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Zapraszamy do placówki partnerskiej Alior Banku:
Libiąż, ul. 1 Maja 11C,  32 627 11 85

POŻYCZKA Z GWARANCJĄ

 Alior Bank daje gwarancję najniższej raty, która działa  
przez cały okres pożyczki.
 Zawsze przebijemy oferty innych banków (przy takich 
samych: kwocie i okresie pożyczki).
 Możesz skonsolidować kilka drogich kredytów w 1 tani.
 Tylko teraz otrzymasz w prezencie pierwszy  
1000 zł pożyczki za darmo!

NAJTAŃSZA POŻYCZKA  
NA PREZENTY I NIE TYLKO...

Pierwszy 1000 zł pożyczki za darmo dotyczy pożyczek od 15 000 zł. Szczegóły w placówkach 
i na www.aliorbank.pl. Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki (bez 
kredytowanych kosztów): 14 459 zł, liczba rat: 50, oprocentowanie nominalne: 11,19%, 
składka na ubezpieczenie na życie: 2791,78 zł, opłata przygotowawcza: 361,07 zł (1,94%), 
kwota odsetek: 4759,94 zł, RRSO: 23,27%, rata: 467,43 zł, całkowity koszt: 7912,79 zł, 
całkowita kwota do zapłaty: 22 371,79 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 
wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. 
Informacja handlowa – wg stanu na 17.11.2014 r.

PIERWSZY

POŻYCZKI
ZA DARMO

1000 ZŁ

Inauguracja VII Kadencji Libiąskiej Rady Miejskiej
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Patriotyczne Biesiadowanie „Przy ognisku”
Gmina Libiąż od lat stanowi wzór, jak w sposób 
kulturalny, z należytą czcią i powagą, ale również 
radośnie czcić 11 listopada kolejne rocznice odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. Tegoroczne 
obchody rozpoczęły się tradycyjną Mszą Świętą 
w intencji Ojczyzny w kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego w Libiążu, z udziałem, władz samorzą-
dowych Libiąża na czele z Burmistrzem Jackiem 
Latko, jego zastępcą Jarosławem Łabęckim i Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej Bogumiłą Latko, Posła 
na Sejm RP Tadeusza Arkita, wicestarosty powia-
tu chrzanowskiego Marii Siudy, przedstawicieli 
gminnych jednostek oświatowych, przedstawicieli 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Libiąż, stowarzyszeń, organizacji społecznych 
i zakładów pracy, Orkiestry Dętej Zakładu Górniczego „Janina” i chóru „Bell Canto”. Kolejnym punktem 
obchodów był przemarsz na Cmentarz Parafialny, gdzie pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza uczczono 
pamięć wszystkich poległych w obronie wolności Narodu Polskiego. 
 Wieczorem rekordowa liczba uczestników wzięła udział w XVI Libiąskiej Biesiadzie Patriotycz-
nej, którą swoją obecnością zaszczycił Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Zebranych 
Mieszkańców Gminy i Gości przywitał Burmistrz Libiąża Jacek Latko, który w swoim przemówieniu 
podziękował za liczne przybycie i pamięć o wy-
darzeniach z 1918 r. - Cieszę się, że ten dzisiejszy 
dzień przebiega w radosnej i podniosłej atmosfe-
rze, że nie jest smutno i niepewnie tak, jak u na-
szych sąsiadów na Ukrainie – dziękował wszyst-
kim Burmistrz. 
Życzenia zebranym złożył także Poseł na Sejm  RP 
Tadeusz Arkit. Marszałek Województwa Małopol-
skiego, Marek Sowa, przyznał z kolei, że z roku 
na rok Libiąska Biesiada bije wszelakie rekordy 
pod względem radosnego patriotyzmu. W sumie 
w uroczystości wzięło udział ok. 1 400 osób.
Tegoroczna impreza odbywająca się pod hasłem 
„Przy ognisku” zawierała akcenty harcerskie. Pu-
bliczność za udział w poszczególnych konkursach 
zdobywała sprawności kuchcika, jeźdźca, zdob-
nika, bólomistrza, samarytanina, wskazidrogi i 
grillownika. Sprawność lotnika zdobyli wszyscy 
uczestnicy imprezy, którzy wykonali papiero-
we samoloty w barwach białych i czerwonych, 
a następnie puszczali je po sali. Niezapomnianą 
atmosferę świętowania podkreśliły przyśpiewki 
harcerskie intonowane przez chór Canticum Can-
ticorum, występ artystyczny libiąskich zuchów, 
czy dekoracja sali stylizowana na harcerski biwak. 
Nie zabrakło poczęstunku dla każdego uczestni-
ka imprezy, a także biało – czerwonych chust na 
pamiątkę uczestnictwa w tym niezwykłym patrio-
tycznym wydarzeniu. 

- KURIER LIBIĄSKI -

Burmistrz Libiąża Jacek Latko i Dyrektor Libią-
skiego Centrum Kultury składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
uświetnienia uroczystości Święta Niepodległości w 
Libiążu, w tym szczególnie:

- Lokalnej Grupie Działania "Partnerstwo na Jurze" w 
Chrzanowie
- Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego 
- Starostwu Powiatowemu w Chrzanowie
- Bankowi Spółdzielczemu w Chrzanowie
- Hurtowni Elektrycznej "AKBart" w Libiążu 
- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu 
Anecie Gwóźdź 
- Chórowi Canticum Canticorum na czele z dyrygentem 
Piotrem Ciułą 
- ZHP KH Chrzanów Związek Drużyn - Libiąż 
- Orkiestrze Dętej ZG "Janina"
- IV Szwadronowi im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich
- Dyrekcji i wolontariuszom Zespołu Szkół w Libiążu, 
Gimnazjum nr 1 w   Libiążu oraz Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu
- Zastępowi Ratownictwa Medycznego OSP Libiąż
- Klubowi Seniora 50 Plus z Libiąża
- Klubowi "Pokolenia" w Kosówkach
- Kołom Gospodyń Wiejskich z Libiąża, Gromca i Żarek
- Ochotniczym Strażom Pożarnym z gminy Libiąż
- Małopolskiemu Centrum Edukacji "MEC"
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Kurier Libiąski: Panie Burmistrzu, 
przede wszystkim serdeczne gratu-
lacje. Odniósł Pan zwycięstwo już 
w pierwszej turze wyborów. Jak 
Pan sądzi, co miało wpływ na tak 
dobry wynik wyborów? 
Burmistrz Libiąża Jacek Latko: 
Myślę, że przede wszystkim popra-
wa kondycji finansowej gminy Li-
biąż, obniżenie zadłużenia gminy, 
dwa ważne zrealizowane projekty: 
rewitalizacji oraz termomoderniza-
cji 14 obiektów użyteczności pu-
blicznej, szereg ważnych inwesty-
cji drogowych, realizacja projektu 
boisko przy każdej szkole, konty-
nuacja kanalizacji i odnowy wsi. 
Wierzę, że Mieszkańcy zauważyli 
pozytywną zmianę wizerunku gmi-
ny Libiąż. Poza tym prowadziłem 
kampanię spokojną, skupiając się 
nie na krytyce konkurentów, lecz na 
sukcesach i pozytywnych aspektach 
minionej kadencji, naszych wspól-
nych osiągnięciach. Przy okazji 
serdecznie dziękuję Mieszkańcom 
Libiąża, Żarek i Gromca za obda-
rzenie mnie tak dużym poparciem 
i zaufaniem - to wielka siła i mo-
tywacja do dalszej pracy na rzecz  
naszej Małej Ojczyzny. 
Mieszkańcy udzielili też bardzo 
dużego poparcia reprezentowa-
nemu przez Pana komitetowi wy-
borców, co zapewnia możliwość 
spokojnej realizacji planów i za-
mierzeń. 
Tak, KWW Nasza Gmina Libiąż 
2000 Plus uzyskał w Radzie Miej-
skiej w Libiążu większość – aż 15 
mandatów w 21 osobowym skła-
dzie rady. To pozwala na rzeczową i 
merytoryczną pracę samorządową. 
Obejmując po raz kolejny urząd 
burmistrza deklarowałem wolę 
dialogu i współpracy ze wszystki-

