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Inauguracja obchodów 40-lecia praw miejskich Libiąża
Wszystko zaczęło się na Sesji Rady Narodowej Osiedla 
Libiąża w dniu 28 grudnia 1968 r. Przybyli na nią ówcześni 
przedstawiciele władz kopalni „Janina”, organizacji spo-
łecznych oraz mieszkańcy Libiąża. Jednogłośnie podjęto 
uchwałę Rady Narodowej Osiedla Libiąż o utworzeniu z 
dniem 1 stycznia 1969 r. Miasta Libiąż. Przewodniczą-
cemu Prezydium, Antoniemu Wojdyle przekazano klucz 
do drzwi nowego miasta. Przyjęto również herb Libiąża, 
autorstwa Lecha Chwastowskiego. 
Czterdzieści lat później, 17 kwietnia 2009 r., Uroczystą Sesją 
Rady Miejskiej w Libiąskim Centrum Kultury zainaugurowa-
no jubileuszowe obchody 40-lecia nadania praw miejskich 
Libiążowi. Rozpoczęło ją wprowadzenie herbu włoskiego 
miasta Corciano, dokonane przez przebranych w historyczne 
stroje jego rodowitych mieszkańców. Po nim Sesję otworzył 
i powitał uczestników uroczystego spotkania przewodniczący 
libiąskiej Rady Miejskiej Stanisław Bigaj. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się m.in.: Senator RP Janusz Sepioł, Posło-

wie na Sejm RP Tadeusz Arkit i Beata Szydło, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Bogusław Mąsior, Starosta Powiatu Chrzanowskiego Janusz Szczęśniak wraz z zastępcą Adamem Potockim oraz Przewod-
niczącym Rady Powiatu Andrzejem Urygą, Burmistrz Chrzanowa - a zarazem były Naczelnik Libiąża Ryszard Kosowski, przedstawiciele 
PKW S.A w osobach wiceprezesa Jerzego Wróbla oraz dyrektorów ZG „Janina” Marcina Nastawnego i Witolda Kasperkiewicza oraz repre-
zentanci gmin sąsiadujących z Libiążem, a także mieszkańcy naszej gminy i przedstawiciele włoskiego miasta Corciano. 
- Urodziłem się i wychowałem w Libiążu, mieszkam tu od ponad 40 lat, mam zaszczyt od 11 lat najpierw jako wiceburmistrz, a obecnie 
burmistrz mieć wpływ na jego obraz i losy.  Bardzo cieszę się, że mogę na tym stanowisku świętować Jubileusz 40 lecia miasta – rozpoczął 
okolicznościowe przemówienie Burmistrz Jacek Latko. - To młode miasto przez 4 dekady godnie reprezentowali i tworzyli następujący 
naczelnicy i burmistrzowie: Jan Cyganik, Janusz Śmiałek, Józef Kandefer, Ryszard Kosowski, Kazimierz Poznański, Tadeusz Arkit. Właśnie 
dzięki ich oraz mieszkańców pracy możemy dzisiaj szczycić się naszym Libiążem. Na ukształtowanie naszego miasta wpływ miały przede 
wszystkim kopalnie „Janina” i „Dolomit”. Umożliwiły one kontynuację procesów rozwojowych, zmieniły rolniczy charakter niegdysiejszej 
osady Libiąża, były elementem asymilacji ludności rodzimej i napływowej. Po zmianie ustroju politycznego i powstaniu samorządu nastąpiło 
dalsze przyspieszenie rozwoju Libiąża, tym razem głównym czynnikiem była przedsiębiorczość mieszkańców. Powstały placówki handlowe 
i usługowe, rozwinął się libiąski targ, infrastruktura miejska i społeczna. Dziś Libiąż doskonale radzi sobie z pozyskiwaniem funduszy unij-
nych, dzięki którym zostało wybudowane nowoczesne targowisko miejskie oraz Aleja Jana Pawła II, a także rozwinięto sieć kanalizacyjną w 
ramach wspólnego wniosku gmin, współfinansowanego z Funduszu Spójności. Miasto jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: „Medal Św. 
Brata Alberta”, tytuły „Mądra gmina”, „Profesjonalna gmina, przyjazna inwestorom”, „Trzy Korony Małopolski”, a w latach 2007-2008 w 
rankingu organizowanym przez Gazetę Prawną gmina Libiąż otrzymała dwukrotnie tytuł Europejska Gmina, Europejskie Miasto za skuteczne 
pozyskiwanie środków unijnych na projekty inwestycyjne i społeczne. Dobrze przygotowana infrastruktura drogowa oraz konkretnie sprecy-
zowane kierunki jej rozwoju w najbliższych latach stanowią solidną podstawę działań rewitalizacyjnych i inwestycyjnych. Mam nadzieję, że 
ten jubileusz stanie się przyczynkiem do mocniejszej integracji mieszkańców, zainteresowania oraz troski o losy miasta, a przede wszystkim 
do codziennej sąsiedzkiej życzliwości i wzajemnego wsparcia, które zawsze buduje i rozwija każdą wspólnotę lokalną.
Najważniejszymi akcentami Uroczystej Sesji było przyznanie Honorowego Obywatelstwa i podpisanie umowy partnerskiej 
z włoskim miastem Corciano. Siódmy w historii Libiąża tytuł Honorowego Obywatela otrzymał z rąk Burmistrza J. Latko i 
przewodniczącego RM S. Bigaja Ksiądz Biskup Jan Zając – rodowity libiążanin i pierwszy Biskup z Libiąża. Swą wdzięczność 
Biskup wyraził udzielając błogosławieństwa. 
Układ partnerski pomiędzy Libiążem a Corciano w imieniu obu miast podpisali Burmistrzowie Jacek Latko i Nadia Ginetti. Tym 
samym Libiąż, oprócz francuskiego Rouvroy, może poszczycić się już drugim zagranicznym miastem partnerskim. 
- Corciano oddaje do dyspozycji rodzącemu się układowi partnerskiemu swoje miejsca, instytucje szkolne, jego liczne stowa-
rzyszenia i wolontariat, swoją społeczność, pracowitą i dumną ze swej historycznej i kulturalnej przeszłości, dbającą o swoją 
teraźniejszość, przyjazną i szlachetną wobec przyjaciół, pewną, że potrafi zbudować pozytywne stosunki ze światem począwszy 
od zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego. Tylko poprzez świadomość głębokich korzeni miejscowej tożsamości możemy uzyskać 
konieczną podstawę do zbudowania otwartego dla wszystkich świata, zorientowanego na dialog, na poznanie innych kultur bę-
dących źródłem wzajemnego rozwoju i zrozumienia. Z prawdziwą radością i z ogromną dumą podpisuję dzisiaj w imieniu całej 
społeczności gminy Corciano zobowiązanie do wzajemnego poznania i współpracy z miastem Libiąż. Dziękuję jeszcze raz tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego partnerstwa - argumentowała Nadia Ginetti.
Obecny moment jest początkiem wyzwania: chwila ta jest wynikiem zaangażowania i szczególnej woli, ale reprezentuje przede 
wszystkim początek wspólnej drogi, która, jak sądzę, będzie pełna wspólnych projektów, doświadczeń, działań, spotkań i chwil 
przyjaźni. Dziękuję bardzo wszystkim naszym Przyjaciołom z Libiąża za gościnność i gorące przyjęcie jakie okazaliście nam przy 
tak ważnej okazji – podsumowała Burmistrz Corciano. 
Zakończeniem uroczystego spotkania były programy artystyczne w wykonaniu młodzieży z Corciano i chóru Canticum Canti-
corum pod przewodnictwem dyrygenta Piotra Ciuły. 
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Honorowy obywatel Libiąża
Ksiądz Biskup Jan Zając

Urodził się 20 czerwca 1939 w Libiążu. Jest synem 
Piotra i Jadwigi (z domu Klamka). Ukończył szkołę 
podstawową Libiążu w 1953, po czym podjął naukę w 
Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie, gdzie zdał 
egzamin maturalny w 1957. W październiku tego sa-
mego roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w 
Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Kra-
kowskiej. Po sześciu latach studiów, 23 czerwca 1963, 
otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze wawelskiej z 
rąk późniejszego papieża, biskupa Karola Wojtyły.
Jako wikariusz pracował w parafiach:
- pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim (1963–1967); 
- pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chełmku (1967–1970); 
- pw. Ofiarowania Matki Bożej w Wadowicach (1970– 1971. 

