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Wodny plac zabaw gotowy!
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Miejski Ośrodek Rekreacji i
Sportu w Libiążu wzbogacił się
o kolejny nowoczesny obiekt.
Na jego otwarcie z pewnością
niecierpliwie czekali najmłodsi
mieszkańcy naszej gminy. Dali
temu wyraz niemal natychmiast
po oficjalnym otwarciu oddając
się wodnym zabawom.
- Życzę Wam wesołej i bezpiecznej, wakacyjnej zabawy w tym
kolorowym i bezpiecznym miejscu. Odpoczywajcie i nabierajcie sił przed nowym rokiem
szkolnym - życzył dzieciom
Burmistrz Libiąża Jacek Latko,

wspólnie z wiceburmistrzem
Hubertem Szumniakiem i libiąskimi radnymi. Funkcjonowanie
wodnego placu zabaw oficjalnie zainaugurowało przecięcie
wstęgi z kolorowymi balonikami. Na tą okoliczność Libiąskie
Centrum Kultury przygotowało
szereg atrakcji dla najmłodszych, m.in. wesołe zabawy animacyjne, dmuchany plac zabaw,
czy pokazy ratownictwa wodnego. To miejsce ma stanowi połączenie urządzeń z klasycznego
placu zabaw oraz wymyślnych
natrysków wodnych takich jak

m.in. tęcza wodna, węże, armatka wodna czy tryskające wodą
kwiaty. W pełni zautomatyzowane rozwiązania łączące w sobie różnorodne, naturalne ruchy
wody, zapewniają jednocześnie
bezpieczne środowisko rekreacyjne. Całość placu została
wyłożona antypoślizgową posadzką, a wokół stanęły specjalne, odporne na wilgoć ławeczki.
Są też huśtawki i statek piracki
ze zjeżdżalnią. Obiekt z pewnością zapewni całym rodzinom
wspaniałą zabawę!
9 – letnia Karolina Moskała

z Żarek przyjechała specjalnie
na otwarcie wodnego placu zabaw. - Jest tu bardzo kolorowo,
są świetne fontanny i statek. Fajnie będzie się tutaj bawić i miło
spędzać czas – skwitowała.
- Będę tu przychodził w wakacje. Najfajniejszy jest statek piracki – dodał libiążanin Patryk
Januszkiewicz.
- Jest tu super, można się fajnie
bawić z kolegami i biegać po
wodzie – podsumował Daniel
Grabczyk z Żarek.

Szkoła Podstawowa Nr 1 gościła uczestników debaty
dotyczącej oczekiwań uczniów i dorosłych wobec przedszkoli
i szkół.

Debata Oświatowa
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Spotkanie zrealizowane zostało
w ramach projektu „VULCAN
kompetencji w małopolskich
samorządach”. Jego celem
jest opracowanie planu podniesienia jakości usług edukacyjnych, wsparcie placówek
oświatowych oraz podniesienie
kompetencji w zakresie zarządzania oświatą. Debatę rozpoczęli burmistrz Libiąża Jacek
Latko wraz ze swoim zastępcą
Hubertem Szumniakiem.
W spotkaniu dialogowym
uczestniczyli uczniowie, dy-

rektorzy szkół i przedszkoli,
przedstawiciele Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli,
Rad Rodziców, libiąscy radni
i przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy.
Uczniowie odpowiadali na pytania, m.in.: po co wymyślono
szkołę, jaka jest szkoła twoich
marzeń i co można zmienić w
obecnej. Zagadnienia dla dorosłych były podobne, ale skupiały się na tym, co dorośli mogą
zrobić, aby szkoły jeszcze lepiej
pracowały i rozwijały kompe-

tencje dzieci i młodzieży.
Nad przebiegiem debaty czuwał
ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji – Katarzyna Zychowicz
wraz z pracownikami Wydziału
Oświaty Urzędu Miejskiego w
Libiążu oraz przedstawicielami

Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu. Wnioski płynące z oświaty posłużą do planowania konkretnych działań
w libiąskiej oświacie.
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Drodzy Czytelnicy,
przed Wami lipcowy Kurier Libiąski. Wakacje to tradycyjnie
czas inwestycji, pokazujemy
więc jakie przedsięwzięcia są
realizowane obecnie w naszej

gminie. A jest ich wiele. Szczególną uwagę zwracamy na te
dedykowane dzieciom i młodzieży. Wyjaśniamy na czym
polega projekt „Małopolski Tele-Anioł” do którego przystąpił
Libiąż i jak starać się o pienią-

dze z programu „Dobry start”.
Pokazujemy sukcesy libiąskich
sportowców i zapraszamy do
aktywnego spędzenia wakacji
z Libiąskim Centrum Kultury.
Zachęcamy do udziału w konkursie na sobowtóra marszał-

ka Piłsudskiego i zdradzamy,
gdzie stanie jego pomnik. Pamiętamy oczywiście o stałych
rubrykach.
Miłej lektury.

Najmłodsi oraz ich rodzice mogą korzystać z nowego placu zabaw na Flagówce.

Najładniejszy w okolicy
Przebudowa placu zabaw przy
ul. Paderewskiego trwała od
pewnego czasu. Zakres prac
był szeroki. Wszystkie stare
urządzenia zostały zastąpione
nowymi. Zamontowane zostały m.in. linarium, huśtawki,
rozbudowana zjeżdżalnia, piaskownica z zadaszeniem. Położona została nowa, bezpieczna
nawierzchnia poliuretanowa w
wielu kolorach. Plac został na
nowo ogrodzony, a teren wokół
niego obsadzony trawą oraz
krzewami i drzewami ozdobnymi. Inwestycja kosztowała
blisko pół miliona złotych.
Podczas otwarcia nowego
obiektu burmistrz Jacek Latko
stwierdził, że jego zdaniem to
najładniejszy plac zabaw w całej gminie. Co więcej, to jeden
z najnowocześniejszych w powiecie chrzanowskim.