mi radnymi. Za nimi bowiem stoją 
wyborcy, czyli Mieszkańcy naszej 
Gminy. Rozmowy dotyczące przy-
szłości gminy i zadań budżetowych 
na 2015 r. prowadzę z każdym rad-
nym rady miejskiej. 
Czy gminę czekają jakieś rewolu-
cyjne zmiany? 
Nie zamierzam wprowadzać żad-
nych rewolucyjnych zmian, prio-
rytetem będzie kontynuacja rozpo-
czętych działań, racjonalne obniża-
nie wydatków bieżących, pozyska-
nie środków zewnętrznych z nowej 
perspektywy programowania unij-
nego na lata 2014 -2020, realiza-
cja celów zapisanych w strategii, 
ale przede wszystkim stabilizacja, 
równomierny rozwój miasta i so-
łectw oraz dalsza poprawa jakości 
życia Mieszkańców Gminy Libiąż.
Najbliższe cele i zadania do wy-
konania?   
Po przyjęciu przez Radę Miejską 
w Libiążu dokumentu Strategii 
Rozwoju Gminy Libiąż na lata 
2014-2020 należy przystąpić do jej 
wdrażania: uszczegółowienia za-
pisanych w niej kierunków w Pla-
nach Odnowy Miejscowości Żarek 
i Gromca oraz w Lokalnym Pro-
gramie Rewitalizacji, tak byśmy 
mieli przygotowany pakiet projek-
tów umożliwiających pozyskanie 
środków unijnych. Końcem stycz-
nia planujemy uchwalić budżet na 
2015 r. W projekcie budżetu zapi-
sanych zostało szereg zadań inwe-
stycyjnych, opiewających na kwotę 
ponad 5 mln zł, których realizację 
lub zakończenie deklarowałem 
podczas kampanii wyborczej. 
Przewidziana jest m.in. budowa 
boiska typu Orlik na os. Flagów-
ka, zakończenie budowy świetlicy  
w Kosówkach, uruchomienie kina 

3D w LCK, zakończenie II etapu 
modernizacji biblioteki głównej, 
modernizacja dróg i chodników: 
m.in. przy ul. Krakowskiej, Be-
skidzkiej, Św. Barbary, Mickiewi-
cza, Orzeszkowej. Planujemy bu-
dowę parkingu przy ul. Oświęcim-
skiej (przy cmentarzu parafialnym) 
i Jaworowej, a także zakończenie 
adaptacji budynku przy ul. Leśnej 
pod kątem powstania 14 mieszkań 
socjalnych, budowę i doposażenie 
placów zabaw, powstanie miejsca 
spotkań w Żarkach, modernizację 
świetlicy środowiskowej. Konty-
nuować będziemy budowę kana-
lizacji sanitarnej (ul. Kolorowa), 
udzielać też będziemy dofinanso-
wania dla Mieszkańców do budo-
wy przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków. Sukcesywnie  
w ramach pojawiających się wol-
nych środków wprowadzać będzie-
my nowe zadania inwestycyjne. 
Zatem przed nami kolejny, obfi-
tujący w inwestycje rok w pracy 
samorządowej. Czego życzy Pan 
Mieszkańcom w nadchodzącym 
2015 roku? 
Myślę, że powinniśmy się cieszyć  
z  tego, że jesteśmy Mieszkańcami 
tej właśnie gminy, cieszyć z tego, 
co zostało już zrobione, z tego, że 
mamy perspektywy rozwoju i wiele 
szans na coraz lepsze i wygodniejsze 
życie. Libiąż zmienia się na naszych 
oczach. Wszyscy mamy pozytywny 
wkład w tę zmianę poprzez wspólną 
pracę. Święta Bożego Narodzenia 
to moim zdaniem czas zatrzymania 
i refleksji, skupienia się na drugim 
człowieku, radości z przebywania  
z rodziną i bliskimi, wspólnego dzie-
lenia się i życzliwości. Tego życzę 
sobie oraz wszystkim Mieszkańcom 
Libiąża, Żarek i Gromca.    

Kontynuacja rozpoczętych działań
Burmistrz Jacek Latko wolą  mieszkańców, którzy 16 listopada ponownie obda-
rzyli go zaufaniem, będzie kierował gminą Libiąż także w latach 2014-18. Prze-
łom obu kadencji libiąskiego samorządu  jest dobrą okazją do określenia planów 
na przyszłość. 
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Wybory Samorządowe 2014
Bez żadnych przeszkód przebiegły w gminie Libiąż 
wybory samorządowe w dniu 16 listopada 2014 
roku. Tego dnia wybieraliśmy swoich przedstawi-
cieli na latach 2014-18 w samorządach gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim. O fotel Burmistrza 
Libiąża ubiegało się 4 kandydatów: Jacek Latko 
(Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Li-
biąż 2000 Plus),  Stanisław Bigaj (Komitet Wybor-
czy Wyborców Wspólnota i  Rozwój Gminy Libiąż), 
Krzysztof Kozik (Komitet Wyborczy Wyborców 
Ruch Samorządowy Gminy Libiąż) oraz Grzegorz 
Gut (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica 
Razem).  Zdecydowaną większością głosów już 
w pierwszej turze zwyciężył dotychczasowy Bur-
mistrz Jacek Latko. Naszymi przedstawicielami  
w Radzie Powiatu Chrzanowskiego są Stanisław 
Benio (KW Prawo i Sprawiedliwość), Bartłomiej 
Gębala (KW Platforma Obywatelska RP), Krzysztof 
Kozik (KW Prawo i Sprawiedliwość), Rafał Kosow-
ski (KW Platforma Obywatelska RP), Piotr Tyrański 
(KW Prawo i Sprawiedliwość). W Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego będzie nas reprezentować 
była Wiceburmistrz Libiąża i Wicestarosta Powiatu 
Chrzanowskiego ubiegłej kadencji Maria Siuda. Po 
raz pierwszy w historii członków Rady Miejskiej 
wybieraliśmy w sposób bezpośredni z 21 jednoman-
datowych okręgów wyborczych. W poszczególnych 
okręgach mandat radnego Libiąskiej Rady Miejskiej 
VII Kadencji zdobyli:

