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- WIEŚCI  Z GMINY -

Termo – sukces!
Pozytywnie zmienia się oblicze Libiąża. W większości bu-
dynków należących do libiąskiego samorządu trwają końcowe 
prace termomodernizacyjne. 
- Nie dało się uniknąć uciążliwości towarzyszących takiemu 
rodzajowi prac, ale widoczny efekt zewnętrzny w postaci od-
nowionych elewacji oraz większy komfort przebywania w tych 
budynkach jest z pewnością odczuwalny – komentuje Bur-
mistrz Libiąża Jacek Latko. – Warto nadmienić, że podobne 
inwestycje wykonują także prywatne podmioty, czyniąc w ten 
sposób naszą gminę coraz piękniejszą.
Realizowane przez libiąski samorząd zadanie inwestycyj-
ne pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznych na terenie Gminy Libiąż” jest dofinansowane w 
formie dotacji i pożyczki w ramach Systemu Zielonych Inwe-
stycji. Stosowna umowa została podpisana 6 czerwca 2012 r. 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z siedzibą w Warszawie. Całkowity koszt tej inwesty-
cji jest szacowany na 8 413 740,00 zł, z czego kwota dotacji to 
aż 2 301 604,00 zł, a kwota pożyczki 4 903 213,00 zł. Pozosta-
ła kwota to wkład własny gminy Libiąż. 
Ta sztandarowa inwestycja naszej gminy na lata 2012-2013 
przyczynia się do kompleksowego rozwiązania problemów 
funkcjonowania infrastruktury budynków użyteczności pub-
licznej. Dzięki niej zmniejsza się zużycie energii, a tym sa-
mym rachunki za ogrzewanie i prąd. Termomodernizacja to 
także jeden z najefektywniejszych ekologicznych sposobów 
na ograniczanie emisji dwutlenku węgla. 
Ta wielka inwestycja na skalę całej gminy Libiąż obejmuje 
budynki Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 2 wraz 
z Przedszkolem Samorządowym nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkolno - Gim-
nazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum nr 1, 
Przedszkola Samorządowego nr 2, Przedszkola Samorządowe-
go nr 4, Miejskiego Centrum Medycznego, Libiąskiego Cen-
trum Kultury, siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej Moczydło, 
Zespołu Szkół i Domu Kultury w Żarkach, a także Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Gromcu. 
W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Libiążu prace związane 
z termomodernizacją rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego 
roku. Obecnie trwa ostatni etap ocieplania budynku. 
- Prace w naszym przedszkolu rozpoczęły się od wymiany okien. 
Tuż przed świętami w grudniu przystąpiono do wymiany cen-
tralnego ogrzewania. Najintensywniejsze prace przebiegały w 
weekend, a całość przebiegła na tyle sprawnie, że dzieci prak-
tycznie w ogóle tego nie odczuły. Sami rodzice wyrażali zdzi-
wienie, gdyż przyprowadzając i odprowadzając swoje pocie-
chy do przedszkola nie zauważyli, że wszystkie prace wewnątrz 

budynku już zostały zakończone – relacjonuje dyrektor placów-
ki Bernadetta Mańka. - Jak to przy pracach remontowych było 
trochę kurzu, ale tak prowadziliśmy zajęcia by wszelkie pra-
ce przebiegały z dala od dzieci. Na przykład na czas remontu 
dwóch naszych sal w nowej części w Szkole Podstawowej nr 2, 
zerówkowiczów przenieśliśmy na teren przedszkola. 
O tym jak po remoncie zmieniło się oblicze placówki najlepiej 
mówią dzieci. – Teraz w przedszkolu jest fajniej, bo jest cieplej 
– stwierdza Zuzia Obrzud. Marcinek Waligóra dodaje: - Jest 

ciepło i kolory są ładne. Z kolei Agnieszka Sitek zwięźle pod-
sumowuje: - Jest teraz lepiej u nas w przedszkolu. 
- Spełniło się nie tylko moje marzenie. Termomodernizacje 
odczuliśmy wszyscy, zwłaszcza w holu na piętrze, gdzie dzieci 
mają gimnastykę. Dotychczas mogliśmy osiągnąć tam tempe-
raturę 16 stopni Celciusza, teraz mamy aż o pięć stopni więcej! 
– cieszy się Bernadetta Mańka. 
Obecnie wykonywany jest drugi etap termomodernizacji. W 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gromcu, wymieniono pu-
staki szklane w sali gimnastycznej, docieplono ściany wraz 
z wymianą okien. Zakończone zostały prace w  Przedszkolu 
Samorządowym nr 2, gdzie wymieniono drzwi wraz z oknami 
oraz docieplono ściany i stropodach.
W budynku Libiąskiego Centrum Kultury do wykonania zo-
stały jeszcze końcowe prace związane z wymianą instalacji 
centralnego ogrzewania oraz modernizacją węzła cieplnego.
Z kolei w Szkole Podstawowej nr 3  zakończono wymianę 
okien i drzwi.  Przedszkole nr 4 „Kubusia Puchatka”  ma także 
odnowioną i ocieploną elewację oraz nowe okna i drzwi. Ak-
tualnie kończone są tam prace związane z wymianą instalacji 
centralnego ogrzewania. Największym placem budowy były 
budynki Zespołu Szkolno Gimnazjalnego z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Libiążu, gdzie wymieniono okna i drzwi oraz 
docieplono ściany budynków oraz salę sportową. Zaawanso-
wane prace związane z dociepleniem przebiegają na połączo-
nych obiektach Szkoły Podstawowej nr 2  i Przedszkola Samo-
rządowego nr 1. 
Sprzyjająca pogoda umożliwiła również wcześniejsze przystą-
pienie do prac na obiektach Domu Kultury w Żarkach, OSP 
Moczydło, Miejskiego Centrum Medycznego  w Libiążu oraz 
Urzędzie Miejskim w Libiążu, gdzie wymieniono okna oraz 
drzwi, a także docieplono stropodachy. W Gimnazjum nr 1 
wykonano wymianę drzwi oraz ocieplono stropodach, obecnie 
trwają prace związane z ocieplaniem. 
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Inwestycja oszczędnościowa
Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w gminie Libiąż powstała 
studnia głębinowa. Jej budowę uzasadniały wysokie rachunki za wodę. 
- Samo podlewanie murawy na naszym stadionie w okresie letnim to koszty rzędu 
30 - 40 tysięcy złotych. Powstanie studni pozwoli nam na takie właśnie oszczęd-
ności. Jej budowa pochłonęła kwotę prawie 80 tysięcy złotych. Liczymy jednak, 
że w ciągu dwóch lat inwestycja powinna się spłacić - wyjaśnia burmistrz Jacek 
Latko. 
Woda ze studni głębinowej ma za zadanie zaopatrywać obiekty MORS w okresie 
od 15 kwietnia do 15 października. Jej głębokość to 35 metrów, obudowę stano-
wią betonowe kręgi zbrojone o średnicy 120 cm. Dno pokrywa wylewka beto-
nowa, a obudowę powierzchniową stanowi zabezpieczona przykrywa z włazem. 

Wyposażona jest w pompę głębinową z rurociągiem tłocznym i urządzenie rejestrujące pobór wody. Wykonania tego urządzenia 
wodnego, pobierającego wody głębinowe do zaopatrzenia MORS wraz z odpowiednim odwiertem, podjęła się firma Hydroel z 
miejscowości Zagrzany. 

- KURIER LIBIĄSKI -

Hit w Libiążu!
Już wkrótce mieszkańcy gminy Libiąż zyskają nową możliwość aktywnego wypoczynku. Na terenie Miejskiego Ośrodka 
Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Piłsudskiego w Libiążu planowana jest budowa Wodnego Placu Zabaw. To miejsce ma stanowić 
połączenie urządzeń z klasycznego placu zabaw oraz wymyślnych natrysków wodnych takich jak m.in. tęcza wodna, węże, 
czy tryskające wodą kwiaty. Plac zostanie podzielony na część przeznaczoną dla najmłodszych dzieci z zabawkami łagodniej 
wyrzucającymi wodę oraz część dla nieco starszych. W pełni zautomatyzowane rozwiązania łączące w sobie różnorodne, naturalne 
ruchy wody, zapewniają jednocześnie bezpieczne środowisko rekreacyjne. Całość placu zostanie wyłożona antypoślizgową 
posadzką, a wokół niego staną specjalne, odporne na wilgoć ławeczki. Ta wspaniała forma rekreacji zapewni całym rodzinom 
wspaniałą zabawę! 
- Inwestycję planujemy rozpocząć w tym roku kalendarzowym. Jednak z uwagi na procedury przetargowe dla mieszkańców 
będzie dostępna dopiero w sezonie letnim 2014. Myślę jednak, że warto czekać na tak atrakcyjną formę wypoczynku – wyjaśnia 
Burmistrz Libiąża Jacek Latko. 

Defibrylatory dla libiąskich jednostek

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Libiąż, 
Burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Libiążu Bogumiła Latko przekazali na ręce Sławomira Lubonia 
- Prezesa Zarządu Miejskiego Centrum Medycznego w Libiążu defi-
brylator LIFEPAK 1000. Identyczny sprzęt trafił br. do strażaków z 
OSP Libiąż.  
- W szeregach tej jednostki działa znakomicie zorganizowany Za-
stęp Ratownictwa Medycznego, który zapewnia podstawową opiekę 
medyczną podczas niemal wszystkich wydarzeń w naszej gminie. 
Urządzenia trafiły więc w jak najbardziej powołane ręce. Dla nas 
wszystkich oznacza to po prostu zwiększenie naszego bezpieczeństwa 
zdrowotnego – argumentuje Burmistrz Libiąża Jacek Latko. 
Defibrylator to urządzenie, które oddziałuje na mięsień sercowy prą-
dem stałym o odpowiedniej mocy, umożliwiając sercu powrót do nor-
malnej pracy. W wielu przypadkach może zatem uratować zdrowie, a 
nawet życie osoby, u której nastąpiły zaburzenia pracy serca. Wartość przekazanego urządzenia wynosi 8.747,82 zł za sztukę.

nieco smutny widok dzisiejszego brodzika zastąpi kolorowy plac z urządzeniami do wodnej zabawy
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Kurier Libiąski: Panie Burmistrzu miarą poprawiającej 
się sytuacji finansowej gminy Libiąż jest między innymi 
zmniejszenie wskaźnika zadłużenia?

