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NOWY ROK SZKOLNY 2006/2007
Amnestia dla maturzystów i powtarzanie klasy za złe zachowanie, to niektóre ze 
zmian obowiązujących w nowym roku szkolnym. W libiąskich szkołach oprócz 
nowości zapowiedzianych przez Ministra Edukacji, zaszły również niewielkie zmiany 
personalne i programowe. O szczegółach opowiadają dyrektorzy gminnych placówek.

Halina Kuras, dyrektor SP 2: Wraz 
z początkiem roku jeden z nauczy-
cieli matematyki odszedł na emery-
turę, natomiast został przyjęty wy-
chowawca do świetlicy i nauczyciel 
j. angielskiego do klas nauczania 
zintegrowanego. Jeżeli chodzi o 
liczbę oddziałów to w naszej szko-
le tendencja jest raczej stała. Nadal 
mamy dwanaście klas. Poza tym od 
tego roku ruszyło koło matematycz-
ne, zwiększyła się liczba godzin SKS- 
u, nadal funkcjonuje koło teatralne. 

Aleksandra Matysik, dyrektor SP 
�: Dwie osoby zostały przyjęte na 
zastępstwo. Mamy siedemnaście od-
działów, o jeden mniej niż w ubiegłym 
roku. Nadal działają kółka zaintere-
sowań m.in.: komputerowe, matema-
tyczne, SKS. Wicedyrektor pani Dęb-
ska odeszła na emeryturę i jej sta-
nowisko piastuje Agata Oleksiewicz.

Eugenia Kleszcz, wicedyrektor 
SP 4:  Nowy rok szkolny rozpoczął 
się bez większych przeobrażeń. Na 
skutek niżu demograficznego zlikwi-
dowaliśmy dwa oddziały. W związ-
ku z wygaśnięciem umowy odszedł 
nauczyciel j. angielskiego i został 
zatrudniony nowy. Koło teatralne po-
nownie rozpoczęło swą działalność, 
a pozostałe koła: ekologiczne, tury-
styczne, informatyczne, SKS oraz ga-
zetka szkolna nadal prężnie pracują.

Wiesława Gwóźdź, dyrektor Zespołu 
Szkół w Żarkach: Przyjęliśmy na za-
stępstwo nauczyciela j. angielskiego i 
matematyki. Dwóch nauczycieli szko-
ły podstawowej odeszło na emeryturę.
Liczba pierwszoklasistów jest po-
dobna jak w roku 2005. Nadal mamy 

całą gamę kół zainteresowań: polo-
nistyczne, matematyczne, geogra-
ficzne, biologiczne i informatyczne. 
Programowo nastawione są zarów-
no na egzaminy jak i również rozwi-
janie zainteresowań i umiejętności 
ucznia. PCK i Spółdzielnia Uczniow-
ska kontynuują swą działalność. 
Jak co roku dużym zainteresowa-
niem cieszą się zajęcia sportowe. 

Ewa Kowalska, dyrektor Gimna-
zjum 1: Odszedł jeden z  nauczycieli 
j. polskiego. Zmniejszyła się liczba 
oddziałów o dwa. Od nowego roku 
powstało koło ekonomii i przedsię-
biorczości. Poza tym mamy wiele 
innych kół, a dodatkowo odbywa-
ją się tzw. zajęcia SOS  z każdego 
przedmiotu, których celem jest po-
móc uczniom z problemami w nauce.

Agnieszka Zabawa, dyrektor Gim-
nazjum 2: W tym roku na zastęp-
stwo został przyjęty nauczyciel j. 
polskiego. Jeżeli chodzi o koła za-
interesowań to bazujemy dokładnie 
na zeszłorocznym programie. Nadal 
pracujemy na fakultetach przedmio-
towych nastawionych na przygotowa-
nie uczniów do egzaminów. Również 
sprawnie działają koła społeczne 
m.in.: dziennikarskie, ekologiczne, 
PCK, SKS oraz zespół cheerleade-
rek. Oprócz tego typu zajęć nauczy-
ciele oferują zajęcia dydaktyczne 
dla uczniów z problemami w nauce.

Bogumiła Buchała, dyrektor Ze-
społu Szkół: Utworzyliśmy dodat-
kową klasę technikum, która została 
podzielona na dwa kierunki tj. tech-
nik mechanik i technik górnik. Mamy 
bardzo bogaty program rozwoju 

szkoły, którego jestem współautor-
ką. Poza tym szkoła otrzymała dofi-
nansowanie z programu  Socrates 
–Comenius , który obejmuje wymia-
nę uczniów z europejskimi szkołami. 
Cały czas czekamy na sfinalizowa-
nie remontu hali sportowej. Praw-
dopodobnie jeszcze w tym roku ka-
lendarzowym zostaną wymienione 
okna i zamontowane nowe siedziska. 
Wraz z rozpoczęciem roku ruszy-
ły koła zainteresowań. Dużą rzeszę 
uczniów skupia koło astronomiczne, 
które organizuje m.in. bardzo cieka-
we wyjazdy obserwacyjne. Prężnie 
pracuje także klub sportowy, koło 
biologiczne, europejskie oraz mate-
matyczne działające pod patronem 
AGH. Tegoroczną nowością jest kurs 
tańca towarzyskiego. Maturzyści do-
datkowo mogą korzystać z nadobo-
wiązkowych zajęć fakultatywnych. 

Hubert Szumniak, dyrektor Zespo-
łu Szkół w Gromcu: Od czterech lat 
prowadzimy 6 oddziałów. Co roku 
przyjmujemy podobną liczbę uczniów. 
Zatrudniliśmy nową bibliotekarkę. Na-
uczyciel kształcenia zintegrowanego 
odszedł na emeryturę. W tym roku 
działa koło polonistyczne i matema-
tyczne. W związku z realizacją pro-
gramu Narodowego Centrum Kultury 
pt. „Śpiewająca Polska” mamy dodat-
kowe próby chóru szkolnego. Odby-
wają się również zajęcia z edukacji 
zdrowotnej, w ramach których chce-
my dołączyć do Małopolskiej Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie. Ponad-
to w porozumieniu ze Starostwem 
Powiatowym prowadzimy ponadpla-
nowe zajęcia rekreacyjno – sportowe. 

(AgaK)

Sprzątanie Świata
Szkoły, przedszkola, koła ekologiczne i organizacje z terenu naszej gminy wzię-
ły udział w kolejnej edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2006”. Jej cele to 
budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochro-
ny środowiska - poczynając od selektywnej zbiórki śmieci po długofalowe, roz-
budowane programy ekologiczne. Na obszarze gminy Libiąż sprzątaniem obję-
to głównie tereny leśne i przydrożne łąki. Urząd Miejski w ramach akcji zapew-
nił rękawice, worki oraz zagwarantował wywóz zebranych odpadów. (Przebieg 
i efekty tych działań podsumujemy w kolejnym numerze Kuriera Libiąskiego.)
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Powiatowe święto plonów

Koła Gospodyń Wiejskich z Gromca i Libiąża, człon-
kowie Koła Pszczelarzy oraz twórca ludowy An-
drzej Książek reprezentowali naszą gminę na I 
Dożynkach Powiatowych. Pierwsze w historii 
święto plonów powiatu chrzanowskiego odby-
ło się 3 września w Karniowicach. 
W tradycyjnych śpiewach przy prezentacjach 
wieńców wzięli udział włodarze każdej z gmin. 
Wiceburmistrz Maria Siuda uczyniła to wraz 
„Libiążankami”. Nasze Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowały dożynkowe programy artystyczne, a 

ich przedstawicielki wzięły udział w konkursie „bicia pia-
n y ” . Jak się okazało, były na tym polu bezkonkurencyjne. 

Ul podglądowy z żywymi pszczołami, ul z 
kwiatami późnego lata, dorobek organiza-

cji w postaci kronik i zdjęć oraz cieszą-
ce się dużym zainteresowaniem świe-
ce, kit, pyłki oraz miody z własnych 
pasiek prezentowali na swoim stoisku 
pszczelarze z Libiąża. Ostatnim z li-
biąskich akcentów powiatowego święta 

plonów były rzeźby o tematyce sakral-
nej wystawione przez Andrzeja Książka. 