- Budowa trochę trwała i sporo nas kosztowała, ale widać,
że było warto, bo dzieci mogą
się bawić i bezpiecznie spędzać
czas – mówił gospodarz gminy. Uroczystość przyciągnęła
tłumy, najwięcej było dzieci.
To właśnie one wspólnie z burmistrzem przecięły symboliczną wstęgę. Później był czas na
zabawę, słodki poczęstunek i
wzięcie udziału w konkursach
przygotowanych przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Libiążu Burmistrz Libiąża Jacek Latko wraz z radnym Włodzimierzem
i Libiąskie Centrum Kultury.
Spitzerem i najmłodszymi mieszkańcami gminy podczas uroczy- Plac jest fajny, ciekawy i kolo- stego otwarcia nowego placu zabaw.
rowy. Taki tor przeszkód
jest tylko tutaj. Wcze- REKLAMA
śniej też tu chodziłam z
córką, ale denerwowało
mnie to, że było tutaj
tyle piachu. Teraz nam
się podoba – oceniła
Sylwia Taborska.
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Libiąscy radni udzielili burmistrzowi Jackowi Latko absolutoKURIER LIBIĄSKI LIPIEC 2018
rium za realizację budżetu 2017 roku.

WIEŚCI Z GMINY

Burmistrz z absolutorium
Fragmenty przemówienia burmistrza Jacka Latko, podsumowującego rok 2017 w gminie Libiąż:
- Zeszłoroczne wydatki majątkowe były większe w porównaniu do
roku 2016 aż o ponad pięć milionów złotych.
- Zadania związane z infrastrukturą drogową od lat stanowią zawsze
największą część budżetu inwestycyjnego. W ubiegłym roku wykonaliśmy kilkadziesiąt zadań na drogach całej gminy. Najistotniejsze z
punktu widzenia mieszkańców to ulice: Górnicza, Piłsudskiego, Przyrodnicza, Sportowa, Urzędnicza; w Żarkach - Klubowa, Piastów i
Ściegiennego, a w Gromcu - Prosta i Żniwna. To tylko część wykonanych inwestycji. Rok 2017, był rokiem prawdziwego odnowienia
i rozbudowy infrastruktury drogowej jakiego w historii libiąskiego
samorządu jeszcze nie było.
- W sferze infrastruktury społecznej na pierwszy plan wysuwa się
tu Modernizacja ośrodka MORS w Libiążu. Za kwotę 1.450.897,73
zł wykonano m.in. roboty budowlane związane z Budową Wodnego
Placu Zabaw. Skupiliśmy się na dalszym wzmocnieniu oferty kulturalnej LCK poprzez podniesienie standardów infrastruktury oraz zakupu wyposażenia. Poniesione wydatki z dotacji celowej w kwocie
166.651,18 zł pozwoliły zakupić sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy do sali widowiskowej Libiąskiego Centrum Kultury oraz kawiarni
Nisza.

Plac Zabaw przy ul. Słowackiego

Hala Pneumatyczna przy SP nr 4

- Dużą troską otoczyliśmy placówki oświatowe. Prawdziwą metamorfozę przeszedł w 2017 roku budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gromcu, który poddany został gruntownej modernizacji. Remonty i
modernizację objęły m.in. szkoły podstawowe nr 1 i 2, przedszkole nr
1, 2 i 4 oraz gimnazjum nr 1.
- Rok 2017 był bogaty w inwestycje z zakresu sportu i rekreacji. Od
lat sukcesywnie i konsekwentnie nie tylko przebudowujemy te obiekty,
ale tworzymy je od podstaw. Swoistą „wisieńką na torcie” tego typu
inwestycji i obiektem, którego pozazdrościć mogą nam wszyscy jest
hala pneumatyczna nad boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Libiążu. Zmodernizowaliśmy też boisko wielofunkcyjne przy Zespole
Szkół w Żarkach za kwotę 110.730,00 zł, ale jak Państwo wiecie to
nie koniec prac na tym obiekcie, bo w roku bieżącym nad boiskiem za
ponad pół miliona złotych powstanie hala łukowa.

Plac Zabaw na Osiedlu Górnicznym

- Nowoczesny, funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw powstał przy ulicy Urzędniczej, zmodernizowaliśmy też plac zabaw przy ulicy Słowackiego. Za nami także pierwszy etap zadania dotyczącego Zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Gen. Andersa w Libiążu.
- Jedną z największych zeszłorocznych inwestycji była przebudowa
bazy rekreacyjno-sportowej na terenie sołectwa Żarki przy ul. Klubowej i Ikara w Żarkach.
- Cyklicznie, co roku uruchamiamy programy dofinansowujące działania mające na celu podniesienie poziomu czystości środowiska.
Jednym z takich konkretnych działań jest dofinansowanie do wymiany
kotłów i pieców na nisko emisyjne źródła ogrzewania.

Zmodernizowana ul. Górnicza

Rok 2017 w gminie Libiąż w liczbach:
- 84 291 982 zł – w takiej kwocie, w części dotyczącej dochodów, został
wykonany budżet. To stanowi prawie 110 proc. dochodów planowanych
- 81 685 054 zł – wydatki budżetowe co stanowi 97 proc. wydatków
planowanych
- 14 000 000 zł - taką nadwyżką zamknął się zeszły rok
- 12 965 245 zł – na inwestycje wydał libiąski samorząd, to blisko 15
proc. ogółu wydatków
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WIEŚCI Z GMINY
O tym jak gmina troszczy się o najmłodszych mieszkańców z burmistrzem Jackiem Latko rozmawia Maciej Kozicki.