Burmistrz Libiąża Jacek 
Latko: Rzeczywiście od lat 
nie mieliśmy tak dobrego 
budżetu, a miarą jego oce-
ny jest aż 13% wskaźnik 
wydatków inwestycyjnych 
oraz wzrost dochodów o 
kwotę ponad 2 milionów 
złotych. Faktycznie oprócz 
spłaty bieżącego zadłuże-

nia, zaplanowaliśmy środki rzędu 1,5 mln złotych na wcześ-
niejszą spłatę innych zobowiązań. 
Co zatem jest najważniejszym zadaniem samorządu w bie-
żącym roku? 
Przede wszystkim kładziemy nacisk na kontynuacje rozpoczę-
tych wcześniej zadań na terenie całej gminy, a najważniejszym z 
nich pozostaje dokończenie największego przedsięwzięcia jakim 
jest termomodernizacja trzynastu budynków użyteczności pub-
licznej. Na pierwszy rzut oka budynki te zyskały nowy atrakcyj-
ny wygląd, a poprzez docieplenie ścian i dachów, modernizacje 
systemu grzewczego i wymianę drzwi wraz ze stolarką okien-
ną, docelowo mają być tańsze w utrzymaniu, co da nam realne 
oszczędności i zwrot inwestycji w dłuższej perspektywie. 
Gminę Libiąż od lat charakteryzuje wieloaspektowość in-
westycji. W innych obszarach samorząd też poczyni zna-
czące działania w tym kierunku?
Staramy się poprawiać jakość życia mieszkańców odpowiada-
jąc na ich potrzeby. Jedną z nich są brakujące miejsca posto-
jowe. Największą inwestycją w tym kierunku będzie budowa 
parkingu przy Kościele Przemienienia Pańskiego w Libiążu. 
Powstanie tam parking na 100 miejsc postojowych samocho-
dów osobowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych wraz 
z przebudową muru do bezpośredniego wejścia na teren koś-
cioła. Zakończony zostanie parking przy ul. Urzędniczej w Li-
biążu. Planujemy również zmiany w planie zagospodarowania 
przestrzennego na terenie osiedla Flagówka. Jego celem jest 
powstanie kolejnych miejsc postojowych. W dalszym ciągu 
będziemy też modernizować i doposażać gminne place zabaw 
dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 
W planach inwestycyjnych są też przewidziane znaczne 
środki na przebudowę infrastruktury drogowej. Jak zosta-
ną one rozdysponowane?
Oprócz budowy tak potrzebnych parkingów, nie zapominamy 
również o drogach. W tym roku zakończymy budowę dro-
gi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Wolności. 

Ponadto planujemy budowę drogi wewnętrznej od ul. Oświę-
cimskiej przy nowopowstającym markecie firmy „Netto”. Zmo-
dernizujemy również drogi wewnętrzne od ulic Jaworowej, 
Ks. Pieli i Rouvroy. Chcemy także przebudować ul. Lotosu w 
Żarkach oraz chodniki przy ul. 1 Stycznia i Słowackiego wraz 
z przejściem dla pieszych. Rozpoczniemy budowę chodników 
przy ulicach Leśnej i Rouvroy. Będzie też modernizacja pobo-
cza wraz z odwodnieniem przy ul. Dąbrowskiego. Z naszego 
budżetu dołożymy również do współfinansowania utworzenia 
powiatowego systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych z 
ustalaniem wagi pojazdu. Oświetlenia doczeka parking przy ul. 
Księdza Pieli. Planujemy również rozbudowę sieci monitoringu 
w Libiążu oraz Domu Kultury.
Tradycyjnie nie zapomnieliśmy o sołectwach…
Oczywiście! Oprócz inwestycji termomodernizacyjnych w 
Gromcu planujemy m.in. zakończenie modernizacji świetlicy 
oraz wykonanie projektu parkingu przy powstającym kościele 
przy ul. Traugutta. W Żarkach zamierzamy m.in. wyremonto-
wać budynek klubu sportowego. Powstanie też parking przy 
tamtejszym Zespole Szkół.
W poprzednich latach nie brakowało działań w zakresie 
ochrony środowiska…
W tym roku będzie podobnie. Kontynuujemy roboty kanali-
zacyjne poprzez II etap budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Sikorskiego oraz dalsze dopłaty na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych. Przeznaczyliśmy 
też środki na wywóz odpadów azbestowo – cementowych i z 
prywatnych posesji na terenie gminy Libiąż wraz z ich unie-
szkodliwieniem. 
Szykuje się prawdziwy inwestycyjny hit!! Co nim będzie?
W miejscu wysłużonego brodzika na terenie Miejskiego 
Ośrodka Rekreacyjno Sportowego im. Solidarności 1980 w 
tym roku rozpocznie się budowa wodnego placu zabaw, z 
mnóstwem kolorowych, wymyślnych natrysków z bezpiecz-
ną, antypoślizgową posadzką. Będzie to wspaniała atrakcja nie 
tylko dla najmłodszych, ale dla całych rodzin, jedyna taka w 
naszej okolicy!  Niestety ze względu na terminy przetargów,  
będziemy mogli cieszyć się z niej dopiero w sezonie letnim w 
roku 2014. Myślę jednak, że okres oczekiwania zrekompensu-
je wszystkim fantastyczny efekt finalny. 
Bieżący budżet można zatem podsumować jako kolejny 
krok do konsekwentnego od lat rozwoju gminy Libiąż…
Na ten rozwój od lat ciężko pracujemy wraz z wszystkimi pra-
cownikami Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek pomoc-
niczych. Dzięki wsparciu, wyrozumiałości i merytorycznej 
ocenie mieszkańców możemy na bieżąco wpływać na popra-
wę jakości życia w naszej gminie. Jest to zatem nasz wspólny, 
wielki sukces!

- KURIER LIBIĄSKI -

Rada Miejska gminy Libiąż przyjęła 30 stycznia br. uchwałę budżetową na rok 2013. Upłynie on w naszej gminie w 
oparciu o plan dochodów i wydatków określany mianem najlepszego budżetu od lat. Najważniejsze jego założenia 
przedstawia Burmistrz Libiąża Jacek Latko. 

PROJEKT SYSTEMOWY OPS NA LATA 2013-2015
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu realizuje kolejną 

edycje cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców projektu „Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Libiąż”. 
Uczestnikiem projektu może być osoba z Gminy Libiąż korzystająca 
ze świadczeń pomocy społecznej (nie tylko formie zasiłków) i jest w 
wieku aktywności zawodowej (15-64 lata).W ramach projektu prze-
widziane są zajęcia grupowe o tematyce m.in.:
- kompetencje psychospołeczne (poczucie własnej wartości, asertyw-
ność, walka ze stresem),
- animacja czasu wolnego rodziców z dziećmi,

- poradnictwo indywidualne z pedagogiem i psychologiem,
- mediacje i rozwiązywanie konfliktów bez agresji,
- obsługa komputera i komunikacja internetowa oraz inne indywidu-
alnie dostosowane do Państwa potrzeb i możliwości.
W trakcie warsztatów zostanie zapewniona profesjonalna opieka nad 
dziećmi oraz catering. Wszystkich chętnych zapraszamy do Biura 
Projektu, które mieści się w Klubie Integracji Społecznej przy Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Libiążu ul. 9 Maja 2, pok. nr 15 lub do kon-
taktu z pracownikiem socjalnym pok. nr 415. Telefon kontaktowy: 32 
627 78 25 wew. 34 lub 36,  e-mail: kis.ops@libiaz.pl
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Odszedł Antoni Tomera 
Urodził się w Libiążu 4 stycznia 1917 r. Walczył 
w obronie Polski we wrześniu 1939 r. Był żołnie-
rzem ZWZ/AK, aresztowanym w styczniu 1944 
r. i osadzonym w więzieniu w Mysłowicach, a 
następnie w obozach Gross-Rosen, Buchenwald, 
Dora-Nordhausen i Leitmeritz (na terenie Czech), 
skąd zbiegł wiosną 1945 r. W okresie wojny i oku-
pacji z narażeniem życia  niósł pomoc więźniom 
KL Auschwitz. Za niezwykłe bohaterstwo został 
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski, przyznanym przez Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. 15 marca 2011 r., 
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w 

Oświęcimiu jako jeden z czternastu osób odebrał order „Ludziom Dobrej Woli”, 
dla osób szczególnie zasłużonych w pomoc więźniom. Wtedy tak wspominał 
swą bohaterską działalność: 
Na początku stycznia 1940 r. złożyłem przysięgę konspiracyjną, wstępując do 
Związku Walki Zbrojnej. Równocześnie podjąłem pracę zawodową, pracując 
przy budowie dróg, m.in. w Szczakowej i Ciężkowicach. W konspiracji moim za-
daniem było zdobywanie broni dla naszej organizacji oraz lekarstw dla więźniów 
obozu oświęcimskiego. Recepty na lekarstwa wypisywali dwaj lekarze: Gołąb 
(imienia nie pamiętam) i Mieczysław Ziemiański. Leki dostarczaliśmy Włady-
sławowi Saternusowi, który pracował na terenie KL Auschwitz jako robotnik cy-
wilny. Później został on stracony. Był to bardzo porządny człowiek. Lekarstwa 
dostarczaliśmy także do Bud, gdzie była specjalnie przygotowana na nie skrytka. 
W pamięci szczególnie zapadł mi dzień 28 grudnia 1942 r. Wieczorem w tym dniu 
przyszedł do mnie Andrzej Harat z Libiąża i powiedział, że nazajutrz mam się 
zgłosić do niego z bronią, lecz bez żadnych dokumentów, ponieważ mamy ode-
brać uciekinierów z obozu i zabezpieczyć im schronienie.
Więźniami, którzy uciekli z KL Auschwitz w dniu 29 grudnia 1942 r. byli: Nie-
miec Otto Küsel (nr 2) oraz Polacy – Jan Komski (nr 564) - w obozie przebywał 
jako Baraś, a także Bolesław Kuczbara (nr 4308) i Mieczysław Januszewski (nr 
711). Ucieczka ta została zorganizowana przy pomocy nauczycielki Janiny Kaj-
toch z pobliskich Babic oraz Heleny Stupki z Oświęcimia. Za zapewnienie bez-
pieczeństwa uciekinierom i znalezienie im schronienia odpowiedzialni byli żoł-
nierze Armii Krajowej z Libiąża. Jednym z nich był Antoni Tomera, w konspiracji 
pełniący funkcję dowódcy drużyny ZWZ/AK (placówka Libiąż), posługujący się 
pseudonimem „Zegar”. Po wojnie Antoni Tomera pracował w kopalni „Janina” 
w Libiążu, aż do przejścia na emeryturę w drugiej połowie lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Był członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych. Posiadał liczne odznaczenia i medale, w tym Krzyż Walecznych. 
awansowany do stopnia porucznika. Antoni Tomera zmarł 17 marca br. Miał 96 
lat. Jego pogrzeb odbył się 20 marca 2013 r. w Parafii pw. Świętej Barbary w 
Libiążu. Spoczął na Cmentarzu Parafialnym w Libiążu.   Adam Cyra
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Jak dojechać do Gromca?

