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Libiąskie Centrum Kultury
serdecznie zaprasza
KREDYT KONSOLIDACYJNY

do udziału w

PRZEPAKUJ SWÓJ KREDYTOWY BAGAŻ
W JEDNĄ, MAŁĄ RATĘ!

AKCJI LATO 2013

(szczegó
ły

na str. 1

5)

Masz kilka kredytów? Spłacasz zbyt wiele rat (np. za kredyt
ratalny, samochodowy, kartę kredytową)? Alior Bank zamieni
wszystkie Twoje raty w innych bankach na jedną mniejszą!
>

gwarancja najniższej raty kredytu – niższej niż raty kredytów
konsolidacyjnych w innych bankach,

>

konsolidacja do 150 tys. zł bez zabezpieczeń,

>

0% prowizji,

>

kredyt dopasowany do Twoich możliwości (spłatę rozłożymy nawet na 10 lat),

>

dodatkowa gotówka na dowolny cel.

Zapraszamy:

PLACÓWKA PARTNERSKA ALIOR BANKU W LIBIĄŻU
1 MAJA 11C, 32-590 LIBIĄŻ
Tel 32/ 627 11 85

Przykład reprezentatywny: Kwota kredytu konsolidacyjnego: 28 200 zł, liczba rat: 59, oprocentowanie nominalne:13,5%, składka na ubezpieczenie na życie: 4991,40 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 10 560,95 zł, RRSO: 25,22%, rata: 656,97 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty
– wg stanu na 15.05.2013 r. Gwarancja najniższej raty kredytu konsolidacyjnego dotyczy porównania aktualnej oferty Alior Banku z ofertą kredytu
konsolidacyjnego innego banku przedstawionej na formularzu informacyjnym nie starszym niż 30 dni od dnia wydania formularza. Alior Bank SA, Al.
Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142,
NIP: 1070010731, Kapitał zakładowy: 635 829 650 PLN (opłacony w całości).
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- WIEŚCI Z GMINY -

Dni Libiąża 2013

Tegoroczne święto gminy Libiąż upłynęło pod znakiem troski o środowisko naturalne, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znakomitej i co najważniejsze
kulturalnej zabawy.
„Chroń Ziemię, nie bądź leniem”, „Okaż kulturę i chroń naturę”, „Góra śmieci Ziemię szpeci” – takie i inne podobne hasła przygotowali uczniowie szkół podstawowych
gminy Libiąż na tegoroczną „Ekowiosnę”, która w tym roku miała formę happeningu
ekologicznego pod hasłem „Recykling w trosce o nasze środowisko”. Impreza na Placu Słonecznym w dniu 11 maja zainaugurowała obchody tegorocznych Dni Libiąża.
Spośród szkolnych haseł o treści ekologicznej, najlepiej zaprezentowali je uczniowie
klas IV b z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z oddziałami Integracyjnymi oraz VI a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu. Wielkim show
okazał się pokaz mody ekologicznej. W tej dziedzinie najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu, przed klasami V b i IV a ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Libiążu. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny „Eko-Kwiatek”, w którym najwyżej oceniono prace Bartosza Polaka,
Bartosza Poznańskiego, Natalii Siudy, Wiktorii Paweli i Jakuba Księżarczyka (wszyscy ze szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu); Julii Oliwii
Białas, Julii i Justyny Jeżyk z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego z oddz. Integracyjnymi w Libiążu, a także Julii Wilk i Justyny Poznańskiej ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Libiążu. Podczas imprezy zasłużone nagrody otrzymały również przedszkolaki, które wzięły udział w konkursie
plastycznym pt. „Straż pożarna widziana oczami przedszkolaka”, organizowanego przez Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Libiążu.
Na konkurs wpłynęło 56 prac z pięciu Przedszkoli gminy Libiąż. Wyróżnione pracy wykonali: Joanna Mańka, Amelia Wilczak, Marcin Bałys z
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu; Marek Kosowski, Anna Garlacz i Oliwia Likus z Zespołu Szkół w Żarkach; Emilia Haczyk, Maria
Klepadło i Bożena Jaromin z Przedszkola Samorządowego nr 1; Anna Świstak, Zofia Baran i Eryk Niebrzydowski z Przedszkole Samorządowe
nr 2; Justyna Kapa, Martyna Ślęczkowska oraz Nataniel Rus z Przedszkola Samorządowego nr 4. Sobotnie obchody dni miasta na terenie przy
marketach Brico i Intermarche upłynęły pod znakiem Pikniku Motoryzacyjnego. Można było sprawdzić swoje umiejętności jazdy samochodem
w warunkach poślizgu tylniej osi, pościgać się na torze gokartowym, wsiąść do symulatorów zderzeń i dachowania, czy pokonać tor przeszkód
w założonych alkogoglach. Najmłodsi chętnie korzystali z możliwości otrzymania odblaskowych nagród umożliwiających bezpieczniejsze
korzystanie z ruchu drogowego. Efektowny pokaz ratownictwa Burmistrz Libiąża Jacek Latko i dyrektor Libiąskiego Centrum Kuldrogowego z cięciem i gaszeniem samochodu zademonstrowa- tury składają serdeczne podziękowania Mieszkańcom gminy Libiąż za
li strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie i OSP aktywny i kulturalny udział w imprezach z okazji Dni Libiąża 2013.
Chrzanów. Publiczność zainteresował też ogromny ryk silnika, Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do firm, instytucji i orpisk opon, efektowne drifty z hamowaniem i zawrotna prędkość, ganizacji, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia obchodów, w tym
a także możliwość przejazdu z kierowcą rajdowym. Można było szczególnie:
również przejechać się specjalnym autokarem z otwartym da- - Power Studio Chrzanów
chem. Gwiazdą tegorocznych Dni Libiąża był znakomity zespół - Centrum Dietetyczne Naturhouse Chrzanów
Enej. Jego koncert na Placu Słonecznym pomimo niesprzyjają- - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – Wydział Ochrony Środowiska
cej aury zgromadził niemal pięciotysięczną publiczność Wcześ- - Urząd Miejski w Libiążu – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony
niej publiczność rozgrzały zespoły muzyczne „Fire Ball”, Tajna Środowiska i Rolnictwa
Lista”, „Dejavu” oraz taneczne show w wykonaniu zespołów - Nadleśnictwo Chrzanów
Studia Tańca „Flash” LCK, „Grawitacja” z Oświęcimia, „Sza- - Region IPA Chrzanów Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego
lone Małolaty” z Brzeszcz, „ Raz, dwa, trzy” z Chełma Śląskie- Stowarzyszenia Policji
go, Szkoły Tańca Marty Kremer, i Power Studio z Chrzanowa. - Powiatowa Straż Pożarna w Chrzanowie
Organizatorem Dni Libiąża tradycyjnie było Libiąskie Centrum - Ochotnicze Straże Pożarne z Libiąża, Moczydła i Chrzanowa
Kultury. 				
(fotorelacja na str. 15)
- Zastępowi Ratownictwa Medycznego OSP Libiąż
- Ośrodek Szkolenia Kierowców Józef Kuć w Trzebini
- „Auto Majer” w Trzebini
- Firma TIM Kominki w Trzebini
- Firma Duhabex Trzebinia
- Biuro Projektowe W3 w Chrzanowie
- Drukarnia Dual w Chrzanowie
Tegoroczne Dni Libiąża hojnie wsparli sponsorzy:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Jaworznie
2. Południowy Koncern Węglowy S.A.				
3. Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.			
4. P.P.H. DOLOMIT Sp. z o.o					
5. Bricomarche Libiąż						
6. Intermarche Libiąż						
7. Carbo Asecura S.A						
8. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie				
9. PKO BP oddział Libiąż						
10. Renault Jaworzno- Grupa Pietrzak
11. Alior Bank S.A. Placówka Partnerska w Libiążu			
12. Gościniec na Rozdrożu
13. Restauracja „Nata”
14. Titan-Lux
15. Edward Wątroba. Firma Remontowo-Budowlana „EdBud”
16. Delikatesy Dobra Cena w Chrzanowie				
17. Firma Handlowo Usługowa EUROBUD Piotr Szewczyk
18. Biuro Max Chrzanów
19. Oriflame
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- KURIER LIBIĄSKI Budżet na tak!

