����������� ������
����������������������������� !"#
���$��%&'��%(� )
����*�+$��("��",����)&
�-.���$������/��������������0�
������������������0���
��������������������.�0�

�

���12342567851769- 8:-;�2<13
��852�83;�-=1�23�9�1�>5?<

Nr 61
Maj - Sierpień 2014

��8513@5?�63���186<1$�

ISSN 1895-6831

�����������������������������������������
�������� ���������� ���������������8����
�����A��������� �����B0���B���

�

.:

N
E M.I
Z
R
E
M

W NU

Dni Libiąża 2014
Akcja Lato
Plenerowa siłownia

REKLAMA

POŻYCZKA GOTÓWKOWA

LEKKA POŻYCZKA
WAKACYJNA
pożyczka do 20 tys. zł z oprocentowaniem
tylko 7,9%!
środki wypłacimy nawet w 1 dzień
pożyczka bez zabezpieczeń
nie musisz otwierać konta w Alior Banku

Zapraszamy:
LIBIĄŻ, UL. 1 MAJA 11C
32 627 11 85
Szczegóły w placówkach i na www.aliorbank.pl.
Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów):
6 040 zł, liczba rat: 38, oprocentowanie nominalne: 7,9%, składka na ubezpieczenie
na życie: 823,64 zł, opłata przygotowawcza: 361,24 zł (5%), kwota odsetek: 967,22 zł,
Kurier
Libiąski
nr 61zł, całkowity koszt: 2 152,10 zł. Ostateczne warunki
RRSO:
21,77%,
rata: 215,58
kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki
oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 18.07.2014 r.
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Uroczysta Sesja Libiąskiej Rady Miejskiej 12.05.2014 r.
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Jubileuszowa Sesja Rady Miejskiej
W ramach tegorocznych obchodów Jubileuszu 45-lecia uzyskania praw miejskich przez
Libiąż, w maju odbyła się
uroczysta Sesja Rady Miejskiej
w Libiążu.
Na uroczystości obecni byli również byli radni libiąskiej Rady
Miejskiej, przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń, placówek oświatowych
i firm z terenu gminy Libiąż, władze okolicznych samorządów, duchowieństwo, a także
służby mundurowe.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa
poświęcona rozwojowi libiąskiego górnictwa oraz prezentacja multimedialna
o libiąskich tradycjach
górniczych
zaprezentowana przez Juliusza
Zielińskiego – wnuka pierwszego
polskiego dyrektora kopalni Janina Zygmunta Szczotkowskiego.
W swoim wystąpieniu Burmistrz
Libiąża Jacek Latko podsumował
dokonania libiąskiego samorządu w ostatnich 10 latach. Marszałek Małopolski Marek Sowa
przedstawił referat pt. „Tworzenie warunków dla wykorzystania
potencjału małopolskich miast.
Rola i znaczenie regionalnej polityki rozwoju”, w którym wskazał perspektywy i możliwości
wykorzystania środków unijnych
z nowej perspektywy finansowej
Unii Europejskiej. Za wieloletnią
aktywność na rzecz gminy Libiąż
wyróżnienia otrzymali: Poseł na
Sejm RP Tadeusz Arkit, Marszałek Województwa Małopolskiego
Marek Sowa, Biskup Jan Zając,
Kurier Libiąski nr 61

Starostwo Chrzanów, Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie Tomasz Zając, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej
w Chrzanowie Marek Bębenek,
Skarbnik Miasta Teresa Litwińska
(Urząd Miejski w Libiążu), Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Kazimierz Grzechnik (Tauron
Wydobycie S.A.), Dyrektor ds.
Pracy Marcin Nastawny (ZG Janina Tauron Wydobycie S.A.),
Dyrektor ds. Technicznych Le-

szek Gąsiorek (ZG Janina Tauron
Wydobycie S.A.), Dolomit s.p. z
o.o., Libet S.A., Thermoplast Sp.
z o.o., Restauracja NATA, Ksiądz
Dziekan Stanisław Pasternak
(Parafia Św. Barbary w Libiążu),
Ksiądz Proboszcz Michał Kliś
(Parafia Przemienienia Pańskiego w Libiążu), Ksiądz Proboszcz
Zygmunt Cholewa (Parafia p.w.
Św. Stanisława Biskupa w Żar-

kach), Ksiądz Proboszcz Zdzisław Bury (Parafia p.w. Matki
Bożej Różańcowej w Gromcu),
Ksiądz Proboszcz Kamil Korpik
(Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Libiążu), Dyrektor Aleksandra Matysik (Szkoła Podstawowa nr 3), Ś.P. Jerzy
Sabuda, Fundacja Brata Alberta
(Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Libiążu), Klub Sportowy Górnik
Libiąż, Klub Sportowy LKS Żarki, Klub Sportowy LKS Nadwiślanin Gromiec,
Stowarzyszenie
„Nadzieja”, Koło
Filatelistyczne
Libiąż,
Orkiestra
Górnicza
ZG Janina, Koło
Wędkarskie Nr
90 Libiąż, Koło
wędkarskie nr 33
w Libiążu, OSP
Moczydło, OSP
Żarki, OSP Gromiec, OSP Libiąż, Koło Pszczelarskie w Libiążu, Chór Canticum Canticorum,
Foto-Express Leszek Tworzydło,
Koło Gospodyń Wiejskich Libiążanki, Koło Gospodyń Wiejskich Żarki „Macierzanki”, Koło
Gospodyń Wiejskich Gromiec
„Gromcaneczki”, Zespół Śpiewaczy „Wrzos”, Zespół Śpiewaczy
„Zorza”.
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Ruszyło z „Upadową”. Nawał remontów w gminie Libiąż
Tradycyjnie na naszych łamach kontynuujemy rozmowę o aktualnych działaniach
libiąskiego samorządu, z jego szefem - Burmistrzem Jackiem Latko.
Panie Burmistrzu, przyszedł już
czas podsumowań kadencji, niebawem wybory samorządowe...
Nie chciałbym, by to był czas podsumowań, ponieważ realizujemy
wciąż zadania zapisane w budżecie
na 2014 r., jest jeszcze bardzo dużo
do zrobienia. Co nie oznacza, że nie
mam zarysowanego programu kolejnych działań. Ale jako Burmistrz
odpowiedzialny za gminę muszę
przygotować ją dobrze do nowego
okresu programowania unijnego,
a także zrealizować tegoroczny budżet. Dlatego tak dużo mówimy
o strategii rozwoju na lata 2014-2020,
o kontynuacji działań rewitalizacyjnych. Aktualnie gmina to wielki plac
budowy, proszę zobaczyć: LCK, biblioteka, dom kultury w Żarkach,
ulice Słowackiego, Paderewskiego,
Skłodowskiej, Leśną, nowoczesne
boiska przy dwóch szkołach – wszędzie trwają prace. To efekt stabilnej
sytuacji finansowej gminy Libiąż,
po latach wyrzeczeń mamy pieniądze na inwestycje.
Także wieloletnie starania o wykorzystanie terenu po kopalni Upadowej wreszcie przyniosły skutek.
Co dokładnie dzieje się w tej sprawie?
Nareszcie po wielu latach moich starań i interwencji w Kompanii Węglowej teren 26 hektarów „Upadowej”
mógłby zostać gminie przekazany
w drodze darowizny na cele aktywności gospodarczej. W lipcu, bacząc,
że teren należy do Skarbu Państwa,
wraz z przyległymi terenami ul. Wilczej, których prawo użytkowania
wieczystego chce nam przekazać
spółka „Thermoplast” zgłosiliśmy
projekt pn: „Utworzenie i rozwój
Libiąskiej Strefy Aktywności Gospodarczej” do Banku Projektów
Regionalnych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Projekt prze4

