyć: zasady bada-
nia fizykalnego, zasady sztucznego 
oddychania i masażu serca (ćwicze-
nie przeprowadzano na fantomach), 
postępowanie przy złamaniach i 
skręceniach. Ponadto młodzież 
szczegółowo zapoznała się z wypo-

sażeniem karetki pogotowia, a także 
wzięła udział w pokazie udzielania 
pierwszej pomocy ofiarom wypadku 
samochodowego. 
W pokazach pomagali ratownicy z 
Chrzanowskiego Oddziału Służby 
Maltańskiej, którzy bezinteresownie 
ofiarowali swój czas i udostępnili 
profesjonalny sprzęt medyczny.
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Iwona Siuda: 
Jestem tu po raz 
pierwszy.
I jakie są wrażenia?
Podoba mi się, jest 
miło i sympatycznie.
Jak dowiedziała się 
pani o tej imprezie?
Powiedzieli mi zna-

jomi, którzy byli tu w ubiegłym roku.

- KULTURA - 

Biesiadny fenomen!
Uroczystości przy pomnikach poległych 
oraz msze święte w intencji ojczyzny. 
Tak w większości miejscowości w Pol-
sce obchodzone jest najważniejsze ze 
świąt państwowych. Na tym tle zde-
cydowanie wyróżnia się Libiąż, gdzie 
oprócz tradycyjnych honorów należ-

nych Świętu Niepodległości Narodowej 
od 1999 roku mieszkańcy spotykają się 
na Biesiadach Patriotycznych. 
Pomysłodawcą takich obchodów dnia 11 
Listopada jest Tadeusz Arkit. Organizacji 
Biesiad podjęło się Libiąskie Centrum 
Kultury. Pierwsze dwie  tego typu impre-
zy odbyły się w auli Zespołu Szkół. W 
2001 roku goszczono w LCK, by na ko-

lejną edycje ponownie powrócić 
do auli ZS. Rosnące zaintereso-
wanie „patriotycznym biesiado-
waniem” sprawiło, że konieczne 
stało się znalezienie większego 
lokum. Wybór padł na halę spor-
tową, która od 2002 roku została 
oficjalnym miejscem spotkań. 
Biesiady Patriotyczne łączą w 
sobie akcenty patriotyczne z ele-
mentami lokalnymi. Wszystko 
to traktowane wesoło i radoś-
nie, rokrocznie daje możliwość 

do znakomitej zabawy. Niepowtarzalny 
klimat obchodów rocznicy wyzwolenia 
kreują występy artystyczne, wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych i bie-
siadnych, ciekawe konkursy, poczęstunek 
i wiele innych elementów. Spotkania w 
tak wielkim gronie dają także możliwość 
godnej oprawy nagradzania stypendiami 
Burmistrza wyróżniającej się w gminie 
młodzieży. Libiąskie Centrum Kultury 
przy tej okazji statuetkami „Pegazów” 
honoruje osoby i instytucje wspierające 
działalność kulturalną. Warto nadmienić, 
że do przygotowań nierzadko włączają 
się gminne organizację społeczne. Od 
2004 roku organizatorzy postanowili te-
matyzować imprezy; bawiono się już po 
„wojskowemu”, rok temu biesiadowano 
na górniczą nutę, a teraz motywem prze-
wodnim była straż pożarna.   

