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zagrali dla Daniela
Trzecioligowy GKS Katowice i piątoligowy GKS „Janina” Libiąż spotkały się w niedzielne popołudnie na 
stadionie w Libiążu, by rozegrać charytatywny mecz piłkarski dla Daniela Bujaka – libiążanina, który po 
wypadku samochodowym jeździ na wózku inwalidzkim i czeka na operację. Na trybunach zebrało się prawie 
2 tys. kibiców, wśród których były m.in. kluby kibica z Katowic, Jaworzna, Andrychowa, Chełmka i oczywi-
ście Libiąża. Dla widzów zorganizowano konkurs rzutów karnych, licytację gadżetów sportowych, takich jak 
koszulka i piłki z autografami zawodników. Przez cały czas trwania imprezy zbierano pieniądze dla Daniela. 
Mecz zakończył się rezultatem 1:0 na korzyść drużyny z Katowic, natomiast wynikiem końcowym zbiórki 
pieniężnej była kwota 5200 zł. To kolejny dobry przykład aktywności Libiążan w przedsięwzięciach chary-
tatywnych.                 Diego
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Zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go przyszłego centrum Libiąża 
Burmistrz Tadeusz Arkit zapre-
zentował mieszkańcom podczas 
spotkania 12 marca w Libiąskim 
Centrum Kultury. 
Plan obejmuje obszar osiedla Fla-

gówka o powierzchni 7,13 ha ograniczony od północy ul. Oświę-
cimską, od wschodu ul. Słowackiego, od południa Al. Jana Pawła II, od zachodu odcinkiem ul. Pocztowej i istniejącą zabudową 
mieszkaniową. Korekta planu zagospodarowania przestrzennego wynika z drobnych zmian koncepcyjnych projektu i służy przy-
gotowaniu jak najlepszego wniosku w celu pozyskania środków unijnych na budowę centrum miasta. - Jeśli chodzi o aspekty 
architektoniczne, to zdecydowaliśmy się na jednopoziomowy układ płyty rynku i jego optymalne dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych - podsumowała Maria Cierniak, autorka projektu.  
(O dalszych losach planu i budowy centrum będziemy informować w kolejnych numerach „Kuriera Libiąskiego”).             PS

Gratulacje dla Metropolity Warszawskiego
Burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit wystosował do ks. Abp Kazi-
mierza Nycza gratulacje z okazji mianowania Jego Ekscelen-
cji przez Papieża Benedykta XVI Metropolitą Warszawskim. 
- Wdzięczni za posługę biskupią w Archidiecezji Krakowskiej 
oraz za życzliwość i duchowe wsparcie dla libiąskiej społecz-
ności, radośnie wspominając uroczystość poświęcenia oraz 
oddania do użytku Alei Jana Pawła II w naszej małej Ojczyźnie 
- Libiążu, życzymy Jego Ekscelencji wytrwałości podczas reali-
zowania nowych zadań i obowiązków – czytamy w liście. Aktu 
poświęcenia Alei Jana Pawła II w Libiążu ks. Abp Kazimierz 
Nycz dokonał w dniu 25 
sierpnia 2002r. Gmina Libiąż 
gościła ówczesnego biskupa 
Kazimierza Nycza również 
w 2000r., kiedy to odprawił 
uroczystą mszę świętą oraz 
dokonał aktu poświęcenia 
nowo wybudowanej sali 
gimnastycznej w Gromcu. 

W odpowiedzi na gratulacje Metropolita Warszawski Abp 
Kazimierz Nycz wystosował podziękowania, w których 
czytamy:
 Umiłowani w Chrystusie Panu,

	 Serdecznie dziękuję za nadesłane gratulacje i wyra-
zy pamięci. Do tych krótkich ale serdecznych słów podzięko-
wania dołączam moje życzenia na zbliżające się Święta Wiel-
kanocne,

	 Niech radość płynąca ze Zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa napełnia każdego z Was nową mocą do świadcze-
nia o prawdzie pustego grobu i zwycięstwie Pana nad śmier-
cią i grzechem,

Z wielką wdzięcznością i oddaniem 
         oraz z prośbą o modlitwę

	 	 +  Kazimierz Nycz

„Popatrz... – Ile jest piękna w wiosennym Zmartwychwstaniu
Podnieś głowę do góry...
Spójrz w błękit, omiń wzrokiem chmury.
Zaufaj Panu!                                           

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocy,
w imieniu samorządu Libiąża

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niechaj pełen zadumy i wiosennego optymizmu 

Dzień Zmartwychwstania Pańskiego
przyniesie szczęście, pomyślność oraz spełnienie marzeń.

 Przewodniczący Rady Miejskiej             Burmistrz Libiąża

Serce miasta coraz bliżej
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- WIEŚCI  Z GMINY -

Modernizacja drogi 933

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie podjął decyzję o modernizacji drogi 
nr 933 wraz z budową wiaduktu w Kro-
czymiechu. 
W wyniku prowadzonych rozmów, Bur-
mistrz Libiąża zdeklarował partycypację 
gminy w kosztach remontu drogi oraz 
budowy chodników do niej przyległych.
Na podstawie uzgodnień i zgłoszonego 
projektu budowy i przebudowy chodni-
ków przy drodze wojewódzkiej 933 w 
trybie inicjatyw samorządowych, w la-
tach 2007 – 2008 zostaną zrealizowane: 
-przebudowa chodnika przy ulicy Chrza-
nowskiej, od ul. Rouvroy do ul. 1 Maja,
-budowa chodnika przy ulicy Chrzanow-
skiej, na odcinku od ul. Rouvroy do wia-
duktu nad bocznicą kolejową,
-przebudowa obustronnych chodników 
przy ulicy Oświęcimskiej, na odcinku od 
ul. Piłsudskiego do ul. Armii Krajowej, 
-przebudowa chodnika przy ul. Oświę-
cimskiej, od cmentarza do ronda.
Ponadto przebudowana zostanie na-
wierzchnia na całej długości jezdni w 
obszarze gminy Libiąż, poprzez wyko-
nanie nowej warstwy ścieralnej (nakład-
ki bitumicznej) i przebudowane będą 
pierścienie najazdowe przy wszystkich 
rondach. 
Przedstawiciele samorządu libiąskiego 
od 5 lat zabiegali o remont tej drogi. 
W związku z partycypacją w kosztach, 
w miesiącu marcu Burmistrz Libiąża 
przedstawi radnym gminy korektę bu-
dżetu, która umożliwi przeprowadzenie 
tej inwestycji.

Remont kładki 
nad torami kolejowymi

Trwają końcowe uzgodnienia dotyczące 
modernizacji kładki nad torami kolejo-
wymi w Libiążu. W wyniku przeprowa-
dzonych dotychczas rozmów pomiędzy 
Burmistrzem a Dyrekcją, Zarząd PKP 
Polskie Linie Kolejowe podjął decyzję 
o przeprowadzeniu w roku bieżącym na-
prawy tego mostku.
Starania samorządowców zmierzające 
do tej modernizacji trwały od września 
2004 r. Wtedy też nasiliły się interwencje 
mieszkańców Grabiczki, posesji poło-
żonych za torami. Interweniowali także 

Wymiana dowodów osobistych

Na podstawie ustawy z dnia 
12.09.2002r. o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych (Dz. U. Nr 183 
poz. 1522) w roku bieżącym wymia-
nie podlegają wszystkie dowody wy-
dane w 1996-2000. Do wniosku nale-
ży dołączyć następujące dokumenty:
1. Odpis skrócony aktu urodzenia lub 
aktu małżeństwa i posiadany doku-
ment tożsamość. W przypadku, gdy 
wymienione akty znajdują się w miej-
scowym Urzędzie Stanu Cywilnego, 
sprawdzenia danych zawartych we 
wniosku dokonuje się na miejscu.
2. Dwie aktualne kolorowe lub czar-
no-białe fotografie o wymiarach 35 
na 45 mm podpisane na odwrocie 
imieniem i nazwiskiem wnioskodaw-
cy.
3. Dowód wpłaty 30 zł za wyrobienie 
dowodu osobistego.

sami podróżni. Mieszkańcy narzekali na 
uciążliwości wynikające ze złego stanu 
kładki, podkreślając szczególne utrud-
nienia w przenoszeniu wózków.
Od tego czasu Burmistrz Libiąża wysto-
sował kilka pism do zarządu PKP Polskie 
Linie Kolejowe oraz do przedstawicieli 
parlamentu RP.