 PS

Dożynki wojewódzkie
Rolnicy z całej Małopolski 3 września 
podziękowali za tegoroczne plony w 
Raciechowicach położonych na terenie 
powiatu myślenickiego. Gmina Libiąż 
reprezentowana była tam przez Koło 
Gospodyń Wiejskich „Macierzanki” i 
Zespół Śpiewaczy „Wrzos” z Żarek. W 

części obrzędowej aż pięćdziesiąt zespo-
łów tradycyjnie ośpiewało dożynkowe 
wieńce. Nasi przedstawiciele zaprezen-
towali także własne programy artystycz-
ne. „Macierzanki” przygotowały dożyn-
kowy wieniec i ludowe przyśpiewki. 
– Wieniec uwiłyśmy na konstrukcji w 
kształcie krzyża aż z 5 rodzajów zboża: 

pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa i prosa 
– wymienia Stanisława Dęsoł z KGW w 
Żarkach. - Na jego szczycie umieściły-
śmy chleb a całość ubrałyśmy jarzębiną, 
zieleniną i kwiatami. Zespół „Wrzos” w 
20-osobowym składzie przedstawił cha-
rakterystyczne dożynkowe przyśpiewki 
naszego regionu.   PS
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Libiąż liderem!
Pozyskiwanie funduszy unijnych 
jest ważnym kryterium oceny 
samorządów. Wymaga rzetel-
nej pracy przygotowawczej, na 
którą składa się m.in. uzasadnie-
nie wyboru projektu, właściwie 
przedstawiona dokumentacja oraz 
możliwość współfinansowania 
inwestycji z własnych środków. 
Bardzo dobrze na tym tle wypada 
nasz gmina. Z Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego „Restruk-
turyzacja i Modernizacja Sektora 
Żywnościowego oraz Rozwój 
Obszarów Wiejskich 2004-2006” 

nasz powiat pozyskał łącznie 
kwotę 6 451 300 zł, z czego aż 3 
880 000 zł zdobył Libiąż. Kwotę 
6 466 400 zł udało nam się pozy-
skać z Zintegrowanego Programu 

Rozwoju Regionalnego. Dla po-
równania łączna suma środków z 
tego tytułu na cały powiat chrza-
nowski wyniosła 14 895 300 zł. 

PS

- WIADOMOŚCI Z GMINY - WIADOMOŚCI Z GMINY - WIADOMOŚCI Z GMINY -  

NOWA AGENCJA PKO

ul. Paderewskiego 9 - WIEŻOWIEC
CZYNNE:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
8:30 - 15:30
SOBOTA
8:00 - 12:00
tel. (032) 624-22-03

Socrates Comenius 
w Zespole Szkół

Zespół Szkół w Libiążu otrzymał 
dofinansowanie z programu Unii 
Europejskiej Socrates – Comenius  
na realizację projektu pt. STRA-
TEGIE WSPARCIA I PRACY ZE-
SPOŁOWEJ.  Program SOCRA-
TES-COMENIUS przyczynia się 
do wzmocnienia europejskiego 
wymiaru edukacji szkolnej po-
przez: wspieranie międzynaro-
dowej współpracy, wymiany do-
świadczeń między szkołami oraz 
zachęcania nauczycieli do opra-
cowywania innowacyjnych metod 
nauczania i materiałów dydaktycz-
nych. Celem programu jest rów-
nież promowanie integracji ucz-
niów mających specjalne potrzeby 
edukacyjne - mówi szkolny koor-
dynator programu Wanda Jarczyk.
Przez najbliższe trzy lata szkoła 
będzie realizować projekt z sied-
mioma europejskimi szkołami: 
Björkängsgymnasiet ze Szwecji, 
De Smalle Koolkerke z Belgii, Isti-
tuto Tecnico Commerciale “Libero 
Grassi” z Włoch, Mansfeld-Schule 
z Niemiec, Sint-Jozefinstituut z Bel-
gii, S rreisa Sentralskole z Norwegii 
oraz Elva Gümnaasium z Estonii.
Już w październiku w Estonii od-

będzie się pierwsze spotkanie ko-
ordynatorów ze wszystkich szkół 
partnerskich, aby wspólnie okre-
ślić działania oraz metody pracy.  
  oprac. A.K. 

„Wiolinki” otrzymały 
dofinansowanie.

Chór „Wiolinki” z Zespółu Szkolno 
– Przedszkolnego w Gromcu otrzy-
mał dofinansowane ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Ogólnopol-
skiego Programu Rozwoju Chórów 
Szkolnych „Śpiewająca Polska”. 
Pozyskane środki zostaną prze-
znaczone na działalność w se-
mestrze jesienno -zimowym.
Zespół, który powstał w 
1985 ma już na swym kon-
cie kilka znaczących osiągnięć:
wyróżnienie III stopnia w V Po-
wiatowym Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej -  Chrzanów 2003 
r. i 2004 r., wy-
różnienie I stop-
nia w VII Powia-
towym Festiwa-
lu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej 
- Chrzanów 
2005 r., I miej-
sce w Gmin-

nym Konkursie Kolęd i Pastora-
łek – Libiąż 2003, 2004 i 2005 r.
Na próby chóru, które odbywają 
się po zajęciach lekcyjnych uczęsz-
cza 37 uczniów.  oprac.AK

Upływa termin 

Urząd Miejski w Libiążu przypo-
mina wszystkim przedsiębiorcom 
o upływającym 30 września 2006 
r. terminie płatności III raty za ko-
rzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Informu-
jemy, iż nie dokonanie w/w wpła-
ty w wyznaczonym terminie skut-
kuje, zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 
5 ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi, wygaśnięciem posiadanych 
zezwoleń. Wniosek o ponowne 
wydanie zezwolenia można zgła-
szać nie wcześniej niż po upływie 
6 miesięcy od daty jego utraty. 
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Urodził się w 1953 roku w Babicach 
pow. chrzanowski. Po ukończeniu 
Pedagogicznej Szkoły Technicznej 
w Krakowie rozpoczął studia magi-
sterskie na kierunku nauczycielskim 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach. Związek Jana Pająka ze szkol-
nictwem rozpoczyna się w 1975 roku 
po ukończeniu Pedagogicznej Szkoły 
Technicznej w Krakowie. 15 sierp-
nia podejmuje pracę 
w Zbiorczej Szkole 
Gminnej w Libiążu 
(obecna SP3) i na pół  
etatu w Zasadniczej 
Szkole Górniczej. W 
1976 roku przechodzi 
do Zakładu Urządzeń 
Technicznych „Tech-
noskór” w Chełmku  
jako nauczyciel zawo-
du. Od 18 października 
1977 roku wiąże się na stałe z Zasadni-
czą Szkołą Górniczą, której organem 
prowadzącym była kopalnia „Janina”. 
Jest tam nauczycielem zawodu, potem 
kierownikiem internatu, kierownikiem 
Technikum dla Dorosłych. 3 kwietnia 
1992 roku zostaje dyrektorem szkoły. 
Już nie tylko zasadniczej, ale również 
technikum i liceum zawodowego, a 
od 1 września 1995 roku także liceum 
ogólnokształcącego otwartego przez 
kuratorium oświaty w Katowicach. 
1 września 1999 roku szkoła zmienia 

nazwę na Zespół Szkół Zawodowych 
KWK „Janina”. 1 września 2000 roku 
placówka została przejęta przez po-
wiat Chrzanowski, a na jej dyrektora w 
wyniku konkursu ponownie powołano 
Jana Pająka. W 2006 roku wieloletni 
nauczyciel i dyrektor szkoły kończy 
pracę. Na uroczyste pożegnanie, które 
odbyło się w środę 30 sierpnia br. przy-
byli obecni i byli pracownicy szkoły, 

przedstawiciele 
władz samorzą-
dowych, kopalni 
i gminnych or-
ganizacji. 
- Odchodzę z 
satysfakcją, że 
szkoła osiągnę-
ła wysoki pułap, 
a najlepszym 
dowodem na to 
jest tegoroczny 

nabór. Przyjęliśmy bardzo dużą licz-
bę uczniów i utworzyliśmy dodatkową 
klasę. 
Chciałbym podziękować wszystkim 
pracownikom szkoły oraz tym, którzy 
wspierali i nadal wspierają  naszą pla-
cówkę za wieloletnią współpracę i bar-
dzo miłe pożegnanie – z tymi słowami 
dyrektor odebrał pamiątkowy dyplom i 
pożegnalny prezent pracowników – ro-
wer górski, na którym uroczyście prze-
jechał kilka kółek.