XXVII sesja Rady Miejskiej w Libiążu poświęcona była ocenie wykonania budżetu gminy w roku 2012.
Podstawą do podjęcia uchwały w tej sprawie było przedłożone
przez burmistrza sprawozdanie budżetowe, które pozytywnie
zaopiniowała po wnikliwych analizach Komisja Orzekająca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
oraz Komisja Rewizyjna libiąskiej RM. Podczas głosowania
libiąscy radni większością głosów udzielili absolutorium Burmistrzowi Libiąża Jackowi Latko z tytułu wykonania budżetu Gminy Libiąż za 2012 rok. Wynik finansowy budżetu gminy
Libiąż w roku 2012 to wolne środki w kwocie 3.187.019 zł. Na
ten wynik złożyły się większe dochody budżetowe w wysokości
51.407.485 zł, tj. w 103% zaplanowanych i mniejsze o 3 % wydatki budżetowe w wysokości 50.237.155 zł. Dzięki temu gmina
ma nadwyżkę operacyjną w kwocie 5.683.399 zł, co oznacza dobrą sytuację finansową oraz fakt, że ma możliwości finansowe na
prowadzenie nowych inwestycji i spłatę wcześniejszego zadłużenia. W roku 2012 przychody zamknęły się kwotą 5.936.689 zł zaś
rozchody kwotą 3.920.000 zł. Z tych danych wynika, że gdyby
dzisiaj gmina wystąpiła o rating finansowy byłby on pozytywny,
co oznacza, że gmina jest w dobrej kondycji finansowej i jest w
stanie wypełniać swoje zobowiązania. Należy podkreślić, iż rok
2012 objęty był kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie znalazła żadnych uchybień czy nieprawidłowości w sferze
zaciągania kredytów i pożyczek, opracowywania budżetu, jego
wykonania w reszcie sprawozdawczości.
Ubiegły rok obfitował w przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne, gwarantujące rozwój i stabilność. Do najważniejszych
należą: rozpoczęcie procesu termomodernizacji 14 budynków
użyteczności publicznej na terenie gminy tj: wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane związane z wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian i stropów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Gmina pozyskała na to zadanie dofinansowanie oraz pożyczkę z NFOŚiGW. Już dziś można śmiało
powiedzieć, że zadanie przyczyniło się do poprawy wizerunku i
estetyki otoczenia gminy, a w rezultacie ma przynieść oszczędności w wydatkach bieżących ponoszonych na utrzymanie obiektów
- komentuje Burmistrz Libiąża Jacek Latko.
W 2012 r. kontynuowaliśmy proces rewitalizacji przestrzeni
publicznej w rejonie ul. 1 Maja poprzez „Przebudowę ulicy Głowackiego wraz z miejscami postojowymi”. Zgodnie z oczekiwaniami oddaliśmy do użytku mieszkańcom gminy dodatkowe miejsca postojowe w ścisłym centrum miasta.
Kontynuowaliśmy budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.
Oświęcimskiej, Sikorskiego, wybudowaliśmy ujęcie wody wraz z
pompą głębinową na terenie MORS celem zasilania basenu miejskiego oraz nawodnienia płyty boiska, dokonaliśmy rozbiórki
„Kombajnu” oraz uporządkowaliśmy teren wokół brodzika.
Wybudowaliśmy chodnik wraz z odwodnieniem przy ul. Skłodowskiej, zmodernizowaliśmy ul. Leśną, Rouvroy, Pilotów, Gajo-

wą w Żarkach, wymieniliśmy nawierzchnię chodnika w ul. Plac
Zwycięstwa, Górniczej, a także wykonaliśmy oświetlenie ul. Łęgowej i Kadetów w Żarkach.
Pozyskaliśmy środki zewnętrzne z działania „Odnowa i rozwój
wsi” w ramach PROW na „Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Gromcu”, ponadto doposażyliśmy place zabaw i zaktualizowaliśmy projekt na dokończenie Świetlicy w Kosówkach.
Wspólnie z innymi samorządami partycypowaliśmy w kosztach
opracowania studium wykonalności na modernizację linii kolejowej nr 93, w kosztach modernizacji chodnika oraz przebudowie
zatoki autobusowej w ciągu dróg wojewódzkich, modernizacji
hali sportowej przy Zespole Szkół w Libiążu.
Wymienione powyżej zadania inwestycyjne wspierały zadania społeczne realizowane przy wsparciu środków unijnych z PO Kapitał
Ludzki: m.in. na rozwój aktywnych form integracji oraz działania
edukacyjne realizowane w szkołach i przedszkolach, działania
kulturalno-rekreacyjne animowane przez LCK i MBP w ramach
dotacji podmiotowej - powiedział Burmistrz Libiąża Jacek Latko
podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 14.06.2013 r.

Oświadczenie Burmistrza ws. sytuacji w
Miejskim Zespole Administracyjnym
Odnosząc się do sytuacji związanej z kontrolą Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Miejskim Zespole Administracyjnym, w efekcie tej kontroli wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Za brak prawidłowego nadzoru nad MZA, stanowiska z dniem
10 kwietnia 2013 r. utracił dotychczasowy Dyrektor oraz Główny Księgowy Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu.
Stanowiska te z dniem 10.05.2013 zostały obsadzone przez nowe
osoby i jednostka wykonuje swoje zadania statutowe. Po kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej struktura w Miejskim Zespole
Administracyjnym zostanie zreorganizowana, wyrazem tego są
ogłoszone konkursy na stanowisko Dyrektora i Głównego Księgowego MZA. Aktualnie trwają przesłuchania świadków przez
prokuraturę, kontynuowana jest kontrola RIO oraz kontrola wewnętrzna z Urzędu Miejskiego
Burmistrz Libiąża Jacek Latko