Z myślą o dzieciach i ich rodzicach
Maciej Kozicki: - Wiele inwestycji w naszej gminie jest
prowadzonych z myślą o najmłodszych mieszkańcach i ich
rodzicach. Żeby nie szukać
daleko – niedawno otwarto
wodny plac zabaw przy ul.
Piłsudskiego.
Jacek Latko: - Tak, został
wreszcie uruchomiony, a miał
działać już w zeszłym roku.
Odkąd pracuję w urzędzie
jeszcze nie spotkałem się z tak
nierzetelnym wykonawcą. Cieszę się, że wodny plac zabaw
już działa. Pogoda dopisuje
więc dzieci mają wielką frajdę.
To nowość w naszej okolicy,
myślę, że przyciąga nie tylko
mieszkańców naszej gminy, bo
najbliższy podobny obiekt jest
w Tychach.

Ile kosztował?
Około miliona złotych, ale nałożyliśmy na wykonawcę 200
tysięcy złotych kary i taką kwotę potrąciliśmy z umowy. Największy koszt to infrastruktura,
której tak naprawdę nie widać,
czyli systemy pomp, filtry i instalacja uzdatniania wody, czyli
cała aparatura. Inwestycja stanowiła spory wydatek, ale gdy
widzę ile frajdy sprawia najmłodszym, uważam, że warto.
W gminie powstają też nowe
place zabaw.
Oddaliśmy do użytku plac przy
wieżowcach. Kosztował blisko
pół miliona złotych. Pojawiły
się tam nowe urządzenia do
zabaw, ale przede wszystkim
bezpieczna nawierzchnia z poliuretanu. Rodzice mogą być

spokojni o swoje pociechy.
Drugi nowy plac zabaw powstaje pomiędzy ulicą Jaworową i Leśną, a kolejny w Żarkach przy ul. ks. Jana Mroza.
Niedługo zaczniemy budowę
kolejnego przy przedszkolu nr
2, czyli „w ogrodzie”.
Na Flagówce ma zostać uruchomione nowe przedszkole?
Tak, w szkole „czwórce”. Za
ponad milion złotych wyremontujemy całe skrzydło, tak
aby zapewnić miejsca w przedszkolach dla wszystkich. Start
planujemy w przyszłym roku.
W tym roku natomiast poprawi
się jakość powietrza w naszych
przedszkolach. W trosce o dobrą atmosferę w salach zajęciowych zostaną zamontowane
oczyszczacze powietrza. Będą

szczególnie przydatne w sezonie grzewczym, gdy pojawia
się smog.
Inwestycje to jednak nie
wszystko.
Niedawno mieliśmy gminną
debatę o oświacie. Tworzymy
bardzo dobre warunki techniczne, ale jest jeszcze sfera wymagająca współpracy uczniów,
rodziców i nauczycieli. Dorośli
mają też inne spojrzenie niż
dzieci, chodziło o zderzenie
różnych punktów widzenia i
poglądów.

Nasza gmina przystąpiła do projektu wsparcia dla seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Mogą oni dostać specjalne opaski ratunkowe monitorujące stan zdrowia
i umożliwiające automatyczne wezwanie pomocy.

Tele-Anioł w Libiążu
„Małopolski Tele-Anioł” to
kompleksowy system wsparcia
dla osób starszych i samotnych.
Aż 10 tysięcy niesamodzielnych mieszkańców naszego
województwa otrzyma prostą
w obsłudze opaskę bezpieczeństwa, która automatycznie
połączy ich w razie potrzeby z
Centrum Teleopieki. Tam przez
7 dni w tygodniu, 24 godziny
na dobę, pracują eksperci (m.in.
ratownicy medyczni, psycholodzy), udzielający potrzebnej
pomocy – łącznie z wezwaniem
pogotowia.
Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, co więcej, można
na nią zadzwonić – urządzenie
ma bowiem kartę SIM i indywidualny numer. To pozwala
na kontakt nie tylko z Centrum
Teleopieki, ale też z rodziną.
Urządzenie ma też dodatkowe
funkcje. To m.in. czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia

oraz czujnik tętna. Pierwsze
opaski bezpieczeństwa już trafiły do uczestników innowacyjnego projektu Małopolski
Tele-Anioł.
Burmistrz Libiąża Jacek Latko

polskiego Grzegorzem Lipcem
(na zdjęciu) podpisał list intencyjny w sprawie promocji i pomocy przy projekcie „Małopolski Tele-Anioł”
Jak otrzymać opiekę Tele-Anio-

wraz z wicemarszałkiem województwa małopolskiego Wojciechem Kozakiem i członkiem
zarządu województwa mało-

ła? Nabór do I tury projektu
potrwa do końca października
lub do wyczerpania miejsc. W
tym etapie do projektu zostanie

zakwalifikowanych 5 tysięcy
osób niesamodzielnych. Dodatkowo, usługami opiekuńczymi
w domach zostanie objętych
1 608 z nich.
Wszystkie informacje na temat
rekrutacji można znaleźć na:
www.malopolska.pl/teleaniol
Pomoc w wypełnieniu formularza i przystąpienia do Projektu „Małopolski Tele-Anioł”
oferuje także wszystkim zainteresowanym osobom Ośrodek
Pomocy Społecznej w Libiążu
(ul. 9 Maja 2, tel. 32 627-7825).
Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko
32,5 mln zł stanowią środki
unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020. Małopolski TeleAnioł to największy projekt
tego typu w Polsce.
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"Od powietrza, głodu, ognia i wojny..." - przed tymi klęskami miała chronić naszych pradziadów modlitwa. Wszystkie te
nieszczęścia przez wieki nawiedzały Libiąż, ale to ogień siał spektakularne spustoszenia.