widuje kompleksowe uzbrojenie
ponad 33 ha terenu, w konwencji
„zaprojektuj i wybuduj” oraz włączenie go w obszar specjalnej strefy
ekonomicznej, gwarantującej pakiet
pomocy publicznej dla przyszłych
inwestorów.
Ile nowych miejsc pracy mogłoby
w takiej strefie powstać?
Trudno teraz mówić o szczegółach,
we wniosku założyliśmy - mając na
uwadze doświadczenia okolicznych
gmin, że do roku 2023 powstałoby
tam około 10 firm. Jakiego to będą
rodzaju firmy i ile osób zatrudnią,
zobaczymy – wszystko odbywać się
bowiem będzie w oparciu o ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych. Wspólnie z samorządem
Chrzanowa pracujemy również nad
utworzeniem Libiąsko - Chrzanowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zadanie to jest prawdziwym
wyzwaniem, zważywszy na położenie w obrębie Lasów Państwowych.
Aktualnie jesteśmy na etapie opracowywania planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu.
Termomodernizacja ważniejszych
obiektów komunalnych została zakończona, pozostało jednak kilka
obiektów gminnych, w których
ocieplenie także jest niezbędne.
Tak, np.: Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Piłsudskiego, sołtysówka i przychodnia zdrowia w Żarkach, muzeum regionalne im. Olgi
Cygankiewicz. Złożyliśmy w lipcu
wniosek do Banku Projektów Regionalnych MRPO na lata 2014-2020
pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych
w Gminie Libiąż poprzez termomodernizację i wymianę punktów
świetlnych”, który obejmuje nie tylko prace termomodernizacyjne, wymianę systemów grzewczych, drzwi
i okien w budynkach, które nie były
objęte I etapem termomodernizacji,

ale również wymianę oświetlenia na
energooszczędne w 13 obiektach,
w tym w szkołach i przedszkolach.
Czy to prawda, że gmina przystąpiła do opracowania planu zagospodarowania dla całego swojego
obszaru?
Na sesji czerwcowej została podjęta uchwała dotycząca przystąpienia
do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Libiąż, które jest dokumentem pozwalającym
na sporządzenie planu. To bardzo
dobra wiadomość szczególnie dla
mieszkańców, którzy mają problem
z przeznaczeniem swoich działek
pod budownictwo mieszkaniowe.
Wnioski do studium od września
można wnosić do urzędu. A tak na
marginesie, przedłożona radzie
miejskiej uchwała dot. miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na os. Flagówka pozwala na
pozyskanie przestrzeni pod nowe,
tak potrzebne miejsca parkingowe.
Zrealizował Pan swoje marzenie,
iż przy każdej szkole jest nowoczesne, a co najważniejsze bezpieczne
sportowe boisko wielofunkcyjne.
Było to nie tylko moje marzenie, ale
także wielu mieszkańców Libiąża.
Wprawdzie trwają jeszcze prace, ale
już od września takie obiekty będą
ogólnodostępne przy dwóch szkołach, które jeszcze nie miały takich
boisk, a więc Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 w Libiążu. Proszę pokazać mi drugą taką miejscowość,
która ma boisko przy każdej szkole.
Szanując głosy mieszańców wyrażone w konsultacjach strategicznych
uważam, że w przyszłym roku należałoby się przymierzyć do budowy
boiska typu Orlik. Mamy idealne
miejsce - przy szkole nr 4, na os. Flagówka. Rozważam również wybudowanie bieżni przy każdej szkole.
Gdy do boisk wielofunkcyjnych doKurier Libiąski nr 61
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powietrzu, z której od wczesnych
godzin porannych, do późnego wieczora korzystają dzieci, młodzież,
dorośli i seniorzy to możemy śmiało
stwierdzić, że jakość życia w gminie
się poprawia.
Cieszę się, że siłownia na świeżym
powietrzu zdała egzamin. Marzy mi
się, aby w naszej gminie było więcej tego typu obiektów, do końca
roku utworzymy jeszcze jedną - dla
mieszkańców na os. Górniczym.
Docelowo Mieszkańcy gminy będą
mieć miejsce do rekreacji z prawdziwego zdarzenia na ośrodku Szyjki.
Odnowiliśmy zadaszoną wiatę oraz
siedziska, a także uprzątnęliśmy teren. Można z niego swobodnie korzystać. Nowy najemca otrzymał
środki z Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo na Jurze na zagospodarowanie i wzbogacenie funkcji tego
terenu. Ten teren także wskazaliśmy
do Urzędu Marszałkowskiego pod
katem pozyskania dofinansowania
na przygotowanie miejsc turystyki
i rekreacji w regionie.
Trwa remont sali widowiskowej
Libiąskiego Centrum Kultury,
Domu Kultury w Żarkach, Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kultura będzie serwowana więc w nowoczesnych obiektach?
Te obiekty wymagały gruntownego remontu. Dwuletnie zadanie