Od 1 marca Związek Komunalny Komuni-
kacja Międzygminna w Chrzanowie zawiesił 
autobus linii „18”, kursujący bezpośrednio na 
trasie Gromiec – Chrzanów. Częściowo lukę tą 
wypełniają wydłużenie niektórych kursów linii 
„15”, a także kursy autobusów „A” i „B”. Zmia-
ny podyktowane są kwestiami oszczędnościo-
wymi oraz badaniami tzw. potoków pasażer-
skich. W dni robocze kursowanie autobusów do 
i z Gromca reguluje poniższy rozkład jazdy:
Bezpośrednie kursy linii nr „15”:
- z Gromca do Chrzanowa: godz. 5:05; 6:24; 
7:49; 11:00; 15:15; 16:00.
- z Dworca ZKKM w Chrzanowie do Gromca: 
godz. 7:08; 10:15; 14:20; 15:16.
SOBOTY linia „B”:
- z Gromca: godz. 5:10 (przez KWK Janina oraz 
5:36 kurs z Jowisza do Chrzanów Przetwórnia); 
7:00; 8:25; 11:05; 12:55 (przez KWK Janina); 
15:04; 17:32; 18:40; 20:45 (przez KWK Janina);.
- z Jowisza: godz. 6:25 (jedzie z Chrzanów 
Przetwórnia przez KWK Janina); 7:45; 9:45; 
11:45; 14:30 (przez KWK Janina); 16:25; 
18:09; 19:09. 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA linia „B”:
- z Gromca: godz. 8:20; 10:27; 13:22 (przez 
KWK Janina); 16:10; 17:32; 18:57.
- z Jowisza: godz. 6:25 (przez KWK Janina); 
10:05; 12:09; 14:45; 17:08; 18:09.
Dojazd z Gromca do Chrzanów Przetwór-
nia:
DNI ROBOCZE:
- 5:05 linia „15”, przesiadka na Powstańców 
Styczniowych na linię „25” o godz. 5:44;
- 13:00 linia „A”, przesiadka na Libiąż Jowisz na 
linię „15” o godz. 13:30, przesiadka na Powstań-
ców Styczniowych na linię „25” o godz. 13:44;
- 20:59 linia „B” do Jowisza przez Piaski, Fla-
gówkę, KWK Janina oraz 21:40 z Jowisza do 
Chrzanów Przetwórnia przez Jaworek.
SOBOTY:
- 5:10 linia „B” do Chrzanów Przetwórnia 
przez KWK Janina, Jowisz, Jaworek oraz 6:10 
do Gromca przez Kroczymiech, Jowisz, KWK 
Janina.
Odjazd z Chrzanów Przetwórnia do Gromca:
DNI ROBOCZE:
- 14:18 linia „25”, przesiadka na Os. Kopanina 
na linię „15” o godz. 14:28 (kurs do Gromca 
przez Jowisz, KWK Janina, Flagówkę, Kosów-
ki, Kruczek, Piaski);
- 22:11 linia „B” do Gromca przez Kroczy-
miech, Jowisz, KWK Janina, Flagówkę, Piaski.
SOBOTY:
- 6:10 do Gromca przez Kroczymiech, Jowisz, 
KWK Janina.
- 14:10 linia „25”, przesiadka na Os. Kopanina 
na linię „15” o godz. 14:20, przesiadka na linię 
„B” na Libiąż Jowisz o godz. 14:30.

Sport dofinansowany
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku na terenie Gminy 
Libiąż, Burmistrz Jacek Latko przyznał dotacje w następującej wysokości:
1. Górniczy Klub Sportowy „Janina” w Libiążu - 74.000,00 zł 
2. Ludowy Klub Sportowy „Żarki” w Żarkach - 30.000,00 zł 
3. Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” w Gromcu - 29.000,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Górnik” Libiąż - 3.000,00 zł 
5. Parafialny Klub Sportowy Św. Barbary w Libiążu - 2.500,00 zł 
6. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy PMOS w Chrzanowie - 
10.000,00zł 
7. Chrzanowski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki - 500,00 zł 
8. Towarzystwo Wspierania Sportu „Sokrates” - 500,00 zł 
9. Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”przy Zespole Szkolno – Gimnazjal-
nym w Libiążu - 500,00 zł

(A.Tomera, zdjęcie z 1937) 
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68 Rocznica Wyzwolenia Libiąża
„Dziś, stojąc tutaj, musimy nie tylko pamiętać o historii tam-
tych czasów, ale starać się zrozumieć jej sens. Tragiczne wy-
darzenia, jakie doświadczył naród polski są nie tylko przestro-
gą na przyszłość, ale i wyzwaniem do walki o naszą duchową 
tożsamość” – wygłosił Burmistrz Jacek Latko, otwierając 29 
stycznia okolicznościowe spotkanie upamiętniające kolejną 
rocznicę wyzwolenia Libiąża z rąk hitlerowców. 
To wydarzenie jest wyrazem głębokiego szacunku mieszkań-
ców gminy do historii. Rokrocznie uczestniczą w nim przed-
stawiciele związków kombatanckich, libiąskiego samorządu, 
zakładów pracy, reprezentanci stowarzyszeń, organizacji spo-
łecznych placówek oświatowych oraz mieszkańcy Libiąża. 
Po uroczystościach przy obelisku upamiętniającym wyzwole-
nie podobozu Janinagrube, w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Libiążu, odbył się wykład „Polska decyzja 1939″ wygło-
szony przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Kra-
kowie. 

Wielki dar serca libiążan
Ponad 54 litry krwi oddali w minionym roku libiąscy krwio-
dawcy skupieni w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskie-
go Czerwonego Krzyża. Klub liczący dziś 60 osób w różnym 
wieku, działa przy Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu już 
od bagatela 45 lat! Dziś nie da się precyzyjnie określić, ilu lu-
dziom szlachetny dar serca libiążan uratował życie. Wiadomo 
natomiast, że w ramach swojej działalności krwiodawcy oddali 
honorowo już około 3.042,9 litrów krwi! Ta krew trafia na rzecz 
założonego banku krwi przy Szpitalu Powiatowym w Chrza-
nowie. Do najbardziej zasłużonych krwiodawców koła należą 
prezes koła Czesław Toporek, który ma na koncie 52,35 litrów 
oddanej krwi, a także Wiesław Buchała (50 litrów), Jan Rak 
– (45 l.), Tadeusz Trojak (35 l.), Wacław Harat (35 l.), Dawid 
Pidło (34 l.), Sławomir Majka (34 l.), Andrzej Winiarski  (33 
l.) oraz Bogdan Lis (31 l.). Plan działalności libiąskiego klubu 
Dawców Krwi w bieżącym roku zakłada m.in. pozyskiwanie 
nowych krwiodawców, organizowanie akcji honorowego odda-
wania krwi oraz popularyzowania honorowego krwiodawstwa 
wśród społeczności lokalnej. 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budownictwo jednorodzinne Budownictwo wielorodzinne

Mieszkańcy tzw. domów jednorodzinnych (wolnostojących, w 
zabudowie szeregowej, bliźniaczej, itp.) będą odpady gromadzić 
w następujący sposób:
• do worków w kolorze niebieskim – papier i opakowania z 

papieru,
• do worków w kolorze zielonym – szkło i opakowania ze szkła,
• do worków w kolorze żółtym – tworzywa sztuczne, metale i ich 

opakowania, opakowania wielomateriałowe,
• do worków w kolorze brązowym – odpady zielone z pielęgnacji 

ogrodów i parków,
•	do pojemników w kolorze czarnym – odpady tzw. „zmieszane”, 

tj. takie, które nie będą odbierane selektywnie w workach (w tym 
popiół).

Mieszkańcy bloków (punktowców, klatkowców itp.) 
i kamienic będą gromadzić odpady w następujący 
sposób:
•	do pojemników w kolorze niebieskim – papier 

i opakowania z papieru,
• do pojemników w kolorze zielonym – szkło 

i opakowania ze szkła,
• do pojemników w kolorze żółtym – tworzywa 

sztuczne, metale i ich opakowania, opakowania 
wielomateriałowe,

•	do pojemników w kolorze czarnym – odpady tzw. 
„zmieszane”, tj. takie, które nie będą odbierane 
selektywnie w pojemnikach (w tym popiół).

UWAGA! Przedsiębiorca odbierający odpady na „starcie” nowego systemu dostarczy mieszkańcom domów jednorodzinnych 
po dwa komplety worków do selektywnego zbierania odpadów. Worki te będą podlegały wymianie w ilości 1 pełny worek na 
1 pusty, przy odbiorze odpadów. Worki na odpady zielone należy samemu zakupić w dowolnym sklepie. Nie ma przeszkód w 
używaniu pojemników oraz worków na odpady zielone w innych kolorach, należy je tylko czytelnie oznaczyć, aby wiadomo 
było, na jakie odpady są przeznaczone. 

Ile zapłacimy za śmieci?
Od lipca br. czekają nas zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, podyktowane koniecznością dostosowania 
przepisów do wymogów stawianych przez Unię Europejską. Na terenie gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych, będzie odpowiedzialny Związek 
Międzygminny „Gospodarka Komunalna”. Zorganizowanym systemem odbioru odpadów zostaną objęci wszyscy właściciele 
nieruchomości, które są zamieszkane. Z tego tytułu będą oni ponosić opłatę, która będzie uzależniona od ilości osób faktycznie 
zamieszkujących daną nieruchomość. W ramach tej opłaty mieszkańcy będą mogli oddać każdą ilość odpadów, bez względu 
na częstotliwość ich odbioru. 

(dokończenie na str. 8)
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WAŻNE DATY:
KWIECIEŃ – do 30 kwietnia 2013 r. każdy właściciel 
lub zarządca nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek 
złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.
CZERWIEC – do 30 czerwca 2013 r. właściciel lub 
zarządca nieruchomości powinien rozwiązać dotych-
czasową umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpa-
dy komunalne.
LIPIEC – od 1 lipca 2013 r. na terenie gmin Chrzano-
wa, Libiąża, Trzebini zaczyna funkcjonować nowy sy-
stem gospodarowania odpadami komunalnymi, za 
który odpowiedzialny jest Związek Międzygminny „Go-
spodarka Komunalna”.

Pozostałe  odpady powstające w gospodarstwach 
domowych,  takie  jak zużytą odzież i tekstylia, meble 
oraz inne odpady wielkogabarytowe i zużyte opony, przetermi-
nowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, inne odpady niebezpieczne (np. termometry rtęciowe, ciś-
nieniomierze rtęciowe, tonery), należy oddawać do Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
które zostaną wyznaczone na terenie każdej gminy i będą do-
stępne dla mieszkańców bez dodatkowych opłat.

Dodatkowo przynajmniej dwa razy w roku zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogaba-
rytowe oraz zużyte opony będzie odbierać firma na zlecenie 
Związku. Zasady i terminy odbioru tych odpadów zostaną po-
dane do publicznej wiadomości. 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie zobo-
wiązany do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Do wyliczenia tej opłaty konieczne jest wypeł-
nienie i złożenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospoda-
rowanie odpadami komunalnymi za każdą posiadaną nieru-
chomość. 
Użytkownicy lokali mieszkalnych w nieruchomościach wie-
lolokalowych (np. w spółdzielniach, wspólnotach mieszka-
niowych) są zobowiązani do złożenia swojemu zarządcy in-
formacji na potrzeby sporządzenia deklaracji. Na podstawie 
tej informacji zarządca wypełni i złoży deklarację. Formularz 
informacji można uzyskać u swojego zarządcy lub pobrać ze 
strony internetowej Związku.

Deklaracja to prosty formularz zawierający dane potrzebne do 
określenia wysokości opłaty, w tym liczbę osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość. 
Należy pamiętać, że liczba osób zamieszkujących nierucho-
mość to nie to samo, co liczba osób tam zameldowanych. 
W deklaracji trzeba podać liczbę osób, które faktycznie za-
mieszkują daną nieruchomość. W przypadku różnicy mię-
dzy liczbą osób zamieszkałych i zameldowanych należy po-
dać przyczynę, dlaczego nie zamieszkują one pod podanym 
adresem. 

UWAGA!  Pierwszą deklarację należy złożyć do 
30 kwietnia bieżącego roku. 

Niezłożenie deklaracji nie zwolni z płacenia za wytwarzane 
odpady. W tym przypadku Zarząd Związku w drodze de-
cyzji administracyjnej, określi wysokość opłaty i zobowiąże 
właściciela nieruchomości do jej uiszczenia.