Inwestycje sportowe

Burmistrz Libiąża, zgłosił do rozpatrze-
nia przez Departament Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego, projekty dwóch 
inwestycji sportowych do „Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Małopolskiego” na rok 2007, dofinanso-
wanego ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Dotacja nie może 
przekroczyć 33% kosztu inwestycji, ale 
nie może też być niższa niż 100 tys. zł.
Projekt pierwszy obejmuje zaplanowa-
ną z materiałów zapewniających najwyż-
szy stopień bezpieczeństwa podstawową 
część całego kompleksu obiektów spor-
towych przy Zespole Szkół w Żarkach, 
w tym:
-boisko sportowe do piłki nożnej i ręcz-
nej o wym. 44x22 m ze sztucznej na-
wierzchni. 
-boisko do gry w siatkówkę i koszyków-
kę również ze sztucznej nawierzchni .
Projekt drugi zakłada budowę nowych 
boisk do siatkówki i koszykówki na tere-
nie przebudowywanej bazy rekreacyjno 
- sportowej w Gromcu. Obecnie na tym 
terenie znajdują się trzy boiska sportowe: 
do piłki nożnej, siatkówki i koszyków-
ki, te ostatnie o nawierzchni asfaltowej. 
Projekt przewiduje ich kompleksową 
przebudowę z wymianą nawierzchni na 
zapewniającą najwyższy stopień bezpie-
czeństwa. 

„Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy Libiąż”

W lutym podpisana została umowa z fir-
mą ALEKSANDER NOWORÓL KON-
SULTING z Krakowa, na uzupełnienie 
i aktualizację dokumentu programowe-
go pt. „Lokalny Program Rewitalizacji 
Gminy Libiąż”. Jest to kolejny krok w 
kierunku pozyskania środków z Fundu-
szy Strukturalnych na projekty rewitali-
zacyjne, a w szczególności na budowę 
śródmieścia Libiąża przy Alei Jana Pa-
wła II.
Zakres prac objętych niniejszą umową 
obejmie działania w dwóch etapach:

ETAP I: Opracowanie „Założeń Aktu-
alizacji Programu Rewitalizacji Gmi-
ny Libiąż”, o treści:
-charakterystyka aktualnej sytuacji w 
mieście i gminie w obszarze społecz-
nym, gospodarczym i przestrzennym,
-uzupełnienie analiz dotyczących roz-
woju gminy, w kontekście nowych 
wymagań proceduralnych i zrealizowa-
nych już przedsięwzięć inwestycyjnych
- Założenia Aktualizacji Programu:
1.Cele programu rewitalizacji,
2.Podział na projekty i zadania inwesty-
cyjne,
3.Kryteria wyboru projektów i kolej-
ność ich realizacji,
4.Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Pro-
gramu;
-Synteza Założeń Aktualizacji – ma-
teriał roboczy do konsultacji społecz-
nych;
ETAP II: Opracowanie końcowego 
„Projektu Lokalnego Programu Re-
witalizacji Gminy Libiąż” (uwzględ-
niającego nabór wniosków, po prze-
prowadzeniu konsultacji Aktualizacji 
Założeń) o treści:
-Planowane cele szczegółowe i działa-
nia w latach 2007 – 2013:
1.Plan działań społecznych,
2.Plan działań gospodarczych,
3.Plan działań przestrzennych (tech-
niczno- materialnych);
-Plan finansowy, 
-System wdrażania, 
-Sposoby monitorowania, oceny i ko-
munikacji społecznej.
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Konkurs rozstrzygnięty 

W dniu 6 stycznia 2007 r. Burmistrz Li-
biąża ogłosił konkurs otwarty dotyczący 
rozdziału środków finansowych na rea-
lizację zadania w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu w 2007 
r. na terenie gminy Libiąż. Do konkursu 
przystąpiło 6 organizacji. Wszystkie zło-
żone oferty spełniały wymogi zawarte w 
ustawie o pożytku publicznym i wolon-
tariacie.
Uchwaloną w budżecie przez Radę 
Miejską kwotę 197 tysięcy złotych, Bur-
mistrz Libiąża podzielił następująco:
Górniczy Klub Sportowy „Janina” w Li-
biążu – 98.000,- zł.
Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” 
w Gromcu – 48.000,- zł.
Ludowy Klub Sportowy Żarki w Żar-
kach – 36.000,- zł.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor-
towy „Żak” w Libiążu – 10.500,- zł.
Parafialny Klub Sportowy „Święta Bar-
bara” w Libiążu – 3.000,- zł.
Uczniowski Międzyszkolny Klub Spor-
towy przy Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym w Chrzanowie – 1.500,- zł.

Przeciwdziałanie narkomanii

Gmina Libiąż przystąpiła do realizacji 
ogólnopolskiego projektu koordynowa-
nego przez Fundację Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej we współpracy z Krajowym 
Biurem ds. Przeciwdziałania Narkoma-
nii pod hasłem „Wsparcie wojewódz-
kich i gminnych społeczności lokalnych 
w przeciwdziałaniu narkomanii”.
Projekt realizowany jest w ramach po-
mocy poakcesyjnej „Transition Facility 
2004” i adresowany do przedstawicieli 
samorządu lokalnego, organizacji i in-
stytucji zajmujących się zapobieganiem 
używania środków odurzających. Zało-
żeniem akcji jest zbudowanie szerokiej 
koalicji partnerów społecznych do po-
dejmowania działań zapobiegających 
zjawisku używania substancji psychoak-
tywnych. W ramach projektu odbędzie 
się szkolenie, w którym weźmie udział 
3 - osobowy zespół. Poza tym zostanie 
przygotowany Gminny Program Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 2008 rok. 
Proponowane szkolenie bazuje na naj-
lepszych europejskich praktykach w sku-
tecznym zapobieganiu temu zjawisku i 

odwołuje się do najnowszych wyników 
badań. Koszty uczestnictwa pokrywane 
są ze środków programu „Transition Fa-
cility 2004”. 

Wiosenne porządki na terenie 
gminy Libiąż 

W dniu 12 marca 2007 roku na terenie gminy 
Libiąż rozpoczęły się prace porządkowe. W 
tym roku ulice, place i chodniki będą oczysz-
czane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Bema 
12A. Firma odpowiada również za utrzyma-
nie zieleni. Tereny są sukcesywnie wygra-
biane i porządkowane. Dużym problemem 
w okresie wiosennym są zalegające w pobo-
czach dróg śmieci. Apelujemy do mieszkań-
ców o przyłączenie się do akcji sprzątania 
i przypominamy, że zgodnie  z przepisami 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzy-
maniu czystości i porządku   w gminach do 
obowiązków właścicieli nieruchomości, 
działek niezabudowanych należy uprzątnię-
cie zanieczyszczeń z zajmowanego obszaru 
oraz chodników położonych wzdłuż obiektu.
Osoby prowadzące działalność handlową lub 
usługową także powinny zadbać o estetykę 
zagospodarowanego terenu i pamiętać o obo-
wiązku zamieszczenia koszy na śmieci.

Warsztaty edukacyjno – profilaktyczne
Po raz kolejny człon-
kowie Młodzieżowej 
Grupy Wsparcia „Bez 
Dopingu” zorganizo-
wali warsztaty eduka-
cyjno – profilaktyczne 
dla młodszych kolegów 
i koleżanek z libiąskich 
gimnazjów. Grupę two-
rzą uczniowie libiąskie-
go Zespołu Szkół wraz 
z opiekunką Anną Kulą.  

Tematem wiodącym spotkania był problem używania substancji 
psychoaktywnych. W formie scenek, z uczestnictwem gimnazjali-
stów, przedstawiono istotę uzależnienia od środków psychoaktyw-
nych. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać rodzaje narkotyków 
oraz ich wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne młodego człowie-
ka. Na zakończenie warsztatu organizatorzy odpowiadali na pyta-
nia, prowadzili dyskusję oraz dzielili się swoimi doświadczeniami 
w upowszechnianiu 
życia w trzeźwości i 
wolności od wszel-
kiego rodzaju uży-
wek. Gimnazjaliści 
wyrazili chęć konty-
nuowania spotkań i 
bardzo wysoko oce-
nili poziom wiedzy 
starszych kolegów i 
koleżanek.

Prace rozpoczęte
Ruszyła budowa nowoczesnego obiektu mieszkalno 
– handlowego przy libiąskim Parku Młodości. Budy-
nek zajmie trzy działki o łącznej powierzchni 85 arów. 
Znajdzie się w nim 143 mieszkań o wielkości 36, 5 – 72 
metrów kwadratowych i ok. 1120 metrów kwadratowych 
przeznaczonych na powierzchnię handlową. Zabudowa 
obejmuje również 147 miejsc parkingowych – Na placu 
stanęły już fundamenty, teraz przystąpimy do murowania. 
W maju złożymy wniosek o pozwolenie na drugi etap bu-
dowy – mówi wykonawca i właściciel firmy „Bud –Art” 
Jacek Jarczyk. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie bo-
gato wyposażonych wnętrz z zastosowaniem najwyższej 
klasy materiałów wykończeniowych. Atrakcyjność loka-
lizacji potwierdza zarówno położenie w centrum miasta, 
jak i bezpośrednie sąsiedztwo Parku Młodości.                
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Strażacka delegacja z Rouvroy

Gmina Libiąż w dniach 1-6 marca gościła sześciu delegatów z 
partnerskiego miasta Rouvroy we Francji. Jeanne Konarski (za-
stępca mera), dwóch strażaków Straży Zawodowej oraz trzech 
uczniów – wolontariuszy ochotniczego pożarnictwa zapoznało się 
z funkcjonowaniem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w 
Chrzanowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu. Delegacja 
odwiedziła również OSP w Psarach i Alwerni.  W przygotowanej 
przez Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej pre-
lekcji zapoznano gości z przebiegiem akcji prowadzonych przez 
chrzanowskich strażaków, umundurowaniem polskiego strażaka, 
sprzętem pożarniczym, wyposażeniem samochodów bojowych 
oraz sprzętem gaśniczo-ratunkowym. Delegacja z Rouvroy od-
wiedziła Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, gdzie szczególną uwa-
gę gości przykuł zbiór dokumentów z XVII wielu a także medale 
i uniformy. OSP Moczydło na pożegnalnej kolacji zorganizowała 
spotkanie młodych strażaków miast partnerskich, gdzie młodzież 
podzieliła się wiedzą i doświadczeniem. Nie zabrakło czasu na 
przyjacielskie rozmowy oraz zwiedzanie pobliskich okolic (m.in. 
obóz w Oświęcimiu, Kraków z Katedrą Wawelską, Wygiełzów).