kompleksowej modernizacji Domu
Kultury w Libiążu pozwoli na to,
by Mieszkańcy mogli oglądać najnowsze produkcję filmowe w trójwymiarze. Remont dotyczy m.in.
sali kinowej i pomieszczeń kinooperatora, z wykonaniem wszelkich
instalacji dostosowanych do obsługi
nowoczesnego sprzętu, który będzie
zakupiony początkiem 2015 roku.
W Żarkach ze środków unijnych
i funduszu sołeckiego wyremontowaliśmy salę domu kultury wraz
z zapleczem kuchennym oraz filię
biblioteki. Modernizacja Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy ul. Górniczej to również zadanie dwuletnie,
w tym roku powstanie wypożyczalnia z prawdziwego zdarzenia wraz
z mediateką. Tu też mamy dobrą
wiadomość, ponieważ obok dofinansowania ministerialnego w wysokości 700.000 zł otrzymaliśmy
jeszcze z Urzędu Marszałkowskiego
częściowy zwrot wkładu własnego
w wysokości 60.000 zł.
Od lat Libiąż boryka się z problemem braku mieszkań socjalnych.
Czy jest szansa na rozwiązanie
tego problemu?
Tak, jesteśmy pierwszą kadencją
samorządową w Libiążu, która ten
problem rozwiązała i przygotuje
pakiet kilkunastu mieszkań socjalnych. Otrzymaliśmy dofinansowanie
z Banku Gospodarstwa Krajowego

w kwocie ponad 650.000 zł, przeznaczone na remont budynku przy
ul. Leśnej 23, który kupiliśmy w zeszłym roku. Pozwoli to na oddanie
do użytku w 2015 r. 14 mieszkań
socjalnych.
Czy w dalszym ciągu przy tworzeniu wizji rozwoju naszej gminy
Pan Burmistrz będzie uwzględniał
zdanie mieszkańców?
Oczywiście. Aktualnie, najważniejszym zadaniem dla nas wszystkich
jest opracowanie strategii rozwoju
naszej gminy na lata 2014-2020.
Chcę, aby ten dokument był naszym
wspólnym dziełem zawierającym
faktyczne potrzeby, ale również dobrą realistyczną wizję przyszłości
gminy. Temu służyło m.in. spotkanie
w ramach „Strategicznego Piątku”
na terenie Targowiska Miejskiego
w dniu 1 sierpnia br. Badanie ankietowe potwierdziło również realne
zapotrzebowanie na żłobek w Libiążu. W efekcie na wrześniowej sesji
rady miejskiej przedłożę radnym
projekt uchwały o udzieleniu dotacji
podmiotowi, który taki obiekt otworzy na terenie gminy, a w projekcie
budżetu na 2015 r. zapisane zostaną
środki na budowę żłobka w Libiążu.
Życzę zatem spokojnej i owocnej
pracy.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników.

Szansa na stypendia
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Libiążu informuje o możliwości
ubiegania się o stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny
2014/2015. Wnioski wydawane są w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim
w Libiążu. W związku z tym wszystkich zainteresowanych otrzymaniem takiego stypendium, (którzy będą spełniać kryterium dochodowe nieprzekraczające 456,00 zł netto na osobę w rodzinie) prosimy o składanie czytelnie
wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do 15.09.2014
r. w Urzędzie Miejskim w Libiążu na Dzienniku Podawczym. Stypendium
szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także,
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Więcej informacji
i dokumenty aplikacyjne do pobrania ze strony internetowej: www.libiaz.pl
Kurier Libiąski nr 61

Budżet
na tak
Radni libiąskiej Rady
Miejskiej udzielili absolutorium Burmistrzowi
Libiąża Jackowi Latko
z tytułu wykonania budżetu Gminy Libiąż za
2013 rok. Stało się to podczas XXXVIII sesji Rady
Miejskiej w Libiążu, która odbyła się w dniu 18
czerwca 2014 r. w Libiąskim Centrum Kultury.
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Prestiżowa nagroda dla Libiąża
Gmina Libiąż zdobyła trzecie miejsce w konkursie na najlepiej
przeprowadzony program rewitalizacji zrealizowany w latach
2007-2013 w Małopolsce. Nagrodę z rąk Marszałka Małopolski
i przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odebrał
Burmistrz Libiąża Jacek Latko. Konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy organizowany był
przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie oraz Samorząd Województwa Małopolskiego. Celem Konkursu była popularyzacja dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji służących przygotowaniu projektów w nowej perspektywie finansowej UE, oraz
wskazanie liderów w zakresie wdrażania procesów rewitalizacji
w gminach Małopolski. Konkurs miał charakter dwuetapowy.
W pierwszym etapie zgłoszone prace ocenione zostały wg przyjętych przez kapitułę konkursową kryteriów. Dziesięć najwyżej ocenionych prac wyłonionych w pierwszym etapie zostało poddanych
dodatkowej profesjonalnej i merytorycznej ocenie szczegółowej,
celem wybrania trzech najlepszych programów. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w dniu 4 czerwca 2014 r. podczas III Kongresu Rewitalizacji Miast, który odbył się w Krakowie. Organem
założycielskim Instytutu Rozwoju Miast jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Instytut współpracuje
z wieloma polskimi wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi oraz ekspertami prywatnymi. Posiada
bogate tradycje współpracy z partnerami zagranicznymi w różnego rodzaju projektach. Wyniki prac naukowo-badawczych wykorzystywane są przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, inne urzędy centralne,
komisje sejmowe oraz władze regionalne i lokalne.

