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Gminny Dzień Kobiet 
Uroczyście, artystycznie, swojsko…. przebiegały w gminie Libiąż imprezy z okazji 
święta kobiet. W LCK przygotowano niezwykły koncert, podczas którego artyści 
Operetki Śląskiej i Zagłębiowskiej Sceny Muzycznej zaprezentowali popularne arie 
z operetek i musicali. Występ duetu: Ewa Mierzyńska (sopran) i Andrzej Smogór 
(baryton) przy akompaniamencie Grażyny Griner (fortepian) był dla uczestników 

okazją nie tylko do obcowania ze sztuką, ale także do wspólnego śpiewania z artystami szlagierów ope-
retkowych. 
Po koncercie wszystkie panie skorzystały z okolicznościowego poczęstunku oraz niespodzianek oferowa-
nych przez firmę kosmetyczną „Oriflame” i salon fryzjerski „Chantal”…
W Domu Kultury LCK w Żarkach świętowanie Dnia Kobiet przebiegało w ramach imprezy hojnie spon-
sorowanej przez market „Sąsiad”. Dla pań zagrał zespół „Cameleon”, zatańczył zespół „Bęc” (LCK) 
– odbyły się konkursy i zabawy z cennymi nagrodami. Swój wieczór miały też panie z KGW – „Macie-
rzanki” tradycyjnie przyjęły gości poczęstunkiem, śpiewem i udaną zabawą 
okolicznościową z udziałem zaproszonych gości. 
Tradycyjną biesiadę na Dzień Kobiet zorganizowało również Stowarzyszenie 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń” w Żarkach, Stowarzyszenie 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Zgoda”, Koło Gospodyń Wiejskich „Li-
biążanki” oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z Libiąża. 
Atrakcyjne zebranie miało miejsce w świetlicy LCK w Kosówkach, gdzie po-
nad 30 pań spotkało się na okolicznościowej zabawie przy muzyce i smacznym 
poczęstunku. 

Radosnych Świąt Wielkanocnych
Wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny 

I wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 

Oraz wielu szczęśliwych chwil spędzonych w gronie najbliższych 

                       życzy 
           Poseł na Sejm RP

Spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych miłości
i rodzinnego ciepła

               życzy

              Libiąskie Centrum Kultury
    i Redakcja Kuriera Libiąskiego
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Nowy wiceburmistrz
Burmistrz Libiąża Jacek Latko na ostatniej sesji Rady Miejskiej przedstawił swojego dru-
giego zastępce. Jest to Jarosław Łabęcki, który swoje obowiązki pełni od dnia 17 marca br. 
Jarosław Łabęcki – ur. 14.02.1969 r. rodowity libiążanin, żona Izabela - nauczyciel matematyki w 
Zespole Szkół w Libiążu, dziesięcioletni syn Mateusz. Wykształcenie wyższe – absolwent AGH 
w Krakowie, kierunek Ekonomika i Organizacja, ukończył studia podyplomowe w AGH w Kra-
kowie: kierunek Zarządzanie. Pracuje w Zakładzie Górniczym Janina od 1987 r. Od 1990 roku 
ratownik górniczy, uczestnik wielu akcji ratowniczych. Od 1999 roku Kierownik Kopalnianej 
Stacji Ratownictwa Górniczego. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m.in.: przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za Odwagę i Ratowanie Życia Ludzkiego. 

W latach 1990 – 1994 członek Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Libiążu (z poza Rady). Prezes klubu sportowego 
GKS „Janina” w Libiążu. Zainteresowania: sport, turystyka, ogród.

Szkolenie w pozyskiwaniu funduszy  
W dniu 6 marca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyło się 
szkolenie zapoznające uczestników z możliwościami aplikowa-
nia o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. W 
bezpłatnym, czterogodzinnym spotkaniu udział wzięło 16 osób 
– w tym pracownicy Urzędu Miejskiego, Miejskiego Zespołu 
Administracyjnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Libiąskiego 
Centrum Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Organi-
zatorami sesji informacyjnej były: Regionalny Ośrodek Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie działający przy 
Fundacji Instytut Studiów Strategicznych oraz Urząd Miejski w 
Libiążu. Szkolenie prowadził Pan Tomasz Otko – doradca Re-

gionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy szkolenia, wyrażając zainteresowanie poruszaną tematy-
ką, będą z konkretnymi pomysłami konsultować się już z doradcami ROEFS. Szkolenie było odpowiedzią na potrzeby społeczne 
gminy oraz szerokie możliwości dofinansowania tych problemów z EFS w ramach POKL w latach 2007-2013. Urząd Miejski 
planuje zorganizować podobną sesję dla przedsiębiorców. 

Libiąż promowany na targach turystycznych
W dniach 14-16 marca br. Gmina Libiąż 
brała udział w II Międzynarodowych Tar-
gach Turystycznych SILESIA TOUR 2008. 
Jest to jedna z najważniejszych tego typu 
imprez w kraju - zlokalizowana w samym 
centrum Śląska, skupia turystyczne oferty 
wystawców z całego świata i jest wspaniałą 
okazją do nawiązania licznych kontaktów 
pomiędzy Polską a zagranicą. W tym roku 

w targach, które odbyły się w katowickim Spodku, wzięło udział 141 wystawców. 
Libiąż dzielił swoje stoisko z gminami z naszego powiatu oraz Starostwem Powia-
towym. Na targach zaprezentował m.in. swoje najnowsze publikacje, promujące 
gminę: „Spacer po Libiążu”, „Zielone ścieżki Libiąża”. Przygotowany został także 
poczęstunek regionalny oraz konkursy z nagrodami dla odwiedzających. 
W tym roku Libiąż promował się będzie również na 18-tym Krakowskim Salonie 
Turystycznym, który odbędzie się w terminie 4-6 kwietnia br. w Hali Kortów Te-
nisowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 

Studium górnicze
W libiąskim Zespole Szkół od lutego br. 
działa Policealna Szkoła dla Dorosłych o 
profilu technik górnictwa podziemnego. Za-
jęcia odbywają się w trybie stacjonarnym 4 
dni w tygodniu (od poniedziałku do czwart-
ku) popołudniami. 
– Zdecydowana większość słuchaczy (ok. 
80%)  to pracownicy ZG „Janina”,którzy 
chcą  podnieść swoje kwalifikacje zawo-
dowe. Pozostałe 20 procent to osoby, które 
w przyszłości planują pracować w kopalni 
– mówi dyrektor ZS Bogumiła Buchała. 
Po 2 latach nauki, bo tyle trwa przygoto-
wanie do zawodu w Policealnej Szkole dla 
Dorosłych, uczestnicy zajęć kończą szkołę 
zdając egzamin zewnętrzny przeprowadza-
ny przez Okręgową Komisję Egzaminacyj-
ną. Absolwenci na własne życzenie mogą 
otrzymać certyfikat EUROPASS – dyplom 
w języku polskim i angielskim, w którym 
opisane są kompetencje zawodowe. – Do-
cierają do nas informacje od niektórych 
absolwentów naszej szkoły, że ten certyfikat 
jest bardzo pomocy w znalezieniu pracy za-
granicą. – dodaje dyrektor ZS. 
Bardzo liczna, bo aż 46 osobowa grupa 
uczestników zajęć świadczy o dużym zain-
teresowaniu edukacją w nowootwartej pla-
cówce, dlatego dyrekcja planuje od wrześ-
nia uruchomić kolejną klasę. AK
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Telefoniczne zmiany 
Urząd Miejski w Libiążu informuje, że od 
dnia 3 marca br. funkcjonuje z nową cen-
tralą telefoniczną. Wiąże się to ze zmianą 
numeracji i umożliwia dzwoniącym do 
Urzędu osobom połączenie się z wybra-
nym pracownikiem poprzez wybranie 
numeru bezpośredniego, przypisanego do 
dotychczasowego numeru wewnętrznego. 
Zaznaczamy, że spośród dotychczasowych 
numerów urzędowych, obowiązuje jedy-
nie numer 032/627-13-11, natomiast nowe 
numery to:

Centrala 032/ 624 92 02
Sekretariat 032/ 624 92 01

Fax. 032 624 92 90  lub  032/ 624 92 92  
Nowa centrala telefoniczna została zaku-
piona w firmie „Platan” z Sopotu. Wykaz 
wszystkich numerów telefonów dostępny 
jest na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego www.libiaz.pl.