Wirtualne wyróżnienie!
Serwis internetowy libiąskiego Urzędu Miejskiego wygrał
konkurs na najlepszą stronę samorządową powiatu chrzanowskiego. Plebiscyt zorganizował portal www.chrzanow.naszemiasto.pl. Czytelnicy za pomocą ankiety internetowej mogli
głosować na stronach serwisu oceniając takie cechy jak przejrzystość, estetykę, wygodę użytkowania, treść, szybkość działania. Ocenie zostały poddane strony internetowe samorządów
lokalnych z Alwerni, Babic, Chrzanowa, Libiąża, Trzebini oraz
strona internetowa Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
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- KURIER LIBIĄSKI Zapraszamy na basen i brodzik MORS!
Tradycyjnie na okres wakacji na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy ul. Piłsudskiego w Libiążu otwarto basen i
brodzik, w których bez reszty mozna oddawać się wodnym zabawom. Z tych obiektów można korzystać w okresie do 31 lipca
2013 r. w godzinach 900 - 2000, od 1 do 15 sierpnia w godzinach 900 - 1900 oraz od 16 do 31 sierpnia w godz. 1000 - 1800. Rozpoczęty
sezon letni prawdopodobnie będzie ostatnim dla niektórych elementów architektury wokół brodzika. Według przygotowywanej
koncepcji zagospodarowania tego miejsca, już w przyszłym sezonie wysłużony brodzik zastąpi najnowocześniejszy w okolicy
Wodny Plac Zabaw. Będzie on wyposażony w węże wodne, fontanny, tryskające wodą kwiaty i inne zautomatyzowane
rozwiązania łączące w sobie różnorodne, naturalne ruchy wody, wokół odporne na wilgoć ławeczki, a całość na antypoślizgowej
posadzce – stworzy bezpieczne środowisko rekreacyjne. W oczekiwaniu na wodny plac zabaw w tym sezonie zapraszamy do
korzystania z wodnych atrakcji MORS w rewelacyjnie niskiej cenie za wstęp w wysokości 2 zł bilety ulgowe (dzieci i młodzież)
i 4 zł - bilety normalne (dorośli).

Mecenas Małopolskiego Futbolu
Niezwykła uroczystość odbyła się 4 czerwca br. w krakowskim magistracie, gdzie nadano tytuły
zasłużonym dla rozwoju dyscypliny piłki nożnej na terenie województwa małopolskiego. Wyróżnienia te przyznawane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów oraz Małopolski Związek Piłki Nożnej
otrzymali samorządowcy i sponsorzy zasłużeni dla wspierania i rozwoju futbolu w regionie Małopolski. Odznaczonych zostało 76
osób. W tym honorowym gronie nie
mogło oczywiście zabraknąć Burmistrza Libiąża Jacka Latko, który ten
zasłużony tytuł odebrał z rąk prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej
- Zbigniewa Bońka. Nagroda jest
podsumowaniem całości prac na
rzecz budowania infrastruktury sportowej oraz rozwijania piłki
nożnej w Gminie Libiąż w ostatnich latach. Burmistrz Libiąża
zasłużył na nagrodę m.in. dzięki budowie nowoczesnych boisk
wielofunkcyjnych w Gromcu, Żarkach, przy Gimnazjum nr 1 i
Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Libiążu, remonty stadionów
w Libiążu oraz sołectwach, a także organizacji dwóch edycji Mistrzostw Europy UEFA REGION’S CUP.

Poprawione boisko

W maju br. rozpoczęły się prace związane z renowacją
nawierzchni trawiastego boiska rezerwowego na terenie
Ośrodka MORS realizowane w ramach zadania pn.
„Przebudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych na
terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego
im. Solidarności 1980 przy ul. Piłsudskiego w Libiążu”.
W ramach prac przeprowadzono m.in. zabieg
odchwaszczenia
nawierzchni
trawiastej
boiska,
orkę nawierzchni boiska glebogryzarką, laserowe
ukształtowanie i wyrównanie powierzchni płyty boiska.
W ostatnim czasie firma wykonawcza G&SYN BOISKA
dokonała wysiewu mieszanki traw, która zaczęła
kiełkować. Nowa murawa będzie gotowa do gry w
następnym roku.
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- KURIER LIBIĄSKI Zapraszamy do odnowionej świetlicy w Gromcu!
Służy do organizowania wydarzeń kulturalnych, okolicznościowych imprez, zebrań wiejskich, spotkań mieszkańców. W ubiegłym
roku samorząd gminny pozyskał środki z Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, za które między innymi wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową elewacją, zamontowano zadaszenia nad drzwiami
wejściowymi, rolety zewnętrzne w oknach i klimatyzatory, a także wymieniono drzwi. W tym roku budynek świetlicy Libiąskiego
Centrum Kultury doczekał się gruntownej zmiany wewnątrz. Odnowiono ściany i sufity poszczególnych pomieszczeń, wykonano
nową zabudowę chłodni, instalację wodociągowa i kanalizacyjną, ułożono nowe płytki podłogowe antypoślizgowe, zamontowano
drzwi łazienkowe, urządzenia sanitarne, dokonano cyklinowania i malowania parkietu sceny sali widowiskowej. Dodatkowo uzupełniono wyposażenie poprzez zakup wieszaków do szatni, nowych firan, zmywarki z funkcją wyparzania, a wcześniej nowych stołów i
krzeseł. – Sala nie tylko wygląda bardzo ładnie, ale dzięki remontowi i doposażeniu zwiększył się jej komfort użytkowania – komentuje dyrektor LCK Tomasz Bębenek.

Będą rosnąć razem z
drzewkami

Zabawa integracyjna przy piosence „Jestem sobie ogrodniczka” była pierwszym
akcentem akcji ekologicznej zorganizowanej 19 czerwca przez Libiąskie Centrum Kultury. W imprezie wzięli udział
sześciolatkowie z Przedszkola Samorządowego nr 2. Kolejną atrakcją było
wykonanie kolorowych motyli okraszonych własnym imieniem, które wkrótce
potem zawisły na drzewkach i krzewach
samodzielnie posadzonych przez dzieci.
Powstała w ten sposób „Alejka Przedszkolaka”, którą najmłodsi obiecali często odwiedzać.



Majówka 2013 z LCK

Ciekawe wydarzenia kulturalne i sportowo – rekreacyjne organizowane przez Libiąskie Centrum Kultury towarzyszyły mieszkańcom gminy Libiąż w okresie majówki.
Grupa Nordic Walking LCK wzięła udział 1 maja w I Powiatowym Zlocie Grup Nordic Walking w Kwaczale. Na terenie „Starego Grodziska”, dokąd uczestnicy dotarli
malowniczą trasą spod skansenu w Wygiełzowie, czekał poczęstunek, występy artystyczne oraz przygotowany przez Libiąskie Centrum Kultury quiz wiedzy o Nordic
Walking wraz z mini zawodami sprawnościowymi z użyciem kijków.
Obchody 222 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniły Msza Święta w
Kościele pw. Św. Barbary w Libiążu z udziałem chóru Canticum Canticorum i Orkiestry Górniczej Zakładu Górniczego „Janina” PKW.S.A. w Jaworznie, tradycyjne
spotkanie przy pomniku Tadeusza Kościuszki, piknik przy LCK wraz z okolicznościową wystawą i konkursem patriotycznym pn. „Znaj znak”, współorganizowanym
z Miejską Biblioteką Publiczną w Libiążu.
Konkursy i konkurencje sprawnościowe dla najmłodszych, ognisko z kiełbaskami i
zabawa taneczna przy muzyce – tak bawiono się w Kosówkach przy Świetlicy LCK
w ramach majowego pikniku rodzinnego.

