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Aż 14.931,43 zł zebrała Gmina Libiąż w ramach XVI akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane na terenie ca-
łego kraju pieniądze mają pomóc dzieciom ze schorzeniami laryn-
gologicznymi. 
50 libiąskich wolontariuszy zebrało do puszek 14, 215,34 zł, nato-
miast z licytacji gadżetów WOŚP oraz przedmiotów przekazanych 
przez Fundację Brata Alberta i Gimnazjum nr 2 w Libiążu udało się 
pozyskać 406,13 zł. Do aukcji przyłączyły się także 3 sklepy sieci 
„Żabka” z Libiąża i Chełma, które zebrały łącznie 309,96 zł. Impre-
zie w LCK towarzyszyły koncerty zespołów: „Oversight” , „Heter 
Skelter”, „Vertigo”, po których wszyscy zgromadzeni połączyli się z 
kwestującymi w całej Polsce tradycyjnym „ światełkiem do nieba”. 
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- WIEŚCI  Z GMINY -

Jubileusz par
50, 60 i 65 lat temu stanęli na ślubnym kobiercu, a 4 stycznia w auli Zespołu Szkół święcili 
jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Czterdziestu parom z terenu naszej gminy 
pełniący obowiązki burmistrza Jacek Latko wspólnie z posłem Tadeuszem Arkitem i prze-
wodniczącym libiąskiej Rady Miejskiej Stanisławem Bigajem wręczyli odznaczenia Prezy-
denta RP. Od samorządu Libiąża jubilaci otrzymali upominki w postaci wełnianych koców, 
a dodatkowymi atrakcjami wieczoru były zabawy, konkursy oraz występy Kół Gospodyń 
Wiejskich z Libiąża i Żarek. Specjalnie dla jubilatów zaśpiewał też Marek Dwornik - solista 
zespołu Cameleon. 

Uroczystość była szczególnym przeżyciem dla Zygmunta Nowakowskiego, który wraz z żoną Honoratą święcił 
„złote gody”. Pan Zygmunt – w przeszłości wieloletni kierownik libiąskiego Urzędu Stanu Cywilnego – osobiście 
udzielił ślubu kilku parom spośród tegorocznych jubilatów. Jako receptę na udany związek państwo Nowakowscy 
podają wzajemnie zrozumienie. Owocem ich małżeństwa jest córka Wiesława Gwóźdź – obecna dyrektor Zespołu 
Szkół w Żarkach. Ich oczkiem w głowie jest dwoje wnucząt – studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Jedną z dwóch par obchodzących 65-lecie pożycia małżeńskiego byli Bronisława i Stanisław Bębenkowie z Żarek, 
którzy po raz trzeci w swoim życiu uczestniczyli w jubileuszu par. – Mieszkaliśmy w tej samej wsi to i krowy razem 
się pasło. I tak to jakoś się zaczęło…. – opowiedział z uśmiechem o początkach znajomości pan Stanisław. – W tych 
czasach interesowało się mną wielu kawalerów, ale tylko Stasiu mi spasował – dodała pani Bronisława. 
Państwo Bębenkowie dochowali się 2 wnucząt i trojga prawnucząt, z których są bardzo dumni. – Bardzo miło uczest-
niczy się w takich imprezach. W tym roku było jednak szczególnie uroczyście – podsumowali Bębenkowie.        PS 

Wśród 40 jubileuszowych małżeństw 50-lecie obchodzili: Maria i Józef  Baran (dwie pary o tych samych imio-
nach i nazwiskach!), Emilia i Kazimierz Bętka, Kazimiera i Kazimierz Bielawa, Hermina i Aleksander Bolak, 
Maria i Wiesław Buszko, Janina i Julian Danielczyk, Stanisława i Jan Dęsoł, Stanisława i Stanisław Dęsoł, Wła-
dysława i Ryszard Dziuk, Zuzanna i Stanisław Guzik, Joanna i Józef Handzlik, Łucja i Zbigniew Kasperczyk, Sta-
nisława i Jan Kucia, Marianna i Bronisław Kumala, Janina i Jan Kunikowscy, Alfreda i Kazimierz Małkus, Helena 
i Zygmunt Matraszek, Janina i Franciszek Molęda, Honorata i Zygmunt Nowakowscy, Michalina i Stefan Poręba, 
Zofia i Kazimierz Poznańscy, Olga i Marian Trębacz, Teresa i Bolesław Urbańczyk, Maria i Czesław Warzecha, 
Medarda i Stanisław Widlarz, Barbara i Jerzy Woźniak, Kazimiera i Stanisław Ziajka. 
Diamentowe gody (60 lat małżeństwa) obchodzili: Stefania i Ludwik Benio, Helena i Jan Kowalscy, Honorata i 
Stefan Majka, Józefa i Stanisław Nędza, Józefa i Władysław Olszowik, Genowefa i Eugeniusz Poznańscy, Micha-
lina i Franciszek Ryszka, Józefa i Stanisław Walczak. 
65-lecie pożycia małżeńskiego święcili: Bronisława i Stanisław Bębenek oraz Hermina i Franciszek Szyndler. 
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Œwi¹teczna  tradycja
Betlejemskie Światło Pokoju

Uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju mieszkańcom gminy zgodnie ze świąteczną tradycją gminy Libiąż 
dokonali w Parku Młodości harcerze Libiąskiego Hufca ZHP. Do Libiąża Światło Betlejemskie trafiło wprost z Katedry Wawel-
skiej w Krakowie. Jak co roku ten symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei zgromadził przy szopce bożonarodzeniowej przed-
stawicieli libiąskiego samorządu na czele z pełniącym funkcję burmistrza Jackiem Latko i parlamentarzystąTadeuszem Arkitem, 
reprezentantów organizacji społecznych oraz liczne grono mieszkańców. Spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń przy 
łamaniu się opłatkiem i wspólnego kolędowania z zespołem śpiewaczym Koła Gospodyń Wiejskich „Libiążanki”. Składanie 
mieszkańcom naszej gminy świąteczno - noworocznych życzeń rozpoczął poseł Tadeusz Arkit, a wtórowali mu Jacek Latko i 
przewodniczący RM Stanisław Bigaj. 
Co roku symboliczny ogień z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem przywożony jest do Katedry Wiedeńskiej, skąd odbierają 
go harcerze z innych krajów. Inicjatywę zapoczątkowały w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie cha-
rytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. W Polsce akcję wszczęli w 1991 roku harcerze ze Związku 
Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa 
Polana w Tatrach. Następnie po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej 
na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich 
pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. 

U „Macierzanek”
Tradycyjnie w okresie poświątecznym spotkanie opłatkowe zorganizowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Żarkach. Do 
składania wzajemnych życzeń i wspólnego kolędowania zaprosiły pełniącego obowiązki burmistrza Libiąża Jacka Latkę, żare-
ckich radnych libiąskiej Rady Miejskiej, księdza proboszcza tamtejszej parafii Eugeniusza Najbora, sołtysa Antoniego Skupnia, 
dyrektor Zespołu Szkół w Żarkach Wiesławę Gwóźdź oraz przedstawicieli organizacji społecznych z terenu sołectwa. Szanow-
nych gości „Macierzanki” ugościły programem artystycznym, na który złożyły się świąteczne wiersze i kolędy, a także przygo-
towanym poczęstunkiem. Gospodynie spotkania nie zapomniały także o 80 urodzinach jednej ze swoich członkiń Stanisławy 
Bisagi, którą uhonorowały pamiątkowym dyplomem i upominkiem. – Pani Stanisława to osoba, na którą zawsze możemy liczyć, 
chętnie służąca swoimi radami Proponowałyśmy jej nawet honorowe przewodnictwo, ale ona woli pozostać aktywną członkinią 
naszego Koła i opłacać składki – podsumowała przewodnicząca żareckiego KGW Stanisława Norys.   PS

Jubilatka 
Stanisława Bisaga
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U Diabetyków
Tradycyjnie w styczniu spotkanie opłatkowe 
zorganizowali członkowie libiąskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków. Jak co roku jest to okazja do 
składania życzeń, śpiewania kolęd i podsumowa-
nia całorocznej działalności. U diabetyków goś-
cili pełniący obowiązki burmistrza Libiąża Jacek 
Latko, pani doktor Beata Jakubiec – opiekun 
lekarski stowarzyszenia, prezes Małopolskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Stanisław Chowa-
niec i przedstawiciel firmy Johnson&Johnson, 
od której libiąskie stowarzyszenie otrzymało 
bezpłatnie 10 glukometrów (urządzenia służące 
do badania stężenia cukru w krwi).  