Remont drogi nr 780
Przebudowa drogi nr 780 to jeden z inwe-
stycyjnych priorytetów gminy Libiąż na rok 
2008. Celem przebudowy drogi obejmującej 
ul.  Krakowską w Libiążu i ul. Kościuszki w 
Żarkach jest poprawa bezpieczeństwa ruchu 
kołowego jak i pieszych. W ramach zadania 
zostanie wykonana nowa nakładka bitu-
miczna na całej długości drogi wojewódz-
kiej nr 780 na terenie gminy Libiąż wraz z 
krawężnikami, nowe zatoki autobusowe zlo-
kalizowane w ciągu tej drogi i oznakowanie 
poziome. Jeśli realizacja zadania zostanie 
wprowadzona do budżetu, w połowie roku 
rozpocznie się procedura przetargowa (pra-
ce najwcześniej w sierpniu br.). Zadanie bę-
dzie realizowane przez Województwo Ma-
łopolskie, przy współudziale Gminy Libiąż. 
Droga będzie remontowana na odcinku od 
Chełmka do Krakowa. Inwestorem zadania 
będzie Województwo Małopolskie – Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Całkowi-
ty planowany koszt tych robót wynosi 7 539 
460 zł. Udział gminy Libiąż w tych kosztach 
to 380 000 zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
złożył wniosek o dotację tego zadania ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007 – 2013.

Dotacje na sport
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs 
ofert dotyczący rozdziału środków finan-
sowych na realizację zadań publicznych w 
zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 r. 
na terenie gminy Libiąż. Kwota w wysoko-
ści 197 tysięcy złotych została podzielona 
następująco:
Górniczy Klub Sportowy „Janina” w Li-
biążu – 98.000,- zł.

Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” w 
Gromcu – 46.500,- zł.
Ludowy Klub Sportowy Żarki w Żarkach 
– 38.000,- zł.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sporto-
wy „Żak” w Libiążu – 10.000,- zł.
Parafialny Klub Sportowy „Święta Barba-
ra” w Libiążu – 3.000,- zł.
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sporto-
wy przy MOS w Chrzanowie – 1.500,- zł.

Jak pozbyć się azbestu?
Nie Starostwo Powiatowe, jak w roku 
ubiegłym, ale Gmina Libiąż przeprowa-
dzi zadanie „wywożenia odpadów azbe-
stowo-cementowych zgromadzonych na 
posesjach osób fizycznych z terenu gminy 
Libiąż do miejsca ich stałego zeskładowa-
nia” w roku 2008. W związku z tym, że 
określono wzór wniosku oraz zasady reali-
zacji zadania, prosimy mieszkańców, któ-
rzy mają do wywiezienia azbest ze swojej 
posesji, o wypełnienie dokumentu, który 
jest dostępny w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Libiążu, w Referacie ds. Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 2) 
oraz na stronie internetowej www.libiaz.pl 
(zakładka „Załatw Sprawę”). Wypełniony 
wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu 
Miejskiego. 

Apel w sprawie czworonogów
Urząd Miejski, Wydział Gospodarki Ko-
munalnej, Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa przypomina właścicielom psów 
o obowiązku trzymania ich na smyczy i 
sprzątania po swoich zwierzętach podczas 
wyprowadzania. Przypomina się również, 
że każdy właściciel psa ma obowiązek 
umieszczenia na jego obroży numeru, któ-
ry otrzymuje się bezpłatnie w Urzędzie 
Miejskim (pok. Nr 2) przy rejestracji psa. 

Miesięczny raport 
Minął miesiąc, odkąd funkcjonuje nowa 
strona internetowa Urzędu Miejskiego 
www.libiaz.pl. Jak informują administra-
torzy, w każdym dniu lutego witryna była 
rozbudowywana. Proces ten ciągle trwa, 
a dane pojawiają się prawie w każdym z 
działów Menu. Oto ważniejsze nowinki, 
o które wzbogacił się portal w pierwszym 
miesiącu funkcjonowania: 
- przekształcona i rozbudowana zakładka 
„Załatw Sprawę”, z której do-
wiedzieć się można jak i gdzie 
załatwia się poszczególne 
sprawy urzędowe,
- utworzenie nowych zakła-
dek: „Komunikaty” i „Wybo-
ry”,
- utworzenie zakładek i odnoś-
ników „Repertuar Ale!Kino” 

oraz „Rozkłady Jazdy”,
- znaczne rozbudowanie bazy danych or-
ganizacji pozarządowych (w zakładce „Or-
ganizacje, Koła, Kluby”), z których aż 24 
ma już swoją podstronę!
- wzbogacenie galerii i opisanie dodanych 
zdjęć,
- rozbudowa zakładek „Inwestycje”, „Sport 
i Turystyka” oraz „Miasta Partnerskie”,
- utworzenie w zakładce „Kultura” odnoś-
nika pozwalającego na „wirtualne zwie-
dzanie” Muzeum Regionalnego w Libiążu 
(dodano już pierwsze zdjęcia eksponatów, 
które zostaną niedługo opisane),
- umożliwienie pobrania plików z takimi 
publikacjami, jak: „Historia Libiąża do 1939 
roku”, „Obozy w Libiążu w latach II wojny 
światowej”, „Zielone ścieżki Libiąża”. 
Jak mówią twórcy pełne wersje obcojęzycz-
ne (tłumaczenia poszczególnych działów) 
pojawią się na stronie po skompletowaniu 
danych w poszczególnych zakładkach (są 
w ciągłej rozbudowie). Liczba odwiedzin 
w portalu w lutym 2008 r. – 20 522 (707 
na dzień). Liczba ta różni się nieznacznie 
od liczby odwiedzin w ostatnich czterech 
miesiącach (20-30 wejść więcej na dzień).

Burmistrz w Zarządzie SGGP
W wyniku wyborów, jednogłośną decyzją 
delegatów, w dniu 4 marca br. Burmistrz 
Jacek Latko został Członkiem Zarządu 
Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Pol-
sce. Przypominamy, że przed otrzymaniem 
mandatu poselskiego, w skład siedmiooso-
bowego Zarządu Stowarzyszenia, zrzesza-
jącego 37 gmin (w tym Libiąż), wchodził 
poprzedni Burmistrz Libiąża - Tadeusz 
Arkit. Do najważniejszych celów tej or-
ganizacji należy ochrona interesów oraz 
wspieranie rozwoju gospodarczego gmin 
górniczych.

Deratyzacja
Od 17 marca na terenie gminy Libiąż trwa 
akcja powszechnej deratyzacji. Objęte nią 
zostały nieruchomości i obiekty na nich 
zlokalizowane, w których prowadzi się 
działalność gospodarczą, domy jednoro-
dzinne i wielorodzinne, urzędy organów 
administracji, zakłady opieki zdrowotnej 
i społecznej, szkoły i placówki oświatowe 
oraz kulturalno – oświatowe. Akcja potrwa 
do 18 kwietnia. 

- WIEŚCI  Z GMINY -
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Działki na sprzedaż
W Urzędzie Miejskim oraz na stronie 
BIP umieszczono wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz ten dotyczy: 
• działki nr 822/108 o pow. 0,1359 ha 
położonej w Libiążu, obr. Libiąż Mały
przy ul. Orzeszkowej. Działka zapisa-
na w KW 51549 Sądu Rejonowego w 
Chrzanowie stanowi własność Gminy 
Libiąż. Zgodnie z kierunkami rozwoju 
gminy zawartymi w „Studium uwarun-
kowań kierunków zagospodarowania 
gminy Libiąż” zatwierdzonym uchwałą 
Rady Miejskiej w Libiążu Nr IV/30/98 
z dnia 30 grudnia 1998 r. w/w działka 
w całości położona jest na terenie 4MU 
– zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Wartość nieruchomości ustalona przez 
Burmistrza Libiąża na podstawie opera-
tu szacunkowego sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 54 
600,00 zł stanowić będzie podstawę do 
ustalenia ceny uzyskanej w przetargu.
• działki nr 4256/1 o pow. 0,2291 ha po-
łożonej w Libiążu, obr. Libiąż Mały przy 
ul. Jesiennej. Działka zapisana w KW 
16605 Sądu Rejonowego w Chrzanowie 
stanowi własność Gminy Libiąż. Zgod-
nie z kierunkami rozwoju gminy zawar-
tymi w „Studium uwarunkowań kierun-
ków zagospodarowania gminy Libiąż” 
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 
w Libiążu Nr IV/30/98 z dnia 30 grudnia 
1998 r. w/w działka w całości położo-
na jest na terenie Pp – rozwoju funkcji 
gospodarczych wymagających dużych i 
wydzielonych terenów.
Wartość nieruchomości ustalona przez 
Burmistrza Libiąża na podstawie opera-
tu szacunkowego sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 57 
300,00 zł stanowić będzie podstawę do 
ustalenia ceny uzyskanej w przetargu 
• działek nr 2731/5, 2731/11, 2731/14, 
2731/15, 2731/19, 2731/21, 2731/26, 
2731/27, 2731/28, 2731/29, 2731/38, 
2731/43, 2731/44, 2731/50, 2731/51, 
2731/53, 2731/55, 2731/61, 2731/64, 
2731/65, 2731/67, 2731/69, 2731/70, 
2731/71, 2731/72, 2731/74, 2731/77, 
2731/78, 2731/79, 2731/80, 2731/82, 
2731/87, 2731/88, 2731/89, 2731/91, 
2731/92, 2731/93, 2731/100, 2731/101, 
2731/102, 2731/106, 2731/107 każda 
o pow.0,0022 ha, zabudowanych ga-
rażami, położonych w Libiążu przy ul. 
Urzędniczej. Działki zapisane są w Księ-
dze Wieczystej Nr 40537 Sądu Rejono-
wego w Chrzanowie i stanowią własność 
Gminy Libiąż. Plan zagospodarowania 