Kurier Libiąski nr 57

Piękniejsze oblicze Libiąża!
Realizacja przedsięwzięcia
pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na ternie gminy Libiąż” rozpoczęła się w
dniu 06.07.2012 r.
Zadaniem tym zostało objętych 14 budynków na terenie gminy Libiąż:
- Urząd Miejski w Libiążu,
- Przedszkole Samorządo
we nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu,
- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Libiążu,
- Przedszkole Samorządowe nr 4 w Libiążu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Libiążu,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu,
- Zespół Szkół w Żarkach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu,
- Zespół Szkolno -Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi
w Libiążu,
- Gimnazjum nr 1 w Libiążu,
- Dom Kultury w Żarkach,
- Libiąskie Centrum Kultury,
- Budynek komunalny przy ul. 9 Maja 2 (Miejskie Centrum
Medyczne),
- Budynek komunalny przy ul. Andersa 9 (Ochotnicza Straż
Pożarna Moczydło).
Jest to inwestycja, która przyczynia się do rozwiązania
problemów związanych z wysokimi kosztami utrzymania
budynków użyteczności publicznej oraz poprawy wizerunku Gminy Libiąż. Ilość ocieplonych budynków na pewno
przyczyni się do mniejszej emisji dwutlenku węgla podczas
chłodniejszych sezonów, a tym samym do poprawy jakości
powietrza na naszym obszarze. Nie bez znaczenia będą
także dla budżetu gminy efekty ekonomiczne tej inwestycji.
„Wedle prognoz powinniśmy zaoszczędzić do 30% kwot
wydawanych teraz na zużycie energii. Testem słuszności

działań samorządu był sezon zimowy. W budynkach, w których prace były mocno zaawansowane dało się odczuć, że
jest po prostu cieplej. Dodatkowym atutem projektu jest poprawa estetyki gminy dzięki ujednoliceniu kolorów elewacji
budynków. – tłumaczy Burmistrz Libiąża Jacek Latko.
Prace termomodernizacyjne objęły modernizacje kotłowni
i instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, modernizacje systemu grzewczego polegająca na wymianie instalacji c.o. i montażu przygrzejnikowych zaworów
termostatycznych, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wyposażenie
instalacji ciepłej wody użytkowej w nowe źródło ciepła.
Należy zauważyć, że rozmiar i zakres prac wymagał dużego zaangażowania osób w prace wykonawcze, co przy
krótkim okresie prac przełożyło się na utrudnienia związane
z funkcjonowaniem jednostek publicznych.
„Umowa o dotację zawarta z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dała nam spory
zastrzyk zewnętrznych środków finansowych, lecz również
wymagała od nas zakończenia prac w czerwcu br. Prace
prowadzone były tak, by w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na otoczenie. Na pewno było sporo
utrudnień, za co przepraszam Mieszkańców. Myślę jednak,
że ryzyko się opłaciło i możemy sobie pogratulować końcowego efektu termomodernizacji”- tłumaczy Burmistrz Libiąża.
Warto wiedzieć, iż Libiąż jest jedną z pierwszych gmin w
regionie, które realizowały tak wielki projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Libiąż pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w wysokości:
2 301 604 zł tj. 29,93% kosztów kwalifikowanych oraz w
formie pożyczki z tego Funduszu: 4 695 528 zł tj. 60%
kosztów kwalifikowanych. Pozostałe środki to wkład własny gminy Libiąż 1 064 538 zł , co daje kwotę w wysokości:
8 061 670,00 zł.

Jak zmienił się wizerunek Gminy Libiąż po termomodernizacji
przedstawiają poniższe fotografie:

Kurier Libiąski nr 57

Remiza OSP w Libiążu

- KURIER LIBIĄSKI -

Termomoderniz

Przedszkole Samorządowe nr 2

Przedszkole Samorządowe nr 4

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gromcu



Libiąskie Centrum
Kultury
Kurier Libiąski
nr 57

zacyjny sukces!

Dom Kultury w Żarkach

Miejskie Centrum Medyczne

Gimnazjum nr 1

Kurier Libiąski nr 57

Zespół Szkolno - Gimnazjalny


Urząd Miejski

Szkoła Podstawowa nr 2

„Utrzymanie zieleni wewnątrz trzech rond zlokalizowanych w obrębie
dróg wojewódzkich nr 780 i nr 933 na terenie gminy Libiąż”
W oparciu o porozumienie
zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Libiąża, utrzymaniem zieleni na
rondach zlokalizowanych w
obrębie dróg wojewódzkich
nr 780 i nr 933 na terenie
gminy Libiąż w latach 2013
-2017 będzie zajmowała się
Gmina Libiąż. W ramach realizacji zadania przewiduje
się wykonanie nasadzeń zieleni oraz jej utrzymanie. Prace przewidziane do realizacji
w 2013 roku mają na celu zachowanie istniejącej na rondach zieleni oraz wzbogacenie jej o nowe egzemplarze,
w szczególności krzewów ozdobnych i roślin jednorocznych, które przyczynią się z pewnością do podniesienia
estetyki rond i poprawy ich wizerunku. W wyniku przeprowadzonego przetargu do realizacji zadania została
wybrana firma „Gardenbud” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
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URZĄD MIEJSKI W LIBIĄŻU
ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż
Tel. (32) 627 13 11, (32) 624 92 02, Fax (32) 624 92 90
e-mail: urzad@libiaz.pl, www.libiaz.pl
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- KURIER LIBIĄSKI Nie ma jak pod Jaworem

Okazją do integracji i dobrej zabawy był zorganizowany 31 maja
2013 r. na terenie placu zabaw Pod Jaworem w Libiążu piknik rodzinny. Bardzo ciekawe powitanie zorganizowano uczestnikom
imprezy, którzy otrzymali zadanie odrysowania swoich dłoni i
podpisania ich na dużym arkuszu papieru, jako potwierdzenie
swojej obecności na pikniku. Rodziny wzięły udział w zabawie
„Eko-strój”, polegającej na przygotowaniu przez dorosłych z gazet, szarego papieru, czy worków na śmieci strojów dla swoich
pociech. Rodzice z dziećmi rywalizowali również w konkurencjach toru przeszkód i quizie wiedzy o bajkach. Innymi atrakcjami
dla najmłodszych było przechodzenie pod coraz niżej usytuowaną
poprzeczką, rzuty piłeczkami do celu, piłkarzyki stołowe, poszukiwanie ukrytego skarbu będącego jednocześnie nagrodą dla
szczęśliwego znalazcy, a także przejazdy na kucyku. Bawiących się mieszkańców odwiedzili Poseł Tadeusz Arkit, Burmistrz
Libiąża Jacek Latko wraz ze swoim zastępcą Jarosławem Łabęckim. Piknik pod Jaworem podsumowała zabawa taneczna.

