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- WIEŚCI Z GMINY -

Art - Talent 2009

Pod honorowym patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz posła na Sejm RP Tadeusza Arkita odbyła się
XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Młodych Artystów Nieprofesjonalnych „ART. TALENT 2009” w
Libiąskim Centrum Kultury.
To bodaj jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie artystyczne w kraju jest dla młodych twórców (14-26lat) znakomitą okazją
konfrontacji umiejętności w dziedzinie malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii. O potrzebie takiego przeglądu świadczy rosnąca
z roku na rok liczba uczestników i nadesłanych prac - tym razem 104 młodych twórców zaprezentowało 212 dzieł. Ich oceny
dokonało profesjonalne jury: przewodniczący prof. Józef Murzyn (dziekan wydz. rzeźby ASP w Krakowie), Maria Fiedler (fotograf) i Klemens Hołownia (plastyk).
- Poziom prac plastycznych jest bardzo wysoki i wyrównany - stwierdził prof. J. Murzyn. - Wiele dzieł cechuje dojrzałość, a zarazem świeżość w przedstawianiu tematu. Komisja konkursowa nie ma łatwego zadania, ale staramy się nagrodzić i wyróżnić wszystkie szczególnie wybijające się prace. Każdemu jednak z autorów należy się uznanie i zachęta do dalszego szlifowania talentu.
Warto odnotować liczny udział w konkursie młodych artystów z Libiąża, w tym uczniów plastycznych szkół średnich, studentów
i absolwentów uczelni artystycznych, którzy niejednokrotnie wywodzą się z działającej w LCK grupy „KANON”. Prowadzi ją
do dziś pomysłodawczyni i organizatorka „Art - Talentu” Małgorzata Hołownia.
- Nasz pierwszy konkurs miał zasięg gminny – wspomina. - Później powiatowy, wojewódzki, a obecnie już ogólnopolski. Dzięki temu coraz więcej młodych twórców ma szansę w Libiążu porównać własne pomysły i poziom warsztatowy z dorobkiem
rówieśników. Serdecznie gratuluję laureatom i bardzo dziękuję
szczodrym libiąskim sponsorom, którym zawdzięczamy atrakcyjne nagrody i upominki dla uczestników konkursu!
Kategoria: Fotografia
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w nie- I miejsce Weronika Ptak - „Gitarzysta”
dzielę 22 lutego w LCK, z udziałem posła Tadeusza Arkita oraz II miejsce Natalia Hołownia - ”Autoportret”
z-cy burmistrza Libiąża Marii Siudy. Program imprezy wzbo- III miejsce Konrad Hołownia – cykl „Kropla drąży skałę”
gacił udany koncert zespołu „CAMELEON” i występ uczniow- (studium)
skiego kabaretu „Herodki” z ZS w Libiążu. Później sala Galerii Wyróżnienie:
LCK wypełniła się po brzegi uczestnikami wernisażu wystawy I Małgorzata Feliksik
pokonkursowej, która będzie dostępna dla wszystkich miłośni- II honorowe Piotr Bzowski „Pejzaż”
ków sztuk plastycznych do dnia 20 marca 2009.
Kategoria Plastyka:
Uczniowie liceów plastycznych :
Libiąskie Centrum Kultury składa podziękowania dla
I miejsce Katarzyna Bialik – cykl „Autoportret”
sponsorów:
II miejsce Sonia Świeżawska – „Szare Eminencje zachwytu”
Urszula i Mieczysław Kania - „Na Rozdrożu” w Libiążu
III miejsce Alan Swoboda - „Autoportret”
Zdzisław Wołos - Bank Spółdzielczy w Chrzanowie

Laureaci konkursu Art - Talent 2009:

Krystyna i Andrzej Kawałek „Oriflame” w Libiążu
Krzysztof Ćwięk „Bricomarche” w Libiążu
Marek Rzechowski Biuro Handlowe „Janina” w Libiążu
Piotr Ciuła „FHP „Ciuła” w Libiążu
Andrzej i Jerzy Kozieł Firma „Juko” w Libiążu
Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP
Anetta Zimny Sklep Odzieżowy „Anetka”
Barbara i Ryszard Miziołek - Delikatesy „Basia” w Libiążu
Eugeniusz Urbański Restauracja - „Nata” w Libiążu
Maria Fiedler - Firma Usługowo – Handlowa w Libiążu
Krzysztof Habczyk i Mirosław Gawroński
Market „Sąsiad” w Żarkach

Wyróżnienia:
Nadia Świerczyna i Marzena Knap „Jesień”, „Zima”

Kategoria: plastyka
Szkoły nieplastyczne:
I miejsce Dorota Honisz - „Pełnia” i „Mrok”
II miejsce Konrad Podlewski - „Niezgłębione wnętrze”
III Anna Róg „Martwa natura z dzbanem”
Wyróżnienie:
I Dominik Wójcik - „Pejzaż jesienny”, „Pejzaż letni”
II Magdalena Klimkowicz - „Martwe natury”
III honorowe Anna Kurdziel – cykl „Postać”
IV honorowe Angelika Woźniak

Libiąskie serca

- Warto wspierać wszelkie inicjatywy, które niosą nadzieję i pomoc potrzebującym. Nasza gmina zawsze pozytywnie odpowiada na takie akcje. Szczytny cel imprezy sprawił, że na boisku zostawiliśmy
serca – skomentował wiceburmistrz Jarosław Łabęcki udział drużyny Libiąża w Halowym Turnieju
Piłkarskim rozegranym 31 stycznia w Chrzanowie.
W zawodach na rzecz stowarzyszenia Homo Hominii wzięło udział 7 ekip: wspólne reprezentacje samorządów i mieszkańców Libiąża, Babic, Chrzanowa i Trzebini, a także drużyny
Płazy, Nauczycieli i Policji. Wśród nich najlepsi okazali się libiążanie, którzy w finale pokonali 3:1 Babice. Warto nadmienić, że nasi reprezentanci tą szczytną inicjatywę wsparli także
finansowo.
Tryumfatorzy wystąpili w składzie: Jarosław Łabęcki (kapitan drużyny), Bogusław Gucik,
Wiceburmistrz J. Łabęcki z pu- Stanisław Dwornik, Bartłomiej Waligóra, Maciej Kasperczyk, Jakub Księżarczyk, Dawid i
PS
charem za I miejsce w turnieju Kamil Adamczykowie i Łukasz Grabowski. 					
Kurier Libiąski nr 44 2009