A.K.

Ciekawostki z życia dyrektora  w 
opracowaniu  nauczycieli ZS:

Reasumując przemierzył w ciągu 
swych lat pracy 3600 km, co 
odpowiada:
- 5 – krotnej odległości z Libiąża do 
Gdańska
-  mniej więcej drodze z Madrytu do 
Moskwy w linii prostej
- lub pieszej pielgrzymce z Libiąża do 
Rzymu i z powrotem...

- KURIER LIBIĄSKI - KURIER LIBIĄSKI - KURIER LIBIĄSKI -

Libiąskie sylwetki

Gdyby każdy podpis rozciągnąć w linię 
(podpis pana dyrektora to ok. 10 cm), 
a następne te linie połączyć, uzyskamy 
2,5 kilometra! Na podpisy pod świade-
ctwami zużył ok. 7, 5 litra atramentu... 

Jan Pająk, w latach 1992 - 2006 
dyrektor Zespołu Szkół, jednocześnie 
wiceprzewodniczący RM w kadencji 
2002/2006 przeszedł na emeryturę.

Komputery dla Gimnazjum
Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Libiążu 
uczestniczyły w projekcie „Internetowe Centra In-
formacji Multimedialnej dla bibliotek szkolnych w 
2005 r.”. współfinansowanym przez Unie Europejską. 
Z tego tytułu ich szkolne biblioteki wzbogaciły się o 
cztery stanowiska komputerowe wraz z oprogramowa-
niem oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (ska-
ner i drukarka). Umożliwiają one uczniom możliwość 
przeszukiwania księgozbiorów bibliotek poprzez sieć 
lokalną, jak również poprzez internet. Podstawą do 
otrzymania internetowego centrum informacji multi-
medialnej było wypełnienie deklaracji przystąpienia 
do projektu, odpowiednie przygotowanie techniczne 
pomieszczenia bibliotecznego oraz szkolenie nauczy-
ciela biblioteki sfinansowane w całości przez gminę 
Libiąż.                                                                     PS
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Kolejna szansa dla
handlowców

Miejski Zespół Administracyjny w Libiążu 
ogłosił przetarg nieograniczony ustny na 
najem pawilonów usytuowanych na placu 
targowym przy ulicy Rouvroy w Libiążu:
a) pawilon murowany nr 13 o powierzchni 
47,89m2 z przeznaczeniem na działalność 
usługową lub handlową o profilu przemy-
słowym – godz.9.00
b) baru szybkiej obsługi o powierzchni 
użytkowej 146,08 m2 – godz. 9.15
c) pawilonów handlowo-usługowych usy-
tuowanych pod wiatą (4 obiekty) o godzi-
nie 9.30:
- pawilon nr 3 o powierzchni 32,91m2 z 
przeznaczeniem pod branżę przemysłową;
- pawilon nr 8 o powierzchni 23,24m2 z 
przeznaczeniem pod branżę spożywczą;
- pawilon nr 29 o powierzchni 23,41m2 z 
przeznaczeniem pod branżę przemysłową;
- pawilon nr 43 o powierzchni 23,24m2 z 
przeznaczeniem pod branżę spożywczą
odbędzie się w siedzibie Miejskiego Zespo-
łu Administracyjnego w Libiążu w dniu 28 
września 2006r. 

W przetargu nie ma prawa uczestniczyć oso-
ba, która zalega z opiniami wobec Gminy 
lub administratora targowiska.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacanie wadium (gotówka) w wysoko-
ści 500,00zł do dnia 27 września 2006r. 

do godz. 14.00 w kasie MZA w Libiążu ul. 
Paderewskiego 2. Szczegółowe informacje 
dotyczące przetargu zostały zamieszczone 
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w 
siedzibie MZA, na terenie Gminy oraz Biu-
letynie Informacji Publicznej. 

Bar szybkiej obsługi jeszcze czeka na nabywcę.

Wsparcie dla uczniów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że w 
nowym roku szkolnym realizowana jest pomoc finansowa dla 
uczniów w ramach zadań własnych gminy. Wsparcie można 
uzyskać na zakup podręczników i artykułów szkolnych, a także 
niezbędnej odzieży szkolnej. Pomoc adresowana jest do rodzin 
najuboższych spełniających kryterium dochodowe zgodnie z 
ustawą o pomocy społecznej, tj. dochód miesięczny na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 316 zł netto (od października 
jest to kwota 351 zł na osobę w rodzinie). Do chwili obecnej tą 
formą pomocy zostało objętych 78 dzieci.
Rodziny spełniające wymogi ustawowe mogą ubiegać się 
o przyznanie pomocy na w/w cel zgłaszając się do OPS w 
Libiążu ul. 9 Maja 2:
- w poniedziałek w godz. 7.15-17.15
- w pozostałe dni tygodnia oprócz sobót w 
godz. 7.15-15.15
Informacje udzielane są także telefonicznie 
627-48-64, 627-78-25,627-51-43.
W ramach programu „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” można także uzyskać 
pomoc w formie opłacenia posiłków dla 
uczniów w szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych oraz dla dzieci młodszych 
w przedszkolach. Planuje się objęcie 
tą formą pomocy ok. 200 dzieci. Do 
chwili obecnej przyznano ją dla 96 dzieci 
szkolnych i 10 w wieku przedszkolnym. W 
roku szkolnym2006/2007 realizowany jest 
również Rządowy Program Wyrównywania 
Warunków Startu Szkolnego Uczniów 
„Wyprawka szkolna”. Pracownicy socjalni 
OPS w Libiążu wspólnie z dyrektorami 
szkół dokonali kwalifikacji uczniów 

rozpoczynających naukę w pierwszej klasie podstawowej 
spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej. Do pomocy w/w formie zostało 
zakwalifikowanych 20 dzieci. Od września rozpoczyna się 
wypłata świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi do nich 
dodatkami. Jednym z nich jest dodatek z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego. W ubiegłym roku objęto nim 812 dzieci. W 
roku bieżącym Ośrodek Pomocy Społecznej przejął wypłatę 
świadczeń rodzinnych dla wszystkich osób uprawnionych do 
ich otrzymywania. Przewiduje się, że liczba dzieci, którym 
zostanie wypłacony dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego znacznie wzrośnie. Wszystkie osoby, które spełniają 
kryteria do przyznania świadczeń rodzinnych stosowne 
wnioski powinny zgłaszać w Dziale Świadczeń Rodzinnych 
OPS w Libiążu. 
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STUDIO TAŃCA FLASH
Wstępna Grupa Taneczna „Impulsik” ( 6-9 lat) 
– wtorki, czwartki 16.00 – 17.00
Zespół Tańca Współczesnego „Puls” (10-15 
lat) – wtorki, czwartki 17.30 – 19.30
Zespół Tańca Współczesnego „Impuls” (16-19 
lat) – środy, piątki 17.30 – 19.30
Zajęcia odbywają się w sali baletowej LCK. 
Instruktor - Jacek Kremer (tel. 0-600 345-503)

AMATORSKI 
RUCH ARTYSTYCZNY „KANON”

Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej 
przy Bibliotece LCK we wtorki i czwartki 16.00 
-18.00. Instruktor - Małgorzata Hołownia

KOŁO FILATELISTYCZNE 
oraz Młodzieżowe Koło Filatelistyczne
Spotkania: 14 września, 19 października, 16 
listopada, 21 grudnia w godz.16.00 - 17.00  
w Bibliotece LCK przy ul. Górniczej 11
Instruktor – Edward Iwaniak

AKROBATYKA SPORTOWA
Zajęcia odbywają się w hali sportowej w 
Libiążu w poniedziałki, środy i piątki 17.15-
20.00. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 
od 6 lat. Informacje i zapisy -  trenerka  Jolanta 
Szlęzak (tel. 504-105-631) lub przed zajęciami.