OKRĘG WYBORCZY NR 1
Łukasz Płatek, 34 lata, KWW Odnowa Libiąża 
Wielkiego i Kosówek

OKRĘG WYBORCZY NR 2
Kazimierz Gut, 53 lata, KWW Nasza Gmina Libiąż 
2000 Plus 

OKRĘG WYBORCZY NR 3
Mariusz Linczowski, 38 lat, KWW Nasza Gmina 
Libiąż 2000 Plus

OKRĘG WYBORCZY NR 4
Aneta Ciesielska, 38 lat, KWW Nasza Gmina Libiąż 
2000 Plus 

OKRĘG WYBORCZY NR 5
Zygmunt Sroka, 48 lat, KWW Nasza Gmina Libiąż 
2000 Plus

OKRĘG WYBORCZY NR 6
Wacław Drozdowicz, 53 lata, KWW Nasza Gmina 
Libiąż 2000 Plus 

OKRĘG WYBORCZY NR 7
Jan Pietruszka, 62 lata, KWW Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus

OKRĘG WYBORCZY NR 8
Dorota Bużyk, 39 lat, KWW Ruch Samorządowy 
Gminy Libiąż

OKRĘG WYBORCZY NR 9
Piotr Klupa, 34 lata, KWW Ruch Samorządowy 
Gminy Libiąż

OKRĘG WYBORCZY NR 10
Stanisław Gucik, 65 lat, KWW Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus

OKRĘG WYBORCZY NR 11
Julian Celarek, 57 lat, KWW Wspólnota i Rozwój 
Gminy Libiąż

OKRĘG WYBORCZY NR 12
Włodzimierz Spitzer, 64 lata, KWW Nasza Gmina 
Libiąż 2000 Plus

OKRĘG WYBORCZY NR 13
Edward Totoń, 57 lat, KWW Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus 

OKRĘG WYBORCZY NR 14
Dariusz Derendarz, 51 lat, KWW Ruch Samorządo-
wy Gminy Libiąż

OKRĘG WYBORCZY NR 15
Jarosław Łabęcki, 45 lat, KWW Nasza Gmina Li-
biąż 2000 Plus
W związku z objęciem przez Jarosława Łabęckiego 
funkcji Wiceburmistrza Libiąża, w okręgu wybor-
czym nr 15 konieczne jest przeprowadzenie wybo-
rów uzupełniających do Rady Miejskiej w Libiążu. 
Decyzją Wojewody Małopolskiego zostały one za-
rządzone na dzień 22 lutego 2015 r. Głosowanie od-
będzie się w godz. 7.00 - 21.00 w siedzibie Ochotni-
czej Straży Pożarnej Moczydło (Libiąż, ul. Generała 
Andersa 3). 

OKRĘG WYBORCZY NR 16
Bogumiła Latko, 54 lata, KWW Nasza Gmina Li-
biąż 2000 Plus 

OKRĘG WYBORCZY NR 17
Bogusław Gucik, 56 lat, KWW Nasza Gmina Libiąż 
2000 Plus

OKRĘG WYBORCZY NR 18
Aleksander Wierzba, 45 lat, KWW Nasza Gmina Li-
biąż 2000 Plus

OKRĘG WYBORCZY NR 19
Antoni Skupień, 62 lata, KWW Nasza Gmina Libiąż 
2000 Plus

OKRĘG WYBORCZY NR 20
Ryszard Miziołek, 53 lata, KWW Nasza Gmina Li-
biąż 2000 Plus

OKRĘG WYBORCZY NR 21
Kazimierz Saternus, 66 lat, KWW Ruch Samorzą-
dowy Gminy Libiąż
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Sesja RM inaugurująca nową kadencję samorządu

W Libiąskim Centrum Kultury 28 listopada od-
była się I Sesja Rady Miejskiej w Libiążu VII 
kadencji libiąskiego Samorządu. W tym dniu 
uroczyste ślubowanie złożyli radni nowej kaden-
cji oraz Burmistrz Libiąża, Jacek Latko. Podczas 
sesji wybrano Przewodniczącą i Zastępcę Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej w Libiążu. Ponow-
nie swoje funkcje będą pełnić Bogumiła Latko 
wybrana na Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz 
Kazimierz Gut, jako Zastępca.  W swoim wystą-

pieniu Burmistrz Libiąża podziękował Mieszkańcom za zaufanie  i ponowny wybór. Zaprosił przy tym 
wszystkich radnych, organizacje i stowarzyszenia  do współpracy na rzecz Gminy Libiąż.

Młodzi sportowcy docenieni
Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat wraz z przewodniczącym Komisji Sportu i Turystyki, Posłem 
na Sejm RP Ireneuszem Rasiem gościli 30.10.2014 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym z Oddziałami 
Integracyjnymi w Libiążu. Dyrektor szkoły Alina Bańkowska i Burmistrz Libiąża Jacek Latko przywitali 
gości, przedstawiając sukcesy wychowanków Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Libiążu: piłkarzy ręcz-
nych UKS „Czwórka” (XVI i IX miejsce w Pucharze ZPRP Młodzików w 2013 r. i 2014 r., liczny udział 
w zawodach sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej, centralnej) oraz sukcesy szachistki Martyny 
Wikar (4 miejsce w Mistrzostwach Europy w Szachach w Gruzji 2014), akrobatów, karateków, siatkarek  
i piłkarzy nożnych. 
- Chociaż szkoła jest na krańcach małopolski to sport tu jest pisany przez duże „S”, przynosi chlubę  
i rozsławia szkołę, gminę i województwo. Sport to nie tylko rywalizacja, to dobre wychowanie, a trenerzy  
i nauczyciele „zarażają” tą pasją cały Libiąż. Współpraca z Klubami PMOS UMKS Chrzanów, Chrzanow-
skim Klubem Karate Kyokushin, Szkółką Piłkarską "Górnik", UKS Hetman Koronny Trzebinia układa się 
pomyślnie i to pozwala na rozwój sportu w naszym regionie – powiedziała dyrektor Alina Bańkowska. 
Minister Andrzej Biernat pogratulował zawodnikom sportowej postawy, Burmistrzowi natomiast podzię-
kował za troskę o bazę sportową i sukcesy sportowe. Piłkarze ręczni UKS „Czwórka” zaprezentowali mi-
nistrowi swoje umiejętności podczas rozgrzewki przy muzyce oraz kilka ćwiczeń. Zaprosili gości konkursu 
do rzutów, podczas których minister pokonał bramkarzy rzucając celnie do bramki. 
Wiktoria Pawłowska, trenująca w Studiu Tańca ESKA w Zabrzu, zatańczyła taniec Hip-Hop, akrobaci Da-
mian Wikar, Julka i Amelka Uchto, oraz Wiktoria Włoczewska wykonali zestaw ćwiczeń, a karatecy pokaz 
swoich umiejętności. 
Burmistrz Jacek Latko zapewnił młodych sportowców, iż przy szkole w przyszłym roku powstanie boisko 
typu Orlik, gdzie będzie można rozwijać swoje sportowe pasje. 
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Nowoczesne boiska przy każdej szkole!