																																				Slavka

11.XI. w Libiążu
Uroczysta msza święta w intencji Ojczy-
zny w kościele pw. Przemienienia Pań-
skiego i złożenie kwiatów pod Grobem 
Nieznanego Żołnierza na cmentarzu 
parafialnym rozpoczęły obchody Święta 
Niepodległości w naszej gminie. Wieczo-
rem około półtora tysiąca mieszkańców 
bawiło się na tradycyjnej Biesiadzie Pa-
triotycznej. Tym razem zorganizowano ją 
w stylu strażackim. 
Nie obyło się więc bez prezentacji służb 
ratowniczych KPPSP w Chrzanowie gmin-
nych jednostek OSP, sprzętu i umiejętno-
ści strażackich, konkursów czy wspólnych 
śpiewów tematycznych pieśni. Nie zabrakło 
także akcentów lokalnych, na które złożyły 
się koncert orkiestry ZG „Janina” i wspólne 
wykonanie „Piosenki o Libiążu”. 
Wzorem lat ubiegłych uhonorowano zasłu-
żonych przedstawicieli środowiska oświaty 
oraz instytucje i osoby wspierające kulturę 
w gminie. Wyróżniono nauczycielki na-
uczania zintegrowanego klas 1-3 z SP 3 w 
Libiążu Annę Bębenek	 i	Danutę Korycik	
odznaczone przez prezydenta RP odpowied-
nio Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi 
za „wzorowe wywiązywanie się z powierzo-
nych obowiązków, takt pedagogiczny, dzie-
lenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z 
innymi nauczycielami oraz pobudzanie ucz-
niów do twórczego myślenia.” 
Stypendia Burmistrza Libiąża dla najbar-
dziej wyróżniających się uczniów w gminie 
Libiąż otrzymali: Helena Kmieć z Gimna-
zjum KSW, Radosław Suchecki	i	Amade-
usz Starzykiewicz z Gimnazjum nr 2, Mar-
celina Poznańska z Szkoły Podstawowej 
nr 3, Katarzyna Kumor, Dominik Ślusar-
czyk, Paulina Plucińska, Monika Libura, 
Paweł Boroń z Gimnazjum nr 1 w Libiążu. 
Tradycyjnie podczas Libiąskiej Biesiady 
Patriotycznej 11 Listopada wręczane są na-
grody Libiąskiego Centrum Kultury „Pega-

zy”. LCK przyznaje je przedsiębiorstwom, 
firmom i osobom, które w mijającym roku 
najhojniej sponsorowały działalność kultu-
ralną w gminie.
Tym razem w gronie obdarowanych ory-
ginalnymi statuetkami znaleźli się sponso-
rzy najważniejszych imprez kulturalnych i 
sportowo – rekreacyjnych ( w tym przede 
wszystkim „Dni Libiąża 2006”):
-	 Południowy Koncern Węglowy S.A. 

w Jaworznie
-	 Przedsiębiorstwo „EKOWODBUD” 

Sp. z o.o. w Będzinie
-	 Przedsiębiorstwo „CONCRET” Sp. 

j. z Tychów
-	 Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
-	 Przedsiębiorstwo „DOLOMIT” Sp. 

z o.o. w Libiążu
Wyróżnienia w tej kategorii i „Pegazowe” 
dyplomy otrzymali też:
-	 Bank Przemysłowo – Handlowy PBK 

S.A. o/Libiąż
-	 PKO BP S.A. o/Libiąż
„Pegazy 2006” trafiły do kilku osób, które 
w mniejszym wymiarze finansowym, ale 
systematycznie i aktywnie wspierają dzia-
łalność artystyczną LCK przy organizacji 
różnych imprez kulturalnych:
Piotra Ciuły (chórów libiąskich) i Krysty-
ny Kawałek z firmy „Oriflame”. 
Dodatkowo wyróżniono znanego libiąskie-
go trenera i wychowawcę młodzieży, współ-
twórcę sukcesów siatkówki plażowej – Ju-
liana Kasprzyka, który właśnie kończy swą 
sportową karierę.
Okolicznościowe dyplomy zaś otrzymali 
autorzy największych tegorocznych sukce-
sów sportowych, tj. mistrzowie małopolski 
juniorów i kadetów w siatkówce plażowej 
Łukasz Bębenek	i	Paweł Pawlica	oraz	ich	
trener Mateusz Drabik. 
Wyróżniono również fotografika Leszka 
Tworzydło – za działalność w zakresie fo-
tografii artystycznej i prasowej. 

PS

Krystyna Rak:
Nie opuściłam jesz-
cze żadnej biesiady 
patriotycznej odkąd 
są organizowane.
Dlaczego pani tu 
przychodzi?
Chcę się rozerwać..
Rodzinna atmosfera 

na biesiadzie zbliża ludzi do siebie.

Mówią uczestnicy:

Bożena Pasza, 
Grażyna Bojdak:
Czy odpowiada 
paniom dzisiejsza 
atmosfera?
Jest rewelacyjnie!!! 	

Czy organizowanie tego typu imprez 
sprzyja budowaniu więzi lokalnych?
Jak najbardziej powinny się odbywać 
nawet częściej... śpiew jednoczy ludzi!

Ryszard Trzciński:
Mieszkam w Chrzano-
wie, ale jestem rodowi-
tym libiążaninem.
Przyjeżdżam tu, bo 
miło jest pośpiewać, 
zobaczyć znajome twa-

rze. Zauważyłem, że z roku na rok jest 
coraz więcej ludzi.                     AK
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Libiążanie w Europie 
Wyjechali by zarobić trochę pieniędzy, zdobyć nowe doświadczenia, podszlifować język. O pracy 
za granicą i panujących tam zwyczajach rozmawiamy z trójką młodych mieszkańców Libiąża. 	

