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- WIEŚCI Z GMINY -

Piękniejący Libiąż
Bez wątpienia najważniejszym
wydarzeniem roku 2011 w gminie Libiąż jest zakończenie projektu pod nazwą „Rewitalizacja
przestrzeni miejskiej w rejonie
1 Maja i Górniczej - głównych
ulic miasta Libiąża - etap I” – współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.
• całkowita wartość projektu:		
3.520.843,44 zł,
• wartość dofinansowania z MRPO 		
2.460 631,27 zł,
• wkład własny gminy Libiąż 		
1.029.712,17 zł,
• wkład Powiatu Chrzanowskiego 		
30.500,00 zł.
Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji i stanowi I etap
kompleksowego zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w
rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych ulic miasta Libiąża” zmierzającego do utworzenia w Libiążu przestrzeni estetycznej, atrakcyjnej dla
turystów i przedsiębiorców – będącej miejscem spotkań społeczności
lokalnej i przyczyniającej się do rozwoju całego miasta.
Na realizację projektu składało się pięć zadań:
Zrealizowane w 2010 roku:
1. Rozbudowa Domu Kultury przy ul. Górniczej w Libiążu wraz z
zagospodarowaniem terenów przyległych
W ramach zadania wykonano:
− odwodnienie powierzchni jezdni i parkingów,
− wybudowano parking na 60 miejsc parkingowych, w tym 3 stanowiska przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
2. Rewitalizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 wraz z zagospodarowaniem zieleni parkowej oraz modernizacją placu zabaw
W ramach zadania:
− wymieniono istniejące pokrycie dachowe z płyt azbestowo - cementowych na nowe wykonane z blacho - dachówki,
− wykonano nową instalację odgromową,
− przebudowano kominy,
− ocieplono strop nad ostatnią kondygnacją.

Zrealizowane w 2011 roku:
3. Przebudowa drogi powiatowej - ulicy 1 Maja w Libiążu wraz z
modernizacją oświetlenia i budową światłowodu
Projekt objął przebudowę drogi od „Ronda Pod Białym” do „Ronda 7
Dróg” o długości około 500 m
W ramach zadania wykonano:
– przebudowę drogi (nowa nawierzchnia jezdni oraz chodników),
– przebudowę skrzyżowań i zjazdów,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– wymianę słupów oświetleniowych (zamontowano 23 nowe słupy
oświetleniowe wraz z oprawami ze źródłem światła w postaci diod
LED),
– budowę kanalizacji teletechnicznej o złączach światłowodowych,
– wykonanie docelową zmianę organizacji ruchu.
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej byłego placu targowego
przy ul. 1 Maja w LibiążuZadanie objęło rewitalizację placu miejskiego odzyskanego po przeniesieniu starego targowiska miejskiego
przy ul. 1 Maja do nowoczesnej strefy aktywności przy ul. Rouvroy.
Na skutek czego, z myślą o Mieszkańcach została stworzona od podstaw nowa przestrzeń posiadająca zarówno ciągi piesze o charakterze
komunikacyjnym, jak i będąca miejscem wypoczynku, jednocześnie
stanowiąc nowoczesną wizytówkę miasta. Obszar tej przestrzeni publicznej zostanie objęty systemem monitoringu oraz zasięgiem hotspotu – bezpłatnego dostępu do sieci Internet.
W ramach projektu wykonano:
− nawierzchnię brukowaną placu
− parking na 16 miejsc postojowych (w tym 1 miejsce dla osób
niepełnosprawnych),
− elementy małej architektury.
− oświetlenie placu: oświetlenie słupowe, oprawy najazdowe
wpuszczane w posadzkę,
− odwodnienie placu,
− tereny zielone.
5. Instalacja systemu monitoringu wzdłuż ul. 1 Maja w Libiążu
W ramach zadania zainstalowano kamerę obrotową w ciągu ul. 1 Maja
w Libiążu i włączono do istniejącej sieci monitoringu w mieście.

19 grudnia 2011 r. w związku z zakończeniem projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej - głównych
ulic miasta Libiąża - etap I’’ Mieszkańcy Gminy Libiąż spotkali się na zrewitalizowanym placu po byłym targowisku miejskim. Uroczystość
połączono z Gminnym Spotkaniem Opłatkowym. - Na terenie byłego targowiska stworzyliśmy nowoczesną przestrzeń publiczną. Przebudowaliśmy powierzchnię tworząc pieszy ciąg komunikacyjny. Wybudowaliśmy miejsca parkingowe oraz schody do zejścia na nowe targowisko.
Powstały nowe elementy zieleni oraz małej architektury. Oświetlenie placu tworzą efektowne i energooszczędne lampy. Ponadto teren został
objęty całodobowym monitoringiem. W tym miejscu zostanie wkrótce uruchomiony pierwszy na terenie Gminy Libiąż bezpłatny dostęp do
internetu, tzw. hot-spot. Myślę, że najbardziej ucieszy się z niego młodzież naszej gminy. – wymienia Burmistrz Libiąża.
Symbolicznego otwarcia nowej przestrzeni publicznej w rejonie ul. 1 Maja dokonali: Poseł na Sejm RP – Tadeusz Arkit, Marszałek Województwa
Małopolskiego – Marek Sowa, Starosta Powiatu Chrzanowskiego – Adam Potocki oraz
Burmistrz Libiąża Jacek Latko. Inwestycja została poświęcona przez Księdza Dziekana
Stanisława Pasternaka, Proboszcza Parafii pw. Świętej Barbary w Libiążu. Następnie goście
oraz Mieszkańcy złożyli sobie życzenia świąteczne, łamiąc się opłatkiem. Libiąscy harcerze na ręce Burmistrza symbolicznie przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczystości
uświetnił koncert chóru „Canticorianie”, intonując bożonarodzeniowe kolędy.
- To piękne miejsce, które powstało przy wsparciu środków europejskich potwierdza, że Unia
Europejska jest nam wszystkim potrzebna. Życzę mieszkańcom gminy Libiąż i wszyst-

kim gościom przyjemnego korzystania z tej nowopowstałej, odnowionej przestrzeni
miejskiej, która poprawi wizerunek gminy oraz jakość życia Mieszkańców - podsumował Burmistrz Jacek Latko.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 6. Spójność wewnątrz regionalna
Działanie 6.1. Rozwój miast
Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji
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- KURIER LIBIĄSKI Takiej infrastruktury sportowej nie powstydziłoby się żadne miasto! Na terenie Libiąża oraz sołectw Żarki
i Gromiec jest już 5 ogólnodostępnych boisk ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowanych przy placówkach
oświatowych. Mamy stadion w Libiążu, na którym już dwukrotnie gościliśmy rozgrywki Euro Region’s Cup
i dobrą bazę sportową w Gromcu. Do tego grona dołączyły również Żarki, ze zmodernizowanym w tym roku
stadionem.

Żarki. Otwarto zmodernizowany stadion

Na tę chwilę czekała nie tylko społeczność sołectwa Żarki. Na stadion przy ul. Klubowej,
po okresie jego remontu, 17 kwietnia wrócili piłkarze klubu LKS Żarki, którzy teraz z
dumą mogą gościć w ramach rywalizacji ligowych drużyny przyjezdne.
To niezwykłe wydarzenie uświetnili swoją obecnością Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit
Burmistrz Libiąża Jacek Latko ze swoim zastępcą Jarosławem Łabęckim, , ówczesny sołtys Żarek Antoni Skupień, przedstawiciel Marszałka Samorządu Województwa Małopolskiego Alberta Bartosz oraz reprezentanci Wadowickiego i Chrzanowskiego Okręgu Piłki
Nożnej.
Uroczystego przecięcia wstęgi i tym samym oficjalnego oddania do użytku zmodernizowanego stadionu dokonali Burmistrz Libiąża Jacek Latko, wraz z Sołtysem Żarek i
Prezesem LKS Żarki Zdzisławem Bębenkiem. Burmistrz Jacek Latko na tę okoliczność
obdarował klub sprzętem sportowym. Ponadto uroczystość uświetniły występy artystyczne zespołu śpiewaczego Zorza oraz Macierzanki z Żarek. Z tej okazji na wyżyny możliwości wznieśli się też piłkarze seniorskiej drużyny LKS Żarki, którzy pokonali w meczu
ligowym faworyzowany Cedron Brody.
Modernizacja obiektu sportowego LKS Żarki jest zapisana w Planie Odnowy Miejscowości Żarki na lata 2009-2016, przy finansowym współudziale środków gminnych oraz
Spółki Pastwiskowej. Dzięki temu obiekt został poddany gruntownej modernizacji.
W ramach tych działań powstało ogrodzenie stadionu, murawa została wyposażona w
instalację drenażową, a obiekt zyskał zaplecze treningowe.

Gmina Libiąż boiskami stoi!
Od 17 czerwca 2011 r. można korzystać z kolejnego już w naszej gminie ogólnodostępnego obiektu sportowego, na którym można pograć
w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, tenisa ziemnego itp. Uroczyste oddanie do użytku nowoczesnego sportowego boiska
wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Libiążu obfitowało w wydarzenia artystyczne i sportowe. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał
Burmistrz Libiąża – Jacek Latko wraz Wiceburmistrzem Jarosławem Łabęckim i dyrektor Gimnazjum nr 1 Ewą Kowalską. Po części oficjalnej
rozegrano mecz towarzyski, w którym reprezentacja Samorządu Libiąża pokonała 4-3 reprezentację Gimnazjum nr 1. Na poczet przyjemnych
lekcji wychowania fizycznego na nowym boisku, Burmistrz Libiąża obdarował społeczność gimnazjum kompletem piłek do gier zespołowych.
Zadanie inwestycyjne zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.