Libiąż w ogniu

O

ba Libiąże - Wielki
i Mały - wielokrotnie
padały ofiarą pożarów. Ogień nie trawił jednak
pojedynczych zabudowań, ale
całe ulice lub nawet całe wsie.
Taka sytuacja była pochodną
sposobu budowania chałup
w dawnych czasach. Były one
stawiane blisko siebie, brakowało pomiędzy nimi wolnej
przestrzeni, gdyż zajmowały
ją liczne budynki gospodarcze
- stodoły na siano i słomę, obory
i stajnie z żywym inwentarzem,
drewutnie z zapasami drewna
na opał - wszystko to zaś wybudowane było z drewna i najczęściej kryte strzechą. Zatem
jeśli wskutek czyjejś nieuwagi,
albo w wyniku uderzenia pioruna, jedno z zabudowań stawało
w ogniu, to pojawiało się od
razu zagrożenie przeniesienia
ognia na pozostałe. Zagrożenie
stawało się niezwykle poważnym, jeśli towarzyszyły mu susza i wiatr.
Spośród szeregu pożarów
na szczególną uwagę zasługują dwa - z roku 1889 i 1930.
Pierwszy z nich dotknął Libiąż Wielki, a drugi Role, czyli
część Libiąża Małego. Elementem wspólnym dla obu była
potworna skala zniszczeń. Na
tyle poważna, że o libiąskich
pożarach informowała ówczesna prasa.

2 czerwca 1889 r. o 11:30
pożar z niewiadomych przyczyn pojawił się w stodole
Stanisława Bebaka, a potem
rozprzestrzenił się na pozostałe zabudowania Libiąża Wielkiego w części Góra - czyli
od ul. Oświęcimskiej wzdłuż
ul. Floriańskiej. W sumie spłonęło wówczas 78 domów i 68
zabudowań
gospodarczych.
Skala zniszczeń była wynikiem
posuchy, wiatru i braku wody,
co utrudniało pracę straży
ogniowych przybyłych do Libiąża z Chrzanowa i Oświęcimia. Skutkiem pożaru - oprócz
strat materialnych szacowanych na poważną kwotę 50 000
zł reńskich - była utrata dachu
nad głową i środków do życia
przez 78 libiąskich rodzin. Doraźną pomoc dla pogorzelców
- przede wszystkim żywność
- organizował specjalny komitet, w skład którego wchodzili
okoliczni wielcy posiadacze
ziemscy (z Chrzanowa i Bobrku - dawni właściciele obu Libiąży) oraz wpływowi przedstawiciele instytucji finansowych,
sądowych i samorządowych.
Z pomocą przyszedł również
sąsiedni Chełmek. Początkowe wsparcie szacowano na 100
zł reńskich. Warto dodać, że
pomocy pogorzelcom udzielił
również sam cesarz Franci-

Mapa Libiąża Małego z 1877 r. przedstawiająca
Role. Przebieg ówczesnych dróg jest zbliżony do
dzisiejszych ulic - sprawne oko wyłowi ul. Księdza
Flasińskiego,
Mickiewicza,
Kochanowskiego,
Przyrodniczą, Rolną, Matejki i inne. Warto zwrócić
uwagę na zwartą zabudowę będącą jedną z przyczyn
opisywanych pożarów.
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szek Józef, dodając z prywatnej
szkatuły 400 zł., o czym informowały gazety z końca sierpnia tego roku.
Zaledwie 3 lata później,
w Wielkim Tygodniu Libiąż
Wielki ponownie stanął w płomieniach. Zniszczeniu uległy
23 chałupy i 7 stodół. Nie był to
jednak koniec złej passy wielkowsian, gdyż 1 września 1900 r.
niekontrolowany ogień pojawił się w zagrodzie Franciszka
Patyka, a przyczyną było rozniecenie przez małego chłopca
ogniska na podwórzu. W sumie
spłonęło 30 chałup i 6 stodół,
zagrożony był również kościół
- wówczas drewniany.

W przypadku Libiąża Małego pożary wybuchały w jego
najciaśniej zabudowanej części, czyli na Rolach. Najtragiczniejszy z nich miał miejsce 1 lipca 1930 r. W ten dzień
o godz. 15 w zagrodzie u Bigaja pojawił się ogień, który
przerzucając się na sąsiednie
domostwa ostatecznie strawił
40 domów i 7 stodół, generując straty w wysokości 300 000
ówczesnych złotych. To wydarzenie było istotną cezurą w
libiąskim budownictwie, gdyż
odbudowywane domy były już
potem najczęściej murowane,

a pokrywano je ograniczającą
zagrożenie ogniowe dachówką cementową. Warto również
wspomnieć, że część pogorzelców przeprowadziła się
na nowe działki na Szkotnicy,
rozpoczynając w tym rejonie
proces zabudowy. We wspomnieniach związanych z pożarem pojawia się również postać
żydowskiego kupca Szymka,
który prowadził na Rolach
sklep typu „szwarc, mydło
i powidło”, a po pożarze udzielał mieszkańcom - swoim dotychczasowym klientom - pożyczek na odbudowę.
Pozostałości strachu naszych
przodków przed „czerwonym
kurem” pozostały po dziś dzień

w przestrzeni publicznej. Najlepszym tego przykładem jest
główna arteria „Góry” Libiąża Wielkiego, czyli ul. Floriańska. Jej nazwa nawiązuje
do nieistniejącej już figury
św. Floriana, która ustawiona
była przy drodze na górce, jakieś 100 m od placu. Skoro zaś
Florian uznawany jest za patrona chroniącego mieszkańców
i ich dobytek w czasie pożaru, to w jasny sposób dowodzi, czego obawiali się dawni
mieszkańcy Libiąża. Zresztą
historia opowiedziana dzisiaj
potwierdza, że te obawy były
całkowicie uzasadnione.
oprac. Łukasz Płatek;
mapy ze zbiorów NAC

Mapa Libiąża Wielkiego z 1848 r. przedstawiająca rejon
dzisiejszej ulicy Floriańskiej, Kazimierza Wielkiego, Sobieskiego, Władysława Jagiełły i Stefana Batorego. Również i w tym
przypadku zwraca uwagę zwarta zabudowa, która ułatwiała rozprzestrzenianie się ognia.
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WIEŚCI Z GMINY
Od 1 lipca br. rodzice i opiekunowie każdego
uczącego się dziecka z gminy Libiąż mogą starać się o wsparcie na tzw. wyprawkę szkolną.