Marta Nepelska 
spędziła rok w Niem-
czech. Pracowała jako 
opiekunka do dzieci -
Do wyjazdu namówiła 
mnie koleżanka, która 
mieszkała w  Niem-
czech Ona też zała-
twiła mi pracę, więc 
jechałam bez obaw 
– wspomina Marta. 
Do obowiązków libią-
żanki należały, oprócz 

opieki nad dziećmi, także prasowanie, 

sprzątanie i gotowanie, ale jak zapewnia – o 
wszystkim była informowana wcześniej, by 
sama również mogła zorganizować sobie po-
południowy czas. Jej zajęcia trwały średnio 
5-6 godzin dziennie. Dzięki temu zdążyła 
zwiedzić Berlin, Monachium, Norymbergę. 
Chętnie przyjęto ją również do miejscowej, 
amatorskiej drużyny siatkarek. Wśród spe-
cyficznych niemieckich zwyczajów miesz-
kanka Libiąża wymienia przychodzenie w 
gości tylko po wcześniejszym zapowiedze-
niu się oraz codzienne śniadania w pełnym 
gronie rodzinnym. - Temat jedzenia w ogóle 
był ciekawy. Nie smakowała mi bowiem nie-

miecka kuchnia, więc zaproponowałam, że 
sama będę gotować. Polska zupa pomido-
rowa, pierogi i schabowy na tyle zasmako-
wały niemieckim rodzinom, że mogłam goto-
wać dalej – śmieje się nasza rozmówczyni. 
Dzięki temu pobytowi nauczyła się języka 
niemieckiego. - Sama musiałam sobie opła-
cać szkołę języka, ale to już jest zależne od 
rodziny, w której się pracuje (niektóre płacą 
dodatkową pensję na edukację niemieckiego 
– przyp. Diego). - Nie żałuję jednak poby-
tu u zachodnich sąsiadów. Zasmakowałam 
czegoś nowego, poznałam ludzi, zobaczyłam 
kawałek świata - miło to wspominam. 

Magdalena Klupa po 
raz czwarty wyjechała na 
miesięczną pracę sezonową 
do Norwegii. Wraz ze 
znajomymi zbierała 
truskawki w miejscowości 
Eina, w regionie słynącym 
z plantacji. - Na „naszej” 
farmie pracowało około 

150 osób, w większości Polacy, Litwini i 
Rosjanie. Nasi rodacy zajmują się też w 
Norwegii branżą budowlaną, jest ich tam 
bardzo wielu – wspomina Magda. Praca 
trwała średnio od 500 do 1700. Mieliśmy 
dwie przerwy - śniadaniową (40 min.) 
i obiadową (1,5 h). Zbieraliśmy bez 
względu na pogodę, a po pracy mieliśmy 
czas na zabawę: nad pobliskim jeziorem, 

w dyskotece, przy grillu. Zarobione 
pieniądze zainwestowała we własną 
działalność gospodarczą otwierając salon 
kosmetyczny w Chełmku. Nie planuje już 
wyjazdu zagranicznego, ale jeśli musiałaby 
wyjechać, to tylko do Norwegii i nigdy 
na stałe. Ciągle utrzymuje telefoniczny 
kontakt z osobami, które zostały w 
Norwegii na dłużej . 

Michał Czucz	
w y k o r z y s t a ł 
wakacyjną prze-
rwę w studiach i 
wraz z sympatią 
Aleksandrą dwa 
miesiące spędził 
w	 miejscowo-
ści Corby, około 
100 km od Lon-
dynu. - Gdyby 
nie rozpoczyna-

jące się na uczelni zajęcia, zostalibyśmy 
dłużej – mówi Michał. - Mieszkaliśmy u 
mojego brata, który od trzech lat pracuje 
w Anglii. On też znalazł nam pracę na czas 
pobytu. Tak trafiliśmy do fabryki sałatek 
warzywnych „Salway”. Najniższa stawka 
dla pracownika okresowego za godzinę 
pracy wynosi tam 5,05 funta (tj.ok 29 zł). 
Pracownicy zatrudnieni na stałe we wspo-
mnianej fabryce zarabiają nawet 8 funtów 
za godzinę. Jeśli do tego dochodzi praca w 
niedzielę, to stawka rośnie o 100%  - tłu-

maczy nasz rozmówca, który pracował od 
4 do 6 dni w tygodniu. - Codziennie cze-
kaliśmy na telefon z agencji, która infor-
mowała nas czy mamy następnego dnia iść 
do pracy.  Zapytany, czy zdążył nacieszyć 
się Anglią odpowiada: - Nie było czasu, by 
gdziekolwiek podróżować. Pracowaliśmy 
od 530. W takim wyjeździe chodzi przede 
wszystkim o zarobek. Jeśli po skończeniu 
studiów  nie znajdę pracy w kraju, to pew-
nie wyjadę do Anglii.         