Œwi¹teczna  tradycja

Bożonarodzeniowy teatr
Grupa teatralna „Pióro” działająca przy LCK pod opieką ks.Rafała Piórkowskiego  w okresie świątecznym kilka razy wystawiła 
sztukę p.t. „Opowieść wigilijna”  na podstawie powieści Karola Dickensa .
Była to opowieść o niesamowitym przeżyciu człowieka, który wpadłszy w szpony pychy i chciwości, doświadcza spotkania 
świata duchów. One to prowadzą go po szczęśliwej przeszłości, zniszczonej przez jego pychę, po teraźniejszości, zamknię-

tej w zgorzkniałym pędzie ku nieustannemu 
bogaceniu się oraz po przyszłości, która bez-
względnie i nieubłaganie nadejdzie. Jest to 
opowieść o tym szczególnym dniu w roku, 
kiedy pieniądze tracą swoją wartość, o dniu, 
w którym przerywamy pogoń za doczesnymi 
dobrami i skupiamy się na tym, co najważniej-
sze. Niemal na wszystkich spektaklach sala 
wypełniała się w całości. Widzowie chwalili 
dobre przygotowanie młodych aktorów, sce-
nografię, aranżację, muzykę. Gratulowali gru-
pie udanego występu. Do gratulacji dołączył 
się również pełniący obowiązki burmistrza 
Libiąża Jacek Latko.

Trzech Króli po libiąsku
Polskie kolędy i pastorałki, popularne przeboje świąteczne, 
pieśni cerkiewne i kolędy w języku angielskim. Tak bogaty 
repertuar bożonarodzeniowy usłyszeli uczestnicy Koncertu 
Kolęd, zorganizowanego w Kościele pw. Św Barbary z okazji 
przypadającego 6 stycznia święta. Jak co roku spotkanie było 
okazją do wspólnego kolędowania i łamania się chlebem. W 
koncercie wystąpiły chóry Canticum Canticorum i Canticoria-
nie z Libiąża, a także chrzanowska grupa Vox Anime. Nie za-
pomniano też o towarzyszącej świętu Trzech Króli symbolice 
światła. Finałem imprezy był pokaz fajerwerków i laserów, a 
przy nich gorący poczęstunek przygotowany przez strażaków.



Kurier Libiąski nr 31 2008�

- KURIER LIBIĄSKI -

Libiąż promuje recykling
3600 sztuk długopisów wykonano na 
zlecenie Urzędu Miejskiego w Libiążu. 
Artykuły piśmiennicze z herbem Libiąża 
i hasłem promującym segregację odpa-
dów sfinansowano ze środków tzw. opła-
ty produktowej (pieniędzy, które przed-
siębiorstwa zobowiązane są wpłacać 
za wprowadzenie na rynek opakowań). 
Kwota 3500 zł z tego tytułu, zgodnie z 
„Ustawą o obowiązku przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i 
depozytowej” mogła być przeznaczo-
na tylko na edukację ekologiczną dot. 
selektywnego zbierania i recyklingu 
odpadów opakowaniowych. Długopi-
sy wykonane przez firmę Róbeko sp. z 
o.o. otrzyma każdy przedszkolak, uczeń 
szkoły podstawowej, gimnazjalista w 
gminie Libiąż. Część została też przeka-
zana do Libiąskiego Centrum Kultury, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i na cele 
promocji Libiąża. 

Szkolenie dla jednostek 
oświatowych

W Miejskim Zespole Administracyjnym 
w Libiążu odbyło się szkolenie z kie-
rownikiem Oddziału Kadr w Oświacie 
Małopolskiego Kuratorium Oświaty w 
Krakowie - Panią Teresa  Głowińską. 
W Uczestniczyli w nim dyrektorzy oraz 
pracownicy zajmujący się sprawami ka-
drowymi przedszkoli samorządowych, 
szkół podstawowych i gimnazjów gmi-
ny Libiąż oraz Miejskiego Zespołu Ad-
ministracyjnego w Libiążu. Podczas 
szkolenia poruszano tematy związane 
z kwalifikacjami nauczycieli, zasadami 
ich zatrudniania i wynagradzania oraz 
zagadnienia związane z awansem zawo-
dowym nauczycieli. Omówione zostały 
również nowe przepisy i zasady prze-
chodzenia nauczycieli na emerytury. 

Zamontowano lampy
W trosce o bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego, w grudniu ubiegłego roku, zamon-
towano 9 lamp wraz z dobudową linii 
energetycznej na terenie gminy Libiąż. 
Rozjaśniały ulice w Libiążu – Łokietka, 
Śmiałego, Sosnowa, Stolarska, Tuwi-
ma (po jednej lampie) oraz w Żarkach 
–Astronautów, Patriotów (po 2 lampy). 
Wymienione miejsca wytypowano w 
oparciu o wnioski mieszkańców gminy 
i radnych Rady Miejskiej. Inwestycję w 
oświetlenie Libiąża zrealizowała także 
w ubiegłym roku, na wniosek Urzędu 
Miejskiego, firma Enion S.A. Wymie-
nione zostały oprawy oświetleniowe z 
rtęciowych na sodowe (energooszczęd-
ne) przy ulicach Waryńskiego i Sien-
kiewicza, co spowoduje mniejszą awa-
ryjność świateł i znaczną oszczędność 
energii. Urząd Miejski nie partycypował 
w kosztach. 

Kolejne oznaczenia ulic
Zapowiadana, kolejna partia tabliczek 
z nazwami ulic została zamontowana 
w grudniu minionego roku. Tym ra-
zem drogi w Libiążu (Moczydło i Role) 
wzbogaciły się o 46 tabliczek za łączną 
kwotę 9.139 zł (brutto).  

Zimowe dokarmianie zwierząt

Organizowana od kilku lat akcja dokar-
miania zwierzyny leśnej i w tym roku 
zostanie przeprowadzona przy udziale 
Urzędu Miejskiego. Na ten cel zosta-

ła przeznaczona z gminnego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej kwota 3.000 zł (brutto). Zakupiona 
za te pieniądze pasza została przekaza-
na trzem kołom łowieckim, które mają 
obwody łowne na terenie gminy Libiąż 
i które zobowiązały się do wystawiania 
pokarmu w okresie zimowym. 

Dofinansowanie dla szpitala
W dniu 11 stycznia br. nastąpiło prze-
kazanie dla szpitala Powiatowego w 
Chrzanowie specjalistycznego aparatu 
polisomnograficznego, na którego za-
kup dotację celową przeznaczyła gmina 
Libiąż. Decyzją Rady Miejskiej przeka-
zano na ten cel 20.000 zł (brutto) z bu-
dżetu na 2007 rok. Koszt całego aparatu: 
system do polisomnografii – 80.360 zł, 
koncentratory tlenu – 46.545 zł. W su-
mie – 126.905 zł. 

Aparat polisomnograficzny przezna-
czony jest do badania i monitorowania 
zaburzeń oddychania w trakcie snu. 
Powyższa choroba nosi nazwę Obtura-
cyjnego Bezdechu Sennego (OBS). OBS 
jest chorobą występującą często. Popu-
lacyjne badania nad rozpowszechnia-
niem OBS w Polsce (2003) wśród osób 
powyżej 40 lat oceniają częstość wystę-
powania tej choroby u mężczyzn na 8,8% 
i u kobiet na 2,5%. Nie leczony zespół 
OBS w czasie kilku lat choroby wywołu-
je powikłania, najczęściej pod postacią 
nadciśnienia tętniczego, choroby wień-
cowej, zawału serca, udaru mózgu oraz 
cukrzycy. Zależnie od nasilenia bezde-
chów skraca długość życia o kilka lat 
(średnio 4 do 9 lat).
Badanie aparatem polisomnograficznym 
może być szeroko wykorzystywane w 
diagnostyce pacjentów Powiatu Chrza-
nowskiego. Obecnie czas oczekiwania w 
Małopolsce na badania tego typu refun-
dowane przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia wynosi około 2 lata.