DOBRY START
W GMINIE
LIBIĄŻ!
Polski Rząd rozpoczął realizację programu, na
podstawie którego rodziny otrzymają 300 zł na
każde dziecko uczące się w szkole. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające
rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.
Wypłata świadczenia nie zależy od posiadanego
przez daną rodzinę dochodu. Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać
przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, przez
bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą
tradycyjną (papierową).

W gminie Libiąż
wnioski można składać
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Libiążu pod adresem
ul. Oświęcimska 52, pok. Nr 2.
(nowy budynek obok
Urzędu Miejskiego)
Wniosek należy złożyć
najpóźniej
do 30 listopada 2018 r.
REKLAMA
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WIEŚCI Z GMINY
Wkrótce rozpocznie się przebudowa jednego z niebezpieczniejszych skrzyżowań w mieście.

Rondo coraz bliżej
Podpisanie umowy dotyczącej
budowy ronda „przy poczcie”
nastąpiło 17 lipca. Zleceniem
zajmie się firma Pavimental
Polska Sp. z o. o. Wykonawcę
udało się wyłonić dopiero w
trzecim przetargu i konieczne było powiększenie budżetu przedsięwzięcia. Decyzję o
przeznaczeniu
dodatkowych
pieniędzy podjęły solidarnie:
Rada Miejska w Libiążu oraz
Zarząd Województwa Małopolskiego.
- To kolejny raz pokazuje i potwierdza ogólnokrajowy trend,

że koszty wykonania wszystkich
inwestycji, z uwagi na wzrost
cen materiałów, robocizny, a
także nadmiaru pracy jaki mają
teraz wykonawcy, drastycznie
się podniósł. Nie chcemy jednak z uwagi na ten fakt rezygnować z powstania ronda przy
poczcie, na które czekają wszyscy mieszkańcy naszej gminy
– komentuje burmistrz Libiąża
Jacek Latko.
Prace mają rozpocząć się w
sierpniu. Na początku jednak
nie powinny powodować utrudnień w ruchu.

Przebieg postępowania przetargowego na realizację zadania:
I przetarg – wpłynęła jedna oferta firmy Pavimental Polska Sp.
z o. o. na kwotę 4 124 394,32 zł jednak ze względu na brak
wpłaconego wadium przetarg został unieważniony
II przetarg – nie wpłynęła żadna oferta
III przetarg – złożyła ofertę ta sama firma na kwotę 4 124 397,32 zł

Trwa sezon remontowy na libiąskich drogach. Gdzie kierowcy mogą spodziewać się utrudnień związanych m.in. naprawami
nawierzchni czy budowami parkingów i jak długo mogą potrwać?

Uwaga na drogach!
ul. 11 Listopada - planowane zakończenie prac: sierpień 2018
ul. 9 Maja i Głowackiego: wrzesień
ul. Św. Barbary w Libiążu: sierpień
ul. Skarbnika i Gwarków: lipiec/sierpień

ul. Majowa: lipiec-październik
ul. Cegielniana: sierpień/wrzesień
os. Flagówka (błonia) – budowa parkingu: sierpień

Libiąska książnica brała udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Przygotowała coś dla swoich czytelników w każdym
wieku.

Rzeczpospoczyta
Dla młodzieży przygotowano turniej League of Legends
1vs1. W zabawie wzięło udział
16 osób w wieku 13-17 lat, w
tym po raz pierwszy płeć żeńska. W rywalizacji pierwsze
miejsce zajął Dominik Graca,
drugie Patryk Kumanek, a trzecie - Szymon Piasecki. Młodsi
czytelnicy mogli brać udział
w Nocce w Bibliotece. Większość z zapisanych dzieciaków
już po godzinie 18 czekała w
bibliotece z kocami i poduchami, przebrana w swoje piżamki. Przygotowaliśmy dla nich
noc pełną niespodzianek. Na
początku odbyło się spotkanie
z panią z libiąskiego „Bystrzaka”. Dzieci wcieliły się w rolę
detektywów, następnie brały
udział w różnych pokazach
chemicznych. Później dzieci

mogły się trochę zmęczyć podczas zajęć tanecznych i ruchowych. Dzięki uprzejmości pizzerii TAURUS i JURAS nasze

w których nie zabrakło literackich łamigłówek, krzyżówek
oraz rebusów. Dzieci podzielone na cztery drużyny, chodziły

biblioteczne dzieciaki mogły
skosztować na kolację różnorakich pizz. Po posiłku przyszedł
czas na biblioteczne podchody,

po bibliotece z latarkami, szukając schowanych zadań, które
trzeba było wykonać by skompletować hasło. Po rozwiązaniu

wszystkich zadań, uczestnicy
zostali podzieleni na grupy, z
których jedna grała w planszówki, druga brała udział w
turnieju na konsoli Xbox. Po
północy większość z dzieci już
leżała na materacach i oglądała
bajki. Starsi bili rekord w graniu w planszówki. Przed czwartą większości udało się zasnąć,
jednak znaleźli się i tacy, którzy
tej nocy nie zmrużyli oka. Około godziny 7 przyszedł czas na
pobudkę. Za pomoc organizacyjną MBP w Libiążu dziękuje
Akademii Twórczego Rozwoju
„Bystrzak”, Pizzerii Taurus z
Libiąża, Pizzerii u Jurasa z Libiąża, Dan Cake Polonia oraz
naszym wolontariuszom Adamowi i Błażejowi.
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WIEŚCI Z SOŁECTW/DZIELNIC
Złoty żarczanin

Praca wre

W dniach 28-30.06.2018 r. odbyły się w Gdańsku Indywidualne Mistrzostwa Polski w Sportach Gimnastycznych. Tradycyjnie znakomicie spisał się w nich reprezentant naszej gminy
Michał Kosowski z Żarek, trenujący na co dzień w libiąskiej
hali sportowej. Michał okazał się najlepszy w skokach na
ścieżce w klasie I, zdobywając tym samym zasłużenie miano
najlepszego zawodnika w kraju w tej konkurencji. Serdecznie
gratulujemy!