- KURIER LIBIĄSKI -

Będzie punkt gastronomiczny

W dniu 22 marca br. w siedzibie Miejskiego Ze-
społu Administracyjnego w Libiążu odbył się prze-
targ nieograniczony ustny w formie licytacji na 
najem baru szybkiej obsługi, zlokalizowanego na 
targowisku miejskim przy ul. Rouvroy w Libiążu. 
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Libiąża Nr 
506/IV/2006 z dnia 04 października 2006r. stawka 
wyjściowa do przetargu wynosiła netto 10,00 zł za 
1 m2 zajmowanej powierzchni. Udział w przetargu 
wzięły 2 osoby, które spełniały wszystkie warunki 
określone  w regulaminie przetargu. Lokal został 
wylicytowany po stawce netto 12,00 zł za 1m2.

Sylwetka - Stanisław Bigaj
- Po 4 miesiącach funkcjonowania oceniam 
działalność RM bardzo pozytywnie. W obecnej 
radzie zasiada 10 osób z poprzedniej kadencji, 
ponadto znaczna część członków RM miała już 
do czynienia z pracą w samorządzie poprzez 
działalność w komisjach. Niektórzy byli rów-
nież radnymi we wcześniejszych latach. To ma 
zapewne pozytywny wpływ na przebieg obrad i 
sprawne podejmowanie decyzji. Obecna – i na-
stępna- kadencja RM szczególnie wyróżnia się 
ze względu na możliwość pozyskania środków 
z nowej perspektywy programowania unijnego. 
W harmonogramie pracy rady przewidziana jest 
aktualizacja wielu dokumentów strategicznych, 
które umożliwiają pozyskanie środków struktu-
ralnych i spójnościowych UE gwarantujących 
rozwój gminy. Uważam, że lata 2006-2014 będą 
jednymi z najważniejszych w historii naszego 
samorządu. Żeby wykorzystać tę szansę jak naj-
lepiej niezbędny jest wysiłek wszystkich orga-
nów i jednostek samorządowych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu ma 49 lat, od 
1978 r. pracuje w dziale mierniczo-geologicznym w ZG 
„Janina” PKW, z wykształcenia geodeta, ukończył rów-
nież Wyższe Studia Zawodowe na Górnośląskiej Szkole 
Handlowej w Katowicach w zakresie administracji samo-
rządowej. Obecnie kontynuuje naukę na Wydziale Prawa 
i Administracji UŚ. W RM trzecią kadencję. (Żona Anna - 
mgr pielęgniarstwa, syn Robert - student medycyny UJ).
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Matematyczny projekt

Rada Miejska w Libiążu podjęła uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Koziegłowy do-
tyczącego uczestnictwa szkół wiejskich 
z Gminy Libiąż w projekcie „Matematy-
ka kluczem do sukcesu ucznia i wszech-
stronnego rozwoju wiejskiej szkoły”.
Liderem projektu, inicjatorem i po-
mysłodawcą są właśnie Koziegłowy, 
które otrzymały na realizację projektu 
3.087.427 zł. Projekt jest finansowany 
w 100% przez Europejski Fundusz Spo-
łeczny.
Beneficjentami są uczniowie z 12 gmin 
województwa śląskiego i jako jedyni z 
województwa małopolskiego – ucznio-
wie Zespołu Szkół w Żarkach i Szkoły 
Podstawowej w Gromcu. W projekcie 
bierze udział 9.906 uczniów z 75 szkół 
wiejskich.
Celem projektu jest wyrównanie pozio-
mu nauczania pomiędzy wsią i miastem 
oraz wzrost kompetencji i umiejętności 
w zakresie matematyki uczniów szkół 
wiejskich. Jest to spójne z założenia-
mi strategii lizbońskiej, która zakłada 
zwiększenie w roku 2010 o 15% odsetek 
absolwentów kierunków technicznych, 
ścisłych i przyrodniczych.
Realizacja projektu obejmuje:
- wprowadzenie zajęć wspomagających 
wszystkich uczniów w rozwijaniu pod-
stawowych umiejętności i kluczowych 
kompetencji oraz zorganizowanie do-
datkowych zajęć dla uczniów mających 
trudności w nauce matematyki,

- stworzenie możliwości porównania z 
innymi poprzez udział w konkursie ma-
tematycznym, co wpływa pozytywnie 
na wzrost motywacji uczniów uzdolnio-
nych do pogłębiania i rozszerzania swo-
jej wiedzy,
- poprawę jakości oferty edukacyjnej 
szkół wiejskich, biorących udział w 
projekcie, dzięki możliwości częstszego 
kontaktu nauczycieli z doradcami meto-
dycznymi, wymianę doświadczeń zwią-
zanych z realizacją wspólnego programu 
oraz zakupem pomocy dydaktycznych.
Najistotniejsze działania podejmowane 
w okresie od 1 marca 2007r. do 29 lute-
go 2008r. skierowane są na prowadzenie 
dodatkowych zajęć matematycznych, 
w tym rozwijających umiejętności ucz-
niów mających kłopoty z opanowaniem 
podstawowych treści programowych z 
zakresu matematyki oraz rozwijające 
zdolności matematyczne uczniów szkół 
wiejskich.
Spodziewanym efektem realizacji pro-
jektu będzie wzrost o 20% liczby ucz-
niów, którzy pokonają swoje trudności 
w uczeniu się matematyki. Rezultaty 
projektu zostaną również osiągnięte gdy 
o 30% wzrośnie liczba nauczycieli de-
klarujących, że zwiększyła się ich moty-
wacja do pracy.
Realizując projekt uczniowie szkół wiej-
skich z Gminy Libiąż mają możliwość 
skorzystania z dodatkowych 63 godzin 
matematyki tygodniowo. W każdej klasie 
zwiększono o 1 liczbę obowiązkowych 
godzin lekcyjnych. W klasach liczących 
powyżej 26 uczniów nastąpił podział na 

grupy – co umożliwia uczniom bliższy, 
indywidualny kontakt z nauczycielem. 
Dodatkowo w szkołach odbywają się 
zajęcia rozwijające umiejętności mate-
matyczne. W zajęciach tych uczniowie 
ochoczo biorą udział, bowiem podczas 
tych zajęć umiejętności nie są ocenia-
ne, a wręcz przeciwnie mają zachęcić 
uczestników do zrozumienia matema-
tyki, uzupełnienia, poszerzenia wiedzy 
matematycznej, oraz mają na celu wy-
robienie umiejętności uczenia się tego 
przedmiotu.

Akcje sanitarne

Po raz pierwszy w tym roku w poro-
zumieniu z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Chrzanowie 
przeprowadzona jest akcja deratyzacji 
na terenie gminy. Akcją w dniach 19 
marca - 20 kwietnia objęte zostały nie-
ruchomości i obiekty, w których prowa-
dzi się działalność gospodarczą, domy 
wielorodzinne, urzędy organów admini-
stracji, zakłady opieki zdrowotnej i spo-
łecznej, szkoły i placówki oświatowe 
oraz kulturalno – oświatowe. Deratyza-
cja ma na celu przeciwdziałanie choro-
bom zakaźnym i utrzymanie należytego 
stanu sanitarnego na terenie gminy. 

Od 2 do 3 kwietnia br. odbędzie się ak-
cja wyłapywania bezdomnych psów i 
kotów. Wyłapanym zwierzętom  opie-
kę zapewnia Schronisko Bezdomnych 
Zwierząt w Olkuszu. 

