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Już wkrótce odnowiona Biblioteka!
W kwietniu rozpoczęły się prace
remontowe pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jest
to związane z realizacją projektu „Nowoczesna Biblioteka w
Libiążu. Remont, modernizacja,
przebudowa i wyposażenie Biblioteki Głównej w Libiążu” w
ramach Programu Wieloletniego
Kultura+ priorytet „Biblioteka+
Infrastruktura Bibliotek”, na który instytucja pozyskała dofinansowanie wielkości aż 696.490,00
zł! Zanim czytelnicy doczekają podniesienia standardu MBP
będą musieli znieść małe uniedogodnienia.
- Od 1 kwietnia nieczynna jest
czytelnia i czytelnia internetowa.
Nadal można wypożyczać książki
w wypożyczalniach dla dorosłych
oraz dla dzieci i młodzieży. Obydwa oddziały będą normalnie
pracować do wakacji – informuje Dyrektor Aneta Gwóźdź.
- Przepraszamy za powstałe z
tego tytułu utrudnienia i prosimy
o śledzenie informacji na naszej
stronie internetowej, gdzie będziemy na bieżąco zamieszczać
najważniejsze informacje doty-

czące realizacji tego zadania. nej, dostosowanie oferty MBP
Myślę, że efekt końcowy prac wy- do różnych grup użytkowników
i różnych rodzajów działalności,
nagrodzi aktualne trudności.
Projekt wart 935.239 zł obejmu- a w rezultacie zwiększenie liczje przebudowę istniejących oraz by użytkowników oraz przygoadaptację dodatkowych pomiesz- towanie do działalności zgodnie
czeń. Dzięki temu powstanie z nowoczesnymi standardami
m.in. osobna czytelnia interneto- określanymi przez Certyfikat Biwa na 7 stanowisk, powiększona blioteka+. Realizacja tego zadai specjalnie wyposażona wypo- nia potrwa do 2015 roku.
życzalnia dla dzieci, dodatkowa W związku z modernizacją Domu
sala do zajęć warsztatowych, Kultury w Żarkach, w dniach od
przyjazna czytelnikowi czytelnia 5 maja do 31 sierpnia br. zostanie
czasopism, wydzielone miejsca zamknięta również mieszcząca
do pracy indywidualnej i inne się tam Filia nr 1 libiąskiej MBP!
udogodnienia. Projekt
zakłada także wyposażenie libiąskiej biblioteki w nowoczesny
sprzęt komputerowy i
audiowizualny, nowe,
estetyczne regały i
meble itp. Całość
działań ma na celu
podniesienie standardów infrastruktury bibliotecznej libiąskiej
placówki oraz zwięk- W odnowionej siedzibie MBP w Libiążu cieszęszenie
powierzchni ce się dużym zainteresowaniem zajęcia komwykorzystywanej do puterowe dla seniorów odbywać się będą w
działalności bibliotecz- nowej sali wyposażonej w więcej stanowisk

Burmistrz Libiąża najlepszy!
W zakończonym 24 marca br. smsowym plebiscycie dla czytelników
Gazety Krakowskiej, podsumowującym kadencje szefów jedenastu
chrzanowskich i olkuskich gmin,
najwięcej pozytywnych głosów zebrał Burmistrz Libiąża Jacek Latko!
Czytelnicy, odpowiadając na pytanie
"Jak oni rządzili", oceniali samorządowców pozytywnie lub negatywnie
oddając głos albo na "tak", albo na
"nie". Burmistrz Libiąża uzyskał zdecydowanie pozytywny wynik w proporcjach: 84% TAK i 16% NIE.
- Dziękuję mieszkańcom za obdarzenie mnie zaufaniem i tym samym
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i doprowadzenia gminy Libiąż do
dobrej kondycji finansowej, dzięki
której możliwe jest dziś realizowanie
inwestycji. Największym sukcesem
tego okresu jest wykonanie termomodernizacji 14 obiektów użyteczności publicznej, dzięki którym realnie
spadły koszty utrzymania budynków
komunalnych i zdecydowanie poprawił się wizerunek gminy – komentuje
Burmistrz Libiąża Jacek Latko.
pozytywną oceną kończącej się kadencji. Był to przede wszystkim okres
pokonywania trudności finansowych

Zapraszamy na Chat z Burmistrzem Libiąża Jackiem Latko
- 25.04.2014 r. (piątek) w godz.
1800 - 1900 www.libiaz.pl
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Libiążanie Papieżowi
W IX rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II mieszkańcy naszej gminy dali wyraz pamięci o jego niezapomnianym Pontyfikacie. W imieniu społeczności Libiąża, Żarek i Gromca kwiaty i znicze pod obeliskiem w
Parku Młodości upamiętniającym Papieża Polaka złożyli Burmistrz Libiąża Jacek Latko, Wiceburmistrz
Jarosław Łabęcki, Skarbnik Teresa Litwińska i Sekretarz Magdalena Kozak. Przedstawicielom libiąskiego
Samorządu towarzyszył Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Libiążu ks. Michał Kliś, który
w krótkiej modlitwie powierzył mieszkańców gminy Libiąż wstawiennictwu Ojca Świętego.

Złote i diamentowe gody w LCK
Mają bogaty bagaż życiowych
doświadczeń i na pewno wiedzą
co znaczy prawdziwa miłość.
Wytrwali ze sobą 50 i więcej
lat i doskonale znają receptę na
udane małżeństwo. W Libiąskim Centrum Kultury
28 stycznia odebrali z rąk
Burmistrza Libiąża medale i upominki za długoletnie pożycie małżeńskie.
W uroczystości honorowania jubilatów wzięli
udział również Poseł na
Sejm RP Tadeusz Arkit,
Wiceburmistrz Jarosław
Łabęcki, Przewodnicząca
Rady Miejskiej Bogumiła
Latko i przedstawiciel Posła do
Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika. Dla zasłużonych
małżeństw gminy Libiąż czekał
prezent w postaci programów
artystycznych zespołów śpiewaczych „Zorza” i „Wrzos” z Żarek,
a także występ niespodzianka
kwartetu wokalnego w składzie
Jacek Latko, Tadeusz Arkit, Jaro4

sław Łabęcki i Bogumiła Latko.
Medale Prezydenta RP za 50 lat
pożycia małżeńskiego odebrali:
Helena i Franciszek Bigajowie,
Wiesława i Adam Idzikowie, Li-

lianna i Fryderyk Janczykowie,
Emilia i Józef Jaroszowie, Irena
i Stanisław Jurczykowie, Józef
Kosowski, Maria i Stanisław Koziołowie, Henryka i Lucjan Kulowie, Zofia i Stanisław Latkowie,
Teresa i Stanisław Lelitowie,
Zuzanna i Jan Likusowie, Maria
i Józef Łuczyńscy, Melania i Leszek Mańkowie, Janina i Kazi-