- WIEŚCI Z GMINY Współpraca ze Schroniskiem
Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu
Gmina Libiąż, zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz.622
tekst jednolity), w latach 2005-2008
organizowała ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, poprzez posiadanie stosownej umowy ze Schroniskiem Bezdomnych Zwierząt w
Olkuszu.
Schronisko w ramach podpisanej umowy zobowiązane było do realizacji następujących zadań:
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt
z terenu gminy Libiąż na każdorazowe zgłoszenie przedstawiciela Urzędu
Miejskiego lub Straży Miejskiej w Libiążu oraz umieszczanie ich
w schronisku dla zwierząt w Olkuszu,
- przeprowadzanie akcji wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Libiąż, zgodnie z treścią uchwały nr
11/10/98 Rady Miejskiej w Libiążu z
dnia 13 listopada 1998 r., po uprzednim
uzgodnieniu terminów z przedstawicielem Urzędu Miejskiego
w Libiążu i umieszczanie zwierząt w
schronisku dla zwierząt w Olkuszu,
- likwidowanie ślepych miotów i zwierząt chorych przez uśpienie,
- wykonywanie innych prac związanych z likwidacją zjawiska bezdomnych zwierząt i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta w uzgodnieniu
z przedstawicielem Urzędu Miejskiego lub Straży Miejskiej w Libiążu (w
tym: obserwacja zwierzęcia pod kątem
wścieklizny wraz z wydaniem odpowiedniego zaświadczenia).
Podczas wyłapywania bezdomnych
zwierząt wykonawca zobowiązany był:
- używać sprzętu nie zagrażającego ich
życiu oraz nie powodującego obrażeń,
- zapewnić zwierzętom transport w
warunkach określonych w przepisach
szczególnych spełniający warunki określone w art. 24 ust. 1 z ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. ochronie zwierząt (Dz.
U. 1997 nr 111 poz. 724 z późń. zm.),
- zapewnić pomoc weterynaryjną zwierzętom chorym i rannym.
Za realizację powyższych zadań wykonawca otrzymywał wynagrodzenie
ryczałtowe niezależnie od ilości wyłapanych zwierząt.
- w 2007 r.: 2 000 zł/m-c, 37 wywiezionych zwierząt
- w 2008 r.: 2 200 zł/m-c, 54 wywiezionych zwierząt


ZUK zadba o zieleń

W dniu 6 lutego 2009r. podpisano umowę na „Bieżące utrzymanie terenów
zieleni oraz miejsc pamięci narodowej
w gminie Libiąż w 2009r.” z Zakładem
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na:
a) bieżącym utrzymaniu terenów zieleni
/ na pow. 12 ha / obejmującym m.in.: zakładanie i pielęgnację kwietników roślin
jednorocznych, byliniarni, róż, skalniaków, nasadzenia oraz pielęgnację drzew
i krzewów ozdobnych, pnączy, pielęgnację trawników,
b) bieżącym utrzymaniu zieleni w 5 miejscach pamięci narodowej / obejmujące
m.in.: pielęgnację kwietników roślin
jednorocznych , byliniarni, nasadzenia
oraz pielęgnację krzewów ozdobnych,
pielęgnację trawników.

Informacja dla przedsiębiorców

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Libiążu przypomina i informuje, że w dniu
01.01.2008 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007 roku wprowadzające nową
Polską Klasyfikację Działalności, zwaną
PKD 2007. Obecna klasyfikacja różni
się całkowicie w stosunku do poprzednio obowiązującej PKD 2004. Rodzaje
działalności w niej przewidziane otrzymały nową numerację.
W związku z powyższym przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 01.01.2008 roku
mają obowiązek zmiany starej numeracji
tj. PKD 2004, na nową do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Celem dokonania zmiany należy zgłosić
się do komórki ewidencji działalności
gospodarczej, pokój nr 103, I piętro. Informacje są udzielane pod numerem telefonu 0-32-624 92 38.

Zaproszenie na jubileusz par

W związku z tym, iż uroczystość jubileuszowa jest organizowana wyłącznie
na życzenie Jubilatów, Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Libiążu
zwraca się z prośbą do par małżeńskich,
które w tym roku będą obchodziły jubileusz 50, 60, 65 lub 70-lecia pożycia
małżeńskiego, o kontakt telefoniczny lub
osobisty z Urzędem Stanu Cywilnego w
Libiążu do dnia 6 marca 2009 roku.
Nr telefonu: 0/32 – 624 – 92 – 17 lub
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Libiążu,

przy ul. Działkowej 1, pokój nr 102 (1
piętro). Jubileusz dotyczy par, które zawarły związek małżeński w latach: 1939,
1944, 1949 i 1959.

Uwaga - konkurs!

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza
do udziału w konkursie internetowym
dotyczącym przełomu 1989r. W tym
roku mija 20 lat od momentu odzyskania
przez Polskę suwerenności, likwidacji
PRL i narodzin Trzeciej Rzeczpospolitej oraz upadku komunizmu w Europie. Włączając się w obchody rocznicy
wydarzeń z okresu walki o wolność i
demokratyczny ład w Polsce i regionie,
Fundacja Wspomagania Wsi organizuje
konkurs internetowy, dotyczący przełomu z roku 1989, jego przyczyn i następstw.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Do uczestnictwa w nim zapraszamy grupy rodzinne lub sąsiedzkie zlożone z 3
do 5 osób. Aby wziąć udział w konkursie, należy dokonać rejestracji zespołu
na stronie internetowej: www.1989-konkurs.org.pl
Pytania testowe związane będą z okresem wychodzenia z komunizmu w Polsce i Europie i złożą się na 2 rundy konkursu. Wszyscy uczestnicy, którym uda
się przejść do drugiej rundy, otrzymają
dyplomy, a zespoły, które wygrają konkurs, oprócz dyplomów i nagród książkowych, zostaną zaproszone do Warszawy, gdzie 4 czerwca 2009r. wezmą
udział w licznych uroczystościach związanych z obchodami rocznicy (wystawa,
przemarsz ulicami stolicy, koncert).
Rejestracja zespołów konkursowych: od
5 lutego do 11 marca 2009r.
Ogłoszenie pierwszej rundy pytań konkursowych: 16 lutego 2009r.
Szczegółowe informacje dotyczące
m.in. harmonogramu konkursu, zasad
kwalifikacji do drugiej rundy, nagradzaKurier Libiąski nr 44 2009

- WIEŚCI Z GMINY nia laureatów zawarte są w regulaminie konkursu, dostępnym pod adresem:
www.1989-konkurs.org.pl
Kontakt:
Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa Tel. 22 636
25 71-75, www.fww.org.pl, e-mail: konkurs1989@fww.org.pl

Zestawienie czynszów najmu
lokali mieszkalnych
Na koniec I kwartału, Gmina zobowiązana jest do zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
zestawienia danych za rok ubiegły dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego.
Zestawienie to dotyczy czynszów za
najem lokali mieszkaniowych zarządzanych przez „Gwarek” Sp. z o.o. oraz Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w
Chrzanowie na terenie Gminy Libiąż.
Z informacji otrzymanych od w/w zarządców wynika, iż:
- uśredniony najniższy czynsz za 2008r.
wynosi 3,11 zł/m2 ,
- uśredniony najwyższy czynsz za 2008r.
wynosi 12,76 zł/m2 .
Wysokość czynszu jest uzależniona od
powierzchni lokalu, stanu technicznego
budynku oraz roku jego powstania.