  (Diego)

Dla maturzystów
Konferencję pod hasłem „Moja 
przyszłość zależy ode mnie” dla 
klas maturalnych Zespołu Szkół w 
Libiążu przygotowało libiąskie koło 
Stowarzyszenia Młodych Demokratów. 
Trzecie już typu spotkanie rozpoczęła 
prelekcja Marcina Lichoty - młodego 
przedsiębiorcy z Żarek - na temat 

prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Informacjami o 
strukturze rynku pracy w Libiążu oraz 
o nowych miejscach zatrudnienia na 
terenie gminy w niedalekiej przyszłości 
podzielił się burmistrz Tadeusz Arkit. 
Optymistyczne było także wystąpienie 
wiceprezesa i dyrektora ds. pracy w 
PKW S.A. Tadeusza Bożka, o polityce 
rekrutacji w największym w okolicy 

zakładzie pracy, w skład którego 
wchodzi Zakład Górniczy „Janina” w 
Libiążu. - PKW zdecydowanie stawia 
na młodych, w tym celu wspólnie z 
tutejszą szkołą prowadzimy klasy o 
profilu górniczym, których absolwenci z 
odpowiednią średnią ocen znajdą pracę 
w naszym zakładzie – podsumował T. 
Bożek.  
	 	 PS
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Piłka w regionie
Siatkówka
IV liga Małopolska zachodnia:
Gala Trzebinia – GKS Janina Libiąż 3:0  (26-
24, 25-19, 25-20)
GKS – Wanda Kraków 1:3  (20-25, 25-16, 21-
25, 20-25) 
GKS – Maraton Krzeszowice 1:3  (22-25, 25-
17, 23-25, 19-25)

Piłka nożna 
V liga Kraków-Wadowice:
Bolesław Bukowno - GKS Janina Libiąż 4:1  
(bramka dla Libiąża: Grabowski)

GKS – Clepardia Kraków  4:1  (Sieczka, 
Pieprzyca, Śleziak, Korba)
Cracovia II – GKS  5:0
GKS – Dalin Myślenice 2:2  (Przebinda, 
Grabowski)
Janina zakończyła rundę jesienną na 11 miejscu 
z dorobkiem 17 punktów. Pierwsza jest Gościbia 
Sułkowice (35 pkt)
VI liga Wadowice:
Babia Góra Sucha Beskidzka – Nadwiślanin	
Gromiec 1:3  (Ł.Pactwa, Adamczyk, Wierzbic) 
Gromiec – Olimpia Chocznia 3:0  (Galus 2, 
Kosowski)
Gromiec – Stanisławianka 2:2  (Adamczyk, 
Kosowski)

Orzeł Balin – Gromiec  0:2  
(Adamczyk, Ł. Pactwa)
Gromiec po pierwszej rundzie 
plasuje się na 5 miejscu z 
dorobkiem 26 punktów. 
Pierwszy jest Balin (35 pkt).
Klasa „A”:
Alwernia II – LKS Żarki 1:1  
(K. Horawa)
Żarki – Orzeł II Balin 2:0  (Z. 
Horawa, K. Horawa)
Nadwiślan Rusocice – Żarki	
1:3  (R. Jesionowski, Łysak, 

Bębenek)
Żarki - Wola Filipowska 0:0
LKS przed zimową przerwą jest na 8 miejscu z 
19 punktami. Tabeli przewodzi Trzebinia II (31 
pkt).
Klasa „B”:
Janina II Libiąż – Dulowa 1:0  (Rodziński) 
Korona Mętków – Janina II 1:1  (Deja)
Promyk Bolęcin - Janina II 0:2  (Deja 2)
Janina II po rundzie jesiennej plasuje się na 3 
miejscu z dorobkiem 23 punktów. Prowadzi 
Tenczynek (32 pkt).
Klasa „C”:
UKS Płoki - Żarki II 1:0
Rezerwy Żarek na półmetku rozgrywek zajmują 
3 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. 
Prowadzi Kościelec Chrzanów (18 pkt). 