Od czerwca 1971 do sierpnia 1977 pełnił obowiązki ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Kra-
kowskiej, po czym do czerwca 1980 był duszpasterzem jednego z czterech rejonów parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w 
Nowej Hucie. W czerwcu 1980 został proboszczem parafii pw. św. Szczepana w Krakowie. 4 listopada 1984 został mianowany 
rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i pełnił tę funkcję przez 9 lat. W czerwcu 1993 objął 
funkcję dyrektora Wydziału Koordynacji Duszpasterstwa Archidiecezji Krakowskiej. Od czerwca 1998 pełnił również posługę 
ojca duchownego w ramach Studium Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej. Należy do Rady Kapłańskiej, Rady 
Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Był kanonikiem Kapituły Metropolitalnej na Wawelu i protonotariuszem apostol-
skim. W 1999 został wikariuszem biskupim ds. duszpasterstwa. Od 2002 jest kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach. 14 sierpnia 2004 wspólnie z ks. Józefem Guzdkiem został mianowany przez papieża Jana Pawła II 
biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Wyświęcony na biskupa 15 września 2004 roku i mianowany wikariuszem 
generalnym. Potwierdzony na tym stanowisku przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza. 

Jego zawołanie biskupie brzmi:
„Wstańcie, chodźmy”.

„Podzieliliśmy się sercem”
Tradycyjnie w okresie przedświątecznym Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Cha-
rytatywny i LCK zorganizowały akcję zbiórki żywności pod honorowym patronatem 
przewodniczącego libiąskiej Rady Miejskiej Stanisława Bigaja. 28 marca w marke-
cie „Intermarche” i 4 kwietnia w „Biedronce” klienci życzliwie dzielili się z najbar-
dziej potrzebującymi zakupionymi w obu sklepach produktami żywnościowymi. 
- Szanowni mieszkańcy gminy Libiąż, mieszkańcy Libiąża, Żarek i Gromca pragnę 
serdecznie podziękować za udział w kolejnej akcji „Podziel się sercem” za przekaza-
ne dary na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej wspólnoty. Dzięki 
Państwa ofiarności i okazanemu sercu najbiedniejsze rodziny z terenu naszej gminy mogły godnie spędzić Święta Zmartwych-
wstania Pańskiego. Dziękuję w imieniu wszystkich obdarowanych, którzy nie mogą uczynić tego osobiście. Kolejny raz miesz-
kańcy gminy Libiąż okazali wielką solidarność z tymi, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują – podsumował przewodniczący 
libiąskiej Rady Miejskiej Stanisław Bigaj. 

Ojcze Święty – pamiętamy… (2 kwietnia)
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Ranking Rewitalizacji
Zakończony został nabór w ramach 
Działania 6.1 Rozwój miast, Schemat 
A Projekty realizowane wyłącznie w ra-
mach programów rewitalizacji. Z infor-
macji zaczerpniętej ze strony interneto-
wej Centrum Informacyjnego FEM wy-
nika, iż złożono 54 Karty Programów, 
które zawierają 201 projektów o warto-
ści 1 654 687 544,43 zł i wnioskowanym 
dofinansowaniu w wysokości 1 001 149 
027,30 zł. W ramach konkursu dostęp-
ne środki wynoszą: 118.440.000,00 zł. 
W dniu 16 kwietnia 2009 roku Zarząd 
Województwa Małopolskiego podjął 
Uchwałę nr 390/09 w sprawie zatwier-
dzenia listy rankingowej Programów 
Rewitalizacji w ramach konkursu nr 
15/2008/6.1.A dla Schematu 6.1 A Pro-
jekty realizowane wyłącznie w ramach 
Programów Rewitalizacji Małopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2007-2013. W opublikowa-
nej przez Zarząd liście Libiąż znalazł 
się na 21 miejscu, które daje szansę 
na realizację projektu rewitalizacji  
zaplanowanego przez gminę Libiąż. 
Wnioskodawcy, których projekty zosta-
ły ujęte w zamieszczonej przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego tabeli, 
będą zaproszeni do złożenia pełnej do-
kumentacji projektowej. 

Stypendia szkolne
Dyrektor Miejskiego Zespołu Admini-
stracyjnego w Libiążu wydał 17 marca 

kolejne decyzje, dotyczące przyznania 
stypendium szkolnego na okres styczeń - 
czerwiec 2009 r. Gmina na ten cel otrzy-
mała dotację w wysokości 51 060,00 zł, 
z czego na zasiłek szkolny zostało za-
bezpieczone 5% wymienionej kwoty. Na 
ten okres wydanych zostało 46 decyzji 
przyznających. Kolejne wnioski o przy-
znanie stypendium szkolnego składa się 
do dnia 15 września 2009 r. W związku 
z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 
2009 roku Uchwały nr XXIII/133/2008 
Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 
października 2008 r. w sprawie zmiany 
uchwały o pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów, obowiązu-
ją nowe wzory wniosków o stypendium 
szkolne i zasiłek szkolny. Nowe wnioski 
można odebrać w Miejskim Zespole 
Administracyjnym w Libiążu, ul. Pade-
rewskiego 2, pokój nr 12, w godz. 7:15- 
15:15. Będą one również dostępne na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Libiążu: www.libiaz.pl w zakładce 
Jednostki Organizacyjne /Miejski Ze-
spół Administracyjny/ Wydział Organi-
zacyjny.

Gmina Libiąż na Krakowskim 
Salonie Turystycznym

W dniach 3-5 kwietnia 2009r. Gmina Li-
biąż wspólnie ze starostwem i pozosta-
łymi gminami Powiatu Chrzanowskiego 
bierze udział w XIX Krakowskim Salonie 
Turystycznym w Krakowie, w Hali Kor-
tów Tenisowych Akademii Wychowania 
Fizycznego. Jest to największa impreza 

turystyczna w południowej Polsce, która 
skupia turystyczne oferty wystawców z 
całego świata i jest wspaniałą okazją do 
nawiązania kontaktów pomiędzy Polską 
a zagranicą. Podczas tegorocznych tar-
gów, przygotowano degustację potraw 
regionalnych, występy artystyczne oraz 
loterię dla odwiedzających.

Prace społecznie użyteczne 
Po ukończeniu warsztatów terapeutycz-
nych w Klubie Integracji Społecznej w 
Libiążu kolejnym etapem reintegracji 
społeczno-zawodowej osób bezrobot-
nych bez prawa do zasiłku korzystają-
cych ze świadczeń pomocy społecznej 
jest skierowanie beneficjentów do wy-
konywania prac społecznie użytecz-
nych.
W okresie od 1 kwietnia do 31 paździer-
nika 2009r. prace społecznie użyteczne 
wykonuje siedem osób. Cztery osoby 
w Ośrodku Pomocy Społecznej, dwie 
osoby w Libiąskim Centrum Kultury i 
jedna w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Libiążu. W OPS zatrudnione osoby 
świadczą usługi opiekuńcze dla osób 
obłożnie chorych, natomiast w LCK i 
Bibliotece osoby zajmują się sprząta-
niem terenów i obiektów gminnych oraz 
terenów i obiektów, na których gmina 
prowadzi działalność. Zatrudnionym 
osobom przysługują świadczenia w wy-
sokości nie niższej niż 6.50 zł za godzi-
nę. Prace będą wykonywane 10 godz. 
tygodniowo przez okres 7 miesięcy. 

Budżetowe 
absolutorium

Ocena wykonania budżetu gminy 
Libiąż za 2008 rok była głównym 
punktem zwołanej 24 kwietnia br. 
XXIX Sesji Libiąskiej Rady Miejskiej. 
Sprawozdanie z realizacji dochodów 
i wydatków przedłożył radnym 
Burmistrz Jacek Latko. Wcześniej 
zyskało ono aprobatę Komisji 
Rewizyjnej RM oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Na tej podstawie 
postawiony został wniosek o udzielenie absolutorium. 
Do jego przyjęcia w przypadku naszej gminy potrzeba 
akceptacji większości radnych, a więc 11 głosów poparcia 
spośród ogólnej liczby 21 członków RM. W głosowaniu 15 
z nich opowiedziało się za absolutorium budżetowym dla 
Burmistrza, przy 4 głosach sprzeciwu i 2 wstrzymujących 
się. – Bardzo dziękuję za udzielenie absolutorium szanownej 
Radzie Miejskiej. Wyrazy wdzięczności kieruje także do moich 
zastępców, pracowników libiąskiego magistratu i jednostek 
samorządowych  –  podsumował Burmistrz J. Latko. 