Wkrótce kino 3D!
Trwa kompleksowy remont sali widowiskowej Libiąskiego Centrum Kultury. Pierwszy etap prac ma na
celu dostosowanie sali do nowoczesnych standardów,
zarówno pod względem obsługi widzów, jak również
przygotowania odpowiednich instalacji dla cyfrowych
urządzeń obrazu i dźwięku. Zakres robót obejmuje
prace budowlane, na które składają się remont widowni sali kinowej (wymiana podłogi i stopni na widowni)
oraz ułożenie wykładziny dywanowej, wymianę okładzin ściennych, sufitowych i podłogowych, poszycia ścian oraz sufitu podwieszanego na widowni sali kinowej, wymianę foteli, kurtyn i ekranu projekcyjnego, remont sznurowni, wymiana, demontaż istniejących
i montaż nowych drzwi w istniejących otworach, remont pomieszczeń operatora i zaplecza przy operatorni,
remont systemowej konstrukcji oświetlenia scenicznego i nagłośnienia. Prace instalacyjne obejmują remont centrali wentylacyjnej, instalację systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla sali kinowej,
remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu operatora, wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia sali
kinowej, remont oświetlenia sali kinowej włącznie z oświetleniem przypodłogowym i ewakuacyjnym, wymianę istniejących opraw oświetleniowych oraz remont instalacji nagłaśniającej i oświetlenia scenicznego. Całkowity koszt zadania to kwota 1 578 314,00 zł brutto. Termin zakończenia prac planowany jest
na listopad br.
- Już wkrótce mieszkańcy gminy Libiąż zasiądą w wygodnych fotelach i w komfortowych warunkach klimatyzowanej sali będą mogli oglądać filmowe hity kinowe w 3D – zapowiada Burmistrz Libiąża Jacek Latko.
6
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Remonty infrastruktury drogowej
- Trwa remont ulic Słowackiego i części ul. 11 Listopada,
na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% tj.
459 022,00 zł z budżetu państwa. Przepraszając za chwilowe
utrudnienia, dziękuję za wyrozumiałość mieszkańców - informuje Burmistrz Libiąża Jacek Latko.
Wartość całego zadania to 918 045,65 zł. Zadanie realizowane jest w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Dzięki tej inwestycji nowe oblicze
zyska ul. Słowackiego oraz część ul. 11 Listopada. W ramach zakresu robót przewidziane zostały m.in.:
przebudowa chodników, położenie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie interaktywnego przejścia
dla pieszych. Roboty realizowane są przez Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce,
ul. Szwedzka 5. Przebudowane zostały również chodniki i miejsca postojowe w rejonie ul. Leśnej i Paderewskiego. Zadanie przy ul. Leśnej pod nazwą "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulic Leśnej
i Jaworowej w Libiążu – Przebudowa chodników i wykonanie miejsc postojowych w ulicy Leśnej w Libiążu" objęło przebudowę chodników (dwie strony) na odcinku od ul. Jaworowej w kierunku ul. Rouvroy
i wykonanie miejsc postojowych wzdłuż drogi. Roboty realizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe EFEKT II, 32-590 Libiąż, ul. 11 Listopada 18/14. Wartość zadania 240 966,04 zł. Zakres robót
przy ul. Paderewskiego objął m.in.: przebudowę chodników (dwie strony) na odcinku od ul. Słowackiego
do Placu Słonecznego, przebudowę miejsc postojowych wzdłuż drogi. Roboty realizowane przez INVEST
GROUP Sp. J. Bartłomiej Wróbel. Wartość zadania 277 892,23 zł.

Strategia Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020
We współpracy z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, a także organizacjami pozarządowymi samorząd Libiąża prowadzi zaawansowane prace nad dokumentem mającym nadać główne
kierunki rozwoju Gminy na najbliższe lata – Strategią Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020. Będzie
ona odpowiedzią na główne potrzeby mieszkańców. Mogli oni je wyrazić w czasie przeprowadzonych
warsztatów i konsultacji społecznych. W czasie ostatniego takiego spotkania w ramach akcji „Strategiczny Piątek”, który 1 sierpnia odbył się na Targowisku
Miejskim, pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiadali na pytania dotyczące procesu powstawania
i celu tworzenia strategii rozwoju. Mieszkańcy gminy mogli wypełnić przygotowaną dla nich ankietę,
wskazując tym samym działania i zadania, które
powinny zostać umieszczone w opracowywanym
przez Gminę Libiąż dokumencie. Spotkaniu towarzyszyły m.in. i konkurs wiedzy o Libiążu, występ
Koła Gospodyń Wiejskich Libiążanki oraz kącik zabaw dla dzieci wraz ze słodkim poczęstunkiem.
- Jestem bardzo wdzięczny mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz przedstawicielom stowarzyszeń i organizacji za aktywny udział i współpracę w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Libiąż Każdy oddany głos
w tej sprawie będzie przez nas niezwykle precyzyjnie analizowany pod kątem możliwości i potrzeby realizacji. Wyrażam przy tym nadzieję, że strategia będzie spełniać nadzieje i oczekiwania wszystkich mieszkańców Gminy Libiąż – powiedział burmistrz Libiąża, Jacek Latko.
Opracowana strategia będzie miała niebagatelne znaczenie w kontekście pozyskiwania funduszy europejskich w perspektywie budżetowej na lata 2014-2020. Wiadomo już, że projekcie strategii znajdą się takie
zadania jak: długo wyczekiwany żłobek, basen kryty, a dla sportowców boisko Orlik, a także stworzenie
specjalnej strefy gospodarczej, oferującej nowe miejsca pracy i nowoczesny ośrodek sportowo – rekreacyjny. Zakończenie prac i podsumowanie „Strategii Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020” odbędzie się
na konferencji we wrześniu bieżącego roku. Następnie dokument zostanie przekazany Radzie Miejskiej do
uchwalenia.
Kurier Libiąski nr 61
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Żłobek w Libiążu
W Libiążu istnieje potrzeba powstania żłobka, do którego rodzice mogliby przyprowadzać swoje dzieci.
Sami mogliby wówczas poświęcić się chociażby pracy zawodowej. Potrzebę realizacji przedsięwzięcia
dostrzegają i doskonale rozumieją libiąscy samorządowcy z burmistrzem Jackiem Latko na czele.
- W odpowiedzi na docierające do nas sygnały o potrzebie powstania żłobka w naszej gminie, w ostatnim
czasie do mieszkańców skierowaliśmy ankietę, w której pytaliśmy ich o realne zainteresowanie powstaniem
żłobka, a także o ewentualny wymiar godzin pozostawienia dziecka w placówce i ich możliwości
w partycypowaniu w kosztach pobytu. Tak jak się spodziewaliśmy odzew był bardzo duży - informuje
Burmistrz Jacek Latko.
Mieszkańcy gminy mogą być już niedługo usatysfakcjonowani, bo żłobek ma powstać. Do rozwiązania
pozostaje tylko kwestia w jaki sposób. Wychodząc naprzeciw potrzebie powstania żłobka, burmistrz Libiąża
przewidział wdrożenie określonych rozwiązań. Pierwszym będzie zaproponowanie radzie miejskiej podjęcia
uchwały o udzieleniu dotacji dla podmiotu prywatnego, który zająłby się prowadzeniem niepublicznej
placówki w Libiążu.
- Będziemy proponowali poziom dotacji zbliżony do tego, który stosuje chociażby Trzebinia to jest 300
zł, jednakże ostateczną decyzję o wysokości tej kwoty podejmie rada miejska w Libiążu – tłumaczy
Burmistrz.
Aktualnie jeden podmiot prywatny rozważa prowadzenie takiej działalności na terenie naszej gminy. Jak
też wiadomo zainteresowany podmiot mógłby dodatkowo starać się także o dotację z Programu „Maluch”,
wynosi ona w 2014 roku maksymalnie 176 złotych za miesięczny pobyt jednego dziecka. Ostateczną
kwotę, którą rodzice będą musieli zapłacić za pobyt swojego dziecka w żłobku ustaliłby jednak podmiot
prywatny. Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest zagwarantowanie środków w budżecie na przygotowanie
projektu wybudowania żłobka w Libiążu od podstaw i staranie się o dofinansowanie kosztów jego budowy
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Taki żłobek mógłby zostać uruchomiony już w przyszłym roku.
Zewnętrzne środki na ten cel mogą pokryć nawet 85 procent wartości całej inwestycji.
- Szanujemy potrzeby mieszkańców całej gminy wyrażone w ankietach, a także w otrzymywanych wcześniej
sygnałach i opiniach w kwestii powstania na naszym terenie żłobka. Zdajemy sobie sprawę, że taka placówka
musi powstać – stwierdza burmistrz Jacek Latko.