Na terenie gminy Libiąż jest ich siedem. Umożliwiają uprawianie najpopularniejszych  zespołowych dys-
cyplin sportowych, a co najważniejsze są bezpieczne dla użytkowników. We wrześniu oddano do użytku 
dwa ostatnie wielofunkcyjne boiska przy Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 w Libiążu. W ten sposób, zgod-
nie z zapowiedziami Burmistrza Libiąża Jacka Latko, przy każdej szkole na terenie gminy Libiąż znajdzie-
my obecnie profesjonalne obiekty sportowe z nawierzchnią poliuretanową. 
Dzień 5 września 2014 r. szczególnie zapisał się w historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Libiążu, podobnie 
jak 11 września będzie długo pamiętany w Szkole Podstawowej nr 3.  Uroczystości oddania do użytku 
nowych boisk zgromadziły niemal całe szkolne społeczności.  Przecięcia wstęg oficjalnie inaugurującej 
otwarcie obiektów dokonali Burmistrz Libiąża Jacek Latko, jego zastępca Jarosław Łabęcki, Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Bogumiła Latko, Dyrektorzy Szkół, przedstawiciel wykonawcy boiska Michał No-
wok oraz reprezentanci społeczności  uczniowskiej. Burmistrz Jacek Latko przy tej okazji wręczył uczniom 
piłki, które służyć mają im do rozwijania swoich sportowych pasji i talentów. Życzył przy tym radości  
z użytkowania tych pięknych i nowoczesnych obiektów. Tuż po oficjalnych uroczystościach nowe obiekty 
sportowe przetestowały drużyny piłkarskie. W meczach przy żywiołowym dopingu społeczności szkolnych 
zmierzyły się reprezentacje nauczycieli i rodziców dzieci szkolnych dowodzone przez Zastępcę Burmistrza 
Jarosława Łabęckiego oraz drużyna uczniów. 
Boiska przy Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 mają wymiary 18 m x 35 m i mieszczą w swym obrysie 
przestrzeń  do gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę. Dodatkowo wyposażone jest  
w piłkochwyty systemowe z siatki polipropylenowej umieszczone na słupach stalowych. Przebudowane 
zostały również chodniki wokół boisk.  Oprócz uczniów ze szkół, z obiektów korzystać  mogą wszyscy 
chętni mieszkańcy. Wykonawcą boisk jest firma TOP SPORT Jan Pietraszko z Bielska-Białej. Koszt wyko-
nania obu boisk wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniósł 416.634,49 zł.

Otwarcie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2

Otwarcie boiska przy Szkole Podstawowej nr 3
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Holy Wins w Libiążu!
Niezwykłe wydarzenie będące alternatywą wobec Hal-
loween zorganizowały libiąskie parafie Św. Barbary  
i Przemienienia Pańskiego.  W tygodniu poprzedzającym 
dzień Wszystkich Świętych zorganizowano konferencję 
„Obszary występowania myślenia o świętości, z którymi 
człowiek styka się w życiu”, w której wzięli udział wy-
kładowcy UPJPII oraz dziennikarze mediów katolickich, 
a także debatę uczniów szkół średnich na temat „Kult re-
likwii jako forma pobożności”. W kościele św. Barbary, sztuką teatralną o życiu Patronki, młodzież zain-
augurowała 31 października 2014 r. marsz świętych w Libiążu. W pochodzie wzięło udział blisko tysiąc 
osób. Najmłodsi z szli przebrani  za swoich ulubionych świętych i błogosławionych. Pochód przemaszero-
wał przez Libiąż do parafii Przemienienia Pańskiego, gdzie  odprawiono Mszę Św. Po Eucharystii rozdano 
nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego na temat świętości, który został przeprowadzony w libią-
skich szkołach. Niespodzianką dla uczestników były fajerwerki, które oficjalnie podsumowały pierwszy 
Holy Wins (Święty Zwycięża) w Libiążu.

W Urzędzie Miejskim w Libiążu gościli 27 paź-
dziernika 2014 r. uczniowie i nauczyciele z Zespołu 
Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowaw-
ców w Libiążu oraz 
nauczyciele z nie-
mieckiego gimna-
zjum we Freiburgu. 
Szkoły te od 18 lat 
współpracują w ra-
mach zagranicznej 
wymiany uczniów. 
Od ponad 10 lat 
wymianę ze strony 
niemieckiej koordy-
nuje Peter Winterling. Doceniając jego wieloletnią 
pracę i zaangażowanie we współpracę polsko-nie-
miecką, Burmistrz Libiąża Jacek Latko uhonoro-
wał Petera Winterlinga tytułem Przyjaciela Libiąża. 
Dzięki niemu wielu mieszkańców Libiąża i okolic 

poznało Freiburg, piękne miasto w Badenii – Wir-
tembergii,a wiele uczennic freiburskiej szkoły miało 
okazję poznać Libiąż. W czasie uroczystości Dyrek-

tor Zespołu Szkół 
Katolickiego Sto-
warzyszenia Wy-
chowawców Anetta 
Szewczyk oraz Za-
stępca Dyrektora 
d/s Liceum Ogólno-
kształcącego Antoni 
Buchała, dziękując 
za dotychczasową 
współpracę, oficjal-

nie przyznali Peterowi Winterlingowi tytuł Honoro-
wego Członka Rady Pedagogicznej KSW. Spotka-
nie uświetnił mini recital skrzypcowy w wykonaniu 
uczennicy Gimnazjum KSW - Karoliny Świstak.