 Henryka Łaski odczytała 
opinię Komisji Rewizyj-
nej nt. wykonania budże-
tu za 2008 rok

Medal od Ministra
Mieszkańcy naszej gminy Krystyna i Marian Pajorowie zostali 
odznaczeni przez Ministra Obrony Narodowej medalem za 
„Zasługi Dla Obronności Kraju”. Wyróżnienie jest wyrazem 
uznania dla Państwa Pajorów za nienagannie pełnioną służbę 
wojskową przez czworo ich synów. Uroczyste wręczenie 
medalu miało miejsce w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Libiążu w dniu 26 marca 2009r. Medal z rąk przedstawicieli 
Wojskowej Komendy Uzupełnień i Burmistrza Libiąża odebrał 
pan Marian Pajor.
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Z myślą o rolnikach
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Karniowicach i lider projektu 
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. 
rozpoczęły od 1 lutego 2009 roku re-
alizację projektu „WSPARCIE SZKO-
LENIOWO-DORADCZE OSÓB ZA-
TRUDNIONYCH W ROLNICTWIE 
NA TERENIE WOJ. MAŁOPOL-
SKIEGO”, którego głównym celem 
jest zdobycie przez osoby odchodzące 
z rolnictwa kwalifikacji zawodowych, 
dostosowanych do potrzeb rynku pracy 
w sektorach pozarolniczych. Osiągnię-
cie powyższego celu umożliwi realiza-
cja działań rozwijających kompeten-
cje zawodowe uczestników projektu 
poprzez nabycie nowych bądź zmianę 
posiadanych kwalifikacji zawodowych 
oraz zwiększenie mobilności zawodo-
wej i przestrzennej. Do udziału w pro-
jekcie zapraszamy osoby odchodzące 
z rolnictwa (rolników ubezpieczonych 
w KRUS i ich domowników) zamiesz-
kujące gminy wiejskie, miejsko-wiej-
skie oraz miasta do 25 tys. wojewódz-
twa małopolskiego. Kontakt z MODR: 
Tel. (012) 285-21-13, Fax (012) 285-
11-07, e-mail: sekretariat@modr.pl, 
http://www.modr.pl

Zmiana godzin pracy UM 
Od 1 maja obowiązuje Zarządzenie 
Burmistrza Libiąża w sprawie zmian 
Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego 
w Libiążu. W wyniku Zarządzenia nr 
24/2009 pracownicy libiąskich magi-
stratów urzędować będą w godzinach:
- w poniedziałki; od godz. 7.00 do 
godz. 16.00
- we wtorki, środy, czwartki od godzi-
ny 7.00 do godziny 15.00
- w piątki od godz. 7.00 do godz. 
14.00

Obwieszczenie Burmistrza 
W wyniku obowiązującego na terenie 
gminy Libiąż całkowitego zakaz upra-
wy maku i konopi włóknistych na tzw. 
„potrzeby własne” Burmistrz Libią-
ża podjął decyzję o poinformowaniu 
mieszkańców o tym fakcie. W tym też 
celu na tablicach informacyjnych oraz 
na stronie internetowej www.libiaz.pl 
pojawi się w tym temacie stosowne 
obwieszczenie.  Uprzejmie informu-
jemy, iż Burmistrz, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
łaniu narkomani sprawuje nadzór nad 
uprawami maku i konopi włóknistych 
na obszarze gminy.

Konkurs pożarniczy rozstrzygnięty
Uczniowie wyłonieni z 
eliminacji szkolnych pro-
wadzonych przy udzia-
le Zarządów Jednostek 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych wzięli udział w 
etapie gminnym Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej i Ekologicznej 
„Młodzież zapobiega po-
żarom”. Odbył się on 27 
marca w siedzibie OSP Li-
biąż. Organizatorem zma-

gań było Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Libiążu i Libiąskie Centrum 
Kultury. 
Stawką rywalizacji był awans na powiatowy szczebel konkursu. 37 uczestników wal-
czyło także o cenne nagrody: upominki rzeczowe ufundowane przez LCK, książki od 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go oraz puchary Komendanta Miejsko-Gminnego OSP. 
W efekcie rywalizacji najlepszą wiedzą pożarniczo-ekologiczną wykazali się:
Grupa I - uczniowie szkół podstawowych:
1. Kacper Szyjka -SP 2 - 45 pkt
2. Tomasz Waligórski - SP 2- 45 pkt.
3. Maciej Gałecki - KSW - 44 pkt.
Grupa II - gimnazjaliści:
1. Daria Puła - KSW - 46 pkt.
2. Jakub Kucharczuk - Gim.1 - 46 pkt.
3. Anna Wądołek - KSW - 46 pkt.
Grupa III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
1. Tomasz Jawor – KSW - 47 pkt. 
2. Joanna Mucha – KSW - 46 pkt. 
3. Patrycja Gawor – ZS Libiąż - 46 pkt.
W kategoriach drużynowych najlepsze były reprezentacje:
Grupa I - Szkoły Podstawowe:
1. SP 2- 132 pkt.
2. KSW - 128 pkt.
3. ZSP Gromiec -125 pkt. 

Drużyna SP nr 2 w składzie: Kacper Szyjka, Tomasz Wali-
górski i Wojciech Budniak. 

Grupa II – Gimnazja:
1. Gimnazjum KSW - 137 pkt.
2. Gimnazjum nr 1- 123 pkt.

Grupa III - Szkoły ponadgimnazjalne
1. LO KSW - 139 pkt.
2. Zespół Szkół w Libiążu - 121 pkt.

Chrześniak Prezydenta!
Edward Kania to jedyny mieszkaniec naszej gminy, który 
może pochwalić się, że jest chrześniakiem samego Igna-
cego Mościckiego - Prezydenta RP w latach 1926-39. W 
pierwszym roku swojej prezydentury wydał on dekret, 
że będzie ojcem chrzestnym dla każdego siódmego syna. 
Rodzina musiała być rdzennie polska i mieć nienaganną 
opinię, która była sprawdzana przez urzędników admin-
istracji państwowej, a potwierdzana przez proboszcza lo-
kalnej parafii.

- Chrześniacy mieli przywilej bezpłatnej nauki w kraju i zagranicą, także na studiach 
wyższych, stypendium, bezpłatne przejazdy i opiekę zdrowotną oraz założoną przez 
państwo książeczkę oszczędnościową na samodzielny start w życiu – tłumaczy pan 
Edward. 
Przed wojną było ich blisko 900. Do dziś żyje około 300. Wielu z nich nie zdołało 
skorzystać z prezydenckich przywilejów. Z wiadomych względów nie było to możliwe 
przez lata okupacji. Po wojnie, komunistyczna władza nazywała ich „sanacyjnymi 
krwiopijcami” i nie uznawała nadanych im praw. Obecnie też nie są one respektowane. 
Na pamiątkę pozostał im więc tytuł Chrześniaków Prezydenta II RP Ignacego Mości-
ckiego i pamiątkowa, czerwona książeczka oszczędnościowa…  PS 
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Z prac Rady Miejskiej
Komisja ds. Komunalnych na posiedzeniu w dniu 11 marca 2009 
roku zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych.
Na posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 12 
marca 2009 roku zostało przedstawione sprawozdanie podsumo-
wujące działalność merytoryczną LCK za 2008 rok oraz zostały 
przedstawione informacje na temat Akcji ,, Ferie Zimowe 2009”, 
w dniu 24 marca 2009 roku komisja zaopiniowała następujące pro-
jekty uchwał:
- w sprawie nadania tytułu „ Honorowego Obywatela Libiąża”,
- w sprawie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy 
Gminą Libiąż w włoską Gminą Corciano,
- w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów,
- w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości oraz 
szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw nauczycieli.
Na posiedzeniu Komisji ds. Planowania i Budżetu Gminy w dniu 
25 marca 2009 roku została przedstawiona informacja na temat 
projektów i wniosków złożonych w celu pozyskania środków ze-
wnętrznych w tym unijnych oraz zostały zaopiniowane następują-
ce projekty uchwał :
- w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Żarki na lata 
2009-2016,
- w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Libiążu na zakup i montaż urządzeń do radiowego systemu włą-
czania syren,
- w sprawie upoważnienia Burmistrza Libiąża do zaciągnięcia kre-
dytu, 
- w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2009 rok.
VV dniu 27 marca 2009 roku odbyła się XXVII sesja Rady Miej-
skiej w Libiążu, na której zostały uchwalone następujące uchwały:
- w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Żarki na lata 
2009-2016,
- w sprawie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy 
Gmińą Libiąż w włoską Gminą Corciano, 
- w sprawie nadania tytułu „ Honorowego Obywatela Libiąża”,
- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych,
- w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Libiążu na zakup i montaż urządzeń do radiowego~, systemu włą-
czania syren,
- w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości oraz 
szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw nauczycieli,
- w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów,
- w sprawie upoważnienia Burmistrza Libiąża do zaciągnięcia kre-
dytu, - w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2009 rok.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 31 marca 2009 roku 
zajmowała się rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy Libiąż za 2008 rok oraz przygotowała wniosek absolutoryj-
ny.           przewodniczący RM Stanisław Bigaj