Boisko w Gromcu zrefundowane z PROW

Gmina Libiąż otrzymała w 2011 r. dofinansowanie dla zadania pod nazwą: Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gromcu. Wniosek ten został złożony w ubiegłym roku do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Pomoc została przyznana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Uroczyste otwarcie boiska odbyło się w dniu 3 listopada ubiegłego roku. Założona we wniosku kwota dofinansowania wynosi 75 %
kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynosi 208 085,00 zł, przy całkowitych kosztach kwalifikowanych zadania wynoszących 347 426,33
zł. W ramach zadania wykonano między innymi: płytę boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni poliuretanowej, jej odwodnienie, ogrodzenie, siedziska oraz wyposażenie boisk do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego. Celem operacji jest podniesienie poziomu cywilizacyjnego sołectwa, poprawa warunków życia mieszkańców Gromca, poprawa oferty edukacji i kształcenia Gromca, poprawa
atrakcyjności i rozwój sołectwa, poprawa warunków w dostępie do infrastruktury
społecznej mieszkańców wsi, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury
społecznej o wysokiej jakości pomiędzy mieszkańcami wsi i miast.
Projekt jest zgodny z celami Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy
Działania „Partnerstwo na Jurze”, w tym z celem nr 2: Wspieranie wszelkich działań
na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury, zagospodarowanie środowiska
naturalnego i środowiska kulturowego oraz celem nr 4: Rozwój usług czasu
wolnego zaspokajających potrzeby mieszkańców obszaru i osób przyjeżdżających
spoza, przedsięwzięciem „Sport to zdrowie”.
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- KURIER LIBIĄSKI 100 – lecie konsekracji Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego
„100 lat Boże Dzięki Ci” – takie hasło towarzyszyło w roku
2011 obchodom związanym z setną rocznicą konsekracji Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu. Najważniejszą
częścią obchodów były uroczystości odpustowe, które przypadły na dzień 7 sierpnia.
Uroczystą Mszę Świętą koncelebrował Ks. Kardynał Stanisław
Dziwisz i rodowity libiążanin Biskup Jan Zając. Ks. Kardynał
na ręce Księdza Proboszcza Stanisława Marchewki przekazał
relikwię krwi błogosławionego Jana Pawła II. Życzył też dużo
zdrowia i wytrwałości błogosławiąc pary obchodzące jubileuszowe rocznice małżeństwa.
Po Mszy Świętej, Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił okolicznościową
pamiątkową tablicę upamiętniającą rocznicę 100
- lecia konsekracji Kościoła. „Idź za Chrystusem
z niepodzielonym sercem
i nigdy nie lękaj się opowiedzieć głośno po stronie prawdy, która zbawia
i wartości, które prowadzą
ku życiu” – głosi napis
na odsłoniętym i poświeconym tego dnia głazie z
tekstem homilii Jana Pawła II, który równocześnie
stał się trzynastym miejscem w powiecie chrzanowskim na Szlaku Miejsc
Papieskich. Uroczystości
podsumował koncert znanego i uwielbianego przez
dzieci zespołu Arka Noego. Przykościelny plac rozbrzmiał więc
dźwiękami popularnych utworów zespołu tj. „Nie boję się”, Siejeje”, „Taki duży, taki mały”, śpiewane wspólnie z zespołem nie
tylko przez najmłodszych.
Kolejnymi akcentami jubileuszowymi były koncert średniowiecznej muzyki organowej, a także koncert wokalno-muzyczny z udziałem kilkunastu chórzystów na czele z duetem Anną
i Piotrem Ciułą, którzy wykonali m.in. specjalnie skomponowany na uroczystość 100-lecia Konsekracji Kościoła utwór
„Sto”. Z okazji Jubileuszu 100-lecia konsekracji kościoła p.w.
Przemienienia Pańskiego w Libiążu wydano pamiątkowy album
ilustrujący historię Parafii, zawierający unikatowe zdjęcia, pochodzące z prywatnych zbiorów parafian.
W całym roku 2011 przy współorganizacji Libiąskiego Centrum
Kultury odbyło się wiele interesujących wydarzeń związanych
z jubileuszem, m.in. Rajd Rowerowy „Szlakiem Miejsc Papieskich”, ogólnopolski plener malarski, konkurs plastyczny dla
najmłodszych, konkurs fotograficzny, wystawa filatelistyczna
wraz z wydaniem okolicznościowego katalogu.
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- KURIER LIBIĄSKI Nowy wóz bojowy dla OSP Libiąż

Dzięki inicjatywie Burmistrza Libiąża oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej 9 listopada 2011 r. Rada Miejska w Libiążu
przyznała dotację na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Libiążu. Jednostka ta dysponowała dotychczas lekkim
samochodem ratowniczym marki Fiat Ducato oraz średnim
samochodem ratowniczo gaśniczym – przestarzałym Starem
244L. Za kwotę 110.000 zł OSP zakupiła średni samochód
ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA, który zastąpi wyeksploatowanego ponad 30-letniego poprzednika. Scania to 16letni samochód napędzany 6 cylindrowym wysokoprężnym
silnikiem z turbosprężarką o mocy 250 KM. Umożliwia on
6 osobowej załodze udział w działaniach gaśniczych z wykorzystaniem zbiornika wody o pojemności 2700 l oraz 250
l zbiornika na środek pianotwórczy. Samochód dysponuje instalacją tłoczną niskiego ciśnienia oraz 30 m linią szybkiego
natarcia. Przypominamy, że jednostka OSP Libiąż jest czynnym członkiem Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W 2010 roku miała najwięcej wyjazdów do akcji z pośród
wszystkich ochotniczych straży pożarnych powiatu chrzanowskiego. Samochód trafił więc w odpowiedzialne ręce.

Nowi Sołtysowie

W 2011 roku w sołectwach
gminy Libiąż doszło do zmian
personalnych na stanowiskach
Sołtysów. W Żarkach wybory sołeckie odbyły się 24
lipca 2011 r., a rywalizowali
w nich trzej kandydaci: Stanisław Garlacz, Bogusław Gucik
oraz dotychczasowy Sołtys Antoni Skupień. Z wynikiem 451 głosów zwyciężył Bogusław Gucik.
- Mam nadzięję, że współpraca na linii Libiąż - Żarki zaowocuje nowymi przedsięwzięciami lokalnymi i przyczyni się do
wzrostu atrakcyjności naszego regionu - podkreślił Burmistrz
Libiąża, gratulując zwycięstwa nowemu Sołtysowi (na zdjęciu). W dniu 21 sierpnia 2011 r. w Żarkach na zebraniu wiejskim zostały przeprowadzone wybory do Rady Sołeckiej,
której członkami zostali: Tadeusz Bogacz, Kazimierz Sroka,
Edward Operchalski, Barbara Ziajka, Kazimierz Dyrda, Kamil
Kosowski. Burmistrz Libiąża pogratulował nowej Radzie Sołeckiej i deklarował wolę dobrej współpracy na rzecz rozwoju
sołectwa. W Gromcu wybory Sołtysa odbyły się 20 listopada.
O to stanowisko ubiegali się dwaj kandydaci Jerzy Jan Górski
i Józef Nędza. Z poparciem
239 głosów nowym Sołtysem Gromca został Jerzy Jan
Górski. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady
Sołeckiej w Gromcu, podczas
zebrania wiejskiego w dniu 18
grudnia, członkami Rady zostali wybrani: Dorota Węgrzyn,
Maciej Piecha, Józef Palka,
Mieczysław Wronka, Andrzej
Pactwa i Jan Wilczak.