Przyjazne miasto
Jednym z największych problemów niepełnosprawnych są bariery architektoniczne. 
Schody, wąskie drzwi, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich lub ich wadliwa 
konstrukcja powodują, że osoby mające problemy z poruszaniem się nie są wsta-
nie pokonać tych przeszkód samodzielnie. A przecież każdy ma naturalną potrzebę 
dostać się do sklepu, banku, urzędu czy kina. Libiąż - trzeba przyznać obiektywnie 
jest przyjaznym miastem dla ludzi niepełnosprawnych. Proste, równe chodniki i 
pobocza, obniżenia umożliwiające wygodne przemieszczanie się, profesjonalnie 
wykonane podjazdy - pozytywnym przykładem jest wjazd do LCK, czy do sklepu 
Agat. Świetnie przystosowany jest również Park Młodości, Nowy Plac Targowy, 
sklepy sieci Żabka, Intermarche i Bricomarche. Są też niestety przykłady negatywne 

jak wjazd dla wózków do Banku Spółdzielczego przy ul. Oświęcimskiej gdzie brakuje barierek i ‘’pseudo podjazd’’ do Urzędu 
Pocztowego, który jest wąski, kręty, niewygodny, a zimą oblodzony i śliski. Jednak i tak ogólne wrażenie miasta, gdzie niepeł-
nosprawnym ułatwia się codzienna egzystencję, pozostaje moim zdaniem pozytywne. I nawet porównanie z samym Krakowem 
wypada w tym względzie na korzyść naszego miasta.              Staszek Szostek



Kurier Libiąski nr 31 2008 �

- KURIER LIBIĄSKI -

 „Dzień Filatelisty”
W czwartek 10 stycznia br. libiąscy filateliści świętowali swój 
dzień. Z tej okazji w LCK zorganizowano wystawę nawiązującą 
do obchodzonej w minionym roku setnej rocznicy śmierci Sta-
nisława Wyspiańskiego, którego twórczość została uwiecznio-
na na znaczkach pocztowych. Podczas spotkania złożono sobie 
wzajemne życzenia noworoczne. Oprócz tradycyjnych, członko-
wie koła życzyli sobie spełnienia hobbystycznych marzeń: po-
większenia zbiorów, opracowania ciekawego eksponatu. 
Prezes koła Edward Iwaniak wspomniał o zbliżającej się 450 rocznicy istnienia Poczty Polskiej, z którą działalność filatelistów 
jest ściśle związana. „Dzień Filatelisty” stał się również odpowiednią okazją do uhonorowany zasłużonych członków koła: złotą 
odznakę honorową przyznaną przez Zarząd Główny PZF wręczono   Zbigniewowi  Boroniowi, a  brązową odznakę honorową 
przyznaną przez Zarząd Małopolskiego Okręgu PZF otrzymali  Edward Pieczka oraz Stanisław Rondek. 
W części sprawozdawczej spotkania podsumowano działalność koła za ubiegły rok i określono przyszłoroczne plany, które 
obejmują m.in. wystawy upamiętniające  40 lecie- uzyskania praw miejskich przez miasto oraz  20-lecie powstania koła filateli-
stycznego.              AK

Wyróżnienia dla strażaków

Czternastu strażaków zostało odznaczonych w dniu 19 grudnia br. przy okazji po-
siedzenia Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Libiążu. Spotkanie, w którym uczestniczyli Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego 
Związku OSP RP Jacek Latko oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej Marek Bębenek było okazją do podsumowania mijającego roku działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Libiąż, wytyczenia planów na rok kolej-
ny oraz do uhonorowania zasłużonych. 
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woje-
wództwa małopolskiego z dnia 21 kwietnia br. odznaczeni zostali:
Złotym „Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowie:
- Henryk Bielecki (OSP Moczydło)
- Waldemar Trybuś (OSP Moczydło)
Srebrnym „Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowie:
- Krystian Ślazyk (OSP Libiąż)
- Przemysław Siuda (OSP Żarki)
- Kazimierz Łysek (OSP Żarki)
Brązowym „Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowie:
- Paweł Klimczak (OSP Libiąż)
- Andrzej Marczenko (OSP Libiąż)
- Józef Jarski (OSP Moczydło)
- Henryk Wilczak (OSP Gromiec)
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w 
Chrzanowie nr 3 z dnia 25 kwietnia br. odznaczeni zostali:
- Łukasz Pająk (OSP Żarki)
- Jerzy Malik (OSP Żarki)
- Mateusz Hołyst (OSP Libiąż)
- Michał Koczur (OSP Gromiec)

Nowy wizerunek 
Libiąża w internecie

Już niedługo gmina Libiąż będzie miała  
nową stronę internetową. Trwają końco-
we prace nad udoskonaloną wersją  por-
talu libiaz.pl . Diametralnie nowy projekt 
graficzny i zasobniejsza w informacje 
witryna zostanie uruchomiona, zależnie 
od postępu prac w najbliższych tygo-
dniach. Strona docelowo będzie funkcjo-
nować w czterech językach (polski, an-
gielski, francuski, włoski), wypełniona 
zostanie nie tylko istotnymi danymi, ale 
także pokaźną galerią fotografii. Znacz-
nie poprawi się też „interfejs” użytkow-
nika i nie będzie problemem odnalezie-
nie na stronie potrzebnych informacji. 
Na bieżąco zaopatrywana w aktualności 
strona będzie doskonałym przekaźni-
kiem gminnych „newsów”. Informacje 
o inwestycjach, wydarzeniach kultural-
nych, rekreacyjno-sportowych, kalen-
darz imprez w gminie – to tylko niektó-
re z bieżąco aktualizowanych działów. 
Dodatkowo witryna będzie dysponować 
precyzyjną bazą danych wszystkich or-
ganizacji i instytucji działających w 
gminie, która nie będzie ograniczać się 
tylko do informacji teleadresowych, ale 
w pełni charakteryzować konkretne jed-
nostki. Ważne miejsce w portalu zajmie 
wyraźna zakładka dla potencjalnych 
inwestorów, w której odnajdziemy cha-
rakterystykę terenów inwestycyjnych, 
oferowanych przez gminę. Petentów 
Urzędu Miejskiego powinno natomiast 
zadowolić to, że w zakładce „e-urząd” 
zasięgną wyczerpujących informacji nt. 
załatwiania różnych spraw urzędowych 
(wymagane dokumenty, sposób zała-
twienia sprawy, nr pokoju obsługującego 
daną sprawę itp.). 



Kurier Libiąski nr 31 20088

Przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 933 na terenie Libiąża

Zakres prac na terenie Gminy Libiąż 
obejmował:
- przebudowę chodnika przy ulicy Chrza-
nowskiej, od ul. Rouvroy do ul. 1 Maja,
- budowę chodnika przy ulicy Chrza-
nowskiej, na odcinku od ul. Rouvroy do 
wiaduktu nad bocznicą kolejową,
- przebudowę chodników przy ulicy 
Oświęcimskiej, na odcinku ul. Piłsud-
skiego do ul. Armii Krajowej,
- przebudowę chodnika przy ul. Oświę-
cimskiej, od cmentarza do ronda.
Ponadto przebudowana zostanie na-
wierzchnia na całej długości jezdni w 
obszarze gminy Libiąż, poprzez wy-
konanie nowej warstwy ścieralnej (na-
kładki bitumicznej). Inwestorem zada-
nia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie. Została wybrana firma która 
wykona roboty budowlane. Z uwagi na 
przedłużające się procedury przetargowe 
zadanie zostanie w wykonane w 2008 r., 
a nie jak pierwotnie zaplanowano w la-
tach 2007 – 2008.
Wartość robót budowlanych wyniósł:
– dla nawierzchni 7 361 879 zł, udział Gmi-
ny Libiąż w tych robotach to 257, 666 zł.
– dla chodników 830 820 zł, udział Gmi-
ny Libiąż w tych robotach to 290 787 
zł.

„Przebudowa skrzyżowania ul. 
Chrzanowskiej i ul. Rouvroy 

wraz z modernizacją ul. Rouv-
roy w Libiążu”.

Wykonawcą robót budowlanych było 

konsorcjum firm: Wiesław Słowik, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usłu-
gowo – Handlowo – Transportowe 
„HANDREM” z Kwaczały oraz EU-
ROVIA Polska S.A. z Mysłowic. Zakres 
zamówienia obejmował  wykonanie po-
szerzenia jezdni na ul. Chrzanowskiej i 
Rouvroy, budowę oświetlenia ulicznego, 
wykonanie odwodnienia nawierzchni 
jezdni, nasadzenie zieleni. Wartość ro-
bót :746 078,19 zł. Zadanie zakończono 
– 21.12.2007 r.

„Dotacja celowa dla 
Województwa Mało-
polskiego na współfi-
nansowanie przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 780 na terenie 

gminy Libiąż”.
Obejmowała odcinek od skrzyżowania 
z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z 
ciekiem wodnym. Wybudowano chod-
nik z kostki brukowej betonowej na dł. 
350,0mb od km 48+478 do km 48+819 
wraz z odwodnieniem oraz trzy zatoki 
autobusowe z kostki granitowej. Koszt 
zadania: 507.964,14 zł.  w tym udział 
gminy Libiąż – 276.552,07 zł. Prace za-
kończono – 15.11.2007 r.