Honorowi Obywatele Libiąża
Są wybitnymi osobowościami, które swoją działalnoś-
cią pozytywnie przyczynili się do kształtowania oblicza 
gminy Libiąż. W historii Libiąża Honorowe Obywatel-
stwo nadano siedmiu osobom, a jako ostatni dołączył 
do tego grona wywodzący się z Libiąża Jego Ekscelen-
cja Ksiądz Biskup Jan Zając. 
Pierwszy taki tytuł 25 maja 1973 roku ówczesna Rada Na-
rodowa Miasta i Gminy Libiąż przyznała nieżyjącemu już 
Dyrektorowi Kopalni Węgla Kamiennego Mieczysławo-
wi Warszawskiemu za inicjatywę przedsięwzięć budowy 
obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Libiąża. 
Ten sam organ za przejaw troski o sprawy bytowe załóg 
górniczych oraz mieszkańców miasta i gminy jak rów-
nież zauważenie potrzeb o charakterze inwestycyjnym 28 
września 1983 r. wyróżniono Jana Łypa, także Dyrektora 
KWK „Janina”. 
Cztery lata później Prezydium Rady Narodowej Miasta i 
Gminy Libiąż przyznało dwa takie tytuły. W uznaniu za-
sług i całokształtu pracy zawodowo – społecznej na rzecz 
miasta Libiąż otrzymali je Naczelny Inżynier KWK „ Ja-
nina” Wiktor Trębacz i Dyrektor ds. Pracowniczych KWK 
„Janina” Stanisław Rusek. 
W podzięce za miłość, dobro i troskę, zaangażowanie w 
rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych z 
terenu gminy oraz zainteresowanie kwestiami górnictwa 
i społecznych skutków restrukturyzacji tego sektora, sie-
demnaście lat później Honorowym Obywatelem Libiąża, 
decyzją libiąskiej Rady Miejskiej, został 21 maja Jego 
Ekscelencja Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski.
Prezes Zarządu Południowego Koncernu Energetycznemu 
S.A. Jan Kurp w uznaniu zasług dla rozwoju gminy Libiąż 
poprzez wzięcie odpowiedzialności za restrukturyzację 
Kopalni Janina, Honorowym Obywatelem naszego miasta 
został 22 czerwca 2007 r. podczas obchodów Dni Libiąża 
połączonych z jubileuszem stulecia największego zakładu 
pracy w naszej gminie. 
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Miasto, a zarazem gmina Corciano to ponad 17 tysięczna 
miejscowość położona w środkowych Włoszech, 12 km od 
Perugii w  regionie Umbra i  prowincji Perugia. To jedno z 
najbardziej malowniczych włoskich miast. Początki wspól-
nych kontaktów mieszkańców naszych miast sięgają wizyty 
chóru Canticum Canticorum we Włoszech. 
22 kwietnia 2006 roku na zaproszenie libiąskiego chóru do 
Libiąża przybył pochodzący z Corciano 40 osobowy chór 
„Canticum Novum” pod dyrekcją Fabio Ciofiniego. Grupie 
artystów towarzyszyła Burmistrz Miasta Corciano - Nadia 
Ginetti.

Zespół wystąpił w parafii 
Świętej Barbary. - Włoski 
przedstawili trudny reper-
tuar, który został zaprezen-
towany na wysokim pozio-
mie. Fachowe wykonanie 
utworów doceniła libiąska 
publiczność, reagując za-
służonymi owacjami na 
stojąco. Cieszy nas to nie-
zmiernie, gdyż świadczy o 
wysokiej kulturze muzycz-

nej w naszym mieście – tak 
komentował wówczas wy-

stęp „Canticum Novum” Piotr Ciuła - dyrygent libiąskiego 
chóru Canticum Cantico-
rum.
Po wieczornym koncercie 
członkowie zaprzyjaź-
nionych chórów wraz z 
przedstawicielami samo-
rządu Libiąża i włoskiego 
miasta Corciano spotkali 
się wstrażnicy OSP Mo-
czydło. Spotkanie rozpo-
częto odśpiewaniem naro-
dowych hymnów, a w jego 
trakcie bawiono się przy znanych włoskich melodiach. Zor-
ganizowano też, zakończony remisem, mecz piłkarski Pol-
ska : Włochy. Włoscy chórzyści raczyli swoje podniebienia 
tradycyjnymi polskimi potrawami: żurkiem z kiełbasą, swoj-
skimi kiełbasami, pasztetową i salcesonem. Na stołach nie 

zabrakło kwaśnego mleka i serów. Podczas tego integracyj-
nego spotkania nastąpiła pierwsza wymiana poglądów oraz 
doświadczeń, która zaowocowała wstępnymi deklaracjami 
partnerskimi.
W ich wyniku i pozytywnie układającej się współpracy 30 
maja 2006 r. Burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit wystosował 
do pani Nadii Ginetti zaproszenie na Dni Libiąża oraz zwią-
zanie z nimi uroczystości. Delegacja włoska uczestniczyła w 
corocznych obchodach święta naszego miasta, a kulminacyj-
nym punktem wizyty było podpisanie przez Zastępcę Bur-
mistrza Corciano -  Ambrę Marconi oraz Burmistrza Libiąża 

- Tadeusza Arkita Listu Intencyjnego o deklaracji współpra-
cy i wymiany doświadczeń. W przygotowanym przez polską 
stronę dokumencie obie strony oświadczyły, że „mając na 
uwadze aktywne działanie na rzecz rozwoju oraz wspólne 
korzyści z międzynarodowej wymiany mieszkańców oraz de-
klarują, gotowość wzajemnej wymiany współpracy w zakre-
sie prowadzonej działalności statutowej. Zakres współpracy 
będzie dotyczył programów społeczno – gospodarczych rea-
lizowanych przez obie gminy, a w szczególności działalno-
ści kulturalnej oraz wymiany doświadczeń samorządowych. 
Obie strony będą dążyć do uzgodnienia ostatecznego kształtu 
porozumienia o współpracy pomiędzy gminami”.
Był to dokument wstępny, inicjujący współpracę i poprze-
dzający umowę partnerską.
Kolejnym akcentem tej współpracy była wizyta libiąskich 
samorządowców w Corciano w dniach 16-17.11.2006 r. w 
seminarium poświeconym współpracy bliźniaczej miast 
partnerskich Corciano oraz wspólnych projektów. W spot-
kaniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządów z 
Francji (Civrieux) i Niemiec (Pentling). Uczestnicy  dysku-
towali m.in. na tematy funkcjonowania administracji lokal-
nej, projektów dotyczących polityki Unii Europejskiej po 
roku 2006 a w szczególności nowego okresu programowania 
2007-2013, współpracy międzynarodowej pomiędzy gmina-
mi europejskimi, braterstwa jako instrumentu polepszające-

Libiąż i Corciano 
– historia współpracy

Dwaj dyrygenci :
 Fabio Ciofini i Piotr Ciuła

Tadeusz Arkit i Nadia Ginetti
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go jakość życia i stwarzającego okazję do współpracy oraz 
poznawania innych kultur. W związku z finansowaniem tego 
spotkania przez Unię Europejską strona polska nie poniosła 
żadnych kosztów wyjazdu. Libiąż reprezentowali tam Wi-
ceburmistrz Jacek Latko, Skarbnik Miasta Teresa Litwińska 
oraz Sekretarz Miasta Rafał Kosowski.
Wzajemne relacje utrwaliła wizyta w Libiążu 47-osobowej 
grupy uczniów, dyrektorów i nauczycieli z ośmiu szkół w 
Corciano, która po raz pierwszy odwiedzała Polskę. 9 maja 
2007 r., w drodze powrotnej z Muzeum Auschwitz do Kra-
kowa, Włosi zawitali do Urzędu Miejskiego w Libiążu. Na 
spotkanie przybyła delegacja z Zespołu Szkół w Libiążu. 
Gości powitała i spotkanie poprowadziła wiceburmistrz Ma-
ria Siuda, która opowiedziała im o Libiążu. Uczniowie z Ze-
społu Szkół trafnie zauważyli, iż w trakcie trwania spotkania 
jeden ich kolega po raz pierwszy w historii szkoły zdawał 
egzamin maturalny z języka włoskiego. Po części oficjalnej 
polscy i włoscy uczniowie znaleźli chwilę, aby porozmawiać 
na interesujące ich tematy. 