MODELARNIA LOTNICZA

Zajęcia odbywają się w pracowni modelarskiej 
przy Bibliotece LCK, (ul. Górnicza 11) we 
wtorki i piątki 17.00-18.00. Instruktor – 
Mieczysław Księżarczyk

BIBLIOTEKA 

czynna poniedziałek – piątek w godzinach 12.00 
– 19.00, w soboty 9.00 – 14.00 (możliwość 
korzystania z internetu na 3 stanowiskach!!)
Filie: 
Żarki : wtorek, środa 16.00 - 19.00, piątek 15.00 
- 19.00
Libiąż SP2 : poniedziałek, środa, piątek 14.00 
- 18.00

wtorek, czwartek 10.00 - 14.00
Gromiec: poniedziałek - piątek 15.00 - 19.00

SEKCJA KULTURYSTYCZNA
Zajęcia prowadzone są w siłowni LCK, w 
poniedziałki, środy i piątki  15.30 - 18.30
Instruktor – Dariusz Derendarz

CHÓR „CANTICORIANIE”
 – czwartki 18.30 – 20.30 (Dom Parafialny przy 
Kościele pw. Św Barbary) Instruktor - Piotr 
Ciuła

BASEN KRYTY
 

czynny poniedziałek – piątek w godzinach 
8.00 – 19.00, w soboty i niedziele 8.00 – 18.00, 
Ceny biletów: w tygodniu 3,5 zł ulgowy i 4,5 
zł zwykły (w cenie możliwość skorzystania 
z sauny), w soboty i niedziele: 1 zł ulgowy i 
2 zł normalny + 1 zł za korzystanie z sauny. 
Dzieci do lat 3 wstęp bezpłatny. Na miejscu 
kawiarenka.

DOM KULTURY W ŻARKACH

STUDIO TAŃCA FLASH
Zajecia plastyczno – rytmiczne dla 
przedszkolaków (5-6 lat) - wtorki 15.00 
– 16.30
Zespół Tańca Współczesnego „Bęc” (7-12 
lat) – poniedziałki i czwartki 16.00 – 17.00
Zespół Tańca Towarzyskiego (12-17 lat)
- poniedziałki, wtorki i czwartki 17.30 – 
19.00. Instruktor – Anna Kremer
KÓŁKO PLASTYCZNE
 – poniedziałki 14.00 – 15.30 i środy 10.00 
– 12.00 Instruktor – Anna Kremer 

ŚWIETLICA W GROMCU
Zajęcia taneczne i świetlicowe - 
poniedziałki i środy 16.00 -18.00
Zajęcia plastyczne czwartki 16.00-18.00

ŚWIETLICA W KOSÓWKACH
Zajęcia plastyczne, sportowe, świetlicowe, 
możliwości korzystania z internetu – 
poniedziałki, środy i piątki 15.00 – 19.00 
Zajęcia florystyczne - środy (co 2 tygodnie) 
17.00-19.00

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE

„LIBIĄŻANKI” - poniedziałki 16.00 – 18.00 
(Galeria LCK ul. Górnicza 1).
„MACIERZANKI” - wtorki godz. 18.00 
(dom Kultury w Żarkach)
„GROMCANECZKI” - wtorek  godz. 17.00 
(Świetlica  w Gromcu)
„WRZOS” - poniedziałki 17.00 (Strażnica  
OSP w Żarkach)

Libiąskie Centrum Kultury zaprasza

Wszelkie informacyjne i zapisy  
– Dział Merytoryczny LCK

Tel. (032) 627-12-62, 
627-37-08, 627-37-10

Dom Kultury w Żarkach 
– tel. (032) 627-21-11

Piknik w Żarkach

W ramach „Libiąskiej Jesieni” w nie-
dzielę 24 września na stadionie przy 
ul. Klubowej odbędzie się „Piknik 
Żarecki”. Imprezę rozpocznie mecz C-
klasowych drużyn LKS II Żarki i Za-
górzanki II Zagórze o godz. 11:00, a w 
programie znalazły się także konkursy 
dla dzieci ( godz. 13:00), mecz Oldbo-
jów Żarek z drużyną księży i nauczy-
cieli z Myślenic (godz. 14:30), koncert 
zespołu młodzieżowego (młodzieżo-
wego. 18:00). Imprezę zakończy Fe-
styn taneczny z zespołem Alados (od 

godz. 19:00). 

Libiąskie Centrum Kultury
zaprasza

22 września 2006 r. o godz. 17:00
na wernisaż wystawy

Mariana Majkuta
(wystawa czynna do dnia 13 

października)
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Łowili talenty
Czy kariera filmowca ma jakikolwiek 
sens? Kogo szukają i co oferują współ-
cześnie działające impresariaty? Te i 
inne pytania rozwiał casting, który odbył 
się 14 września br. w Libiąskim Centrum 

Kultury. Casting odbywał się pod pa-
tronatem „Stars Impresariat Filmowy”. 
Jego siedziba znajduje się w Warszawie 
i w Krakowie. „Stars” zapewnia pracę 
stałą, bądź tymczasową współpracę w 
obstawie ról serialowych, filmowych, w 
reklamach lub w różnego rodzaju progra-
mach telewizyjnych. Firma współpracu-

je głównie z telewizją TVN i poszukuje 
statystów do takich programów jak „Szy-
mon Majewski Show”, „Rozmowy w 
toku”, oraz statystów i aktorów pierwszo 
czy drugoplanowych np. do „W11”, czy 
„Detektywi”. Kilka razy „Stars” miał do 
zaoferowania współpracę przy powsta-
waniu teledysków takich osób jak Edyta 
Górniak czy Kasia Cerekwicka. Głośno 
było też o propozycji statystowania w 
filmie Andrzeja Wajdy.
W LCK poszukiwane były głównie oso-
by, które ukończyły 25 rok życia, ale 
przyjmowany był każdy, kto przybył na 
casting. Ogółem wzięło w nim udział 
prawie 50 osób. Na początek uczestnicy 
wypełniali szczegółową ankietę doty-
czącą danych osobowych, umiejętności 
i zainteresowań, a następnie czekali na 
swoje wystąpienie przed kamerą. Emo-
cje były naprawdę wielkie. Po wyjściu 
przed dwuosobową komisję kandyda-
ci byli fotografowani: dwa zdjęcia ca-
łej sylwetki i jedno lewego profilu. Po 
zdjęciach kandydat miał powiedzieć do 
kamery kilka zdań o sobie i swoich zain-
teresowaniach, a następnie przedstawić 
jakąś scenkę lub skrajne emocje - płacz 
czy śmiech. 
Zadania kandydatów były naprawdę 
rozmaite i o wysokim stopniu trudno-
ści. Młodzi ludzie dostawali polecenia: 
„Wyobraź sobie, że Twój chłopak ma 
psa. Masz się nim opiekować dwa dni. 

Któregoś dnia, 
na spacerze 
pies uciekł 
i nie wrócił. 
Wy t ł u m a c z 
zaginięcie pu-
pila swojemu 
chłopakowi”. 
„Pożyczyłeś 
koledze pie-
niądze. Ten 
zniknął z kasą 
i nie odbiera 

telefonu. Przypadkowo spotykacie się na 
ulicy. Odzyskaj pieniądze”.
- Przyszłam z czystej ciekawości - mówi 
17-letnia Marta Matysik. - Miałam 
wcześniej doświadczenie, ale w innej 
branży. Pisałam na konkursy i recytowa-
łam wiersze, więc z publicznością jestem 
oswojona.
Marta interesuje się piłką nożną i marzy 
o wyjeździe do Brazylii i spotkaniu z re-
prezentacją piłkarską tego kraju. Nigdy 
nie grała w żadnym filmie, ale nie boi 
się nowych wyzwań. Chętnie wzięłaby 
udział w reklamie, w której mogłaby 
wystąpić w stroju kąpielowym.
Marta miała za zadanie przedstawić 
panikę spowodowaną uwięzieniem w 
ciemnym miejscu. Z tym zadaniem pora-
dziła sobie całkiem nieźle i była z siebie 
zadowolona. Co dalej - czas pokaże...                   

Anna K.

Jaś Zachura - jeden z najmłodszych 
uczestników castingu, a w przyszłości 
być może kolejny „Denis rozrabiaka” 
lub „Kevin sam w domu”.