Piknik Rodzinny w Żarkach

Z okazji Dnia Matki Libiąskie Centrum Kultury zorganizowało 26 maja
przy Domu Kultury w Żarkach atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Imprezę rozpoczęły występy artystyczne żareckich zespołów śpiewaczych. Obrzęd oczepin przedstawiły „Macierzanki” z Koła Gospodyń Wiejskich, ludowe przyśpiewki wykonały grupy „Zorza”, „Wrzos”
i „Sami Swoi”, a w nowoczesnych układach tanecznych rock&roll’a i
cheerleaders zaprezentował się zespół „Bęc”, ćwiczący na co dzień w
Domu Kultury w Żarkach. Z racji rodzinnego charakteru imprezy nie
zabrakło konkursu dla mam z dziećmi. Ich wspólnym zadaniem było
pomalowanie kartonowych domków, a że wszystkie grupy zrobiły to
bardzo ładnie, toteż jury przyznało równorzędne nagrody. Dalszej części pikniku towarzyszyły emocje sportowe związane z
meczem piłkarskim LKS Żarki z KS Chełmek. W tym czasie najmłodsi zdobywali nagrody rzeczowe uczestnicząc w grach,
zabawach i konkursach. Udaną imprezę zakończyła zabawa taneczna.

Francja w LCK!

Zobaczyć Joannę d’Arc, Marię
Antoninę i Napoleona Bonaparte, odbyć wirtualne podróże
po Luwrze, Paryżu, Lyonie - to
wszystko można było przeżyć
6 czerwca 2013 r. w Libiąskim
Centrum Kultury, podczas Konkursu Wiedzy o Francji zorganizowanego przez Towarzystwo
Przyjaciół Francji przy współpracy z LCK. Celem konkursu,
nad którym patronat objął Burmistrz Libiąża, była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy z zakresu historii, geografii, kultury Francji; umacnianie przyjaźni polsko-francuskiej, rozwijanie
twórczości plastycznej i pobudzanie wyobraźni. W konkursie
wzięły udział najlepsze drużyny wyłonione z eliminacji w każdej ze szkół gimnazjalnych na terenie gminy Libiąż. Ich zadaniem było m.in. zaprezentowanie wybranej francuskiej postaci
historycznej z dowolnej epoki, prezentacja multimedialna znanego zabytku, regionu, miasta lub innego atrakcyjnego miejsca
we Francji, wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej symbol Francji oraz wykazanie się wiedzą o tym kraju. Najlepszą
znajomością kraju nad Sekwaną wykazali się uczniowie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Libiążu Kinga Sraga i Dawid
Majcherek, pod opieką Anny Hoffmann. Drugie miejsce zajęły
podopieczne Anny Rybak z Zespołu Szkół w Żarkach Julia Kosowska i Aleksandra Pająk, a trzecie przyznano wspólnie Gimnazjum nr l (Natalia Pawłowska i Katarzyna Norys pod opieką
Bożeny Sucherek) oraz Gimnazjum Szkoły KSW (Katarzyna
Baryłowicz i Julita Szostek pod opieką Małgorzaty Szpak).
Kurier Libiąski nr 57

Rajd Trzech Pokoleń

Po raz jedenasty w historii zorganizowano w Żarkach wspaniałą imprezę rekreacyjną łączącą pokolenia miłośników jazdy
na rowerach. Tegoroczny Rajd Trzech Pokoleń w dniu 25 maja
zorganizowało Libiąskie Centrum Kultury przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Emerytów, Rencistów i Inwalidów “Przyjaźń” w Żarkach oraz Spółką Pastwiskową w Żarkach. Rajd
miał formę wyścigu drużynowego, a wzięło w nim udział 10
rodzin, liczących średnio po cztery osoby. Najszybciej wyznaczoną trasę pokonali Drzymałowie, drugie miejsce zajęli Lelitowie, trzecie zajęli Horawowie, na dalszych uplasowały się
rodziny Sroków i Kujawskich.
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- KURIER LIBIĄSKI „Pokolenia” w Kosówkach

Integracja mieszkańców Kosówek, Jazdowki i Kruczka, podjęcie działań służących podtrzymaniu i zachowaniu lokalnych tradycji oraz kulturalnego dorobku, dokumentowanie wydarzeń z życia społeczności lokalnej, odtworzenie historii najbliższej okolicy i jej mieszkańców
na podstawie dostępnych materiałów źródłowych i zebranych relacji ustnych, prowadzenie
Kroniki Kosówek, szkolenia w zakresie fotografii, florystyki, kosmetologii, obsługi komputera oraz innych, wyjazdy turystyczno - krajoznawcze służące pogłębieniu wiedzy z zakresu geografii i historii pogranicza Małopolski i Śląska. Takie cele przyświecają powstałej w
Kosówkach nieformalnej grupie, działającej przy współpracy z Libiąskim Centrum Kultury.
„Pokolenia” aktywnie włączyły się w organizacje pikniku z okazji tegorocznej majówki, zorganizowały spotkania z Panią Krystyną Kawałek – dyrektorem firmy Oriflame Libiąż. Ponadto podczas spotkań można skorzystać z darmowego profesjonalnego masażu leczniczego. W
programie działalności są też:
- „przyśpiewki przy kawie” - regularne, comiesięczne spotkania członkiń dawnego Koła Gospodyń połączone z archiwizacją dorobku w celu zachowania i podtrzymania lokalnej tradycji,
- „koło młodych fotografów” szkolenia w zakresie fotografii
artystycznej, połączone z podstawami obróbki cyfrowej zdjęć.
- „zabawy taneczne” - integracyjne spotkania rodzin - mieszkańców Kosówek, Jazdówki i Kruczka - przy muzyce,
- „wyjazdy turystyczno - krajoznawcze” - zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych Małopolski i Śląska.
Już teraz „Pokolenia” zapraszają na organizowany wspólnie z LCK „Letni Piknik Integracyjny” w dniu 27 lipca (sobota) od godz. 16:00.

„Pora na senior@”!

Miejska Biblioteka Publiczna zakończyła cykl spotkań w ramach projektu „O
finansach… w bibliotece – II edycja”,
prowadzonych w formie kursów e-learningowych skierowanych do osób w wieku
50+. Szkolenia były okazją do pogłębienia
wiedzy z bankowości elektronicznej, robienia przelewów przez Internet, zakładania
lokat, ubezpieczeń, zakupów przez Internet,
oszczędzania, a także pomagały w utrwalaniu
umiejętności obsługi komputera. Wszyscy
uczestnicy otrzymali teczki z niezbędnymi
materiałami i przydatnymi stronami internetowymi. Seniorzy biorący udział w projekcie
byli otwarci na nowe możliwości, chętnie
wymieniali się doświadczeniami, a po zakończeniu ostatniego - 5 modułu kursu otrzymali
certyfikaty uczestnictwa. Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej. Realizatorem projektu jest
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami
Programu Rozwoju Bibliotek. Kurs był jedną
z ofert cyklu warsztatów komputerowych
prowadzonych w bibliotece od kwietnia br.
pod nazwą „Pora na senior@”. Jego uczestnicy mają już za sobą kurs komputerowy dla
początkujących oraz warsztaty graficzno-fotograficzne. Kolejna propozycja szkoleń to
kurs języka angielskiego w formie e-lerning,
który będzie realizowany w okresie wakacyjnym. W trakcie tych spotkań wolontariuszka
będzie pomagać w zrozumieniu gramatyki
języka angielskiego, a także nauki słówek.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami Czytelni MBP - tel.
32/6277577; mbp.libiaz@interia.pl
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Polska Biega w Libiążu