Przy gromieckim stadionie trwa budowa miejsca do biesiadowania. Widać już betonowe podpory powstającej sceny.
Ogrodzenie i asfaltowe boisko zostały już rozebrane. Robotnicy przygotowują się to budowy trzech wiat biesiadnych i jednej grillowej. Wykonali już słupy mające podpierać zadaszoną
scenę. Inwestycja będzie kosztować blisko 450 tys. zł, z czego
ponad połowa pochodzi z dotacji unijnej. Efekt prac będzie
można podziwiać podczas zaplanowanych na początek września Gminnych Dożynek w Gromcu.

Michał na najwyższym stopniu podium wraz z trenerem
Markiem Starczyńskim

Jest gdzie zaparkować
Mieszkańcy i goście uroczystości organizowanych w Domu
Gromadzkim w Gromcu mogą już korzystać z wyremontowanego parkingu przed budynkiem.

I Dzielnicowy Rajd Rowerowy
Nowym zwyczajem w Kosówkach, który zapewne doczeka się
kontynuacji jeszcze w te wakacje, jest rajd rowerowy szlakiem
okolicznych atrakcji przyrodniczych, geograficznych i historycznych. O tym, że obfitują w nie lasy pomiędzy Libiążem, a Byczyną i Dębem, mieli okazję przekonać się uczestnicy I edycji rajdu mieszkańcy Kosówek, Kruczka i Libiąża Wielkiego. Uczestnicy
wycieczki przejechali m.in. koło krzyża powypadkowego z 1981
r., potem historyczną granicą pomiędzy lasami należącymi do
dóbr chrzanowskich oraz lasami kąckimi spółki Giesche, przez
Groble, a następnie wzdłuż rzeczki Śmierdzącej (czyli Kanału
Matylda), do granicy Dębu, gdzie po starym betonowym moście
przeprawili się na stronę libiąską, aby na sam koniec dojechać w
miejsce, gdzie
kiedyś biło źródełko nazywane „Kołtunową
Wodą”. Na finiszu rajdu czekały kiełbaski
z grilla.

Kosówki z wizytą w Sandomierzu
W pierwszy wakacyjny weekend 74 członków i sympatyków Klubu "Pokolenia" z Kosówek w trakcie dwudniowego wyjazdu zwiedziło Wiślicę, Baranów Sandomierski oraz słynący bogatą historią i atrakcjami Sandomierz.
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Odrodzona sekcja bokserska w Libiążu w niespełna 10 miesięcy istnienia zaczęła odnosić
wielkie sukcesy sportowe.

Wyniki na miarę pasji
Zawodniczki Akademii Bokserskiej Libiąż Kornelia Pawliszyn i Aleksandra Makurat
rywalizowały w Koninie w
finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, będącymi oficjalnymi Mistrzostwami Polski
Kadetów. Dziewczyny w turnieju spisały się na medal.
W ćwierćfinałach obie nasze
zawodniczki odprawiły przeciwniczki już w pierwszych
rundach. Aleksandra walcząc w
wadze 66 kg pokonała Wiktorię
Adamczyk z klubu KB Zagłębie Konin, natomiast Kornelia
rywalizująca w kategorii 75 kg
Klaudię Maczubę z Fight Club
Łódź. W półfinale Aleksandra
musiała uznać wyższość Kingi
Wiśniewskiej z SKB Skarżysko
Kamienna co dało jej brązowy medal, natomiast Kornelia
przez rsc w drugiej rundzie pokonała Julię Durkiewicz z KS
Ziętek Team Kalisz, awansując
do wielkiego finału. - Trenująca
dopiero od 9 miesięcy nasza zawodniczka w finale spotkała się
z Darią Paradą z klubu Skorpion Szczecin, mającą doświadczenie ponad 70 stoczonych już
walk. Wiktoria w przeciwieństwie do dwóch poprzednich jej
rywalek, które zostały poddane

tuż po rozpoczęciu walk, stoczyła z nią wyrównany pojedynek
zdobywając ostatecznie srebrny medal – komentuje prezes
Akademii Bokserskiej Libiąż
Ariel Środa.
- Dwa medale Mistrzostw Polski
w ciągu pierwszego roku działalności klubu, są ogromnym
sukcesem i wspaniałym prognostykiem na przyszłość. Zewsząd
słyszymy gratulacje i pytania
jak tego dokonaliśmy. U nas jest
rodzinna atmosfera, robimy to
dla pasji, stąd takie wyniki.
Niezwykle zadowolony z postawy swoich podopiecznych
jest trener Łukasz Krzykała.
- Nasze bokserki przede wszystkim świetnie realizowały założenia taktyczne, co w połączeniu z dobrą pracą treningową
i zaangażowaniem sprawiło,
że pierwszy wyjazd na zawody
tak dużej rangi został okraszony dwoma medalami – nie kryje
zadowolenia opiekun libiąskich
bokserów.
- Do zapisania się na boks
namówiła mnie moja mama.
Chciała, żebym ulokowała
gdzieś nadmiar swojej energii.
Od zawsze podobały mi się dyscypliny, gdzie główną rolę odgrywa praca rąk. Byłam bram-