„Przebudowa bazy rekrea-
cyjno-sportowej na terenie 

sołectwa Żarki w rejonie ulic 
Klubowej i Ikara”

Objęła budowę ogrodzenia wysokiego 
boiska na odcinku 20 metrów. W ramach 
zadania wykonano również roboty ziem-
ne związane z załadunkiem i przewozem 
gruzu oraz plantowanie terenu. Łączny 
koszt zadania to 74.391,28 zł.

„Przebudowa chodnika przy 
ul. Paderewskiego i ulicy 
Słowackiego w Libiążu”

W ramach zadania wykonany został pro-
jekt na przebudowę chodników i miejsc 
postojowych przy ul. Słowackiego i ul. 
Paderewskiego. 12 grudnia zakończony 
został pierwszy etap robót budowlanych. 
Powstał nowy chodnik przy ul. Słowa-
ckiego, który poprawił bezpieczeństwo 
pieszych ( w tym uczniów uczęszczają-
cych do SP nr 4 i Gimnazjum nr 2) co po-
zwoliło  również uporządkować główny 
ciąg komunikacyjny od ulicy Wańkowi-
cza, poprzez ulicę Słowackiego do ulicy 
Paderewskiego. Wartość robót łącznie z 
projektem: 38 008,66 zł.  

„Rewitalizacja Śródmieścia 
Libiąża poprzez budowę Cen-

trum Miasta”
W ramach zadania wykonany został 
geodezyjny podział działek od budowę 
Centrum Miasta. Wykonano również 
wstępne studium wykonalności projektu. 
Wydatki na 2007r. – 20 370,00 zł. Wyko-
nano uzupełnienie i aktualizację Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Gminy Li-
biąż i  opracowano wirtualną koncepcję 
architektoniczną budynku ratusza i płyty 
rynku. Wydatki – 26 700,00 zł. 

„Przebudowa kompleksu 
obiektów sportowych i rekrea-
cyjnych przy Zespole Szkół w 

Żarkach”
Wykonane zostało studium wykonalno-
ści  projektu  na budowę przy Zespole 
Szkół w Żarkach obiektów sportowych 
(wielofunkcyjne boisko sportowe; boi-
sko do gry w siatkówkę i koszykówkę; 
bieżnia ze skocznią w dal; rzutnia do 
pchnięcia kulą, trzyrzędowa trybuna, 
oświetlenie i odwodnienie)  do wystą-
pienia o środki z Unii Europejskiej z 
programu „Promowanie zdrowego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży poprzez 
budowę otwartej strefy sportu i rekrea-
cji”. Wydatki – 14 640,00 zł

Budowa kanalizacji
Zadanie realizowane jest w ramach Fun-
duszu Spójności wspólnie z Rejonowym 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Ka-
nalizacji w Chrzanowie. W 2007 roku 
skanalizowano następujące odcinki: Re-
jon Pniaki – Jaworek, ul. Leśna, Jawo-
rowa, Szybowcowa, Pilotów, Ks. Pieli i 
odcinek ul. Górniczej, Rejon Moczydła 
ul. Rolna, Sikorskiego, Brzoskwiniowa 
i Krakowska. Wykonano rów odprowa-
dzający wody opadowe i melioracyjne z 
rejonu ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i 
Krasickiego w Libiążu

Doposażone place zabaw  
Na początku grudnia doposażono cztery 
place zabaw w gminie Libiąż. Obiekty 
przy Placu Zwycięstwa, Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Gromcu, przy ul. 
Waryńskiego i w Kosówkach wzboga-
cono o nowe urządzenia. Przeznaczona 
na ten cel kwota 40.000 zł pochodzi z 
środków na „Przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi i zwalczanie narkomanii”. Nato-
miast w listopadzie br. na placu zabaw 
przy Zespole Szkół w Żarkach zamonto-
wano 13 urządzeń - koszt tego doposa-
żenia wyniósł 25.000 zł. 

Gotowy chodnik przy ul. Kra-
kowskiej

Zakończono budowę 337 m chodnika 
oraz trzech zatok autobusowych wzdłuż 
ul. Krakowskiej w Libiążu (droga wo-
jewódzka nr 780). Jest to kontynuacja 
robót budowlanych w ramach II etapu 
przebudowy ul. Krakowskiej na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. Krasickiego do 

- KURIER LIBIĄSKI -

Inwestycje gminy Libiąż w 2007 
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skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Zada-
nie realizował Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie, w trybie inicjatyw 
samorządowych, gdzie udział gminy 
stanowi 50% kosztów budowy. Wartość 
robót to 507.964,14 zł (brutto).

Przebudowa rowów
Po uzyskaniu niezbędnych decyzji i 
uzgodnień, rozpoczęto prace związane 
z regulacją koryta cieku wodnego Wał-
gasz. Jest to zadanie pn. „Wykonanie 
rowu odprowadzającego wody opadowe 
i melioracyjne z rejonu ul. Mickiewicza, 
Sienkiewicza i Krasickiego w Libiążu”. 
Zadanie finansowane jest z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach przedsięwzięć 
związanych z ochroną wód. Tą część 
prac zakończono w grudniu. Wartość ro-
bót 51 900 zł. (brutto).

Remont kładki nad torami 
kolejowymi 

W wyniku porozumienia burmistrza Li-
biąża z Zarządem PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. Oddział Regionalny w Kra-
kowie w 2007 roku rozpoczął się remont 
kładki na stacji PKP.  Ostateczny koszt 
realizacji przedsięwzięcia wynosi 1 585 
217,11 zł (brutto). 21% tej kwoty, tj. 333 
000,00 zł, pokrywa Gmina Libiąż z cze-
go 200 000,00 zł przekazano w 2007 r. 

Remont przy ul. Górniczej
Wyremontowano wyboisty ciąg pieszo-
jezdny przy ul. Górniczej w Libiążu 
znajdujący się tuż za budynkiem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej stanowiący 
dojście i dojazd do pasażu handlowego. 

Remont w Urzędzie Miejskim
Celem prac było odnowienie wejścia 
głównego (w tym schodów) i ściany 
przyziemia przy wejściu bocznym (izo-
lacja przeciwwilgotna) Remont wykona-
no we wrześniu br. 

Nowe tablice ogłoszeń
Na terenie gminy Libiąż 
pojawiły się w grudniu br. 
cztery nowe, drewniane tab-

lice ogłoszeń. Informacje można od tego 
momentu wieszać przy skrzyżowaniu 
ul. Krakowskiej z ul. Cegielnianą, przy 
skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Kra-
sickiego, w pobliżu stacji PKP, przy ul. 
Kolejowej oraz przy ul. Piechurów w 
Żarkach. 

Remonty i inwestycje w Domu 
Kultury w Żarkach w 2007 roku 
objęły modernizację sceny i sali wi-
dowiskowej, podpiwniczenia, remont 
pomieszczenia kawiarni i zadaszenia 
kotłowni oraz naprawa zbiornika wy-
równawczego centralnego ogrzewania 
na łączną kwotę 78.860 zł. 

Nowy samochód dla OSP Żarki   

Udzielono pożyczki w wysokości 99 
000 zł na zakup samochodu pożarnicze-
go marki Ford i doposażenia w wysoko-
ciśnieniowy agregat wodny. Kwota ta 
stanowi wkład własny OSP w wysoko-
ści 66% wartości samochodu. Pozosta-
łe 34% - w formie dotacji – przekazała 
Komenda Główna Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Świetlica w Gromcu jak nowa
Zmodernizowano Świetlicę w Gromcu, 
która jest jedną z placówek Libiąskiego 
Centrum Kultury. Było to zadanie prze-
widziane w tegorocznym budżecie gmi-
ny w ramach dotacji celowej dla LCK  
Koszt inwestycji wyniósł 118.925 zł.

Oznakowanie ulic
31 nowych tablic z nazwami ulic pojawi-
ło się w październiku na terenie gminy. 
Oznakowano wszystkie ulice w dzielni-
cy Kosówki oraz część dróg w Żarkach. 

Choinka świąteczna 
Na Placu Słonecznym, w centralnym 
punkcie miasta i miejscu spotkań przy 
okazji różnych wydarzeń świątecznych, 
stanęła 9-metrowa choinka wraz z ozdo-
bami i oświetleniem. 

- KURIER LIBIĄSKI -

Inwestycje gminy Libiąż w 2007 Statystyki gminne 
Migracja ludności w 2007 roku dla gmi-
ny Libiąż obrazuje tendencję spadkową. 
322 mieszkańców wymeldowało się z 
gminy Libiąż natomiast 160 osób mel-
dując się w gminie Libiąż wyraziła chęć 
zamieszkania na jej terenach. Na dzień 
31 grudnia 2007 r. liczba mieszkańców 
gminy Libiąż wynosiła 22.992 osób. 
Dla porównania stan ludności na koniec 
2006 r wynosił 23.086.