Ogłoszenia drobne:
Uwaga!! Nagrania na kasetach wi-
deo szybko tracą jakość! Zachowaj 
wspomnienia póki nie jest za późno!! 
Przegrywanie VHS i Hi8 na DVD.  
600773167, 0-32 6271070

Sprzedam DVD Philips - 70 zł. tel. 
600773167

Na zaproszenie pełnomocni-
ka burmistrza ds. profilaktyki 
i przeciwdziałaniu uzależnie-
niom gościł w Libiążu Robert 
Bretner – były funkcjonariusz 
zarządu XIV Centralnego 
Biura Śledczego w Krako-
wie, absolwent wielu szkoleń 
szkoleń specjalistycznych w 
różnych  krajach, m.in. DEA 
(USA),, zajmujący się przeciwdziałaniem pato-
logiom społecznym dotyczących narkotyków. Na 

spotkaniach w Libiąskim Centrum Kultury dla przedstawicieli samorządu, pracow-
ników OPS, Straży Miejskiej i Policji oraz w Zespole Szkół dla młodzieży poruszo-
no tematy narastającego zagrożenia przestępczością narkotykową poza wielkimi 
aglomeracjami. - Niestety problem narkotyków nie omija także Libiąża, choć jest 
to w większym stopniu problem z tzw. stymulantami, niż narkotykami twardymi. 
– stwierdził R. Bretner. Uczestnicy spotkania usłyszeli nie tylko o patologiach 
związanych z zażywaniem narkotyków, ale za pomocą ekranów prezentacyjnych 
mogli zobaczyć poszczególne rodzaje i formy środków odurzających.   PS

Przeciw patologiom
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PUP na ul. Słowackiego
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ma nową siedzibę. Po trwa-
jących pół roku pracach adaptacyjnych obsługa petentów odbywa 
się w gmachu należącym wcześniej do Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Marketingu przy ulicy Słowackiego 8. Został on wy-
posażony w nowoczesne środki techniki i łączności. Odpowiedni 
poziom obsługi klientów gwarantują m.in. przestronne pomiesz-
czenia i nowoczesna sala informacji zawodowej. Wszystkie te atry-
buty przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych. Z myślą 
o rzetelnej obsłudze klientów indywidualnych oraz firm powstała 
również komórka ds. wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. 
W związku ze zmianą siedziby uległy zmianie numery telefonów. 
Kontakt z PUP Chrzanów:  tel. 032 75-33-800, fax 032 75-33-899, 
e-mail: krch@praca.gov.pl     PS

Podziękowania dla byłych pracowników
Tradycją Południowego Koncernu Węglowego są coroczne 
pożegnania z emerytowanymi pracownikami. Uroczyste 
spotkania ze względu na liczbę uczestników odbyły się w dwóch 
terminach. W ubiegłym roku pracę w ZG Sobieski zakończyło 
175 osób, a w ZG Janina 50. Pracownikom podziękowali: 
Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Pracy Tadeusz Bożek oraz 
Dyrektorzy ds. Pracy ZG Sobieski i ZG Janina- Piotr Lichota 
i Marcin Nastawny, Dyrektor ds. Technicznych ZG Sobieski 
Andrzej Okoń oraz Arkadiusz Jończyk - p.o. Głównego 
Inżyniera Górniczego ZG Janina, a także przedstawiciele 
organizacji związkowych. Przybyłych gości powitała zakładowa 
orkiestra górnicza. Część oficjalną spotkania otworzył prezes 
Tadeusz Bożek, kierując ciepłe słowa podziękowań za trud i 
wkład pracy, jaki przechodzący na emeryturę pracownicy wnieśli 

w rozwój firmy. Każdy z emerytów otrzymał pamiątkowy grawerton i portfel, a paniom dodatkowo wręczono kwiaty. 

Rzemieślnicze święto
Z okazji dnia św. Józefa patrona rzemieślników 19 marca 
odbyło się spotkanie chrzanowskiego Cechu Rzemiosł Róż-
nych, do którego należą m.in. libiąscy przedsiębiorcy. Organi-
zowane tradycyjnie co roku spotkania integracyjne członków 
Cechu poprzedza uroczystą Mszą Św. Stowarzyszenie liczy 
ponad 20 działaczy z całego powiatu. Libiąż reprezentują: 
Bronisław Bachowski - honorowy członek, Maria Fiedler, 
Eugeniusz Urbański, Bolesław Oleszko, Leszek Baran, Le-
szek Tworzydło i Stanisław Widlarz. 

Bez zmian personalnych
Na spotkaniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Gromcu udzielono absolutorium zarządowi i 
podsumowano 2006 r. Funkcję prezesa nadal będzie peł-
nić Jerzy Górski, naczelnika Jan Wilczak, a jego zastępcy 
Piotr Holewa.  Na stanowisku sekretarza pozostał Klemens 
Hołownia, skarbnika Mariusz Bratek. Członkowie zarzą-
du: Bartłomiej Ławczys i Jan Grabowski. Skład Komisji 
rewizyjnej również nie uległ zmianie: przewodniczący: 
Zbigniew Szyjka, członkowie: Tomasz Ławczys i Dawid 
Kuczyński.  
Strażacy z Gromca w ubiegłym roku uczestniczyli w 
ponad 10 akcjach, w tym gasili pożar domu ratując jego 
właściciela. Ponadto brali udział w licznych imprezach 
gminnych.     AK
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Konkurs „Kubusia Puchatka”
Po raz piąty w Szkole Katolickiego Stowarzyszenia Wycho-
wawców w Libiążu odbył się Powiatowy Konkurs Poezji 
i Prozy imienia Kubusia Puchatka. Jego organizatorem była 
Aleksandra Kawala - nauczyciel j. angielskiego w KSW. Kie-
rowane do dzieci klas młodszych szkoły podstawowej zmaga-
nia mają na celu popularyzację języka i literatury angielskiej  
poprzez prezentację fragmentów prozy oraz oryginalnych 
wierszy dla dzieci. - Impreza ciesząca się dużą popularnoś-
cią w środowisku uczniowskim stała na bardzo wysokim po-
ziomie. Uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami re-
cytatorskimi, niezłym przygotowaniem aktorskim oraz wy-
soką poprawnością językową. – podsumowała A. Kawala.  
Uczestników oceniało jury w składzie Mirosława Halibina, Ani-
ta Zielińska oraz Alina Michoń. Laureatami konkursu zostali 
wspólnie Łukasz Kulawik (SP Lgota) i Zofia Owsiak (KSW), 
drugie miejsce przyznano Adrianowi Majcherowi (KSW), a 
trzecie Annie Bańkowskiej (SP Płaza). Wyróżnienia otrzymali 
Hanna Kowalska (SP Balin), Kornelia Garlińska (SP Dulowa), 
Magdalena Ciepielowska (SP 3 Chrzanów), Anna Kołbasa 
(Szkoła Języków Obcych Logos Chrzanów) i Anna Buchała 
(KSW). Funda-
torem nagród dla 
laureatów było 
Libiąskie Cen-
trum Kultury, 
Szkoła Języków 
Obcych Logos 
oraz Biuro Usług 
J ę z y k o w y c h 
„Perfect”. 

- WIEŚCI SZKOLNE -

Pamiętają o Osieckiej 
W libiąskim Zespole Szkół odbył się konkurs artystyczny z okazji rocznicy śmierci 
Agnieszki Osieckiej. Uczestnicy zaprezentowali znane wiersze oraz piosenki 
artystki. Jury w składzie: Bogumiła Buchała - dyrektor ZS, Katarzyna Myrdko 
– nauczyciel j. polskiego w Gimnazjum nr 1, Aneta Gwódź – kierownik Działu 
Merytorycznego w LCK pierwsze miejsce przyznało Karolinie Perończyk, która 
zaśpiewała „Małgośkę” i „Damą Być”. Drugie miejsce zajęła Anastazja Szafrańska, 
a trzecie bliźniaczy duet: Karolina i Kinga Matusiak oraz Marta Matysik . Konkurs 
odbył się po raz pierwszy, ale organizatorka imprezy Ula Słownik ma nadzieje, 

że nie ostatni. –W miarę możliwości finansowych będziemy się starać organizować imprezę cyklicznie. Laureatom wręczono 
nagrody i pamiątkowe dyplomy.                                    AK

Dni otwarte w SP nr 4
Pod hasłem „Witamy w naszej 
szkole” odbyły się w dniach 5 i 6 
marca w Szkole Podstawowej nr 
4 z Oddziałami Integracyjnymi 
spotkania z sześciolatkami i ich 
rodzicami. Przyszli uczniowie 

mogli wziąć udział w zajęciach otwartych z języka angielskiego 
przygotowanych przez mgr Anetę Bobko. Krótka lekcja 
prowadzona metodą Total Physical Response pozwoliła nie tylko 
poznać słownictwo z zakresu liczb i kolorów oraz nazwy zwierząt, 
ale również dobrze się bawić. Dzieci wzięły udział  w grze „Memory 
game”, gdzie sprawdziły swoją zdolność zapamiętywania i 
spostrzegawczość. Po tak intensywnym wysiłku umysłowym był 
również czas na relaks. Pod okiem mgr Ewy Lipowskiej zaproszeni 
goście uczestniczyli w grach i zabawach ruchowych oraz mogli 
podziwiać występ taneczny uczniów kl.3b. Na koniec wszystkich 
przybyłych zaproszono na spektakl teatralny. Widowisko  
pt. „Miejsca rzeczy znalezionych” przygotowane zostało przez 
członków koła teatralnego pod kierunkiem mgr Beaty Moskal .
Przedstawienie spotkało się z dużym uznaniem. Społeczność SP 
nr 4  ma nadzieję, że po takiej prezentacji rodzice przyszłych 
pierwszaków z chęcią zapiszą swoje pociechy właśnie do tej 
szkoły.