mierz Matejowie, Janina i Julian
Mocałowie, Józefa Niegłos, Antonina i Józef Palkowie, Maria i
Jan Pietrasikowie, Halina i Zygmunt Pidłowie, Barbara i Zygmunt Sarnowie, Krystyna
i Leszek Suchetowie, Krystyna i Antoni Sublowie,
Maria i Józef Szkółkowie,
Maria i Stanisław Szustakiewiczowie, Joanna i
Stefan Szyjowie, Halina i
Jan Wielgusowie, Stefania
i Mieczysław Wołkowie,
Zofia i Stefan Zaczykowie
oraz Irena i Władysław
Zmarzły.
Diamentowe
Gody obchodzili: Stanisława i Tadeusz Bigajowie, Józefa i Adam Kurdzielowie, Helena
i Zygmunt Latkowie, Anna i Stanisław Poznańscy, Kazimiera i
Eugeniusz Syskowie, Stanisława
i Stanisław Wierzbicowie, Stefania i Stanisław Wilczakowie, a
także Krystyna i Augustyn Ziajkowie.
(zdjęcia uroczystości na str. 15)
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Pamiętamy!
Libiąż został oswobodzony przez armię radziecką 25 stycznia 1945 r. Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy
gminy Libiąż uczestniczą rokrocznie w okolicznościowym spotkaniu przy obelisku na ulicy Obieżowej, gdzie w
latach wojny i okupacji znajdował się podobóz "Janinagrube". W 69 rocznicę jego wyzwolenia kwiaty i znicze przy
pomniku złożyli przedstawiciele libiąskiego samorządu na czele z Wiceburmistrzem Jarosławem Łabęckim i Przewodniczącą Rady Miejskiej Bogumiłą Latko, kombatanci, reprezentanci stowarzyszeń i organizacji społecznych z
terenu gminy Libiąz, przedstawiciele zakładów pracy, instytucji publicznych i placówek oświatowych.

Nowa struktura gminnych jednostek organizacyjnych
Od 1 marca zaszły zmiany na mapie
jednostek organizacyjnych gminy
Libiąż. Doszło do podziału kompetencji dotychczasowego Miejskiego
Zespołu Administracyjnego, który
uchwałą Nr XXXIII/216/2014 Rady
Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014 r. przekształcił się w Zarząd Mienia Komunalnego. Przedmiotem działania nowej jednostki
jest administrowanie mieniem komunalnym oraz dekorowanie miasta
z okazji świąt i uroczystości. Dyrektorem instytucji jest Agnieszka Rembiecha. Obiektami mienia komunalnego administrowanymi przez ZMK
są w Libiążu lokal użytkowy w bloku mieszkalnym przy ul. Jaworowej
9/1, budynek Przychodni Zdrowia
przy ul. 9 Maja 2, budynki Ochotniczych Straży Pożarnych Libiąż
Wielki przy ul. Floriańskiej 1 oraz
Moczydło przy ul. Generała Andersa 9, Targowisko Miejskie, Zajazd
Leśny przy ul. Stawowa 26 (Szyjki),
a także budynki komunalne przy ul.
Makowej 1 i ul. 25 Stycznia 2. W
Żarkach ZMK administruje budynkami Przychodni Zdrowia przy ul.
Struga 22, Sołtysówką ul. Olszynka
1, Domem Strażaka przy ul. Oleńki
1, natomiast w Gromcu jest to Dom
Gromadzki przy ul. Traugutta 1.
Zadania byłego MZA w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej i
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organizacyjnej samorządowych placówek oświatowych Gminy Libiąż
przejął nowo powołany Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
i Przedszkoli z siedzibą w budynku
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z
Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu przy ul. Paderewskiego 2. Zakresem działania nowej jednostki objętych jest 9 placówek oświatowych z
terenu gminy Libiąż a są to w Libiążu Przedszkole Samorządowe Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi (Plac
Zwycięstwa 2), Przedszkole Samorządowe (ul. Przedszkolna 10),
Przedszkole Samorządowe Nr 4 im.
Kubusia Puchatka (ul. Wańkowicza
1a), Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Bł. Jana Pawła II w Libiążu (Plac
Zwycięstwa 2), Szkoła Podstawowa
Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka”
(ul. Św. Barbary 5), Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Paderewskiego 2),
Gimnazjum Nr 1 (ul. Szkolna 1), a
także Zespół Szkół w Żarkach (ul.
Astronautów 3) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Gromcu (ul. Husarska 2).
Dyrektorem nowej placówki została
Iwona Chochół.
Ponadto w Urzędzie Miejskim w
Libiążu powstał Wydział Oświaty,
którym kieruje Magdalena Koperniak. Do zadań tego wydziału nale-

ży m.in. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę
Libiąż funkcji organu prowadzącego
publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, sprawowanie nadzoru
nad ich działalnością, koordynowanie zadań związanych z bieżącym
utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli i szkół na terenie
gminy Libiąż.
Burmistrz Libiąża Jacek Latko zaprasza do udziału w BADANIU
ANKIETOWYM będącym częścią
procesu powstawania STRATEGII
ROZWOJU GMINY LIBIĄŻ NA
LATA 2014-2020
Ankiety dostępne są w internecie
pod linkami:
Ankieta
dla
przedsiębiorców:
http://www.ebadania.pl/b321f5aa9ba9640f
Ankieta dla organizacji pozarządowych:
http://www.ebadania.
pl/5083feefc0c73e4b
Ankieta dla mieszkańców: http://
w w w. e b a d a n i a . p l / f 7 b 7 9 c 5 fd57542df
Ankiety dostępne są również w formie papierowej w siedzibach instytucji publicznych na terenie Libiąża,
Żarek i Gromca. Termin wypełnienia i zwrotu ankiet, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej,
ustalono do dnia 30.04.2014 r.
5
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Stabilizacja finansowa Gminy Libiąż i nowe inwestycje

Libiąska Rada Miejska przyjęła plan dochodów i wydatków gminy Libiąż na 2014 rok. Tegoroczny
budżet charakteryzuje wysoki wskaźnik inwestycji i duża nadwyżka wolnych środków z 2013 r. Na co
może sobie pozwolić w tym roku libiąski samorząd? Komentuje Burmistrz Libiąża Jacek Latko.
Podczas prezentacji budżetu na 2014 r. dużo mówił
Pan o stabilnej sytuacji gminy Libiąż, dobrej kondycji finansowej...
Po okresie wyrzeczeń możemy w końcu pochwalić się
dobrą kondycją finansową, podjąć nowe inwestycje. To
sukces gminy, na który pracowaliśmy przez ostatnie lata.
Gmina spełnia reżim ustawy o finansach publicznych,
a ponad 3,5 mln nadwyżka pokazuje, że nie rolujemy
długu, mamy stabilną sytuację finansową. Tegoroczny
budżet jest bardzo dobry, zakłada aż 11% na inwestycje.
Końcem ubiegłego roku wystosowując ankietę budżetową, dał Pan Mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się w kwestii najpilniejszych potrzeb w mieście
i sołectwach. Czy zdanie Ich zostało uwzględnione
w tegorocznym planie wydatków gminy?
Oczywiście, że tak. Mieszkańcy poważnie potraktowali możliwość wyrażenia swojego
zdania, więc wyniki ankiety są dla mnie
cenną informacją na temat pożądanych
kierunków inwestowania. W pierwszej
kolejności społeczność naszej gminy wskazała konieczność remontów
i przebudowy infrastruktury drogowej.
Dlatego w tym roku w Libiążu przebudowane zostaną ulice Słowackiego wraz z 11 Listopada, ul. Wróbla,
1 Stycznia i droga wewnętrzna od
ul Krasickiego, dokończona zostanie przebudowa ulicy Skłodowskiej oraz drogi bocznej od ul. Oświęcimskiej, powstanie
chodnik przy ul. Kościelnej. Przebudowana zostanie ulica Leśna i Paderewskiego, oprócz nowych chodników,
powstaną tam dodatkowe miejsca parkingowe. Ponadto
powstanie dokumentacja przebudowy ulic Sikorskiego,
Jaworowej i Powstańców w Libiążu, wykonana dokumentacja odwodnienia ulicy Matejki, a także projekt
budowy chodnika przy ul. Kościuszki w Żarkach. Przebudowany zostanie również ciąg pieszy pomiędzy ulicami Klubową i Ikara w Żarkach. Zostanie wymienione
oświetlenie Placu Zwycięstwa i ulicy Armii Krajowej.
Przebudowane zostaną również chodniki na ulicach Mickiewicza i Kamiennej, a nowego parkingu przy ul. Traugutta doczekają Mieszkańcy Gromca. Warto nadmienić,
że na część tych inwestycji staramy się pozyskać środki
zewnętrzne. Na przebudowę ul. Słowackiego otrzymamy
dofinansowanie w ramach programu „Schetynówka”, natomiast na budowę parkingu przy ul. Traugutta w Gromcu uzyskaliśmy dofinansowanie z LGD „Partnerstwo na
Jurze” w ramach PROW. Kolejna grupa zadań to zakończenie budowy boisk sportowych przy każdej szkole w
6