przestrzennego z upływem 2002 r. utra-
cił swą ważność. Zgodnie z kierunkami 
rozwoju gminy zawartymi w „Studium 
uwarunkowań kierunków zagospodaro-
wania gminy Libiąż” w/w działki sta-
nowią teren zieleni ZP – park, zieleń o 
charakterze izolacyjnym. Cena brutto 
wynosi 2 604,70 zł dla każdej z działek 
i odpowiada jej wartości ustalonej przez 
Burmistrza Libiąża na podstawie opera-
tu szacunkowego sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego w operacie 
szacunkowym na kwotę 2 090,00 zł po-
większonej o należny podatek VAT w 
wysokości 22%. Na dzień 10 kwietnia br. 
(godz. 10:00 i 10:30) wyznaczony został 
przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż dwóch działek przy ul. Wspólnej 
(obr. Libiąż Mały). Cena wyjściowa dla 
terenów o powierzchni 0,1015 ha oraz 
0,0843 ha to odpowiednio -  60 680,00 
zł i 58 180,00 zł. O szczegółach postępo-
wania przetargowego można przeczytać 
na stronie BIP Urzędu Miejskiego (za-
kładka ogłoszenia różne). 
Na dzień 10 kwietnia br. (godz. 10:00 i 
10:30) wyznaczony został przetarg ust-
ny nieograniczony na sprzedaż dwóch 
działek przy ul. Wspólnej (obr. Libiąż 
Mały). Cena wyjściowa dla terenów o 
powierzchni 0,1015 ha oraz 0,0843 ha to 
odpowiednio -  60 680,00 zł i 58 180,00 
zł. O szczegółach postępowania prze-
targowego można przeczytać na stronie 
BIP Urzędu Miejskiego (zakładka ogło-
szenia różne).

Wyłapywanie psów
Na podstawie Uchwały nr II/10/98 
Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 13 li-
stopada 1998 roku w sprawie: przepro-
wadzania akcji wyłapywania bezdom-
nych psów i kotów na terenie gminy 
Libiąż oraz na podstawie Rozporzą-
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 
roku w sprawie zasad i warunków wy-
łapywania bezdomnych zwierząt (Dz.
U. nr 116 poz.753) zawiadamia się, 
że:termin akcji wyłapywania bezdom-
nych psów i kotów na terenie gminy 
Libiąż  to7 - 8 kwietnia 2008 roku. 
Akcję przeprowadzi Schronisko Bez-
domnych Zwierząt w Olkuszu, które 
zapewni również opiekę wyłapanym 
czworonogom.

Pożar w ZG Janina
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 
10 marca w Zakładzie Górniczym Jani-
na. Na głębokości 350 metrów doszło 

do tzw. pożaru endogeniczny (bezpło-
mieniowego), charakteryzującego się 
zadymieniem chodnika. Na szczęście 
nie ucierpiał żaden z pracujących w 
kopalni górników bowiem w wyrobi-
sku, w którym wybuchł, nie były pro-
wadzone żadne prace górnicze. Pożar 
został unieszkodliwiony przez zastępy 
ratownicze: z „Janiny” i z Centralnej 
Stacji Ratownictwa Górniczego w By-
tomiu. 

Pszczelarskie wieści
Doszło do zmian 
we władzach li-
biąskiego Koła 
Pszczelarzy. W 
związku z re-
zygnacją preze-
sa Bogdana Bi-
gaja i skarbnika 

Władysława Dudka odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze koła Pszcze-
larzy w Libiążu. Członkowie koła na no-
wego prezesa wybrali Krystiana Ziajkę, 
a do zarządu weszli także Zbigniew Ho-
dur - sekretarz, Józef Hudzik — skarbnik 
i Wiesław Czarnecki - członek.
W imieniu nowowybranego zarządu K. 
Ziajka podziękował wszystkim zebra-
nym za wybór i okazane zaufanie, pod-
kreślając rolę jaką odegrali w historii 
organizacji Bogdan Bigaj, który od roku 
1991 pełnił obowiązki prezesa a także W. 
Dudek, który przez ostatnie 6 lat dbał o 
finanse. Za swoją pracę byli wielokrotnie 
wyróżniani zarówno przez WZP w Kra-
kowie, jak i władze gminy i powiatu.
W lutym nowy zarząd spotkał się z 
burmistrzem Libiąża Jackiem Latko, z 
którym omówiono problemy jakie na-
potykają w swej działalności pszczela-
rze oraz zakres pomocy ze strony gminy 
w zakresie działań proekologicznych i 
kulturalno oświatowych. Ze swojej stro-
ny Zarząd Koła zobowiązał się do pro-
mowania Gminy Libiąż w środowisku 
pszczelarskim.
- Korzystając z możliwości zaprezento-
wania działalności Koła Pszczelarskie-
go na łamach Kuriera Libiąskiego, za-
praszamy wszystkich zainteresowanych 
pszczelarstwem zarówno tych, którzy 
posiadają swoją pasiekę jak i tych prag-
nących rozpocząć swoją pracę z pszczo-
łami na nasze zebrania, które odbywają 
się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
o godz. 10 00 w budynku plebani kościo-
ła pw. Sw. Barbary w Libiążu – zachęca 
prezes. 
Więcej informacji można uzyskać u K. 
Ziajki pod nr. tel. 0-32 627-22-93.
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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
Szkółka jeździecka „Tęcza” (Libiąż ul. Sosnowa 4) zaprasza 
na naukę jazdy konnej, tel. 513-382-735
Sprzedam DVD Philips z pilotem. tel. 600773167
Pomogę rozliczyć zeznanie podatkowe PIT dla osób fizycz-
nych. Tel. 798 868 401

Kącik Diabetyka
Libiąscy diabetycy serdecznie zapraszają wszystkich chęt-
nych do udziału w spotkaniach członków stowarzyszenia. 
Zapisy i konsultacje odbywają się w Miejskim Centrum 
Medycznym przy ul. 1- maja 2 pokój nr 16 w każdą środę 
i piątek w godzinach 9.00- 11.00. Na łamach naszej gazety 
dziela się poradami i przestrogami dotyczącymi cukrzycy. 

Miażdżyca jest chorobą całego organizmu, spowodowaną zmia-
nami w tętnicach. W ich ściankach odkłada się cholesterol, tłuszcz 
i substancje mineralne co powoduje zwężenie tętnic, a czasem i 
zamknięcie ich światła. Obraz kliniczny choroby objawia się zabu-
rzeniami ukrwienia serca, mózgu lub kończyn dolnych. Wstępnym 
objawem niedokrwienia kończyn dolnych jest chromanie prze-
stankowe. Terminem tym określa się skurczowe bóle lub uczucie 
zmęczenia mięśni, występujące w obu lub tylko jednej kończynie 
dolnej, pojawiające się w czasie wysiłku fizycznego (chodzenie) i 
ustępujące po odpoczynku. Dolegliwości te są wynikiem niewy-
starczającego dopływu krwi do kończyny w sytuacji zwiększonego 
zapotrzebowania na tlen (wysiłek). Niewystarczające ukrwienie 
jest związane ze zwężeniem lub całkowitym zatkaniem niektórych 
naczyń tętniczych w przebiegu miażdżycy. Bóle ustępują w czasie 
wypoczynku, ponieważ wtedy zapotrzebowanie na tlen jest dużo 
mniejsze i nawet znacznie zwężone tętnice doprowadzają wów-
czas wystarczającą ilość krwi. Najczęściej dolegliwości bólowe 
dotyczą łydki, rzadziej występują w obrębie stóp, pośladków, bio-
der lub w okolicy uda. Chromanie przestankowe występuje częś-
ciej u mężczyzn niż u kobiet, zwykle po 50 roku życia. 
Wyróżnia się cztery stopnie zaawansowania miażdżycy tętnic koń-
czyn dolnych. Stopień I i II (bez objawów chorobowych lub chro-
mania przestankowego) leczony jest farmakologicznie. Stopień 
III i IV (ból spoczynkowy ze zmianami martwiczymi lub bez nich, 
albo z owrzodzeniem skóry) wymagają leczenia operacyjnego.
Zabiegi pielęgnacyjne i zdrowotne hamujące postęp choroby:
- stosowanie ciepłych kąpieli (temp. do 37 stopni Celsjusza)
- noszenie wełnianych lub bawełnianych skarpet
- przebywać w pomieszczeniach dobrze ogrzewanych
- nie stosować miejscowego ocieplenia na nogi (np. termoforów), 
ponieważ niedokrwienie kończyn powoduje nieodczuwalnie bólu, 
przez co może dojść do poparzeń) 
- nie ochładzać nagle organizmu
Higiena skóry i zabezpieczenie zakażeń: 
- należy dokładnie osuszać nogi po ich umyciu
- kontrolować temperaturę wody, chroniąc nogi przed oparze-
niem
- delikatnie masować skórę stóp i palców w celu polepszenia krą-
żenia krwi
- obcinać paznokcie poprzecznie
- dostosowywać się do diety przeciwmiażdżycowej - nisko tłusz-
czowej, a stosować dietę bogatą w białka i witaminy z grupy „B” 
oraz witaminę C. 
     A. Kosowski