Ilość urodzeń w 2007 roku wyniosła 224 
(w 2006 roku – 227) 
Ilość zgonów w 2007 roku – 214 (w 2006 
roku – 180)

W ubiegłym roku wydano ogółem 4926 
dowodów osobistych, z czego 259 
osiemnastolatkom. Te statystyki w 2006 
r wyglądały odpowiednio 3719 i 249.

W 2007 w ewidencji działalności gospo-
darczej figurowało 1108 przedsiębior-
ców (w 2006 r. -1091). okresie od 01.01 
do 31.12. 2007 zarejestrowano 149 firm 
(w 2006r.- 138), a wyrejestrowano 132 
(w 2006r. – 148) 

Urząd Stanu Cywilnego w 2007 roku 
wydał:
- 15 aktów urodzenia (w tym 14 aktów 
zagranicznych) 
- 130 aktów małżeństwa w tym: mał-
żeństwa wyznaniowe - 69, małżeństwa 
cywilne – 50, (rejestracja aktów zagra-
nicznych – 11)
- 95 aktów zgonów (w tym 1 akt zagra-
niczny)
Ponadto USC w 2007 r. wydał 12  za-
świadczeń o zdolności prawnej do zawar-
cia małżeństwa za granicą: z obywatelem 
włoskim – 1, z obywatelem chorwackim 
– 1, z obywatelem austriackim  - 3, z 
obywatelem niemieckim – 1, z obywate-
lem greckim – 2, z obywatelem czeskim 
– 1, z obywatelem holenderskim – 1, z 
obywatelem macedońskim – 1 z obywa-
telem słowackim - 1.

Dla porównania w 2006 roku wydano:
- 10 aktów urodzenia w tym 9 aktów za-
granicznych
- 155 aktów małżeństwa w tym małżeń-
stwa wyznaniowe – 95, małżeństwa cy-
wilne – 54 (rejestracja aktów zagranicz-
nych -6)
- 75 aktów zgonu, w tym 1 akt zagraniczny
- 5 zaświadczeń o zdolności prawnej do 
zawarcia małżeństwa za granicą. 
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Widziane z balkonu – FELIETON

Nowy komendant ZHP
Podczas zjazdu libiąskiego hufca Związ-
ku Harcerstwa Polskiego  9 grudnia br. 
wybrano nowy zarząd. Funkcję komen-
danta objął Michał Gacek, a jego zastęp-
cami zostali: Tadeusz Dziwak, Lucyna 
Buczek i Adam Konieczny. Na skarbnika 
powołano Justynę Radwańską. 

- KURIER LIBIĄSKI -

Ogłoszenia drobne
Nagrania na kasetach wideo szybko tracą jakość! Zachowaj 
wspomnienia na zawsze! Przegrywanie kaset VHS i Hi8 na 
DVD! Tanio! tel 600 773 167, 0-32 6271070
Potrzebna pomoc do osoby średnio niepełnosprawnej: kobie-
ta lat 32-37 (osoba z Libiąża) na 1,5 godz./dziennie. 
Tel. 627 3967
Zespół weselny poszukuje klawiszowca tel. 506746344
Szkółka jeździecka „Tęcza” (Libiąż ul. Sosnowa 4) zaprasza 
na naukę jazdy konnej, tel. 513-382-735Dawid Chylaszek

Rocznica wyzwolenia Libiąża
Tradycyjnym złożeniem kwiatów i wspólną modlitwą 
uczcimy 63 rocznicę wyzwolenia Libiąża. Przypadająca na 
25 stycznia rocznica jest corocznie okazją do spotkań przy 
pomniku poświęconym ofiarom wyzwolonego w tym dniu 
podobozu Janinagrube (ul. Obieżowa). Uroczystość przy-
gotowana przez Libiąskie Centrum Kultury rozpocznie się 
o godzinie 11:00. 

Filmowy hit roku!

	 Pancernych było czterech, rozbójników 
– czterdziestu. Legalna blondynka to niewąt-
pliwie kobieta, a terminator – robot. Czy za-
stanawialiście się może, które postaci filmowe 
mogą być odpowiednikiem libiąskich, wybor-
czych „bohaterów miesiąca”? Czy ich potycz-
ka, stosując terminologię filmową, okaże się 
czarną komedią, czy może zwykłą sensacją? 
Jak prędko popędzi akcja i czy ktoś przeżyje 
horror?  

	 Wertując w pamięci filmowe tytuły, tylko je-
den przypasował mi do opisania wydarzenia 
roku, jakim wyborcze podchody z pewnością 

stać się mogą. Najlepszy to film, moim skromnym zdaniem, 
w dorobku arcymistrza reżyserii Sergio Leone, a tytuł jego 
„Dobry, Zły i Brzydki”. Western genialny, w którym rozgrywka 
między trzema antagonistycznymi, tytułowymi bohaterami po-
legała na tym, by wykiwać innych i samemu zgarnąć całą pulę 
(forsy). Trzy malownicze postacie – trzy oszałamiające role ak-
torskie. Czy słynny Leone okazał się aż tak wielkim wizjonerem, 
że zrobił proroczy film, w przenośny sposób opisując libiąskich 
Trzech Amigos roku 2008? Oceńcie sami…
 W historii opowiedzianej przez włoskiego reżysera, 
najwięcej szumu robił niejaki Tuco, mianowany „Brzydkim”. 
Podstępny, awanturniczy i groźny dla każdego, kto stanął mu 
na drodze. Jak napisano w pewnej recenzji omawianego filmu 
„(…)nieco chaotyczny i roztrzepany, jest przy tym niezwykle 
cwany i dwulicowy. Nie wygląda może poważnie, ale nieje-
den tak myślał i powąchał proch jego broni. Sympatię wywal-
cza dzięki (…) nieco przerysowanemu wizerunkowi kowboja”.
 „Zły”, czyli niejaki Aniel Eyes, wg autora przytoczonej 
recenzji, to człowiek bezkompromisowy. „(…)Przymrużone 
oczy, kamienna twarz i duża przebiegłość to jego cechy cha-
rakterystyczne”. Zaufało mu wielu, ale w filmowej historii nie 
wyszło im to na dobre. 
 „Dobry” z kolei, to postać, która jako jedyna łączy ten 
film z dwoma wcześniejszymi, autorstwa Leone, w sumie two-
rząc tzw. „trylogię dolarową”. Stonowany, skupia się na czy-
nach – nie słowach. Jako zaprawiony w podbojach Dzikiego 
Zachodu i grający ciałem samego Clinta Eastwooda, sprawia 
wrażenie osoby stworzonej do zwycięstwa.
 O tym jednak, który z bohaterów zgarnął pulę, zade-
cydował – jak to zwykle w westernach – pojedynek „twarzą w 
twarz”. Nie inaczej będzie w Libiążu, z tą tylko różnicą, że to nie 
trójka kowbojów będzie strzelać, a mieszkańcy libiąskiej ziemi 
na kartach do głosowania. Listy gończe już od dawna wiszą 
na saloonach, więc zachęcam wszystkich do polowania. Życzę 
przy tym pewniejszej ręki, niż przy byle odpustowym strzelaniu 
- dla dobra naszej gminy oczywiście.

Sylwester w Libiążu
Tradycyjnym spotkaniem mieszkańców na Placu Słonecznym 
przywitano nowy rok w Libiążu. Plenerowa impreza po raz 
kolejny zgromadziła tłumy mieszkańców, dla których zorgani-
zowano dyskotekę pod gwiazdami. W rytmie przebojów mija-
jącego roku 2007 uczestników bawili DJ Jerry & DJ Roberto. 
O północy wystrzeliły korki szampanów, a libiąskie niebo roz-
świetliły efektowne fajerwerki. Libiążanie przyjęli też najlep-
sze życzenia złożone przez posła Tadeusza Arkita, pełniącego 
obowiązki burmistrza Libiąza Jacka Latkę i przewodniczącego 
Rady Miejskiej Stanisława Bigaja. 
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Konkurs rozstrzygnięty
Podniesienie atrakcyjności i estetyki 
gminy Libiąż, a także inspirowanie 
mieszkańców do współtworzenia 
świąteczno-noworocznej atmosfery 
były celami konkursu organizowane-
go przez Libiąskie Centrum kultury 
na najpiękniej oświetloną posesję i 
balkon. Kryteria oceny obejmowały 
wystrój zewnętrzny w obrębie całej 
posesji, bloku, budynku, walory este-

tyczne, pomysłowość i nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Kandydatury 
oceniało jury w składzie Bogusława Zychowicz (LCK), Katarzyna Wiażewicz i Ag-
nieszka Rembiecha (UM). W kategorii posesji zwyciężył Franciszek Hanzik z Grom-
ca, a wśród balkonów tryumfowała Stanisława Szczupał (Gromiec). 