Libiąskie Centrum Kultury po raz dziewiąty
włączyło się do ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” promującej zdrowy i aktywny
tryb życia. W całej Polsce w ramach akcji zorganizowano 651 imprez z frekwencją ponad 100 tys. biegaczy. W Libiążu 25
maja do biegu na dystansie 3,5 km zgłosiło
się 60 biegaczy, a nad ich bezpieczeństwem
czuwał Zastęp Ratownictwa Medycznego i
Strażacy OSP Libiąż. Start imprezy zlokalizowano na Placu Słonecznym, a na metę,
przy Libiąskim Centrum Kultury, uczestnicy
dobiegli trasą wokół osiedla Flagówka i terenami przy wzgórzu pod Jaworem. Przy LCK
czekał poczęstunek i pamiątkowe certyfikaty
uczestnictwa. Spośród wszystkich uczestników libiąskiego biegu najmłodszą osobą była
sześcioletnia Alicja Grochal. Pozostali biegnący po pokonaniu trasy poczuli się na tyle
młodzi duchem, że nikt nie chciał przyznać
się do górnej granicy wieku…

Ćwiczenia autokreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zorganizował w czerwcu bezpłatne szkolenie dla
mieszkańców gminy Libiąż. Zaproszono na
nie osoby przedsiębiorcze, prowadzące działalność gospodarczą, zamierzające otworzyć
własną firmę, a także Uczestników Projektu
systemowego „Rozwój Aktywnych Form Integracji w Gminie Libiąż”. Spotkanie odbyło
się w Punkcie Aktywności Obywatelskiej.
Motywem przewodnim wydarzenia, była szeroko rozumiana przedsiębiorczość. Spotkanie
rozpoczął wykład połączony z filmem na temat kreowania własnego wizerunku - „Savoir
vivre w pracy”. W drugiej części spotkania,
uczestnicy mogli posłuchać przydatnych informacji specjalisty z Punktu Konsultacyjnego Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej
w Chrzanowie o działalności ARMZ. W trzeciej „praktycznej” części spotkania - specjalista z zakresu pięknego wyglądu i wizerunku
omówiła sposób, w jaki kobieta powinna malować się do pracy oraz zaprezentowała prosty i delikatny makijaż, który śmiało można
wykonać samemu w domu. Szkolenie zostało
przeprowadzone w ramach Małopolskiego
Dnia Uczenia się 2013.

Z Brzechwą na deski teatrów

Grupa teatralna „Fanaberia” z Gimnazjum Nr
1 w Libiążu w bieżącym roku szkolnym realizowała Projekt „Brzechwa”. Uczniowie pod
opieką nauczycieli oraz instruktora jednego
z krakowskich teatrów przygotowali spektakl
oparty na twórczości Jana Brzechwy, który
zaprezentowali na Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży w
Tarnowie, gdzie zdobyli główną nagrodę!
Młodzi aktorzy z Gimnazjum nr 1 odbyli w
gminie Libiąż tournee po placówkach oświatowych, prezentując ten znakomity i stojący na wysokim poziomie spektakl. Ponadto
projekt Brzechwa został zakwalifikowany do
„13 MAŁOPOLSKIEJ PARADY SMOKÓW
2013” - przeglądu zespołów teatralnych organizowanego przez krakowski Teatr „Groteska” na profesjonalnej scenie u stóp Wawelu.
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- WIEŚCI SZKOLNE Silniejsi uczniowie

Od maja w Zespole Szkół Gimnazjalnych z
Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu uczniowie mogą pomnażać siłę fizyczną. Otwarto tam nową salkę do ćwiczeń siłowych.
Została ona zagospodarowana z części korytarza i magazynu znajdującego się w szatni, a
jej powstanie było możliwe dzięki wsparciu
libiąskiego samorządu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Inicjatorami uruchomienia takiego miejsca byli trenujący w
szkole Karatecy z Chrzanowskiego Klubu
Karate. Z sali w godzinach dopołudniowych
korzystają dzieci i młodzież szkolna, a w wieczornych Klub, który prowadzi zajęcia karate
z dziećmi i młodzieżą. W salce prowadzone
są też zajęcia z samoobrony, tay - bo oraz
aerobiku. Uroczystego otwarcia siłowni dokonał Burmistrz Jacek Latko wraz z zastępcą
Jarosławem Łabęckim, dyrektor szkoły - Aliną Bańkowską i Przewodniczącym Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jerzym Sabudą.

Ekologia z tradycją

Liczne atrakcje towarzyszyły 28 maja obchodom Dnia Ziemi w Zespole Szkół w
Żarkach. Uczniowie poznali metody recyklingu oraz zasady prawidłowego segregowania odpadów. W konkursie plastycznym
„Smoki w Krainie EKO” zaprezentowali jak
można twórczo wykorzystać surowce wtórne. Klasy I-III szkoły podstawowej wzięły
udział w zabawach ekologicznych i tańcach
integracyjnych. Klasy IV-VI uczestniczyły w
quizie ekologicznym oraz w konkursie plastycznym mającym na celu zaprojektowanie
stroju ekologicznego. Gimnazjaliści z kolei
rozwiązywali quiz ekologiczny. Gościem
imprezy była pani Liliana Armatys z Nadleśnictwa w Chrzanowie, która opowiadała o pracy leśników oraz o ochronie lasów.
Podsumowaniem obchodów było przedstawienie dziewiętnastowiecznego obrzędu
oczepin, który uczniowie szkoły zaprezentowali wspólnie z najlepszymi znawczyniami
tradycji - zespołem „Macierzanki” z Koła
Gospodyń Wiejskich z Żarek.
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Z przedszkola do Opola

Pory roku były
motywem przewodnim Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej,
który 15 maja odbył się w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Libiążu. Udział w wokalnych
zmaganiach wzięły dzieci w wieku 3 - 6 lat
z placówek oświatowych z terenu gminy Libiąż. Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej, wyłonienie utalentowanych
dzieci, zachęcenie ich do pracy w zakresie
muzyki oraz promocja dziecięcej twórczości.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaprezentować dowolną piosenkę dostosowaną
do wieku wykonawcy. Komisja konkursowa
oceniała także wymyślne stroje adekwatne
do charakteru piosenek. W efekcie pierwsze
miejsce za całokształt przyznano Ani Odój z
PS nr 1, a na kolejnych miejscach uplasowali
się Nadia Plewka, Wiktoria Czekaj i Maciej
Łakomiec z PS nr 4 w Libiążu. Wyróżnienia
otrzymali Zuzanna Obrzud – PS nr 1, Anna
Świstak - PS nr 2 w Libiążu, Martyna Pędziwiatr i Emilia Nowak - PS nr 4.

Przedszkolaki przeciw nałogom

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Libiążu
wzięło udział w kolejnej edycji Programu
Antynikotynowego
pt. „Czyste powietrze
wokół nas”, mającego
na celu uświadomienie
dzieciom szkodliwości nikotyny oraz
kształtowanie postaw zdrowotnych. W
realizacji tych zadań pomogły wycieczka
piesza z obserwacją rodzajów dymów, a
także rozmowy z dziećmi. Na terenie placówki zorganizowano międzygrupową
wystawę plastyczną pt.: „Moja Gmina
bez nałogów”. Przedszkolaki z grupy IV
i VI przygotowały program artystyczny, a
czterolatki pięknie zatańczyły „Polkę”. W
podziękowaniu za pięknie występ dzieci
obejrzały przedstawienie teatralne.