karką w piłce nożnej, lubiłam rzutowe konkurencje
lekkoatletyczne. Może stąd
w boksie tak dobrze mi poszło – komentuje Kornelia
Pawliszyn.
Wicemistrzyni Polski kadetek chodzi do trzeciej
klasy gimnazjum. Od
września rozpocznie naukę w libiąskim Zespole Szkół. Wcześniej wybrała
szkołę w Oświęcimiu, ale niespodziewane sukcesy sportowe
spowodowały, że chce zostać w
Libiążu, by poświęcić się treningom.
- Początki w Akademii Bokserskiej były trudne. Byłam jedyną
dziewczyną, dopiero gdy dołączyła Ola zrobiło się raźniej.
Czasem brakuje sił, są drobne
załamania, ale mam wsparcie w
trenerach i działaczach naszego
klubu. Nastawiam się na boks,
chcę trenować, a czas pokaże
co z tego wyniknie. Wszystkich
zapraszam na treningi do libiąskiej Akademii Bokserskiej, nie
ma się czego bać – podsumowuje Kornelia.
Sukces libiążanek spowodował powołanie do kadry Polski
kadetek. W wakacje pojadą na
zgrupowania w Karpaczu i Gru-

Wakacyjny tenis

Medalowa Justyna

Dzieci i młodzież w wielu 9-17 lat rywalizowały 30 czerwca na kortach Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Libiążu w grach i zabawach tenisowych zorganizowanych wspólnie przez Towarzystwo Wspierania Sportu „Sokrates” i Libiąskie Centrum Kultury. Młodsi
rywalizowali w 8 konkurencjach technicznych tej dyscypliny sportu, natomiast młodzież
rozegrała turniej tenisowy, w finale którego Zbigniew Szpyra pokonał w dwóch setach
Jakuba Gucika. W grach i zabawach
tenisiowych najlepszy był Mateusz
Czekaj, drugie miejsce zajął Mikołaj
Bużyk, trzecie Jakub Księżarczyk, a
na kolejnych uplasowali się Gabriela Czekaj, Maciej Bużyk, Sławomir
Sala, Milena Pędziwiatr i Joanna Fik.
Nagrody ufundowane przez LCK
wręczył prezes TWS Sokrates Paweł
Kasperczyk.

Młoda libiążanka Justyna Poznańska
została
najlepszą
zawodniczką
Mitingu Pływackiego Pawłowice
2018. Rywalizowało w nim 31 klubów
z Polski, Czech i Słowacji. Justyna
była najlepsza w kategorii 13-lat
zdobywając aż sześć medali w tym
pięć złotych (50 i 100 metrów stylem
grzbietowym, 50, 100 i 200 metrów
stylem dowolnym) oraz jeden brązowy
na 100 metrów stylem zmiennym
w kategorii open. Gratulujemy!

Kolejne wakacyjne spotkanie z
tenisem odbędzie się w sobotę 25
sierpnia o godz. 9:00
na kortach MORS w Libiążu
przy ul. Piłsudskiego.
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dziądzu. O dobrej pracy w libiąskim klubie świadczy fakt powołania zawodników do kadry
Małopolski. Dostali się tam kadet Konrad Cora, a także Kacper
Chmielarz i Bartłomiej Środa w
kategorii wiekowej adeptów.
- W tej chwili mamy 6 zawodników boksujących w zawodach
i 20 trenujących. Liczymy na
nowy nabór z wakacji z boksem,
które rozpoczną się w połowie
sierpnia. Mamy nadzieję, że
sukces dziewczyn przyciągnie
kolejnych zawodników. Czym
młodsi tym lepsza inwestycja
na przyszłość. Zależy nam najbardziej na rocznikach 2007-08
chłopców i 2004-05 dziewczyn.
W październiku jako Akademia
Bokserska planujemy zorganizować dwudniowy turniej
bokserski. Będzie więc okazja
zobaczyć w akcji naszych bokserów – zaprasza Ariel Środa.
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ROZMAITOŚCI

WARTO PRZECZYTAĆ

„Shantaram” Georgy Dawid Robert
Osiemset stron czytelniczych
emocji na wakacyjną przygodę z książką. Dostępny jest
też audiobook w świetnej interpretacji Filipa Kosiora,
młodego aktora z Chorzowa.
Książkę proponuje Anna Kolka z
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Libiążu. Powieść powinna
zainteresować pasjonatów podróży, sensacji z wątkami kryminalnymi, romansu,
humoru, kultury i
filozofii
Wschodu
oraz psychicznego przeobrażenia głównego bohatera Lina. Jest
to prawdziwa historia życia urodzonego w 1952 roku Australijczyka. Autor książki porzucony
przez żonę, wkracza na drogę
przestępczą. Skazany na wieloletnie więzienie, ucieka i przedo-

staje się do Indii. Tutaj odkrywa
całkowicie nową rzeczywistość
i staje się uczestnikiem życia
pełnego niebezpieczeństw i tajemnic. Pod wpływem różnorodnych doświadczeń, dojrzewa
psychicznie, by z awanturnika przeobrazić się
w człowieka, któremu
nadano imię Shantaram
czyli „Pokój Boży”. Postać bohatera wzbudza
dużą sympatię i zrozumienie jego negatywnych zachowań. Czytelnicy, których pasjonują
egzotyczne
podróże,
będą pod wrażeniem, w jak sugestywny sposób autor oddaje atmosferę, koloryt i specyfikę tego
kraju. Z perspektywy innej niż
tradycyjnego przewodnika turystycznego czy ”turysty z biura
podróży”. Kontynuacją powieści
jest „Cień góry”.

Czytelniczy rekord!