gminie. Mam na myśli budowę boisk przy SP Nr 2 i Nr
3. Będziemy również kontynuować proces kanalizacji
i dalej modernizować infrastrukturę społeczną.
Jeśli mowa o obiektach społecznych, w ubiegłych
dwóch latach gmina wydała 8 mln zł na termomodernizację 14 obiektów komunalnych. Znacząco poprawiło to jej wizerunek.
Tak, jednak po termomodernizacji musimy zadbać o otoczenie i wnętrza tych obiektów. Planujemy przebudowę
dachu na budynku szkoły w Żarkach, dalszą przebudowę
zaplecza sanitarnego w Przedszkolu Nr 4, budowę miejsc
postojowych przy SP Nr 3, modernizację Świetlicy Środowiskowej. Miłośników literatury ucieszy kompleksowa modernizacja biblioteki, do której dołożył Minister
Kultury ok. 700.000 zł. Zmodernizujemy też LCK
pod kątem kina 3D – przeznaczyliśmy tu kwotę 1,4
mln zł, dalej czynić będziemy nakłady na dokończenie Świetlicy w Kosówkach, przebudujemy Dom
Kultury w Żarkach. Nowością w skali powiatu
będzie siłownia na świeżym powietrzu która uzupełni rekreacyjną funkcję libiąskich
Błoni na os. Flagówka. Będziemy kontynuować doposażanie placu zabaw, chciałbym również zachęcić Mieszkańców do
spędzania wolnego czasu i rekreacji
poza miastem - na ośrodku Szyjki.
Przeznaczyliśmy pulę środków na
najpilniejsze prace remontowe, liczę, że pierwszy festyn odbędzie
się tam już w maju.
Przed nami nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-20. Jakie działania podejmie
libiąski samorząd na rzecz jak najlepszego przygotowania się do ubiegania się o środki unijne na kolejne
lata?
Pracujemy już nad kontynuacją programu rewitalizacji
miasta Libiąża, przystępujemy również do opracowania
strategii rozwoju gminy Libiąż do roku 2020 – dokumentów niezbędnych do pozyskania środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Ponieważ rewitalizacja będzie tematem przewodnim, w tegorocznym budżecie przewidziano środki na: Rewitalizację przestrzeni
miejskiej w rejonie ulic Leśnej i Jaworowej w Libiążu i
Rewitalizację przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i
Górniczej - głównych ulic miasta Libiąża - Etap II. Tutaj w ramach uporządkowania i poprawy estetyki głównej
ulicy miasta wykonamy koncepcję architektoniczną nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu zajezdni autobusów
przy ul. 1 Maja w Libiążu, a także dokonamy utwardzenia
terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Libiążu w
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- KURIER LIBIĄSKI odpowiedzi na palącą potrzebę w zakresie bezpieczeństwa
i możliwości parkowania zgłaszaną przez rodziców przywożących dzieci do przedszkola.
Mówiąc o nowym okresie programowania unijnego na
lata 2014-2020 przypominam, iż wspólnie z ościennymi gminami: Chrzanowem i Trzebinią opracowujemy
koncepcję kanalizacji dla projektu pn „Gospodarka
Wodna – Etap II”, celem złożenia wniosku na kontynuowanie prac kanalizacyjnych do Funduszu Spójności
2014-2020. Pracami objęta zostanie część Libiąża i część
Żarek. Ponadto wraz z gminą Chrzanów przystępujemy
do prac związanych z opracowaniem planu miejscowego dla chrzanowsko – libiąskiej strefy przemysłowej.
Strefa ta byłaby odpowiedzią na rozwój gospodarczy
subregionu, korzystne lokowanie nowych inwestycji
oraz powstanie nowych miejsc pracy.
Sporo szumu wywołał ostatnio temat likwidacji całodobowej opieki medycznej w Libiążu. Dyżury w Libiążu zostają?
Tak, była obawa, że mieszkańcy zostaną pozbawieni całodobowej opieki medycznej, która jest przecież podstawowym miernikiem jakości i poziomu życia. Miejskie
Centrum Medyczne Sp. zo.o wygrało kontrakt na obsługę nocnych i świątecznych dyżurów całodobowych w
powiecie chrzanowskim. Inaczej ta pomoc byłaby świadczona tylko w jednym punkcie - w ZLA w Chrzanowie.
Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zgodę na prowadzenie dwóch punktów dyżurowych w powiecie chrzanowskim, ale by ten libiąski działał, konieczne było finansowe wsparcie gminy. Prezes MCM złożył do gminy wniosek o obniżenie czynszu o połowę na okres trwania kontraktu. Na ostatniej sesji przedłożyłem radnym uchwałę o
obniżeniu czynszu dla pomieszczeń, jakie zajmuje Miejskie Centrum Medyczne w budynku komunalnym, przy
ulicy 9 Maja. Do 2019 roku MCM będzie płacić o 50
procent mniej niż dotychczas. Uchwałę podjęto prawie
jednogłośnie i przez najbliższe pięć lat w Libiążu utrzymana zostanie całodobowa opieka medyczna, a MCM za
wynajem zapłaci mniej. Dziękuję bardzo Mieszkańcom
za zaangażowanie w zbieraniu podpisów pod protestem
przeciwko likwidacji dyżurów nocnych, w sumie było
ich ponad 3.500.
Na 2014 r. przypada Jubileusz 45 – lecie uzyskania
praw miejskich przez Libiąż. Czy Mieszkańcy mogą
liczyć na specjalne atrakcje?
Tak. Zaplanowaliśmy szereg imprez i wydarzeń z okazji jubileuszu integrujących naszą lokalną społeczność, dających
możliwość wspólnego świętowania, zabawy, rekreacji na
świeżym powietrzu. Część z nich – np.: jubileuszowa uroczysta sesja rady miejskiej, festyn „Na Pograniczu kultur:
Małopolanie i Ślązacy” wraz z Festiwalem Chleba, Turniej
„Złote Sznurowadło” przypadnie już na maj. Kulminacyjnym momentem będą czerwcowe Dni Libiąża, wtedy
gwiazdą niedzielnego koncertu będzie zespół Zakopower.
Jak już wspomniałem, zaproponujemy Mieszkańcom też
festyny i imprezy na ośrodku rekreacyjnym Szyjki.
Kurier Libiąski nr 60