W ramach wyliczonej w deklaracji miesięcznej opłaty będzie 
można oddać każdą ilość odpadów, bez względu na często-
tliwość ich odbioru. Wysokość stawki opłaty zależy od spo-
sobu zbierania odpadów komunalnych!
Mieszkańcy, którzy będą segregować odpady, obliczą opłatę 
według stawki niższej – 8,70 zł. 
Mieszkańcy, którzy nie będą segregować odpadów, obliczą 
opłatę według stawki wyższej – 15,00 zł.
Przykłady obliczenia opłaty: 
Opłata w przypadku segregacji odpadów:
ilość osób zamieszkujących nieruchomość * stawka niższa 
= opłata za 1 miesiąc
Opłata w przypadku braku segregacji odpadów:
ilość osób zamieszkujących nieruchomość * stawka wyższa 
= opłata za 1 miesiąc

Wyliczoną miesięczną opłatę należy wpłacać do 20 dnia każ-
dego miesiąca na numer rachunku bankowego, który po we-

ryfikacji danych zawartych w deklaracji będzie wysłany do 
składającego deklarację. Dopuszcza się możliwość wnoszenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry za 
kwartał, do 20 dnia miesiąca będącego pierwszym miesiącem 
kwartału, za który należna jest opłata.

Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (www.mzgk.
chrzanow.pl), w Biurze Związku (siedziba: 32 – 500 Chrzanów 
ul. Piłsudskiego 4), a także w Urzędzie Miejskim w Libiążu 
oraz u Sołtysów i  Przewodniczących Rad Osiedlowych. 
Wypełnione deklaracje należy składać osobiście w Biurze 
Związku, przesłać pocztą na adres związku lub złożyć za 
pośrednictwem internetu. 

Istnieje możliwość złożenia deklaracji osobiście w Urzędzie 
Miejskim w Libiążu podczas dyżurów pełnionych przez 
pracowników Związku. W trakcie dyżurów pracownik 
związku będzie przyjmował deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pomagał 
mieszkańcom w ich wypełnieniu. Dyżur będzie miał miejsce 
w Biurze Rady Miejskiej w dniach: 
25 marca, 8, 15, 22, 29 kwietnia br. (poniedziałki), w godz. 
12:00-16:00,
4, 11, 18, 25 kwietnia br. (czwartki), w godz. 7:00-12:00.

Wszelkich informacji na temat nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi udzielają pracownicy Biura Związku 
telefonicznie pod numerem (32) 62-32-908 wew. 25 lub 
drogą elektroniczną zwiazek-go@aries.com.pl. Zachęcamy 
do odwiedzania strony internetowej www.mzgk.chrzanow.
pl, gdzie na bieżąco są podawane informacje dotyczące 
postępu prac nad nowym systemem gospodarki odpadami 
komunalnymi.

UWAGA! Nowy system obowiązywać będzie od 1 
lipca 2013 roku  

– a więc pierwszy termin wpłaty upływa dnia 
20 lipca 2013 roku.
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Małżeństwo, tak jak i ludzkie życie, 
jest zbyt skomplikowane, by komukol-
wiek udało się wypracować uniwer-
salną receptę na idealny związek. Nie 
znaczy to jednak, że mieszkańcy gmi-
ny Libiąż nie wiedzą czym jest szczęś-
liwe małżeństwo i jak do niego dążyć. 
Najlepszy ku temu przykład rokrocz-
nie dają pary świętujące jubileusz 
długoletniego pożycia małżeńskiego. 
Piękne rocznice małżeństwa w 2012 
roku obchodziło 25 par, a uroczystość 
jubileuszowa odbyła się 22 stycznia 
2013 r. w Libiąskim Centrum Kultu-
ry. Szanownym jubilatom serdeczne 
gratulacje złożyli Burmistrz Libiąża 
Jacek Latko, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Bogumiła Latko, Wicebur-
mistrz Jarosław Łabęcki oraz Poseł na 
Sejm RP Tadeusz Arkit. Oczywiście 
małżeństwa zostały również uhono-
rowane medalami za długoletnie po-
życie małżeńskie, przyznanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wśród jubilatów „złote gody” obcho-
dziło 17 par, 7 małżeństw doczekało 
rocznicy 60-lecia małżeństwa, a jedna 
para świętowała 65 lat wspólnego po-
życia. Uroczystości jubileuszowe umi-
lił zespół śpiewaczy „Macierzanki” 
Koła Gospodyń Wiejskich w Żarkach. 
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Budżet Gminy Libiąż na 2013 rok -  najlepszy w ostatnich latach

Przedkładam najważniejsze zadania uchwalonego w dniu 30.01.2013 r. przez Radę Miejską budżetu Gminy 
Libiąż na rok 2013. To w mojej ocenie najlepszy budżet w ostatnich latach. Zakłada 13% wskaźnik wydatków 
inwestycyjnych, planowane dochody są większe o 2 382 033,00 zł  w stosunku do dochodów roku ubiegłego. 
Oprócz zabezpieczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie gminy, środków na inwestycje, budżet ten ujmuje 
również spłatę kredytów. Tu oprócz spłaty kredytów przynależnych do roku 2013, zaplanowaliśmy wcześniej-
szą spłatę na kwotę 1,5 mln złotych, co jest miarą dobrej kondycji finansowej naszej gminy. W budżecie tym 
postawiono nacisk na kontynuację rozpoczętych wcześniej zadań na terenie miasta Libiąża oraz Sołectw Żarki 
i Gromiec.

Życzę wszystkim Mieszkańcom, moim Współpracownikom i sobie, by ten budżet został w stu procentach 
zrealizowany. Poniżej przedstawiam charakterystykę najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji 
w bieżącym roku.

        
           Burmistrz Libiąża 

KLUCZOWA W 2013 ROKU INWESTYCJA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LIBIĄŻ

Rozpoczęta w 2012 r. „Termomoderniza-
cja budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Libiąż” obejmuje 13 obiek-
tów miejskich, w których wypełniane są 
funkcje kulturalne  i sportowe, edukacyjne, 
administracji publicznej, opieki zdrowot-
nej i społecznej. Dzięki tej inwestycji nie 
tylko poprawi się komfort warunków pra-
cy, nauki czy obsługi, zmniejszone zostaną 

koszty bieżącej eksploatacji, a także wpły-
nie niewątpliwe na estetykę i podniesienie 
atrakcyjności otoczenia gminy. Zaplano-
wane środki na zakończenie projektu ter-
momodernizacji to kwota 4.036.000,00 zł. 
W budżecie na 2013 r. ujęto ponadto kwo-
tę 500.000,00 złotych na konieczne prace 
remontowe i wykończeniowe po robotach 
termomodernizacyjnych. Dodatkowo pla-

nowane są prace termomodernizacyjne w 
budynku OSP „Libiąż” przy ul. Floriańskiej 
- kwota 160.000 zł. Zakres prac obejmie 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, do-
cieplenie ścian oraz przebudowę schodów 
na wieżę. W dalszym ciągu modernizowa-
ny będzie budynek komunalny przy ul. 9 
Maja w Libiążu. (przychodnia zdrowia).

Budynki Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego, Libiąskiego Centrum Kultury i Przedskola Samorządowego nr 2 po termomodernizacji

I.  W zakresie przebudowy infrastruktury drogowej: 
•	budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Libiążu – kwota 850.000 zł,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców wybudowany zostanie 
parking przy Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego. Docelowo planuje się 101 
miejsc postojowych w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca 
na autokary. Przebudowany zostanie mur zapewniający bezpośrednie wejście na 
teren kościoła. Planowane rozpoczęcie  budowy parkingu nastąpi we wrześniu 
2013 r.

 Pozostałe zadania to:
•		budowa parkingu i przebudowa chodnika przy drodze  wewnętrznej ul. Urzęd-
niczej – kwota 30.000 zł, zakres prac obejmować będzie m.in: kontynuację prac 
budowlanych, w zakresie miejsc postojowych oraz utwardzenia skarpy,
•	budowa miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Żarkach – kwota 15.000 zł, 
zadanie obejmuje budowę miejsc postojowych na terenie przyszkolnym,  
w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanego boiska sportowego,
•	budowa parkingu przy ul. Traugutta w Gromcu – kwota 25.000 zł oraz zakoń-
czenie    modernizacji świetlicy w Gromcu – kwota 45.000 zł,

Plan budowy parkingu 
przy  Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego

INWESTYCJAMI POPRAWIAJĄCYMI BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW SĄ:
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•	budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. 
Wolności, kontynuacja zadania – kwota 65.000 zł, 
•	przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ks. Pieli w Libiążu – kwota 
20.000 zł, zakres prac obejmować będzie  utwardzenie nawierzch-
ni  metodą skropienia emulsją asfaltową,
•	przebudowa drogi wewnętrznej ul. Rouvroy w Libiążu – kwota 
17.000 zł, zakres prac obejmować będzie  utwardzenie nawierzch-
ni  metodą skropienia emulsją asfaltową,
•	przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jaworowej w Libiążu – kwota 
20.000 zł, zakres prac obejmować będzie  utwardzenie nawierzch-
ni  metodą skropienia emulsją asfaltową,
•	budowa drogi wewnętrznej od ul. Oświęcimskiej w Libiążu – 
kwota 50.000 zł, 
•	przebudowa ul. Lotosu w Żarkach – kwota 28.000 zł,
•	przebudowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Sło-
wackiego w Libiążu –  kwota 100.000 zł., zakres prac obejmować 
będzie m.in: odcinkową wymianę nawierzchni chodnika płyt chod-
nikowych na kostkę brukową, wymianę krawężników i obrzeży,  
wykonanie wyniosłego przejścia dla pieszych z kostki brukowej,
•	przebudowa chodnika w ul. 1 Stycznia w Libiążu – kwota 60.000 
zł, zakres prac obejmować będzie m.in: wymianę  nawierzchni 
chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową, wymianę krawęż-
ników i obrzeży,
•	budowa chodnika w ul. Leśnej i Rouvroy w Libiążu – kwota 
50.000 zł,
•	budowa pobocza wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 
nr 1002K – ul. Dąbrowskiego – kwota: 50.000 zł, 
•	 sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
na os. „Flagówka” – kwota 34.000 zł, zmiana pozwoli racjonal-
nie rozplanować teren przy istniejącej zabudowie wielorodzinnej, 
wzbogacić istniejące zagospodarowanie o stanowiska postojowe 
i uporządkować zasady obecnego  zainwestowania, 
•	dotacja celowa na współfinansowanie utworzenia powiatowego 
systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych z ustalaniem prese-
lekcyjnym wagi pojazdu – kwota 44.900 zł,
•	rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego miasta – kwota 15.000 zł. 

Planowany jest także remont ul. Astronautów w Żarkach. 

II.  W zakresie infrastruktury oświetlenia:
•	budowa oświetlenia parkingu przy ul. Ks. Pieli – 15.000 zł.
Dodatkowo Tauron Dystrybucja planuje wymianę wszystkich 
lamp rtęciowych na sodowe na terenie gminy wraz z niezbędną 
modernizacją punktów wsporczych. Przewiduje się wymianę ok. 
800 lamp. Zaoszczędzone pieniądze w związku z mniejszym zuży-
ciem energii będą zainwestowane w kolejne nowoczesne rozwią-
zania ekologiczne.  