Jubileusz 10-lecia współpracy gmin Corciano (Włochy) i 
Pentling (Niemcy) oraz konferencja na temat równości były 
celami wizyty przedstawicieli Samorządu Libiąża w Corcia-
no.
Na zaproszenie Burmistrz Nadii Ginetti libiąska delegacja 
przebywała we Włoszech w dniach 3-7 października br. Ra-
zem z gospodarzami uroczystości, gośćmi z Pentling (mia-
sto, w którym kiedyś mieszkał obecny papież) i Civrieux, 
wzięła udział w uroczystych obchodach 10-lecia współpracy 
międzynarodowej wymienionych gmin.
Oficjalna część rozpoczęła się korowodem ulicami miasta, po 
którym wygłaszano przemówienia i gratulowano jubilatom. 

„Co szczególnie godne 
pochwały, władze obu 
miast doskonale wy-
korzystują potencjał 
promocyjny swoich re-
gionów i chętnie dzielą 
się swoją małą ojczyzną 
z resztą Europy. Dzięki 
temu spotykają się w ten 
sposób dwie społeczno-
ści – różne kulturowo i 

obyczajowo. W dzisiejszych czasach to jednak nie problem, 
a szansa by nawiązać międzynarodowe przyjaźnie i zaofero-
wać innym krajom swój wypracowany dorobek” – mówił na 

uroczystości Burmistrz Libiąża. Do gratulacji i okazyjnych 
upominków dla przedstawicieli poszczególnych miast Ta-
deusz Arkit przekazał zebranym serdeczne pozdrowienia od 
mieszkańców Libiąża. 
Przy okazji jubileuszowego tygodnia goście uczestniczyli 
też w konferencji na temat równości, którą zorganizowano 
w związku z nazwaniem roku 2007 „Europejskim Rokiem 
Równych Szans dla Wszystkich”. Na tym spotkaniu Bur-
mistrz Tadeusz Arkit, podczas wystąpienia, mówił o potrze-
bie obcowania z osobami, które teoretycznie różnią się od 
nas. „Nasza różnorodność jest naszą siłą” – powiedział, po 
czym przedstawił akcje i programy realizowane w Libiążu, 
a których celem jest promowanie równości. Wśród wymie-
nionych projektów omówił m.in.: „Wiosnę Europejską”, w 
ramach której odbyły się tematyczne konferencje młodzie-
ży, akcję „Przeciwko Rasizmowi” przy okazji Amatorskich 
Mistrzostw Europy „Regions Cup 2005” rozgrywanych w 
Libiążu, wymianę międzynarodową w ramach programu 
„Młodzież przeciwko rasizmowi poprzez sport” czy „Festi-
wal Filmów o Holokauście”. 
Oprócz uczestnictwa w wymienionych wydarzeniach, wizy-
ta we Włoszech była okazją do pogłębienia przyjaźni z Cor-
ciano.  
- Liczne są przedsięwzięcia współpracy pomiędzy Corciano 
a Libiążem podjęte w ostatnich latach. To uroczystość przy-
znania Honorowej Tablicy Gminie Corciano, seminaria na 
temat układów partnerskich, kontakty szkolne, czy projekt 
zrealizowany w Bibliotece Gminnej Corciano „Literatury 
partnerskie”, mający na celu poznanie dzieł literatury kra-
jów miast partnerskich. W przedsięwzięciu tym, trwającym 
już dwa lata, wzięto pod uwagę reprezentatywne dzieła lite-
ratury polskiej (między innymi: Sklepy cynamonowe Bruno’a 
Schulza, „Opowiadania” Isaaca Bashevisa Singera, „ Po-
dróże z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego, „Jądro ciem-
ności” Josepha Conrada); niektóre części tych dzieł zostały 
odtworzone przez grupę aktorów. W przedsięwzięciu wzięli 
udział Polacy mieszkający na terenie gminy Corciano; po-
mogli oni w przygotowaniu degustacji produktów polskich. 
Podkreślam również udział Libiąża w prestiżowej wystawie 
zorganizowanej w Corciano w okresie Bożego Narodzenia, na 
którą przysłano kilka charakterystycznych szopek. Wszystkie 
te przedsięwzięcia, spotkania, mają ten sam cel: integrację 
narodów w przeświadczeniu, że odmienność jest bogactwem 
i że wzmacnia ona wzajemne poznanie i zrozumienie – pod-
sumowała Burmistrz Miasta Corciano - Nadia Ginetti

Młodzież z Corciano i Libiąża w Krakowie

Burmistrzowie Jacek Latko i Nadia Ginetti tuż po podpisaniu 
umowy o partnerstwie Libiąża i Corciano
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Ogłoszenia drobne:
Przegrywanie materiałów filmowych z kaset wideo i kaset 
z kamer Hi8 na DVD. Tel. 600 773 167, 032 6271 070
Zespół weselny – tel. 798 967 682
Kupię garaż w okolicach Flagówki - tel. 502391682

Licealni konsumenci
Uczniowie ośmiu klas libią-
skiego Zespołu Szkół posze-
rzyło w kwietniu wiedzę na 
temat praw konsumenckich. 
Na zaproszenie Jadwigi Boche-
nek - nauczyciela przedmiotu 
„przedsiębiorczość” od trzech 
lat gości w szkole powiatowy 
rzecznik konsumenta Berna-
detta Dereszowska (na zdję-
ciu), która prowadzi lekcje pod 
nazwą „Ochrona konsumenta”. 

- Ta współpraca zaczęła się jeszcze w 2005 roku, kiedy Sto-
warzyszenie Konsumentów Polskich w ramach akcji „Ogól-
nopolska Edukacja Młodego Konsumenta” szkoliło trenerów 
do zajęć w placówkach oświatowych i przekazało materiały 
informacyjne, z których korzystamy do dziś – wyjaśnia B. 
Dereszowska. 
Takie lekcje to praktyczne podejście do problemów powsta-
jących na linii sprzedawca – kupujący, nie tylko w obliczu 
wadliwości nabytych dóbr, czy niepełnego realizowania 
usług.  - Rozpoczyna je wykład o prawach konsumenckich, 
następnie uczniowie uczestniczą w symulacjach najczęst-
szych przypadków z życia konsumenta, a na koniec trwa 
dyskusja z rozpatrywaniem hipotetycznych sytuacji – opisuje 
Jadwiga Bochenek.
Zajęcia prowadzone są w klasach maturalnych i drugiej klasie 
technikum ekonomicznego w ramach przedmiotu „elementy 
prawa”. Dwie godziny lekcyjne kończy test sprawdzający 
zdobytą wiedzę. Naturalnie lepiej wypada on wśród uczniów 
zaznajomionych wcześniej z prawem. 
- W dzisiejszych czasach młodzi ludzie są pełnoprawnymi 
konsumentami. Posiadają telefony komórkowe, konta banko-
we, czy dokonują zakupów za pomocą internetu. Dlatego w 
zadawanych pytaniach często podejmują kwestie reklamacji 
usług i produktów, pytają jakich skarg jest najwięcej i z jaki-
mi branżami są związane. Chcą też jak najwięcej dowiedzieć 
się o procedury egzekwowania praw konsumenckich – pod-
sumowała pani rzecznik.  PS

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie: 

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, piatek 7:00 - 15:00

czwartek dzień wewnętrzny
Telefon:  032 625 79 70 lub kom. 600 384 629

AGENCJA POCZTOWA
( filia Poczty Polskiej ) w Libiążu 

ZAPRASZA !!!
( Ośrodek Zdrowia, ul. 9Maja, pok. nr 11, poziom -1, 

obok APTEKI ŚW. ANTONIEGO ) 
Czynne: 8.30 — 16.30

SZYBKA I PROFESJONALNA OBSŁUGA W ZA-
KRESIE:  

• PRZYJMOWANIE WSZYSTKICH WPŁAT I RA-
CHUNKÓW ORAZ PRZEKAZÓW POCZTOWYCH:

1. książeczka RTV oraz nowe wpłaty RTV – 0,00 zł
2. prąd — Enion, telefon z tp — 1, 75zł
3. pozostałe wpłaty gotówkowe — 2,50zł
4. wpłaty ZUS — 3,50zł

-  PRZESYŁKI POLECONE KRAJOWE I ZAGRANICZNE,
- SPRZEDAŻ ZNACZKOW POCZTOWYCH, KOPERT, 
KARTEK OKOLICZNOŚCIOWYCH I POCZTOWYCH,
- PRZYJMOWANIE KRAJOWYCH PACZEK POCZTO-
WYCH ZWYKŁYCH I POBRANIOWYCH.

OSZCZEDZAJ NOGI!!!! 
NIE TRAĆ CZASU W KOLEJKACH!!!!