Dzień Kobiet w „trójce”
Uczniowie SP nr 3 z Danutą Korycik zorganizowali szkolną im-
prezę z okazji święta kobiet! Dzięki dwóm chemikom, którzy 
ogłosili wyniki swoich badań, dowiedziano się czym jest kobie-
ta, jakie są jej właściwości i co najbardziej lubi. Ponadto rekla-
mowano doskonały środek „CHUD-NIJ”, po zastosowaniu, któ-
rego panie mają figurę „a’la kościotrup”, a „Xymena Fastryga” 
pokazała „modę za grosik”. Wszystkie Panie obdarowane zosta-
ły wiosennym żonkilem. Dniu Kobiet towarzyszyło także mnó-
s t w o 
p i o s e -
n e k , 
uśmie -
chu i 
dosko-
nałej za-
bawy!

Zwiedzili kopalnię
Na wirtualną wycieczkę zabrali uczniów klas IV-VI Zespo-
łu Szkolno - Przedszkolnego w Gromcu przedstawiciele Po-
łudniowego Koncernu Węglowego z Jaworzna. Przybyli na 
zaproszenie samorządu uczniowskiego goście odbyli wraz z 
młodzieżą podziemny spacer po kopalni. Dzięki temu multi-
medialnemu pokazowi uczniowie poznali wyposażenie, ma-
szyny i urządzenia górnicze oraz codzienną pracę górników.
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Widziane z balkonu – FELIETON

Spadamy
W pewnej grze karcianej uczestnicy zaba-
wy wcielają się w ... krowy spadające z 
nieba. Każda z nich niechybnie zbliża się 
w kierunku ziemi, a rywalizacja polega 
na tym, by jak najpóźniej zaliczyć „glebę” 
(czyli przegrać). W tym celu zagrywa się 
przeróżne tricki i w ten sposób, ratując sie-
bie, pogrąża konkurencje. 
Analogicznie do przytoczonych, łaciatych 
bohaterów stacza się nasz świat. Dopuści-
liśmy do tak absurdalnej sytuacji, że spa-
da prawie wszystko. Giełdowe wskaźniki 

spadają, spada procentowa ilość Anglików w ... ich 
własnym kraju, nawet wielki Juventus spadł z włoskiej 
pierwszej ligi. W kraju lecimy na twarz: (w)padają ko-
lejni łapówkarze, z drzew spadają ekolodzy, Mateja 
z progu spada regularnie. W gminie może nie lepiej, 
ale jakoś tak inaczej. Śnieg wiosenny pada od czasu 
do czasu, padają także bramki w halowej lidze piłkar-
skiej, w totku „szóstka” padła na Flagówce niedawno. 
Do tego „Lipsk” były ekipa remontowa (do)padła, na-
wet setna rocznica kopalni (przy)pada w tym roku. Jeśli 
w porę się nie opamiętamy, to spadniemy tak bardzo, 
że będziemy mieszkać w depresji. Pora wstać z kolan i 
pokazać, że też potrafimy się rozpędzić. By rozpocząć 
na wykresach tendencję wzrostową proponuję podno-
sić wszystko, co się da. Zacznijmy od drobnych rzeczy. 
Czynsz za mieszkania podnieśmy na osiedlach, żebyśmy 
poczuli, jak się mieszka w ekskluzywnych dzielnicach. 
Rachunki podnieśmy, żeby docenić wydzwonione mi-
nuty. Zwiększmy bezrobocie, żeby ludzie mieli więcej 
czasu dla siebie, podwójmy liczbę bezdomnych, żeby 
się nie czuli samotni. Ceny samochodów podnieśmy, 
bo każdy facet ma fioła na punkcie drogich wozów. 
Dla kobiet ceny kosmetyków niech skoczą, żeby mia-
ły bogatą cerę. Rozszerzmy tydzień pracy o weekend 
i święta, a opóźnienia w wypłatach ciągle potęgujmy. 
Gazety też mogłyby zdrożeć, by informacje były coraz 
cenniejsze. A wszystko to – by nie zaliczyć „gleby”! Jeśli 
spełnimy powyższe warunki, to będziemy na ustach ca-
łego świata. Każdy obcokrajowiec przyjedzie zobaczyć 
jedyne miejsce, gdzie od dawna nic nie padło, a każde-
mu tylko rośnie. Przynajmniej w Libiążu się postarajmy 
o taką „dorodną przystań” na mapie kraju. Jeśli zatem, 
przeciętny mieszkańcu, szukasz sposobu na przyczynie-
nie się do ogólno-gminnego rozrostu, radzę byś zaczął 
podnosić co nieco w swoim otoczeniu. 
Mężu: Wydatki podwój na potrzeby żony, zwiększ cza-
sem jej oglądalność kosztem meczu, na duchu ją pod-
nieś, kiedy zaniemoże i dodaj nieco przyprawy do zupy, 
żeby nie było, że sama gotuje. 
Żono: Maskę samochodu podnieś i sama chłodnicę zre-
peruj, wydajność w nocy zwiększ i podnieś się czasem z 
łóżka, by na szychtę za męża pomaszerować. 
Reasumując - jeśliby życie porównać do wspomnianej 
karcianki, to trzeba przyjąć pesymistyczne założenie, że 
każde miasto kiedyś zaliczy „glebę”. Nie ma się jednak 
co łamać. Jeśli zastosujemy przytoczone tricki, to pad-
niemy na samym końcu, a wobec braku rywali, w pew-
nym momencie, choć na chwilę będziemy stolicą!

   Dawid Chylaszek

Rozpoczynamy cykl prezentujący artystów zrzeszo-
nych w Amatorskim Ruchu Artystycznym „Kanon”, 
działającym w Libiąskim Centrum Kultury. 

Artyści grupy „Kanon”
WANDA SUCHEREK

Libiążanka wychowana w 
środowisku pełnym mu-
zyki i malarstwa. Karierę 
artystyczną rozpoczęła w 
grupie plastycznej „Faktu-
ra” założonej w 1982 roku  
przy kopalni „Janina”. W 
Grupie „Kanon” działa od 
3 lat.
Malarstwo jest dla niej 
formą wyrażenia tego, co 
realne, osadzone w rze-
czywistości jak i tego, 

co pragnie przeżyć w świecie marzeń. - Najchętniej malu-
ję przyrodę, kwiaty, martwą naturę. Dostrzegam zawsze i 
wszędzie starą, ciekawą architekturę oraz zabytki. 
Uprawia techniki malarskie: olej, akryl, suchy i olejny pa-
stel, akwarelę, rysunek piórkiem. Warsztat doskonaliła na 
kilkudziesięciu plenerach, wielu ogólnopolskich, a tak-
że zagranicznych w Niemczech i Słowacji. Ponadto brała 
udział w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych w 
Myślenicach. Jej  prace   prezentowane   na   wystawach 
zbiorowych oraz  konkursach  zostały  uhonorowane  licz-
nymi wyróżnieniami i nagrodami:
•Wyróżnienia w Konkursach Twórczości Nieprofesjonalnej 
Górników: Łaziska - rok 1983; Brzeszcze - rok 1985; Wola-
rok 1986; WOK Katowice - rok 1986 - wyróżnienie w Kon-
kursie „Barwy Śląskiej Ziemi”;
•Chrzanów - rok  1994 - II nagroda w Konkursie „Ziemia 
Chrzanowska w malarstwie”;
•Strumień - rok 2001 - II nagroda w Ogólnopolskim Kon-
kursie Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej - 
„Zapach ziemi”;
•Jordanów   2002 -  II nagroda w Konkursie Twórczości 
Plastycznej.
Jej obrazy wypełniły także ramy indywidualnych wystaw:
•Miejski Dom Kultury w Libiążu - maj 1992;
•Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie -październik 
1998;
•Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni -styczeń 2002;
•Ośrodek Kultury w Zatorze - kwiecień 2002; 
•Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie -luty 2004;
•Libiąskie Centrum Kultury - marzec 2004;
•Galeria Oświęcim - czerwiec - sierpień 2004;
•Galeria „Pegaz” MBP w Trzebini - wrzesień-październik 
2004;
•Ośrodek Kultury w Brzeszczach - listopad 2004;
Wanda Sucharek poza malarstwem interesuje się poezją, ale 
jak sama mówi pisze do szuflady. Poza tym artystka śpiewa 
w chórze „Canticum Canticorum”.       AK



Kurier Libiąski nr 21 2007 11

Ruszył „Libiąski Klub Seniora” 
W czwartek 22 marca odbyło się spotkanie organizacyjne„Libiąskiego Klubu Seniora” i pierwsze zajęcia ruchowe. Oferta LCK 
cieszy się dużym zainteresowaniem i zgromadziła grono uczestników – Jestem mile zaskoczona, zajęcia są bardzo sympatyczne 
i relaksujące. Za tydzień oczywiście obowiązkowo przyjdziemy na basen – mówi Helena Marchewka. Spotkania są nie tylko 
okazją do zdobycia nowych umiejętności, ale także do nawiązania przyjaźni i kontaktów towarzyskich. 
- Program ma charakter otwarty, każdy może wybrać interesującą go formę spędzania czasu. Do wyboru są zajęcia na basenie, 
ćwiczenia ruchowo- taneczne, lub warsztaty plastyczne i zajęcia w czytelni z nauką obsługi internetu. Ponadto co kilka tygodni 
będziemy oferować członkom klubu różnorodne atrakcje np. wyjazdy do teatru, wycieczki turystyczne, spotkania z ciekawymi z 
ludźmi itp. – mówi kierownik Działu Merytorycznego LCK- Aneta Gwóźdź. 
Wszystkich zainteresowanych seniorów, którzy poszukują nowych form spędzania wolnego czasu serdecznie zapraszamy!!! 
Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 6 (Dział Merytoryczny) lub pod numerem telefonu: 627-12-62.