III.  W zakresie budowy kanalizacji i ochrony środowiska
W roku bieżącym kontynuowane będą roboty kanalizacyjne na te-
renie gminy, gdzie planowana jest:

•	 budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sikorskiego w Libiążu 
– etap II – kwota 300.000 zł 

Przewiduje się również dofinansowanie do: 
•	budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy dla osób fizycznych – kwota 70.000 zł,
•	wywozu odpadów azbestowo - cementowych z posesji osób fi-
zycznych z terenu gminy Libiąż i ich unieszkodliwianie – kwota 
ok. 14.000 zł.

IV.   Przebudowa bazy rekreacyjno-sportowej
W ramach modernizacji Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno-
Sportowego im. Solidarności 1980 
przewiduje się:
•	 przebudowę boiska rezerwowego na stadionie przy ul.   
Piłsudskiego - kwota 27.000 zł,
•		przebudowę bazy rekreacyjno – sportowej na terenie sołectwa 
Żarki w rejonie ul. Klubowej i Ikara. Przebudowa obejmie 
przyłącza od kotłowni do budynku klubu, wykonanie instalacji c.o. 
w budynku, roboty budowlane uzupełniające i wykończeniowe 
powierzchni ścian i podłóg w budynku – kwota 65.000 zł.

Nowością w skali powiatu będzie budowa Wodnego Placu Zabaw 
na terenie ośrodka rekreacyjnego w Libiążu, który powstanie w 
miejscu dawnego brodzika. Miejsce to ma stanowić połączenie 
urządzeń z klasycznego placu zabaw oraz wymyślnych fontann 
wodnych takich jak m.in. tęcza wodna, węże, czy tryskające wodą 
kwiaty. Całość placu zostanie wyłożona antypoślizgową posadzką, 
a wokół niego staną specjalne, odporne na wilgoć ławeczki. 
Będzie to doskonałe miejsce rekreacji wodnej dla dzieci oraz osób 
dorosłych, zapewniające wspaniałą zabawę. 

W dalszym ciągu planowana jest modernizacja oraz doposażenie 
placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Libiąż, która pochłonie 
ok. 90.790,00 zł. 

Zapraszamy na stronę internetową Urzędu 
Miejskiego, gdzie znajdziecie Państwo więcej 

informacji na temat tegorocznego budżetu oraz 
realizowanych inwestycji.

Urząd Miejski w Libiążu, 32- 590 Libiąż, ul. Działkowa 1, tel. 32 627 13 11, www.libiaz.pl 

Przykładowe zdjęcie wodnego placu 
zabaw w Tychach
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Ferie 2013 z LCK
Wycieczki, ciekawe zajęcia edukacyjno-kulturalne, bale prze-
bierańców, kuligi i wiele innych atrakcji czekało na uczestni-
ków ferii zimowych z Libiąskim Centrum Kultury. 
W Libiążu najmłodsi uczestniczyli w zajęciach origami, two-
rzenia masek i ozdób karnawałowych oraz konkursie plastycz-
nym dotyczącym filmów animowanych. Tajniki brazylijskiej 
sztuki walki „Capoeira” i coraz popularniejszej „Zumby” 
przedstawili instruktorzy Szkoły Tańca, Sztuk Walki, Fitness 
„Power Studio” z Chrzanowa. Dzieci  wspólnie z seniorami 
wzięli udział w pokoleniowym turnieju zręcznościowym,  zor-
ganizowanym z okazji dnia babci i dziadka. Spotkanie z po-
dróżniczką i aktorką Martą Artymiak było okazją do poznania 
ciekawostek z czarnego lądu, a także warsztatów tworzenia 
ozdób afrykańskich. Z racji karnawału nie zabrakło balu prze-
bierańców z zabawami, konkursami, słodkim poczęstunkiem 
oraz wyborem króla i królowej balu. W ramach wycieczek wy-
jazdowych uczestnicy ferii z LCK odwiedzili Śląski Teatr Lalki 
i Aktora w Katowicach, gdzie wzięli udział w lekcji teatralnej 
i obejrzeli spektakl pt. „Naranaszi, czyli czarodziejski owoc”. 
Odwiedzili także Muzeum Organów Śląskich w tamtejszej 
Akademii Muzycznej. Gościli również na lekcji bibliotecznej 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w siedzibie „Power 
Studio” w Chrzanowie. Rekreacyjnie dzieci wzięły udział w 
szaleństwach na śniegu, kuligach w pięknej zimowej scenerii z 
ogniskiem z kiełbaskami, odwiedziły krytą pływalnie w Trze-
bini oraz plenerowe lodowisko na krakowskich błoniach. 

W Gromcu wzięły udział w zajęciach plastycznych inspirowa-
nych własną pomysłowością, turniejach sportowych, grach i 
zabawach na śniegu, tworzeniu śnieżnych obrazów i wspól-
nym ognisku. 
W Kosówkach okres zimowego wypoczynku młodzież rozpo-
częła turniejem tenisa stołowego, a dzieci tworzeniem masek 
karnawałowych. Odbyły się również gry i zabawy na śniegu, 
zajęcia plastyczne z użyciem techniki Decoupage’u. Zakoń-
czeniem ferii był bal karnawałowy, na który przybyli m.in. 
piraci, księżniczki, postacie z komiksów, czarownice, wróżki, 
kowboje i zwierzaki. 
W Żarkach najmłodsi spędzili czas nie tylko rozrywkowo, ale 
również bardzo pożytecznie. W ramach zajęć wykonali kar-
mniki dla ptaszków oraz wzięli udział w wyprawie śladami 
leśnych zwierząt, którym w paśnikach zostawili pożywienie. 
Dzieci stworzyły też lalki kukiełkowe, które wzięły udział w 
mini spektaklach teatralnych. Odbył się profesjonalny kurs 
tenisa stołowego, dzięki którym najmłodsi opanowali takie 
elementy gry jak forhand, backhand, serwis czy topspin, przy-
datne w rozegranym później turnieju. Ponadto rozegrano za-
wody sportowe w mini hokeja, piłkarzyki, skakankę, gumę. 
Na zajęciach plastycznych powstały m.in. śnieżne rzeźby oraz 
sztuczna biżuteria. Nie zabrakło gier stolikowych, zabaw w ka-
lambury. Zakończeniem ferii było wspólne ognisko. Ogółem w 
atrakcjach zorganizowanych podczas zimowego wypoczynku 
przez LCK wzięło udział około 600 dzieci. 

Dzień Kobiet w gminie Libiąż
Jak powszechnie wiadomo kobiety łączą w 
sobie zarówno siłę, jak i subtelność,  dla-
tego tegoroczne święto Pań w Libiąskim 
Centrum Kultury podkreśliło te wspaniałe 
cechy pań. Niezwykły charakter i niezłom-
ność zaprezentowała Marta Szopa, libiąska 
alpinistka i zdobywczyni m.in. szczytów 
Mont Blanc (4810 m n.p.m.) i Jabal Toub-
cal - najwyższego wzniesienia północnej 
Afryki położonego na wysokości 4167 
metrów. Podczas zimowej wyprawy na 
największy szczyt Europy Marta Szopa 
przeżyła najtrudniejsze chwile związane ze 
swoją pasją. – Zmęczona uciążliwą wspi-
naczką po śniegu postanowiłam na chwilę 
odpocząć. Usiadłam i to był poważny błąd, 
ponieważ oblodzenie sprawiło, że zaczęłam 
zjeżdżać w dół. Nabierałam coraz większej 
prędkości nie mogąc się zatrzymać i wtedy 
przed oczami stanęło mi całe moje życie. 
Myśl o moich dzieciach sprawiła, że z całej 
siły oburącz wbiłam czekan w lód, dzięki 
czemu zatrzymałam się tuż nad 200 metro-
wą przepaścią – wspomina libiążanka. 
Podczas spotkania w LCK Marta Szo-
pa przedstawiła relacje ze wspinaczek na 
Mont Blanc, z Kaukazu, oraz z zimowe-
go wyjścia na Jabal Toubcal ilustrowane 
fotografiami i filmami. Zaprezentowała 
również sprzęt alpinistyczny, jakiego uży-
wa podczas wypraw oraz opowiedziała o 
specjalnych przygotowaniach kondycyj-
nych i planach kolejnych wypraw. Subtel-
ność Pań podkreśliła wystawa niezwykłej 

twórczości członkiń grupy „Zaczarowane 
Niteczki”. Ekspozycja przedstawiała owo-
ce zajęć z dziedziny rękodzieła artystycz-
nego wypracowanych na cotygodniowych 
zajęciach pod kierunkiem instruktor Doro-
ty Dereszowskiej. Grupa tworzy prace w 
technikach szydełkowania, haftowania, de-
coupage oraz ozdoby okolicznościowe. 8 
marca owoce swojej pracy zaprezentowały 
Elżbieta Chłopek, Jolanta Sieprawska, Da-
nuta Jarosz, Janina Namysłowska, Graży-
na Nowak, Jolanta Nowak, Irena Jaworek, 
Ewa Pieczara, Izabela Szyjka, Zdzisława 
Trębacz, Bogusława Jachimczyk, Anna 
Sroka, Agnieszka Bisaga, Zdzisława Bigaj 
i Dorota Dereszowska. Oczywiście wszyst-
kie Panie otrzymały najlepsze życzenia i 
kwiaty, które wręczyli Burmistrz Libiąża 
Jacek Latko oraz Dyrektor LCK Tomasz 
Bębenek. - Tworząc te wspaniałe dzieła 
musicie mieć Panie niezwykłą cierpliwość. 
Życzę Wam równie wielkiej cierpliwości 
do własnych mężów – żartował Burmistrz 
Jacek Latko. 
Ponadto każda z Pań uczestnicząca w im-
prezie mogła podkreślić swoje piękno na 
stoiskach kosmetycznych „Oriflame”, 
„FM Elżbieta Faron” oraz stoiskach firm 
„Femino Fitness” i „Nefryt”. Uczestniczki 
imprezy miały także możliwość wyloso-
wania upominków. 
Tego wieczoru miała miejsce jeszcze jedna 
ważna uroczystość. Honorową Odznakę 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Rzeczpospolitej Polskiej odebrał z rąk 
Burmistrza i Przewodniczącej libiąskiej 
Rady Miejskiej Bogumiły Latko libiąski 
rzeźbiarz Józef Gaweł, którego prace także 
można było podziwiać w galerii Libiąskie-
go Centrum Kultury. 
W świetlicy w Kosówkach impreza okazji 
Dnia Kobiet odbyła się 2 marca. Uczest-
niczyło w niej 30 Pań, które swoją obec-
nością zaszczycili Burmistrz Jacek Latko i 
libiąski radny Mirosław Lipowski. Spotka-
nie przebiegło pod znakiem dobrej zabawy 
i konkursów takich jak „jaka to melodia” 
czy „taniec z balonem”. Był też gorący po-
częstunek.
W Domu Kultury w Żarkach okolicznoś-
ciowa impreza z mnóstwem ciekawych 
wydarzeń odbyła się w niedzielę 10 marca. 
Zagrał zespół muzyczny, a w układzie ta-
necznym rock’n’rolla’a zaprezentował się 
Zespół „Bęc” Studia Tańca „Flash” LCK. 
Tradycyjnie nie zabrakło słodkiego po-
częstunku i wesołych konkursów dla Pań. 
Szczególne salwy śmiechu wywołało zada-
nie przebrania panów w stroje regionalne. 
Spektakl teatralny pt. „Randka w ciemno” 
zaprezentował zespół młodych aktorów z 
Zespołu Szkół w Żarkach pod kierunkiem 
Marty Pędziwiatr. Uczestnicy imprezy mo-
gli także wylosować atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez firmę kosmetyczną S.M 
Poland oraz market „Sąsiad” w Żarkach. 
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Najpiękniejsza kronika
Stanowi bezcenną dokumenta-
cję pracy przedszkola i składa 
się z trzech części. Najstarsza z 
nich obejmuje lata 1987 - 2002 i 
przedstawia historię Przedszkola 
Samorządowego nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Libiążu. 
Informacje w niej zawarte są upo-
rządkowane w porządku chrono-
logicznym. Następne dwie księgi, 
które obejmują lata 2003 - 2013, 
są urozmaicone fotograficzną ilu-
stracją wydarzeń przedszkolnych. 
Zawierają także wpisy ważnych 

dla placówki osób, m.in.: Kardynała Stanisława Dziwisza. 
Kronika w Libiążu zajęła I miejsce w konkursie na „Najpiękniej-
szą i najstarszą kronikę przedszkolną” w kategorii „Najpiękniejsza 
Kronika”. Konkurs organizowany był przez Muzeum im. Ireny i 
Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie oraz Szkołę Podstawową 
w Luszowicach. Wystawione kroniki można było oglądać w Od-
dziale Wystaw Czasowych „Domu Urbańczyka” w Chrzanowie, 
gdzie wzbogacały one wystawę pt. „Historia Przedszkoli na kar-
tach kronik”.