Tereny zieleni w Gminie Libiąż

Utrzymanie zieleni jest zadaniem własnym gminy. Wynika ono z zapisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art.7 cytowanej ustawy przedstawia otwarty katalog zadań
własnych gminy. Wśród nich są między
innymi sprawy: ładu przestrzennego,
ochrony środowiska i przyrody, utrzymania czystości i porządku oraz zieleni
gminnej i zadrzewień. Tereny zieleni
miejskiej pełnią funkcje rekreacyjne,
ekologiczne i zdrowotne – wpływają na
złagodzenie lub eliminację uciążliwości
życia w miastach, kształtowanie układów urbanistycznych, wprowadzają ład
przestrzenny oraz nadają specyficzny i
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indywidualny charakter miastu. Zieleń
miejska oddziałuje również na człowieka poprzez możliwość kontaktu z naturą,
wyciszenia się, znalezienia wytchnienia
i odpoczynku z dala od zgiełku miasta.
Jednakże aby mogła ona spełniać te funkcje - musi być różnorodna pod względem
biologicznym, bo tylko wtedy zapewnia
miejsce różnym gatunkom roślin i zwierząt oraz zapobiega erozji gleb.
Jednym z wyznaczników wizerunku
gminy Libiąż są zadbane tereny zielone.
Oprócz lasów, których na terenie gminy jest ponad 40%, władze miasta dbają
również o zielone zakątki w centralnych
częściach gminy.
Mając na względzie powyższe fakty
utrzymanie terenów zieleni oraz miejsc
pamięci narodowej w gminie Libiąż w
2009 roku zostało powierzone Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Oświęcimiu. Firma ta została wyłoniona
w drodze przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego, a zawarta umowa
opiewa na kwotę 239 737,94 zł brutto.
Środki finansowe na utrzymanie terenów
zieleni w gminie Libiąż w 2009 roku pochodzą Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej w 2009 roku zostaną wykonywane m. in. następujące
prace:
- odmładzanie i redukcja koron drzew
oraz krzewów (1180 szt.),
- nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych ( 710 szt.),
- opalikowanie drzew w zależności od
potrzeb ,
- pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych
- pielęgnacja pnączy,
- wycinka drzew (na podstawie uzyskanych zezwoleń wydanych przez Starostę),
- pielęgnacja róż – odkrycie po okresie
zimowym , odchwaszczanie, uzupełnianie nasadzeń, przykrycie na zimę,
- pielęgnacja kwietników - tj. przygotowanie gleby pod nasadzenia, obsadzanie
nowymi nasadzeniami roślin ozdobnych
( ok. 18 000 szt. ), usuwanie przekwitniętych egzemplarzy, odchwaszczanie ,
nawożenie, podlewanie,
- zabiegi pielęgnacyjne na murawach –
koszenie ( 5-7 krotne), odchwaszczanie,
wiosenne i jesienne wygrabienie trawników, wywóz pozostałości po koszeniu,
- uzupełnianie nasadzeń oraz pielęgnacja
byliniarni,
- formowanie żywopłotów ( nie mniej

niż 2 – krotnie ),
- złożenie odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni na składowisku
odpadów.
Powierzchnia terenów zieleni objętych
intensywnym utrzymaniem wynosi ok.
12,5 ha. Tereny te obejmują m.in. następujące obszary: ciągi uliczne Chrzanowska - Oświęcimska, 1 Maja, Piłsudskiego, Słowackiego, Wojska Polskiego,
11 Listopada, Leśna, Park Janiny wraz
z terenem przyległym, skwer przy ul.
Kościelnej, teren wokół poczty, przy ul.
Oświęcimskiej, skwerek przy ul. Przyrodniczej ul. Sikorskiego , teren przed
Urzędem Miejskim i D.H. „AGAT”, teren „Pod Białym”, teren „pod wysokim
napięciem”, teren przy ul.Paderewskiego
,tereny zieleni przy ul. Górniczej i Ks.
Pieli, teren „pod samolotem”, teren
przy wieżowcach na Osiedlu Flagówka, skwer przy ul.Krakowskiej, skwer w
dzielnicy Kosówki, teren przy kapliczce
w Żarkach, teren przy OSP w Gromcu,
skwer przy ul. Jaskółczej, skwer przy ul.
Ks. Flasińskiego, zieleń przy Placu Słonecznym i Błoniach, zieleń uliczna przy
Alei Jana Pawła II, teren przy ul. Wańkowicza, zieleń przy ul. Rouvroy, Park
Miejski na osiedlu Flagówka, skwer
przy ul. Skalników, skwer przy ul. Ikara w Żarkach, zieleń uliczna w rejonie
cmentarza komunalnego, teren zieleni
przy ul. Ks. Ściegiennego w Żarkach.

Informacje dla rolników

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chrzanowie zaprasza rolników na szkolenie
z zakresu wypełniania „Wniosku o
przyznanie płatności obszarowych na
rok 2009”, obowiązujących przepisów
odnośnie Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
Szkolenie odbędzie się 5 marca 2009r. o
godz.10.00. w chrzanowskiej siedzibie
Agencji.
***
Każdy rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien
zbierać faktury VAT w terminie od 2
marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów
rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 wrześ

- KURIER LIBIĄSKI nia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. W terminie od 1 września 2009 r. do 30 września
2009 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009
r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2009 r. Limit zwrotu podatku
akcyzowego w 2009 r. wynosi 73,10 zł x
ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- 4 maja - 1 czerwca 2009 r. w przypadku
złożenia wniosku w pierwszym terminie
- 2 - 30 listopada 2009 r. w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

System Identyfikacji Wizualnej
Gminy Libiąż

Po opracowaniu w 2008r. przez firmę
Aprobat s.c. z Rzeszowa, Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Gminy Libiąż, zawartego w Księdze Identyfikacji Wizualnej Urząd Miejski w Libiążu rozpoczyna
działania wprowadzające w życie pierwsze elementy opracowanego SIW, tj. e-papeterię, wizytówki, papier firmowy.
Identyfikacja wizualna jest formą komunikacji społecznej pomiędzy nadawcą (firmą, instytucją) a odbiorcami (petentami,
decydentami, współpracującymi firmami,

itp.). Zasady identyfikacji wizualnej mają
na celu tworzenie pozytywnych wyobrażeń o danej instytucji, firmie i utrwalenie
ich w opinii petentów, klientów, pracowników i na obszarze działalności firmy.
Identyfikacja wizualna to między innymi:
wzorce dotyczące logotypu, logo, kolorystyki instytucji, współistnienie logo z
innymi elementami graficznymi, itd. Ważnymi elementami identyfikacji wizualnej
są symbole/kształty, jednak ważniejszy
jest odbiór, czyli całokształt odbierany
przez grupę docelową. System Identyfikacji Wizualnej już opracowało wiele polskich miast i gmin oraz instytucji, jak np.
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Głównym znakiem identyfikacji wizualnej
miasta Libiąż jest herb. Występuje wraz z
dodatkowym elementem graficznym, którym są trójbarwne faliste linie, ułożone
równolegle pod herbem. Na dokumentach
firmowych takich jak: wizytówki, koperty,
papier firmowy, papier faksowy, dodatkowym elementem podkreślającym identyfikację wizualną jest charakterystyczny
zapis danych teleadresowych zamieszczonych symetrycznie.Podstawowymi kolorami elementów dodatkowych są brąz,
beż, pomarańcz. Elementem łączącym
wszystkie projekty są faliste linie, które
przywodzą na myśl linie horyzontu. Jest
to skojarzenie z roztaczającym się wokół
Libiąża krajobrazem- rozległymi, gotowymi pod inwestycje terenami.
(Informacje UM w Libiążu)

NAGRODA IPN
KUSTOSZ PAMIĘCI NARODOWEJ
(VIII edycja konkursu IPN)
Nagroda przyznawana jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom
społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną zbieżną
z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.
IPN zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do tegorocznej nagrody. Zgłoszenia wraz z życiorysem (w którym szczególną uwagę należy zwrócić na działalność na rzecz niepodległej Ojczyzny, jak i na
prace polegające na zbieraniu, gromadzeniu, opracowywaniu archiwaliów oraz upowszechnianiu historii Polski), a także zdjęciem kandydata, prosimy przesyłać do dnia
10 marca 2009 roku (wtorek) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Sekretariat Prezesa
ul. Towarowa 28
OO-839 Warszawa
(z dopiskiem NAGRODA)
sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
W przypadku zgłoszeń dokonanych w ubiegłych latach - prosimy o ich ponowienie. Nadsyłane materiały prosimy przekazywać także drogą elektroniczną.