Najgorzej udawać trupa

Był upalny, lipcowy dzień, kiedy Jarek 
wraz z kolegami spędzał czas nad zale-
wem Balaton w Trzebini. Tego samego 
dnia w nieopodal rozłożonym namiocie 
impresariat filmowy „Stars” poszuki-
wał nowych twarzy do filmów i seriali. 
Chłopcy z chęcią spróbowali swoich 
sił. Po wypełnieniu ankiety i zrobieniu 
kilku zdjęć każdy z nich zagrał krótką 
scenkę, by pokazać swoje możliwości 
aktorskie. Tak właśnie do serialu „W-
11” trafił Jarosław Urbański z Libiąża. 
W scence miałem zagrać porywacza, 
który dzwoni z żądaniem okupu. Chyba 
nie wypadłem źle, skoro niedługo potem 
zadzwonił telefon i dostałem informa-
cję, że mam zgłosić się do Krakowa – 
mówi Jarek. Tam uczestniczył w kolej-
nej inscenizacji, próbując się w roli, do 
której go przymierzano. Ma pan tę rolę 
– stwierdziła po chwili przesłuchująca 
kobieta. Na początku września Jarek 
pracował już na planie serialu krymi-

nalnego „W-11”. Wystąpi w odcinku pt. 
„Dramat rodzinny”, który ma być emi-
towany w TVN na przełomie paździer-
nika i listopada br. Nie znam dokładnie 

całego scenariusza, bo z moim udzia-
łem nakręcono tylko kilka scen. Pew-
nym jest, że mam romans z kobietą o 10 
lat starszą, uwikłany jestem też w jakąś 
kradzież pieniędzy. Poza tym, uczestni-
czę w bójce, po której mam podbite oko, 
a na koniec przychodzi mi zagrać trupa 
– wspomina Jarek. Właśnie wcielenie 

się w denata 
uważa za naj-
trudniejsze. 
M u s i a ł e m 
leżeć w bez-
ruchu oblany 
czerwonym 
barwnikiem 
około 20 minut, bo mężczyzna grający 
komisarza ciągle mylił tekst. Libiążanin 
na planie spędził 3,5 godziny i wspo-
mina to jako świetną przygodę i miłe 
doświadczenie. Gra przychodziła mu 
łatwo, często improwizował, bo twórcy 
scenariusza nie wymagali dosłownej re-
cytacji tekstu. Liczyła się naturalność. 
Zapytany o swoją filmową przyszłość 
Jarek odpowiada spokojnie: Mam z im-
presariatem „Stars” podpisaną umowę, 
więc być może coś dla nich jeszcze za-
gram. Mają moje dane, więc wypada mi 
czekać na kolejne propozycje. Chętnie 
przyjmę nowe telewizyjne wyzwania. 

Diego 

Gra w piłkarzyki nie może się równać z 
grą w serialu.

- CIEKAWOSTKI - 
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Elżbieta Matlak leczy zwierzęta już od 8 
lat. Aktualnie przyjmuje w przychodni przy 
ul. 11 Listopada w Libiążu. Dla niej praca 
to jednak coś więcej niż tylko zawód, to 

życiowa pasja. Pracę przenosi z gabinetu 
do domu, bo chorym zwierzęciem trzeba 
się często opiekować przez całą dobę. 
Nie potrafi powiedzieć ilu zwierzętom już 
pomogła, ale na pewno bardzo wielu.
- Ludzie przychodzą nie tylko ze swoimi 
ulubieńcami, ale bardzo często przynoszą 
mi także chore lub ranne dzikie zwierzęta, 
które wcześniej gdzieś znaleźli – mówi 
E. Matlak – Wtedy próbuję im pomóc, 
wyleczyć, podkarmić, a kiedy wracają do 
formy, zawsze wypuszczam je na wolność. 
Czasami są to bardzo trudne rozstania, bo 
przez ten długi czas rekonwalescencji z 
wieloma zwierzakami się zaprzyjaźniłam i 
nawzajem przywiązaliśmy się do siebie.
Tak też było ze sroczką Pelagią, która 
podczas trzech miesięcy przywiązała się 
nie tylko do swojej wybawicielki, ale 
także do całego domowego zwierzyńca 
pani doktor.
- Jadła z jednej miski nie tylko z moim 
psem, ale nawet z kotem – śmieje się pani 
weterynarz. – Była bardzo żywiołowa i 
zabawna, kiedy przychodziła ze mną do 
gabinetu, zawsze wyczekiwała na moment, 
kiedy klienci płacili za wizytę, wtedy 
podlatywała i zabierała pieniążki, bo jak 
wiemy w naturze sroczek leży uwielbienie 
dla wszelkich błyskotek. Trudno mi było się 
z nią rozstać, ale dzikie zwierzęta powinny 
żyć w swoim środowisku.

Oprócz sroki przez ręce pani doktor 
przewinęło się mnóstwo innych zwierząt. 
Były już m.in. sowy, kanie, jaskółki, 
perkoz, jenot, zając wychowany na butelce 
z pokarmem, jaszczurki, które wykluły 
się z jaj, tylko dlatego, że nagrzewała je 
żarówką.
- Przez całą ubiegłą zimę był w lecznicy 
jeż, który został wypuszczony wiosną na 
wolność – wspomina Elżbieta Matlak – W 
tej chwili też mam jeżyki, tyle że ptaszki, 
które wypadły z gniazd. W Libiążu jest ich 
sporo, jeżyki lubią się gnieździć wysoko 
w murach, więc tutaj upodobały sobie 
wieżowce.

W sezonie trafia do niej kilkanaście nowych 
zwierząt. Te dzikie po rekonwalescencji 
wracają do lasu, domowe, których nikt 
nie chce czasem zabiera do siebie na 
przechowanie, do czasu aż znajdzie im 
nowy dom. 
- W tej chwili mam do oddania kilka 
kotów, jeśli znajdą się odpowiedzialni 
ludzie, chcący przygarnąć zwierzaka, 
będę im bardzo wdzięczna – apeluje pani 
doktor. – Mówię odpowiedzialni, bo nie 
wszyscy tacy są. Niestety obok tych, 
którzy uwielbiają swoje pupile, są także i 
tacy, którzy są bezwzględni dla zwierząt. 
Trzymają je w bardzo złych warunkach, 
głodzą a nawet biją. Dlatego nawiązałam 
współpracę ze Strażą Miejską i każdy, 
kto zna takie przypadki zaniedbania lub 
znęcania, może nam o tym donieść, na 
pewno zareagujemy. Problemem jest także 
inna kwestia. Wiadomo jak trudną sprawą 
jest uśpić zwierzę, ale zawsze jest lżej, 
kiedy jest chore lub bardzo stare, natomiast 
zdarza się, że niektórzy ludzie przychodzą 
do mnie, chcąc uśpić zupełnie zdrowego 
zwierzaka, bo taką mają fanaberię. Na 
szczęście są to wyjątki, znam także i takich, 
którzy do zwierząt podchodzą z wielką 

miłością i oddaniem. Mam nadzieję, że ich 
jest więcej.
Warto pamiętać, że problem 
bezdomności zwierząt, wynika z naszej 
nieodpowiedzialności. Nie wolno puszczać 
zwierząt luzem i bez kagańca, bo wtedy 
wyłapują je odpowiednie służby.
- Wtedy ludzie często nie wiedzą, że tak się 
stało i  pies trafia do schroniska – mówi E. 
Matlak -  A tymczasem można go odebrać, 
niestety wiąże się to z kosztami i niektórzy 

bezlitośnie pozostawiają zwierzę na pastwę 
losu. Na szczęście świadomość ludzka w tej 
kwestii bardzo się poprawiła i w związku z 
tym bezdomność zwierząt na terenie gminy 
jest coraz mniejszym problemem.
Ze względu na to, że dzikie zwierzęta 
nadal trafiają do przychodni w dosyć dużej 
ilości, pani doktor wpadła na pomysł, 
aby założyć dla nich własne schronisko. 
Przez okres leczenia będą przebywały pod 
fachową opieką, aby potem wróciły na 
łono natury.
- Już dawno o tym myślałam – mówi 
Elżbieta Matlak – Niestety do tej pory 
nie miałam na to warunków. Teraz jest 
możliwość, aby zrealizować ten plan, mam 
nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie.
Pewne jest, że zwierzęta będą miały 
najlepszą opiekę. Szkoda, że tylko 
nielicznym udaje się pracować z taką pasją 
i poświęceniem.    
  Magdalena Duda