Zielono im!
W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Libiążu wiosna zagościła 
wcześniej niż ta kalendarzowa. W ramach udziału Przedszkola w 
ogólnopolskim programie ekologicznym pt. „Kubusiowi Przyja-
ciele Natury” na terenie placówki zorganizowano uroczyste „Ob-
chody Zielonego Dnia”. - W poszczególnych grupach wiekowych, 
obchody rozpoczęły się od wspólnych pogadanek dotyczących 
zarówno ekologii, zdrowego odżywiania się, jak i poznania właś-
ciwości koloru zielonego jako koloru przyjaznego naturze, który 
uspokaja i regeneruje siły witalne – wyjaśnia Jolanta Januszkie-
wicz, organizator i koordynator przedsięwzięcia. 
„Zielony Dzień” każda grupa wiekowa świętowała według włas-
nego uznania. Wszystkie dzieci i panie nauczycielki przyszły w 
tym dniu ubrane w różnych odcieniach zieleni.
- Nasi podopieczni między innymi pili zielone soki, wykonali wiele 
prac plastycznych, przygotowali posiłki z zielonych owoców. To 
był naprawdę udany dzień!
W „Obchodach Zielonego Dnia” wzięło udział około 200 przed-
szkolaków. 

„Dzień Marchewki” 
Promowanie zdrowego odżywiania, a przede wszystkim 
zachęcenie dzieci do spożywania marchewki pod różnymi 
postaciami. Takie cele przyświecały zorganizowaniu 13 
marca „Dnia marchewki” grupie III w Przedszkola Samo-
rządowego nr 4 w Libiążu 
Zajęcia prowadzone przez Monikę Staszczyk rozpoczę-
ły się omówieniem zasad zdrowego żywienia oraz trybu 
życia, opartego na odpowiedniej diecie i aktywności ru-
chowej. W trakcie zajęć przedszkolaki uczestniczyły w za-
bawach ruchowych przy piosence „Urodziny Marchewki”, 
zajęciach plastycznych, przeliczaniu warzyw i degustacji 
marchewki na surowo. „Dzień Marchewki” zakończyło 
picie soku wyciśniętego z tego smacznego, pomarańczo-
wego warzywa.

Kolorowo w ZS Żarki
14 lutego 2013 roku w Zespole Szkół w Żarkach królował 
kolor czerwony. Stało się tak za sprawą obchodów Dnia 
Zakochanych. Samorząd Uczniowski już tydzień wcześniej 
rozpoczął przygotowania do tego szczególnego dnia. Usta-
wiono specjalne skrzynki, do których można było wrzucać 
walentynki dla swojego wybranka lub wybranki. Nie zapo-
mniano również o odpowiedniej dekoracji korytarzy szkoły 
– wszędzie pojawiły się ozdoby w kształcie serc. Postano-
wiono również uatrakcyjnić obchody walentynek przygoto-
wując inscenizację słowno - muzyczną „Randka w ciemno”, 
w której wystąpili uczniowie klas I, II oraz III gimnazjum. 
Po apelu wszyscy zakochani otrzymali miłosne wyznania. 
Za sprawą malutkich serduszek na twarzach uczniów poja-
wił się rumieniec ekscytacji oraz promienny uśmiech.
Uczniowie szkoły uczestniczyli w balu karnawałowym 
(klasy I-III) i dyskotece karnawałowej (kl. IV-VI), zorga-
nizowanym w Domu Kultury w Żarkach. Były to udane 
imprezy przy największych przebojach i z mnóstwem cie-
kawych zabaw i konkursów. 
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Szkoła dla rodziców i wychowawców
Realizując zadania gminnych programów: profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii, z inicjatywy Specjalisty ds. Profilaktyki i Prze-
ciwdziałania Uzależnieniom w porozumieniu z Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Libiążu zorganizowano Szkołę 
dla Rodziców i Wychowawców.
Jest to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na 
nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wy-
chowankami, obejmujący siedem spotkań dydaktycznych z 
rodzicami oraz jedno spotkanie z kierownictwem szkoły. W 
zajęciach uczestniczyła grupa 8 rodziców. Główny celem pro-
gramu było wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu 
sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka 
umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad włas-
ną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe 
kroki ku dobrej relacji z uczniami. To także nauka dialogu i 
kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc 
umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie, pro-
gram jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi 
między rodzicami a dziećmi. 
 Zajęcia miały charakter warsztatów psychologicznych, skła-
dających się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, 
a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, scenek i debat. 
Cennym elementem edukacyjnym była wymiana doświadczeń 
między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie no-
wych umiejętności w postaci zadań domowych.  
-  Poszczególne spotkania poruszały tematykę świadomości 
własnych celów wychowawczych, poznania i rozumienia świa-
ta uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka, naukę umie-
jętności rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i 
wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwią-
zywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów 
uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności 
dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich po-
czucia własnej wartości przez pochwałę opisową – wyjaśnia 
Jerzy Sabuda – Specjalista ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom
 Na zakończenie całego cyklu spotkań przeprowadzono wśród 
rodziców uczestniczących w warsztatach pisemną ankietę. Ro-
dzice pozytywnie ocenili ten rodzaj zajęć. Większość z nich 
wykazywało chęć kontynuacji spotkań. Jak zapewnia Jerzy Sa-
buda, tego typu warsztaty dla rodziców i wychowawców będą 
kontynuowane w bieżącym roku.

Żywe lekcje historii
Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Libiążu 
w arcyciekawy sposób 
poznają historię Polski. 
Do szkoły przyjeżdżają 
aktorzy, którzy specjal-
nie inscenizują historycz-
ne wydarzenia. Podczas 
ostatniej takiej lekcji 
artyści przedstawili cza-
sy najazdu Szwedów na 

ziemie polskie, a uczniowie mieli okazję przymierzyć stroje 
oraz obejrzeć broń z tej epoki historycznej. Taka forma zajęć 
szkolnych to znakomita okazja utrwalania wiadomości z histo-
rii naszego kraju. 

Talenty na medal
Uczniowie Zespołu Szkolno Gimnazjal-
nego w Libiążu osiągają sukcesy nie tylko 
w nauce, ale również realizując swoje pa-
sje. Mateusz Hurbol (na zdjęciu) z klasy 
2a przeszedł do etapu rejonowego aż w 5 
konkursach kuratoryjnych z przedmiotów 
historia, biologia, geografia, matematyka 
i chemia. Mateusz weźmie udział w etapie 
wojewódzkim z chemii. Kinga Sraga z klasy 

3b zdobyła swoją kolejną nagrodę w ogólnopolskim konkursie 
„Zachowaj trzeźwy umysł” za pracę plastyczną „Autoportret”. 
Dawid Majcherek z 3b zajął II miejsce w VII Edycji Festiwalu 
Artystycznego Młodzieży w kategorii FOTOGRAFIA. Pod-
czas warsztatów prowadzonych przez artystów fotografików 
Dawid usłyszał wiele pozytywnych opinii na temat zdjęć zgło-
szonych do konkursu. Finał odbył się 13 stycznia w Trzebini.

Wirtualna wycieczka pod ziemię
Gimnazjum Nr 1 w Libiążu w ramach doradztwa zawodowego 
kontynuuje cykl spotkań z ważnymi osobami gminy Libiąż i 
regionu. W dniu 7 lutego br. szkołę odwiedził Marcin Nastaw-

ny - dyrektor ds. pracy 
Zakładu Górniczego Ja-
nina. Spotkanie rozpo-
częło się od prezentacji 
historii kopalni Janina, 
którą przygotowali  i 
przedstawili ucznio-
wie. Niespodzianką dla 
wszystkich uczestników 
spotkania była prezenta-
cja, którą gość przygoto-

wał dla uczniów. Poznali oni historię powstawania pokładów 
węgla kamiennego. Pan dyrektor omówił działalność Zakładu 
Górniczego Janina, jego infrastrukturę, etapy reorganizacji, 
sposoby udostępniania złóż węgla. Następnie uczniowie zosta-
li zabrani na wirtualną wycieczkę pod ziemię. Oglądali film, 
ukazujący pracę górników, od przygotowania i zjazdu pod 
ziemię, do powrotu na powierzchnię. Wychowankowie zoba-
czyli przodek wyrobiska korytarzowego, nowoczesny sprzęt, 
służący do wydobywania węgla. Mieli niepowtarzalną okazję 
zobaczyć pracę kombajnu ścianowego. Poznali także rodzaje 
transportu (np. upadową Janeczkę). Dyrektor omówił rolę i za-
dania zakładu przeróbczego, laboratorium, stacji ratownictwa 
górniczego.  Był także czas na rozmowę. Uczniowie pytali o 
ilość pracowników zatrudnionych  w ZG Janina, o drogę, którą 
należy pokonać, aby stać się pracownikiem kopalni. Intereso-
wały ich zagrożenia naturalne występujące w naszej kopalni. 
Trzecioklasiści pytali o przyszłość kopalni, o przewidywane 
lata eksploatacji. Interesował ich również obszar górniczy, 
jego granice i kierunki eksploatacji. Ostatnie pytanie dotyczyło 
wspomnień dyrektora, związanych ze szkołą.
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Jubileusz Wandy Sucherek
Walentynkowy wieczór w LCK upłynął pod znakiem jubileuszu trzydziestolecia pracy artystycznej Wandy Sucherek. Z tej oka-
zji odbył się wernisaż wystawy „Trzydzieści lat minęło – miłość do malarstwa”, prezentujący trzy dekady twórczości libiąskiej 
malarki. Nie zabrakło okolicznościowego tortu ufundowanego przez LCK, a gratulacje i podziękowania za wspaniały wkład w 
rozwój libiąskiej kultury złożył w imieniu mieszkańców gminy Burmistrz Jacek Latko. Dla Pani Wandy, która od 20 lat śpiewa 
w libiąskim chórze Canticum Canticoum, muzyczną niespodziankę przygotowali członkowie sekcji wokalnej „Canticorianie” 
z LCK. Jubilatka to rodowita libiążanka, która dorastała w środowisku zdominowanym przez malarstwo i muzykę. Artystyczną 
drogę rozpoczęła  w założonej w 1982 roku grupie plastycznej „Faktura” przy kopalni „Janina”. Swój talent rozwijała uczestni-
cząc w licznych warsztatach artystycznych, przeglądach, krajowych i zagranicznych plenerach malarskich. Tworzy w technikach 
malarstwa: olejnego, akrylowego, pasteli, akwareli, uprawia rysunek piórkiem oraz malarstwo na jedwabiu. Wiele prac autorki 
uhonorowano nagrodami i wyróżnieniami. Jej twórczość prezentowana była również na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych 
ogólnopolskich oraz za granicą, a wiele jej dzieł znajduje się w zbiorach prywatnych w Stanach Zjednoczonych, Francji, Anglii, 
Słowacji. Jubileuszowa ekspozycja w LCK jest dwudziestą pierwszą wystawą indywidualną autorki. Za całokształt twórczości 
Wanda Sucharek w listopadzie 2010 roku została wyróżniona honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.  
Obecność Pani Wandy była niezwykłą nobilitacją dla młodzieży, która wzięła 
udział w ogłoszonym przez LCK konkursie plastycznym „Miłość inspiracją arty-
styczną”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło przy okazji jubileuszowej wystawy 
libiąskiej malarki. Uczestnicy mogli z rąk Wandy Sucharek nie tylko otrzymać 
nagrody i wyróżnienia, ale także wysłuchać cennych wskazówek na temat własnej 
twórczości. W konkursie w kategorii 13-16 lat tryumfowała Izabela Szumniak, 
przed Justyną Szymonik i Aleksandrą Bartosik (wszystkie z Libiąża). Kategorii 
17-20 lat najlepszy był Rafał Tomczak z Częstochowy. 