- KURIER LIBIĄSKI -

FERIE Z KSIĄŻKĄ
Biblioteka Główna

Wtorki, godz. 15.00  - zajęcia literackie - wspól-
ne czytanie, poznawanie literatury, konkursy i 
zabawy na określone tematy:
29.01. – „Stroje, ubiory w tradycjach i kultu-
rze”,
05.02. – „Najpiękniejsze baśnie i opowieści z 
wykorzystaniem literatury dziecięcej”.
Czwartki, godz. 15.00 –  plastyka z ksiązką – 
zajęcia praktyczne poparte literackimi wątkami, 
pogadanki tematyczne, konkursy i zabawy: 
31.01. – karnawałowe ozdoby,
07.02. - walentynkowe fantazje.

Filia nr 1 w Żarkach
Środy godz. 16.00 – zajęcia plastyczno – lite-
rackie:
30.01. – „Czarodziejskie pudło króla Bajdura”; 
zagadki literackie, wspólne czytanie, pogadan-
ki, prace plastyczne,
06.02. – inscenizacja bajki J. Ch. Andersena 
„Calineczka” – podział ról między dzieci; po-
znawanie bohaterów baśni Andersena, zabawy 
taneczne.

Filia nr 2 w Libiążu
Wtorki i czwartki, godz. 10.00 – zajęcia litera-
ckie i plastyczne, gry, zabawy i konkursy:
29.01. – „Bezpieczne ferie” – kodeks bezpiecz-
nych zachowań w czasie ferii zimowych w 
oparciu o literaturę; gry i zabawy,
31.01. – „Karnawał 2008” – historia karnawa-
łu, dawne zwyczaje i obrzędy; wykonywanie 
ozdób karnawałowych,
05.02. – „Pani Zima” – wspólne czytanie baśni i 
bajek związanych z zimą, ilustracje zimowe,
07.02. – „Walentynki” – wspólne czytanie mło-
dzieżowej poezji związanej z Walentynkami, 
układanie wierszy, wykonywanie ozdób walen-
tynkowych.

Filia nr 3 w Gromcu
Poniedziałki i środy godz. 16.00 - zajęcia litera-
ckie i plastyczne, gry, zabawy i konkursy:
28.01. – zajęcia plastyczne; papierowe postacie 
z bajek, wspólne czytanie i opowiadanie,
30.01. – zajęcia literackie; ulubione bajki i baś-
nie, literackie krzyżówki i rebusy,
04.02. – zajęcia edukacyjne; gry i zabawy plan-
szowe; konkursy literackie,
06.02. – „Przyjemne z pożytecznym”; wyciecz-
ka do lasu, pogadanka i nawiązanie do literatury 
przyrodniczej i przygodowej.
Przez cały czas Filia w Gromcu przyjmuje prace 
na konkurs plastyczny – rozstrzygnięcie na za-
kończenie ferii.

NOWOŚCI CZYTELNICZE
Karen McCombie „India Kidd jak być dobrym”

 - Warszawa: Nasza Księgarnia,  2007.
 

Poznaj Indię Kidd, która ma dziesięć lat. India jest bardzo zestresowana, bo jej 
nauczycielka zadała dzieciom w klasie zadanie, aby wypisały trzy rzeczy, które 
umieją dobrze robić. TRZY! A India nie umie wymyślić nawet jednej! Z pomo-
cą Soph i Fee, swoich dwóch najlepszych przyjaciółek, gotowa jest spróbować 
wszystkiego. Ale trzeba dopiero nieśmiałego, czarnego, grubiutkiego pieska, 
żeby India Kidd przekonała się, w czym jest dobra (choć troszkę)! Dalsze przy-
gody Indii w kolejnych tomach : (Nie!) fajnie być dorosłym i Oj, straciłam naj-
lepsze psiapsiółki (dostępna w wypożyczalni dla dzieci MBP) 

Ewa Baniecka „Jośka”  -Warszawa : Telbit, 2007  
Jośka nie jest typową nastolatką - tak mogłoby się przynajmniej wydawać. W 
klasie maturalnej ze zdumieniem odkrywa, że... wielu jej rówieśników ma kon-
takt z narkotykami. Szokiem jest dla niej również ciąża przyjaciółki. Trudno 
jednak mówić o naiwności; Jośka jest po prostu dziewczyną obdarzoną rozsąd-
kiem, z dobrze poukładanym światem i priorytetami. Jak wyglądają jej relacje z 
rówieśnikami i z rodziną? Czy rzeczywiście tak bardzo różni się od swoich ko-
leżanek? Wraz z rozpoczęciem ostatniego roku w liceum Jośka postanawia pisać 
pamiętnik. O tym, jak bystrą jest obserwatorką, przekonasz się już z pierwszych 
stron jej zapisków. (dostępna w wyp. dla dzieci i młodzieży MBP)

ROK 2007 - TROCHĘ STATYSTYKI
Libiąska biblioteka przeszła w ubiegłym roku wielką zmianę – w wyniku po-
działu Libiąskiego Centrum Kultury, dnia 1 czerwca została powołana do życia 
Miejska Biblioteka Publiczna, funkcjonująca od tego czasu jako samodzielna 
instytucja kultury. W całym 2007 roku książnicę w Libiążu – Bibliotekę Główną 
oraz Filie odwiedziło 4.082 czytelników podczas 30772 wizyt; z usług czytelni 
skorzystało 5.906 osób, w tym – 3.108 osób z czytelni internetowej. Wypoży-
czyliśmy ogółem 92.116 woluminów, a czytelnia udostępniła na miejscu 5303 
pozycje.  Największą popularnością cieszyła się literatura piękna dla dorosłych; 
tego typu książek wypożyczono 73.033, literatury popularnonaukowej – 21.723, 
a literatury dla dzieci i młodzieży – 19.772. MBP wzbogaciła się o 1352 po-
zycje książkowe – 76 darów oraz 1276 woluminów zakupionych za 23101,00 
zł. Od dnia powołania MBP zorganizowała 5 imprez i wydarzeń kulturalnych 
dla dzieci: „Ogólnopolskie urodziny Kubusia Puchatka”, „100- lecie urodzin As-
trid Lindgren”, konkurs plastyczny na ilustracje do ulubionej książki, spotkanie 
ze św. Mikołajem oraz cykl zajęć i spotkań w ramach wakacyjnych spotkań z 
książką.. Klub Czytelnika MBP skierował do dorosłych czytelników 5 propo-
zycji – spotkania autorskie z Aleksandrem Babińskim i Martą Fox, spotkanie z 
przedstawicielem Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, wieczór z poezją 
Jana Pawła II, spotkanie świąteczne w filii w Gromcu. Galeria Mikro zaprosiła 
na 3 wystawy – malarstwa Wandy Sucharek, prac plastycznych wychowanków 
WTZ oraz Świetlicy Terapeutycznej przy Fundacji Brata Alberta w Libiążu oraz 
wystawę najpiękniejszych kartek bożonarodzeniowych. Młodzieży szkolnej i 
dzieciom zaproponowaliśmy 11 tematów lekcji bibliotecznych.
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Sukcesy uczniów ZS 
Grudzień był dla libiąskiego Zespołu Szkół miesiącem dużych osiągnięć w konkursach powiatowych z języka angielskiego. Ucz-
niowie klas maturalnych zajęli II miejsce w Powiatowym Konkursie Małych Form Teatralnych, który odbył się 7 grudnia 2007r. 
w Trzebini. W konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych wzięło udział 9 zespołów. Maturzyści 
z ZS zainscenizowali scenkę restauracyjną według Monty Pythona pt. „ Brudny widelec”. Trzecioklasistów przygotowała mgr 
Aneta Gawin. Z kolei uczniowie klas młodszych zaprezentowali się w Powiatowym Konkursie Kolęd w Języku Angielskim 
organizowanym przez II LO w Chrzanowie. Wychowankowie ZS wzięli udział w dwóch kategoriach konkursowych: zespół i 
solista - w obu zajęli III miejsce. Zespołowo wystąpiła klasa 2 c, która pod opieką mgr Lilianny Błazenek przygotowała utwór 
„Jingle Bell Rock”. Natomiast w kategorii solista szkołę reprezentowała Rita Tyrańska z kl. 1c, którą przygotowała mgr Aneta 
Gawin. Rita  w towarzystwie Magdaleny Korby( taniec) oraz Katarzyny Hajdy (skrzypce) zaśpiewała utwór „Last Christmas”. 