Nadwiślanin Gromiec rewelacją Pucharu 
Polski!  W ćwierćfinale tych rozgryweki na 
szczeblu podokręgu Chrzanów niespodziewanie 
Gromiec pokonał czwartoligowy Fablok 
Chrzanów w rzutach karnych 3:2 (w meczu było 
2:2), a w półfinale zwyciężył również dwie ligi 
wyżej grającą Alwernie. W finale rozgrywek 
piłkarze Nadwiślanina zmierzą się z pierwszą, 
bądź drugą drużyną Trzebini.									

Diego
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GPP najlepszym oddziałem

Niespodzianką zakończył się XII halowy 
turniej piłki nożnej drużyn oddziałowych 
o Puchar Dyrektora ZG „Janina”. Spośród 
dwunastu drużyn biorących udział w roz-
grywkach, do finału awansowały oddziały 
GPP i Ratownicy (faworyt turnieju). W me-
czu o „złoto” na boisku dominowali Ratow-

nicy. Nie potrafili jednak przebić się przez 
dobrą obronę GPP, wiec skończyło się remi-
sem 0:0 i o wszystkim zadecydowały karne. 
W tych lepsze było GPP. Warto odnotować, 
że najlepszym bramkarzem turnieju zo-
stał Krzysztof Poznański (GPP), natomiast 
„królem strzelców” Kamil Klamka (MSZ),      
zdobywca siedmiu bramek.                                                                           

Diego

Zaimponowali w Warszawie
Dla udziału w takich turniejach warto grać w piłkę! – powiedział 
Zygmunt Sroka, bramkarz reprezentacji Związków Zawodowych 
ZG „Janina”. Razem z drużyną uczestniczył na przełomie września 
i października w Mistrzostwach Polski firm w halowej piłce nożnej. 
Rozgrywki pod patronatem PZU, do których mogła się zgłosić 
każda firma w kraju, przeszły najśmielsze oczekiwania zawodników 
z Libiąża. Niech o renomie turnieju świadczy fakt, że zwycięska 
drużyna w nagrodę wyjedzie do Anglii na kilkudniowy pobyt (w 
programie oglądanie meczu Premiership!). Rozpoczęło się od 
rozgrywek eliminacyjnych, bo w całym kraju do turnieju zgłoszono 
aż 132 drużyn. W regionie krakowskim ZG Janina z kwitkiem 
odprawiła kolejno: Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. (wynik 14:2), 
Topicar (13:3), Karpacki Oddział Straży Granicznej (5:1), Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Końskich (5:0), Firmę Handlowo-Usługową 
„TROPIC” Rock and Roll (7:2), P.H.U. ELMAR PLUS (1:0). W 
ten sposób libiążanie znaleźli się w gronie dziewięciu finalistów i 
wybrali się do warszawskiej hali „Reduta”, by tam zmierzyć się z 
najlepszymi. Mecze finałowe prowadził znany dziennikarz sportowy 
– Macieja Kurzajewski. Wszystkie spotkania finałów rozgrywane 
były systemem pucharowym. Zawodnicy z Libiąża na „pierwszy 
ogień” wylosowali Lubelski Węgiel „Bogdanka” i zwyciężyli 5:3 po 
bramkach Smoka 3, Kani i Łysaka. W półfinale, po dwóch bramkach 
Łysaka, pokonali 2:0 Zakłady Cukiernicze „Michaś”. Po zaciętym 
meczu finałowym piłkarze ZG „Janina” ulegli ostatecznie Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskiego 
2:1 (bramka Łysaka) zajmując II miejsce. Ale i tak turniej był wielkim 
sukcesem naszych reprezentantów. Każdy z nich otrzymał w nagrodę 

kamerę cyfrową, a po zawodach wszyscy uczestniczyli w bankiecie 
zorganizowanym w restauracji Champions hotelu Mariott.  Oprócz 
tego na każdy mecz organizator zapewniał nam nowy komplet 
strojów – wspomina Sroka. Chcieliśmy serdecznie podziękować 
przy tej okazji przedstawicielom Zakładu Górniczego, m.in. panom 
Tadeuszowi Pawlakowi i Januszowi Dorczakowi za umożliwienie 
nam wzięcia udziału w tak wspaniałych zawodach – dodaje w imieniu 
zawodników. Ich kolejny sukces świadczy o tym, że ZG „Janina” liczy 
się w piłkarskim świecie przedsiębiorstw. Kolejna szansa na sportowe 
osiągnięcia już pod koniec listopada. Wtedy piłkarze „Janiny” wraz 
z górnikami „Sobieskiego” wybiorą się do Belgii na Mistrzostwa 
Świata Służb Mundurowych. Wspólnie będą tam reprezentować 
Południowy Koncert Węglowy. 