Kolejny libiążanin Zasłużony dla Kultury Polskiej
Na swoim koncie ma niemal 40 lat pracy twórczej, okraszonej wieloma wyróżnie-
niami. Libiąski rzeźbiarz Józef Gaweł został 8 marca w Libiąskim Centrum Kultury 
odznaczony honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadawanej przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. To zaszczytne 
odznaczenie odebrał z rąk Burmistrza Libiąża Jacka Latko i Przewodniczącej libią-
skiej Rady Miejskiej Bogumiły Latko. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac libią-
skiego artysty. 
Józef Gaweł urodził się 16.03.1938 r. w Zawoi. Mieszkańcem Libiąża jest od 1969 r. 
Swoją pracę twórczą rozpoczął w 1975 r. Rzeźbi w drewnie, kamieniu i graficie, a w 
jego dziełach dominuje tematyka sakralna, rodzajowa, dekoracyjna, użytkowa i histo-
ryczna. Na jego artystyczny dorobek składają się setki małych rzeźb oraz 34 monu-
mentalne (czyli takie od 180 cm do 4 m wysokości). Niemal cztery dekady twórczości 
pana Józefa zaowocowały licznymi wyróżnieniami i nagrodami. Wśród nich najważ-
niejsze to 1 miejsce na wystawie „40 lat PRL” organizowanej prze Kopalnię „Janina” 
w Libiążu, 1 nagroda biennale sztuki nieprofesjonalnej w Skawinie w roku 1989; wy-
różnienie na Przeglądzie Artystów Nieprofesjonalnych regionu Ślasko-Dąbrowskiego 
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Katowicach w 1990 r., wyróżnienie na Ogól-
nokrajowej Wystawie pod tytułem „Ginąca przyroda w oczach plastyków” 1987 r. w 
Poznaniu. Wyróżnienie rzeźby Józefa Gawła wystawiane były na wielu wystawach w 
kraju, a także zagranicą m.in. w Doniecku na terenie dzisiejszej Ukrainy w roku 1984, 
w Pekinie w Chinach w 1986. r., we francuskich miastach Harnes w 1997 r. oraz Rouvroy w 1999 r., w Tauchritz w Niemczech. 
Brał udział w wielu plenerach rzeźbiarskich w kraju, a także we Francji i Czechach. Wystawy indywidualne libiąskiego artysty 
prezentowane były m.in. w Zawoi, Chrzanowie, Libiążu, Katowicach, Krakowie, Makowie Podhalańskim, Zatorze, Przeciszo-
wie, Suchej Beskidzkiej, Otmuchowie, Piotrowicach Wysokich, a także Tauchritz w Niemczech oraz Rouvroy we Francji. 

Proza z poezją
Wiersze Tuwima, Mickiewicza, Szymborskiej, Gałczyńskiego i frag-
menty utworów literackich Sienkiewicza, Montgomerego, Mrożka 
i innych mniej znanych autorów deklamowali uczniowie podczas 
gminnego etapu Powiatowego Konkur-
su Recytatorskiego Młodzieży Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum. Recyta-
torów w dwóch kategoriach wiekowych 
oceniało jury w składzie: Małgorzata 
Wrześniewska -Wicedyrektor Młodzie-
żowego Domu Kultury w Trzebini, Ane-
ta Gwóźdź– Dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Libiążu oraz Wioletta 

Kosowska– nauczyciel j. polskiego z Zespół Szkół w Libiążu. W kate-
gorii szkół podstawowych wyróżnienia wraz z awansem do etapu po-
wiatowego zdobyli Anna Klocek (Zespół Szkolno-Gimnazjalny) oraz 
Dawid Cudak, Karolina Świstak oraz Wiktoria Węgorek ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Libiążu. 
W kategorii gimnazjów najlepsi byli 
Małgorzata Olszowska (Gimnazjum 
KSW), Jakub Klocek (Zespół Szkolno-
Gimnazjalny), Patrycja Jagielska i Kac-
per Kania. Nagrody rzeczowe dla lau-
reatów ufundowało Libiąskie Centrum 
Kultury, które przygotowało i przepro-
wadziło etap gminny konkursu. 
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Jest najmniejszą placówką oświatową 
w gminie Libiąż. Uczęszcza do niego 
obecnie 24 dzieci, nad którymi stale 
czuwa wykwalifikowany personel. Od 
października 2011 roku funkcjonuje 
Niepubliczne Przedszkole „Dreptusie” 
zlokalizowane w Libiążu przy ul. Pa-
derewskiego 6, a mówiąc dokładniej w 
środkowym, niebieskim wieżowcu na 
osiedlu Flagówka. 
Placówka została założona przez firmę 
Centrum Edukacyjne ABC z Libiąża, 
której właścicielem jest libiążanka Rena-
ta Kowalska. Część pieniędzy na wypo-
sażenie przedszkola udało się pozyskać z 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Otwarcie przedszkola wymagało wielu 
zabiegów. Bardzo pomogły mi w tej ma-
terii władze gminy Libiąż, gdyby nie one 
z pewnością nie udałoby się przedszkola 
uruchomić tak szybko – mówi dyrektor 
przedszkola Renata Kowalska, nauczy-
ciel dyplomowany 
kształcenia zinte-
growanego z 23 
- letnim stażem 
pracy z dziećmi. 
Placówka spełnia 
wszystkie normy 
stawiane przez 
różnego rodzaju 
instytucje nadzo-
rujące. Realizuje 
podstawę progra-
mową  wychowania przedszkolnego, 
posiada wpis do Ewidencji Placówek 
Oświatowych Gminy Libiąż, a nadzór 
nad nim sprawuje Kuratorium i Miejski 
Zespół Administracyjny w Libiążu. 
Codzienne zajęcia odbywają się w dwóch 
ładnych, kolorowych, klimatyzowanych 
salach, stylizowanych na pokoje dzieci. 
Oczywiście toaleta i wszystkie meble są 
dostosowane do potrzeb najmłodszych. 
Przedszkole wyposażone jest w wie-
le atrakcji dla dzieci m.in. nowoczesne 
wyposażenie multimedialne z tablicą in-
teraktywną, basen kulkowy, zjeżdżalnie, 
trampoliny, zabawki edukacyjne i cieka-
we gry planszowe. Placówka korzysta 
z usług firmy cateringowej, ale posiada 
swoją kuchnię przystosowaną do przy-
gotowywania drobnych posiłków. Menu 
posiłków jest ustalane z dietetykiem. 
- Pełnimy funkcję placówki dla dzieci 
młodszych. Aktualnie uczęszcza do nas 
24 dzieci. Zajęcia dla nich prowadzimy 
w dwóch grupach, w pierwszej z nich dla 
dwu i pół oraz trzylatków oraz w drugiej 
grupie cztero i pięciolatków – tłumaczy 

dyrektor placówki. 
To co najlepiej charakteryzuje „Drep-
tusie” to ścisła współpraca z rodzica-
mi. Rodzaj posiłków dla najmłodszych, 
data wakacyjnego postoju przedszkola i 
wszystkie bieżące sprawy są codziennie 
konsultowane z prawnymi opiekunami. 
- Jesteśmy bardzo elastyczni, dostosowu-
jemy się do potrzeb i oczekiwań rodziców. 
Codziennie informujemy o postępach ich 
pociech. Cechuje nas indywidualne po-
dejście do każdego naszego przedszkola-
ka – nadmienia Renata Kowalska.
W przedszkolu każdego dnia dla dzieci 
odbywają się półgodzinne lekcje języka 
angielskiego w dwóch grupach. Są też 
zindywidualizowane zajęcia logopedycz-
ne z dalszymi wytycznymi dla rodziców. 
Dzieci poznają elementy poprawnej ob-
sługi komputera poprzez gry edukacyj-
ne. Bajkoterapia to z kolei poobiednie 
zajęcia kształtujące wyobraźnię, uspoka-

jające i wyciszające dzieci. Nie brakuje 
też tradycyjnych zabaw integracyjnych z 
elementami tańca i śpiewu. 
Specyfika „Dreptusiów” polega także 
na wspólnym świętowaniu wyjątko-
wych dni w roku. Oprócz Dnia Kobiet, 
Dziecka, Mamy i Taty, święta Babci i 
Dziadka, Świąt Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy, dzieci wesoło przeżywają 
Halloween, andrzejki, dzień chłopaka, a 
nawet walentynki.
Wbrew plotkom, opłaty za korzystanie z 
przedszkola nie są wygórowane. Pobyt 
do 6 godzin to koszt 290 zł miesięcznie, 
do 8 godzin to wydatek rzędu 340 zł. 
Jest też możliwość dopasowania pobytu 
dziecka do konkretnych potrzeb rodzi-
ców. Dzienna stawka żywieniowa, na 
którą składają się obiad i podwieczorek 
to zaledwie 5,5 zł. Dokupienie śniadania 
to zaledwie 1 zł!
Przedszkole nie tylko prowadzi zaję-
cia stałe dla przedszkolaków. Świadczy 
również usługi z zakresu opieki dziennej 
nad dziećmi. Swoje pociechy można bez 
obaw powierzyć paniom przedszkolan-

kom w każdy czwartek i piątek w godz. 
8:00-11:30 oraz według indywidualnych 
zgłoszeń lub z co najmniej jednodnio-
wym wyprzedzeniem pod nr tel. 32 225 
16 95 lub 797 358 054. Jest też możli-
wość zorganizowania w placówce na 
przykład przyjęcia urodzinowego dzie-
cka. – W ramach opieki dziennej prowa-
dzimy też zajęcia adaptacyjne. Można 
więc w ten sposób sprawdzić czy dzie-
cko jest już gotowe do uczęszczania do 
przedszkola. Także w nagłych przypad-
kach, gdy rodzice nie mają z kim zostawić 
dziecka, chętnie służymy swoją pomocą, 
nawet w weekendy. Jesteśmy elastycz-
ni również pod względem limitu godzin 
jak i ilości posiłków w każdej formie po-
bytu najmłodszych. Nasi pracownicy to 
absolwenci kierunków pedagogicznych 
studiów wyższych, więc gwarantujemy 
profesjonalną opiekę nad dziećmi – ar-
gumentuje pani dyrektor. 