Pożegnaliśmy Jerzego Sabudę
13 lutego br. zmarł
zmagający się z chorobą nowotworową
Jerzy Sabuda, wieloletni pracownik libiąskiego samorządu. Do
ostatnich dni wypełniał swoje obowiązki
zawodowe. Miał 68
lat. Jerzy Sabuda urodził się w 1946 r. w Trzebini. Od 1999 roku pracował w libiąskim magistracie. W ostatnich latach pełnił funkcję specjalisty
ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
Był też przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jako pracownik libiąskiego samorządu i społecznik, z wielkim zapałem angażował się w życie Gminy Libiąż,
poświęcając temu swój bezcenny czas. Wzór do
naśladowania, zawsze koleżeński i uśmiechnięty.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 15 lutego w
Kościele pw. Świętej Barbary w Libiążu.
- Pożegnaliśmy wspaniałego człowieka, niezwykle
oddanego, zawsze chętnego nieść pomoc innym i
zasłużonego w działalności profilaktycznej. Będzie
nam go bardzo brakowało – mówi Burmistrz Libiąża Jacek Latko.

Libiąż się rozwija!
Nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy Libiąż powstaną wkrótce przy ul Słowackiego w
Libiążu. Obecnie trwa tam budowa pawilonu handlowo – usługowego.
- Znajdą się w nim sklep Rossmann z branży kosmetycznej, Pepco z artykułami dziecięcymi oraz
market spożywczy Stokrotka. Inwestycję realizują
firmy PPHU Gama Kolor i Gemini sp. z o.o. Termin zakończenia prac przewidziano na 30 czerwca 2014 r. – informuje Burmistrz Libiąża Jacek
Latko.
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Art. Talent 2014
Jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, konfrontacji
umiejętności oraz promocji młodych artystów sztuk plastycznych, a ponadto stanowi prestiżowe wydarzenie w życiu kulturalnym gminy Libiąż. Od 16 lat
Libiąskie Centrum Kultury organizuje Ogólnopolski Konkurs
„Art-Talent”, który
od tego roku przybrał
formę biennale artystycznego. W tegorocznej edycji przeglądu wzięło udział
42 uczestników, którzy przygotowali 95
prac. Oceniło je jury
pod przewodnictwem
prof. Józefa Murzyna - Dziekana Wydziału Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie,
wspólnie z Jackiem Celadynem i
Joanną Bąk. Spośród wszystkich
zgłoszonych prac najwyżej oceniono dzieło „Wymiar dźwięku”
Marii Szkaradek z Libiąża. W
kategorii fotografii wyróżniono

Dominika Pochecia z Bochni.
W kategorii plastyka uczniów
szkół nieartystycznych w wieku
13-15 lat nagrodzono Katarzynę
Zelek z Żarek za „Most Przyjaźni”, Weronikę Bębenek z Żarek
za „Zaczarowany Staw”, Zuzannę Kasperek z Bochni, Mirona
Dunikowskiego ze Starachowic

oraz Kingę Jurę z Kęt za zestaw
prac. Wśród uczniów szkół artystycznych najlepiej oceniono
zestaw prac Karoliny Borgiasz
z Nowego Wiśnicza. Art – Talent słynie z promocji artystów
innych dziedzin. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję podziwiania pokazu fryzur

wykonanych przez 12-letniego
libiążanina Szymona Szyjkę
oraz wysłuchania koncertu zespołu wokalno-instrumentalnego
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Libiążu pod kierunkiem Michała Rapki. Atrakcyjne nagrody i
wspaniała oprawa imprezy była
możliwa dzięki hojności sponsorów, którymi byli:
Związki Zawodowe
NSZZ „Solidarność” i
„Kontra” przy ZG Janina w Libiążu, Firma
„Oriflame” w Libiążu
Krystyny i Andrzeja
Kawałek, Starostwo
Powiatowe w Chrzanowie, Firma „Juko”
w Libiążu, Firma „Biuro Max” w
Chrzanowie, FHU „Ciuła”, Restauracja „Nata” w Libiążu oraz
Firma 3W Dystrybucja Budowlana S.A. w Rudzie Śląskiej. O
podniebienia uczestników imprezy znakomicie zadbała Restauracja „Gościniec na Rozdrożu” w
Libiążu”.

Dzień Kobiet 2014 z LCK
Kilka niespodzianek z dziedziny
muzyki, sztuki i urody przygotowało 7 marca Libiąskie Centrum
Kultury na okoliczność tegorocznego święta Kobiet. Jak wiadomo muzyka to też kobieta, dlatego jubilatki usłyszały ją tego
dnia w najlepszym możliwym
wydaniu znakomitego zespołu Jack Band. Oczywiście w
składzie kilkunastoosobowego
zespołu brylowały trzy znakomite wokalistki, które brawurowym wykonaniem polskich
i światowych przebojów muzyki
rozrywkowej zrobiły duże wrażenie na publiczności. Nie mniejszy podziw wzbudziły arcydzieła
8

rękodzieła artystycznego takich
technik jak szydełkowanie, haft
oraz decoupage prezentowane na
wystawie grupy „Zaczarowane
niteczki”, która od 2010 r. działa

przy Libiąskim Centrum Kultury. Autorkami tej nietuzinkowej
wystawy, którą do 8 kwietnia br.
można podziwiać w galerii LCK

są panie: Lucyna Brusik, Ewa
Pieczara, Anna Sroka, Zdzisława
Bigaj, Ela Chłopek, Danuta Jarosz, Janina Namysłowska, Zdzisława Trębacz, Zofia Bajorek,
Izabela Szyjka, Bogusława Jochimczyk, Helena Czemecka,
Dorota Dereszowska i Grażyna Nowak. Nie mniej ważnym akcentem imprezy było
stoisko kosmetyczne firmy
Oriflame Krystyny Kawałek,
gdzie Panie mogły nie tylko
podkreślić swą urodę, ale także wygrać atrakcyjne nagrody w
postaci kosmetyków i zabiegów
pielęgnacyjnych.
Kurier Libiąski nr 60

- KURIER LIBIĄSKI O Owczarkach Niemieckich wiedzą wszystko
- To bardziej hobby niż działalność
zarobkowa – mówią zgodnie Jacek
i Mateusz Szumniakowie – libiąscy hodowcy owczarka niemieckiego. Od 2002 roku na działce
w Libiążu nazwanej „Szachty libiąskie” hodują i szkolą psy, które
zdobywają czołowe miejsca i tytuły championów na wystawach i są
zachwalane przez nabywców.
W przypadku obu panów w 100%
sprawdza się powiedzenia „jaki
ojciec, taki syn”. Tata Jacek pasję
do owczarków wyniósł z domu rodzinnego, gdzie od pokoleń zawsze
był pies i musiał to być owczarek
niemiecki. Zamiłowaniem do tego
gatunku czworonogów zaraził
swojego syna Mateusza.
- Wszystko tak naprawdę zaczęło
się w roku 2000, kiedy tata kupił
pierwszego owczarka z rodowodem. Była to suka Odri. Zapisaliśmy się z nią na szkolenie. Potem
zaczęły się wyjazdy na wystawy,
gdzie zaprzyjaźniliśmy się z innymi hodowcami i zapisaliśmy się do
klubu owczarka niemieckiego. Tak
połknęliśmy tego bakcyla – wyjaśnia Mateusz Szumniak.
Panowie poszli jeszcze dalej i nabyli również uprawnienia do szkolenia psów. Każdego, bez względu
na rasę mogą wyszkolić w charakterze psa towarzysza lub obronnego.
- Szkolenie psa towarzysza obejmuje nauczenie go chodzenia przy
nodze zarówno na smyczy jak i bez
niej, poprawnego siadu i warowania. Obejmuje od 16 do 20 godzinnych lekcji, a jego podstawowym
zadaniem jest, aby to właściciel
prowadził psa, a nie odwrotnie –
zdradza Mateusz.
- Bardziej skomplikowane jest
szkolenie psa obronnego. Po nim
pies ma być zrównoważony i socjalny, czyli umiejętnie rozróżniać
sytuację zagrożenia, umieć obroKurier Libiąski nr 60