Diego
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„MUKS-y” wygrywają
Turniej młodzików w ramach rozgrywek 
Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej 
rozegrano 28 września w libiąskiej 
hali sportowej. W zawodach wystąpiły 
MUKS „Żak” Libiąż, MOS „Chrzanovia” 
Chrzanów, UKS Krakowiak, SKS Kłusy 
II Kraków i SKS Kłusy IV Kraków. 
Libiążanie w 3 pojedynkach odnieśli dwa 
zwycięstwa pokonując SKS Kłusego 
IV 18:4 i UKS Krakowiaka 20:18, oraz 
musieli uznać wyższość SKS Kłusego 
Kraków II 17:21. Aktualnie po dwóch 
turniejach z dorobkiem 8 punktów plasują 
się w czołówce tabeli. Młodzicy MUKS 
„Żak” Libiąż występują w składzie: 

Bartosz Luboń i Bartłomiej Kukiełka 
(bramkarze), Jakub Solarski i Łukasz 
Domanus (lewoskrzydłowi), Krzysztof 
Turaczyk (lewy rozgrywający), Jakub 
Stefan (środkowy rozgrywający), 
Wojciech Życik (prawy rozgrywający), 
Dawid Butora (prawoskrzydłowy), 
Aleksander Kaleta i Jakub Boratyński 
(obrotowi), Wojciech Butora i Jakub 
Kumala (skrzydłowi) oraz Krystian 
Wilczak (rozgrywający). Trenerem 
drużyny jest Grzegorz Solarski. 
Z kompletem punktów w rozgrywkach 
ligi wojewódzkiej prowadzą natomiast 
młodzicy młodsi MUKS „Żak” Libiąż. 
Podopieczni Miłosza Waligóry zmierzyli 
się ostatnio w pojedynkach derbowych z 

dwiema drużynami MOS „Chrzanovii” 
Chrzanów, pokonując ich I drużynę 20:8 
oraz 18:10 drużynę II.   

											       Slavka

Parafialne biegi
Sportowe zmagania uświetniły Szósty 
Dzień Papieski w Parafii pw Przemie-
nienia Pańskiego. W biegach przełajo-
wych na 400 i 800 metrów zanotowano 
następujące wyniki: 

Klasy 1-3
I. Darek Wilczak, II. Kasia Kazienko, 
III. Aleksandra Bartosik
Klasy 4-6
dziewczęta: I. Maria Rokimska, II. 
Marta Ciula, III. Barbara Babiuch 
chłopcy: I. Przemek Madej,II. Marcin 

Kloc,III. Adrian 
Wonwoźny 
Gimnazjum 
dziewczęta: I. 
Monika Rokow-
ska, II. Małgo-
rzata Niedwo-
rok, III. Kinga 
Kaczmarczyk 
chłopcy: I.Kamil 

Kulka, II. Piotr Kudra, III. Paweł Ciuła
Liceum
dziewczęta: I.Kasia Hajda, II. Angelika 
Kaczmarczyk, III. Danuta Pactwa 
chłopcy: I. Łukasz Bochenek,  II. Seba-
stian Oleśkowicz, III. Bartłomiej Rej-
dych
Kategoria OPEN
I. Dominik Gawlik, II. Bartosz Olszon-
ski, III. Monika Roktmska
Sztafeta rodzin
I.  Kamil Kulka, Piotr Kudra, Sebastian 
Oleśkowicz oraz Łukasz Dębiec
II.  Monika Rokowska, Marta i Darek 
Wilczak, oraz Natalia Sułkowska
III. Michał Wołek, Dominik, Kamil i 
Wojtek Butora                              Diego

Libiąż najsilniejszy!
Reprezentanci naszej gminy zdomi-
nowali tegoroczne zawody Strongma-
nów w Myślachowicach. Rywalizowali 
w konkurencjach podrzucania sztangi 
stojąc, podrzutu ciężaru w górę jedną 
ręką, przysiadu ze sztangą, wyciskania 
sztangi na ławeczce poziomej, mar-
twego ciągu, przetaczania opony i tzw. 
„spaceru farmera”. W imprezie zwycię-
żył libiążanin Marcin Bębenek, drugą 

lokatę zajął Krzysztof Gucik z Żarek, a 
na trzecim miejscu uplasował się Grze-
gorz Staron z Lgoty. Także pozostali nasi 
siłacze - Tomasz Kachnic (zwycięzca 
zesłorocznej edycji) Wojciech Wawrzeń-
czyk (4 miejsce) i Mateusz Kołeczka (6 
miejsce) zajmując miejsca w czołów-
ce zawodów potwierdzili, która z gmin 
powiatu chrzanowskiego może pochwa-
lić się najsilniejszymi mieszkańcami.                                               