Nowoczene boiska przy każdej szkole!
Już we wrześniu do użytku oddane zostaną nowoczesne boiska przy Szkole Podstawowej nr 2
(na zdjęciu) i Szkole Podstawowej nr 3 w Libiążu. Na boiskach wykonywana jest nawierzchnia syntetyczna
poliuretanowa na istniejącej podbudowie asfaltowej. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 będzie miało
wymiary 18m x 35m i pomieści w swym obrysie boisko do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę.
Dodatkowo wyposażone będzie w piłkochwyty systemowe z siatki polipropylenowej umieszczone
na słupach stalowych. Przebudowane zostaną również chodniki wokół boiska o łącznej powierzchni 205,05 m2.
Podobnie wygląda inwestycja związana
z budową boiska przy SP nr 3. Budową
boisk przy SP nr 2 i SP 3 Burmistrz
Jacek Latko zakończył program,
którego celem było wybudowanie takich
obiektów przy każdej szkole w Gminie
Libiąż. Oprócz uczniów ze szkół,
z boisk korzystać będą też mogli wszyscy
chętni mieszkańcy. Wykonawcą boisk
jest firma TOP SPORT Jan Pietraszko
z Bielska-Białej. Koszt wykonania
obu boisk wraz z kosztami nadzoru
inwestorskiego wyniesie 416.634,49 zł.
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Nowa atrakcja dla dzieci w Gromcu
Piątek 30 maja 2014 r., był niezwykle wyjątkowym dniem dla przedszkolaków i uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gromcu oraz dla ich rodziców. W tym dniu dokonano uroczystego otwarcia nowego placu zabaw. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Libiąża Jacek Latko, zastępca
Burmistrza Jarosław Łabęcki oraz Radni Rady Miejskiej w Libiążu Halina Ławczys i Kazimierz Saternus,
a także przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego. Tuż przed oficjalnym przecięciem wstęgi, Dyrektor
ZSP Jolanta Ferlak podziękowała wszystkim, którzy pomogli w realizacji nowego placu zabaw. Tego dnia
zadbano także o liczne atrakcje dla najmłodszych, m.in.: gry i zabawy sportowe oraz dmuchany zamek do
skakania, po których regenerowano siły przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców oraz
przy kiełbaskach z grilla.
- Cieszymy się bardzo i jesteśmy niezmiernie dumni, z faktu że udało się zrealizować marzenia o przyjaznym
i bezpiecznym placu zabaw. Uśmiechy na twarzach dzieci w ten dzień, były najlepszym podziękowaniem dla
wszystkich, którzy przyczynili się do powstania placu zabaw - podsumowała Dyrektor ZSP w Gromcu.

DK w Żarkach jak nowy!

Po ubiegłorocznej termomodernizacji obiektów komunalnych, która objęła także żarecki Dom Kultury,
budynek doczekał także kompleksowego remontu wewnątrz. W ramach zadania dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Odnowa i Rozwój Wsi” w połowie sierpnia
odebrano odnowiony budynek. Całkowity koszt zadania wyniósł 153 999,96 zł, z czego zrefundowane zostało 80 266,00 zł. Zakres prac objął remont sali widowiskowej wraz ze sceną i zapleczem sceny (wymiana
stolarki drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, remont posadzki, wymiana karnisza kurtyny, zabudowa
osłon na instalacji CO, malowanie ścian i sufitu); remont holu wraz z pomieszczeniem gospodarczym, wiatrołapem i klatką schodową (wymiana stolarki drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, remont posadzki, zabudowa osłon na instalacji CO, malowanie ścian i sufitu, remont barierki na klatce schodowej); remont toalet (wymiana stolarki drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, remont posadzki, zabudowa osłon
na instalacji CO, malowanie ścian i sufitu, wymiana urządzeń sanitrnych); remont pomieszczeń biblioteki
wymiana stolarki drzwiowej, poszerzenie
otworów drzwiowych, wykonanie nowych
nadproży; remont instalacji elektrycznej,
wymiana lamp sufitowych, włączników
i gniazd elektrycznych; zabudowa osłon na
instalacji c.o.; remont posadzki, cyklinowanie, szpachlowanie i malowanie istniejącej
podłogi drewnianej, rozłożenie nowej wykładziny dywanowej, demontaż okładziny
ściennej, malowanie ścian i sufitu. Dodatkowo w ramach funduszu sołeckiego za ponad
20 tys. zł doposażono zaplecze kuchenne.
Kurier Libiąski nr 61

9

- KURIER LIBIĄSKI -

Nowoczesna Biblioteka

Trwa realizacja 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! Dodatkowo Urząd Miejski w Libiążu pozyskał ze środków
województwa małopolskiego kwotę 60.000 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego tej inwestycji. Całość prac pochłonie
łącznie 935.239 zł. W miejsce wysłużonych pomieszczeń MBP
powstanie osobna czytelnia internetowa na 7 stanowisk, powiększona i specjalnie wyposażona wypożyczalnia dla dzieci, dodatkowa sala do zajęć warsztatowych, przyjazna czytelnia czasopism, wydzielone miejsca do pracy indywidualnej i inne udogodnienia. Projekt zakłada
także wyposażenie libiąskiej biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny, nowe, estetyczne regały i meble itp. Realizacja projektu służy podniesieniu standardu obiektu oraz zwiększenie powierzchni wykorzystywanej do działalności bibliotecznej, dostosowanie oferty MBP do różnych grup użytkowników i różnych rodzajów działalności, a w rezultacie zwiększenie liczby użytkowników oraz przygotowanie
do działalności zgodnie z nowoczesnymi standardami określanymi przez Certyfikat Biblioteka+.
- Biblioteka Główna będzie dostępna dla czytelników od początku 2015 roku. Wtedy zostanie nam jeszcze
do wykonania drugi etap prac związany z remontem piwnic, który jednak nie będzie kolidował z naszą
działalnością. Normalnie pracują już nasze filie w Domu Kultury w Żarkach, w Gromcu oraz Szkole Podstawowej nr 2. Do siedziby głównej zapraszamy na pierwsze po wakacjach spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki. Pomimo remontu postaramy się zorganizować je w Świetlicy Środowiskowej 11 września o godz.
18:00 – informuje Dyrektor Aneta Gwóźdź.