nić właściciela i dać się pogłaskać
nawet dziecku. Podczas szkoleń
stosujemy nagradzanie psa za dobrze wykonany element w formie
smakołyków i przegłaskania.
Hodowla psów to wcale nie łatwe
zadanie. Wymaga bardzo ciężkiej
pracy, ale jak sami mówią jest to
ich pasja i odskocznia od problemów codzienności. Działka przy
ul. Kopernika w Libiążu, na której
zlokalizowana jest hodowla, to ich
prywatna enklawa spokoju. Jacek
Szumniak hoduje tam nie tylko
psy, ale ma także boksy z bażantami, papugami i kurami.
- Żeby mięć lepsze psy trzeba poświęcić im więcej czasu i pracy. Na działce jestem codziennie
przed piątą rano. Drugi raz jesteśmy tutaj po południu i zostajemy
do wieczora. Codzienne czynności
obejmują karmienie i czyszczenie
boksów. Dorosłe psy karmi się raz
dziennie porcjami 1 kg, które składają się mięso wołowe z koniną i
pełnowartościowe karmy. Szczeniaki karmimy trzykrotnie w ciągu
dnia, a suki spodziewające się potomstwa dwukrotnie. Psy muszą się
też wybiegać, a po nim są czesane
by sierść była ładniejsza . Oprócz
codziennego utrzymania dochodzi
do tego jeszcze regularna opieka
weterynaryjna – stwierdza Jacek
Szumniak.
Hodowla Szumniaków, oparta na
wzorcu FCI, to głównie psy importowane z Czech, Słowacji i
Niemiec. Obecnie „Szachty libiąskie” liczą 11 owczarków. Wśród
nich jest 10 suk i 1 pies reproduktor. Łącznie z ich hodowli wyszło
już ponad 300 szczeniaków. Aby
szczenięta były jak najlepsze, suki
z hodowli kryte są przez psy z lepszym rodowodem, nawet w Czechach. W swoim dorobku mają
także suki po psach z tytułem Mistrza Świata z Niemiec!

Psy Mateusza i Jacka Szumniaków
są zdrowe i zadbane. Po osiągnięciu wieku dorosłego, co w przypadku owczarka niemieckiego następuję w wieku 1,5 roku, są one
prześwietlane pod kątem dyspazji
stawów biodrowych. Owczarki są
także weryfikowane pod względem psychicznym, czy nie są zbyt
bojaźliwe i zbyt agresywne.
Ambicje Szumniaków nie pozwoliły im tylko i wyłącznie ograniczyć
się do samej hodowli. Od pięciu
lat organizują wystawy owczarka
niemieckiego w Libiążu, a podczas nich wspaniałomyślnie pomagają poszkodowanym przez los
dzieciom z terenu gminy Libiąż,
organizując zbiórki pieniężne na
ich cel.
- Podczas wystaw psy ocenia się
pod kątem anatomii i i umiejętności zaprezentowania się w tzw. ringu podczas kłusu z właścicielami.
Rocznie uczestniczymy w około 10
wystawach organizowanych m.in.
we Wrocławiu, Bełchatowie i Poddębicach.
Libiąscy hodowcy dążą do posiadania coraz lepszych psów pod kątem pochodzenia. Swoje doświadczenia wymieniają m.in. podczas
udziału w wystawach. Należą do
ONFan Clubu Waldemara Pypłacza w Mysłowicach. Prowadza też
własną stronę internetową www.
szachtylibiaskie.pl Wszystkich zainteresowanych hodowlą owczarka zapraszają do siebie lub do kontaktu pod nr tel. 660 439 763 lub
784 357 849.
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Spektakularne sukcesy SP 3

Cykl spotkań z kulturą

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 mogą pochwalić się dokonaniami daleko wykraczającymi poza
granice gminy Libiąż. Filip Nastawny został finalistą Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.
Dawid Cudak został finalistą dwóch konkursów historycznych „Wielcy Polacy zasłużeni dla niepodległości Polski” oraz „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1939-1945”. Udziałem w finale
Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej ,,Pierścień św. Kingi”, II miejscem w Powiatowym Konkursie Recytatorskim oraz II miejscem
w Regionalnym Konkursie Poezji Religijnej może
poszczycić się Olga Matysik. Zuzanna Furtak, Amelia Warzecha, Zbigniew Szpyra, Filip Nastawny,
Magda Stanisławska zostali finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Olimpus”
i „Olimpusek”. Weronika Świstak może pochwalić
się III miejscem w Powiatowym Konkursie Recytatorskim oraz II miejsce w Regionalnym Konkursie
Poezji Religijnej. Tradycyjnie SP nr 3 brylowała w
zawodach sportowych. Na te sukcesy złożyły się:
III miejsce w finale wojewódzkim w halowej piłce
nożnej chłopców, II miejsce w zawodach powiatowych w mini koszykówce chłopców, I miejsce w
powiecie i awans do zawodów rejonowych w mini
siatkówce chłopców, I miejsce w zawodach rejonowych drużyny chłopców w turnieju „Z podwórka na
stadion o puchar Tymbarku” i awans do zawodów
wojewódzkich. Wyróżniającymi się sportowcami w
szkole są: Maciej i Wojciech Grudzińscy, Konrad
Kuglin, Adam Latko, Sebastian Feleńczak, Jakub
Szumniak, Damian Wilczak, Piotr Ślósarz, Filip Nowak, Łukasz Znaleźniak, Eryk Adamski, Krystian
Salamon i Eryk Bochenek.

Uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu
zdobywają wiedzę
nie tylko z książek,
ale także praktycznie. Wiele nauczyli
się podczas cyklicznych spotkań z kulturą. Młodsi uczniowie w Teatrze
Groteska w Krakowie obejrzeli przedstawienie „Czerwony Kapturek”, natomiast starsze klasy odwiedziły
Oświęcimskie Centrum Kultury, gdzie Teatr Bohema
z Bielska Białej zaprezentował spektakl „Ten obcy”.
Później podczas przechadzki po mieście, poznawali
style architektoniczne zabytkowych obiektów. Kolejnym wydarzeniem kulturalnym w placówce była
niecodzienna lekcja muzyki, w której brała udział
cała społeczność szkolna. Tematem audycji były instrumenty strunowe szarpane, ich historia, rodzaje i
rola, jaką odgrywają w muzyce różnych zakątków
świata. Podsumowaniem cyklu wydarzeń kulturalnych był spektakl „Jaś i Małgosia”, podczas którego
artyści Studia Małych Form Teatralnych „Sztuka” z
Trzebini, przekonywali do dbania o przyrodę i segregowanie śmieci. Wszystko odbywało się w bajkowej atmosferze ze śpiewem i tańcem oraz czynnym
udziałem dziecięcej publiczności.