Przemo

Libiąskie sylwetki
Jerzy Malik – ro-
dowity żarczanin 
urodzony 6 sierp-
nia 1940 roku w 
rodzinnej miejsco-
wości to nietuzin-
kowa postać w na-
szej gminie. Były 
górnik, a obecnie 
wiceprezes Ochot-

niczej Straży Pożarnej od 7 lat skutecznie, 

a co najważniejsze bezinteresownie opiekuje 
się siłownią w Żarkach, dając tym samym 
zajęcie miejscowej młodzieży. Pan Jerzy 
kulturystyką zaraził się w latach pięćdziesią-
tych. Za namową jednego z kolegów przez 
15 lat uczęszczał na zajęcia siłowe organi-
zowane przez  Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” w Chrzanowie. Swoją pasją udało 
mu się zarazić aż 128 ćwiczących, choć po-
czątki były bardzo trudne. Zanim w 2000 
roku J. Malik zdecydował się wziąć sprawy 
w swoje ręce, siłownia w Żarkach posiadała 
jedynie hantle i jedno urządzenie typu atlas. 

Dzięki zaangażowaniu nowego opiekuna 
ze składek, sponsorowi w osobie Jarosława 
Kosowskiego i znaczącej pomocy ze stro-
ny Urzędu Miejskiego w Libiążu udało się 
doposażyć to miejsce w sprzęt do ćwiczeń 
wartości ponad 10 tys. złotych. Dzięki temu 
kształtowaniem własnej sylwetki zainte-
resowało się wielu młodych ludzi. Część z 
nich Jerzy Malik zdołał zarazić swoją dru-
gą pasją, jaką jest niesienie pomocy innym, 
podejmowaną w ramach akcji ratowniczych 
Ochotniczej Straży Pożarnej.    

PS
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Biblioteka Libią-
skiego Centrum 
Kultury otrzymała 
z Ministerstwa Kul-
tury – 18500,00 zł 
na zakup nowości 
wydawniczych w 
ramach Programu 
Operacyjnego „ 

Promocja czytelnictwa”. Priorytet 1 „Roz-
wój księgozbiorów bibliotek”.

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:
Agnieszka Kopacz (red. 
prowądzący),  Magdalena Duda, 
Dawid Chylaszek, Przemysław 
Woszczyna.
Współpraca: Wydział Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Libiążu, 
„Fotoexpress”  L. Tworzydło 
(Libiąż ul. Głowackiego 8), Anna 
Kowal.
Skład: Przemysław Woszczyna
Druk: Prodruk Katowice
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do dokonywania zmian i skracania 
tekstów. Materiałów niezamówio-
nych redakcja nie zwraca. Za treść 
ogłoszeń, reklam i listów redakcja 
nie odpowiada.

Ogłoszenia i reklamy przyjmowa-
ne są w Libiąskim Centrym Kul-
tury w pokoju nr 7 codziennie w 

godzinach 7:00-15:00.

- KURIER LIBIĄSKI - 

Karol - papież, 
który pozostał 
człowiekiem
produkcja: 
Włochy, Polska  
2006 gatunek: 
Biograficzny
czas trwania: 153 
min. Gramy: Od 
24.11. do 28.11.  
godz. 1900 Cena 
biletu: 10 zł

Plac Zbawiciela
produkcja: Polska  
2006     
gatunek: Dramat
czas trwania: 94  
min.
wiek>15 lat
Gramy:
Od 01.12. do 
03.12.  godz. 1900

Cena biletu: 10 zł

Garfield 2
produkcja: USA  
2006     
gatunek: 
Familijny, 
Komedia
czas trwania: 78 
min. Gramy: Od 
05.12. do 07.12.  
godz. 1600

Cena biletu: 8 zł

Job, czyli 
ostatnia szara 
komórka
produkcja: Polska  
2006     
gatunek: Czarna 
Komedia
czas trwania:  90 
min. Gramy:
Od 08.12. do 
10.12.  godz. 1900