- KURIER LIBIĄSKI -

Tańczymy!
Ponad trzydzieści osób 
uczestniczy w bezpłatnych 
zajęciach Klubu Miłośników 
Tańca, który rozpoczął dzia-
łalność 3 marca w Libiąskim 
Centrum Kultury. Pomysło-
dawcą adresowanego do do-
rosłych tanecznego projektu 

jest instruktor Jacek Kremer. – W Libiążu jak dotychczas nie 
udało się kontynuować pracy z dziećmi do wieku dorosłego, 
stąd inicjatywa by zachęcić do tej formy ruchowej osoby peł-
noletnie. Postanowiliśmy po prostu zebrać ludzi, a czas pokaże 
co z tego wyniknie... – wyjaśnia J. Kremer. W ofercie klubu jest 
nauka tańca towarzyskiego w stylach latynoamerykańskim i 
standartowym nowoczesnego tańca dyskotekowego. – Zajęcia 
prowadzone są w sposób ciągły. Unikamy formy tradycyjnego 
kursu z uwagi na zróżnicowany poziom uczestników i ich ro-
tację na poszczególnych spotkaniach. Nie mamy też określo-
nego terminu zakończenia zajęć, wszystko zależy od samych 
zainteresowanych. W zależności od potrzeb możemy ćwiczyć w 
grupach początkujących i zaawansowanych. – dodaje instruk-
tor LCK. – Kochamy taniec i muzykę, stąd nasza obecność w 
Klubie Miłośników Tańca. – skwitowała para uczestników z 
Chrzanowa.                      PS 

Bliżej muzyki  
Spotkanie muzyczne poświęcone twórczości Jana Sebastiana 
Bacha odbyło się 22 marca w LCK. Znane utwory kompozy-
tora zgromadziły przy świecach i kawie grono słuchaczy. 
O muzyczną oprawę imprezy zadbał chór Canticum Cantico-
rum pod batutą pomysłodawcy i organizatora spotkania Piotra 
Ciuły. Integralną częścią wieczoru była prezentacja techniki 
polifonicznej Bacha ubarwiona wzmiankami historycznymi i 
ciekawostkami z życia artysty. - Pomysł zorganizowania wie-
czorku zrodziła potrzeba zbliżenia się do muzyki poważnej. 
Na próbach mamy zdecydowanie za mało czasu, aby na spo-
kojnie posłuchać utworów znanych kompozytorów. Spotkanie 
miało właśnie na celu stworzenie takiej okazji. A ponieważ 
ku miłemu zaskoczeniu przybyło na nie wiele osób spoza śro-
dowiska chóralnego, będziemy organizować tego typu formy 
obcowania z muzyką cyklicznie raz w miesiącu- mówi Piotr 
Ciuła. Kolejny wieczór będzie poświęcony niemieckiemu 
kompozytorowi i organiście Georgowi Handlowi. Zaprasza-
my wszystkich pasjonatów muzyki poważnej.                  AK
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Piłkarska czołówka
Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Górników 
dołożyli piłkarze ZG „Janina” do swojego bogatego 
dorobku. Tym razem miejscem rywalizacji były Żory. 
Dobra gra nie odbiła się bez echa w środowisku pił-
karskim i nasz team został już zaproszony na elitarne 
Mistrzostwa Polski Górniczo-Hutnicze do Szczytna, 
które odbędą się w grudniu.  Skład „Janiny”: Sro-
ka, Saternus, Smok, Kania, Wątroba, Łysak, Szyjka, K. 
Adamczyk, D. Adamczyk.                 D.C.

- SPORT -

LCK Futsal Liga
Solidarność, Ratownicy, Saform, Black 
Power Piekarnia Siuda to cztery drużyny, 
które okazały się najlepsze w fazie zasad-
niczej rozgrywek LCK Futsal Ligi 2007. 
W pokonanym polu zostawiły sześć innych 
ekip i już między sobą rozstrzygną w nie-
dzielę 1 kwietnia to, kto najlepiej spisuje 
się w tym roku na parkiecie. Rywalizacja 
finałowa zapowiada się pasjonująco, bo-
wiem drużyny prezentują zbliżony poziom 
i tylko ostatnia z wymienionych miała małe 
problemy z wywalczeniem miejsca w fazie 
play-off. Zapraszamy wszystkich kibiców 
na halę sportową przy ulicy Górniczej. 

Program fazy finałowej:
Półfinały: godz. 9:00 Solidarność – Black Po-
wer Piekarnia Siuda, godz. 10:00 Ratownicy 
– Saform
O medale: godz. 11:00 mecz o III m-ce, 
godz. 12:00 finał
(Aktualne wyniki, statystyki i ciekawostki li-
gowe na stronie www.lck.libiaz.pl)

Tabela po rundzie zasadniczej:

Ponownie najsilniejsi

Libiąskie Centrum Kultury i chrzanow-
skie stowarzyszenie „Przyjaźni Miastu” 
po raz drugi zorganizowały Mistrzostwa 
Szkół Średnich w Trójboju Siłowym. 
Dziewiętnastu reprezentantów szkół z 
Libiąża, Trzebini, Chrzanowa i Cheł-
mka rywalizowało w trzech kategoriach 
wagowych w konkurencjach przysia-
du, wyciskania i martwego ciągu. Tak 
jak przed rokiem drużynowo najlepsze 
okazały się dwie reprezentacje Zespołu 
Szkół w Libiążu, pod opieką nauczyciela 
w-f Dominika Kawali. 

Wyniki turnieju:
Kategoria do 75 kg 
1. Wojciech Urbańczyk PCE Chrzanów
2. Marek Szyjka ZS Libiąż I
3. Fabian Kasprzyk ZSME Trzebinia I
Kategoria 75-85 kg
1. Mateusz Domka ZSME Trzebinia I
2. Adrian Mika ZS Libiąż I
3. Karol Siemek ZSME Trzebinia II
Kat. powyżej 85 kg
1.Mateusz Kołeczek ZS Libiąż I
2. Łukasz Dachowski ZS Libiąż II
3.Radosław Kasprzyk ZSME TrzebiniaI
Kategoria drużynowa:

1. ZS Libiąż I
2. ZS Libiąż II
3. ZSME Trzebinia I
4. ZSME Trzebinia II
5. ZS Chełmek
6. PCE Chrzanów

Drużyny LKS Gromiec i MKS Trzebinia zagrały 24 marca w Libiążu w finale rozgrywek 
Pucharu Polski na szczeblu chrzanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Ambitnie grający 
gromczanie decydującą bramkę stracili w doliczonym czasie gry, ale  za postawę w meczu 
przeciwko czwartoligowcom zasłużyli na duże słowa uznania. 

Viver – Sport

Wentylacja

Bajlamorena

Orły Obsesja
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- SPORT -

Walczą o awans
Pierwszą fazę rozgrywek o Mistrzo-
stwo Małopolskiego Związku Piłki 
Ręcznej mają za sobą młodzicy młodsi 
MUKS „Żak” Libiąż. Ich dobra posta-
wa pozwoliła znaleźć się w gronie pię-
ciu najlepszych drużyn i tym samym 
rywalizować o awans do półfinałów 
krajowych. 