Dzień Edukacji Narodowej w Libiążu
W gronie zaproszonych gości w osobach Przedstawiciela Małopolskiego Kuratora Oświaty Wizytator Jolanty Knapik, Wicestarosty Powiatu Chrzanowskiego Marii Siudy, Wiceburmistrza Jarosława Łabęckiego, Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Libiążu Ewy Zimnickiej, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Libiążu Izabeli Łabęckiej, Dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu Anetty Szewczyk, Radnych Rady Miejskiej w Libiążu, członków Komisji Oświaty i Spraw
Społecznych Marka Cygana i Tomasza Wronki, świętowali 13 października 2011 r. w Libiąskim Centrum Kultury pracownicy
oświaty gminy Libiąż. Podczas okolicznościowej akademii Dyrektor Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu Dorota
Fudal wspólnie z Wiceburmistrzem uhonorowała nagrodami Burmistrza Libiąża dwunastu wyróżniających się nauczycieli. Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymała Bernadetta Mańka – Dyrektor Przedszkola Samorządowe Nr 1 z Oddz. Integr.
w Libiążu. Ponadto za owocną wieloletnią pracę pedagogiczną podziękowano odchodzącym na emeryturę nauczycielom: ks.
Stanisławowi Marchewce (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Libiążu), Bogumile Rybak (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Libiążu), Joannie
Banach i Jadwidze Boroń (Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddz. Integr. w Libiążu), Barbarze Rejowskiej i Marii Boratyńskiej
(Gimnazjum Nr 1 w Libiążu), Lucynie Czyż (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu) oraz Sabinie Bisadze (Zespół Szkół
w Żarkach). Uroczystość była też okazją do uhonorowania
26 uczniów i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Libiąż. W części oficjalnej odczytano także życzenia jakie przesłał wszystkim pracownikom
libiąskiej oświaty Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit. Część
artystyczna upłynęła w atmosferze przygotowanego przez
grupę IWIA z Gliwic widowiska muzyczno-tanecznego „Melonik na Broadway`u”. Spektakl zawierał znane
wszystkim utwory z tak znakomitych musicali jak: CHICAGO, NEW YORK - NEW YORK, CABARET, MY FAIR
LADY, CATS czy SKRZYPEK NA DACHU, ilustrowane
dynamicznymi tańcami w stylach quickstep i tango.
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- KURIER LIBIĄSKI Druga kadencja Posła na Sejm RP Tadeusza Arkita
Libiążanin Tadeusz Arkit został ponownie wybrany Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Wyborcy docenili skuteczność i pracowitość jednego z najaktywniejszych posłów Sejmu VI kadencji
oddając na niego ponad 12 tys. głosów. To wynik o 3 tysiące głosów lepszy w porównaniu z głosowaniem sprzed 4 lat. Zgodnie z obwieszczeniem PKW o wynikach wyborów do Sejmu RP, 460 posłów zostało wybranych spośród 7 tys. kandydatów zgłoszonych na 338 listach przez 11 komitetów
wyborczych. Zatem o jeden mandat poselski ubiegało się średnio 15 osób. 7 listopada w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu wręczono uroczyście zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej o powołaniu na posła w październikowych wyborach. Poseł Tadeusz Arkit swoje zaświadczenie odebrał z
rąk przewodniczącego PKW Stefana Jaworskiego. Niedługo po uroczystości wręczenia zaświadczeń
w Ministerstwie Środowiska na wniosek posła Arkita odbyło się spotkanie w sprawie wdrażania
„Ustawy śmieciowej”, której skutecznym inicjatorem był poseł ziemi chrzanowskiej.
- Cieszę się, że tak wielu z Państwa zdecydowało się powierzyć mi mandat poselski i gorąco dziękuję
swoim wyborcom na
Mieszkańcom Gminy Libiąż
terenie ziemi chrzanowskiej, myślenickiej, oświęcimskiej, suskiej i wadowickiej. Państwa głosy traktuję
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
jako pozytywną ocenę dotychczasowych efektów mopragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia
jej pracy, a jednocześnie wyraz zaufania dla celów i
sposobu działania, które będę realizował w nowej ka- zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.
dencji. Pragnę zapewnić wszystkich mieszkańców, że
Niech wraz z Bożą Dzieciną dni szczęśliwe
postaram się godnie reprezentować ich w Sejmie RP.
przypłyną, a Nowy 2012 Rok będzie pełen
Dalszy rozwój tego regionu, poprawa poziomu życia
obywateli, lepsze warunki gospodarcze i społeczne dla
wiary, nadziei i miłości.
tutejszych miast i wsi są dla mnie priorytetem – podsumował poseł Ziemi Chrzanowskiej.
Poseł na Sejm RP
W nowej kadencji Sejmu Poseł Tadeusz Arkit został
członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Gospodarki.
Dodatkowo został wybrany do Prezydium Klubu Parlamentarnego PO.

Międzynarodowe spotkanie w Libiążu

Przedstawiciele Rodziny Kolpinga z różnych krajów Europy m.in.
z Niemiec, Austrii, Włoch, Portugalii i Rumunii gościli w ostatnim
dniu kwietnia w Libiążu.
Gospodarzem spotkania była Rodzina Kolpinga działająca przy
Parafii Przemienienia Pańskiego z prezesem ks. proboszczem Stanisławem Marchewką na czele, na zaproszenie, które przybyli
Starosta Chrzanowski Adam Potocki, Wicestarosta Maria Siuda,
Przew. Rady Powiatowej Andrzej Uryga, Wiceburmistrza Libiąża
Jarosław Łabęcki, Przew. Rady Miejskiej Bogumiła Latko, skarbnik Teresa Litwińska, dyr. ds. pracy ZG Janina Marcin Nastawny,
kier. Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego Marta Dobrowolska
oraz przewodniczący krajowego Kolpinga Józef Promny. Jednym
z głównych punktów spotkania było posadzenie krzewów ogrodowych przy Domu Parafialnym, jako symbolu wspólnego działania
w tworzeniu rzeczywistości „prowadzącej ku przyszłości”, a także
dyskusje na temat funkcjonowania Rodziny Kolpinga w Europie
i w Polsce. Wspólna płaszczyzna, jaką jest działalność Stowarzyszenia w oparciu o wartości chrześcijańskie, które popularyzował Adolph Kolping, pozwala na szczere zaangażowanie się w konkretne działania, w wyniku których należy uczyć się i doświadczać solidarności
oraz wspierać się wzajemnie w pokonywaniu przeszkód, jak również
w stawianiu czoła wyzwaniom. Wizyta gości z zagranicy, choć niezbyt długa dostarczyła wielu miłych wrażeń zarówno gospodarzom
jak i wszystkim przybyłym.
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Libiąscy kombatanci
odznaczeni przez
Prezydenta RP

W ramach 66 rocznicy wyzwolenia
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz Birkenau 1 lutego 2011 r. w Belwederze
odbyło się spotkanie Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego z „Ludźmi Dobrej Woli” - osobami, które w latach 1940-1945 niosły pomoc
więźniom kompleksu obozowego Auschwitz. Prezydent RP odznaczył
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski: Pana Antoniego Tomerę oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Pana
Kazimierza Ptasińskiego – zasłużonych mieszkańców miasta i gminy
Libiąż. Pan Antoni Tomera z powodu choroby nie mógł odebrać odznaczenia w Warszawie. 15 marca 2011 r. w Oświęcimiu, w Miejscu
Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyło się spotkanie osób, które nie mogły bezpośrednio uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym
w Belwederze. W imieniu Prezydenta RP Wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik wręczył przekazane odznaczenia zasłużonym, w tym
Panu Antoniemu Tomerze.



- KURIER LIBIĄSKI Dożynki Gminne 2011

Sołectwo Gromiec było gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminy Libiąż,
zorganizowanych przez Libiąskie Centrum Kultury. Święto Plonów rozpoczął
przemarsz korowodu dożynkowego do Kaplicy p.w. Matki Bożej Różańcowej.
Tam podczas uroczystej Mszy Św. ksiądz proboszcz Zdzisław Bury, podziękował za tegoroczne plony, nawiązując przy tym do trudu, jaki każdy z nas wkłada
w życie codzienne.
Główne uroczystości obrzędowe odbyły się na terenie boiska sportowego przy
Świetlicy LCK w Gromcu. Wśród licznie przybyłych na tą uroczystość mieszkańców gminy i gości, swoje zdolności artystyczne zaprezentowały zespoły
śpiewacze: „Gromcaneczki”, „Libiążanki”, „Macierzanki”, Zespół „Wrzos”, Zespół „Zorza” oraz „Bobrowianki”. Jak co roku w konkursie kwiatów i plonów
wyłoniono te najowocniejsze i najpiękniejsze. Wśród plonów pierwsze miejsce
zajęła Maria Bebak, II miejsce przypadło Małgorzacie Strugacz, zaś III Janowi
Grabowskiemu. W kategorii „kwiaty” najwyżej oceniono Koło Pszczelarskie z
Libiąża, II miejsce zajęło KGW „Macierzanki” z Żarek, III miejsce – Maria Bebak, a IV Anna Bigaj.
Dożynki były także okazją do wręczenia zaszczytnych tytułów „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”. W imieniu Ministra Kultury – Bogdana Zdrojewskiego
Odznaki Honorowe wręczyli Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit i Burmistrz Libiąża Jacek Latko, a otrzymali je: Małgorzata Hołownia Instruktor Libiąskiego
Centrum Kultury, Helena Marchewka – Przewodnicząca KGW „Libiążanki”,
Melania Mańka – Przewodnicząca KGW Gromiec, Stanisława Norys – Przewodnicząca KGW Żarki oraz Stanisława Dęsoł – Kierownik muzyczny zespołu
„Macierzanki” z Żarek.
Po części oficjalnej dla najmłodszych spektakl zaprezentował teatrzyk „NIKIFORY”. Dzieci oblegały też stoiska wystawiennicze, gdzie miały okazję zapoznać
się ze sztuką haftu, wikliniarstwa oraz wyrobów z wosku pszczelego. Gminne
Święto Plonów podsumowała zabawa taneczna z zespołem DejaVu.

Honorowa odznaka dla Mieszkanki Libiąża

Poseł na Sejm RP - Tadeusz Arkit wraz z
Burmistrzem
Libiąża
- Jackiem Latko w dniu
4 października b.r. wręczyli odznakę honorową
„Zasłużony dla Kultury
Polskiej” Pani Stefanii
Tomerze. Odznaka ta
jest symbolem wartości wieloletniej pracy społecznej w sferze kultury, którą prowadzi
Pani Stefania Tomera w naszej gminie. - Dla naszego wspólnego
środowiska jest to bezcenna aktywność, dzięki której pielęgnowane
są piękne tradycje i obrzędy, trwa żywa historia naszych rodzinnych
stron, pogłębia się wiedza i wierność wobec lokalnej tożsamości
– powiedział Poseł na Sejm RP.