Góral, rzeźbiarz, libiążanin…
W kwietniu br. 
w Społecznym 
Muzeum Re-
gionalnym im. 
Olgi Cygankie-
wicz w Libiążu 
p r e z e n t o w a n a 
była rzeźbiarska 
twórczość Józefa 
Gawła. Wysta-
wa składała się 

z rzeźb nawiązujących do sztuki użytkowej i dekoracyjnej w 
tematyce rodzajowej i sakralnej. 
Józef Gaweł urodził się w 1938 roku w Zawoi, a od 1969 roku 
mieszka w Libiążu. Przez wiele lat był pracownikiem Przed-
siębiorstwa Montażu i Urządzeń Elektrycznych w Katowicach. 
Rok 1975 był dla niego przełomowy. Wówczas zakończył pra-
ce zawodową ze względu na problemy zdrowotne. Zawsze był 
człowiekiem aktywnym, jak twierdzi „bez pracy nie potrafi 
żyć”. Zaczął rzeźbić. Początkowo sam robił dłuta i samodziel-
nie uczył się od podstaw rzeźbiarskiego fachu. Pierwszym jego 
dziełem była Bożonarodzeniowa szopka betlejemska. Rzeźbił 
w drewnie, potem w kamieniu i graficie. Artysta uczestniczył 
w wielu konkursach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz 
międzynarodowym. Największą popularność zdobył podczas 
ogólnokrajowej wystawy w Skawinie, gdzie zajął pierwsze 
miejsce oraz BWA w Katowicach, podczas Przeglądu Twór-
czości Górniczej. Jego prace wielokrotnie prezentowane były 
na międzynarodowej arenie wystawienniczej m.in. w Chinach, 
Rosji, Francji, Czechach i w Niemczech.
Józef Gaweł często bierze udział w plenerach rzeźb monumen-
talnych tzn. o gabarytach od 2m do 5m. Dotychczas wykonał 
ich 29, w śród nich są takie rzeźby jak Św. Barbara (obecnie w 
domu parafialnym przy kościele św. Barbary w Libiążu), czy 
św. Ambroży (obecnie przy Społecznym Muzeum Regional-
nym im. Olgi Cygankiewicz w Libiążu).   MW
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- KURIER LIBIĄSKI -

Wizyta znanego aktora
Andrzej Grabowski odwiedził 2 kwietnia br. Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Libiążu. Celem jego wizyty była prezentacja książki jego autorstwa zatytu-
łowanej „Na garnuszku życia”, w której oprócz przepisów kulinarnych znaj-
duje się wiele wspomnień, anegdot z jego życia, ciekawych fotografii. Książ-
ka ta jest tym ciekawsza, że znaczną jej część zajmują historie związane z 
naszymi okolicami – Alwernią, Chrzanowem, Libiążem. Aktor odpowiadał  
także na pytania publiczności dotyczące jego kariery zawodowej, filmów, z 
których jest znany oraz planów na przyszłość. 

Uwaga, Czytelnicy!
Informujemy, że w dniu 02 maja Br. Biblioteka 
Główna będzie nieczynna.

Galeria Mikro zaprasza
Do 10 maja MBP zaprasza do oglądania wystawy obrazów 
i innych przedmiotów wykonanych różnymi technikami 
hafciarskimi przez Grupę Tkactwa Artystycznego 
„Osnowa” z Oświęcimia oraz prac wychowanków WTZ 
przy Fundacji Brata Alberta w Libiążu. 

      Tydzień Bibliotek w MBP
Ogólnopolska akcja popularyzacji książki i 
czytelnictwa TYDZIEŃ BIBLIOTEK cieszy 
się coraz większą popularnością. Szósta edycja 
TYGODNIA BIBLIOTEK odbędzie w terminie 
8-15 maja pod hasłem „Biblioteka to plus”. 
Libiąska biblioteka przystępuje do niej już po raz 
drugi z programem, w którym staramy się zawrzeć 
propozycje interesujące dla jak najszerszego grona 
czytelników. Uczestnicząc w niej staramy się 
podkreślać to wszystko, co w naszej działalności 
jest korzyścią osobistą dla konkretnego czytelnika, 
jak i dla najbliższego otoczenia czy całej gminy. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach 
przygotowanych specjalnie z tej okazji.

Program:
8 maja - konkurs „Polskie symbole państwo-
we jako element tożsamości narodowej”: 11.00 
– szkoły podstawowe, 13.00 – gimnazja
11 maja  - „Z książką na wesoło”, spotkanie dla 
dzieci w Filii nr 2 w Libiążu (godz. 15.30)
12 maja - „Zabawa z animacją” – spotkanie dla 
dzieci i młodzieży z Moniką Czubin,  plastykiem 
– animatorem kreskówek dla dzieci:
15.00 – zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat
17.00 – spotkanie dla dzieci i młodzieży w wieku 
10-14 lat
W programie: przedstawienie procesu powsta-
wania filmu animowanego, próby samodzielnej 
animacji, udział w tworzeniu krótkiej animacji 
lalkowej, doskonalenie umiejętności rysowania 
na komputerze. 
13 maja - otwarcie wystawy „Libiąż z fotografii 
Leszka Tworzydły” oraz rozdanie nagród  w konkur-
sie „Polskie symbole narodowe…” (godz. 17.00)
14 maja - „Tere fere kuku – wesołe rymowanki 
Danuty Wawiłow” (godz. 16.00)
15 maja -  Spotkanie autorskie z Danutą Nosz-
czyńską plastyczką i autorką książek (godz. 
11.00). W programie przybliżenie postaci pisarki, 
wspólne głośne czytanie, konkursy  l i t e r a c k i e , 
zabawy plastyczne.

NOWOŚCI CZYTELNICZE
Nadeem Aslam „Mapy dla zagubionych kochanków”

Nominowana do Nagrody Bookera w 2004 roku po-
wieść o pakistańskiej rodzinie mieszkającej w Wielkiej 
Brytanii. Książka o zderzeniu kultur, narodowości i re-
ligii. Nasycone poezją studium tęsknot i namiętności. 
W pewnym angielskim miasteczku znikają Jungu i jego 
kochanka Chanda. W hermetycznej enklawie pakistań-
skich imigrantów, potępiających ich związek, aż huczy 
od plotek. Ostatecznie policja aresztuje braci Chandy 
pod zarzutem morderstwa. Podwójne zabójstwo wywie-
ra destrukcyjny wpływ na całą rodzinę. Przez następne 

dwanaście miesięcy wszystko, co dla niej święte, staje się własnością pub-
liczną. Szwagierka Jugunu, Kaukaz, próbuje zapobiec rozpadowi rodziny, a 
przy tym pozostać wierna naukom islamu.

Patrick Dunne „Kolęda dla umarłych”
Grudniowy dzień jest początkiem serii niezwykłych wy-
darzeń, które wciągają bohaterkę w sieć tajemniczych 
i niepokojących morderstw sprzed stuleci, mających 
swoją kontynuację w zbrodniach popełnianych współ-
cześnie. Giną ludzie obecni przy zakładaniu stanowiska 
archeologicznego. Kluczem do ich śmierci wydaje się 
być odnalezione ciało kobiety, która dawno temu została 
zamordowana w niezwykle okrutny sposób…

Uwaga! Abolicja w bibliotece!
Z okazji obchodzonego w maju Tygodnia Bibliotek, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Libiążu ogłasza akcję umarzania kar dla czytelników, którzy 
zalegają z książkami. Tylko w maju, kary nie będą pobierane, bez wzglę-
du na okres ich przetrzymania. Jest to okazja dla wszystkich „ zapominal-
skich”, by odnieść do biblioteki książki, które przez lata zalegają domowe 
półki, a które są własnością książnicy.
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- WIEŚCI SZKOLNE -

Poetycki poranek
Sześciolatki z Przedszkola Samorządowego 
nr 2 miały okazję spotkać się i porozmawiać z 
prawdziwym poetą. Z inicjatywy pani Jolanty 
Januszkiewicz zorganizowany został „Poranek 
Poetycki”, którego gościem był pan Wacław 
Płonka z Alwernii. Zaprezentował od dzieciom 
wiersze i zagadki własnego autorstwa zawarte 
w książce pt. „Stara Żaba”. Wszystkie czytane 
utwory cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem wśród dzieci. Twórczość pana Wacława 
nastawiona jest nie tylko na zabawę, ale także 
na poprawę koncentracji, rozwój logicznego 
myślenia, wzbogacanie zasobu słownictwa u 
dzieci. Podczas spotkania, poeta podjął rów-
nież inicjatywę wspólnej zabawy z dziećmi, co 
niezwykle ucieszyło wszystkich przedszkola-
ków.              MW