- KURIER LIBIĄSKI -

Przyjaciel Libiąża

Pożegnaliśmy Jana Pająka…
W nocy z piątku na sobotę 15.11.2014 r. w wieku 61 lat niespodziewanie 
zmarł Jan Pająk, członek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego, wcześniej radny 
gminy Libiąż i Wiceprzewodniczący Libiąskiej Rady Miejskiej, były dyrektor 
Zespołu Szkół w Libiążu. 
 - Był pogodnym i optymistycznie nastawionym do życia człowiekiem, zawsze 
służył swoją pomocą.  Bardzo lubiła go młodzież. Przez wiele lat kierował Ze-
społem Szkół w Libiążu i złego słowa nigdy nikt o nim nie powiedział - wspo-
mina zmarłego Burmistrz Libiąża Jacek Latko.  
Pogrzeb Jana Pająka odbył się 18 listopada 2014 r., w kościele p.w. św. Bar-
bary w Libiążu. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Libiążu.  
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Bezpieczniej w Gromcu i Żarkach 

W obecności Marszałka Województwa Małopolskie-
go Marka Sowy 7 listopada 2014 r. uroczyście  otwarto 
rozbudowany lewy wał rzeki Wisły w sołectwach Gro-
miec i Żarki. Zmodernizowano odcinek obwałowania ma 
długość 2,6 km. Koszt inwestycji to w sumie 5,8 mln zł, 
w tym wartość dofinansowania z UE to 3,6 mln zł. Za-
kończona rozbudowa lewego wału rzeki Wisły to kolejny 

etap inwestycji, dzięki której znacznie wzrośnie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tej części Mało-
polski. Rozbudowa blisko 2,6 km odcinka wału rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku. Głównym inwe-
storem w imieniu Województwa Małopolskiego był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Krakowie. Inwestycja otrzymała dofinansowanie  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013. W ramach zrealizowanej inwestycji rozbudowano lewy wał Wisły poprzez podwyższe-
nie korony istniejącego korpusu wału wraz z rozbudową w stronę międzywala na całym odcinku o łącznej 
długości 2,59 km; rozbudowano istniejące przejazdy wałowe oraz szlaki komunikacyjne na terenie mię-
dzywala, zbudowano półki technologiczne w międzywalu, przeprowadzono miejscową makroniwelację te-
renów w międzywalu, wycięto drzewa i krzewy w zakresie koniecznym do wykonania prac,  rozbudowano 
trzy przepusty wałowe wraz z fragmentami rowów doprowadzających  i odprowadzających.

Remonty dróg
Zakończyła się przebudowa dróg gminnych dofinansowanych z rządowego programu tzw. „schetynówek”. 
Zadanie objęło ulice Słowackiego w Libiążu oraz część ul. 11 Listopada  (od ul. Słowackiego do ul. 1 Maja). 
Zadanie zrealizowano w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap 
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, na które Gmina Libiąż otrzymała dofinansowanie z budżetu 
państwa w wysokości 50% kosztów zadania. Wartość wykonanych robót wyniosła 918 045,65 zł.,  w tym  
aż 459 022,00 zł to uzyskane dofinansowanie. Roboty budowlane wykonała firma Eurovia Polska S.A. Bie-
lany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5. Zakres prac objął wykonanie nawierzchni jezdni  
na powierzchni  6 338,80 m2, nawierzchni z kostki betonowej na pow.  1 843,75 m2, wyniesionego przej-
ście dla pieszych wraz z interaktywnym oznakowaniem zasilanym solarnie, 2 sztuk oświetlenia ulicznego 
solarnego, wymianę 22 sztuk oprawy oświetleniowe na energooszczędne „LED”. Ponadto zabudowano 
poręcze łańcuchowe żeliwne ozdobne na odcinku 34 m oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. 
Nowe chodniki i miejsca postojowe powstały przy ul. Leśnej. Zadanie przy ul. Leśnej pod nazwą "Re-
witalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulic Leśnej i Jaworowej w Libiążu – Przebudowa chodników  
i wykonanie miejsc postojowych w ulicy Leśnej w Libiążu" objęło przebudowę chodników po obu stro-
nach drogi 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. 
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Uczą i wychowują młode pokolenia mieszkańców 
gminy Libiąż, dając w ten sposób solidny grunt pod 
ich przyszłe życie zawodowe. Za poniesiony trud 
rokrocznie dziękują pracownikom oświaty władze 
samorządowe gminy Libiąż na czele z Burmistrzem 
Libiąża Jackiem Latko i jego zastępcą Jarosławem 
Łabęckim. Tegoroczna uroczystość z okazji Świę-
ta Edukacji Narodowej Gminy Libiąż odbyła się 
13 października w auli Zespołu Szkół w Libiążu. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Ma-
łopolski Kurator Oświaty Aleksander  Palczewski, 
Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego Maria Siu-
da oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Libiążu 
Bogumiła Latko wraz z radnymi. W imieniu nie-
obecnego Posła na Sejm RP Tadeusza Arkita list 
gratulacyjny dedykowany wszystkim pracownikom 
libiąskiej oświaty odczytał jego asystent Bartłomiej 
Gębala. Tradycyjnie spotkanie było okazją do 
uhonorowania nagrodami Burmistrza wyróżnia-
jących się pedagogów. W tym roku otrzymali je: 
Magdalena Obrzud - Przedszkole Samorządowe  Nr 
1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Libiążu, Marzena 
Sewruk - Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Libiążu,  
Krystyna Pawłowska - Przedszkole Samorządowe 
Nr 4 w Libiążu, Anna Dworak - Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Libiążu, Aleksandra Matysik - Wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Libiążu, Anna Wali-
czek -  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Libiążu, Lucyna 
Twardowska - Gimnazjum Nr 1 w Libiążu, Jolanta 
Drab - Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami 
Integracyjnymi w Libiążu, Barbara Dachowska i 
Zuzanna Stroińska - Zespół Szkół w Żarkach, Lidia 
Płatek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu, 
Halina Kuras -Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Libiążu, Ewa Kowalska – Dyrektor Gimnazjum Nr 
1 w Libiążu, Alina Bańkowska – Dyrektor Zespołu 
Szkolno Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyj-
nymi w Libiążu oraz Bernadetta Mańka – Dyrektor  
Przedszkola Samorządowego  Nr 1 w Libiążu. W 