- KURIER LIBIĄSKI - KURIER LIBIĄSKI - KURIER LIBIĄSKI -

Z miłości do zwierząt

Nie dbają o swoje psy
Od początku roku szkolnego Straż Miejska w Libiążu prowadzi na terenie Gminy (szczególnie w rejonie szkół) działania 
mające na celu wyeliminowanie zjawiska wałęsających się psów oraz psów wypuszczanych przez właścicieli bez opieki. 
Przeprowadzono już trzy kontrole wspólnie z pracownikiem schroniska. Efektem tych działań jest schwytanie 8 psów 
biegających bez opieki. Cztery psy zostały oddane właścicielom, którzy zostali ukarani mandatami karnymi, a kolejne cztery 
zabrane zostały do schroniska. Jedna osoba została ukarana mandatem za zanieczyszczenie chodnika przez psa.
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„Wyśpisz się po śmierci” – usły-
szał Al Pacino w jednym z fil-
mów. Mnie nie chce się czekać, 
więc lubię od czasu do czasu 
poleżeć. Jakież było więc moje 
zdziwienie, kiedy nieprzytom-
nym (po kolejnej krótkiej nocy) 
krokiem idąc na niedzielną mszę 
świętą natknąłem się na wer-
salkę pośrodku osiedla. Ułożona 
starannie przy drodze kusiła 
bardzo, ale nie dałem się i wy-
brałem homilię. Uległem jednak 
dnia kolejnego, ale leżanki już nie 
było. Kiedy perspektywa sjesty 
na świeżym powietrzu zaczęła 
się oddalać, usłyszałem o zde-

zelowanym tapczanie na libiąskich górkach – nie-
daleko źródełka. Kto aż tak się poświęcił, by ulżyć 
strudzonym spacerami przechodniom i przygotował 
im miejsce na wypoczynek? Tego nie wiadomo – mu-
szę jednak, jako zmęczona i senna jednostka, chwy-
cić delikwenta za ucho i zganić za to, co zrobił/a. 
Jak można w tak ładne i naturalnie roślinne miejsce 
przytaszczyć zepsuty i brudny tapczan?! Przyzwoi-
tość nakazywałaby dołączyć przynajmniej narzutę, 
żeby się sprężyny w … plecy nie wbijały. Nie wspo-
mnę już o fotelach i małym stoliku na karty. A co, 
jeśli spacerowiczów nagle zaskoczy burza? Tapczan 
nawet nie jest otwierany, więc gdzie mają się biedni 
schronić przed ulewą? A czym przykryć w noc zde-
cydowanie przedślubną nieletni? Aż żal patrzeć, jak 
ktoś bezgustownie zaaranżował powstanie salonu 
między drzewami. Pomysł wyśmienity, ale myśli de-
koracyjnej zero. Napawa jednak optymizmem, że inni 
ludzie podchwycili pomysł i już wiją swoje gniazdka w 
okolicznych lasach. Co kawałek widać jak przywożą 
swoje rzeczy w czarnych workach. Zaskoczony je-
stem natomiast faktem, że nie boją się swojego do-
bytku tak zostawiać bez opieki w tych, często nawet 
nie zawiązanych, pakunkach. Nie chcę być gorszy od 
stęsknionych za łonem natury, więc sam rozpoczą-
łem dekorowanie swojego zakątka zieleni przy źró-
dełku. Fotel bujany, komplet sztućców i dwa obrazy 
już tam dostarczyłem, fortepian dociągnąłem na 
razie na Szybowcową. 

Dawid Chylaszek

 FELIETON - 

Widziane z balkonu 

Nastrojowy koncert
W ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej 
i Organowej 10 września w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w 
Libiążu wystąpił Cracow Brass Quintet. Tworzą go młodzi muzycy 
pracujący w Filharmonii Krakowskiej i Narodowej Orkiestrze 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach: Adam Szymczyk i 
Michał Warzecha - trąbki, Paweł Dziewoński - róg, Paweł Cieślak - 
puzon i Jakub Urbańczyk - tuba. Kwintet zaprezentował utwory z epoki 
renesansu, przez barok, aż do muzyki współczesnej. Były to zarówno 
transkrypcje znanych arcydzieł jak i mistrzowsko napisane utwory na 
kwintet blaszany. Koncert wzbogacały komentarze muzyczne Grażyny 
Brewińskiej.    Slavka

Sprzątanie Świata
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Rowerem przez gminę 
Na rowerze można jeździć o każdej po-
rze roku, gdziekolwiek tylko chcemy. 
Niektórzy rowerzyści to zapaleńcy, jeż-
dżący zawsze i wszędzie. Innym radość 
sprawiają choćby małe wycieczki, na 
przykład dojazdy do pracy lub na za-
kupy, takie chwile traktują jako chwilę 
relaksu. Każdy 
powód jest do-
bry, żeby wsiąść 
na rower. Dla-
czego ten śro-
dek lokomocji? 
Bo nie truje, nie 
hałasuje, nie 
zajmuje dużo 
miejsca, często 
można nim naj-
szybciej doje-
chać do wyzna-
czonego celu, 
jest ekonomicz-
ny, no i wpływa 
korzystnie na 
nasze zdrowie. 
Jesień i zima mogą być porami roku 
całkiem przyjaznymi dla rowerzystów. 
Trzeba się tylko odpowiednio 
przygotować do jazdy w  je-
siennej słocie i nadchodzących 
mrozach. Paradoksalnie zimą 
poruszanie się rowerem może 
być nawet przyjemniejsze niż 
jesienią: nie ma błota i kałuż, a 
rowerzyści nie muszą zmagać 
się z deszczem. Kiedy spadnie 
śnieg, nawierzchnia dróg robi 
się biała, dzięki czemu w dzień 
i w nocy rowerzysta jest znacz-
nie lepiej widoczny na jezdni. 
Nieuprzątnięty, ubity śnieg wy-
równuje dziury w nawierzchni 
i ułatwia na przykład wjazdy na 
krawężnik. Oczywiście, zdarzają 
się okresy sporych utrudnień, np. 
obfite opady śniegu lub nieprzy-
jemne gwałtowne roztopy i następują-
ce po nich mrozy, które paraliżują cały 
ruch na drogach, pokrywając je lodem 
- ale takich dni w zimie nie ma wiele.
Gmina Libiąż w całości położona jest 
na Wyżynie Śląskiej, do największych 
wzniesień należą: , Moczydłka (300 
m), Lipie (308 m), Jaworek (330 m), 
Karpiówka (313 m). Sołectwo Gromiec 
ulokowane jest na płaskim obszarze 
Kotliny Oświęcimskiej. Tak urozmai-
cony krajobraz sprzyja turystyce, także 
rowerowej.

- Szlak rowerowy w Libiążu został sfi-
nansowany w ramach gminnego pro-
gramu promującego zdrowy i trzeźwy 
tryb życia – mówi Jerzy Sabuda, peł-
nomocnik burmistrza ds. profilaktyki i 
przeciwdziałania uzależnieniom. 
Malownicza trasa wiodąca spod Urzę-
du Miejskiego aż na Groble Duży Staw, 

która wynosi około 
44,1 km, była spraw-
dzana przy okazji róż-
nych imprez zorgani-
zowanych przez Libią-
skie Centrum Kultury. 
Szlak jest oznaczony 
kolorem czerwonym, 
momentami łączy się 
ze szlakiem gminy 
Chrzanów (kolor zie-
lony) oraz gminy Ba-
bice (kolor niebieski). 
Na co dzień korzysta z 
niego wiele osób, nie-
którzy nawet nie zdają 
sobie sprawy z tego, że 
jeżdżą po wytyczonym 

szlaku, inni przeciwnie, sami testowali 
go już wiele razy.