Druga runda sezonu także rozgrywana 
jest w formie turniejów, a uczestniczą-
ce w nich drużyny zachowały dorobek 
punktowy z bezpośrednich pojedynków. 
Zmagania najlepszej „piątki” wojewódz-
twa rozpoczęto w Nowym Sączu. Tam 
MUKS „Żak” pokonał kolejno gospo-
darzy Beskid Nowy Sącz 15:11, MOSiR 
Bochnię 18:9 i walkowerem „Kusego” 
Kraków. W drugim turnieju w Libiążu 
miejscowi rozbili 26:11 Bochnię i zwy-
ciężyli 19:15 w pojedynku z „Kusym”. 
Ostatnim przeciwnikiem libiążan był li-
derujący rozgrywkom zespół „Krakusa” 
Kraków, który jednak postawił gospoda-
rzom bardzo twarde warunki i rozstrzyg-
nął mecz na swoją korzyść w stosunku 
21:15. – Naszą dobrą pracę organiza-
cyjno – szkoleniową docenił Małopolski 
Związek Piłki Ręcznej przyznając nam 
organizacje turnieju „Małopolskich Mi-
strzostw UKS-ów”, które odbędą się w 
dniach 14-15 kwietnia w Libiążu. –  po-
informował prezes klubu Grzegorz So-
larski.		 	 	 	 PS

Sezon rozpoznawczy
W poprzednich numerach „Kuriera” podsumowaliśmy sezon na wszystkich boiskach 
piłkarskich w naszej gminie oraz młodzieżowe rozgrywki piłkarzy ręcznych i siatkarzy. 
Dopełniając relacji ze sportowych rywalizacji poprzedniego sezonu prezentujemy pod-
sumowanie sezonu seniorskiej drużyny siatkarzy GKS „Janina” Libiąż. 
Podopieczni Mateusza Drabika zajęli piąte miejsce na siedem drużyn w drugiej grupie IV 
ligi małopolskiej. Po wycofaniu drużyny z III ligi z klubu odeszli prawie wszyscy zawodnicy 
(poza Marcinem Szyszką). Niektórym skończyły się wypożyczenia, inni wyjechali na studia, 
czy też za pracą –	tłumaczy trener. W drużynie zaczęło grać 18 nowych zawodników, sami ju-
niorzy. To częściowo tłumaczy nas ze słabszego wyniku w tym sezonie. Trudniej było także grać 
ze względu na to, że zupełnie nie znaliśmy przeciwników, z jakimi przyszło nam się mierzyć 
–	kontynuuje Mateusz Drabik. Ostatecznie libiążanie wygrali w sezonie 5 meczy, a przegrali 
7. Nie traktujemy jednak tego sezonu, jako straconego. Młodzież nie jest jeszcze ustabilizo-
wana i ma duże wahania formy. Ciężko pracowaliśmy, m.in. na obozie w Porąbce Kozubniku, 
ale jeśli teraz wyniki nie przyszły, to może nastąpić to w kolejnym sezonie. Jesteśmy bogatsi o 
doświadczenia i co ważne, nasza kadra zostanie raczej utrzymana. By walczyć o wyższe cele, 
potrzebujemy także sponsora, który wesprze naszą działalność – mówi trener Drabik. Od po-
czątku marca piłki halowe zamienione zostały na plażowe i – pracując nad siłą i wytrzymałoś-
cią – siatkarze przygotowują się do sezonu letniego, w którym planem jest udział w finale Mi-
strzostw Polski piłki plażowej w kategorii juniorów lub kadetów. Ma na to szanse m.in. jeden z 
najbardziej utalentowanych graczy Konrad Świerzowicz (rocznik 1991, uczeń Gim nr 2), któ-
ry w minionym sezonie zakwalifikował się do kadry małopolski i wystąpił w Turnieju Nadziei 
Olimpijskich w Miliczu, gdzie zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski. Od nowego sezonu 
do rozgrywek oprócz seniorów i juniorów klub zgłosi także młodzików (roczniki 1993 i młod-
si), którzy trenują pod okiem Pawła Janczyka. W formie zabawy swoją przygodę pod siatką 
zaczynają też uczniowie drugich i trzecich klas szkół podstawowych, którzy uczą się siatkar-
skiego rzemiosła w SP nr 3 pod okiem Tomasza Słowika. Zapraszamy właśnie takich młodych 
chłopaków na zajęcia, które 
są luźnym przygotowaniem 
do ewentualnego uprawia-
nia siatkówki na poważnie 
– dodaje Mateusz Drabik. 
Na początku marca pod-
opieczni Tomasza Słowika, 
tym razem szóstoklasiści z 
„trójki”, wystąpili w półfi-
nale mistrzostw wojewódz-
twa w Andrychowie.   

Diego

Pojadą do Piły
Znakomicie spisała się reprezentacja 
parafii św. Barbary w rozegranych 
3 marca w Skawinie diecezjalnych 
eliminacjach Mistrzostw Polski Służby 
Liturgicznej w Piłce Nożnej Halowej. 
Podopieczni księdza Jarosława 
Chlebdy okazali się bezkonkurencyjni 
i będą reprezentować Libiąż w finałach 
ogólnopolskich, które odbędą się 

w dniach 1-2 maja w Pile. Drużyna wystąpiła w składzie: Łukasz Bogudziński, 
Bartłomiej Kania, Adrian Kurdziel, Wojciech Sucheta, Tomasz Klamka, Krzysztof 
Szopa i Mateusz Gawryś.        PS

„Biała szkoła”
Na tygodniowym pobycie w Zawoi 
przebywało 25 uczniów libiąskich gim-
nazjów. Głównym celem wyjazdu było 
doskonalenie umiejętności jazdy na 
nartach. Pobyt umiliły także dyskoteki, 
zabawy w stylu turniejów telewizyjnych 
i rozgrywki tenisa stołowego. Podsumo-
waniem narciarskiego obozu były zawo-
dy w slalomie gigancie, w którym naj-
lepsi byli Izabela Bąk i Mikołaj Biel. 

Przy okazji meczu GKS „Janina” - GKS Katowice gościł w Libiążu Jan 
Furtok, były znakomity piłkarz reprezentacji Polski i zespołów niemieckiej 
bundesligi, a obec-
nie prezes klubu z 
Katowic. Dla czy-
telników „Kuriera 
Libiąskiego” nie 
odmówił przeka-
zania sportowych 
pozdrowień...
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Wiosenny konkurs 
poetycki 

o nagrodę „Złotego 
żonkila”

Na konkurs poezji należy nadesłać pra-
ce (do 3 utworów), w trzech egzempla-
rzach opatrzonych godłem, załączając 
kopertę z danymi autora (imię, nazwi-
sko, wiek, adres, e-mail, telefon)

Nadesłane teksty nie mogą być wcześ-
niej publikowane oraz nagradzane w 
naszych konkursach. Tematyka utwo-
rów – dowolna. Termin nadsyłania prac 
do 16 kwietnia 2007 r. z dopiskiem 
„Złoty Żonkil LCK” na adres:

Libiąskie Centrum Kultury
ul. Górnicza 1
32-590 Libiąż

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
  5 maja br. (sobota) o godz. 17:00 w 

Galerii LCK
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do publikacji konkursowych tekstów 
bez gratyfikacji pieniężnych dla auto-
ra.

Serdecznie zapraszamy!!

Sztuka recytacji
Ośmioro uczniów z gminy Libiąż za-
kwalifikowało się do Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego Młodzieży 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów, od-
bywającego się pod patronatem Staro-
sty Powiatu Chrzanowskiego. W etapie 
gminnym jury w składzie Zofia Dynda 
– nauczyciel ZS w Libiążu, Agniesz-
ka Niemiec z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Trzebini i Aneta Gwóźdź 
z LCK przesłuchało 28 uczestników, 
których obowiązywało przygotowanie 
utworu poetyckiego i fragmentu prozy. 
W ich ocenie brano pod uwagę dobór 
repertuaru, kulturę słowa, interpretację 
utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. 
W kategorii szkół podstawowych zwy-
ciężyła Alicja Czarnik (KSW) dekla-
mująca wiersz „Strasna zaba” K.I. Gał-
czyńskiego i fragment „Opowiadania 
z doliny Muminków”. Oprócz niej do 
etapu powiatowego zakwalifikowano 
Joannę Kurek (ZSP Gromiec), Wero-
nikę Buchałę (KSW) i Karolinę Rem-
biechę (SP 3). Wśród gimnazjalistek 
awans do finału powiatowego uzyskały 
zwyciężczyni Agnieszka Gut z Gimna-
zjum nr 1 (za recytacje „Pana Tadeusza 
i prozę „Pamiętnik księżniczki” autor-
stwa Mec Capot), Dorota Kościelniak 
i  Daria Garbarz z Gimnazjum nr 2 
oraz Aleksandra Rzechowska (Gim nr 
1). Laureatki oprócz awansu do finału 
konkursu, który odbędzie się 30 marca 
w Trzebini, otrzymały także nagrody 
książkowe i pamiątkowe dyplomy.   