sposób szczególny podziękowano za wieloletnią 
pracę tym pracownikom oświaty, którzy w ostat-
nim roku odeszli na emeryturę: Eugenii Kleszcz, 
Halinie Żak i Krystynie Pysno - Zespół  Szkolno 
Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Libią-
żu, Elżbiecie Kieres – Przedszkole  Samorządowe 
Nr 2 w Libiążu, Danucie Znaleźniak i Halinie Gli-
stak – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
i Przedszkoli w Libiążu. Święto Edukacji Narodo-
wej jest również znakomitą okazją do wręczenia 
wyróżniającym się uczniom pod względem wyni-
ków w nauce i osiągnięć sportowych stypendiów 
Burmistrza Libiąża. Otrzymali je: Martyna Wi-
kar - Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego z Oddz. Inter. w Libiążu,  Jakub Błaze-
nek Szkoła Podstawowa KSW w Libiążu, Wikto-
ria Szatan Absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Libiążu, Michał Kosowski Absolwent Szkoły 
Podstawowej Zespołu Szkół w Żarkach, Gabriela 
Mańka Absolwentka Szkoły Podstawowej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu, Mikołaj Gołda 
Absolwent Szkoły Podstawowej KSW w Libiążu, 
Nikola Chandzlik, Zuzanna Furtak, Julia Kowalik, 
Eryk Adamski, Adam Latko, Olga Matysik, Filip Na-
stawny, Maciej i Wojciech Grudzińscy, Aleksander 
Potoczny, Jakub Szumniak i  Damian Wilczak - Ab-
solwenci Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława 
Barana „Bolka” w Libiążu;  Klaudia Jamróz, Jan Ka-
nia, Aleksandra Kwaśniak i Justyna Siudy - Absol-
wenci Gimnazjum Nr 1 w Libiążu; Kacper Cegłow-
ski, Michał Kowalik i Maciej Majewski - Uczniowie 
Gimnazjum nr 2 Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego  
z Oddz. Integr. w Libiążu; Mateusz Hurbol i Justy-
na Szpyra - Absolwenci Gimnazjum nr 2 Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego z Oddz. Inter. w Libiążu; 
Bartosz Kosowski - Uczeń Gimnazjum Zespołu 
Szkół w Żarkach; Aleksandra Gucik - Absolwentka 
Gimnazjum Zespołu Szkół w Żarkach; Anna Bucha-
ła, Mateusz Łabęcki i Can Deniz Uysal - Absolwenci 

Gimnazjum KSW w Libiążu; 
Magdalena Matyja - Absolwent-
ka Publicznego Gimnazjum nr 2  
w Zespole Szkół nr 1 w Chrza-
nowie oraz Martyna Żak - Absol-
wentka Miejskiego Gimnazjum 
nr 2  w Oświęcimiu.    Dodatko-
wym    prezentem dla wszystkich 
związanych z libiąską oświa-
tą był występ Zespołu Pieśni  
i Tańca „Małopolanie” z Babic.

- WIEŚCI SZKOLNE -

Święto Edukacji Narodowej
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- WIEŚCI SZKOLNE -

Piknik u Kubusia Puchatka 
Rodzinna atmosfera i wspaniała zabawa towarzyszyły 
dorocznemu piknikowi integracyjnemu w Przedszkolu 
Samorządowym nr 4 w Libiążu. Zgodnie z tradycją  
w imprezie uczestniczyli rodzice wraz z przedszkola-
kami oraz wszyscy pracownicy przedszkola. Społecz-
ność placówki odwiedził tego dnia również Burmistrz 
Libiąża Jacek Latko, któremu serdecznie podziękowa-
no za wieloletnie wspieranie przedszkola. Dyrektor 
Anna Banasik skierowała również wyrazy wdzięcz-
ności Radzie Rodziców, za zakupienie atrakcyjnych 
urządzeń do przedszkolnego ogrodu. Najmłodsi świet-
nie bawiły się z wodzirejem, a także brykając na dmu-
chanym zamku. Wszyscy uczestnicy pikniku z przy-
jemnością smakowali pieczonych ziemniaków. 

Lubią drzewa
W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Libiążu 10 
października odbyły się uroczyste obchody „Święta 
Drzewa”. Organizatorkami święta na terenie placów-
ki były Agnieszka Spyt i Sylwia Zając. We wszystkich 
grupach wiekowych odbyły się zajęcia i pogadanki 
promujące działania ekologiczne. Uwieńczeniem 
uroczystości było posadzenie pozyskanych przez 
każdą grupę drzew i krzewów w ogrodzie przedszkol-
nym. Zorganizowano również przegląd plastyczny 
pt. „Jesienne Drzewo” którego organizatorem była 
Jolanta Januszkiewicz. W przeglądzie plastycznym, 
mającym na celu ukazanie bogactwa i różnorodności 
barw w przyrodzie jesienią wzięły udział wszystkie 
grupy przedszkolne. Prace plastyczne dzieci zosta-
ły wyeksponowane na wystawie, a każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek otrzymany 
od sponsorów, którymi byli Łukasz Namiota, Sklep 
F.H.U Ciuła i Citi Bank Handlowy.

Otwarta lekcja plastyki
W Szkole Podstawowej nr 3, 19 listopada odbyła się 
otwarta lekcja plastyki pt. „Jak jesień pomalowała 
świat”. W zajęciach wzięli udział uczniowie kl. 
4b, oraz ich rodzice. Inspiracją do twórczej pracy 
małych artystów były zdjęcia przedstawiające jesień. 
Oglądana prezentacja multimedialna pozwoliła 
uczniom na rozwinięcie wyobraźni twórczej.  
W grupach uczniowie stworzyli bardzo ciekawe 
prace, które tematyką i kolorystyką zaskoczyły 
również rodziców. 

 „Odblaskowa Szkoła” 
ZSP w Gromcu 
przystąpił do 
programu „Od-
blaskowa Szko-
ła”. Uczniowie 
wraz z opieku-
nami wyruszyli 
28.10.2014 r. ko-
rowodem uli-
cami Gromca, 

wręczając własnoręcznie wykonane „odblaskowe 
buźki”. Samorząd szkolny złożył wizytę Burmi-
strzowi Libiąża Jackowi Latko. Celem spotkania 
było zwrócenie uwagi na konieczność noszenia 
„odblasków”. Uczniowie promowali noszenie od-
blasków poprzez wręczenie „odblaskowych plaka-
tów” pracownikom Urzędu Miejskiego w Libiążu 
oraz zwrócenie uwagi na konieczność kontrolo-
wania ustawowego obowiązku korzystania z ele-
mentów odblaskowych. Dzięki podjętym akcjom 
społeczność szkolna promowała  bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. 
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- SPORT -