Bogactwo kulturowe gminy Libiąż
Położona między aglomeracjami śląską i krakowską gmina
Libiąż jest miejscem przenikania zwyczajów i tradycji obu regionów. To stało się przyczynkiem do zorganizowania przez
Libiąskie Centrum Kultury niezwykłego wydarzenia nazwanego „Na pograniczu kultur”. Na Placu Słonecznym 10 maja
można było skosztować lokalnych przysmaków oraz posłuchać ludowych pieśni i przyśpiewek. Swój dorobek artystyczny zaprezentowały zespoły śpiewacze „Wrzos” i „Zorza”
z Żarek, a także „Libiążanki”, „Macierzanki” i „Gromcaneczki” z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Libiąż. Zespół
Ludowy Pieśni i Tańca „Osiny” z Żor zaprezentował publiczności zwyczaje śląskiego wesela, a kwartet smyczkowy Góralska Hora przygrywał publiczności skoczne góralskie melodie. Na licznych stoiskach można było zaopatrzyć się w dobra
natury. Dzieci szczególnie oblegały pawilony, gdzie mogły
stworzyć maskotki z siana i uczestniczyć w warsztatach ceramicznych. Ważną częścią imprezy był festiwal chleba – konkurs samodzielnie przygotowanego pieczywa. Do rywalizacji
zgłoszono chleby przygotowane indywidualnie i grupowo.
Wśród nich były chleby wieloziarnisty, żytni, na zakwasie, a także czekoladowy. W kategorii drużynowej rywalizację wygrał Zespół Śpiewaczy Gromcaneczki Koła Gospodyń Wiejskich z Gromca, a w indywidualnej Adam Dróżbik, przed Krystianem Ziajką i Marią Klejdynst. Wyróżnienia przyznano Elżbiecie
Stefanko, Katarzynie Grudniewskiej i Janowi Rzeszowskiemu. Podsumowaniem spotkania mieszkańców
z folklorem była zabawa taneczna przy śląskich szlagierach “Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka”.
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Motoryzacyjna atrakcja!

Na zaproszenie Burmistrza Libiąża Jacka Latko i przy organizacyjnym wsparciu Libiąskiego Centrum Kultury 15
sierpnia br. na Placu Słonecznym w Libiążu zjawiło się
kilkadziesiąt pojazdów zabytkowych, które wzięły udział
w XIV Małopolskim Międzynarodowym Rajdzie Pojazdów
Zabytkowych. Libiąż był jednym z punktów postojowych
uczestników rajdu na jego trasie. Dzięki temu mieszkańcy naszej gminy mogli podziwiać zabytkowe samochody
i motory, które na ponad dwie godziny zaparkowały na
płycie placu. Zjechały one z terenu całej Polski. Nie brakowało jednak przedstawicieli z takich państw jak Czechy,
Słowacja czy Ukraina. Załogi poszczególnych pojazdów
zaprezentowały libiążanom nie tylko piękno zewnętrzne
i wewnętrzne samochodów oraz motocykli, ale także to,
w jaki sposób są one zbudowane oraz jak pracuje ich silnik. Zainteresowani dowiedzieć się mogli również, w jaki
sposób należy dbać i pielęgnować zabytkowe pojazdy.
W czasie wydarzenia ze wszystkich przybyłych załóg został wyłoniony i nagrodzony najstarszy samochód. Z kolei
publiczność miała okazję zagłosować na najbardziej elegancki pojazd. Wyłonionym zwycięzcom okazałe puchary ufundowane przez Libiąskie Centrum Kultury wręczył
Burmistrz Libiąża Jacek Latko. Z kolei przybyli mieszkańcy mieli szansę na wzięcie udziału w losowaniu
gadżetów związanych z rajdem. Piątkowa impreza cieszyła się dużym powodzeniem wśród mieszkańców
Libiąża. Plac Słoneczny w czasie postoju pojazdów odwiedziło kilkaset osób.

Najpiękniejsze owczarki w Libiążu
Szósty raz w historii Libiąż gościł miłośników i hodowców owczarków niemieckich. Impreza odbyła
się 3 sierpnia na terenie osiedla Flagówka. Od sześciu lat imprezę organizują libiąscy hodowcy na czele
z Jackiem i Mateuszem Szumniakami przy wsparciu organizacyjnym Libiąskiego Centrum Kultury. Uroczystego otwarcia wystawy i powitania wystawców dokonał Wiceburmistrz Libiąża Jarosław Łabęcki. Inauguracją imprezy był przemarsz właścicieli z czworonogami ścieżkami Parku Młodości. W wystawie udział
wzięło ponad 70 psów, które prezentowali wystawcy z terenu południowej Polski. Owczarki prezentowały
się w tzw. „ringu”, gdzie oceniane były pod kątem anatomii i kondycji fizycznej. Każdy z czworonogów
rywalizował o miano najlepszego psa i suki w kategoriach krótkowłosych i długowłosych w następujących klasach wystawowych: baby (3-6 miesięcy), szczeniąt (6-9 miesięcy), młodzików ( 9-12 miesięcy),
młodzieży (12-18 miesięcy), juniorów (18 – 24 miesięcy) i otwartej (od 24 miesięcy). Zwycięzcą był tak
naprawdę każdy pies, który wziął udział w wystawie, gdyż za każde miejsce przyznawano okolicznościowe
puchary, dyplomy i nagrody. Tytuł najlepszego
psa krótkowłosego zdobył pies Amaretto z hodowli „Zielony Raj” Artura i Ewy Ptasińskich
z Libiąża. Najlepszą suką krótkowłosą została Elba z hodowli „Werwa” Wiesława Rzepki
z Olkusza. Tytuł najlepszego psa długowłosego, a także najlepszego owczarka niemieckiego całej wystawy powędrował do Hetmana
z hodowli „Opór” Jerzego Kafela z Olkusza.
Najlepszą suką długowłosą została Brana
z hodowli „Fama” Michała Langiera z Żarek.
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Sto lat Pani Marty Woźniak
Piękny jubileusz obchodziła 29 lipca Pani Marta Woźniak.
Libiążanka w tym dniu miała swoje setne urodziny. Z tej okazji życzenia jubilatce złożył Burmistrz Libiąża Jacek Latko.
Pani Marta Woźniak, z domu Tryner, urodziła się w Libiążu
i całe swoje życie związała z tym miastem. Była ostatnim
dzieckiem z szóstki rodzeństwa. Od początku swojego życia była ciężko doświadczana przez los. Najpierw zaraz po
jej narodzinach na wojnie zginął jej ojciec. Będąc dorosłą
kobietą wyszła za mąż za Antoniego Woźniaka, jednak już
w wieku 30 lat została wdową. W ciężkich realiach musiała sprostać misji rodzica. Samotnie, ale przy
wsparciu najbliższych, wychowywała dwójkę swoich dzieci – córkę i syna.
- Mama dobrze nas wykształciła i przygotowała do późniejszego samodzielnego życia. Nasza mama poświęciła się nam bezgranicznie. Los nie był dla niej na pewno łatwy. Można wręcz powiedzieć, że życie miała usłane nie różami, a cierniami – powiedziała o swojej matce Marcie Woźniak jej córka, Barbara Szopa.
Pani Marta Woźniak oprócz wychowania dwójki swych dzieci, doczekała się także dwóch wnuczek, trzech
prawnuków i jednej prawnuczki.
- Sto lat to czas kiedy człowiek nabyć może wiele doświadczeń i mądrości życiowych. To też czas przeżywania wielu doniosłych i pięknych chwil, ale także momentów, które choć często niełatwe sprawiają, że
człowiek jest szlachetniejszy i silniejszy w przyszłości. Sędziwy wiek Pani Marty Woźniak jest drogocennym
darem dla nas wszystkich. Gratuluje pięknego jubileuszu, życząc przy tym wiele zdrowia i miłości ludzi
najbliższych – powiedział Burmistrz Libiąża Jacek Latko.
W okolicznościowym, urodzinowym spotkaniu, które odbyło się w libiąskiej restauracji Millenium wzięli
udział najbliżsi oraz przyjaciele jubilatki, a także władze gminy i poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit.