- WIEŚCI SZKOLNE -

Obiecujące porozumienie
Zespół Szkół w Libiążu podjął współpracę z I Nauczycielskim Ko-
legium Języków Obcych w Sosnowcu, w ramach której uczniowie 
libiąskiej szkoły mają możliwość uczestniczyć w zajęciach prowa-
dzonych przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego. Uroczyste-
go podpisania aktu porozumienia dokonały: wicedyrektor ZS El-
żbieta Baran oraz wicedyrektor I NKJO Iwona Woźniak.- Zajęcia 
odbywają się raz w miesiącu i są bezpłatne. 18 grudnia 25 osobo-
wa grupa naszych uczniów uczestniczyła w zajęciach z fonetyki, 
konwersacji, metodyki oraz z realioznawstwa amerykańskiego. 
Oczywiście językiem wykładowym był angielski – mówi koordy-
nator porozumienia z ZS Aneta Gawin. Współpraca z kolegium 
obejmuje również organizację konkursów na terenie ZS. Oprócz 

tego kolegium przekazało szkole pomoce dydaktyczne w postaci słowników anglojęzycznych i książek. Ponadto ZS zobowiązał 
się do przycięcia 3 studentów I NKJO rocznie na praktykę pedagogiczną. Uczniowie, którzy uczestniczyli w pierwszych zaję-
ciach zgodnie przyznają, że to doświadczenie wzbogaciło ich wyobrażenie o edukacji na uczelni i na pewno pozytywnie wpłynie 
na decyzję dotyczącą wyboru szkoły wyższej. - Po tych zajęciach rozważam wybór studiów filologicznych właśnie w I NKJO 
w Sosnowcu. Na ćwiczeniach panowała bardzo sympatyczna atmosfera. Bez wątpienia język akademicki jest trudny, ale sposób 
przekazania wiedzy przez wykładowców był bardzo przystępny i interesujący – mówi Paulina Kosowska uczennica kl 3B. – Do-
datkową korzyścią uczestnictwa w ćwiczeniach było zebranie materiałów, które otrzymaliśmy bezpłatnie. Bardzo chętnie wezmę 
udział w kolejnych zajęciach jeśli będzie to możliwe, gdyż język angielski jest moją pasją - dodaje Natalia Szostek -  uczennica 
tej samej klasy.            AK

Jasełka i opłatek w SP 2
Tegoroczne jasełka przygotowała klasa trzecia wraz ze swoją wycho-
wawczynią, p. Renatą Luzarowską. Uczniowie pokazali widzom, jak 
na wiadomość o narodzinach Chrystusa zareagowali mieszkańcy pie-
kła. Choć ta historia opowiedziana została z przymrużeniem oka, za-
wierała również ważne przesłanie o tym, że do betlejemskiego żłóbka 
może przyjść każdy. Do naszej szkolnej szopki oddać pokłon Dzieciąt-
ku przyszli nie tylko pasterze, lecz również policjant, pielęgniarka i 
budowlaniec. Oprawę muzyczną inscenizacji stanowiły piękne kolędy 
i pastorałki w wykonaniu dzieci. Po przedstawieniu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe dla pracowników szkoły. Na jego 
szczególny klimat z pewnością wpływ miała niecodzienna scenografia wzorowana na wystroju wiejskiej chaty – nie zabrakło 
słomianego chochoła, wonnego siana pod obrusem ani podłaźnicy pod sufitem. Uczestnicy uroczystości mogli poczuć przed-
smak Świąt Bożego Narodzenia dzięki wigilijnym potrawom, które pojawiły się na stole, takim jak: kutia, pieczki czy kompot 
z suszonych owoców.

Coroczna tradycja
Katolickie Stowarzyszenie Wycho-
wawców po raz kolejny promowało 
swój kalendarz.  Przewodnim tema-
tem zdjęć kalendarzowych autorstwa 
Karola Mroziewskiego była przyroda, 
na tle której umieszczono fotografie 
uczniów poszczególnych klas. Impre-

zę zorganizowana w LCK urozmaiciły występy uczniów Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum, którzy zaprezentowali bajkę o Jasiu 
i Małgosi oraz pokaz mody przedświątecznej. Przebojem okazał  
się także minirecital polskich i angielskich kolęd w wykonaniu 
kwartetu licealistek. Na gości czekał tradycyjny kiermasz kartek 
świątecznych i ozdób choinkowych, a także poczęstunek.

Bal przebierańców 
przedszkolaków ZSP Gromiec
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Młodzieżowcy na parkiecie Dwa turnieje rozegrane w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gromcu wyłoniły 
najlepsze drużyny piłkarskie w halowej odmianie piłki nożnej. W zawo-
dach wystartowali reprezentanci trzech klubów z terenu gminy Libiąż. 
W kategorii juniorów młodszych tryumfowali zawodnicy GKS Janina 
Libiąż przed LKS Żarki i Nadwiślaninem Gromiec. Wśród juniorów star-
szych lepszy bilans bramek zdecydował o zwycięstwie piłkarzy Żarek 
nad GKS Janina. Gromiec, Libiąż i Żarki – to końcowa kolejność rywalizacji trampkarzy młodszych. Kategorie trampkarzy 
starszych rozstrzygnęli na swoja korzyść piłkarze Nadwiślanina, przed Janiną i Żarkami. - Tego typu turnieje corocznie rozpo-
czynają cykl rozgrywek mający wyłonić najlepsze drużyny halowe na szczeblach gmin, powiatów i małopolski zachodniej. Dla 
drużyn była to znakomita okazja nie tylko do sportowej rywalizacji przy pełnych trybunach, ale także możliwość wzbogacenia się 
o profesjonalny sprzęt sportowy w postaci kompletu piłek ufundowanych przez libiąski Urząd Miejski – podsumował organizator 
turniejów Andrzej Pactwa. Najlepsze drużyny każdej z kategorii otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, ufundowane przez 
LCK, a wręczone przez pełniącego funkcję burmistrza Libiąża Jacka Latkę. Ponadto każdy z zawodników otrzymał czekoladę 
ufundowaną przez prezesa GKS Janina Jarosława Łabędzkiego.       PS

Ruszyła LCK Futsal Liga 
W dniu 6 stycznia br. zapoczątkowała 
swoje rozgrywki Halowa Liga piłki 
nożnej w Libiążu. Jest to druga edycja 
rozgrywek, w których bierze udział 
blisko 100 zawodników z Libiąża i 
okolic. Siedem drużyn będzie rywali-
zowało przez 9 niedziel o miano naj-
lepszej. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 
30 marca br., na kiedy to zaplanowano 
ostatnią serię spotkań i wręczenie na-
gród. Liderem tabeli, po dotychczas 
rozegranych spotkaniach są drużyny 
„Solidarności”, WZW Black Power 
i Obsesja, które w trzech pierwszych 
meczach pewnie zainkasowały kom-
plet punktów.

Tabela:
(mecze, pkt, stosunek bramek)

1. SOLIDARNOŚĆ  3 9 43-5 
2. BLACK POWER  3 9 34-12 
3. OBSESJA  3 9 16-5 
4. LIBIĄŻ II   2 1 6-7 
5. VIVER - SPORT  3 1 7-23 
6. BAJLAMORENA  3 0 8-23 
7. HURAGAN   3 0 9-48

Klasyfikacja snajperów:
17 - Przebinda (Solidarność) 
10 - Kułaga (WZW Black Power) 
6 - J. Dobrowolski (Solidarność), Chło-
pek (WZW Black Power) 
5- Wesołowski (Solidarność), Łysak 
(Obsesja) 
4 - Pawlik (Solidarność), Malik, Olej-
niczak (WZW Black Power), Ł. Baran 
(Viver-Sport)