Sto lat Pani Ludwiki

Burmistrz Libiąża – Jacek Latko wraz z Posłem
na Sejm RP – Tadeuszem
Arkitem, Przewodniczącą
Rady Miejskiej w Libiążu
– Bogusławą Latko, Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego – Renatą Wosik
oraz Zastępcą Dyrektora ds.
Świadczeń Oddziału ZUS
w Chrzanowie – Krzysztofem Filipowiczem odwiedzili 4 października b.r. Ludwikę Kępkę – mieszkankę Libiąża, która w tym roku
obchodziła swoje setne urodziny.
Wręczając jubilatce list gratulacyjny oraz upominki, życzyli dużo
zdrowia oraz sił na dalszą drogę życia, podkreślając przy tym wyjątkową sprawność i kondycję umysłową solenizantki. W tej wzruszającej dla Pani Ludwiki chwili towarzyszyła jej najbliższa rodzina.



Odznaczenie dla
Burmistrza Libiąża
Decyzją Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2011 r.,
Burmistrz Libiąża – Jacek
Latko otrzymał brązową
odznakę Zasłużony dla Ochrony
Przeciwpożarowej.
Pamiątkowego wręczenia dokonali: Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Piotr Konar oraz Komendant PSP Chrzanów – Marek Bębenek, podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka 20 maja 2011 r.

„Mój Gromiec”
W sierpniu realizowano projekt „Mój Gromiec” finansowany z programu „Pożyteczne Wakacje 2011” Fundacji Wspomagania Wsi.
W projekcie prowadzonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną - Filię nr 3 w Gromcu wzięli udział młodzi mieszkańcy sołectwa w wieku
10 – 15 lat. W ramach zajęć uczestnicy wzięli udział w spotkaniu
z przedstawicielem Klubu Ekologicznego Gaja z Wilkowic - Jarosławem Kasprzykiem, który przedstawił zagadnienia związane ze
sposobami ochrony zwierząt, zwłaszcza gospodarskich i domowych.
Odbyły się także warsztaty plastyczne i fotograficzne, których rezultatem była wystawa obrazująca ciekawe miejsca i krajobrazy Gromca, stanowiące swoistą wizytówkę miejscowości.
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- KURIER LIBIĄSKI Dni Libiąża 2011

Okazją nie tylko do dobrej zabawy i miłego spędzenia czasu było tegoroczne dwudniowe święto gminy Libiąż. Najbardziej przekonał się
o tym Jan Bartula, który zwyciężył w konkursie wiedzy o Libiążu i
tym samym wygrał weekendowy pobyt w Wiśle, ufundowany przez
Biuro Turystyki „Relax” z Chrzanowa oddział w Libiążu.
Tradycyjnie dla mieszkańców gminy i gości przygotowany został
program imprez o integracyjnym charakterze.
Pierwszym z wydarzeń towarzyszących tegorocznym obchodom
święta Libiąża była Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Libiąż
2011”, zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 2 przez Zarząd Koła
nr 88 PZF w Libiążu, LCK i Parafię pw. Przemienienia Pańskiego. Wystawę o konkursowym charakterze zorganizowano z okazji
Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II i przypadającego w tym roku 100-lecia Konsekracji Kościoła Parafialnego pw. Przemienienia
Pańskiego w Libiążu.
Nie zabrakło także wydarzeń sportowych. Odbyły się otwarte zawody w tenisa ziemnego i siatkówce plażowej, turnieje mini
piłki siatkowej dziewcząt i piłki ręcznej w kategorii młodzików młodszych. Stawką rywalizacji w tych zmaganiach były puchary
Burmistrza Libiąża.
Libiąscy Samorządowcy zmierzyli się w meczu piłkarskim z reprezentacją Księży Diecezji Krakowskiej. Duchowni zademonstrowali ofensywny futbol, gromiąc ostatecznie samorządowców aż 7:0.
Piknik Rodzinny na Stadionie MORS organizowano wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, które
w ten sposób realizowało projekt pn. „Z pomocą rodzinie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach pikniku odbyły się występy artystyczne przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Libiążu, „Pokaz talentów” zademonstrowali uczniowie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w
Libiążu, zabawa taneczna z „Wesołą Kapelą” Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta. Były też konkursy i zabawy z nagrodami.
Umiejętnościami tanecznymi popisywały się zespoły Studia Tańca „Flash”
LCK i „Raz, dwa, trzy” z Chełma Śląskiego. Podsumowaniem pierwszego
dnia święta miasta był festyn taneczny z zespołem „Tango Luz”.
Drugi dzień imprez na Placu Słonecznym rozpoczął program artystyczny
dla dzieci „Podróż dookoła świata” w wykonaniu Teatru Nikifory. Najmłodsi z uśmiechem na twarzy korzystali z atrakcji „wesołego miasteczka”. Bogaty program artystyczny urozmaiciła swoim występem laureatka
telewizyjnego programu „Bitwa na głosy”, libiążanka Agata Wyszyńska
z zespołem Antidotum. Tradycyjnie do Libiąża zawitały gwiazdy polskiej
muzyki rozrywkowej – zespół „Golden Live” i „Norbi”. Śmiałkowie o mocnych nerwach mogli wykonać skok na bungee z wysokości 73 metrów.

Piknik i boisko na Obieżowej

Centrum Aktywności Lokalnej działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Libiążu, kontynuując działania środowiskowe ,,Nasza Obieżowa”,
zorganizowało Piknik ,,Sportowy Czerwiec”.
CAL corocznie, wspólnie z mieszkańcami ulicy Obieżowej organizuje
imprezy środowiskowe wpisując się jednocześnie w Ogólnopolską Kampanię
,,Czerwiec Aktywnych Społeczności”. Piknik był możliwy dzięki współpracy
z partnerami lokalnymi: Urząd Miejski w Libiążu, Libiąskie Centrum Kultury,
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Gwarek” w Libiążu, Starostwo Powiatowe w
Chrzanowie, Świetlica Środowiskowa w Libiążu oraz firma cateringowa
,,Megalo”. Wkład w organizację pikniku mieli również mieszkańcy ulicy Obieżowej. Piknik ,,Sportowy Czerwiec” był połączony
z otwarciem boiska sportowego, które powstało jako oddolna inicjatywa społeczna mieszkańców ulicy Obieżowej. Piknik miał
na celu ukazanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz promocję zdrowego stylu życia w gminie Libiąż.

Kulinarne sukcesy libiąskich
Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich z Libiąża i Gromca mocno zaznaczyły swój udział
w zorganizowanej po raz pierwszy przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” imprezie pod nazwą „Chrzanolandia zaprasza na… Ziemniaczysko pod Lipowcem”.
W sobotę 10 września w Wygiełzowie, w konkursie kulinarnym pod nazwą:
„Przysmaki Chrzanolandii - chrzan” (przygotowane potrawy musiały zawierać chrzan), drugie miejsce zajęły „Libiążanki”, które przygotowały smażonkę
wielkanocną o wdzięcznej nazwie „Sodra”. Kulinarne talenty „Gromcaneczek”
nagrodzone zostały nagrodą publiczności za wykonanie sałatki z chrzanem.
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- KURIER LIBIĄSKI ART - TALENT 2011

nie uczennice Prywatnej Szkoły Muzycznej w
Libiążu Martyna Feluś, Nikola Bochenek i Andżelika Siuda, przygotowane przez Joannę Kasparek- Szymonik. Oceny konkursowych prac
podjęło się jury pod przewodnictwem profesora
Józefa Murzyna - dziekana Wydziału Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wraz
z profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Adamem Pociechem i Klemensem
Hołownią - adiunktem Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W dziedzinie fotografii, komisja konkursowa przyznała równorzędne wyróżnienia Paulinie Kosowskiej z Żarek za cykl: „Takie jak kiedyś”, Arlecie Władymiruk z Psar za zestaw zdjęć oraz
Amandzie Hajskiej z Tarnowa za zdjęcie pt: „
Uśmiech lata”. W kategorii plastyka uczniów
szkół artystycznych przyznano dwa równorzędne wyróżnienia uczennicom z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym WiśniczuAgnieszce Gogoli za pracę pt: „ Didi i Gogo,
albo Wyludniacz” i Patrycji Pietrzak za zestaw
prac. Wśród uczniów szkół nieartystycznych w
wieku 13-18 lat wyróżnienie III stopnia otrzymały Marta Mączka z Katowic „ za kompozycję przestrzenną”,
Ewa Matecka z Trzebini za zestaw
prac oraz Anna Mrożek z Nowego
Targu za pracę pt: „Idzie Halny”. Wyróżnienie II stopnia przypadły Szymo-

nowi Jasiewiczowi z Oświęcimia za pracę pt: „
Poszukiwania” oraz Kornelii Szyjce z Libiąża
za pracę pt: „Martwa natura”. Wyróżnienie I
stopnia przyznano Annie Wójcik z Bukowna za
zestaw prac i Katarzynie Zastawnik z Żarek za
pracę pt: „Jesień”. W tej kategorii przyznano
jedną nagrodę - III miejsca dla Izabeli Pawluśkiewicz z Oświęcimia za zestaw prac. W kategorii uczniów szkół nieplastycznych w wieku
19-25 lat, wyróżnienie III stopnia otrzymała
Angelina Jamrozik z Makowa Podhalańskiego
za pracę pt: „Mój dom”, wyróżnienie II stopnia
- Weronika Holusza z Libiąża za pracę pt: „Siła
rażenia”, a wyróżnienie I stopnia – Marek Lazurek z Wrocławia za pracę pt: „Wrocławskie
Podwórka”. Prace konkursowe na XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ART-TALENT
2012” należy dostarczyć osobiście lub pocztą
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 27 stycznia 2012 r. na adres:
Libiąskie Centrum Kultury, ul. Górnicza 1,
32-590 Libiąż, tel. (0-32) 62-71-262. Szczegółowy regulamin na www.lck.libiaz.pl

Dzień dziecka 2011 w Libiążu

Powietrznodesantowej. Tam można było postrzelać do tarcz, zjechać na linie i pokonać
zawieszony na drzewach tor linowy. Ponadto
odbyły się egzaminy na kartę rowerową, które
zdali wszyscy starający się o ten dokument i
akcja znakowania rowerów. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu antyterrorystycznego wraz z prezentacją możliwości
robota pirotechnicznego. Swoje umiejętności
zademonstrowały także psi funkcjonariusze.