Wesoło pod Jaworem i na Pniakach
Gry i zabawy dla dzieci, rywalizacja rodzin i zabawa taneczna czekała na uczestników Majowego Pikniku
Rodzinnego pod Jaworem. Rodzinne drużyny rywalizowały z kolei w turnieju z nagrodami. Zadaniem trzyosobowych drużyn złożonych z dwojga dzieci i jednej osoby dorosłej było m.in. jak najszybsze pokonanie
toru przeszkód, oddanie jak najdłuższych skoków oraz slalom z dziećmi na rękach. Po podsumowaniu
wszystkich punktów okazało się, że pierwsze miejsce zajęła rodzina Lelito, drugie przypadło Adamskim,
a trzecie Bigajom. Wyróżnienia otrzymali Wyrwiakowie i Drozdowiczowie. Rodzinom zasłużone nagrody
wręczyli Burmistrz Libiąża Jacek Latko, Poseł Tadeusz Arkit i libiąski radny Wacław Drozdowicz. Po wysiłku czekał jeszcze gorący poczęstunek i zabawa przy muzyce, podczas której mieszkańcy ujawnili swoje
niemałe talenty muzyczne, wokalne i taneczne. Nie gorzej bawili się uczestnicy lipcowego „Pikniku na
Pniakach”. Tam zorganizowano konkursy dla dzieci, atrakcje w postaci przejazdów ma koniach, czy stoiska
z malowaniem twarzy i wykonywaniem ciekawych rzeczy z balonów. Dorośli rywalizowali w turnieju siatkówki, a także w konkurencji przeciągania liny. Podsumowaniem udanej imprezy była zabawa taneczna.
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Ćwicz na świeżym powietrzu!
W czerwcu na terenie osiedla Flagówka w Libiążu została oddana do użytku siłownia na świeżym
powietrzu. Sprzęt w dniu otwarcia osobiście przetestowali Burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz zastępca Burmistrza Jarosław Łabęcki. Z tej nowatorskiej formy rekreacji może skorzystać każdy
kto tylko ma ochotę i odpowiedni strój. Siłownia
skonstruowana jest tak, aby każda osoba która podejmie się wyzwania, ćwiczyła ciężarem własnego
ciała, co ogranicza możliwość doznania kontuzji.
Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zapoznać
się z regulaminem obiektu i zawsze wykonać podstawowe ćwiczenia rozgrzewkowe. Obiekt składa
się z 4 kompletów urządzeń na pylonie tj.: wyciąg górny i wyciskanie siedząc, orbitrek i biegacz, rowerek
i wioślarz, a także prostownik pleców i wahadło. Siłownia na powietrzu została zamontowana w dniu 12
czerwca 2014 r. przez firmę Hegen Polska Sp. z o.o. Koszt całkowity siłowni to 20 318,37 zł brutto.
- Fajna ta siłownia. Często przyjeżdżam tutaj na rowerze ćwiczyć muskuły – stwierdza dziewięcioletni Jaś
Zachura.