Na zdjęciu Huragan Kosówki

- SPORT -

II Mistrzostwa 
Chrzanowskie-
go Klubu Karate Kyokushinkaj zorgani-
zowane w libiąskiej Hali Sportowej były 
okazją do wewnętrznej dzieci i mło-
dzieży trenujących tą dyscyplinę spor-
tu w klubowych filiach w Chrzanowie, 
Libiążu i Węgierskiej Górce. Gościnnie 
wystąpili też zawodnicy klubu Oyama 
Karate z Brzeszcz. Rywalizowano w for-
mach kata i kumite.
- Kata, to wykonywana pojedynczo wizu-
alizacja ataku przeciwnika oraz obrony 
własnej, zalecanej właśnie do tego ro-
dzaju ataku. Te sekwencje technik ataku 
i obrony połączone są z określonym po-
ruszaniem, przyjęciem ściśle określonej 
pozycji i sposobu oddychania – wyjaśnia 
prowadzący chrzanowską szkołę karate 
Zbigniew Zieliński. – Kumite to z ko-
lei walka, w której oceniane są czyste 
uderzenia bądź tzw. uderzenia z zatrzy-
maniem. Zawodnicy walczą w kaskach, 
pancerzach, rękawicach, ochraniaczach 
na golenie i stopy. Zwycięża ten kto jako 
pierwszy uzyska 3 punkty przyznawane 
za uderzenia w głowę (1 pkt.) lub w kor-
pus (0,5 pkt.). Wśród dzieci jest to walka 
bezkontaktowa prowadzona na wyso-
kości od pasa w górę. Dorośli walczą 
w pełnym kontakcie na całej wysokości 
ciała. Jednak karate to nie tylko walka. 
To przede wszystkim praca w grupie, 
nauka dyscypliny, szacunku do przeciw-
nika, wspomagające rozwój fizyczny i 
koordynacje ruchową, korygujący wady 
postawy. - Karateków obowiązuję też 
kodeks etyczny DoJo, na-
kazujący posługiwanie się 
technikami karate w salach 
treningowych. Oczywiście 
można używać je w obronie 
własnej i innych, ale naj-
ważniejsze jest by nie dać 
się sprowokować – dodaje 
Z. Zieliński. 
Tymi zasadami kieruje się 

m.in. prawie 
50 osób ćwi-

czących w grupach zaawansowania w 
libiąskim Gimnazjum nr 1. Treningi od-
bywają się we wtorki i czwartki od godz. 
18:00. Zawodnicy klubu często biorą 
udział w zawodach ogólnopolskich. Naj-
wybitniejszą postacią libiąskiego karate 
jest Piotr Polewiak – wielokrotny mistrz 
Polski i uczestnik imprez międzynaro-
dowych, który wspólnie ze Zbigniewem 
Zielińskim pełnił funkcję arbitra mi-
strzostw rozegranych w Libiążu. 
Wyniki zawodów w poszczególnych 
kategoriach:

Kumite Chłopców:
1. Andrzej Winiarski (Chrzanów)
2. Radosław Żądło (Chrzanów)
3. Kacper Likus (Libiąż)
4. Tomasz Kaleta (Libiąż)

Kumite Dziewcząt:
1. Wioleta Wilczak (Libiąż)
2. Patrycja Kubica (Węgierska Górka)
3. Katarzyna Koczor (Brzeszcze)
4. Monika Paszek (Brzeszcze)

Kata Dzieci:
1. Przemysław Madej  (Libiąż)
2. Kamil Zwoliński (Chrzanów)
3. Adrian Sadkiewicz (Libiąż)
4. Bartłomiej Kula (Chrzanów)
4.  Jan Ciemięga (Chrzanów)

Kata Młodzieży:
1. Andrzej Winiarski (Chrzanów)
2. Patrycja Kubica (Węgierska Górka)
3. Barbara Bator (Chrzanów)
4. Kacper Likus (Libiąż)
    PS

Karate w Libiążu
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“Kto nie pamięta przeszłości, skazany jest na jej powtórne przeżycie...”
George Santayana

Wzruszająca relacja „Promyczka” 
–  III Dzień Festiwalu Filmów o Holokauście  

W dniu 20 grudnia br. miała miejsce III 
odsłona Festiwalu Filmów o Holokau-
ście w libiąskim Ale!Kino. We wspo-
mniany czwartek widzowie uczestni-
czyli w spotkaniu z byłą więźniarką 
KL Auschwitz – Wandą Sawkiewicz 
(z domu Noworyta), która opowie-
działa o swoich dramatycznych prze-
życiach związanych z bezinteresowną 
pomocą więźniom, działalnością kon-
spiratorską (pseudonim „Promyczek”) 

i pobytem w obozie („Blok Śmierci” nr 11). Wzruszająca i bardzo szczegółowa re-
lacja przykuła na ponad godzinę uwagę widzów i została uzupełniona o cytowane 
fragmenty relacji innych więźniów, w których Pani Wanda widnieje jako wspania-
ła i pogodna osoba, zawsze służąca pomocą innym. Tuż po prelekcji wyświetlony 
został film produkcji polsko-amerykańskiej pt. „I skrzypce przestały grać”. Tym 
razem było to dzieło poświęcone prześladowaniu ludności cygańskiej w reżyserii 
Alexandra Ramatiego. Kolejna, czwarta już odsłona Festiwalu, zostanie rozłożona 
na dwa dni. Najpierw - 24 stycznia br. o godz. 11:30 będzie miało miejsce spotka-
nie z gościem specjalnym oraz projekcja filmu „Korczak” w reż. Andrzeja Wajdy. 
Dzień później o godz. 17:00 zobaczyć będzie można sam film – już bez prelekcji.  
       Serdecznie zapraszamy!

1408
Produkcja: USA 2007 
r.,Gatunek: Horror Gra-
my: 26.01. do 27.01 
godz. 19:00  czas trwa-
nia: 94 min., cena biletu: 
10zł od 12 lat

Korowód
Produkcja: Polska 2007 
r.,Gatunek: Dramat, 
Gramy: 01.02. do 03.02 
godz. 19:00 czas trwa-
nia: 112 min., cena bile-
tu: 10zł

Don Chichot
Produkcja: Hiszpania 
2007 r., Gatunek: Anima-
cja, Familijny, Gramy: 
08.02. do 10.02 godz. 
16:00, czas trwania: 80 
min., cena biletu: 10zł

Walentynki w Kinie
Miłość w czasach zarazy, 
Produkcja: USA 2007 r., 
Gatunek: Melodramat, 
Gramy: 14.02. do 17.02 
godz. 19:00, czas trwania: 
139 min., cena biletu: 10zł

Art-Talent 2007
Libiąskie Centrum Kultury oraz Amatorski Ruch Artystyczny„KANON” organizuje: 
Ogólnopolski Konkurs i Wystawę Prac Nieprofesjonalnych Młodych Artystów ART- 
TALENT 2007. Konkurs jest cyklicznym, corocznym przeglądem twórczej pracy 
młodych artystów w wieku od 14 do 26 lat. Impreza sprzyja wymianie doświadczeń, 
konfrontacji upodobań sposobu pojmowania świata, oraz rozwijaniu wrażliwości ar-
tystycznej. Jury będzie przewodniczył –profesor Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie- Józef Murzyn.
Warunki uczestnictwa:
1.Twórca może zgłosić najwyżej 3 prace podpisane imieniem i nazwiskiem, wiekiem 
i adresem oraz tytułem pracy /w razie nie spełnienia powyższego warunku prace nie 
wezmą udziału w konkursie i wystawie.
2.Temat i technika dowolna.
3.Przyjmowane będą wyłącznie prace twórców nieprofesjonalnych w wieku od 14 – 26 lat
4.Prace muszą być przygotowane do wystawy. Rysunki, akwarele lub grafiki obłożo-
ne w passe-partout, lub oprawione w ramach.
5.Prace należy dostarczyć wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do 
dnia 18 lutego 2008r. do Libiąskie Centrum Kultury. Dla autorów najciekawszych 
prac przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, które należy odebrać w dniu 
ogłoszenia wyników tj. 24. 02. 2008r. w przeciwnym razie nagrody przechodzą na 
własność organizatora, również prace, które nie zostaną odebrane ( po zakończeniu 
wystawy) do dnia 01. 04. 2008r. przechodzą na własność organizatorów. Uroczyste 
otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników odbędzie się 24 lutego 2008r. o godz. 17.00 
w GALERII LCK. Wystawa będzie otwarta do 16 marca br.

Teatr z LCK
Libiąskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na wspólny wyjazd autokarowy do 
Teatru Bagatela w Krakowie na spektakl pt. „ OKNO NA PARLAMENT”  Ray’a 
Conny’a. Wyjazd 09 lutego 2008r.( sobota) o godzinie 14.00 z parkingu przy Policji 
w Libiążu (przejazd przez Chrzanów, Trzebinię). Cena biletów 65 zł ( normalny) i 
59 zł ( ulgowy).Zapisy w LCK do dnia 18.01.08. Wpłat można dokonywać w LCK 
– pokój nr 6 lub na konto: PKO BP S.A. o / Libiąż nr 71 1020 2384 0000 9602 0011 
3779. Szczegółowych informacji udziela st .instruktor LCK Bożena Kikla tel. 032/ 
627- 12 -62.

Konkurs na najpiękniej oświetloną posesję
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Sylwester pod gwiazdami 

Bal w PS nr 4

Konkurs na najpiękniej oświetloną posesję
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