łami Integracyjnymi w Libiążu, przed Szkołą
Podstawową nr 2 w Libiążu, Szkołą Podstawową nr 3 w Libiążu i Zespołem Szkół w
Żarkach.
W turnieju gier i zabaw wśród klas I zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu, II
miejsce zajął Zespół Szkolno – Gimnazjalny
z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, III
– Zespół Szkół w Żarkach, a IV Zespół Szkolno – Przedszkolny z Gromca.
Rywalizację klas II także wygrała Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu, przed
Zespołem Szkolno – Gimnazjalnym z
Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu,
Szkołą Podstawową nr 3 w Zagórzu i Zespół Szkół w Żarkach. Nie było również
mocnych na libiąską „trójkę” w rywalizacji klas III. W tej kategorii drugie miejsce zajął Zespół Szkolno – Gimnazjalny
z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu,
a III miejsce drużyna „Reszty Świata”.
W konkursie „Wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym” wśród gimnazjalistów najlepsi byli Patrycja Jackowska,
Maria Szkaradek i Piotr Kania, natomiast
wśród uczniów Szkół Podstawowych Michał
Kania, Jagoda Linczowska i Karol Górnicki.
Najlepiej z tematyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poradziły sobie Julia
Pluta Julia Kuzia i Karolina Danielkis.
W konkursie plastycznym zatytułowanym
„Świat bez alkoholu”, najlepiej kredą na asfalcie malowała Maria Szkaradek, przed Olkiem
Świątkiem i Mateuszem Wojtanowskim.
W konkursie rysunkowym „Alkohol szkodzi
zdrowiu” najlepsi byli Julia Kosowska, Amelia Luzak i Konrad Nikityn. Dzieci bawiły się
wyśmienicie!

Aż 1846 prac, autorstwa 808 uczestników - to
dorobek czternastu edycji Ogólnopolskiego
Konkursu dla Młodych Artystów Nieprofesjonalnych „Art-Talent”, organizowanego przez
Libiąskie Centrum Kultury i Amatorski Ruch
Artystyczny „Kanon”. Wszystko zaczęło się w
roku 1997, kiedy z inicjatywy instruktorki LCK
Małgorzaty Hołowni zorganizowano pierwszy
konkurs o zasięgu lokalnym, który służył porównaniu umiejętności członków powstałego
rok wcześniej Amatorskiego Ruchu Artystycznego Kanon z innymi młodymi twórcami na naszym terenie. W kolejnych latach rosnąca ranga
imprezy dała szanse zaprezentowania własnej
twórczości w technikach malarstwa, grafiki,
rzeźby, rysunku, witraży i fotografii młodym
twórcom z terenu powiatu chrzanowskiego, następnie województw małopolskiego i śląskiego,
by uzyskać ostatecznie status wydarzenia ogólnopolskiego.
Tegoroczna impreza, której finał odbył się 26
marca w LCK, cieszyła się rekordowym zainteresowaniem aż 128 uczestników. Ogółem zaprezentowali oni 346 prac. Patronat honorowy
nad tegorocznym konkursem objęli: Poseł na
Sejm RP Tadeusz Arkit, Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik, Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski oraz Burmistrz Libiąża
Jacek Latko. Finałową galę uświetniły wokalJedną z największych, jeśli nie największą w
Polsce imprezę z okazji święta dzieci zorganizowano 1 czerwca na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Solidarności
1980 w Libiążu. W przygotowanie imprezy
włączyły się Komenda Wojewódzka Policji
w Krakowie, wszystkie samorządy Powiatu
Chrzanowskiego, PMOS Chrzanów i Libiąskie Centrum Kultury. Ponad półtorej tysiąca dzieci mogło tego dnia korzystać z
mnóstwa atrakcji przygotowanych przez
policjantów i żołnierzy, wziąć udział w
turniejach sportowych, a nawet spotkać
się z aktorami popularnego serialu „W11 – Wydział Śledczy”. Na stoiskach
poszczególnych wydziałów Policji sympatyczni funkcjonariusze opowiadali o
swojej pracy, można było przymierzyć
specjalistyczne umundurowanie, obejrzeć wyposażenie i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Zatańczyły zespoły
taneczne ze Szkoły Podstawowej nr 3
i Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego pod
kierunkiem Marty Kremer. Swoje wyposażenie i umiejętności demonstrowała VI Brygada
Powietrznodesantowa, Inspekcja Transportu
Drogowego, Żandarmeria Wojskowa, Wydział
Ruchu Drogowego KWP oraz Komisariat
Wodny Policji. Członkowie grupy medycznej
OSP Chrzanów uczyli najmłodszych udzielania pierwszej pomocy. Dzieci mogły wziąć
udział w konkursach plastycznych. Był też
test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym wraz z pokonaniem toru rowerowego,
a także quiz o bezpieczeństwie ogólnym i tor
sprawnościowy. Największe wyzwanie czekało najmłodszych na stanowisku VI Brygady
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Rozegrany został mecz piłkarski pomiędzy
Reprezentacją Policji, a drużyną „Reszty
Świata”, w której zagrali m.in. libiąscy samorządowy na czele z Burmistrzem Libiąża
Jackiem Latko.
Oczywiście w organizowanych konkursach i
turniejach dzieci wygrywały nagrody. I tak w
rywalizacji mikstów siatkarskich tryumfowali Karolina Stój i Mateusz Bojak, II miejsce
zajęli Klaudia Śniadek i Bartosz Wątroba, III
Ewelina Szumniak i Dawid Majcherek, a IV
Anna Kępa i Piotr Jedynak.
W turnieju piłkarskim zwyciężyła drużyna
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Oddzia-
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- KURIER LIBIĄSKI Bohater II wojny światowej z Libiąża
Wyjątkowe wydarzenie związane z Libiążem,
w którym splatają się wątki odnalezionej po
latach rodziny i losy bohatera wojennego pochodzącego właśnie z Libiąża, miało miejsce
28 czerwca w Urzędzie Miejskim w Libiążu.
Na zaproszenie Burmistrza gościli w naszym
mieście potomkowie Ludwika Mołaty, libiążanina urodzonego w 1918 roku, który walczył w czasie drugiej wojny światowej jako
pilot lotnictwa polskiego i brytyjskiego.
Ta piękna i zupełnie nieznana historia wyszła
na jaw dzięki córce Ludwika Mołaty Barbarze Boles – Davis, która goszcząc w Polsce na
wakacjach w Zakopanem, postanowiła odszukać rodziny swojego ojca.
- W tym celu przyjechałam do Libiąża i poszukiwania rozpoczęłam w tutejszej Parafii. Było
to o tyle trudne, że zupełnie nie znałam języka
polskiego. Niestety, nigdzie w księgach nie
widniało nasze rodowe nazwisko. Na szczęście na fotografiach kucharka rozpoznała siostrę naszego ojca – wspomina.
Tak doszło do wzruszającego spotkania ze
Stanisławą Koczur, 90-letnią obecnie mieszkanką Libiąża.
- Przez wiele lat nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Po wojnie Ludwik Mołata tylko raz odwiedził Libiąż w latach sześćdziesiątych. Pierwszym punktem jego wizyty był posterunek SB
w Chrzanowie, tak władza ludowa witała wtedy bohaterów wojennych – wspomina wujka
obecny na spotkaniu Ludwig Łapuszek.