Papieskie wspomnienie 
Wystawę fotograficzną „Jan Paweł 
II Apostoł Pokoju” będzie moż-
na oglądać w galerii Libiaskiego 
Centrum Kultury w dniach 30.03 
– 27.04. (codziennie w godzinach 

pracy LCK do 19:00). Tematem ekspozycji są jedne z naj-
bardziej znanych zdjęć ukazujących Papieża Polaka jako 
człowieka modlitwy autorstwa Arturo Mariego – fotografa, 
który towarzyszył Ojcu Świętemu podczas 26 lat i posiada 
największą dokumentację fotograficzna z pontyfikatu Jana 
Pawła II. Prezentację wzbogacą ponadto zdjęcia Koreańczy-
ka Baika Nam Sika przedstawiające architekturę Rzymu i 
Watykanu, jak również ostatnie pożegnanie Ojca Świętego. 

Ekologiczne spotkania
Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wartości ekologicz-
nych, ugruntowanie zachowań proekologicznych, prezentacja 
możliwości twórczych dzieci i młodzieży, doskonalenie sztu-
ki żywego słowa, rozwijanie wyobraźni twórczej w kierunku 
poszukiwań różnorodnych rozwiązań artystycznych, w tym 
pozasłownych form wyrazu scenicznego jako jednej z możli-
wości rozwoju świadomości ochrony środowiska, stworzenie 
możliwości zaprezentowania swego dorobku scenicznego w 
zakresie edukacji ekologicznej oraz możliwości konfrontacji 
z publicznością   i specjalistami z dziedziny sztuki i ekologii, 
rozwijanie wrażliwości estetycznej, inspirowanej wartościa-
mi związanymi z ochroną naturalnych dóbr przyrody to nie-
zmienne założenia organizowanego corocznie przez Libiąskie 
Centrum Kultury Wojewódzkiego Przeglądu Przedstawień 
Ekologicznych. Trzynasta już impreza odbędzie się w dniach 
17-18.04.2008 w LCK (pierwszego dnia zaprezentują się ucz-
niowie szkół podstawowych, drugiego gimnazja – początek 
przesłuchań od godz. 9:00). 
Przegląd ma charakter zespołowych prezentacji scenicznych. 
Prawo uczestnictwa mają zespoły klasowe szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych, zespoły kółek teatralnych oraz zespoły 
działające przy ośrodkach kultury. Mile widziane są następu-
jące formy sceniczne: teatr żywego aktora, kukiełkowy, tańca 
i pantomimy, formy kabaretowe i inne. Czas montażu i de-
montażu scenografii nie może przekroczyć w sumie 5 min., a 
przedstawienie nie może trwać dłużej niż 15 min. Realizator 
spektaklu jest zobowiązany nagrać ewentualny podkład mu-
zyczny na płytę CD i bezpośrednio przed występem dostarczyć 
ją akustykowi. Prezentowana inscenizacja może być adaptacją 
utworu powszechnie znanego bądź oryginalnym dziełem przy-
gotowanym na konkurs. Liczba aktorów nie może przekroczyć 
15 osób. Każda szkoła bądź placówka może zgłosić do prze-
glądu tylko jedno przedstawienie. Wszelkie wymagania tech-
niczne muszą być wcześniej określone w karcie zgłoszenia. 
Wykonawcy nie mogą przedstawiać utworów, które prezen-
towali w poprzednich  edycjach ,,Eko-Wiosny”. Przegląd ma 
charakter konkursowy, podlega ocenie jury powołanego przez 
organizatora. Jurorzy przy ocenie w głównej mierze będą brali 
pod uwagę zgodność inscenizacji z tematem głównym: ochro-
ną środowiska, scenografię, choreografię, umiejętność popraw-
nego przekazywania słowa żywego oraz pozasłownych form 
wyrazu scenicznego i ogólne wrażenia artystyczne. Wszystkie 
grupy prezentujące przedstawienia ekologiczne otrzymają dy-
plomy za udział, a najlepsi nagrody rzeczowe. Uczestnictwo w 
konkursie należy zgłaszać do 01.04.2008r. do LCK.
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25.031.998 zł

4.543.802 zł
10.423.588 zł

Struktura dochodów:

Budżet gminy Libiąż na 2008 rok został przyjęty w dniu 19 marca 2008 r Uchwałą Rady Miejskiej  
nr XVII/93/2008. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 14 radnych, przy 5 głosach wstrzy-
mujących się i jednym sprzeciwie. Dochody budżetu wyniosą 39.989.388 zł, natomiast wydatki 
44.109.601 zł. 

Struktura wydatków:

Plan tegorocznych dochodów i wydatków budżetowych 
naszej gminy omówił na sesji RM burmistrz Jacek Latko

Kultura

5 729 607

7 475 860

3 651 085 2 270 000

197 000

Po stronie dochodów budżetowych gminy Libiąż w 
2008 roku mieszczą się m.in.:
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie 
- subwencja oświatowa 
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych i prawnych
- wpływy z innych podatków (m.in. od nierucho-
mości, od środków transportowych, rolny, leśny, od 
czynności cywilnoprawnych) 
- wpływy z opłat (m.in. skarbowej, targowej, eksploa-
tacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 
- dochody z mienia komunalnego (komunalnego 
m.in. użytkowanie, najmy i dzierżawy, odpłatne na-
bycie praw własności), 
- wpływy z grzywien i mandatów, 
- dochody jednostek organizacyjnych gminy 

Określone w projekcie budżetu wydatki 
zapewniają m.in. :

- środki na finansowanie płac i pochodnych od 
wynagrodzeń wszystkich jednostek organizacyj-
nych 
- finansowanie oświaty poprzez zabezpieczenie 
środków na funkcjonowanie szkół podstawo-
wych, gimnazjów, przedszkoli, dokształcanie i  
doskonalenie nauczycieli, zabezpieczenie środ-
ków na dowożenie uczniów, funkcjonowanie 
świetlic i stołówek oraz wydatki na pomoc ma-
terialną dla uczniów. 
- finansowanie zadań z zakresu ochrony zdro-
wia, 
- finansowanie potrzeb sfery społecznej, w obrę-
bie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy 

Transport i łączność
3 368 500

17 467 072

3 950 477

Społecznej i placówki opiekuńczo – wychowawcze, 
- dofinansowanie w postaci dotacji podmiotowych dla gminnych instytu-
cji kultury (LCK i MBP)
- finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej 
- zabezpieczenie środków na obsługę długu publicznego 
- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego za pośrednictwem 
Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” 
- bieżące utrzymanie dróg publicznych obejmujące naprawy nawierzchni, 
oznakowanie poziome i pionowe ulic, utrzymanie poboczy
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 
- finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji publicznej oraz 
wydatków na promocję gminy.
- finansowanie zadań z zakresu rolnictwa, handlu, usług, gospodarki ko-
munalnej i ochrony środowiska 
- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