- Mieszkamy w bardzo ładnej okolicy, 
jeżdżąc na rowerze najlepiej możemy 
się o tym przekonać. Trasa jest popro-
wadzona bardzo ciekawie, jest mnóstwo 
urozmaiceń, zjazdów i podjazdów, bo te-
ren temu sprzyja. Oczywiście nie musimy 
od razu przejeżdżać całej jej długości, 
wystarczy zacząć od krótkich spacerów 
i je systematycznie wydłużać. Warto też 
pamiętać o tym, żeby na taką wycieczkę 
odpowiednio się przygotować- zachęca 
miłośnik rowerów Bogdan Pilarczyk.

MD

Przebieg szlaku rowerowego w naszej 
gminie:
Urząd Miejski w Libiążu, ul. Działko-
wa - ul. Kopernika (0,4 km), ul. Żniwna 
(1,2 km), ul. Spokojna (1,9 km), most 
pod torami kolejowymi (3,6 km), tory 
kolejowe (5,2 km), droga Chełmek Dąb 
(6,7 km), pomnik Ofiar Faszyzmu (8,2 
km), ul. Łąkowa (8,8 km), ul. Wolności 
(9,7 km), ul. Jazdówka (9,9 km), ul. Ce-
gielniana (10,2 km), ul. Sielanki (11,2 
km), Grodzisko (12,1 km), ul. Krakow-
ska (12,9 km), ul. Krasickiego (13,2 
km), ul. Kolorowa (13,7 km), ul. Wa-
ryńskiego (14,7 km), ul. Stawowa (15,4 
km), Szyjki Zalew (16,3 km), Szyjki 
Czameckiego (17,2 km), szlak czerwo-
ny (18,3 km), kolonia (19 km), Gromiec 
ul. Nadwiślańska (19,9 km), ul. Stwosza 
(20,3 km), ul. Długa (20,5 km), Ziajki 
na Ostropolu (24,4 km), Bębenki ul. Łę-
gowa (26 km), ul. Piechurów (26,6 km), 
ul. Reymonta (29,1 km), ul. Piastów 
(30,2 km), ul. Struga (30,4 km), ul. Ka-
detów (31,3 km), ul. Krakowska/Gór-
ników (32,5 km), Góra Szybowcowa 
(34,8 km), Zagórze źródełko (36,1 km), 
ul. Lubomira (36,6 km), ul. Jaworowa 
(37,7 km), ul. Chrzanowska (39,1 km), 
Pomnik Partyzantów (40 km), ośrodek 
rekreacyjny (42,9 km), Groble Duży 
Staw (44,1 km).     
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Libiąskie Centrum Kultury 
zaprasza 

drużyny zakładowe, osiedlowe 
i podwórkowe do 

HALOWEJ LIGI PIŁKI 
NOŻNEJ

pod patronatem Starosty 
Powiatu Chrzanowskiego

i Burmistrza Libiąża

Zawody będą rozgrywane 
przez 10 kolejnych niedziel (od 
godz. 900) w okresie od połowy 

września do listopada w hali 
sportowej w Libiążu. 

Drużyny maksymalnie 10-
osobowe.

Wpisowe 200zł od drużyny. 

Szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu LCK (0-32) 

627-12-62
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Na boiskach…

Janina na 8, Nadwiślanin i Żarki na 9, 
Janina II na 5, a Żarki II na 3 miejscu. 
Tak aktualnie punktują drużyny z 
naszej gminy w odpowiednich ligach. 
Oto jak wypadły poszczególne teamy w 
ostatnich meczach.

GKS „Janina” Libiąż – Orzeł Piaski 
Wielkie 4:4 (2:0)

Mają czego żałować gracze Janiny, 
którzy prowadzili do 71 minuty 3:1, 
by ostatecznie tylko zremisować z 
Orłem. Pierwsze dwie bramki to asysty 
Grabowskiego i strzały Śleziaka. 
Goście zdobyli kontaktowego gola w 
55 minucie, ale dwie minuty później 
celnym strzałem odpowiedział 
Przebinda. Kiedy w dramatycznej 
końcówce przyjezdni wyrównali, piękną 
bramką na prowadzenie miejscowych 
wyprowadził Szkółka. Nie udało się 
jednak utrzymać dobrego wyniku, 
bo na 4 minuty przed końcem meczu 
piłkarze Orła ponownie wyrównali. 
Warto odnotować, że wraz z drużyną 

przyjezdnych do Libiąża zawitał 
trener Michał Królikowski – niegdyś 
szkoleniowiec Górnika Libiąż. 
 
Iskra Brzezinka – Nadwiślanin 
Gromiec 1:1 (1:1)

Obie drużyny miały szansę na 
rozstrzygnięcie meczu. W szeregach 
Gromca tuż przed końcowym 
gwizdkiem sytuacji „sam na sam” nie 
wykorzystał Załobodzy, natomiast 
gracze Iskry dwa razy groźnie 
strzelali, ale Księżarczyk nie dał się 
już po przerwie zaskoczyć. Wcześniej, 
pierwsi bramkę zdobyli miejscowi, ale 
szybko golem odpowiedział Adamczyk 
po podaniu Łukaszki. Nadwiślanin 
ostatnie 30 minut grał w 10 - tkę po tym 
jak Kania zobaczył czerwoną kartkę (za 
dwie żółte). 

SPRiN Regulice – LKS Żarki 3:1 
(0:1)

Nie udało się do końca meczu drużynie 
Żarek utrzymać dobrego wyniku z 
pierwszej połowy. Ekipa prowadzona 
przez Stanisława Dwornika wyszła 

na prowadzenie po strzale z 12 
metrów Bębenka, który otrzymał 
długie podanie od Sobkiewicza. 
Potem zamiast podwyższyć wynik za 
sprawą Gembołysia (pośpieszył się 
ze strzałem) lub ponownie Bębenka 
(strzelał zamiast dogrywać) drużyna 
przyjezdnych pozwoliła się zepchnąć 
do obrony, w wyniku czego ambitnie 
grający rywale strzelili trzy bramki. 
Najpierw przelobowano Poznańskiego, 
potem piłka zmyliła go wpadając po 
rykoszecie, a w końcówce sam nie 
utrzymał jej w rękach, więc ta znalazła 
się w siatce.  

Ruch II Młoszowa - Janina II Libiąż 
1:1 (1:1)

Trzeci remis zanotowały rezerwy Janiny 
w swoim piątym meczu. Pierwsza 
połowa to nieznaczna przewaga 
libiążan, co zwieńczone został celnym 
strzałem z głowy Michała Armatysa, 
natomiast w drugiej części lepsi byli 
gospodarze. Szans na poprawę wyniku 
nie brakowało, m.in. strzelec bramki dla 
Libiąża mógł poprawić swoje konto, ale 
z 4 metrów trafił w bramkarza. 

Na podium
Znakomicie spisała się Renata Kumor w biegu ulicznym o 
Puchar Prezydenta Oświęcimia, który rozegrano 2 września 
z okazji święta miasta. Impreza o międzynarodowej obsadzie 
zgromadziła na starcie 207 zawodników, a wśród nich wielu 
znanych biegaczy z Polski, Bułgarii, Belgii, Kenii, Czech 
i Słowacji. Najszybciej dystans 15 km pokonał Kenijczyk 
Komen Joel. Reprezentantka Libiąża Renata Kumor, 
uzyskując na mecie czas 1 h 21 min i 8 s, stanęła na trzecim 
stopniu podium w kategorii K 40.   Slavka

Z piasku do hali

Już niedługo siatkarze GKS „Jani-
na” Libiąż zainaugurują nowy sezon 
halowych rozgrywek. Pożegnaniem 
zawodników z tegoroczną piłką pla-
żową był Finał Mistrzostw Małopol-
ski seniorów zorganizowany na libią-
skim piasku. Z rywalizacji zwycięsko 
wyszli siatkarze z Krakowa, Sławo-
mir Marzec i Waldemar Mormon, na 
drugim miejscu uplasowali się Adam 
Księżny i Jakub Dziadoń (Opatkowi-
ca), a  na trzecim zawodnicy repre-
zentujący gospodarzy Maciej Klimas  
i Kamil Wojtas. Drużyna „Janiny” w 
nadchodzącym sezonie niestety nie 
wystartuje w rozgrywkach III ligi 

małopolskiej. Ze względu na wielkie 
ubytki w naszej kadrze zdecydowa-
liśmy oprzeć skład na młodzieży i 
ogrywać ją w IV lidze – tłumaczy po-
wody decyzji trener Mateusz Drabik. 
Pierwszy mecz sezonu zaplanowano 
na 23 września o godz. 1700. 
Z kadry ubyli: Tomasz Wasilkowski 
(powrót do AZS Gliwice), Michał 
Zając (powrót do MKS Poręba), Ja-
cek Kaperek i Łukasz Niedzielski 
(powrót do AZS Katowice), Jarosław 
Sibielak (powrót do MCKiS Jaworz-
no), Adrian Kawalec (służba wojsko-
wa), Maciej Klimas (wypożyczenie 
do Wandy Kraków), Tomasz Nierz-
wicki (wypożyczenie do Wawelu 
Kraków), Mateusz Śmigacz (policja), 
Miłosz Gąsiorek (MCKiS Jaworzno), 

Michał Matyja (testowany w Kazi-
mierzu Płomień Sosnowiec).