To kameralne 
przedszkole, stwa-
rzające atmosferę 
domu rodzinnego, 
otwarte jest co-
dziennie w dogod-
nych dla wszyst-
kich godzinach od 
6:00 aż do 18:00 
wieczorem. Cenią 
je zarówno rodzice 
jak i najmłodsi.

- W przedszkolu lubię najbardziej panią 
Anitę i grę „memory” – stwierdza jedno-
znacznie czteroletni Wiktorek Grabarz. 
Najfajniejsze są zabawki – mówi Olusia 
Kasprzyk (4 l.). Z kolei trzyletnia Emilka 
Wójcik najbardziej lubi samochodziki. 
- Sposób opieki nad dziećmi jest tutaj re-
welacyjny. Moja córka jest zadowolona i 
uśmiechnięta. Bez najmniejszych oporów 
przychodzi do przedszkola. Myślę, że nie 
posłałbym jej nigdzie indziej – opiniuje Łu-
kasz Adamczyk, tata trzyletniej Nicolki. 
Podobne zdanie ma również Magdalena 
Chabinka, mama 4,5-letniej Marcelin-
ki. – Jej się tu podoba, a zadowolone 
dziecko to jeszcze bardziej zadowolony 
rodzic. Widzę różnicę w rozwoju mojego 
dziecka w porównaniu z rówieśnikami.
Wszystkich zainteresowanych uczęsz-
czaniem do Niepublicznego Przedszkola 
Dreptusie w Libiążu zapraszamy osobi-
ście pod adres ul. Paderewskiego 6, na 
stronę internetową www.przedszkole-
dreptusie.com.pl, jak również do kontak-
tu telefonicznego 504 264 834.

Paweł Salawa

W „Dreptusiach” fajnie jest!
*tekst sponsorowany*
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Król zimowej siatkówki!
Najbardziej utytułowany libiąski siatkarz, na którego koncie jest między 
innymi brązowy medal juniorskich mistrzostw świata w siatkówce plażo-
wej, postanowił spróbować swoich sił w….. zimowej odmianie tej dyscy-
pliny. Wspólnie z innymi zawodnikami GKS Janina Maciejem Klimasem 
i Marcinem Szyszką wziął udział w dniach 9-10 marca w turnieju z cyklu 
Snow Volleyball Tour w niemieckiej miejscowości Spitzingsee. Michał 
wystąpił w turnieju jako zaproszony gość, dzięki czemu nie musiał star-
tować w eliminacjach. Pozostała dwójka libiążan nie przebrnęła niestety 

do turnieju głównego. Według regulaminu rozgrywek zaproszeni zawodnicy są łączeni w duety drogą losową. Libiążanin został 
skojarzony z 37-letnim Marvinem Polte, byłym niemieckim reprezentantem w siatkówce plażowej. Zawodnicy porozumiewając 
się po angielsku szybko znaleźli wspólny język i bez straty seta odprawiali kolejnych rywali, najpierw w dwóch meczach gru-
powych, a potem w półfinale i w wielkim finale. Tym samym obydwaj zdobyli zaszczytny tytuł „Królów Siatkówki Śniegowej 
Spitzingsee 2013” i po 100 punktów do rankingu ogólnego. Drugi turniej rozegrany w austriackim Wagrain w dniach 23-24 
marca także padł łupem libiążanina! Zawody Snow Volleyball Tour są rozgrywanych w górskich kurortach czterech państw: 
Spitzingsee w Niemczech, Wagrain i St. Anton w Austrii, Kronplatz we Włoszech oraz znanym głównie ze skoków narciarskich 
szwajcarskim Engelbergu. Króla Siatkówki Śniegowej 2013 całego cyklu poznamy 13 kwietnia. Wszyscy mieszkańcy gminy 
Libiąż trzymają kciuki by został nim Michał Matyja!

„Kij zimie” z LCK
Pod takim hasłem Libiąskie Centrum Kultury zorganizowało 23 lutego 
zimowy marsz Nordic Walking. Z dala od miejskiego hałasu i ruchu dro-
gowego 24 uczestników dzielnie przemierzyło malownicze tereny leśne 
Libiąża by na półmetku zameldować się na terenie leśniczówki w pod-
chrzanowskim Kroczymiechu. Tam dla pokrzepienia sił czekał poczęstu-
nek w postaci smakowitej drożdżówki oraz gorącej herbaty. Drożdżówki 
podziałały jak istny dopalacz, ponieważ drugą część trasy pokonano w 
szybszym tempie. 
Wśród „starszej młodzieży” najmłodszym uczestnikiem był 11-letni Ma-
rek Domanus, któremu towarzyszyły siostra i mama. W imprezie wzięło 
też udział 6 panów, którzy dotychczas nie dopisywali na zajęciach stałych LCK oraz organizowanych marszach. Ponad 10 kilo-
metrowa trasę, nie zawsze po ubitym śniegu, dzielnie pokonali wszyscy uczestnicy imprezy. Z niekrytą satysfakcją, szczęśliwi i 
uśmiechnięci dotarli do mety zlokalizowanej przy LCK, gdzie mogli ogrzać się przy ognisku i otrzymali pamiątkowe certyfikaty. 
„Kijków nie złamali, dobry humor mieli, na trasie nie narzekali, a kiełbaskę i drożdzówkę ze smakiem skonsumowali”!

Libiążanie na nartach
Reprezentanci naszej gminy znacząco zaznaczyli swą obec-
ność podczas III Mistrzostw Powiatu Chrzanowskiego w 
Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Zawody odbyły się 
17 lutego na terenie Ośrodka Narciarskiego „Czarny Groń” w 
Rzykach koło Andrychowa. W imprezie wzięło udział 133 za-

wodników, a reprezentan-
ci Libiąża meldowali się 
w czołowej trójce m.in. 
w kategorii dziewcząt w 
wieku 15-19 lat, gdzie 
tryumfowała Ewelina 
Jarczyk przed Katarzy-
ną Wojtal (na zdjęciu). 
Wśród chłopców w tym 
przedziale wiekowym 
najlepszy był Przemy-

sław Madej, a trzecie miejsce zajął Konrad Jarczyk. W gru-
pie zawodników w wieku 20-35 lat zwyciężył Maciej Arkit 
przed Szymonem Jaworem. Wśród małżeństw drugie miejsce 
za łączny czas przejazdów zdobyli Karolina i Szymon Arki-
towie. W imprezie startował również Wojciech Bałazy, który 
zajął 4 miejsce w grupie zawodników 50 +. Pan Wojciech 
sukcesy osiąga nie tylko na stoku, ale również w narciarstwie 
biegowym. W zorganizowanym niedawno w Chrzanowie wo-
kół zalewu Chechło „IV Narciarskim Bieg św. Mikołaja” 63 
letni libiążanin okazał się bezkonkurencyjny i zdobył tym sa-
mym puchar Posła Tadeusza Arkita.  (foto: Konrad Madeja) 

Gospodarze najlepsi
Drużyna UKS „Czwórka” Libiąż pokonała wszystkich rywa-
li i zwyciężyła w II Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej 
Chłopców „Libiąż Cup” w kategorii rocznika 1999 o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami In-
tegracyjnymi pod Honorowym Patronatem Burmistrza Libiąża 
Jacka Latko. W libiąskim turnieju wystąpiły drużyny UKS Or-
lik Świebodzin, Siódemka Miedź Legnica, Żagiew Dzierżo-

niów, Zenit Żdanów 
i dwie drużyny UKS 
„Czwórka” Libiąż. 
Najlepszym zawod-
nikiem turnieju w 
głosowaniu trenerów 
wybrany został za-
wodnik UKS „Czwór-
ka” Maciej Majewski. 

Najlepszym zawodnikiem w I drużynie UKS-u wybrany został 
Michał Kowalik. Bardzo dobrze w turnieju zaprezentowała 
się druga drużyna Libiąża mimo zajęcia szóstego miejsca. W 
drużynie tej najlepszym zawodnikiem wybrany został Kornel 
Szczepanek. Należy zwrócić uwagę, że w drużynie występo-
wali zawodnicy z rocznika 2000 i 2001. W turnieju zespół 
UKS „Czwórka” I reprezentowali następujący zawodnicy:
Bramkarz: Karol Siuda, w polu: Krzysztof Bolek, Kacper Bo-
gudziński, Mateusz Drozdalski, Jakub Dziubiński, Jakub Klo-
cek, Michał Kowalik, Maciej Majewski, Szymon Światłowski, 
Wojciech Wierzbowski.
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REKLAMA

WOŚP 
2013 

19.622,22 zł i 56,52 euro – taka kwota dzięki hojności mieszkańców gminy Libiąż za-
siliła konto XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ten sukces złożyła 
się praca 47 wolontariuszy, których stanowili uczniowie libiąskich szkół. Poczęstunek 
dla nich ufundowała libiąska Cukiernia „Nata”. Imprezę WOŚP  zorganizowaną przez 
LCK uświetniły zespoły „STRAIGHT JACK CAT”, „ESBJORN” i „KOMPROMIS”; 
pokaz akcji ratowniczej Zastępu Ratownictwa Medycznego OSP Libiąż, popularne 
harcerskie „pląsy” przy ognisku i tradycyjne światełko do nieba.  
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W tym roku Dni Libiąża świętować będziemy w dniach 11-12 maja. Tradycyjnie dla mieszkańców gminy i gości z zewnątrz Libiąskie 
Centrum Kultury przygotuje wiele atrakcji. Pierwszy dzień Dni Libiąża upłynie pod znakiem imprezy motoryzacyjnej przy marketach 
Intermarche i Bricomarche. Wszyscy kierowcy i nie tylko będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w ramach szkoły bezpiecznej jazdy. 
Na specjalnych stanowiskach znajdą się m.in. tor gokartowy, symulatory zderzeń i dachowania, czy „alkogogle”. Odbędą się efektowne 
pokazy ratownictwa drogowego, będzie można zasiąść za kierownicą samochodów rajdowych. Gwiazdą tegorocznego święta naszej 
gminy będzie „Enej” - jeden z najbardziej popularnych w Polsce zespołów muzycznych, który zagra na Placu Słonecznym w niedzielę 12 
maja. Serdecznie zapraszamy!

Plac Słoneczny 
 niedziela 12 maja 

godz. 20:30

„Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale, 
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. 
Ojcu swojemu już uczynił zadość, 
Nam niesie radość.  
Alleluja!”

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

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niechaj Radosny Dzień Zmartwychwstania Syna Bożego

przyniesie Państwu wiele zdrowia, pomyślności i rodzinnego ciepła
a wiosenny optymizm zaowocuje nowymi planami i marzeniami.

   Przewodnicząca Rady Miejskiej    Burmistrz Libiąża