Ekowiosna 2011
„Bajka o Jasiu śmieciarskim”, „Przyroda budzi się do życia” czy „Ziemia w twoich rękach”, to tylko niektóre z tytułów teatralnych
spektaklów ekologicznych, jakie można było
zobaczyć 20 maja br. w Libiążu, w ramach
XI Wojewódzkiego Przeglądu Przedstawień
i Krótkometrażowych Filmów Ekologicznych. Na scenie Libiąskiego Centrum Kultury
zaprezentowało się 8 zespołów teatralnych
z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu
Małopolski. Wyświetlono także film ekologiczny autorstwa libiąskich gimnazjalistów
Marty Mańki i Krzysztofa Bolka zatytułowany „Leśny piknik”. Konkursowe przedstawienia oceniało jury w składzie: przewodnicząca – Małgorzata Wrześniewska – zastępca
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
w Trzebini, Bożena Szumniak - pracownik
Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Chrzanowie, Anna Piwczyk
– asystent kierownika Biura Lokalnej Grupy
Działania Partnerstwo na Jurze oraz Bożena
Kikla – kierownik Działu Merytorycznego
Libiąskiego Centrum Kultury.
W kategorii dzieci przedszkolnych pierwsze
miejsce przyznano Teatrzykowi „Ekoludki” z
Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu za przedstawienie pt. „Ratujmy ziemię”, przygotowane przez
Katarzynę Gaudyn i Romualdę Skibę. Drugą
nagrodę zdobył spektakl „W bajkowym lesie”
Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu,
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Brata serdecznie wspomina także siostra
Stanisława Koczur. – Byliśmy w dzieciństwie bardzo zżyci. Ludwik uczył się bardzo dobrze i bardzo pragnął kształcić się
dalej, ale inaczej chcieli rodzice. Razem
pracowaliśmy przy sadzeniu lasów. Potem wstąpił on do związku strzeleckiego,
a stamtąd był już jeden krok do wojsk
lotniczych. Jego jednostką był Kraków,
skąd dwukrotnie przeleciał nad LibiąNiezwykle cenna historycznie fotografia przedstawiażem, raz na tyle nisko, że można go było
jąca L. Mołatę z Generałem Władysławem Sikorskim.
rozpoznać. Służąc w lotnictwie doczekał
dując samolotem u brzegów Wielkiej Brytanii
II wojny światowej. Walczył w kampanii
wrześniowej, następnie uciekał z Polski przez i wracając z misji uszkodzonym samolotem.
Rumunię do Anglii, gdzie zaciągnął się do Za swoje osiągnięcia został odznaczony orderem Virtuti Militarii przez samego generała
polskiego dywizjonu bombowego 305.
W czasie swojej kariery wojskowej wykonał Sikorskiego i awansowany do rangi Kapitana.
ponad 40 lotów bojowych, podczas których Trzykrotnie otrzymał też Krzyż Walecznych.
bombardował obiekty militarne na terenie W latach 1942-43 został przeniesiony do KaNiemiec. Dwukrotnie otarł się o śmierć, wo- nady, gdzie szkolił pilotów w szkole lotniczej.
Tam też założył rodzinę. Zmarł w wieku 49
lat. Jego losy udokumentowały w formie pamiątkowego albumu wydanego w Kanadzie
jego dzieci: Barbara Boles – Davis, Patricia
Janina Mołata-Leaver oraz syn Richard Lewis
Mołata. Córka Barbara interweniowała nawet
w ministerstwie rządu brytyjskiego, skąd ma
oficjalne potwierdzenia dokonań swojego
ojca. Goszcząc w Libiążu krewni Ludwika
Motały podarowali na ręce Wiceburmistrza
Jarosława Łabęckiego wspomniany album o
swoim ojcu dla społeczności gminy Libiąż.
pod kierunkiem Beaty Bieli i Barbary Augustyniak.
Trzecie miejsce zdobyło przedstawienie
„Przyroda budzi się do życia” w wykonaniu
Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oświęcimiu
w reżyserii Aleksandry Bigaj i Anny Szeląg. Wśród uczniów szkół podstawowych
tryumfowała Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Racławicach za przedstawienie słowno-muzyczne „Z prochu i żebra” (scenariusz: Adam Szafraniec, opiekun:
Agata Skotniczna), drugie miejsce przyznano Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława
Barana „Bolka” w Libiążu za spektakl „Jaś
i Małgosia – bajka ekologiczna”, a trzecie
zdobył Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie za przedstawienie
„Ziemia w Twoich rękach” pod kierunkiem
Urszuli Englert i Ewy Sulikiewicz. Przyznano też indywidualne wyróżnienia aktorskie.
Spośród przedszkolaków otrzymali je: Michał Małecki z Miejskiego Przedszkola nr 16
w Oświęcimiu za rolę „Jasia” w przedstawieniu „W bajkowym lesie”, Gracjan Oleksiewicz z Przedszkola
Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu
za rolę „Narratora” w przedstawieniu pt. „Ratujmy ziemię”,
a także Maja Wysoczańska za
rolę „Deszczyku” oraz Natalia
Stankiewicz za rolę „Słonka”
z Miejskiego Przedszkola nr 17
w Oświęcimiu za grę w spek-

taklu „Przyroda budzi się do życia”. Najlepszymi aktorami wśród uczniów szkół podstawowych uznano Kamila Zmysło ze Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławicach za rolę „Pana Boga” w przedstawieniu „Z prochu i żebra”, Aleksandrę Babiuch
ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławicach za rolę popisy wokalne i
narrację w przedstawieniu „Z prochu i żebra”,
a także Olgę Matysik ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Libiążu za rolę „Czarownicy” w przedstawieniu „Jaś i Małgosia”.
Tradycyjnie najlepsze grupy teatralne i wyróżniający się aktorzy otrzymali atrakcyjne
nagrody rzeczowe ufundowane przez hojnych
sponsorów, którymi byli Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Urząd Miejski w Libiążu –
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Libiążu, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo na Jurze, Firma JUKO S.C. skup surowców wtórnych w Libiążu oraz Nadleśnictwo
Chrzanów.
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- WIEŚCI SZKOLNE Jubileusz Szkoły Nr 1 w Libiążu

Sześćdziesięciolecie powstania świętowała w
tym roku szkoła, w której mieści się obecnie
Gimnazjum Nr 1 w Libiążu. Rocznicowe obchody odbyły się 29 września.
Cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi
gośćmi, byłymi pracownikami, rodzicami uczniów i absolwentami najpierw wzięła udział we
Mszy Świętej, a następnie w okolicznościowej
akademii w Libiąskim Centrum Kultury, gdzie
zaprezentowano historię szkoły, archiwalne
fotografie i wspomnienia byłych dyrektorów
szkoły. Wspomnienia i zdjęcia zakręciły łzę w
niejednym oku, a czasem rozśmieszyły.
Szczególna rola przypadła odnalezionej w archiwum relacji porucznika Andrzeja Harata
o działalności Armii Krajowej na naszym terenie
w czasie II Wojny Światowej. W trakcie uroczystości Pani Dyrektor Ewa Kowalska przekazała
te zapiski potomkom por. A. Harata.
Kolejnym punktem programu był znakomity
musical „Upiór w operze” w wykonaniu uczniów z klasy 3a i 3c pod kierunkiem Izabeli Zatyki – Świstak. Pomysł na program artystyczny
zaczerpnięto ze znalezionej na strychu szkoły
gazety z 1926 r., na której okładce była informacja o premierze opery pt. „Upiór w operze”.
Brawurowo zagrany „Upiór w operze” wzbudził
niemały entuzjazm widzów.
Dyrekcja Gimnazjum pragnie podziękować
wszystkim pracownikom szkoły, obecnym
i dawnym za trud i zaangażowanie w naukę i wychowanie kilku pokoleń libiąskiej młodzieży.

Gminna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu

„Twoje zdrowie w Twoich rękach”- pod tym hasłem w dniu 29 marca br. odbyła się IX
Gminna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu dla szkół podstawowych, organizowana rokrocznie
przez Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu. Uczestnikami olimpiady były 3-osobowe drużyny z 5 szkół podstawowych gminy Libiąż. Uczniowie z klas III
mieli do wykonania 10 zadań, w których musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami na
temat zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, szkodliwości palenia papierosów. Natomiast uczniowie reprezentujący klasy VI zmagali się w 5 profilaktycznych konkurencjach.
Dobra współpraca w grupie wzmacniała pozytywne zachowania uczestników oraz poczucie
ich wartości. W kategorii klas III pierwsze miejsce zdobył Zespół Szkół w Żarkach, drugie
miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2, trzecie miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoła Podstawowa Nr 3, a czwarte miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Gromcu. W kategorii klas VI zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 2, drugie miejsce
zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Żarkach, trzecie – Szkoła Podstawowa Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Szkoła Podstawowa
nr 3 i Zespół Szkolno-przedszkolny w Gromcu.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Burmistrza
Libiąża.

Śpiewające przedszkolaki

„Na cztery i na sześć”, „Maszeruje wiosna”, „Leśne duszki”, „Jesteśmy jagódki”,
„Lato płynie do nas”. Takie i inne piosenki zaśpiewali uczestnicy Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może…”, zorganizowanego 10 maja 2011 r.
w Libiąskim Centrum Kultury. Przedszkolaki zaprezentowały nie tylko swoje umiejętności wokalne, ale także fantazyjne stroje obrazujące tematykę wykonywanych piosenek. Wśród dziewiętnaścioro uczestników najlepiej oceniono Bartłomieja Niedzielaka z
Przedszkola Samorządowego nr 1 i Weronikę Świstak z Przedszkola Samorządowego nr
2. Drugie miejsca przyznano wspólnie Krystianowi Jastrzębskiemu (PS nr 4) oraz Annie
Bigaj (PS nr 4). Trzecie miejsce zdobyła Karolina Tekieli (PS nr 2), natomiast wyróżnienia przypadły Wiktorii Czekaj, Adriannie Malik (obie PS nr 4), a także Zuzannie Deji (PS
nr 1). Wszystkim laureatom konkursu nagrody wręczył Wiceburmistrz Libiąża – Jarosław
Łabęcki.