Ciekawostki
statystyczne
Gminy Libiąż
Urząd Stanu Cywilnego w 2008 roku odnotował (w nawiasach dane porównawcze z roku 2007):
Urodzenia: 19, w tym rejestracja 18 aktów zagranicznych. (odpowiednio 15 i
14)
Małżeństwa: 151 (130) w tym:
- małżeństwa wyznaniowe – 87 (69)
- małżeństwa cywilne – 47 (50)
- rejestracja aktów zagranicznych – 17
(11)
Zgony: 92 (95) w tym rejestracja po 1
akcie zagranicznym w roku 2007 i 2008
Zaświadczenia o zdolności prawnej do
zawarcia małżeństwa za granicą: 10 (12)
z obywatelami: Włoch, Chorwacji, Austrii, Niemiec, Ukrainy, Belgii.
Postępowania w sprawie zmian imion i
nazwisk: 13
Postępowania w sprawie prostowania i
uzupełniania treści aktów stanu cywilnego: 55
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z aktów sporządzonych w USC w
Libiążu: 1773
Uznawanie wyroków rozwodowych z
państw Unii Europejskiej za skuteczne
na terenie Polski - 1 postępowanie.
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa osoby rozwiedzionej (uprawnienie przysługuje w okresie
3 m-cy od uprawomocnienia się wyroku
rozwodowego) – 6
Uznanie dziecka: 1
Jubileusz pożycia małżeńskiego: przeprowadzono 45 postępowań.
***
Ogólna liczba przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej w roku 2008 wynosiła 1074
osoby, o 34 mniej niż w roku 2007. Zarejestrowano 114 działalności gospodarczych (149 w 2007), a wyrejestrowano
148 (132).
***
Migracja ludności w 2008 roku dla Gminy Libiąż wykazuje tendencję spadkową.
262 osoby wymeldowały się z gminy Libiąż, natomiast 138 zameldowało się. Na
dzień 21 grudnia ubiegłego roku liczba
mieszkańców wynosiła 22.880 osób (o
112 osób mniej niż w roku 2007)
***
Liczba wydanych dowodów osobistych
w 2008r. przez Urząd Miejski w Libiążu:
ogółem 2 672 szt., a dla 18-latków 290
szt.
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40 lat minęło…
Nadanie praw miejskich
Rok 1969 był dla mieszkańców Libiąża datą symboliczną. Rozporządzenie z dnia 8
czerwca 1968 r. oznaczało zmianę administracyjną w ramach której, ze skupiska ludności o nazwie Libiąż Mały - mającego status osiedla typu miejskiego, utworzono
miasto o nazwie Libiąż. Dokument podpisał ówczesny Prezes Rady Ministrów – Józef
Cyrankiewicz. W 1961 roku obszar Libiąża zamieszkiwało około 9 tysięcy osób. Status
osiedla był czymś pośrednim między wsią, a miastem, otrzymywały go głównie tzw.
miejscowości robotnicze, uzdrowiskowe i rybackie, które posiadały pewne cechy miejskie. Równocześnie z Libiążem prawa miejskie otrzymał sąsiedni Chełmek.
W nowym mieście władzę objął Jerzy Kozina, który stał na czele Miejskiej Rady Narodowej. Pierwszym naczelnikiem miasta
został w 1973 roku Jan Cyganik, który funkcję tą sprawował do 1978 roku.

(Tekst rozporządzenia J. Cyrankiewicza z 1968 roku nadającego Libiążowi prawa miejskie)

Z prac Rady Miejskiej
Na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 roku Komisja ds. Komunalnych opracowała swój plan pracy na 2009 rok.
12 stycznia 2009 roku na posiedzeniu Komisji ds. Planowania i Budżetu Gminy został zaopiniowany projekt uchwały w
sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Libiąż na lata 2008-2016”.
Na posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, która
odbyła się 13 stycznia 2009 roku został zaopiniowany projekt
uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w Gminie Libiąż na 2009
rok.
14 stycznia 2009 roku odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej
w Libiążu, na której zostały uchwalone następujące uchwały:
- uchwała w sprawie przyjęcia „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Libiąża na lata 2008 – 2016”,
- uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego,
- uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych,
- uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w Gminie Libiąż na 2009 rok,
- uchwała w sprawie skargi Pani Stanisławy Gregorczyk,
- uchwała w sprawie sesji uroczystej.
Przewodniczący RM – Stanisław Bigaj
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Sylwetki radnych