Ambitny rajd 
rowerowy

Libiąskie Centrum Kul-
tury przy współudziale 
Grupy Rowerowej „Li-
biąż Team” zorganizowa-
ło Jesienny Rajd Rowe-
rowy pod hasłem „ Nie dawaj szansy nałogom – wskakuj na rower”, finansowany ze środków Programu 
Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Libiąż  na 2014 rok. Rajd odbywał się  
z okazji przypadającej w tym roku 45 rocznicy uzyskania przez Libiąż praw miejskich. Start imprezy zapla-
nowano na Placu Słonecznym w Libiążu, gdzie wszystkich uczestników powitali Burmistrzowie Libiąża 
Jacek Latko i Jarosław Łabęcki. W specjalnie przygotowanych na tę okazję okolicznościowych koszulkach 
rowerzyści pokonali dystans 45-km wokół Libiąża. W świetlicy LCK w Gromcu rowerzyści uczestni-
czyli w warsztatach dotyczących problematyki uzależnień i przemocy rówieśniczej. Wszyscy uczestnicy 
bezpiecznie dotarli do mety rajdu zlokalizowanej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Szyjki, gdzie podsu-
mowano cała imprezę. Pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa powędrowały do wszystkich rowerzystów. 
Najmłodsza 3,5 letnia Lena Rusnarczyk i najstarsza Maria Bańkowska otrzymały dyplomy, a szczęśliwcy 
wrócili do domu z wylosowanymi nagrodami w postaci sprzętu rowerowego.

45 km z kijkami!
Z okazji przypadającego w tym roku 
jubileuszu 45 rocznicy nadania Li-
biążowi praw miejskich, Libiąskie 
Centrum Kultury zorganizowało  
w 2014 r. cykl marszów Nordic Wal-
king. Ideą tej inicjatywy było poko-
nanie przez uczestników dystansu 
45-km w ciągu czterech imprez orga-
nizowanych na terenie gminy Libiąż 

oraz propagowanie aktywnego stylu życia oraz promowanie walo-
rów turystycznych gminy Libiąż. Podsumowanie całego cyklu od-
było się 13 grudnia 2014 r. przy Libiąskim Centrum Kultury. Przed 
wyruszeniem na trasę z uczestnikami imprezy spotkał się Burmistrz 
Libiąża Jacek Latko. 
- Serdecznie dziękuję za aktywność i tak oryginalny sposób uczcze-
nia jubileuszu 45-lecia nadania Libiążowi praw miejskich. Jako 
samorząd wspieramy wszelkie przejawy służące dbałości o zdrowie 
naszych mieszkańców, dlatego zapraszam też do ćwiczeń na plene-
rowej siłowni – powiedział Burmistrz Libiąża. 
Wcześniejsze marsze Nordic Walking w ramach cyklu odbyły się 
14 czerwca w Szyjkach, 30 sierpnia w Gromcu i 18 października  
w Żarkach. Za każdym razem uczestnicy pokonywali dystans 11,25 
km. Trasy marszów wiodły terenami leśnymi, polnymi drogami,  
a nawet wzdłuż wałów wiślanych. Podczas ostatniego marszu uczest-
nicy przeszli trasę wokół stawów na Groblach. Na mecie ostatniego 
marszu pamiątkowymi dyplomami i nagrodami uhonorowano panie, 
które w ramach cyklu pokonały cały dystans 45 kilometrów. Były 
to: Alfreda Klonowska, Józefa Kukiełka, Joanna Deja, Anna Ślazyk, 
Marta Kwiatkowska, Renata Domanus. Pozostali uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody rzeczowe. 

Żarczanin w czołówce 
światowej!

U t a l e n t o w a n y 
akrobata z Żarek 
Mateusz Kosowski 
zanotował na swo-
im koncie kolejny 
świetny wynik pod-
czas juniorskich 
Mistrzostw Świata 
które odbyły się w 

dniach 13-15 listopada w Daytona 
Beach w Stanach Zjednoczonych. 
W skokach na ścieżce w kategorii 
wiekowej 13-14 lat zajął 11 miejsce. 
Wśród 13-latków Michał uplasował 
się tuż za podium na 4 miejscu! Start 
żarczanina w tych zawodach był 
możliwy tylko dzięki wsparciu wie-
lu ludzi i instytucji z Powiatu Chrza-
nowskiego. Dzięki darczyńcom, Mi-
chał jako jedyny reprezentant Polski 
wystartował w tych zawodach od-
nosząc znaczący sukces. W opinii 
fachowców, jeśli Michał Kosowski 
będzie się tak dalej rozwijał, to bę-
dzie miał szansę na ogromne sukce-
sy również jako senior, czego sym-
patycznemu mieszkańcowi naszej 
gminy serdecznie życzymy.
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Ogłoszenia drobne:

Zespół na wesele - tel. 660 140 243
Przegrywanie z VHS na DVD - 600 773 167
Korepetycje -podstawówka, gimnazjum - 514 827 256

LCK w nowej odsłonie!
Na inaugurację zmodernizowanej sali widowiskowej LCK widzowie mieli możliwość  spędzenia niezapo-
mnianych chwil przy spektaklu muzycznym „Tango zapach miłości”. W głównych rolach wystąpili miesz-
kańcy Libiąża. Marta Artymiak, która swą przygodę z aktorstwem zaczynała przed laty w sekcji teatralnej 
LCK, a obecnie jest profesjonalną aktorką teatru Lubuskiego w Zielonej Górze. W duecie z mężem Wojcie-
chem Czarnotą, aktorem teatru Groteska w Krakowie, porwali publiczność w muzyczną podróż w rytmie 
tanga, począwszy od zadymionej kawiarenki w Argentynie, kończąc na Warszawie w latach dwudziestole-
cia międzywojennego. Ich wokalne popisy przeplatały pokazy taneczne w wykonaniu Justyny Wysockiej 
i Leszka Mikołajczyka. Artystom akompaniował akordeonista Michał Młot. Artyści nawiązali znakomity 
kontakt z libiąską publicznością, odkrywając przy okazji taneczne talenty Burmistrza Libiąża Jacka Latko!

Jubileusz libiąskich Pszczelarzy
Libiąskie Koło Pszczelarzy obchodziło w dniu 13 grudnia 
2014 r. jubileusz 30-lecia istnienia organizacji. Wydarzenie 
zbiegło się z obchodami Powiatowego Święta Św. Ambro-
żego – patrona pszczelarzy. W obchodach wzięły udział 
także zaprzyjaźnione koła pszczelarskie oraz przedstawi-
ciele Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie  
i Katowicach. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w 
Kościele Św. Barbary, po której zebrani przemaszerowali 
w korowodzie na salę przyjęć przy ZG Janina, gdzie miała 
miejsce oficjalna gala. Podczas niej nagrodzono wyróżnia-
jących się pszczelarzy za wybitne osiągnięcia. Swoje życze-
nia na ręce jubilatów przekazali Poseł na Sejm RP – Tadeusz 
Arkit i Burmistrz Libiąża – Jacek Latko, a także przybyłe  
na uroczystość władze samorządowe z okolicznych miej-
scowości.