Teatralny sukces!

Przedszkole
Samorządowe
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w
Libiążu wzięło
udział w Przeglądzie Form
Teatralnych w ramach XXI Festiwalu Kultury
Dziecięcej w Chrzanowie.
Libiąskie przedszkolaki przedstawiły tam
spektakl pt. „Pod zielonym parasolem”.
Przedstawienie zachwyciło jurorów i dlatego
przyznali oni reprezentantom gminy Libiąż
zasłużone I miejsce! Serdecznie gratulujemy!

Turniej Językowy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu zorganizowała Międzyszkolny Turniej Języka
Angielskiego. W zmaganiach z językiem
angielskim przystąpiło 28 uczniów z 5 szkół
podstawowych z terenu Gminy Libiąż. Uczniowie klas młodszych rozwiązywali test
wielokrotnego wyboru z zakresu leksykalnego. Starsi, oprócz znajomości słownictwa,
musieli wykazać się umiejętnością czytania
ze zrozumieniem oraz pisania pocztówki z
wakacji. W kategorii klas 1-3 tryumfował
Maciej Wojdyło (SP 2), przed Aleksandrą
Miziołek z Zespołu Szkół w Żarkach, Karoliną Sapalską (SP 2) i Bartoszem Patykiem
(SP 3). Spośród uczniów klas 4-6 najlepsza
była Gabriela Mańka (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu), drugie miejsce zajęła
Barbara Szafran (SP 2), a trzecie wspólnie
Arkadiusz Ptasiński (Zespół Szkół w Żarkach) i Martyna Niemczyk (SP 2). Laureaci
trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody
rzeczowe w postaci książek wydawnictwa
Macmillan wraz z dyplomem. Pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz
gadżety sponsora.

Bez ziewania w „trójce”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr
3 tak bardzo lubią swoją szkołę, że z
chęcią przychodzą do niej nawet na
całą noc! Dlatego też po raz czwarty
w historii tej placówki oświatowej
zorganizowano cieszącą się niemałym
zainteresowaniem Nocną Akademię.
Wydarzenie to miało miejsce w nocy z
17 na 18 maja br., a czas ten uczniowie
spędzili uczestnicząc w ciekawych zajęciach komputerowych, tanecznych, plastycznych i
muzycznych. Przeprowadzili także wirtualny wywiad przy pomocy komunikatora skype z
wiceburmistrzem Libiąża Jarosławem Łabęckim. Wzięli też udział w nocnych podchodach
o tematyce ekologicznej. Zabawa była tak wspaniała, że nikomu z uczestników ani przez
moment nie przyszło do głowy by zmrużyć oko...
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- SPORT Libiążanin mistrzem Europy!!!

- Były to zawody najwyższej rangi, w jakich
kiedykolwiek przyszło mi uczestniczyć.Świetna
organizacja i pełen profesjonalizm – relacjonuje libiążanin Piotr Słapa, który w czerwcu
wystartował w słowackiej Trnavie w Mistrzostwach Europy w wyciskaniu sztangi leżąc.
Do ostatniej chwili Piotr wahał się czy wystartować w zawodach. Uniemożliwiała to
kontuzja kostki. – Tak naprawdę decyzję o
starcie w zawodach podjąłem dzień wcześniej. Uznałem, że nie mogę pozwolić sobie
na zaprzepaszczenie wielu godzin ciężkich
treningów. Dlatego usunąłem szynę z kostki
i udałem się do Słowacji.
Rywalizacje w konkurencji wyciskania sztang
leżąc w kategorii zawodników o wadze ciała
do 110 kg rozpoczął od ciężaru 260 kg. Jeszcze tydzień wcześniej zmierzył się z takim
ciężarem w Libiążu podczas Pikniku Rodzinnego Związku Zawodowego „Kontra”, kiedy
nie był jeszcze kontuzjowany. – Był to ciężar,
który decydował o tym, że mogę liczyć się w
zawodach. Cały czas odczuwałem dyskomfort kontuzjowanej nogi, ale udało się pokonać zarówno ból, jak i ciężar sztangi. Drugie
podejście wykonałem z ciężarem o 5 kg większym, a cały czas naciskał mnie reprezentant
gospodarzy. Liczył się także reprezentant Węgier, ale w mojej ocenie ewidentnie szarżował
i w efekcie spalił wszystkie trzy próby.
Libiążanin w trzecim także udanym podej-

ściu zaliczył 270 kg. Cały czas zmagał się z
bolącą nogą, która uniemożliwiała mu prawidłowe ułożenie na ławeczce. Pomimo kontuzji Piotr Słapa osiągnął zasłużony tryumf
zostając Mistrzem Europy w kategorii do 110
kg! Ten największy sportowy sukces w karierze osiągnął zaledwie dwa miesiące po zostaniu Mistrzem Polski, który to tytuł zdobył w
kwietniowych zawodach w Zalesiu koło Białej Podlaskiej. - Zawsze startując w zawodach
liczy się dla mnie założony wcześniej wynik, a
piedestały są na dalszym planie – stwierdza P.
Słapa. Udowodnił to właśnie w Zalesiu, kiedy
mając zapewnione zwycięstwo przy ciężarze
255 kg, dźwignął o 5 kilogramów więcej.
Warto dodać, że podczas tamtych zawodów
również nie był w pełni sił.
Piotr Słapa jest Mistrzem Europy w dyscyplinie sportu, którą zaczął trenować, jak sam
stwierdza, jako asekurant swojego kolegi w
2000 r. Przejście z rekreacji do sportu wyczynowego nastąpiło pięć lat później w trójboju
siłowym. Na swoim koncie ma też zwycięstwa w zawodach strongmanów. Wśród największych sukcesów wymienia jeszcze Mistrzostwo Polski Politechnik w 2007 r. oraz
trzecie miejsca w zawodach Pucharu Polski
w roku 2010 i 2012.
- Wyciskanie sztangi leżąc to niszowa medialnie dyscyplina. Mało kto wie, że mamy w Polsce utytułowanych zawodników, którzy domi-