Jan Zemirek, lat 61, emeryt Kopalni
Janina, druga kadencja w Samorządzie. Pełni funkcję Przewodniczącego
Komisji ds. Komunalnych, żonaty, troje dzieci, ma dwóch wnuczków i jedną
wnuczkę.
- Bardzo sobie cenię i poważnie traktuję
swoją pracę w samorządzie. Jako przewodniczący Komisji RM ds. Komunalnych
priorytetowo traktuję potrzeby mieszkańców, bo przecież to im zawdzięczam mandat radnego uzyskany w wyborach, ale też muszę pamiętać
o trudnych warunkach budżetowych naszej gminy. Mam satysfakcję,
gdy mogę przyczynić się choćby w niewielkim stopniu do spełnienia
oczekiwań wyborców i do pozytywnych zmian zachodzących w naszym
środowisku. Wiążą się one z kontynuacją od kilku lat polityki rozwoju,
trafnych i rozsądnych decyzji podejmowanych przez władze samorządowe. Jako były pracownik kopalni, gdzie przez 25 lat należałem do
Drużyny Ratownictwa Górniczego, także jako Prezes OSP Moczydło,
którą to funkcję pełnię od 30 lat, znam wartości poświęcenia społecznego i ciężar odpowiedzialności. Moim marzeniem – jak chyba każdego
radnego – byłby doskonały i wystarczający na wszelkie potrzeby budżet
gminy. Ale żyjemy w określonych, niełatwych realiach, w których należy
szukać mądrych decyzji i podejmować działania najlepsze dla wszystkich mieszkańców.
(inf. własne)
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Rekordowa ilość uczestników wzięła udział w tegoroczn
mowego wypoczynku. Planowanym przez organizatorów
Gry planszowe, zajęcia plastyczne, sportowe, turnieje ko
zajęć świetlicowych w LCK, w Domu Kultury w Żarkach
skorzystało z krytej pływalni, gdzie w tym okresie obowi
wyjścia na basen, gdzie odbyły się zawody pływackie, ko
stołowego. W tym rozegranym w LCK w gronie 12 osób zw
i Krzysztofem Madziarzem. W Żarkach wystartowało 30
Kosowski, drugie miejsce zajął Patryk Nędza, a trzecie M
Gregorczyk, drugi był Dawid Malik, a trzeci Damian Jasie
nim uplasowali się Zdzisław Bochenek i Adrian Wonwoźn
Liczna grupa dzieci i młodzieży wzięła udział w wycieczce
pracy górników.
W Sali gimnastycznej SP nr 4 siedem drużyn rywalizow
LCK odwiedzili także Komendę Powiatowej Państwowe
Krakowie obejrzeli spektakl pt. „Bajka o Szewczyku” połą
przebierańców w Kosówkach, Gromcu i Libiążu połączon
takl pt. „Królowa śniegu” w wykonaniu aktorów Studia M
Ale!Kino wyświetlono najmłodszym dwa filmy animowa
aura pozwoliła zorganizować kuligi i ogniska z kiełbaskam
W DK Żarki najmłodsi uczestniczyli w grach i zabawach
cyjnych. Ponadto zorganizowano jeszcze deblowy turniej
styczny, zawody w rzutach lotkami do tarczy, gry i konku
wręczeniem nagród i dyplomów uczestnictwa.
W Gromcu dla najmłodszych w ramach zajęć świetlicow
– taneczne, zabawy plenerowe. Ostatnim akcentem zimow
szyły gry i zabawy z nagrodami.
W Kosówkach w ramach codziennych zajęć prowadzono
nawet bal karnawałowy, którego królem i królową zostali D
stolikowych oraz quizy, zabawy i konkursy związane z ba
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nej „Akcji Zima”, prowadzonej przez LCK w okresie ziw atrakcjom sprzyjała odpowiednia tą porą roku aura.
onkursy, gry stolikowe czekały na najmłodszych w ramach
h i Świetlicach LCK w Kosówkach i Gromcu. Więcej osób
iązywały promocyjne ceny. Zorganizowano także grupowe
onkursy i zabawy w wodzie. Odbyły się też turnieje tenisa
wyciężył Adrian Plewka, przed Sebastianem Maciejowskim
osób. W kategorii szkół podstawowych tryumfował Patryk
Magdalena Matyja. W kategorii „open” zwyciężył Dariusz
eczko. W Kosówkach także tryumfował Adrian Plewka, a za
ny.
e do sztolni ZG „Janina”, gdzie poznała warunki codziennej

wało w Halowym Turnieju Piłki Nożnej. Uczestnicy ferii z
ej Straży Pożarnej w Chrzanowie. W teatrze Groteska w
ączony warsztatami teatralnymi. Kolejna atrakcją były bale
ne z zabawami i konkursami. W LCK dzieci obejrzały spekMałych Form Teatralnych Teatru „Art – Re” z Krakowa. W
ane: „WALL-E” i „Wyspa dinozaura”. Sprzyjająca zimowa
mi w Żarkach i Libiążu.
h na śniegu, warsztatach plastycznych i zabawach integraj tenisa stołowego, gier i zabaw planszowych, konkurs plaursy sprawnościowe. Okres ferii w Żarkach podsumowano

wych odbywały się zajęcia plastyczne, warsztaty teatralno
wego wypoczynku był bal przebierańców, któremu towarzy-

zajęcia plastyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu, a
Dawid Kitka i Amelia Poznańska. Odbył się też turniej gier
ajkami. 						
(PS)
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Kulturalny rok 2008 – podsumowanie

Libiąskie Centrum Kultury jest jedną z dwóch instytucji
kultury działających na terenie gminy Libiąż (obok Miejskiej
Biblioteki Publicznej). Administruje wieloma obiektami i
urządzeniami kulturalnymi i sportowo – rekreacyjnymi, w
tym przede wszystkim: Domem Kultury przy ul. Górniczej 1,
Domem Kultury w Żarkach, Świetlicą w Gromcu, Świetlica
w Kosówkach, Muzeum Regionalnym przy ul. Głowackiego,
Miejskim Ośrodkiem Rekreacyjno – Sportowym przy ul.
Piłsudskiego, krytą pływalnią przy ZG „Janina”, boiskami
sportowymi i ich zapleczem. Poza zapewnieniem utrzymania
i funkcjonowania tych obiektów jest także LCK głównym
organizatorem masowych imprez plenerowych, obchodów
świąt i rocznic, wyjazdów kulturalnych, zawodów i turniejów
rekreacyjnych, koncertów i występów artystycznych,
wystaw, konkursów i przeglądów. Statystycznie rzecz
biorąc w 2008 roku odbyło się ponad 150 różnorodnych
wydarzeń kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych, w których
uczestniczyło w sumie ok. 24 tysiące osób. Były to zarówno
duże przedsięwzięcia z bogatym programem imprez (typu Dni
Libiąza, Dożynki Gminne, Biesiada Patriotyczna, Akcja Zima
czy Akcja Lato), jak i tematyczne imprezy artystyczne („Art.
– Talent”, „Eko – Wiosna”, „Festiwal Filmów o Holokauście”,
„Koncert kolęd w święto Trzech Króli”) oraz kameralne i
okazjonalne spotkania w różnorodnych formach – np. z okazji
Dnia Dziecka, Mikołajek, wieczorków poetyckich, wernisaży
wystaw plastycznych i fotograficznych itp. Do podstawowych
form bieżącej działalności kulturalnej i rekreacyjnej należą stałe
zajęcia grup zainteresowań prowadzonych przez instruktorów
LCK – taneczne, plastyczne, modelarskie, akrobatyki
sportowej, kulturystyki, muzyczne, siatkówki plażowej, tenisa,
folklorystyczne, filatelistyczne, czy klub seniora – w których
uczestniczy systematycznie ok. 400 mieszkańców gminy.
W ubiegłym roku ponad 400 miłośników sztuki wzięło
udział w kilkunastu wyjazdach do teatrów, opery i operetki
(Kraków, Chorzów, Gliwice, Bytom), zaś w LCK-owskim
kinie na 130 seansach filmowych pojawiło się ponad 4.100
widzów. Z siłowni działającej w LCK skorzystało w ciągu
roku 648 trenujących. Muzeum Regionalne odwiedziło 347
osób. W ciągu lata na basenie odkrytym MORS frekwencja
wyniosła ponad 7.700 osób, a w basenie krytym pluskało się
i pływało przeszło 13.600 osób (z czego 8.895 to uczniowie
szkół korzystających z basenu w zorganizowanych grupach
zajęć). Wystawy w galerii LCK obejrzało 590 zwiedzających
Warto tez odnotować programowa i organizacyjna rolę LCK
w wyjątkowo ważnych wydarzeniach środowiskowych
– 60-lecie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Żarkach
oraz 60-leciu Koła Łowieckiego „Daniel” działającego na
terenie Libiąża i Chełmka, II Powiatowym Dniu Strażaka,
X Biesiadzie Patriotycznej, 11 Listopada, czy kolejnej akcji
charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której
sztabem organizacyjnym tradycyjnie jest Libiąskie Centrum
Kultury. Również w minionym roku wyremontowano i oddano
do użytku salę w budynku LCK (tzw. „Nisza”), gdzie odbywają
się stałe zajęcia chóru „Canticorianie” i KGW „Libiążanki”,
a także kameralne spotkania artystyczne i wystawy. Ponadto
przypominamy, że w LCK znajdują bezpłatne miejsca na
próby zespoły muzyczne, znane libiąskiej publiczności z wielu
występów na festynach i koncertach – Alados, Antidotum,
Cameleon, Volverine, jak również parafialna grupa teatralna
„Pióro”.
10
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Dzień Kobiet
w Bibliotece