KĄCIK KULINARNY
Letni obiad
W tym miesiącu mamy propozycję trochę „fastfoodowego” obiadu. Jednak zamiast frytek mamy fasolkę,
a w miejscu mięsa – kalafiora. Do tego dochodzi sos
„tzaziki”.
Składniki:
kalafior
fasolka szparagowa
4 ogórki gruntowe
pęczek świeżego

koperku
bułka tarta
2 jajka
śmietana
czosnek
sól i pieprz

Najlepiej zacząć od sosu tzaziki. Ogórki obieramy, myjemy i szatkujemy lub kroimy na plasterki. Potem je
solimy i odstawiamy. Co kilka minut odlewamy nadmiar wody. Koperek myjemy, drobno tniemy i dodajemy do śmietany. Doprawiamy czosnkiem i pieprzem.
Wstawiamy do lodówki. Gdy z ogórków przestanie
wypływać woda, mieszamy je z przygotowanym wcześniej sosem. Fasolkę oprawiamy odcinając końcówki,
kalafiora tniemy na kawałki. Warzywa myjemy, a potem gotujemy na parze (lub w wodzie). Po ugotowaniu
kalafiora panierujemy w jajku i bułce tartej, a potem
smażymy na patelni. Gdy się zarumieni, dorzucamy fasolkę. Wbijamy do niej jajko, posypujemy bułką tartą.
Całość musimy rozmieszać i smażyć do ścięcia jajka.

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu po raz drugi wzięła udział
w akcji „Jak nie czytam jak czytam”. Wspólnie z uczniami Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców na placu zabaw przy ul. Ks. Flasińskiego pobijano kolejny
rekord wspólnego, libiąskiego czytania. Pogoda jak najbardziej dopisała. Słoneczna aura i wspólne towarzystwo pozytywnie wpłynęło
na nastrój uczestników. We wspólnym czytaniu brały udział dzieciaki
i młodzież wraz z nauczycielami. Łącznie około 320 osób! Każdy z
nich miał w ręku książkę, niektóre zgromadzone klasy przygotowały
również piękne, kolorowe plakaty propagujące czytelnictwo.

ogłoszenia drobne:
Przegrywanie z kaset video na płyty DVD - 600 773 167
Zespół na wesele - 507 302 274
FIRMA SPRZĄTAJĄCA "Na3sto": sprzątanie bieżące
i pobudowlane. Maszynowe czyszczenie posadzek, kostki
brukowej. Faktury VAT. Tel: 791196315. Zdjęcia z realizacji na www.na3sto.pl
LASTRIKO, MARMUR, PIASKOWIEC - renowacja i
szlifowanie posadzek kamiennych. Tel: 791196315. Zdjęcia efektów prac na www.na3sto.pl
Bus 9 - osobowy - tel. 600773167
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Wygraj nawet 800 zł!!!
Libiąskie Centrum Kultury zaprasza osoby pełnoletnie do udziału w
ogólnopolskim konkursie fotograficznym na sobowtóra Józefa Piłsudskiego. Celem konkursu jest m.in. popularyzacja postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, promocja idei niepodległości Polski w
wymiarze artystycznym i ludycznym; upowszechnianie niekonwencjonalnych form kontaktu z historią; kształtowanie postawy szacunku
i wdzięczności wobec przodków za walkę o odzyskanie niepodległości. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, których fotograficzne
wizerunki utrwalone będą na pracach konkursowych; a także autorzy
fotografii (autorem może być osoba, której wizerunek przedstawia
praca konkursowa lub inna osoba, o ile zgłosi swój udział). Prace są
oceniane w następujących kategoriach:
I. Sobowtór Józefa Piłsudskiego (oceniany jest stopień podobieństwa
fotograficznego wizerunku uczestnika do wizerunku J. Piłsudskiego)
II. Fotografia Sobowtóra Józefa Piłsudskiego (oceniane są walory artystyczne pracy konkursowej)
Szczegółowy regulamin konkursu na stronie www.lck.libiaz.pl . Kontakt w sprawach merytorycznych pod nr tel. 500 263 274.

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o stypendia dla
najzdolniejszych uczniów.

Szansa na stypendium burmistrza
Stypendium burmistrza za wyniki w nauce mogą otrzymać
absolwenci podstawówek i gimnazjów lub uczniowie gimnazjów prowadzonych przez gminę Libiąż. W grę wchodzą
również podopieczni placówek kierowanych przez inne organy, ale muszą mieszkać w Libiążu, Żarkach lub Gromcu.
Oprócz świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem, konieczne jest spełnienie jednego z warunków np.: bycie laureatem konkursów lub olimpiad organizowanych przez Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej lub
indywidualne sukcesy w konkursach uczelni wyższych.
Wnioski przyjmowane są do 31 sierpnia. Potrzebne formularze są dostępne na stronie internetowej libiąskiego magistratu oraz Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Libiążu
(pok. nr 3).

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę w Libiążu stanie pomnik Józefa Piłsudskiego.

Pomnik wielkiego przywódcy
Umowę w tej sprawie podpisał burmistrz Jacek Latko,
starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak i jego zastępca
Krzysztof Kasperek. Przy formalnościach obecna była
Bogumiła Buchała, dyrektor Zespołu Szkół w Libiążu. To
przed tą placówką zostanie ustawiony postument. Nasza
gmina zajmie się zagospodarowaniem skweru przed szkołą,
powiat poniesie koszty projektu i wykonania popiersia. Termin realizacji inwestycji został ustalony na 30 września.

Sygnatariusze umowy w miejscu,
gdzie wkrótce stanie pomnik

Kurier Libiąski - Informator Gminny
Wydawca: Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż, tel. 32 627 1262, 32 627 3710, fax: 32 624 2060, e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Nakład: 8000 sztuk
Redaktor naczelny: Paweł Salawa
Redaktor prowadzący: Maciej Kozicki
Współpraca: Biuro ds. Promocji i Rozwoju, Urząd Miejski w Libiążu
Skład: Paweł Salawa
Druk: Grafikon Wadowice
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń, reklam
i listów redakcja nie odpowiada.
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KREDYT FIRMOWY
NA PROSTYCH ZASADACH
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