PS

Artur i Minimki 
(dubbing) produkcja: 
Francja, USA  2006
gatunek: Familijny, 
Animacja, czas trwa-
nia: 102 min. Gramy: 
Od 30.03. do 01.04.  
godz. 1600. Cena bi-
letu: 10 zł

Świadek Koronny
produkcja: Polska  
2007, gatunek: Sen-
sacyjny, czas trwania: 
97 min., wiek>15 lat
Gramy: Od 13.04. do 
15.04.  godz. 1900

Cena biletu: 10 zł

Testosteron
produkcja: Polska  
2007, gatunek: Ko-
media, czas trwania: 
119 min., wiek>15 
lat. Gramy: Od 20.04. 
do 22.04.  godz. 1900

Cena biletu: 10 zł

Most do Terabit-
hii (dubbing), pro-
dukcja: USA  2007, 
gatunek: Familijny, 
Przygodowy, czas 
trwania: 95 min. 
wiek>12 lat. 
Gramy:Od 27.04. do 
29.04.  godz. 1600 

Cena biletu: 10 zł

Tryptyk Rzymski
(na podstawie: poe-
matu „Tryptyk rzym-
ski” Jana Pawła II)
produkcja: Polska  
2007, gatunek: Ani-
macja, Religijny czas 
trwania: 65 min.
Gramy: Od 27.04. do 

01.05.  godz. 1900. Cena biletu: 10 zł

Przed każdym seansem konkurs!!!

Ponadto Konkurs Biletomania! Wygraj 20 
darmowych wejściówek na dowolne filmy 
oraz nagrody rzeczowe!! Szczegóły w kasie 
Ale! Kino oraz na plakatach. 

Burmistrz  Libiąża oraz 
Libiąskie  Centrum Kultury 

zapraszają  na

V I I  W o j e w ó d z k i  P r z e g l ą d
P r z e d s t a w i e ń 

E k o l o g i c z n y c h
„ E k o  –  W i o s n a  2 0 0 7 ”

L C K ,  1 9 - 2 0 . 0 4 . 2 0 0 7  r .  ( o d  9 : 0 0 )
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Burmistrz  Libiąża oraz 
Libiąskie  Centrum Kultury 

zapraszają  na

V I I  W o j e w ó d z k i  P r z e g l ą d
P r z e d s t a w i e ń 

E k o l o g i c z n y c h
„ E k o  –  W i o s n a  2 0 0 7 ”

L C K ,  1 9 - 2 0 . 0 4 . 2 0 0 7  r .  ( o d  9 : 0 0 )

Przedstawiciele najlepszych gmin w korzystaniu z unijnych dotacji odebrali w Krakowie nagrody Gazety 
Prawnej z rąk zastępcy redaktora naczelnego GP – Krzysztofa Bienia.

Nagrody w rankingu, któ-
ry pokazuje, które gminy 
najlepiej sobie radzą z wy-
korzystaniem pieniędzy 
unijnych, zostały wręczo-
ne 29 marca w Krakowie. 
Odebrali je laureaci kon-
kursu Gazety Prawnej „ 
Europejska Gmina, Euro-
pejskie Miasto”. Zwycięzcą wśród małopolskich gmin okazał się Chrzanów. 
Libiąż uplasował się na III miejscu zaraz po Bochni, a przed Wadowicami, 
Krakowem, Nowym Targiem i Tarnowem.

Ranking sporządzony został na podstawie zbiera-
nych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
informacji o wartości umów o dofinansowanie, 
podpisanych z Unią Europejską przez administra-
cję rządową, instytucje samorządowe, organizacje 
pozarządowe oraz przedsiębiorstwa. Decydująca o 
kolejności punktacja jest sumą ważoną trzech mier-
ników: wartości umów w relacji do liczby mieszkań-
ców, wartości przeciętnego projektu unijnego oraz 
liczby projektów przypadających na 1000 miesz-
kańców miasta lub gminy. 

Europejska Gmina 
Libiąż

RANKING - WYKORZYSTANIE 
UNIJNYCH FUNDUSZY
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Tadeusz Arkit, Burmistrz Libiąża:
- Jadąc na to spotkanie nie znałem wy-
ników  i nie spodziewałem się  laurów 
dla naszej gminy, wiedząc, że konku-
rują tam duże miasta, na czele z Kra-
kowem, Tarnowem i Wadowicami… 
Tymczasem spotkała mnie ogromna 
niespodzianka i przyjemność odebrania 
wyróżnienia za III miejsce w rankingu 
„Europejska Gmina, Europejskie Mia-
sto” zorganizowanym przez „Gazetę 
Prawną” wspólnie z Ministerstwem Roz-
woju Regionalnego oraz Bankiem Roz-
woju Krajowego. To bardzo profesjonal-
ne , wartościowe i miarodajne przedsię-
wzięcie pozwala odczuć satysfakcję nie 
tylko mnie i władzom samorządowym 
Libiąża, ale też wszystkim mieszkańcom 
gminy – bo ma istotny wymiar promo-
cyjny dla naszej prężnie rozwijającej się 
„ małej ojczyzny”, a przy okazji pozwala 
przypomnieć sobie i uświadomić osiąg-
nięcia z perspektywy kilku ostatnich 
lat. Mam także powód do osobistej sa-
tysfakcji , gdyż poza sukcesem Libiąża, 
w którym największe znaczenie miała 
„świeża” jeszcze inwestycja „Targowisko 
Miejskie” w Strefie Aktywności Gospo-
darczej przy ul. Rouvroy –o wynikach 
rankingu decydowało pozyskanie środ-
ków z Funduszu Spójności na inwesty-
cje w sferze gospodarki wodnej, których 
jestem współautorem jako przewodni-
czący Zarządu Związku Międzygmin-
nego „Gospodarka Komunalna”. Kilka 
lat pracy związku Chrzanowa, Trzebini 
i Libiąża owocuje teraz dzięki nasze-
mu wnioskowi o środki UE- nie tylko 
dla laureatów I miejsca- Chrzanowa, 
ale i dla mieszkańców naszych gmin. 
Pożytek z tych inwestycji, jak również 
z proeuropejskiej promocji naszego śro-
dowiska, powinien być argumentem w 
dyskusji  o wartości wspólnych działań 
– na rzecz lokalnej współpracy gmin w 
ramach związku.

Lp gmina/miasto suma punktów
1 Chrzanów 4019.43
2 Bochnia 2186.76
3 Libiąż 1898.08
4 Wadowice 1456.71
5 Kraków 1356.38
6 Nowy targ 1258.46
7 Tarnów 1143.3
8 Piwniczna-zdrój 954.78
9 Gorlice 929.86
10 Gródek nad Dunajcem 766.07
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LCK dla Pań
Wernisaż wystawy malarstwa „Kobiety Kobietom”, pokazy i 
bezpłatne usługi kosmetyczno-fryzjerskie sponsorowane przez 
gabinet kosmetyczny „Magdalenka”, salon fryzjerski „Chantal” 
oraz firmę „Oriflame”, a polem seans kinowy z filmem „Dlacze-
go nie” to główne atrakcje Dnia Kobiet zorganizowanego przez 
LCK. Imprezę uświetnił występ chóru „Canticorianie”. Wieczór 
upłynął w sympatycznej i radosnej atmosferze przy wyjątkowo 
licznym udziale Pań i osób towarzyszacych. 

„My Kobiety”
Występ pary tanecznej, nauka tańca towarzyskiego, liczne 
konkursy z nagrodami, wesoła atmosfera i wspaniała zaba-
wa. Tak dzień 8 marca obchodziły panie ze stowarzyszenia 
„My Kobiety”, mającego swą siedzibę w Chrzanowie i zrze-
szające mieszkanki naszego powiatu. Od niedawna prze-
wodniczącą organizacji jest libiążanka Maria Kosowska, 
która w imieniu członkiń organizacji przyjęła serdeczne 
życzenia m.in. od Burmistrza Libiąża Tradycją imprez or-
ganizowanych przez „My Kobiety” jest przekazywanie do-
chodów z nich na cele charytatywne, o czym miłe panie nie 
zapomniały nawet z okazji swojego święta. 

Urodziny w PS nr 4
W pierwszą rocznicę nadania imienia „Kubuś Puchatek” Przedszkolu Samorządowemu nr 4 
w środę 22 marca odbyło się wielkie urodzinowe przyjęcie bajkowego bohatera.
Ulubieniec dzieci wszedł na salę z ogromnym tortem ufundowanym przez cukiernię „ Paj” 
Anna i Andrzej Zazula z Chełmka. Przedszkolaki bez problemu poradziły sobie z quizem 
„Jestem przyjacielem Kubusia” poprawnie rozwiązując wszystkie zadania. W nagrodę dzieci 
otrzymały upominki i zostały zaproszone na pyszny poczęstunek przygotowany przez Ko-
mitet Rodzicielski. 
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Reklama Imprezy w Pikawie
Z okazji Dnia Kobiet w „Pikawa Club” przygo-
towano kilka ciekawych konkursów, a główną 
atrakcją był pokaz rzutów nożami w wykonaniu 
Wenezuelczyka Samuela Rodriguesa. 

Świetnej zabawy nie zabrakło również na Wieczorze Indyjskim. Stu-
denci na stałe zamieszkujący w Indiach przybliżyli zgromadzonym 
kulturę swojego kraju i zaprezentowali sposoby przyrządzania trady-
cyjnych indyjskich potraw...

Ten Dzień Kobiet...