z tej okazji
zapraszamy wszystkie Panie
na spotkanie
w dniu 5 marca 2009 r. o godz. 17.00
W programie:
- wykład poświęcony pielęgnacji urody, porady kosmetyczne,
- pokaz makijażu oraz naturalnych kosmetyków firmy Oriflame,
- losowanie zestawów kosmetycznych,
- prezentacja najnowszych trendów we
współczesnej literaturze kobiecej,
- wystawa nowości wydawniczych przeznaczonych dla Pań dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu,
- poczęstunek.
Sponsorzy:
Krystyna Kawałek - firma Oriflame
Firma Handlowa „RAFI”

„MBP dla dzieci” w marcu

W comiesięcznym cyklu przeznaczonym dla naszych najmłodszych czytelników zapraszamy na
spotkanie zatytułowane „Wesołe historie w baśniach i wierszykach Ewy Szelburg – Zarębiny”.
Pracownice wypożyczalni dla dzieci i młodzieży
przygotują szereg atrakcji poświęconych tej popularnej i cenionej pisarce; będzie wspólne czytanie, będą quizy i konkursy literackie, a także
zabawy plastyczne i poczęstunek.
Zapraszamy 19 marca o godz. 16.00

Małgorzata Kalicińska „Miłość nad rozlewiskiem”.
III część bestsellerowego cyklu, będąca kontynuacją Domu
nad rozlewiskiem. Dwie narratorki: Gosia, która uważała,
że zaczyna swoją nową małą stabilizację i Paula, która nieoczekiwanie zamieszkała nad rozlewiskiem, komentują rzeczywistość z własnej perspektywy. Miłość nad rozlewiskiem
uświadamia, iż życie ciągle nas zaskakuje i dostarcza wielu
powodów do tego, by nie bać się śmiałych decyzji, bądź do
tego, by trwać przy tych raz podjętych. Najważniejsze to czuć, myśleć, być
kowalem własnego losu...
Krystyna Śmigielska „Tekla”.
Jagódka jest małą, rozkapryszoną dziewczynką. Kiedy
rozpakowując świąteczną paczkę, znajduje w niej starą, używaną lalkę zamiast nowej, wymarzonej Barbie,
wpada w złość. Wkrótce jednak przekona się, że ta z
pozoru zwyczajna lalka potrafi sprawiać... „małe cudziki”. A na imię jej Tekla. Mądra i wzruszająca opowieść
o prawdziwej przyjaźni.

Haftowane obrazy w Galerii Mikro

Biblioteka zaprasza do zobaczenia wystawy „Haftowane obrazy” Małgorzaty Maj, która będzie prezentowana do końca marca br. w Galerii Mikro.
Autorka wykonuje swoje obrazy haftem krzyżykowym od 5 lat . Prace wystawiała już dwukrotnie w ramach Przeglądu Rękodzieła Artystycznego „NićWłókno-Materia”, organizowanego co roku przez MOKSiR w Chełmku w
okresie kwietnia i maja. Obok obrazów tworzy haftowane kartki, które wysyła
rodzinie i znajomym.
Zachęcamy naszych czytelników i mieszkańców gminy Libiąż do obejrzenia
wystawy, a twórców - amatorów do prezentowania swojej twórczości w Galerii
Mikro naszej biblioteki. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 0-32,
627-75-77 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (mbp.libiaz@interia.pl).

Komputerowy katalog książek

Czytelnicy MBP w Libiążu mogą już przeglądać zasoby katalogowe naszej biblioteki w Internecie dzięki portalowi Fidkar w ramach serwisu RK@M, czyli
Rozproszonego Katalogu Małopolski. Obejmuje on bazy katalogowe małopolskich bibliotek ułożone według nazw powiatów. Bazy te są udostępniane w
sieci z serwerów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Dostęp do
serwisu RK@M portalu Fidlkar możliwy jest ze strony internetowej tej biblioteki www.wbp.krakow.pl, a także z naszej strony www.mbp-libiaz.pl . Przeszukiwanie w internetowej multiwyszukiwarce odbywa się za pomocą indeksów:
autorskiego, tytułowego, rzeczowego, słów w tytule, haseł przedmiotowych.
Po odznaczeniu naszej biblioteki czytelnik ma do dyspozycji komputerowy
katalog książek części naszego księgozbioru obejmujący ok. 12 tysięcy rekordów. Pozostałe zasoby będą nadal sukcesywnie umieszczane w Fidkarze.

„Nie taki smok straszny”- zajęcia plastyczno – literackie dla najmłodszych w ramach akcji „Zima z książką”.
Kurier Libiąski nr 44 2009
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IX Sportowa Olimpiada Karnawałowa

Pod hasłem „Dbajmy o zdrowie” zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 2 kolejną edycję cyklicznych zawodów sportowych
dla klas 1-3. Podczas zmagań uczniowie reprezentowali różne
specjalności lekarskie: dentystów, ortopedów, laryngologów czy
psychiatrów. Wykorzystując atrybuty danej specjalności, rywalizowano ze sobą w różnych konkurencjach, a zabawę wzbogacały muzyczne akcenty nawiązujące do zdrowia.

Karnawał przedszkolaków

Kolorowe balony, serpentyny, dekoracje, a pomiędzy nimi wróżki, księżniczki, piraci, Batmani, Spidermani – to z pewnością
karnawałowy „Bal przebierańców” w przedszkolach. Zaangażowani rodzice przygotowują strój, który ma spełnić jeden warunek: przypominać wybranego bohatera kreskówki. Mimo, iż
mają dzielnego małego pomocnika, nie jest to zadanie łatwe.
Nawet korzystając z ulg wypożyczalni nie mamy gwarancji, iż
nie trzeba będzie czegoś doszyć lub przefarbować. Ale w tym
rzecz, żeby na twarzy dziecka pojawiła się radość, bo teraz może
wszystkim pokazać, jakim wspaniałym jest Motylkiem, Dinozaurem, czy Zorro.
(Na zdjęciach przedszkolaki z Żarek, Przedszkola Samorządowego nr 2 oraz PS nr 4 im. „Kubusia Puchatka”)

Zakochani w SP 4

Miłości nigdy
za wiele – z
tymi słowami
zgodziłby się
każdy, zwłaszcza
uczeń
Szkoły Podstawowej nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi.