(szczegółowe informacje budżetowe zaprezentuje-
my w kolejnym numerze Kuriera Libiąskiego)

            oprac. PS
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Rzemieślnicy świętowali
Przypadający 19 marca dzień patrona 
rzemieślników świętego Józefa jest 
corocznie okazją do spotkań członków 
chrzanowskiego Cechu Rzemiosł Róż-
nych. Święto tradycyjnie zainauguro-
wała msza święta w kościele p.w. św. 
Mikołaja w intencji rzemieślników i ich 
rodzin. Po niej przedsiębiorcy spotkali 

się na uroczystym śniadaniu, które poświęcił proboszcz parafii 
św. Mikołaja Roman Sławecki, a które z racji wielkanocnego 
okresu miało także świąteczny charakter. 
Cech Rzemiosł Różnych w Chrzanowie (adres Al. Henryka 
26) jest samorządną społeczno-zawodową i gospodarczą orga-
nizacją rzemieślniczą, która sprawuje nadzór nad przebiegiem 
przygotowania zawodowego w rzemiośle, prowadzi doradz-
two oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związa-
nych ze szkoleniem zarówno dla szkolących pracodawców jak 
i młodych pracowników. 
Organizacja zrzesza 60 członków prowadzącym działalność 
gospodarczą na terenie powiatu chrzanowskiego. Wśród nich 
są także mieszkańcy gminy Libiąż:  członek honorowy  Broni-
sław Bachowski, Maria Fiedler, Eugeniusz Urbański, Bolesław 
Oleszko, Leszek Baran, Leszek Tworzydło, Stanisław Widlarz. 
Michalina Kondracka, Małgorzata Wincenciak i Zbigniew Po-
lanek.       PS 

Młodszych i starszych mieszkańców gminy 
zachęcamy do skorzystania z oferty LCK:

SEKCJA PLASTYCZNA 
- Amatorski Ruch Artystyczny „Kanon” 

Dzieciom,  młodzieży i dorosłym skupionym w grupie „Kanon” 
nie obce są  różnego rodzaju  formy plastyczne – rysunek, malar-
stwo i rzeźba. Swój kunszt podnoszą w środy i czwartki w pra-
cowni plastycznej LCK w godzinach 15:00 – 18:00.

SEKCJA AKROBATYKI SPORTOWEJ
W poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17.00-20:00 na hali 
sportowej w Libiążu odbywają się zajęcia sekcji akrobatyki spor-
towej Libiąskiego Centrum Kultury. Pod okiem trenerów:  Jolan-
ty Klimas i Marka Starczyńskiego trenują najmłodsi adepci tej 
niezwykle widowiskowej dyscypliny sportu. 

SEKCJA MODELARSKA
Pasjonatów modelarstwa w każdy wtorek i piątek na godzinę 
16:00 zapraszamy do budynku Biblioteki Głównej w Libiążu 
gdzie działa modelarnia lotnicza LCK. W ramach zajęć wyko-
nywać można wszelkiego rodzaju obiekty latające, od latawców 
po zaawansowane i pracochłonne modele samolotów. Członkowie 
modelarni mają także możliwość nabycia praktycznych umiejęt-
ności sterowania wcześniej wykonanymi modelami, a najlepszym 
ich potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia  przywożone 
z zawodów, w których biorą udział.

SEKCJA TEATRALNA LCK
Pod okiem księdza Rafała Piórkowskiego w każdy poniedziałek 
od godz. 16:00 odbywają się zajęcia aktorskie grupy teatralnej, 
mającej na swoim koncie już kilka doskonałych przedsięwzięć 
scenicznych. 

DOM KULTURY W ŻARKACH
We wtorki i czwartki w godzinach 16:30 – 17:30 ćwiczy wstępna 
grupa taneczna, a tuż po niej odbywają się spotkania grupy star-
szej. Wszystkich przedszkolaków zapraszamy we wtorki od go-
dziny 15:00 na zajęcia rytmiczno – plastyczne. Z kolei w czwartki 
od 15:30 organizowane są zajęcia plastyczne dla dzieci starszych. 

 

ŚWIETLICA W GROMCU   
Kółko taneczno-teatralne wszystkich chętnych zaprasza w poniedział-
ki i wtorki w godzinach 16:00 - 18:00 i środy godz. 16.00 – 17.30. Z 
kolei w czwartki od godziny 16:00 odbywają się zajęcia plastyczne.                                                                   

ŚWIETLICA W KOSÓWKACH
Najmłodsza z placówek Libiąskiego Centrum Kultury zaprasza 
od poniedziałku do czwartku w godzinach 14:00 – 18:00.  Odby-
wają się zajęcia świetlicowe, w ramach których można malować, 
grać w gry planszowe, kalambury, tenisa stołowego, rzutki i wiele 
innych ciekawych i zabaw. Prowadzone są też zajęcia plastyczne 
oraz udostępniane jest stanowisko komputerowe z możliwością 
bezpłatnego skorzystania z internetu.

SIŁOWNIA LCK
Amatorów ćwiczeń fizycznych zaprasza siłownia w Libiąskim 
Centrum Kultury. Stosownie wyposażona umożliwia rozwój 
wszystkich partii mięśniowych. Czynna od poniedziałku do sobo-
ty w godzinach 8:00-20:00 i niedzielę od 11.00 do 20:00 cieszy się 
dużym zainteresowaniem ćwiczących. Zajęcia pod okiem instruk-
tora odbywają się w poniedziałki, środy i piatki w godz. 15:30 -
18:30.

KLUB SENIORA
Emerytów i rencistów zapraszamy w każdy czwartek do udziału 
w zajęciach Libiąskiego Klubu Seniora. Spotkania odbywają się 
zamiennie (gimnastyka/basen) o godz. 16:00. 

Szczegółowych informacji nt. udziela. Dział Merytoryczny LCK– 
pokój nr 6, tel. (032) 627-12-62
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Tęczowa stadnina
Libiąska stadnina koni „Tęcza” działa od niedawna, choć jej właścicielka i 
jednocześnie instruktorka jazdy konnej Ilona Kosowska hoduje konie od kilku 
lat. 
- To rodzinna pasja, którą zaraziłam się na dobre. Mój pradziadek, był ułanem 
i jeździł konno, a wuj hodował konie. Jednak konie to bardzo drogie hobby 
i oprócz dużych nakładów finansowych wymaga ogromnego zaangażowania 
– podkreśla instruktorka. W chwili obecnej w szkółce jeździeckiej znajdują się 
dwa kuce Szetlandzkie i konie rasy  Polskiej, Małopolskiej, Prymityw oraz SP 
- szlachetnej półkrwi: Huzar, Zorka, Lukas, Moneta, Galicja, Gruzja i nowo 
nabyta Finezja. 

Pani Ilona przez dłuższy okres czasu była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna i kiedy pojawiła się 
szansa pozyskania dotacji w wysokości 13 tyś. zł na założenie działalności gospodarczej i zakupienie sprzętu od razu podjęła od-
powiednie kroki. - Załatwienie wszystkich formalności trwało ok. 2 miesięcy, ale wszystko przebiegało bez większych trudności. 
Za przyznane pieniądze z dotacji zakupiłam siodła, kaski i inny drobny sprzęt jeździecki – dodaje I. Kosowska.
Szkółka organizuje wycieczki, rajdy plenerowe, jazdy rodzinne, spacery na koniach po lesie dla dzieci w wieku od 3-7 lat, a dla 
chętnych przejażdżki bryczką. Jazdy odbywają się przeważnie popołudniami 5 dni w tygodniu w dwóch grupach: początkującej 
i zaawansowanej. Ponadto właścicielka stadniny wraz końmi bierze czynny udział w gminnych imprezach plenerowych. Więcej 
informacji na temat działalności szkółki można znaleźć na stronie internetowej: www.konie-libiaz.prv.pl

Zespół na każdą okoliczność
Robert jest przedsiębiorcą, Paweł i Marek pracownikami LCK, Tobiasz - branży kosmetycznej, 
a Mariusz mięsnej. – Każdy z nas ma własne upodobania muzyczne, ale łączy nas zamiłowanie 
do tej najbardziej ulotnej ze sztuk – podkreśla Mariusz Stopnicki. 
Grają bo po prostu lubią. Każdy z nich ma za sobą bagaż muzycznych doświadczeń wyniesiony 
z innych zespołów badź, jak w przypadku wokalisty, z solowych występów. Pięciu pasjona-
tów muzyki z Libiąża i Chrzanowa tworzy zespół „Cameleon”. W jego repertuarze znajdu-
ją się przeboje polskiej i światowej muzyki rozrywkowej. – Pojawiła się szansa pogodzenia 
własnych pasji z działalnością zarobkową, a że jest przy tym możliwość dobrej zabawy, więc 
postanowiliśmy ją wykorzystać – mówi perkusista Tobiasz Klamka. To on obok basisty Pawła 