45 km na 45-lecie Praw Miejskich Libiąża
Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu miasta, Libiąskie Centrum Kultury
organizuje cykl imprez Nordic Walking pn.
„45 km na 45-lecie praw miejskich Libiąża.” Na całość imprezy składają się 4 marsze
Nordic Walking na dystansie po 11,25 kilometrów każdy, organizowane każdej pory
roku 2014. Pierwszym akcentem tej inicjatywy był marsz 14 czerwca br. ze startem
i metą na terenie Ośrodka Rekreacyjnego
Szyjki, gdzie uroczystego rozpoczęcia cyklu
dokonał Wiceburmistrz Libiąża Jarosław
Łabęcki.
- Kieruję do Was ogromne wyrazy wdzięczności za to, że zechcieliście uczcić przypadający w tym roku
jubileusz 45-lecia praw miejskich Libiąża wysiłkiem fizycznym. Gratuluję dobrej kondycji i dziękuję organizatorom i uczestnikom tej wspaniałej inicjatywy – powiedział J. Łabęcki.
Zanim uczestnicy imprezy wyruszyli na trasę, czekała ich jeszcze odpowiednia rozgrzewka w postaci ćwiczeń rozciągających ułatwiających maszerowanie z kijami. Następnie wszyscy uczestnicy dzielnie pokonali dystans 11,25 km wiodący malowniczymi ścieżkami Bobrka, Gromca i Libiąża, w komplecie meldując
się na mecie. Tam przy gorącym poczęstunku podsumowano pierwszą z czterech zaplanowanych imprez.
Druga imprezą tego cyklu był równie udany marsz 30 sierpnia br. w Gromcu.
Kolejny marsz Nordic Walking w ramach cyklu „45 km na 45-lecie Praw Miejskich Libiąża” planowany
jest w Żarkach w sobotę 17 października o godz. 9:00 (start i meta Dom Kultury, ul. Klubowa 6), a podsumowaniem całego cyklu będzie marsz w Libiążu 20 grudnia
Ogłoszenia drobne:
(start i meta Libiąskie Centrum Kultury, ul. Górnicza 1). Spośród wszystkich uczestników, którzy pokonają cały dystans co Zespół na wesele - tel. 660 140 243
najmniej 3 z 4 organizowanych marszów, zostaną rozlosowa- Przegrywanie z VHS na DVD - 600 773 167
ne nagrody rzeczowe.
****
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Dni Libiąża 2014
Udane, bezpieczne i pełne atrakcji dla każdego niezależnie od wieku. Tak w skrócie można scharakteryzować tegoroczne obchody święta gminy, którym towarzyszył jubileusz 45-lecia nadania praw miejskich Libiążowi. Podczas
trzech dni imprez zorganizowanych przez Libiąskie Centrum Kultury w dniach 20-22 czerwca 2014r. nie zabrakło
wydarzeń sportowych, wspaniałych koncertów muzycznych, efektownych pokazów, prezentacji lokalnej twórczości
i oczywiście dobrej zabawy. Tegoroczne Dni Libiąża zainaugurowała impreza „Młodzieżowe Klimaty II” na Placu
przy ul. 1 maja w Libiążu. Z myślą o młodych mieszkańcach gminy Libiąż przygotowano tam efektowne pokazy
trialu rowerowego w wykonaniu zawodników Klubu Sportowego Aquilla Lotto z Wadowic, jazdy na rowerze bmx
z powietrznymi ewolucjami na specjalnej rampie autorstwa jednego z czołowych zawodników tej dyscypliny sportu - Piotra Leszczyńskiego z Bierunia, pokazy taneczne w wykonaniu zespołów ze Studia Tańca „Fuzja Dance”
z Chrzanowa, Karola Lelito z Gimnazjum nr 1 w Libiążu oraz Kasi Jarczyk, która tanecznym bakcylem zaraziła
najmłodszych uczestników imprezy. Jeżdżący na rolkach i deskorolkach mogli wyszaleć się na specjalnie postawionej rampie, a podsumowaniem wydarzeń pierwszego dnia Dni Libiąża był koncert rapera Arkadio, który szybko
zjednał sobie młodą libiąska publiczność genialnie rapując na temat uczestników imprezy. Drugi dzień obchodów
święta gminy Libiąż na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Libiążu rozpoczął pokazowy mecz futbolu
amerykańskiego, który zaprezentowali zawodnicy pierwBurmistrz Libiąża i Libiąskie Centrum Kultuszoligowego klubu Tychy Falcons. Specyfikę tego sportu
ry składają serdeczne podziękowania mieszmogli na własnej skórze odczuć dwaj mieszkańcy gminy,
kańcom Gminy Libiąż i gościom z zewnątrz
którzy zdecydowali się wziąć udział w specjalnie przygoza liczny i kulturalny udział w obchodach
towanych akcjach. Zorganizowano również konkursy na
Dni Libiąża 2014 połączonych z Jubileuszem
jak najdłuższy kop i rzut owalną piłką do tej dyscypliny
45-lecia Praw Miejskich Libiąża. Za pomoc
sportu, a także tor przeszkód dla najmłodszych. Kolejnym
w organizacji tegorocznego święta gminy Lipunktem programu był Festiwal Twórczości Dziecięcej,
biąż dziękujemy szczególnie:
który jeszcze raz potwierdził, jak wiele talentów posiadają
Chórowi Canticum Canticorum wraz z dyrygennajmłodsi mieszkańcy gminy. Podsumowaniem wydarzeń
tem Piotrem Ciułą
tego dnia był koncert muzyczny zespołu Sad Wednesday
Orkiestrze Dętej Zakładu Górniczego „Janina”
i zabawa taneczna z zespołem Dejavu. Kulminacja tegoroczTauron Wydobycie S.A.
nych Dni Libiąża tradycyjnie przypadła w niedzielę. Zanim
Harcerzom z libiąskich drużyn harcerskich
na placu Słonecznym zagrał zespół Zakopower, mieszkańZastępowi Ratownictwa Medycznego OSP Libiąż
cy mogli podziwiać efektowną paradę grupy Mażoretek ze
Ochotniczym Strażom Pożarnym
Starej Wsi przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Zakładu
Szkole Tańca Marty Kremer
Górniczego „Janina”. Później muzycy wspólnie z chórem
Placówkom Oświatowym z terenu gminy Libiąż
kierowanym przez Piotra Ciułę dali wspólny koncert, a następnie zabrzmiały zespoły Blu Ska i Krzywa Alternatywa.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do hojnych
Tego dnia odbyła się jeszcze miła uroczystość wręczenia
sponsorów Dni Libiąża 2014, którymi byli:
przez Burmistrza Libiąża Jacka Latko podziękowań dla
TAURON Wydobycie S.A. Jaworzno
wyróżniających się aktywnością organizacji społecznych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe DOLOz terenu gminy LiMIT Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie
Kurier Libiąski
biąż. Koncert gwiazPKO BP oddział Libiąż
dy wieczoru jak
Informator Gminny
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
zawsze zgromadził
Carbo Asecura S.A z siedzibą w Tychach
tłumy
mieszkań- Wydawca:
Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza
Pietrzak Sp. z o.o. z Jaworzna
ców gminy i gości 1, 32-590 Libiąż, tel. 0-32 627 3708,
Alior Bank S.A. Placówka Partnerska w Libiążu
z zewnątrz. Zespół 032 627 3710, fax: 032 624 2060
Restauracja Gościniec na Rozdrożu w Libiążu
zagrał swoje naj- e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Cafe-Club NATA. Restauracja- Cukiernia- Pokoje
większe przeboje, a Redaktor naczelny: Paweł Salawa
gościnne.
ich występ, trafnie Współpraca: Referat Promocji Urzędu
Edward Wątroba. Firma Remontowo-Budowlana
nawiązując do naj- Miejskiego w Libiążu,
„EdBud”
większego przeboju Skład: Paweł Salawa
Firma Handlowo Usługowa EUROBUD Piotr
z humorem zapoSzewczyk
wiedział Burmistrz Druk: Grafikon Wadowice
Firma Oriflame Krystyna Kawałek, Marta BudJacek Latko: - To Redakcja zastrzega sobie prawo do doniak
będzie taki koncert, konywania zmian i skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych redakcja
Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.		
że do domu będziecie nie zwraca. Za treść ogłoszeń, reklam i
Intermarche Libiąż
listów redakcja nie odpowiada.
wracać boso.
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