Tropiciele w Libiążu!
Walory turystyczne naszych terenów prze-
konały do zorganizowania w Libiążu  
w październiku 14 edycji imprezy pod nazwą 
Tropiciel. To przygodowy rajd na orientację  
z mapą, kompasem, na łonie natury i pod 
osłoną nocy. Na trasie na uczestników cze-
kały zadania do wykonania, zagadki i łami-
główki do rozwiązania, punkty kontrolne 
do odnalezienia. Uczestnicy biorący udział  
w rajdzie, wystartowali w drużynach 4-6 
osobowych na trasie pieszej i 2-4-osobowych 
na trasie rowerowej. Ich zadaniem było po-
konanie w limicie czasowym trasy rajdu, 
zdobycie punktów kontrolnych i wykonanie 
czekających tam zadań. W libiąskiej edycji 
imprezy wzięło udział 216 uczestników z ca-
łej Polski. Na uwagę zasługują też oryginalne 
nazwy drużyn: „I tak się zgubimy”, „Czterej 
Rambo”, czy „Barbie i Keny”.  Bazą Tropi-
ciela była Hala Sportowa. O skali trudności 
imprezy świadczy fakt, że miano „Tropicie-
la” zdobyło zaledwie 36 śmiałków. 
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Mikołajki w Gminie Libiąż
Libiąskie Centrum Kultury w grudniu tradycyjne zorganizowało spotkania ze Świętym Mikołajem. W sali 
kinowej LCK dzieci szkolne w prezencie obejrzały spektakl „Pan Antenka i srebrny kubraczek”. Póź-
niej Mikołaj spotkał się z każdą klasą i uciął sobie miłą pogawędkę z uczniami, częstując ich przy oka-
zji łakociami. W świetlicy w Gromcu najmłodsi mieszkańcy sołectwa zaskoczyli św. Mikołaja pięknie 
przygotowanymi pracami plastycznymi. Następnie prezentowali ulubieńcowi swoje nieprzeciętne talenty 
wokalne, artystyczne, a nawet akrobatyczne! Kolejnym miejscem odwiedzin św. Mikołaja była świetlica  

w Kosówkach. Oczekująca tam gromadka najmłodszych chętnie ba-
wiła się z Mikołajem w przygotowane gry i zabawy. Były też wspólne 
tańce, w tym nauka popularnych 
„kaczuch”, a także przygotowany 
przez Mikołaja quiz, polegający 
na odgadywaniu prezentowanych 
wierszem bohaterów bajek i baśni. 
Zwieńczeniem udanego spotkania 
był uśmiech na każdej dziecięcej 
buzi oraz tradycyjne wręczenie 

prezentów. W Domu Kultury w Żarkach z okazji mikołajek zorganizo-
wano imprezę  „Fabryka Świętego Mikołaja”. Najmłodsi wzięli udział 
w ciekawych warsztatach plastycznych w wyniku których powstały 
ozdoby choinkowe. Dzięki pomocy Pań z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Żarkach dzieci przygotowały też świąteczne ciasteczka. W nagrodę 
za swą pracowitość obejrzały teatrzyk pt. „Królowa Śniegu” w wykona-
niu Studia Małych Form Teatralnych w Trzebini i oczywiście otrzymały 
wyczekiwane prezenty. Zabawa była przednia, a wspomnienia ze spo-
tkania z Mikołajem wystarczą z pewnością na cały rok. 
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 „Gmina Libiąż w barwach jesieni”
Promocja gminy Libiąż, promowanie talentów fotograficznych, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności 
były głównymi celami konkursu fotograficznego „Gmina Libiąż w barwach jesieni” organizowanego przez 
Libiąskie Centrum Kultury. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Libiąża Jacek Latko. Tym 
razem zadaniem uczestników było wykonanie zdjęć przedstawiających charakterystyczne miejsca, architek-
turę, walory przyrodnicze, obiekty oraz wydarzenia z terenu Libiąża, Żarek i Gromca jesienną porą roku. Ofi-
cjalne ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy konkursowej odbyło się 24 października w Libią-
skim Centrum Kultury. Imprezę uświetniło spotkanie z fotografem Marcinem Łysakiem, który zaprezentował 
wycinek swojej bogatej twórczości. W konkursie wzięło udział 28 uczestników, którzy łącznie wykonali 80 
prac, ocenionych przez Komisję Konkursową w składzie: Izabela Gierczak – fotograf, Marcin Franaszek 
– kierownik referatu promocji UM w Libiążu i Paweł Salawa – pracownik LCK.  W ocenie prac konkur-
sowych jury wzięło pod uwagę kompilację takich kryteriów jak walory tematyczne nawiązujące do pory 
roku określonej regulaminem, oryginalność i poziom artystyczny zdjęć. Wyróżnienia w konkursie otrzymali 
Milena Cudak za zdjęcie „Panorama miasta Libiąż” oraz Piotr Siuda za zdjęcie „KWK Janina”. III miejsce 
w konkursie zdobyła Sylwia Bartula za prace: „Cmentarz Komunalny”, „Las miedzy Libiążem a Gromcem”  

i „Kościół Przemienienia Pańskiego”. II 
miejsce za prace „Stawy na Szyjkach”, „Ale-
ja Jana Pawła II” i „Kościół Przemienienia 
Pańskiego” przypadło Agnieszce Bojdzie, 
a zwycięzcą konkursu został Łukasz Walas, 
który wykonał fotografie pt.: „Droga na Ka-
mieniołom”, „Aleja Jana Pawła II” i „Plac 
Słoneczny”.  Laureatom nagrody pieniężne 
wręczył Burmistrz Libiąża Jacek Latko.  
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REKLAMA

 „Gmina Libiąż w barwach jesieni”

Mariola Rus - Jesień na Flagówce

Milena Cudak 
- Panorama miasta Libiąż

Piotr Siuda - KWK „Janina”

II miejsce Agnieszka Bojda 
- Aleja Jana Pawła II Libiąż

II miejsce Agnieszka Bojda 
- Libiąż - Stawy na Szyjkach

II miejsce Agnieszka Bojda 
-Kościół Przemienienia Pańskiego

III miejsce Sylwia Bartula 
- Cmentarz Komunalny

I miejsce Łukasz Walas 
- Aleja Jana Pawła II

I miejsce Łukasz Walas 
- Plac Słoneczny

I miejsce Łukasz Walas 
- Droga na Kamieniołom

III miejsce Sylwia Bartula 
- Kościół Przemienienia Pańskiego

III miejsce Sylwia Bartula 
- Las miedzy Libiążem a Gromcem
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Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się – między ludzi wszedł
Mistrz – Wiekuisty 

- Cyprian Kamil Norwid

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru 
przyniesie spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 
żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w rodzinnym gronie
życzą 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej           Burmistrz Libiąża