Wszystko to za sprawą Walentynek.
- Dotychczas Walentynki odbywały się dość symbolicznie, w tym
roku postanowiliśmy zrobić w tym dniu święto dla wszystkich naszych uczniów. Pierwszym impulsem do powstania tego pomysłu
była chęć zaprezentowania sukcesu naszych uczennic z klasy 6a
Ewy Matyszek oraz Ady Kalwińskiej, które zdobyły II miejsce w
Powiatowym Konkursie Piosenki Świątecznej o Puchar Rudolfa
utworem „Santa Baby”. Dalej zrodził się pomysł by połączyć to
wydarzenie ze zbliżającymi się Walentynkami – mówi dyrektor
Alina Bańkowska. Tak właśnie za sprawą pięciu nauczycielek:
Beaty Moskal, Anety Bobko, Agnieszki Zabawy, Iwony Kryniger i Malgorztay Boroń powstał ciekawy i zabawny program artystyczny. Muzyczny repertuar, mimo, iż krążył wokół jednego
„miłosnego” tematu, był zróżnicowany: „I do I do I do”, „Jest już
ciemno”, „Do you love me”, „Na skrzydłach miłości”. Do każdego utworu przygotowana była choreografia. Grupa taneczna
„Mawialespa” zatańczyła do utworu „Back in my life”, a kółko
muzyczne wykonało utwór pt. „Cóż wiemy o miłości”. Pełne humoru inscenizacje pt. „Żuk”, czy „Romek i Julka” w połączeniu z
głównym punktem imprezy, czyli „Randką (nie całkiem) w ciemno” sprawiły, że każdy się świetnie bawił. Na zakończenie rozdano zarówno uczniom, jak i nauczycielom Pocztę Walentynkową.

Bale maturzystów

Pierwsza studniówka uczniów z Libiąża odbyła się 24 stycznia.
Osiemnastu podopiecznych Ireny Nowak z KSW (na zdjęciu) bawiło
się w restauracji „Lech” w Trzebini. – Próby „Poloneza” trwały trzy
miesiące, więc i efekt był imponujący. Uczniowie zatańczyli poloneza
dwukrotnie. Najpierw z nauczycielami, następnie ze swoimi towarzyszami. Wszystko odbyło się bardzo elegancko – relacjonuje dyrektor
Anetta Szewczyk.
Dla uczniów ośmiu klas Zespołu Szkół „Polonez” rozbrzmiał w walentynkowy wieczór w libiąskiej hali sportowej. Tradycyjnie zatańczyła takze dyrektor Bogumiła Buchała, wicedyrektor Elżbieta Baran
i Maria Fraś, wychowawcy, nauczyciele oraz zaproszeni goście: poseł
na Sejm RP Tadeusz Arkit, Burmistrz Libiąża Jacek Latko, dyrektor
ZG „Janina” Marcin Nastawny. – Czułam się jak w filmie kostiumowym. Balowe suknie, wytworni panowie, podniosła atmosfera. Zdaję
sobie sprawę, że jest to ostatni taki wieczór przed maturą, ostatnia
wolna chwila, kiedy możemy myśleć tylko o zabawie. Dlatego mam
zamiar nie schodzić z parkietu – stwierdziła jedna z uczennic kl. 3d.
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Górnicza piłka

Cztery najlepsze drużyny oddziałowe z Zakładów Górniczych „Janina” i „Sobieski”, wyłonione w barbórkowych turniejach halowej piłki nożnej, rywalizowały 7 lutego w libiąskiej hali sportowej o Puchar Prezesa Południowego Koncernu Węglowego. Do
fazy pucharowej awansowały po dwie ekipy obu zakładów. W pierwszym półfinale zmierzyły się oddziały WP i ED 1 z „Janiny”
(wynik 2:1), natomiast drugi z nich był wewnętrzną sprawą ekip z „Sobieskiego”: G 2 i GPD (wynik 8:0). W meczu o trzecie
miejsce ED 1 nie dali szans GPD wygrywając 4:1. Zacięty i wyrównany przebieg miał pojedynek finałowy. O jego wyniku zdecydowała jedyna bramka zdobyta przez pracowników oddziału G 2 z Jaworzna, którzy tym samym zdobyli Puchar Prezesa PKW.
S.A. Andrzeja Szymkiewicza. Na pocieszenie libiążanom przypadły tryumfy w kategoriach indywidualnych. Królem strzelców
został Marcin Ficek (ED 1), natomiast najlepszym bramkarzem okrzyknięto Ryszarda Jacka (WP). Turniej uświetnił występ
zespołu cheerleaderek z Gimnazjum nr 1 pod kierunkiem Moniki Książek. 					
PS

Piłkarska tradycja

Łączy ich piłka nożna. Przez lata reprezentowali barwy libiąskiego klubu, a teraz spotykają się by wspominać sportowy
okres swojego życia. W tym roku po raz piąty w historii zorganizowano biesiadę trzech pokoleń piłkarzy Górnika Libiąż (obecnie GKS Janina). – W gronie zawodników grających w Libiążu
w latach 60,70 i 80 – tych po raz pierwszy spotkaliśmy się tylko
w męskim gronie w 2005 roku w Restauracji „Nata”. Wtedy
zjawili się nawet zawodnicy z Krakowa i Chrzanowa, natomiast
zawiedli Ci ze Śląska – wspomina Stanisław Dwornik, inicjator
spotkań wraz z Aleksandrem Fiołkiem i Jerzym Flakiem.
Kolejne piłkarskie imprezy odbyły się już w żareckim Domu
Kultury i już w towarzystwie żon. O dobrą zabawę uczestników dba przede wszystkim popularny „Netzer”, który organizuje konkursy sportowe, wokalne i wiele innych. Jest tak jak
podczas przedsezonowych obozów – S. Dwornik przygrywa
na akordeonie, a śpiewają wszyscy uczestnicy. Oczywiście nie
brakuje dawki humoru i wspominania poszczególnych meczów
i zgrupowań. Zapraszani są także trenerzy libiąskiego klubu.
Spośród żyjących jeszcze przedstawicieli sztabu szkoleniowego w imprezach (oprócz S. Dwornika i J. Flaka) uczestniczyli
Tadeusz Szczurek i Leszek Dobrowolski. Ostatnie spotkanie
w Pikawie, zorganizowane przez Stanisława Dwornika, Jerzego Flaka, Adama Bojdaka i Zbigniewa Toporka odbyło się w
mniejszym gronie i choć tradycyjnie przebiegło w znakomitej
atmosferze to jednak jak podkreślają organizatorzy, trochę żal,
że zarówno w tym, jak i poprzednich latach nie uczestniczyli w
nich byli piłkarze z Żarek i Gromca. 		
PS
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Libiążanin doceniony!