Salawy jest pomysłodawcą tego projektu.. 
Tobiasz ściągnął do zespołu klawiszowca Mariusza Stopnickiego, a Paweł wokalistę Marka Dwornika. Jak podkreśla cała czwór-
ka już pierwsza próba tego składu w grudniu 2007 roku okazała się sukcesem. Każdemu z muzyków wzajemnie przypadły do 
gustu umiejętności techniczne, więc wtedy formalnie doszło do powstania „Cameleona”. Dalszą kwestią pozostało znalezienie 
gitarzysty. Sprawdzono kilku kandydatów, ale dopiero chrzanowianin Robert Kałuża zyskał zaufanie pozostałych członków 
zespołu. W tym składzie od stycznia br. roku muzycy dwukrotnie w tygodniu ćwiczą w żareckim Domu Kultury. 
Jak na razie na koncie całej piątki są dwa występy dla LCK: na imprezie Młodych Twórców Nieprofesjonalnych Art -Talent i z 
okazji Dnia Kobiet w Żarkach. Wkrótce powinniśmy ich usłyszeć na okolicznych imprezach. Ciekawostką związaną z „Came-
leonem” są instrumenty muzyczne: 
ośmiooktawowe klawisze i sześcio-
strunowa gitara basowa. 
- Najważniejsze jest to, że nie boimy 
się muzycznych wyzwań. Przed nami 
jeszcze dużo pracy, ale na pewno jej 
podołamy. Zagramy więc niemal 
każdy rodzaj muzyki, co już wkrótce 
uczyni nas zespołem niemal na każ-
dą okoliczność – zapowiada gitarzy-
sta Robert Kałuża.      AK
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Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, 
oprócz głównej siedziby, prowadzi również 
działalność w filiach: w Gromcu, Żarkach 
oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Libiążu. 
Wszystkich mieszkańców naszej gminy, któ-
rym nie po drodze na Górniczą 11 – zaprasza-
my do tych placówek. 

Żarki – ul. Klubowa 5 (Dom Kultury)
Czynne: wtorek, środa w godz. 16.00 – 19.00; 
piątek w godz. 15.00 – 19.00

Gromiec - ul. Traugutta 1 
(budynek Świetlicy)

Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 15.00 
– 19.00

Libiąż  – pl. Zwycięstwa 2 
(Szkoła Podstawowa nr 2) 

Czynne: poniedziałek, środa, piątek w godz. 
14.00 – 18.00, wtorek, czwartek w godz. 
10.00 – 14.00

„Alleluja! Alleluja! Alleluja! Huczał kościół, aż mury się trzęsły, śpiewały 
serca wszystkie i gardziele, a te głosy płomienne i ogniem nabrzmia-
łe niby żar-ptaki rwały się z krzykiem wesela ogromnym, kołowały pod 
sklepieniami, kiejby poślepłe w upale, i w noc wiośnianą płynęły, na 
słońca się gdziesik niosły, we wszystek świat, kaj jeno uniesienim dusze 
człowiecze sięgają…” (W. S Reymont „Chłopi”).

Szczęśliwych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, radości i nadziei 
płynących ze zmartwychwstania Chrystusa oraz wszelkiej po-

myślności życzą pracownicy MBP w Libiążu.

 „Czym dla książki jest ilustracja?”
Zapraszamy swoich najmłodszych czytelni-
ków na spotkanie z tematem nierozłącznie 
związanym z literaturą, zwłaszcza dziecięcą 
– ilustracją do książki, którego bohaterem bę-
dzie popularny polski grafik, ilustrator ksią-
żek dla dzieci, przyjaciel i współpracownik 
Jana Brzechwy – Jan Marcin Szancer, w 35 
rocznicę jego śmierci. 
Jan Marcin Szancer był autorem ilustracji do 
ponad 200 książek, m.in. do Akademii Pana 
Kleksa, O Janku, co psom szył buty, Pino-
kio, Pan kotek był chory, O krasnoludkach i 
sierotce Marysi, Brzechwa dzieciom, Loko-
motywa, Rzepka, Ptasie radio, Dziadek do 
Orzechów, Baśni Andersena; dla dorosłych 
ilustrował Bajki’ i Satyry I. Krasickiego, 
Pana Tadeusza Mickiewicza, Trylogię Sien-
kiewicza, książki Amicisa, Carlo Collodiego, 
Cervantesa, Haška, Edith Nesbit, Puszkina, 
Swifta, Twaina. W trakcie spotkania, które 
kierujemy do najmłodszych – przedszkola-
ków i uczniów młodszych klas szkoły pod-
stawowej, przybliżymy uczestnikom sylwet-
kę Szancera, zaprezentujemy książki przez 
niego ilustrowane, opowiemy, czym dla 
książki jest ilustracja i jaka jest jej historia, 
a także postaramy się dobrze bawić. W pro-
gramie imprezy nie zabraknie zabaw i kon-
kursów – rysunkowych, układania puzzli itp. 
Może także uda nam się wspólnie narysować 
ilustracje do jednej z ulubionych przez dzieci 
książek. Zapraszamy 29 marca, tj. w sobotę o 
godz. 10.00.

WYSTAWA W GALERII MIKRO – „WIELKANOC W CZYTELNI”

Po cieszącej się dużym powodzeniem wystawie bożonarodzeniowych kartek 
świątecznych , Galeria Mikro przygotowuje kolejną podobną wystawę. Ty ra-
zem będą to pocztówki wydane z okazji Wielkanocy, z wielu krajów Europy i 
spoza niej. Serdecznie zapraszamy do ich oglądania od 21 marca!

NOWOSCI CZYTELNICZE
Wojciech Cejrowski „Gringo wśród dzikich plemion”.

Jest to książka podróżnicza, pełna przygód i zaskakujących 
zwrotów akcji. Autor - Wojciech Cejrowski, znany z nie-
zwykłego poczucia humoru -po raz kolejny wprowadza nas 
w odległy, tajemniczy i całkowicie obcy współczesnemu 
europejczykowi świat indiańskich wierzeń i obyczajów. Na 
szczególną uwagę zasługują zamieszczone w książce zdjęcia 
ukazujące najbardziej egzotyczne zakątki świata i barwne 
wizerunki ich dzikich mieszkańców. Lektura tej książki cał-
kowicie pochłania czytelnika przenosząc go w ginący klimat 

pierwotnych kultur i plemiennych obyczajów. (wypoż. dla dorosłych MBP)

Aleksandra Baryga „Baba Jaga Sp. z o.o”.
Zawitajcie koniecznie do Dziwadłowic. Mieszka tam m.in. 
niesamowita czarownica Matylda Czartowska XIII wraz z 
przyjaciółmi: Kotem Feliksem i Krukiem Oswaldem. Na pew-
no warto się z nimi zaprzyjaźnić! W drugiej części serii „Baba 
Jaga sp. zo.o.” Matylda będzie musiała spoważnieć, ponieważ 
otrzyma poważną misję. Dowiemy się także, kto komu spłasz-
czył nos, kto został zaczarowany w żabę oraz kto komu i dla-
czego wsypał do zupy szczyptę eliksiru prawdomówności... 
(wypoż. dla dzieci MBP)

Paweł Juchniewicz „Cuda Jana Pawła II”
Nazajutrz po pogrzebie Papieża z Polski włoski kardynał 
Francesco Marchisano oświadczył publicznie, że został 
uzdrowiony dzięki jego modlitwie. Takich przypadków było 
znacznie więcej. Przez 27 lat pontyfikatu do Papieża napływa-
ły tysiące próśb o wstawiennictwo w konkretnych sprawach. 
Prośby te umieszczane były w papieskim klęczniku. Papież 
często do niego sięgał i przedstawiał Bogu ludzkie troski i 
strapienia. Czy możemy mówić o cudach Jana Pawła II? Czy 
opisywane przez świadków zdarzenia mogły być dowodem 

jego świętości? Na czym polegała tajemnica jego modlitwy? Próbą odpowiedzi 
na te pytania jest ta książka. Autor opisuje w niej sytuacje, które zdaniem świad-
ków, świadczy o skuteczności modlitwy Papieża. 
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Ekologiczne przedszkolaki
Starszaki z Przed-
szkola Samorzą-
dowego nr 4 im. 
Kubusia Puchatka 
w Libiążu wzięły 
udział 11 marca 
w konkursie Wie-
dzy Ekologicznej 
zorganizowanym 
przez Samorządo-
wy Zespół Szkol-
no – Przedszkolny 

nr 2 w Chełmku. Dzieci wykazały się 
dużą wiedzą ekologiczną zajmując II i 
III miejsce.

Z okazji Dnia Kobiet Samorząd Uczniowski SP nr 3 wraz z opiekunem Danutą 
Korycik przygotował uroczysty apel. Panie wysłuchały horoskopu „Wróżki Esme-
raldy”. Były też zabawne skecze, wspólne śpiewanie piosenek i oczywiście czerwo-
ne tulipany, które otrzymała każda z pań. 