Cena biletu: 10 zł

Szczytny cel i dobra zabawa
Już po raz szósty Libiąskie Centrum 
Kultury wraz ze Stowarzyszeniem 
Młodzi Demokraci przygotowało 
imprezę muzyczną, znaną jako 
„Karaoke retro party”. Zabawa odbyła 
się 3 października w restauracji „Nata”. 
-	 Wstęp kosztował jedyne 4 złote, a za 
zebrane pieniążki przygotujemy wraz ze 
wszystkimi szkołami znajdującymi się na 
terenie gminy, mikołajkowe paczki dla 
dzieci z Dom Dziecka w Libiążu oraz 
z Domu Świętej Ludwiki w Krakowie	
– mówi przewodniczący libiąskiego 
koła SMD Łukasz Latko. - Zresztą każda 
nasza impreza miała cel charytatywny	
– dodaje inny organizator Paweł Biały.
Goście bawili się do późna w nocy i 
naprawdę nie liczyły się umiejętności 
śpiewających, najważniejsza była dobra 
zabawa i jej szczytny cel.  MD

Nauczyciele Nauczycielom
Siatkarskie reprezentacje nauczycieli ze 
szkół naszej gminy przystąpiły do trady-
cyjnej rywalizacji w Memoriale Adama 
Drabika. W zawodach rozegranych w SP 4 
najlepsza okazała się drużyna pedagogów 
Zespołu Szkół, która wygrała oba swoje 
mecze pokonując nauczycieli z Gimna-
zjum i Szkół Podstawowych. W spotkaniu 
decydującym o drugim miejscu w turnieju 
ekipa SP zwyciężyła reprezentantów Gim-
nazjów.                           Diego

Aktorskie talenty
Nowopowstała grupa teatralna w LCK działa 
od kilku tygodni. Jej założyciel a równocześ-
nie prowadzący ksiądz Rafał Piórkowski, któ-
remu pomaga Izabela Łysak, pragnie poprzez 
zajęcia rozwijać talenty aktorskie nie tylko 
młodzieży, ale również osób dorosłych.
Na razie grupa liczy kilkanaście osób, część 
z nich ma już za sobą doświadczenie scenicz-
ne, ale nie wszyscy, dlatego też nowe, chętne 
do współpracy osoby są mile widziane.
Do gry przygotowują się ćwicząc wspólnie, 
na próbach, które odbywają się co ponie-
działek, o 16.00, w sali kinowej Libiąskie-
go Centrum Kultury. Poza tym niektórzy z 
nich jeżdżą na zajęcia teatralne do Krakowa 
i efekty nauki z profesjonalistami starają się 
przekazać innym. Dla niektórych te zajęcia 
to po prostu zabawa, dla innych rozwijanie 
zainteresowań. Najważniejsze jest jednak, że 
wkładają w to swoja pracę i talent.
Pierwszym ich występem będą jasełka, a po-
tem zapowiadają kolejne dwie sztuki.

World Trade 
Center
produkcja: USA  
2006     
gatunek: Dramat
czas trwania: 129 
min.
wiek>15 lat
Gramy:
Od 15.12. do 
17.12.  godz. 1900

Cena biletu: 10 zł
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Strażacy wykonali imponujące pokazy ratownictwa pożarowego... 

                                                         ...drogowego            ... medycznego

... oraz wysokościowego
Strażacki tor przeszkód (w akcji - 

Adam Szkarłat dyrektor ZG Janina)

Laureaci „Pegazów LCK"
Wyróżnieni nauczyciele i stypendyści z libiąskich 

szkół

BIESIADA 2006Strażacka
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VIII BIESIADA PATRIOTYCZNA

11 LISTOPADA W LIBIĄŻU

Burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit i dyrektor LCK Ryszard Fudała składają serdeczne podziękowania 
mieszkańcom gminy Libiąż za wyjątkowo liczny udział w VIII Libiąskiej Biesiadzie Patriotycznej z 
okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Szczególne słowa uznania i podziękowań kierujemy do 
współorganizatorów i wykonawców libiąskiej biesiady: Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Chrzanowie Marka Bębenka i strażaków KPPSP, komendantów, druhen i druhów z OSP 
Libiąż, OSP Libiąż Moczydło, OSP Żarki, OSP Gromiec, p. Piotra Ciuły i chóru Canticum Canticorum, p. 
Antoniego Mizi i orkiestry dętej ZG Janina. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia 
i godnego przebiegu tegorocznego Święta Niepodległości. 

                                                                                                                     Tadeusz Arkit
                                                                                                                       Ryszard Fudała 