Rozstrzygnięto XIV Plebiscyt na Najlepszego Piłkarza i Trenera Małopolski za 2008 rok, zorganizowany przez Gazetę Krakowską, Radio Kraków, TVP 3 Kraków i Małopolski Związek
Piłki Nożnej. Miło nam poinformować, że wśród laureatów
jest libiążanin Dawid Chylaszek! Na uroczystej Galii, która
odbyła się 23 lutego w siedzibie Radia Kraków, Dawid znalazł
się w gronie osób z pierwszych stron gazet – m.in. reprezentantów Polski Pawła Brożka i Rafała Boguskiego, czy trenera
Macieja Skorży. Wychowanek Górnika Libiąż na zaszczytne
wyróżnienie najlepszego piłkarza IV ligi zasłużył zaliczając przede wszystkim znakomitą rundą jesienną w barwach
MKS Alwernia. Strzelając 17 bramek walnie przyczynił się do
pierwszego miejsca swojego klubu w tabeli rozgrywek IV ligi
małopolskiej. Ten wyczyn nie pozostał bez echa i zaowocował
transferem do trzecioligowego Hutnika Kraków. Łącznie na D.
Chylaszka oddano 2127 głosów, co pozwoliło mu zwyciężyć
w swojej kategorii ze zdecydowaną przewagą!
- Wyróżnienie traktuję jako miłe zwieńczenie udanego roku na
czwartoligowych boiskach. To fajne uczucie, stanąć na scenie
w gronie najlepszych piłkarzy i trenerów Małopolski. Nie byłoby to jednak możliwe bez kibiców, którzy na mnie głosowali
oraz kolegów z drużyny, którzy wydatnie pomogli mi w zdobywaniu bramek i za to im wszystkim dziękuję. Szczególne wyrazy
podziękowania kieruję w stronę osób najbliższych memu sercu,
bo to one wspierają mnie od lat w tym co robię. Dziś są tego
efekty, a o następne powalczę już w III lidze w nadchodzącym
sezonie. Ta nagroda może mnie tylko zmobilizować – podsumował laureat. 					
PS
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www.lck-libiaz.pl

Igraszki z diabłem

KSIĘŻNA
Dramat
historyczny;
Prod.: FRA 2008; Czas:
110 min, od 15 lat, Gramy: 7-8 marca, godz.
19:00, cena biletu: 10 zł

Kolejny spektakl teatralny wystawiła grupa Teatralna „Pióro”. Na przełomie stycznia
i lutego czterokrotnie na deskach sceny Libiąskiego Centrum Kultury młodzi aktorzy wraz z księdzem Rafałem Piórkowskim przedstawili „Igraszki z diabłem”. Sztuka, oparta na dziele Jana Drdy o tym samym tytule, opowiadała o dzielnym żołnierzu Marcinie, który postanawił wybrać się do piekła, aby uratować duszę królewny
Disperandy oraz jej służki Kasi. Główny bohater szukał odpowiedniego sposobu na
pokonanie diabła. Udało mu się to dzięki dobrym uczynkom, zdrowemu rozsądkowi i
życzliwości. W tej baśniowej komedii zawarto też ostrą i cierpką satyrę na odwieczne
ludzkie przywary takie jak obłuda, pycha, czy świętoszkowatość.    
       MW

ZMIERZCH
Horror; Prod.: USA
2008; Czas: 122 min,
od 15 lat. Gramy: 13-15
marca, godz. 19:00, cena
biletu: 10.oo zł
DZIEŃ W KTÓRYM
ZATRZYMAŁA SIĘ
ZIEMIA
Dramat; Sci-Fi; Prod.:
USA 2008; Czas: 103
min, od 12 lat. Gramy: 20-22 marca godz.
19:00, cena biletu 10 zł
OPOWIEŚCI NA DOBRANOC
Komedia (DUBBING);
Prod.: USA 2008; Czas:
100 min,
B.O. Gramy: 27-29 marca, godz.
16:00, cena biletu: 10 zł
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Zapraszamy do teatru

W marcu Libiąskie Centrum Kultury organizuje dwa wyjazdy do teatru. Pierwszy z nich
na kultową już sztukę pt. „Wszystko o mężczyznach” Miro Gavrana do Teatru Ludowego
Scena pod Ratuszem w Krakowie. Spektakl
odbędzie się 21 marca 2009 r.(sobota). Wyjazd o godz.13.00 z parkingu przy komisariacie Policji w Libiążu(przejazd przez Chrzanów). Zapisy na wyjazd przyjmowane
są w LCK do dnia 3 marca 2009r. Cena wyjazdu 66 zł bilet normalny i 56 zł ulowy.
Drugi - do Opery Krakowskiej - planowany jest na 28 marca 2009 r. (sobota). Będzie
to opera Piotra Czajkowskiego pt. „Dama Pikowa”. Wyjazd o godz. 15.00 z parkingu
przy Komisariacie Policji w Libiążu. Cena wyjazdu 72 zł. Zapisy przyjmowane są
w LCK, pokój nr 6 do dnia 5 marca 2009r. Szczegółowych informacji udziela st.
instruktor Działu Merytorycznego Bożena Kikla tel. 032/627 12 62

„Pomóż Patrykowi”

Ratował życie kolegi, a teraz sam potrzebuje
pomocy. Patryk Chełczyński, który uległ wypadkowi podczas ubiegłorocznych wakacji
wciąż wymaga ciągłej opieki i kosztownej
rehabilitacji. Z myślą o nim jego sąsiad Zbigniew Ptaszek postanowił zorganizować koncert charytatywny, na którym zagrają znane
w kraju zespoły: Sztywny Pal Azji, Universe
i RH+. – Dzięki przychylności Starostwa, wiceburmistrza Libiąża Jarosława Łabęckiego
i współpracy z chrzanowską fundacją „Pinio” udało się zaprosić do Libiąża gwiazdy
polskiej muzyki. Dodatkowo zaprezentuje się
także małżeństwo z Warszawy wykonujące
muzykę europejską. Korzystając z okazji bardzo dziękuję za okazaną pomoc i serdecznie

		

zapraszam na koncert – zachęca Z. Ptaszek.
Impreza, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie Patryka odbędzie się 7
marca 2009 r. w libiąskiej Hali Sportowej,
start godzina 16:00. Bilety na koncert w cenie 30 zł sprzedają:
- Sklep Piotra Ciuły w Libiążu, ul. 1 Maja 5
- Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza 1,
biuro nr 6 (poniedziałek – piątek godz. 8:00
– 15:00)
- Salon Muzyczny na ul. Krakowskiej 26 w
Chrzanowie
- Salon Muzyczny na ul. Sienkiewicza 9 w Jaworznie.
Możliwa rezerwacja biletów: tel.: 501 701 332,
biuro@pinio.org.pl
(W dniu koncertu cena biletu 35 zł.)

Dom Kultury w Żarkach
zaprasza 7 marca o godz. 16:00 na

„Dzień Kobiet”
W programie:
- pokaz tańca towarzyskiego
- losowanie nagród z Marketem „Sąsiad”
- występy wokalne
- pokazy kosmetyczne oraz losowanie upominków od firmy „Oriflame”
- kwiat dla każdej z Pań od Marketu Sąsiad
Kurier Libiąski nr 44 2009

Z wizytą w Sztolni ZG „Janina”

Oryginalna rekreacja

Co mogą mieć wspólnego konie i narty? Na pozór nic, jednak nie dla Ilony Kosowskiej i amazonek z klubu jeździeckiego „Tęcza”
w Libiążu, które czerpiąc z góralskiej tradycji, w ramach zimowych zabaw dla dzieci i młodzieży zorganizowały zawody w tzw. “skiskiringu”, polegające na jeździe na nartach za koniem z jeźdzcem za pomoca specjalnych uprzęży... 				
PS
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