2 urodziny Puchatka 
Przedszkolaki z Przedszkola nr 4, 13 
marca obchodziły drugą rocznicę nada-
nia imienia „Kubusia Puchatka”. Z tej 
okazji przygotowano  tort i upominki dla 
dzieci. Na tę uroczystość wykonane zo-
stały  tarcze, na których były wizerunki 
przyjaciół Kubusia Puchatka. Następnie 
pani dyrektor Anna Banasik wręczyła je 
grupom, nadając im nazwy poszczegól-
nych bohaterów: Maleństwa, Prosiaczki, 
Króliki, Tygrysy, Kangury oraz Sowy.

Poetycko w KSW
Deklamowanie wierszy 
autorów brytyjskich lub 
amerykańskich i frag-
mentów anglojęzycz-
nej prozy tłumaczonej 
na język polski były 
zadaniem uczestników 
konkursu „Kubusia Pu-
chatka”. Szósta edycja 

poetyckich zmagań organizowanych rokrocznie przez szkołę KSW odbyła się 
11 marca, a wzięło w niej udział 20 uczniów ze szkół powiatu chrzanowskiego. 
Dla najlepszych nagrody ufundowało Libiąskie Centrum Kultury, Szkoła Ję-
zyków Obcych „Logos” i Biuro Usług Językowych „Perfect” w Chrzanowie. 
Pierwsze miejsce w konkursie zdobyli wspólnie Hanna Kowalska ze Szkoły 
Podstawowej w Balinie i Adrian Majcher z KSW, a na kolejnych miejscach 
uplasowali się Martyna Jezierska z SP nr 2 w Libiążu i Maciej Mędela z SP nr 
3 Chrzanów. Wyróżnienia przyznano Martynie Bednarczyk (SP nr 3 Chrzanów) 
i Magdalenie Gawlik (SP Myślachowice). Najmłodszym uczestnikiem konkur-
su był niespełna sześcioletni Piotruś Świeca, którego uhonorowano pluszowym 
Kubusiem Puchatkiem. Imprezę uświetnił minispektakl teatralny przygotowany 
przez uczniów klas 3 i 4 pod opieką Katarzyny Brzózki. Oczywiście był on także 
w języku angielskim.       PS

W języku Shakespeare’a
Już po raz dziesiąty w Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców 
w Libiążu 7 marca br. odbył się Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy w Języku 
Shakespeare’a współorganizowany przez Libiąskie Centrum Kultury. W konkursie 
wzięli udział uczniowie z powiatowych szkół podstawowych, gimnazjum i średnich. 
Z 37 uczestników jury w składzie:
Przewodniczący: Wojciech Senisson – Native speaker, Członkowie: Monika Sowa 
– nauczyciel języka angielskiego i Aneta Leśniakiewicz – teatrolog, pierwsze miej-
sce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne: przyznało Tomaszowi Madejowi ze Szko-
ły Języków Obcych Perfect. Drugie miejsce w tej kategorii zdobył Bartosz Latko (II 
LO w Chrzanowie), trzecie – Kamila Mucha ( I LO w Trzebinii), a wyróżnienie Anna 
Zajas (I LO w Trzebinii). W kategorii gimnazja zwyciężyła Judyta Nowak (Gimna-
zjum KSW w Libiążu), drugie miejsce wspólnie zajęły Zuzanna Kasperczyk,( Szkoła 
Języków Obcych Perfect) i Joanna Kęska( PG nr 2 w Chrzanowie) i trzecie miej-
sce przyznano Annie Oziomkowskiej (PG nr 3 w Chrzanowie). W kategorii szkoły 
podstawowe najlepszy okazał się Tomasz Szreter ( Perfect), a tuż za nim zdobywca 
drugie miejsca- Wojciech Szumański( SP KSW w Libiążu). Trzecie miejsce zajęła 
Karolina Rembiecha (SP nr 3 w Libiążu), a wyróżnienie otrzymała Anita Wziętek ( 
SP KSW w Libiążu).Organizatorka przedsięwzięcia przyznaje, że poziom konkursu 
jest bardzo wysoki. – Zdobywcy pierwszych miejsc mają prawo udziału w etapie 
rejonowym konkursu, który zawsze odbywa się w Zabrzu. Dotychczas osoby, które 
wygrywały nasz konkurs zdobywały również bardzo wysokie miejsca w kolejnym eta-
pie – mówi Renata Świeca. 

Wybory w czwórce
Imprezę „Super Miss” zorganizował Samorząd 
Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4. Kandy-
datki sprawdzały swoja wiedzę i umiejętności 
w konkursach „wdzięku sportowego”, „inteli-
gencji mechanicznej”, i „zaradnej gospodyni”. 
Jury w składzie – nauczyciel Łukasz Barszcz, 
ks. Henryk i uczeń klasy VIa - Aleksander 
Bąba jednogłośnie wybrali tę najzaradniejszą, 
najweselszą i najmilszą spośród kandydatek. 
Koronę Super Miss otrzymała Aleksandra Ku-
czyńska z klasy VIa. Tytuł wicemiss przypadł 
Aleksandrze Tomczyk z V b, Katarzynie Stru-
gacz z IV c i Justynie Dusik z III a. Wszyst-
kie kandydatki zostały uhonorowane słodkim 
upominkiem i pamiątkowym dyplomem.
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Kolejny sukces sportowy „Janiny” 
Halowa reprezentacja piłkarska Zakładu Górniczego „Janina” nie zdążyła nacieszyć 
się jeszcze „srebrem” zdobytym w niedawnym Pucharze Polski Górników i Ener-
getyków rozgrywanym w Jaworznie, a już świętować jej przyszło kolejne drugie 
miejsce w Mistrzostwach Polski Górników i Przyjaciół w Żorach. W zawodach ro-
zegranych w dniach 1-2 marca br. wzięło udział 20 zespołów z całej Polski. Libią-
żanie, podobnie jak podczas rozgrywek w Jaworznie, do samego finału pozostali 
niepokonani wygrywając 8 kolejnych meczy. Dopiero w meczu o „złoto” ulegli - po 
rzutach karnych, bo w meczu padł remis 0:0 – drużynie z Rudnej. Oba sukcesy, w 
połączeniu z wynikami z lat poprzednich, są dowodem na to, że ZG „Janina” stanowi 
ścisłą piłkarską czołówkę w rozgrywkach zakładowych.

Tryumfatorzy pokonani
Nie ma już niepokonanych drużyn w rozgrywkach LCK Futsal Ligi. Liderująca w 
tabeli ekipa „Solidarności”, która już na 3 kolejki przed końcem zapewniła sobie 
końcowy tryumf znalazła wreszcie pogromców w zawodnikach drużyny Libiąż II. 
Za plecami zwycięzców rozgrywek do końca trwać będzie walka o drugie miejsce, 
na które wciąż jeszcze szansę mają trzy zespoły.
Wyniki ostatnich spotkań:
Black Power – Huragan Kosówki 7-6 (Kubala 4, Malik 3 – J.Sapalski 2, Rostecki 2, 
M.Sapalski 2)
Bajlamorena – Obsesja 1-2 (Paszana – Pacwa 2)
Viver-Sport – Libiąż II 10-2 (Ł.Baran, Kuryło 2, T.Krzemień 2, Kopacz 2, Lichota, 
Garlacz, M.Baran – Habora 2)
Solidarność – Bajlamorena 8-1 (J.Dobrowolski 3, Pawlik 3, Przebinda, Opyd – Pi-
larski), Solidarność – Libiąż II 3-6 (Pawlik, Łysak, Opyd – Hobora 3, Rodziński, 
Pytlowski, Jazienicki)

       Tabela:
1. Solidarność  11  30 95-27
2. Black Power 10 19 60-42
3. Viver-Sport 10 19 51-42
4. Obsesja 10 16 36-29
5. Libiąż II 11 12 40-39
6. Bajlamorena 10   5 26-48
7. Huragan   9   0 27-108

Czołówka klasyfikacji 
strzelców:

29 - Przebinda (Solidarnośc)
20 – Ł.Baran (Viver-Sport)
17 – Kułaga (Black Power)
15 – Opyd (Solidarnośc)
12 – Pawlik (Solidarnośc)

Najsilniejsi
Uczniowie libiąskiego Zespołu Szkół zwyciężyli w III Po-
wiatowych Mistrzostw Szkół Średnich w trójboju siłowym. 
Dwie pierwsze edycje imprezy odbyły się w Libiąskim 
Centrum Kultury, a tym razem chrzanowskie stowarzysze-
nie Przyjaźni Miastu zorganizowało ją w hali sportowej w 
Chrzanowie. Na rywalizację złożyły się konkurencje przy-
siadu z ciężarem, wyciskania sztangi leżąc i martwego cią-
gu (dźwignięcie ciężaru z ziemi i aż do wyprostowania nóg 

i pleców). We wszystkich kategoriach indywidualnych zwyciężyli uczniowie libią-
skiej szkoły. W najcięższej kategorii (powyżej 85 kg) zwyciężył Mateusz Kołeczek, 
w wadze 75-85 kg wygrał Adam Fryś, a w kategorii do 75 kg bezkonkurencyjny 
był Mateusz Oczkowski. Ciekawostką zawodów było ustanowienie nowego rekordu 
powiatu w martwym ciągu. Dokonał tego Adrian Mika z Żarek, który dotychczaso-
wy najlepszy wynik w rwaniu poprawił o 2 kg. Poprzedni rekord wynosił 210 kg.   