Nie lubią dymów

Przedszkole nr 2 w Libiążu wzięło udział w kolejnej edycji Programu Antynikotynowego. Jednym z
głównych zadań programu było zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży. W programie brało udział 180 przedszkolaków, którzy tydzień realizowały zadania wynikające
z programu, takie jak m.in. wycieczka z obserwacją
Mają talent!
rodzajów dymów oraz pogadanki na temat szkoW Gimnazjum nr 1 w Li- dliwości papierosów. Podsumowaniem działań był
biążu odbyła się kolejna przegląd plastyczny. Koordynatorem realizacji proedycja konkursu wzoro- gramu była Jolanta Januszkiewicz.
wanego na popularnym
programie telewizyjnym.
Uczniowie mieli okazje zaprezentować swoje nieprzeciętne zdolności wokalne, muzyczne, plastyczne oraz taneczne. W konkursie najwyżej oceniono Karola Lelito, drugie miejsce
zdobył zespół instrumentalny w składzie Jan Kania,
Maciej Kuszczak i Dominik Wilczak, a trzecie zdobyły wspólnie Patrycja Jagielska i Karolina Decyk.
Imprezę zorganizował Samorząd Uczniowski.
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„Zwierzęta – nasi przyjaciele”

Przedszkolne urodziny

Przedszkole Samorządowe nr 1 z Oddziałmi Integracyjnymi w Libiążu było organizatorem Gminnego
Konkursu Wiedzy "Zwierzęta - nasi przyjaciele". W
skład jury oceniającego uczestników weszli Lilianna
Armatys - przedstawiciel Nadleśnictwa w Chrzanowie, Barbara Klimek - nauczyciel przyrody ze Szkoły Podstawowej na 2 w Libiążu oraz wiceburmistrz
Libiąża Jarosław Łabęcki. Przedszkolaki rywalizowały w siedmiu konkurencjach, m.in. odgadywały
zagadki, układały puzzle, wysłuchiwały odgłosów
zwierząt, dobierały dla nich domy lub kryjówki,
wypowiadały się na temat pokarmów dla rożnych
zwierząt. Ostatecznie zwyciężyły przedszkolaki z
PS nr 4, miejsce II zajęły zespoły z PS nr 2 oraz
Przedszkola w Żarkach, miejsce III zajęły dzieci z
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Gromcu,
a
miejsce IV drużyna z PS nr 1.
Po części konkursowej
na
wszystkich uczestników czekała jeszcze jedna niespodzianka. Były to zajęcia ze specjalnie wyszkolonym psem oraz jego opiekunką - dogoterapeutką.
Dzieci były zachwycone zajęciami z czworonożną
Helą.

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Libiążu
świętowało 21 marca 8 rocznicę nadania imienia
Kubusia Puchatka. Z tej okazji poszczególne
grupy zaprezentowały występy artystyczne,
były konkursy z wodzirejem, zabawy taneczne i
pyszny tort urodzinowy. Jubileusz był tez okazją
do rozstrzygnięcia okolicznościowego gminnego
konkursu plastycznego pt. „Kubuś Puchatek –
ekologiem” organizowanego właśnie przez nasze
przedszkole. I miejsce w konkursie zajęło PS nr 1 w
Libiążu, II miejsce PS nr 2 w Libiążu a III miejsce
PS nr 4 w Libiążu. Szanownym jubilatom życzymy
tradycyjne Sto lat!

Wybitni uczniowie
Mają już taką wiedzę, że wyróżniali by się nawet
wśród studentów.
Uczniowie
klasy III A Zespołu
Szkolno – Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu Justyna Szpyra i Mateusz Hurbol
odnoszą warte odnotowania sukcesy edukacyjne.
Justyna jako jedyna gimnazjalistka z gminy Libiąż
jest laureatką małopolskiego konkursu kuratoryjnego z biologii oraz finalistką etapu wojewódzkiego
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Mateusz jest finalistą Małopolskich
Konkursów Kuratoryjnych aż z czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i geografii.
Kurier Libiąski nr 60

Bezpieczni na drodze
W Zespole Szkół w Żarkach uczniowie uczą się
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Zadanie to jest realizowane na lekcjach techniki,
jak również podczas zajęć koła Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Uczniowie uczą się zasad obowiązujących w ruchu drogowym na przygotowanych własnoręcznie makietach skrzyżowań. Dzięki
temu poprawia się poziom wiedzy uczniów jako
uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie
ich bezpieczeństwo na drodze.
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Zwycięski Zryw

Obronił tytuł!

Libiąż był gospodarzem Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej
Młodzików o Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
z Oddziałami Integracyjnymi. W trzydniowych zmaganiach toczonych w dniach 14-16 lutego br. wystartowało 12 drużyn: Vive
Targi Kielce, Siódemka Legnica I, PMOS Chrzanów, MOSiR
Bochnia, Kusy Kraków, Zryw Chorzów, Zenit Żdanów, Gimnazjum nr 2 Libiąż, UKS Czwórka Libiąż, Bursa Puławy, Siódemka
Legnica II i Żagiew Dzierżoniów. Honorowy patronat nad zmaganiami młodych szczypiornistów rocznika 1999 i młodszych
objął Burmistrz Libiąża Jacek Latko, a puchary dla najlepszych
ufundowało Libiąskie Centrum Kultury.
- Ten turniej to przede wszystkim wielki trud organizacyjny, który
podjął klub UKS „Czwórka” wspólnie z pracownikami Zespołu
Szkolno – Gimnazjalnego na czele z Panią Dyrektor Aliną Bańkowską i nieocenieni rodzice naszych zawodników. Musieliśmy
przygotować nocleg dla prawie 250 osób! Wszyscy oni gościli w
szkole i żywili się na naszej stołówce – komentuje trener libiąskich
drużyn Bogusława Majewska.
Po zaciętej i stojącej na wysokim poziomie rywalizacji zwycięstwo w całym turnieju odnieśli młodzi szczypiorniści MKS Zryw
Chorzów. Drugie miejsce zajął UKS Bursa Puławy, a trzecie gościnni gospodarze. Czołowe ekipy otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Ten najważniejszy – przechodni trafił do najlepszej
drużyny turnieju.
- To, że zdobyliście ten puchar zobowiązuje Was do udziału w
przyszłorocznej edycji turnieju. Żeby zdobyć go na własność trzeba zwyciężyć w Libiążu trzykrotnie z rzędu – powiedziała Dyrektor libiąskiego ZSG Alina Bańkowska.
Oprócz nagród dla drużyn, które wręczyli m.in. Burmistrz Libiąza Jacek Latko, jego zastępca Jarosław Łabęcki, Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego Maria Siuda i Poseł na Sejm RP Tadeusz
Arkit, wyróżniono również czołowych zawodników. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został zawodnik MKS Zryw Chorzów Andrzej Beczek, najlepszym Bramkarzem libiążanin Karol Siuda, a
królem strzelców z
48 zdobytymi bramkami został Maciej
Batko z MKS Żagiew Dzierżoniów.
Nagrody otrzymali
ponadto najlepsi
zawodnicy każdej
z drużyn. Spośród
libiąskich ekip w
drużynie Gimnazjum nr 2 najlepszym zawodnikiem okrzyknięto Jakuba Gucika,
a w UKS „Czwórka” został nim Michał Kowalik.