Ekologiczni uczniowie

Ogólnopolski sukces Kasi

Gimnazjalistka z Libiąża została laureatką
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Uczennica Gimnazjum nr 1 w Libiążu
– Katarzyna Gregorczyk wygrała w konkursie
dla gimnazjalistów „Dorastamy – Rozumiemy
– Pomagamy”, wygrywając nagrodę główną
tegorocznej edycji kampanii, którą odebrała z rąk organizatorów na spotkaniu laureatów
w Warszawie, w Centrum Olimpijskim w dniu
15 września 2011 r.
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Placówki oświatowe z terenu gminy Libiąż wzięły udział jesienią w II edycji Konkursu
„Chroń środowisko - zbieraj makulaturę”. Łącznie z terenu gminy zebrano prawie 25 ton
makulatury, którą odbierała libiąska firma „JUKO”.
Podsumowanie konkursu miało miejsce w Libiąskim Centrum Kultury. W kategorii najlepsze przedszkole najwięcej makulatury zebrało Przedszkole Samorządowe nr 1w Libiążu z
wynikiem 15,44 kg makulatury przypadającej na jednego przedszkolaka. Najlepszą grupą
przedszkolną okazała się Grupa
II z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Libiążu z wynikiem
29,32 kg makulatury przypadającej na osobę, a najskuteczniejszym przedszkolakiem została
Natalia Rams z PS nr 1 w Libiążu z wynikiem 339,5 kg.
W kategorii szkół najwięcej
makulatury zebrała Szkoła
Podstawowa nr 3 w Libiążu z
wynikiem 18,95 kg makulatury przypadającej na ucznia.
Najlepsza klasą została VI b
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Libiążu z wynikiem 38,14 kg /
1 ucznia. Najlepszym uczniem
z wynikiem 825 kg zebranej
makulatury została Maria Szkaradek z Gimnazjum nr 1.
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- SPORT Wicemistrzowie Polski z Libiąża

W dniu 21 czerwca 2011 r. libiąski magistrat odwiedzili srebrni
medaliści Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Młodzików – drużyna,
wśród której znaleźli się zawodnicy z Gminy Libiąż. Burmistrz Libiąża
gratulując sukcesu podziękował piłkarzom ręcznym za wspaniały
wyczyn, podkreślając, iż drużyna trenera Michała Gacka zagrała
w Dźwirzynie wspaniały turniej, co odbiło się głośnym echem w całym
powiecie chrzanowskim i okolicach. Wręczając okolicznościowe upominki, zachęcał do dalszej pracy i życzył kolejnych sukcesów. - Mam
nadzieje, że realizowany przez Gminę Libiąż program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych, będzie również służył Wam w waszych
codziennych treningach – powiedział Burmistrz.
Kadra Wicemistrzów Polski to:
Trenerzy: Michał Gacek, Marcin Majewski, Leszek Dziubiński
Zawodnicy: Kamil Dziubiński, Kacper Majewski, Bartosz Skiba,
Łukasz Głowicki, Mateusz Buzdygan, Marcin Górkowski, Michał
Likus, Aman Salim, Jakub Książek, Jakub Służałek, Piotr Wycisk,
Jan Orlicki, Tomasz Kowal, Patryk Kurdziel, Jakub Lignar, Krystian
Wierzbic, Karol Głownia, Łukasz Dudek

Gospodarze najlepsi

307 zawodników z 14 klubów rywalizowało 27 listopada w libiąskiej Hali Sportowej w Turnieju Andrzejkowym Otwartych Mistrzostw Małopolski w Akrobatyce Sportowej.
Organizatorem zmagań młodych sportowców, którzy zjechali niemal z całej południowej Polski był Burmistrz Libiąża Jacek Latko
i Libiąskie Centrum Kultury. Licznie zgromadzona publiczność
mogła podziwiać wspaniałe umiejętności młodych akrobatów rywalizujących m.in. w konkurencjach skoków na ścieżce, ćwiczeniach zespołowych i skoków na trampolinie. Tradycyjnie znakomicie w zawodach zaprezentowali się zawodnicy Sekcji Akrobatycznej LCK, którzy okazali się bezkonkurencyjni w klasyfikacji
drużynowej. Indywidualnie libiąscy akrobaci stawali na podium
18 razy. Podopieczni trenerów Marka Starczyńskiego i Krzysztofa Czyża zdominowali zwłaszcza konkurencję skoków na ścieżce
chłopców w klasie III, gdzie najlepszy okazał się Michał Kosowski, przed Damianem Wikarem, Filipem Nowakiem i Jakubem
Siutą. Pierwsze miejsca zajęły także rywalizujące w skokach na
ścieżce Zuzanna Cebula (klasa młodzieżowa do 8 lat), Aleksandra
Łęczyńska (skoki w klasie III) i Gabriel Klimek (kl. II chłopców).
W skokach na trampolinie z zawodników sekcji akrobatyki LCK
najlepiej wypadły Julia Kowalik, która wygrała w klasie młodzieżowej przed Zuzanną Cebulą, a także Wiktoria Szatan, zwyciężczyni w klasie III, gdzie kolejne miejsca na podium również przypadły
reprezentantkom Libiąża Natalii Główczak i Julii Wróblewskiej.
W konkurencji skoków synchronicznych na trampolinie klasy III
najlepsze okazały się Julia Wróblewska w parze z Wiktorią Szatan,
przed Natalią Główczak i Klaudią Bielecką.
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Piłkarskie podsumowanie roku

Mogło być lepiej – takie słowa najlepiej podsumowują kończący się rok
2011 w wykonaniu seniorskich drużyn gminy Libiąż. Dobry debiutancki
sezon w szeregach trzecioligowców zaliczyła GKS „Janina” Libiąż,
natomiast runda jesienna drugiego sezonu w wykonaniu libiążan była
bardzo słaba. Na półmetku rozgrywek po 16 spotkaniach „Janina”
zajmuje miejsce tuż nad strefa spadkową, z 15 punktami i zaledwie 13
strzelonymi bramkami. W klubie doszło też do zmiany szkoleniowca
Wojciecha Skrzypka zastąpił Antoni Gawronek.
Nadwiślanin Gromiec zaliczył znakomity, zakończony awansem do
klasy okręgowej sezon w klasie A. Już w okręgówce podopieczni Roberta
Saternusa spisują się przyzwoicie, gromadząc na półmetku rozgrywek
21 puktów w 15 spotkaniach, co
pozwoliło im uplasować się na 7
miejscu po rundzie jesiennej.
LKS Żarki odżył po spadku z okręgówki i przejęciu drużyny przez
trenera Stanisława Dwornika. Podopieczni popularnego „Netzera”
w połowie sezonu zajmują bardzo
dobre 3 miejsce w chrzanowskiej klasie A ze stratą 6 punktów do lidera.
LKS Żarki może pochwalić się najskuteczniejszym atakiem rozgrywek
(40 goli). Klub doceniono także pod względem murawy, która w zgodnej opinii drużyn przyjezdnych przypominała zielony dywan i była zdecydowanie najlepsza w tej klasie rozgrywkowej, choć zapewne takiego
stanu murawy nie powstydziłby się niejeden drugoligowiec. Znakomity
stan odremontowanego w tym roku stadionu w Żarkach doceniły władze
Podokręgu Chrzanów, przyznając klubowi organizacje meczu finałowego
Pucharu polski na szczeblu lokalnym.

Maszeruj razem z nami!!

Para kijków, wygodny strój i obuwie,
a także dobry humor! Tylko tyle wystarczy by oddać się przyjemnym spacerom z kijkami w ramach powstałej
w Libiąskim Centrum Kultury sekcji
Nordic Walking. Od października pod
okiem wykwalifikowanego instruktora
kilkanaście osób spaceruje z kijkami po
gminie Libiąż.
- Rośniemy w siłę i coraz więcej osób
jest zainteresowanych taką formą aktywności. Jak na razie chodzą same Panie, dlatego czekamy na pierwszego odważnego Pana – wyjaśnia instruktor
Paweł Salawa.
- Maszerując po gminie Libiąż, czasami słyszymy jakieś docinki, ale na
szczęście Panie cechuje duża odwaga i pewność siebie, dlatego nie zwracamy na to uwagi. Chociaż też potrafimy się humorystycznie odgryźć. Gdy
maszerowaliśmy na terenie Grobli usłyszeliśmy od wędkarzy pytanie gdzie
mamy narty, więc odpowiedzieliśmy, że tam gdzie Panowie ryby…
Nordic Walking to popularny marsz z kijami pozwalający nie tylko zrzucić zbędne kilogramy, ale zadbać o kondycję, sprawność fizyczną i dobry
nastrój. Ta dyscyplina sportu jest najtańszą, najprostszą i bezpieczną formą
aktywności fizycznej. Wspieranie się na kijach powoduje uruchomienie niemal 90% układu mięśniowo-szkieletowego, a także 30% odciążenie stawów
w porównaniu z tradycyjnym marszem. Tego typu aktywność fizyczna jest
powszechnie zalecana przez lekarzy jako najbezpieczniejsza forma rehabilitacji ruchowej. Jest polecana dla osób w każdym wieku i z różnorodnymi
schorzeniami. Pomaga w bólach kręgosłupa, poprawia krążenie i obniża
cholesterol. Nordic Walking jest fantastyczną formą rozwijania życia towarzyskiego i zawierania nowych znajomości. Zachęcamy więc do takiej
aktywności fizycznej!! W Libiążu wiele osób uprawia tę dyscyplinę, dlatego
gorąco zachęcamy do dołączenia do naszej grupy, zwłaszcza, że warunki położenia naszego miasta pozwalają na aktywny wypoczynek na łonie natury.
Otaczające nas lasy zawierają mnóstwo ścieżek, atrakcyjnych tras i miejsc.
Skorzystajmy z tych dobrodziejstw i stwórzmy razem klub aktywnych!!
Zajęcia w LCK odbywają się we wtorki o godz. 9:00 (grupa poranna)
i 16:00 (grupa wieczorowa). Od stycznia na zajęcia obowiązywać będzie
karnet miesięczny w cenie zaledwie 10,00 zł.
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- KURIER LIBIĄSKI Święto Niepodległości w Libiążu