 Religijna recytacja
Zespól Szkól Katolickiego Stowarzyszenie Wychowawców w Libiążu był or-
ganizatorem XVI Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej, który był elimi-
nacją do kolejnego etapu: VI Regionalnego Konkursu Poezji Religijnej. Obie 
imprezy odbyły się w KSW w Libiążu kolejno 7 oraz 17 kwietnia br. Laureaci 
etapu powiatowego przechodzili do etapu regionalnego. Jury VI Regionalnego 
Konkursu Poezji Religijnej w składzie:Andrzej Kopczyk (aktor Teatru Grote-
ska w Krakowie), Aneta Gwóźdź (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Libiążu) oraz Mirosława Piotrkowska ( dyrektor Powiatowego Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Trzebini) wyłoniło zwycięzców w czterech kategoriach: 
I. Szkoły Podstawowe (klasy I-III): 1. Emilia Malik (SP nr 3 Chrzanów), 2. 
Magdalena Kuras (SP Kłaj), 3. Weronika Pilch (SP Niepołomice). II. Szko-
ły Podstawowe (klasy IV-VI): 1. Natalia Drab (SP Lubliniec), 2. Aleksandra 
Zembala (SP nr 6 Chrzanów), 3. Martyna Jezierska (SP KSW Libiąż), wyróż-
nienie dla Anny Urych (SP Podłęże). III. Gimnazjum: 1. Katarzyna Jaworska 
(Gimnazjum Niepołomice), 2. Adrianna Sądecka (Gimnazjum nr 1 Libiaż), 3. 
Kamila Gawlińska (Gimnazjum Niepołomice), wyróżnienie dla Natalii Głowni 
(Parafia Podwyższenia Krzyża – Płaza). IV Szkoły Ponadgimnazjalne: 1. We-
ronika Trzepala (ZS Niepołomice), 2. Małgorzata Zwolińska (I LO Chrzanów), 

3. Amanda Nie-
drich (LO Lub-
liniec). Nagro-
dy zwycięzcom 
wręczyła Prezes 
Zarządu Główne-
go Katolickiego 
Stowarzyszenia 
Wychowawców z 
Warszawy Magda-
lena Urbańska.

Gościli gimnazjalistów
Uczniowie Gimnazjum nr 1 i 2 w Libiążu, z Żarek, Babic i Płazy w ramach Dnia Otwartego libiąskiego Zespołu Szkół mogli 
7 kwietnia bliżej zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, poznać nowych kolegów oraz nauczycieli. W tym celu przybliżenia 
oferty edukacyjnej ZS powołano Komisja ds. Promocji Szkoły pod przewodnictwem Jadwigi Widlarz oraz Jadwigi Bochenek. 
Do przygotowania i koordynacji imprezy przyczynili się także inni nauczyciele: Urszula Słowik, Aleksandra Pawlica, Agnieszka 
Król, Katarzyna Nastawny oraz Mariusz Głownia. Uczniowie Zespołu Szkół dla swoich młodszych kolegów przygotowali pokaz 
artystyczny oraz oprowadzili po  terenie szkoły. Odwiedzający mieli okazje podziwiać prezentacje dotyczące klas zawodowych, 
oraz inne ciekawe miejsca w placówce min: boisko szkolne, hale sportową, bibliotekę oraz przewiązkę – miejsce spotkań ucz-
niów podczas przerw. Przewodnicy pytali gimnazjalistów czym kierują się podczas wyboru szkoły średniej, by w przyszłości 
jeszcze lepiej sprostać ich oczekiwaniom.  
Dniu Otwartemu towarzyszyło także oficjalne otwarcie warsztatów i sal do przedmiotów zawodowych.
- Nasza szkoła ma bogatą ofertę kształcenia zawodowego. Są u nasz technika mechaniczne, elektroniczne oraz górnicze. Ucz-
niowie w specjalnie przystosowanych salach mogą zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną, która w przyszłości 
uczyni z nich specjalistów, i tym samym ułatwi dostanie na się na studia wyższe oraz znalezienie pracy. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszy się technikum górnicze, z racji tego, że Libiąż jest miastem z długoletnią tradycją górniczą.  Kompleksową wiedzę 
oraz praktyczne umiejętności z dziedziny górnictwa podziemnego zdobyte podczas nauki w naszej szkole, uczniowie pogłębiają 
podczas praktyk w ZG Janina, które odbywają się w 2 i 3 klasie. Zdobyte kwalifikacje mogą podwyższyć kontynuując naukę w 
AGH min. na wydziałach Górnictwa, Geoinżynierii, Inżynierii Mechanicznej, Elektrotechniki, Robotyki, Informatyki.  Dodatko-
wą zachętą dla młodych ludzi jest to, że nasza szkoła podpisała umowę patronacką z Zarządem Południowego Koncernu Wę-
glowego, który gwarantuje najlepszym uczniom zatrudnienie. PKW ufunduje także stypendium tym absolwentom, którzy wyrażą 
chęć kontynuowania nauki na studiach wyższych, na kierunku określonym przez Spółkę – informuje Mariusz Głownia, nauczyciel 
oraz jeden z  koordynatorów Dnia Otwartego. 
W ofercie szkoły znajdują się też technika ekonomiczne, gdzie uczniowie zdobywają  wiedzę min. z zakresu finansów i rachun-
kowości oraz technikum obsługi turystycznej, które kształci przyszłych 
rezydentów biur podróży, organizatorów wyjazdów turystycznych itp. 
 Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie udowodnili, że jako miejsce swo-
jej przyszłej edukacji, warto wybrać Zespół Szkół w Libiążu, który przy-
ciąga gimnazjalistów nie tylko bogatą i perspektywiczną ofertą kształce-
nia, ale i wyspecjalizowana kadrą, przyjazną atmosferą, bezpieczeństwem 
oraz kreatywną młodzieżą.             Magdalena Szafran
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Titan – Lux z poselskim pucharem
Zakończyły się roz-
grywki Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej, 
które od 6 listopada to-
czyły się w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w 
Gromcu. 
Uczestniczyło w niej 
sześć drużyn, zmaga-
jących się ze sobą w 
dwóch rundach, w sy-
stemie premiowania 
trzema punktami me-

czów wygranych co najmniej 2 setami i dwoma punktami zwycięstw jednym setem. 
Organizacją ligi zajęli się Stanisław Widlarz, Julian Kasprzyk, Mateusz Drabik i 
Zdzisław Latko, którzy zadbali o względy merytoryczne, regulaminowe i sędziow-
skie. – Rozgrywki były okazją do sprawdzenia aktualnej formy siatkarskiej, ale także 
spotkań w gronie prawdziwych miłośników siatkówki. Jednak na boisku trwała za-
cięta walka o zwycięstwo, dlatego pojedynki stały na wysokim poziomie - podsumo-
wali organizatorzy. 
Wśród zawodników uczestniczących w zmaganiach rodzynkiem okazała się jedyna 
kobieta – Jadwiga Widlarz ze zwycięskiej ekipy.  
Ostatnią kolejkę ligi, wspartą organizacyjnie przez Libiąskie Centrum Kultury, połą-
czono z ceremonią wręczenia najlepszym drużynom pucharów ufundowanych przez 
Posła Tadeusza Arkita, rozegrano 30 marca w libiąskiej Hali Sportowej. Ze zdecydo-
wana przewagą tryumfatorami zostali gracze Titan – Lux Libiąż, w składzie którego 
zagrali Jadwiga Widlarz, Robert Bąk, Karol Widllarz, Robert Szafraniec, Paweł Jań-
czyk, Krzysztof Olek, Andrzej Skrzypiński, Piotr Łabuzek Grzegorz Pustówka. Drugie 
miejsce przypadło „Mikasie” Chełmek, a trzecie zespołowi ZG „Janina”.  PS

Końcowa tabela rozgrywek:
1. Titan Lux Libiąż     25 pkt. 
2. Mikasa Chełmek     19 
3. ZG Janina         17
4. FPC „Ciuła”        14
5. Bobasy        13
6. Amatorzy         4

- SPORT / REKREACJA -

Sportowe 40-lecie

Rocznicę uzyskania przez Libiąż praw 
miejskich uświetniają także zawody 
sportowe organizowane przez Szkolny 
Związek Sportowy i Libiąskie Centrum 
Kultury. Dotychczas odbyły się już szta-
fetowe biegi przełajowe oraz turnieje pił-
karskie  chłopców szkół podstawowych 
i gimnazjów. 5 maja w SP nr 3 o godz. 
10:00 rozpocznie się Czwórbój Lekkoat-
letyczny Dziewcząt i Chłopców. Wszyst-
kich mieszkańców i uczniów zapraszamy 
9 maja na godzinę 10:00 do LCK, skąd 
wyruszą uczestnicy sportowo-rekreacyj-
nej akcji „Polska Biega”. W tym dniu w 
libiąskiej Hali Sportowej odbędzie się 
Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza 
Libiąża. W zmaganiach wezmą udział ze-
społy, których zawodnicy nie uczestniczą 
w zawodach organizowanych przez okrę-
gowe Związki Sportowe. Rywalizacja 
rozpocznie się o godz. 900. Zapraszamy!
Boiska plażowe MORS im. Solidarno-
ści 1980 będą 27 maja i 6 czerwca are-
ną zmagań zawodów siatkówki plażowej 
dziewcząt i chłopców. W hali sportowej 
17 czerwca o godz. 12:00 rozpocznie się 
turniej gier i zabaw szkół podstawowych. 