Michał Matyja po
raz drugi z rzędu
został najlepszym
zawodnikiem na
świecie w odmianie siatkówki plażowej na śniegu!
Tytuł zdobyty w
cyklu 5 turniejów
Snow Volleyball
Tour,
libiążanin
mieszkający obecnie w Głogowie, odebrał 6 kwietnia w austriackim St. Anton.
- Jak w każdym sporcie tytuł zdecydowanie łatwiej jest zdobyć niż obronić, zwłaszcza, że w
tym roku poziom zawodników zdecydowanie się
podniósł. W zawodach starowały legendy siatkówki plażowej, łącznie z medalistami olimpijskimi, których udało mi się pokonać – mówi
Michał.
W cyklu Snow Volleyball Tour 2014, rozgrywanym w Szwajcarii, Włoszech, Niemczech
i Austrii, były brązowy medalista juniorskich
mistrzostw świata w siatkówce plażowej wystąpił w parze z Karolem Szczepanikiem, Rafałem Matusiakiem i innym libiążaninem Arturem Bacą. Także oni mają swój wkład w sukces
Michała, w tym największy K. Szczepanik, z
którym zagrali wspólnie w 3 turniejach zdobywając wysokie miejsca. Najlepiej Michał spisał
się w szwajcarskim Engelbergu, gdzie stanął na
najwyższym stopniu podium. W pozostałych
turniejach był dwukrotnie drugi, raz trzeci i raz
sklasyfikowany na miejscach 5-6. To wystarczyło do tryumfu w ogólnym rankingu i otrzymaniu 2 raz z rzędu tytułu „Króla siatkówki
na śniegu”. W porównaniu z ubiegłym rokiem
zwycięstwo w cyklu nie miało tylko wymiaru
symbolicznego. Michał otrzymał 550 euro i
wycieczkę do Turcji. Z tryumf w ubiegłym roku
oprócz pamiątkowego pucharu obejrzał mecz
piłkarskiej Ligi Mistrzów w Mediolanie pomiędzy drużynami Milanu i Ajaxu Amsterdam.
- Satysfakcja jest wielka. Cały cykl kosztował
mnie jednak dużo zdrowia i wysiłku. Problemem
był też brak stałego sponsora. Na zawody wyjeżdżałem na własny koszt w piątek po pracy i
starowałem w nich po całonocnej jeździe samochodem. Potem powrót do domu i po 2 godzinach snu trzeba było iść do pracy. W St. Anton
prosto z auta poszedłem na mecze eliminacyjne
– opisuje najlepszy na świecie zawodnik w tej
dyscyplinie sportu.

UKS Czwórka Libiąż zapewniła sobie drugie miejsce, a tym samym tytuł wicemistrza województwa w rozgrywkach I ligi Małopolskiej w kategorii młodzika. Upoważnia to drużynę do startu w
półfinałach Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Gratulujemy osiągniętego sukcesu!
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Rodzeństwo najlepsze!
Dziewiętnastu zawodników w kategorii wiekowej
uczniów szkół podstawowych gminy Libiąż wystąpiło
22 marca w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym o
Puchar Burmistrza Libiąża, zorganizowanym przez Libiąskie Centrum Kultury.
- Frekwencja z pewnością byłaby większa, ale moi
uczniowie niestety przestraszyli się Martynki Wikar i tylko dwóch z nich zdecydowało się wystartować – stwierdziła dyrektor Zespołu
Szkolno – Gimnazjalnego z
Oddziałami Integracyjnymi
w Libiążu.
Dziewięcioletnia Martyna
Wikar to trzykrotna Mistrzyni Polski w Szachach,
tegoroczna Wicemistrzyni
Kraju, powołana do reprezentacji Polski. W ubiegłym
roku zajęła wysokie 13 miejsce w Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Czarnogórze. Turniej w LCK był
znakomitą okazją do wyróżnienia uczennicy trzeciej
klasy libiąskiego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego
za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie gminy
Libiąż. Z rąk Burmistrza Libiąża Jacka Latko Martyna
otrzymała stosowny dyplom i cenne nagrody rzeczowe. Swoją przygodę z szachami Martyna rozpoczęła w
domu rodzinnym.
– Tata nauczył mnie grać i bardzo mi się to spodobało.
Od razu zaczęłam wygrywać z wszystkimi przeciwnikami – opowiada o swoich początkach młoda libiążanka.
O niewątpliwie olbrzymim talencie Martyny Wikar
szybko przekonano się w klubie „Hetman Koronny” w
Trzebini. Martyna regularnie wygrywała z wszystkimi
zawodnikami klubu i bardzo szybko zaczęła odnosić

sukcesy w organizowanych turniejach.
- Lubię wygrywać i dostawać nagrody, a przy okazji wyjazdów na turnieje mogę dodatkowo zwiedzać. Nie jestem zła gdy zdarzy mi się przegrać, motywuję się wtedy
do lepszej gry. Moim największym marzeniem jest być
najlepszą szachistką na świecie – zdradza Martynka.
Niewątpliwe zasługi w sukcesach siostry ma też brat Rafał, z którym codziennie spotykają się przy szachownicy.
Nie inaczej było podczas turnieju w LCK. Między rodzeństwem w bezpośrednim pojedynku padł remis, a że
oboje poradzili sobie z wszystkimi przeciwnikami, to o
zwycięstwie w turnieju musiały zdecydować małe punkty. W nich minimalnie lepszy okazał się uczeń Szkoły
Podstawowej nr 3 w Libiążu Rafał Wikar, który zdobył
tym samym puchar Burmistrza Libiąża. Trzecie miejsce
w turnieju zajął Łukasz Kosowski z Zespołu Szkół w
Żarkach. Nagrodzono również najmłodszego uczestnika
turnieju, którym był siedmioletni Kacper Wilczak z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gromcu. Czołowa
trójka turnieju otrzymała nagrody rzeczowe, pamiątkowe medale oraz dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy
dostali upominki i pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała sędzina klasy I Katarzyna Walenciak.