Oryginalnie, radośnie i patriotycznie świętowano w Libiążu 93 rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pierwszym akcentem obchodów była
Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Przemienienia
Pańskiego w Libiążu, uświetniona przez Orkiestrę Górniczą ZG „Janina” i
libiąski chór „Bell Canto”, z udziałem: władz samorządowych gminy Libiąż na
czele z Burmistrzem Jackiem Latko, Wiceburmistrzem Jarosławem Łabęckim
i Przewodniczącą Libiąskiej Rady Miejskiej Bogumiłą Latko, Posła na
Sejm RP Tadeusza Arkita, kombatantów, władz ZG „Janina”, pocztów
sztandarowych organizacji społecznych, reprezentantów stowarzyszeń,
placówek oświatowych z terenu gminy Libiąż. Po Mszy modlitwą i złożeniem
kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym
w Libiążu uczczono pamięć poległych w walce o niepodległą Polskę.
Wieczorem ponad 2000 osób wzięło udział w niepowtarzalnej Biesiadzie Patriotycznej zorganizowanej przez Libiąskie Centrum Kultury
przy partnerstwie Województwa Małopolskiego. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy był „Patriotyzm na sportowo”. Nie zabrakło
więc zarówno krajowych jak i lokalnych akcentów sportowych. Przed tak liczną publicznością zaprezentowali się przebrani w klubowe
stroje zawodnicy i trenerzy klubów i sekcji sportowych z terenu gminy Libiąż. Przybliżono sylwetki wyróżniających się sportowców z terenu
gminy Libiąż. Niezwykłe umiejętności piłkarskie pokazał libiążanin Paweł Budniak czołowy piłkarz pierwszoligowej futsalowej drużyny
Rekord Bielsko – Biała i Reprezentacji Polski. Ministerialnym tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wyrózniono dyrygenta libiąskich
chórów Canticorianie i Canticum Canticorum Piotra Ciułę od lat zaangażowanego w organizacje Biesiad Patriotycznych, a także dyrygenta
Orkiestry Górniczej ZG „Janina” Antoniego Mizię. Pokaz wspinaczki i konkurs przygotował zapalony alpinista ksiądz Janusz Grodecki
z Parafii pw. Św. Barbary w Libiążu. W rywalizacji wspinaczkowej zmierzyli się ze sobą Poseł Tadeusz Arkit i libiąski Radny Mirosław
Lipowski, a także Przewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie Krzysztof Zubik z nauczycielem z Gimnazjum nr 1 Kazimierzem Korczem.
Kolejną sportową atrakcją był symulator narciarski, dzięki któremu można było sprawdzić swoje zdolności jazdy na nartach na jednej
z tras z zawodów Alpejskiego Pucharu Świata. Z powodzeniem w konkursie tzw. „kapkowania”, czyli podbijania piłki nożnej na uwięzi poradziły
sobie Panie Bogumiła Latko, Helena Marchewka i Władysława Kopeć, które pokonały samego prezesa klubu GKS „Janina” Henryka Szyjkę.
Mecz piłkarski rozegrała także między sobą publiczność, przerzucając na stronę przeciwnika piłki plażowe. Wszystkie zawody odbywały się przy
ogłuszającym dopingu publiczności odzianej w szaliki kibica reprezentacji Polski, a wspomaganych przez chór Canticum Canticorum, Studio Tańca
Flash LCK i „klub aktywnego kibica”, który tworzyli uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz Zespołu Szkolno Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi
w Libiążu. Uczestnicy Biesiady zobaczyli też film o najważniejszych momentach w historii polskiego sportu oraz zostali poczęstowani przysmakami
kibica, czyli hot-dogiem i pepsi. Oczywiście nie zabrakło elementów narodowych, na które tradycyjnie złożył się hymn Polski i pieśni patriotyczne.
Mieszkańcy gminy Libiąż po raz kolejny potwierdzili, że potrafią w radosnej i patriotycznej atmosferze uczcić święto niepodległości, a najlepiej
podsumował to goszczący na Biesiadzie Senator Janusz Sepioł: - Dziś Warszawa pokazała jak świętować nie należy, natomiast Libiąż pokazuje jak
to świętowanie powinno wyglądać. Może dlatego Polskę można porównać do obwarzanka bo to co najlepsze jest na zewnątrz.
Tradycyjnie już udział w libiąskiej Biesiadzie Patriotycznej wzięli Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, przedstawiciele
władz samorządowych sąsiadujących z Libiążem gmin.
Tak duże przedsięwzięcie organizacyjne nie było by możliwe bez wsparcia innych podmiotów. Dlatego też Burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz
Libiąskie Centrum Kultury składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia i uświetnienia tych
uroczystości, w tym szczególnie Partnerowi Przedsięwzięcia: Samorządowi Województwa Małopolskiego; Starostwu Powiatowemu w Chrzanowie;
Chórowi Canticum Canticorum na czele z Dyrygentem Piotrem Ciułą; Anecie Gwóźdź i pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu;
Orkiestrze Dętej ZG „Janina”; Klubowi Seniora 50 Plus z Libiąża; Księdzu Januszowi Grodeckiemu z parafii pw. Św. Barbary w Libiążu; wszystkim
zespołom i klubom sportowym z terenu gminy Libiąż; Kołom Gospodyń Wiejskich z Libiąża,
Gromca i Żarek; Ochotniczym Strażom Pożarnym z gminy Libiąż; Restauracji Cafe Club „Nata”;
Kurier Libiąski
Centrum Wypoczynkowo – Rozrywkowemu „Czarny Groń” z miejscowości Rzyki; Pszczelarzom;
Informator Gminny
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie; Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu i
Wydawca:
Gimnazjum nr 1 w Libiążu. Sponsorami XIII Libiąskiej Biesiady Patriotycznej były Firmy „Megalo”
Libiąskie Centrum Kultury ul.
S.J. R. Jonkisz, A. Wierzba oraz „NS-POL” Biuro Ochrony Osób i Mienia w Libiążu.
Górnicza 1, 32-590 Libiąż,
tel. 0-32 627 3708, 032 627 3710,
fax: 032 624 2060
e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Redaktor naczelny:
Paweł Salawa
Współpraca: Wydział Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Libiążu,
Skład: Paweł Salawa
Druk: LCK
Redakcja zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian i skracania
tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść
ogłoszeń, reklam i listów redakcja
nie odpowiada.
Ogłoszenia i reklamy przyjmowane są w Libiąskim Centrym
Kultury w pokoju nr 7 codziennie
w godzinach 7:00-15:00.
„Kurier Libiąski” w internecie:
www.lck.libiaz.pl
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Projekt „Rozwój aktywnych form integracji
w Gminie Libiąż” współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu
w dniu 28 grudnia 2011r. organizuje Warsztat
integracyjny - podsumowujący realizację Programu
Aktywności Lokalnej w 2011 roku.
W 2011 roku zrealizowano następujące działania:
 warsztaty motywacyjno- integracyjne,
 warsztaty kompetencji psychospołecznych,
 warsztaty z zakresu animacji lokalnej,
 spotkania ze specjalistami o charakterze edukacyjnym, społecznym, prozdrowotnym w Punkcie
Aktywności Obywatelskiej,
 działania środowiskowe m.in. impreza integracyjna
o charakterze środowiskowym, wyjazd integracyjno
- edukacyjny dla uczestników projektu i ich rodzin.
 Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu.
Warsztat organizowany jest dla uczestników
Programu Aktywności Lokalnej ich rodzin, przyjaciół,
oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.
Podczas spotkania przeprowadzony zostanie
konkurs z nagrodami i rozdane będą certyfikaty
ukończenia PAL.
Jednocześnie informujemy, że od 2
stycznia 2012 roku rozpoczyna się rekrutacja do
kolejnej edycji projektu „Rozwój aktywnych form
integracji w Gminie Libiąż”.
Informacje można uzyskać w Klubie Integracji
Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w
Libiążu budynek MCM, poziom -1, pok. Nr 15 lub
pod numerem telefonu 32 627 78 25 wew. 36.

Świąt wypełnionych radością
i miłością, niosących spokój
i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie
marzenia, pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia życzą
Dyrektor i Pracownicy
Libiąskiego Centrum Kultury

Restauracja „NATA”
zaprasza na

Bal Sylwestrowy

Zagra zespół Multiband z Krakowa

cena 370 zł/pary

Libiąż, ul. 1 Maja 13 B
tel. 32 627 72 28, 627 46 22

człowiek – najlepsza inwestycja

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
konsultantom i klientom Oriflame pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby te święta były
dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym
w spokoju i radości wśród rodziny i przyjaciół
Złoty Dyrektor Klubu Oriflame
Krystyna i Andrzej Kawałek
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tel. 32 627 15 22, kom.
15501 259 376

życzą - Prezes i Dyrekcja
Firmy Kryształowy Świat®

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim przedsiębiorcom i mieszkańcom Libiąża,
spokojnych i radosnych chwil, rodzinnego ciepła
oraz wielu sukcesów i spełnienia oczekiwań
w nadchodzącym Nowym Roku 2012
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