Sztafetawe biegi przełajowe
W ramach Miejskich lgrzysk Młodzieży Szkolnej 16 kwiet-
nia odbyły się sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i 
chłopców. Uczniowie zmagali się na terenie boiska Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz pobliskiej góry „Wysoka”. Stawką 
był o Puchar 40-lecia miasta Libiąża, a organizatorem za-
wodów był Szkolny Związek Sportowy i Libiąskie Centrum 
Kultury.
Dziewczęta biegały na trasie o długości 800 metrów, a chłop-
cy mieli do pokonania dystans 1000 m. W składzie każdej 
sztafety było po trzech uczniów z klas czwartych, piątych i 
szóstych. Wśród dziewcząt zwyciężyła reprezentacja Szkoły 

Podstawowej nr 3 (na zdjęciu) w składzie: Anita Piątek, Aleksandra Gros, Natalia Woźniak, 
Gabriela Gurbiel, Adrianna Łukojć, Wioletta Wojtanowska, Marcelina Rutkowska, Kata-
rzyna Gut i Marta Ciuła. Wśród chłopców zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół w Żarkach 
w składzie: Jan Horawa, Piotr Knapik, Damian Rzepa, Bartosz Cygan, Patryk Kosowski, 
Patryk Nędza, Albert Bizon, Paweł Nędza, Korneliusz Łowiec. 
Drugie miejsca premiowane awansem do zawodów powiatowych wywalczyły dziewczęta z 
SP 4 i chłopcy z SP3. Odbyły się one 22 kwietnia w Trzebini. Zawodniczki SP3 powtórzyły 
sukces z Libiąża i zwyciężając awansowały do finału wojewódzkiego. Uczniowie z Żarek 
musieli uznać wyższość drużyn z Trzebini, Chrzanowa i libiąskiej ,,trójki.” Nie wystarczy-
ło to naszym reprezentantom do udziału na wojewódzkim szczeblu biegowej rywalizacji. 

Libiąż najsilniejszy
Indywidualne wyniki Mateusza 
Oczkowskiego i Grzegorza Szpili 
- tryumfatorów kategorii do 75 kg, 
a także Sebastiana Kozioła – najlep-
szego w przedziale wagowym 75-85 
kg złożyły się na drużynowe zwy-
cięstwo reprezentacji libiąskiego 
Zespołu Szkół w IV Mistrzostwach 
Szkół Średnich w Trójboju Siłowym 
o Puchar Stowarzyszenia „Przyjaźni 
Miastu”. Zawodnicy rywalizowali w 
konkurencjach wyciskania sztangi 
leżąc, przysiadzie i martwym ciągu. 
W rywalizacji wzięło udział 19 za-
wodników reprezentujących 7 szkół 
powiatu chrzanowskiego oraz z 
Chełmka. Dwie pierwsze edycje mi-
strzostw były rozgrywane w  LCK. 
Od dwóch lat impreza odbywa się w 
chrzanowskiej hali sportowej.
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Taneczne sukcesy! 
Tancerki ST „Flash” LCK zapre-
zentowały się w kwietniu na festi-
walach w Chrzanowie, Brzeszczach 
i Olkuszu. Oczywiście nie obyło 
się bez sukcesów. Zespół „Bęc”, 
ćwiczący na co dzień w żareckim 
Domu Kultury, wystąpił w Ogólno-
polskim Integracyjnym Festiwalu 
Piosenki i Tańca „Chrzanowska Lo-
komotywa”. Spośród 16 zespołów w kategorii inscenizacja taneczna do lat 12 zajął 1 miej-
sce, kwalifikując tym samym się do finału „Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca 
Konin 2009”. Popularne „Bęce” wystąpiły w strojach malarek w układzie zatytułowanym 
„Remont”. Duet w składzie Joanna Kremer – Katarzyna Horawa z programem „W kawiar-
ni” wystąpił na Festiwalu Piosenki i Tańca „Talenty Małopolski 2009” w Brzeszczach. Stąd 
dziewczyny uzyskały awans do finałowego etapu tej imprezy w Olkuszu, gdzie 26 kwietnia 
zdobyły główną nagrodę „Supertalentów Małopolski”.           PS

WYSPA 
DINOZAURA 2 

Animowany; Prod.: 
Niemcy 2009; Czas: 
84 min,  B.O. Gramy 
1-3 maja, godz. 16:00, 
cena biletu 10.oo zł 

LEKTOR 
Dramat; Prod.: Niem-
cy/USA 2009; Czas: 
124 min,  od 12 lat, 
Gramy 8-9 maja, 
godz. 19:00, cena bi-
letu 10.oo zł 

SLUMDOG. 
MILIONER Z ULICY 
Dramat; Prod.: Fran-
cja/GB 2009; Czas: 120 
min, od 12 lat. Gramy: 
15-17 maja, godz. 19:00, 
cena biletu 10.oo zł 

GENERAŁ - ZA-
MACH NA GI-
BRALTARZE 

Biograficzny; Prod.: 
POL 2009; Czas: 90 
min, od 12 lat. Gra-
my: 24-26 maja, godz. 
19:00, cena biletu 

10.oo zł 
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Filateliści Papieżowi 
Wiedzą o Janie Pawła II, znajomością historii oraz 
zagadnień filatelistyki i umiejętnością budowy eks-
ponatu musieli wykazać się uczestnicy ogłoszonego 
przez Główny Zarząd Filatelistów w Warszawie pół-
finału 47 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkur-
su Filatelistycznego „Od Wadowic do Watykanu”, 
który 18 kwietnia 2009 odbył się w Libiąskim Cen-
trum Kultury. – Jubileusz 40-lecia praw miejskich i 

prężnie działające tutejsze koło Filatelistów przyczyniły się do decyzji powierzenia 
organizacji imprezy właśnie Libiążowi. Oczywiście libiąscy filateliści ochoczo pod-
jęli się tego zadania, prezentując przy okazji swój filatelistyczny dorobek – wyjaśnił 
profesor wiceprezes okręgu Małopolskiego PZF w Krakowie Stanisław Mitkowski. 
- To zaszczyt organizować imprezę tej rangi. Tradycyjnie spotkaliśmy się z życzliwoś-
cią władz samorządowych i Libiąskiego Centrum Kultury, które pomogło w przepro-
wadzeniu konkursu – stwierdza Edward Iwaniak – prezes libiąskiego koła.
W konkursie wzięło udział 27 uczestników wyłonionych z eliminacji w kołach. Nie-
stety wśród nich nie znalazł się żaden z 10 członków młodzieżowej sekcji filateli-
stycznej z Libiąża. Po części testowej czołowa trójka każdej z kategorii przystąpiła 
do budowy eksponatów w tematyce pontyfikatu Ojca Świętego. – Dobry eksponat 
winien składać się opisów tematycznych ilustrowanych walorami filatelistycznymi, a 
więc znaczkami i kopertami, najlepiej z obiegu pocztowego. Ważna jest tez estetyka 
wykonania – tłumaczy S. Miturski. 
Najlepiej z testem tematycznym, filatelistycznym i wykonaniem eksponatu w kate-
gorii szkół podstawowych poradziła sobie Zuzanna Waksmundzka z Zespołu Szkół 
w Waksmundzie, przed Anną Grońską z Szaflar i Katarzyną Cyrwus także z Waks-
mundu. Wśród gimnazjalistów czołowe 2 miejsca przypadły uczniom ZS w Bańskiej 
Niżnej Tomaszowi Piszczórowi i Marzenie Kaczmarczyk, a trzecie miejsce Annie 
Słońskiej z SP nr 2 w Rabce. Najlepszym licealistą została Katarzyna Stolarczyk, 
przed Marcinem Zającem i Jerzym Cierniakiem.    PS
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w Corciano…
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