Szczypiornicze wieści
Rozpoczęła się druga runda rozgrywek 
o Mistrzostwo Małopolskiego Związku 
Piłki Ręcznej, których stawką jest awans 
do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. 
Młodzicy Międzyszkolnego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Żak” Libiąż 
po pierwszej rundzie zmagań liderowali 
w tabeli. W chwili obecnej zawodnicy 
„Żaka” mają za sobą cztery kolejki run-
dy rewanżowej i pomimo ogromnych 
kłopotów kadrowych, na które złożyły 
się kontuzje zawodników, wygrali trzy 
mecze ponosząc tylko jedna porażkę. 
Innym z wartych odnotowania sukcesów 
libiąskiej piłki ręcznej jest powołanie do 
kadry wojewódzkiej rocznika ’93 Kac-
pra Szlęzaka i J. Ślósarczyka.
Obecnie w kadrze tej jest już pięciu za-
wodników z Libiąża, którzy w okresie 
ferii wzięli udział w zgrupowaniu w Mu-
szynie.

Sukcesy w pływaniu
Czternastu uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi klas II 
i III wzięło udział w Międzyszkolnych 
zawodach pływackich, organizowanych 
przez Uczniowski Klub Sportowy w 
Chrzanowie. 
W stawce 100 zawodników reprezen-
tanci szkoły czterokrotnie stawali na po-
dium. Wśród nagrodzonych znaleźli się: 
Angelika Majcherek z klasy II za zaję-
cie II miejsca (styl dowolny), Weronika 
Bebak z klasy III za zajęcie II miejsca 
(styl dowolny), Łucja Noga z klasy III 
za zajęcie III miejsca (styl klasyczny), 
Bartosz Szałkowski z klasy III za zajecie 
III miejsca (styl dowolny). Uczestnicy 
rywalizowali na dystansie 25 metrów, a 
zawody odbyły się w chrzanowskiej pły-
walni. 

Drudzy w rejonie
Reprezentacja SP nr 2 w składzie: Szy-
mon Kobyłczyk, Adrian Hajda, Marcin 
Kloc, Marcin Bagieński, Mateusz Burli-
ga. Mateusz Bujak, Łukasz Stój, Jakub 
Samel, Michał Chełczyński, Łukasz 
Zmarzły wystąpiła w Andrychowie w re-
jonowym finale rozgrywek minisiatków-
ki. Podopieczni nauczyciela w-f Bartło-
mieja Kosowskiego reprezentowali tam 
powiat chrzanowski. Ostatecznie po wy-
granych z SP 9 Olkusz (2:0 w setach) i 
SP 2 Chełmek (2:1) oraz porażce (0:2) 
z SP 4 Andrychów zajęli 2 miejsce w 
rejonie. Ogólnie zostali sklasyfikowani 
na miejscach 7-12 w całym wojewódz-
twie małopolskim. To jeden z większych 
sportowych sukcesów szkoły.
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„Temat Holokaustu w filmach” 
– podsumowanie V dnia Festiwalu Filmowego  

Za nami już pięć odsłon Fe-
stiwalu Filmów o Holokau-
ście w libiąskim Ale!Kino. 
W dniu 29 lutego widzo-
wie mieli okazje zobaczyć 
można film „Ostatni Etap” 
w reżyserii Wandy Jaku-
bowskiej – byłej więźniar-
ki obozu Auschwitz. Jest 
to szczególne dzieło, któ-
re powstało w 1948 roku 
- na wpół dokumentalna, 

oparta na wspomnieniach opowieść o losach więźniarek hitlerowskiego obozu 
śmierci w Oświęcimiu, obraz ludzkich cierpień i tragedii, ale także walki czło-
wieka o swoją godność. Jak zwykle przed seansem przedpołudniowym miała 
miejsce prelekcja, którą tym razem wygłosi pracownik Muzeum Auschwitz dr 
Igor Bartosik. Tematem niezwykle wnikliwego wykładu była teza: „Kostiumy 
i scenografia w powojennych filmach fabularnych, poruszająca tematykę obo-
zów koncentracyjnych i Holokaustu”. Gość specjalny omówił, wspomagając sło-
wa komputerową prezentacją, kilka słynnych filmów dotyczących Holokaustu. 

Traktując dzieło filmowe niejako od kuchni, wspomniał o 
tym, jak powstało, czy wykorzystano przy produkcji ory-
ginalną scenografię i rekwizyty oraz czy wizja reżyserów 
była zgodna z faktami historycznymi. Kolejne spotkanie 
z tematyką Holokaustu nastąpi w piątek 28 marca (godz. 
11:30 i 17:00) br. Zobaczyć będzie można film w reż. An-
drzeja Munka pt. „Pasażerka”, którego scenariusz powstał 
na podstawie książki byłej więźniarki obozu Auschwitz 
– Zofii Posmysz. Właśnie ta pisarka będzie gościem spe-
cjalnym prelekcji w dniu 28 marca o godz. 11:30.

Teatr z LCK
Libiąskie Centrum Kultury 
serdecznie zaprasza do Te-
atru Rozrywki w Chorzowie 
na widowisko muzyczne pt: 
„Terapia Jonasza”. Wyjazd 
12 kwietnia 2008r. (sobo-
ta) o godz. 17:00 z parkin-
gu przy Policji w Libiążu 
(przejazd przez Chrzanów).
Cena wyjazdu: 62,00 zł (bi-
let normalny), 52,00 zł (bi-
let ulgowy). Wpłat można 
dokonywać w LCK pokój nr 
6 lub na konto: PKO BP SA 
o/Libiąż nr  71 1020 2384 
0000 9602 0011 3779. 
Szczegółowych informacji 
udziela st. Instruktor Działu 
Merytorycznego Bożena Ki-
kla tel. 032/627-12-62.

Ranczo 
Wilkowyje 

Produkcja: Polska 
2008 r., Gatunek: 
Komedia oby-
czajowa, Gramy: 
28.03. do 30.03 
godz. 19:00, czas 
trwania: 100 min., 
cena biletu: 10zł

Asterix na 
Olimpiadzie

Produkcja: Fran-
cja, Belgia 2008 
r., Gatunek: Ko-
media, Familijny, 
Gramy: 04.04. 
do 05.04 godz. 
16:00 oraz 06.04 
godz. 19:00,  czas 

trwania: 117 min., cena biletu: 10zł

Step Up 2
Produkcja: USA 
2008 r., Gatu-
nek: Romantycz-
ny, Muzyczny, 
Gramy: 11.04. 
do 13.04 godz. 
19:00, czas trwa-
nia: 98 min., cena 
biletu: 10zł

John Rambo
Produkcja: USA 
2008 r., Gatunek: 
Komedia obyczajo-
wa, Gramy: 18.04. 
do 20.04 godz. 
19:00, czas trwania: 
98 min., cena bile-
tu: 10zł, od 18 lat

Mała Wielka 
Miłość

Produkcja: Polska 
2008 r., Gatunek: 
Komedia roman-
tyczna, Gramy: 
25.04. do 27.04 
godz. 19:00, czas 
trwania: 107 min., 
cena biletu: 10zł

Dnia Kobiet Świętowanie
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„Rozbłysła radość blaskami słońca,
znów w Wielkanocny poranek

wdzięcznością nieba i ziemi bez końca
w ten cudu dzień – Zmartwychwstanie”
                            (Zofia Ewa Szczęsna)

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy,
w imieniu samorządu Libiąża składamy Państwu 

najserdeczniejsze życzenia.
Niechaj wiosny cudowna świeżość
odrodzi wiarę, nadzieję i miłość,

a czas Zmartwychwstania Pańskiego
upłynie w rodzinnej atmosferze, bliskości, radości i przyjaźni.

Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Libiąża

Tradycja Wielkanocna