Sportowe Dni Libiąża

Tegoroczne święto gminy Libiąż, za sprawą rywalizacji na kortach tenisowych, parkiecie do gry
w piłkę ręczną, boiskach plażowych do siatkówki
i murawie stadionu MORS w Libiążu, dostarczyło również wielu emocji sportowych. Stawką rywalizacji były puchary Burmistrza Libiąża Jacka
Latko oraz nagrody ufundowane przez LCK.
W Otwartych Mistrzostwach Libiąża w Tenisie
Ziemnym, organizowanych przez Towarzystwo
Wspierania Sportu „Sokrates” i LCK, zwyciężył
Robert Urbańczyk, który w finale pokonał Jacka
Zatorskiego. W meczu o trzecie miejsce Paweł
Kasperczyk okazał się lepszy od Mateusza Zgudziaka.
W ramach obchodów Dni Libiąża 2013 rozegrano Turniej Piłki Ręcznej Chłopców. W libiąskiej Hali Sportowej do walki o to trofeum przystąpiły drużyny SKS „Kusy” Kraków, MKS
„Piast” Skawina, MOSM Bytom, UMKS – PMOS SPR Libiąż oraz UKS „Czwórka” Libiąż.
Zwycięzcą turnieju został SKS Kusy Kraków, który znalazł pogromcę jedynie w drużynie
libiąskiej „Czwórki”. Drugie miejsce w turnieju zajął MOSM Bytom, na trzecim uplasował
się UMKS PMOS Libiąż, czwarte zajęła „Czwórka”. Najlepszym szczypiornistą został Mateusz Subel UMKS PMOS Libiąż. Turniej zorganizował PMOS Chrzanów przy współpracy
z LCK.
Boiska na terenie MORS w Libiążu były areną turnieju siatkówki z cyklu Grand Prix Małopolski. Wśród 12 par w finale turnieju Artur Baca – Kamil Gilner (Jastrzębie) pokonali duet
Michał Matyja i Maciej Klimas. W meczu o 3 miejsce Miłosz Tokarski z Rafałem Kożuchem
z Będzina okazali się lepsi od libiążan Kacpra Urbaniaka z Pawłem Janczykiem.
Chłopcy z rocznika 2005 rywalizowali 12 maja w turnieju w ramach zorganizowanego przez
Szkołę Piłkarską Górnik Libiąż i LCK. Gospodarze zagrali dwoma zespołami, a oprócz nich
do rywalizacji stanęły drużyny AS Progres, MKS Chrzanów, Orbita Bukowno, Unia Oświęcim, WAP Młodzi Przebojem oraz Orzeł Myślenice. W finale imprezy zmierzyły się drużyny
Górnik Libiąż I - AS Progres, a po zwycięstwie 2:1 z rąk Burmistrza Libiąża Jacka Latko
puchar za I miejsce odebrali młodzi libiążanie! Zwycięstwo było rewanżem za porażkę w
grupie 3:5. Trzecie miejsce po zwycięstwie z Orbitą Bukowno 3:1 zdobył MKS Chrzanów.
Tytuł najlepszego zawodnika turnieju przypadł reprezentantowi Górnika Libiąż I Mikołajowi
Widlarzowi.
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nują w tej dyscyplinie wielokrotnie z rzędu.
Pomimo tego ciężko o sponsorów. Osobiście
wyjazdy na zawody pokrywam z prywatnych
środków .
Aktualny Mistrz Europy pochodzi z Suchej
Beskidzkiej, a w Libiążu zamieszkał w 2009 r.
Pracuje jako inżynier ds. kontroli eksploatacji
w firmie „Tauron Wytwarzanie” w Trzebini.
Formę szlifuję głównie w siłowni Libiąskiego Centrum Kultury. - To jedyne miejsce w
okolicy, które jest wyposażone w profesjonalną ławeczkę do wyciskania sztangi, choć
może służyć także do innych ćwiczeń.
To bardzo ważne w obliczu dalszych sportowych planów najlepszego zawodnika w
Europie. – Najważniejsze w tej chwili dla
mnie jest uporanie się z kontuzją, bo nogi są
w technice wyciskania sztangi bardzo ważnym wspornikiem. Końcem roku chciałbym
wystartować w zawodach Pucharu Świata,
które odbędą się w Polsce. Oby tym razem
ominęły mnie kontuzje - podsumowuje Mistrz
Europy z Libiąża.

Pojadą do Amsterdamu!

- Kiedy wiele miesięcy temu zaczynaliśmy
nasz udział w akcji Szkółki Nivea, o głównej
nagrodzie, jaką jest wyjazd na obóz piłkarski
do Amsterdamu mogliśmy mówić, jak o marzeniu do spełnienia. Z wszystkich sił staraliśmy się jednak, żeby to marzenie się spełniło.
I udało się 21 czerwca! – oznajmia z radością
sekretarz Szkoły Piłkarskiej Górnik Libiąż
Dawid Chylaszek.
Drużyna chłopców do lat 13 wygrała swoją
kategorię w turnieju finałowym Szkołek Nivea w Warszawie i w nagrodę pojedzie na
7-dniowy obóz sportowy do Akademii Ajaxu
Amsterdam!!. Bliscy tego wielkiego sukcesu
byli także chłopcy z kategorii U-10 i U-8,
którzy odpadając w półfinałach zajęli ostatecznie 3. miejsca w swoich kategoriach. Ich
stratę powetowali jednak podopieczni trenera
Huberta Szumniaka, którzy swój tryumf wywalczyli w pełnym dramaturgii meczu finałowym z Dębicą, który zakończył się rzutami
karnymi. Łącznie w turnieju Górnik Libiąż
wystawił 8 drużyn dziewcząt i chłopców w
kategorii do lat 8, 10, 13 i 14.

Kurier Libiąski nr 57
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- SPORT Król zimowej siatkówki!

Najbardziej utytułowany libiąski siatkarz, na którego koncie jest między
innymi brązowy medal juniorskich mistrzostw świata w siatkówce plażowej, postanowił spróbować swoich sił w….. zimowej odmianie tej dyscypliny. 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 startować 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 grupowych, 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 drogowego 24 uczestników dzielnie przemierzyło malownicze tereny leśne
Libiąża by na półmetku zameldować się na terenie leśniczówki w podchrzanowskim Kroczymiechu. Tam dla pokrzepienia sił czekał poczęstunek 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 Marek 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 kilometrowa 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 obecność 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 zawodników, a reprezentanci Libiąża meldowali się
w czołowej trójce m.in.
w kategorii dziewcząt w
wieku 15-19 lat, gdzie
tryumfowała
Ewelina
Jarczyk przed Katarzyną Wojtal (na zdjęciu).
Wśród chłopców w tym
przedziale
wiekowym
najlepszy był Przemysław Madej, a trzecie miejsce zajął Konrad Jarczyk. W grupie zawodników w wieku 20-35 lat zwyciężył Maciej Arkit
przed Szymonem Jaworem. Wśród małżeństw drugie miejsce
za łączny czas przejazdów zdobyli Karolina i Szymon Arkitowie. 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 wokół zalewu Chechło „IV Narciarskim Bieg św. Mikołaja” 63
letni libiążanin okazał się bezkonkurencyjny i zdobył tym samym puchar Posła Tadeusza Arkita. (foto: Konrad Madeja)
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Gospodarze najlepsi

Drużyna UKS „Czwórka” Libiąż pokonała wszystkich rywali i zwyciężyła w II Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej
Chłopców „Libiąż Cup” w kategorii rocznika 1999 o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi pod Honorowym Patronatem Burmistrza Libiąża
Jacka Latko. W libiąskim turnieju wystąpiły drużyny UKS Orlik Świebodzin, Siódemka Miedź Legnica, Żagiew Dzierżoniów, Zenit Żdanów
i dwie drużyny UKS
„Czwórka”
Libiąż.
Najlepszym zawodnikiem turnieju w
głosowaniu trenerów
wybrany został zawodnik UKS „Czwórka” 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 występowali zawodnicy z rocznika 2000 i 2001. W turnieju zespół
UKS „Czwórka” I reprezentowali następujący zawodnicy:
Bramkarz: Karol Siuda, w polu: Krzysztof Bolek, Kacper Bogudziński, Mateusz Drozdalski, Jakub Dziubiński, Jakub Klocek, Michał Kowalik, Maciej Majewski, Szymon Światłowski,
Wojciech Wierzbowski.
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