Kolejna impreza
Nordic Walking
Niejeden przechodzień, który sobotnim rankiem 22
lutego znalazł się w okolicach Urzędu Miejskiego
w Libiążu, dziwił się na widok gimnastykującej się
grupy 30 osób. Była to jednak konieczna rozgrzewka przed II Zimowym Marszem Nordic Walking w
Libiążu, zorganizowanym przez Libiąskie Centrum
Kultury.
- Gdybym sam musiał pokonać taki dystans, to pewnie bolałyby mnie nogi. W grupie jest raźniej, można uciąć sobie miłą pogawędkę i nawet nie wiadomo kiedy jest się na mecie – skomentował jeden z maszerujących.
Równo rok temu uczestnicy imprezy organizowanej przez LCK maszerowali w pięknej, zimowej scenerii. I choć
tym razem zima nie dopisała, to tradycyjnie dopisał dobry humor uczestników. Ponad 10 kilometrowa trasa marszu
wiodła terenami leśnymi wokół stawów na Groblach, z metą przy Libiąskim Centrum Kultury, gdzie czekał gorący
poczęstunek i pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa. Po raz pierwszy w historii libiąskich imprez Nordic Walking
udział w niej wzięła zorganizowana grupa miłośników tej formy rekreacji z Kwaczały.
Kurier Libiąski nr 60
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Wiedzą zapobiegają pożarom
Gmina Libiąż może pochwalić się wspaniałą młodzieżą szkolną, która posiada dużą wiedzę z zakresu pożarnictwa i
ekologii. Rokrocznie udowadnia to Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież zapobiega pożarom”. Etap gminny konkursu odbył się 31 marca w Libiąskim Centrum Kultury, a wystąpili w nim najlepsi uczniowie wyłonieni z eliminacji szkolnych, zorganizowanych przy udziale Zarządów Jednostek OSP. Nad prawidłowym
przebiegiem eliminacji gminnych czuwał Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Libiążu oraz nauczyciele. W
kategorii szkół podstawowych zwyciężył Jakub Gut, drugi był Miłosz Nędza, a trzecie miejsce zajęli wspólnie Jan
Wypyski i Kacper Poznański. Drużynowo zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Libiążu, przed KSW, Szkołą Podstawową Nr 3 w Libiążu i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Gromcu. W kategorii gimnazjów indywidualnie najlepsza była Jadwiga Marchewka, przed Magdaleną Kucharczuk i Mateuszem Łabęckim. W klasyfikacji drużynowej
zwyciężyło Gimanzjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, przed Gimnazjum Nr 1 w Libiążu
i Zespołem Szkół w Żarkach. Zespół Szkół w Libiążu przed Liceum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców to
kolejność drużynowa kategorii szkół średnich. Indywidualnie najlepszy był Piotr Jedynak, przed Pawłem Ćwikłą i Dominikiem Smółką. Nagrody i dyplomy dla najlepszych wręczył Wiceburmistrz Libiąża Jarosław Łąbęcki. Najlepsi dwaj
uczniowie z poszczególnych kategorii reprezentowali gminę w
etapie powiatowym 9 kwietnia
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Chrzanowie. Tam znakomicie
spisali się uczniowie z Libiąża.
Jakub Gut ze Szkoły Podstawowej nr 2 był najlepszy w kategorii szkół podstawowych, wśród
gimnazjalistek 2 i 3 miejsce zajęły Jadwiga Marchewka (KSW) i Magdalena Kucharczuk (Gimnazjum nr 1). Wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepszy był Piotr Jedynak z libiąskiego Zespołu Szkół, a trzecie miejsce zajął
jego szkolny kolega Paweł Ćwikła. Laureaci z poszczególnych kategorii zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego OTWP, który odbędzie się 29 kwietnia br. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

Najlepsi recytatorzy gminy Libiąż
Libiąskie Centrum Kultury zorganizowało 11 marca etap gminny
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów. W przesłuchaniach konkursowych udział
wzięło 25 uczestników, których oceniła komisja składzie Małgorzata Wrześniewska – Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury w Trzebini, Aneta Gwóźdź – Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w LiKurier Libiąski
biążu – przewodnicząca oraz
Iwona Głownia – nauczyciel
Informator Gminny
j. polskiego z Zespół Szkół
Wydawca:
w Libiążu. Werdyktem jury, Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza
wyróżnienia i nagrody równoznaczne z awansem do etapu powiatowego kon- 1, 32-590 Libiąż, tel. 0-32 627 3708,
kursu w kategorii szkół podstawowych otrzymali: Aleksandra Czarnik - Szkoła 032 627 3710, fax: 032 624 2060
e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Podstawowa KSW, Olga Matysik - Szkoła Podstawowa nr 3, Szymon Szyjka
-Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Anna Klocek - Zespółu Szkolno-Gimnazjalny Redaktor naczelny: Paweł Salawa
z Oddziałami Integracyjnymi. W kategorii gimnazjów najlepsi byli Can De- Współpraca: Wydział Rozwoju Urzędu
niz Uysal z Gimnazjum KSW oraz troje uczniów Gimnazjum nr 1 - Dominika Miejskiego w Libiążu,
Główczak, Jan Kania i Patrycja Jagielska.
Skład: Paweł Salawa
W etapie powiatowym libiążanie mocno zaakcentowali swą obecność. W kaDruk: Grafikon Wadowice
tegorii szkół podstawowych trzecie miejsce równoznaczne z udziałem w finale
wojewódzkim konkursu w Nowym Sączu zdobył Szymon Szyjka. Wyróżnienie Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania tekstów.
przypadło Annie Klocek. Wśród gimnazjalistów zwyciężył Jan Kania, a trzeci Materiałów niezamówionych redakcja
był Can Deniz Uysal, obydwaj awansując tym samym do etapu wojewódzkie- nie zwraca. Za treść ogłoszeń, reklam i
listów redakcja nie odpowiada.
go konkursu. Wyróżnienie zdobyła Patrycja Jagielska.
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Jubileusz 45-lecia Praw Miejskich Libiąża
W 1969 r. Libiąż uzyskał prawa miejskie, a w tym roku wypada 45 rocznica tego historycznego momentu. Z
tego tytułu w roku 2014 obchodzić będziemy wiele wydarzeń, które nawiązywać będą do tej rocznicy. Pierwszym akcentem obchodów będzie majowa Jubileuszowa Sesja Rady Miejskiej z udziałem zaproszonych gości.
10 maja Placu Słonecznym w Libiążu odbędzie się impreza folklorystyczna „Na pograniczu kultur” – tradycje
i obyczaje Małopolan i Ślązaków. Już 18 maja w Hali Sportowej w Libiążu będziemy mogli podziwiać młodych tancerzy podczas Festiwalu Tańca „Złote sznurowadło”. Z okazji Dnia Dziecka na Placu Słonecznym w dniu 31 maja LCK i zorganizuje
imprezę dla najmłodszych z wieloma niespodziankami. Tegoroczne Dni Libiąża zainauguruje 20 czerwca impreza „Młodzieżowe klimaty II” z wieloma atrakcjami dla młodzieży takimi jak skatepark, koncert zespołu hip-hopowego, pokazy tańca
„break dance”, pokazy jazdy na rolkach i bmx’ach.
Odbędzie się ona na Placu przy ul. 1 maja w Libiążu.
W sobotę 21 czerwca na terenie MORS im. Solidarności 1980 odbędzie się festyn rodzinny z atrakcyjnym
wydarzeniem sportowym w postaci pokazu futbolu
amerykańskiego, programem artystycznym dla dzieci
i zabawą taneczną. Kumulacją tegorocznych Dni Libiąża będzie koncert znanego i lubianego zespołu „Zakopower” na Placu Słonecznym w dniu 22 czerwca.
Imprezie towarzyszyć będzie wiele innych atrakcji.
Początkiem jesieni LCK zorganizuje okolicznościowy
rajd rowerowy na dystansie 45 kilometrów. Akcenty
jubileuszowe będą szczególnie eksponowane podczas
tradycyjnej Biesiady Patriotycznej w dniu 11 listopada. Obchody 45-lecia praw miejskich Libiąża podsuPortret Libiążan Początku Tysiąclecia - Plac Słoneczny 2004 r. mujemy 19 grudnia wspólnie dekorując 45 choinek w
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foto: L. Tworzydło okresie przed świętami Bożego Narodzenia.

Z okazji Świąt Wielkiejnocy, niosących nadzieję i odrodzenie życia,
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech radość Zmartwychwstania zagości w naszych sercach,
napełniając je miłością, wiarą i pokojem!

życzy

Poseł na Sejm RP
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