Oprócz seniorów do rozgrywek zgło-
szono także drużynę juniorów star-
szych. Mamy wielu utalentowanych 
wychowanków i na takich będziemy 
stawiać – kontynuuje trener. Takim 
jest chociażby uczeń 3 klasy gimna-
zjum Konrad Świerzowicz, członek 
kadry województwa małopolskiego, 
który w październiku br. wyjeżdża 
na turniej „Nadziei Olimpijskich” 
do Milicza. Miejmy nadzieje, że już 
niedługo skład „Janiny” będzie usta-
bilizowany i pomoże to w walce o 
powrót do III ligi. 

Diego
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Piraci z Karaibów: 
Skrzynia Umarlaka
produkcja: USA  2006     
gatunek: przygodowy
czas trwania: 150 min.
Seanse w Ale! Kino:
Od 22.09. do 24.09.  
godz. 1900

Cena biletu: 10 zł

Dżungla
produkcja: USA  2006     
gatunek: animacja
czas trwania: 94 min.
Seanse w Ale! Kino:
Od 29.09. do 01.10.  
godz. 1600

Cena biletu: 10 zł

Kurier Libiąski
Informator Gminny

Wydawca: Libiąskie Centrum 
Kultury 
Adres: ul. Górnicza 1, 32-590 
Libiąż, tel. 0-32 627 3708, 032 
627 3710, fax: 032 624 2060
e-mail: 
kurier_libiaski@interia.pl
Redaktor naczelny: 
Paweł Salawa
 Zespół redakcyjny:
Agnieszka Kopacz (red. 
prowadzący),  Magdalena Duda, 
Dawid Chylaszek, Katarzyna 
Nicieja 
Współpraca: Wydział Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Libiążu, 
„Fotoexpress”  L. Tworzydło 
(Libiąż ul. Głowackiego 8), Anna 
Kowal.
Skład: Przemysław Woszczyna
Druk: Prodruk Katowice
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do dokonywania zmian i skracania 
tekstów. Materiałów niezamówio-
nych redakcja nie zwraca. Za treść 
ogłoszeń, reklam i listów redakcja 
nie odpowiada.
Ogłoszenia i reklamy przyjmowa-
ne sa w Libiąskim Centrym Kul-
tury w pokoju nr 7 codziennie w 
godzinach 7:00-15:00.

Skok przez płot
produkcja: USA  2006     
gatunek: animacja
czas trwania: 83 min.
Seanse w Ale! Kino:
Od 06.10. do 08.10.  
godz. 1600

Cena biletu: 10 zł

Studiuj w Oświęcimiu!!
 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWO-
DOWA w Oświęcimiu (jedyna Państwowa 
Uczelnia Wyższa mająca siedzibę w naszym 
regionie) ogłosiła nabór uzupełniający kandy-
datów na 3 – letnie studia licencjackie. Do 22 
września można logować się na stronie uczel-
ni i dokonać rejestracji wybierając kierunek 
i specjalność, którą będzie można studiować 
w oświęcimskiej uczelni od jesieni. Przypo-
minamy, że studia stacjonarne w PWSZ są 
nieodpłatne. Opłata za semestr na studiach 
niestacjonarnych wynosi 1450 zł. Wykaz kie-
runków i specjalności, na które odbywa się 
dodatkowa rekrutacja w roku akademickim 
2006/2007:
TRYB STACJONARNY (studia dzienne, 
nieodpłatne):
Kierunek: Filologia
Specjalności: filologia rosyjska oraz filologia 
germańska
Kierunek: Politologia
Specjalność: integracja europejska 
Kierunek: Zarządzanie i Marketing
Specjalności: zarządzanie administracją 
publiczną oraz zarządzanie kulturą i oświatą

TRYB NIESTACJONARNY (studia zaoczne, 
odpłatne):
Kierunek: Filologia
Specjalności: filologia rosyjska oraz filologia 
germańska
Kierunek: Politologia
Specjalności: integracja europejska oraz 
międzynarodowe stosunki polityczne
Kierunek: Zarządzanie i Marketing
Specjalności: zarządzanie administracją 
publiczną oraz zarządzanie kulturą i oświatą

Koncert młodzieżowy
Libiąskie Centrum Kultury i Stowarzy-
szenie Rodzina Kolpinga z Chełmka 
zapraszają na koncerty zespołów mło-
dzieżowych 23 września 2006 roku od 
godz. 15:00 przy LCK. Zagrają „PCK” 
z Jaworzna, „Kid A” z Metkowa, „Volt 
Face” z Oświęcimia i „Kontrkultura z 
Krakowa. Imprezie towarzyszyć będzie 
aukcja prac plastycznych i zbiórka pie-
niędzy na leczenie Kingi Huczek chorej 
na wodogłowie i przepuklinę oponowo 
– rdzeniową. 

Kurs Tańca Towarzyskiego
dla początkujących

W programie: Tańce latyno-amerykańskie
                       Tańce standardowe

Czas trwania: I stopień / 5 spotkań x 1,5 
godz. / istnieje możliwość kontynuacji II, 
III... stopień /

Rozpoczęcie kursu:  24.09.2006 /niedziela/  
godz. 19.00

Sala baletowa LCK, Libiąż, ul. Górnicza 1

Cena: 90 zł / od pary

Informacje pod nr tel. 606/345-503

Udane wakacje w Libiążu

Tegoroczny sezon letni w gminie Libiąż 
podsumowało Libiąskie Centrum Kultury 
jako najbardziej udany w ostatnich 
latach. Sprzyjająca pogoda pozwoliła 
przeprowadzić niemal wszystkie 
zaplanowane imprezy plenerowe, 
składające się na ofertę kulturalną 
i sportowo – rekreacyjną podczas 
wakacji. Obok zajęć świetlicowych, 
bibliotekarskich czy plastycznych 
LCK najmocniej stawia od kilku lat na 
aktywność w terenie, czego przykładem 
jest cykl „Wesołych Podwórek” 
– plenerowych imprez prowadzonych 
przez instruktorów LCK w miejscach, 
gdzie nie ma stałej bazy kulturalnej i 
codziennych zajęć. W lipcu i sierpniu 
bawiły się i konkurowały dzieci w 
Kosówkach, na Osiedlu Górniczym, na 
placu zabaw pod Jaworem, przy OSP 
w Libiążu, w Moczydle i Szyjkach. 
Przez całe wakacje systematyczne 
zajęcia plenerowe prowadzono na Placu 
Słonecznym (w każdą środę) z udanym 
finałem 2 września, gdy we wspólnych 
grach, zabawach i konkursach wzięło 
udział ok. 200 dzieci. Wakacyjnym 
szlagierem LCK okazał się pomysł 
„Letniej Galerii Tańca” – cyklu 
spotkań tanecznych w Parku Młodości, 
które znakomicie poprowadził Jacek 
Kremem, instruktor znany już od lat 
daleko poza granicami Libiąża. W 
ofercie sportowo – rekreacyjnej znalazły 
się turnieje piłkarskie, streetballa, 
pływackie, siatkówki plażowej, a 
także rajd rowerowy i turniej tenisowy. 
Nie zabrakło koncertów muzycznych 
– na jedynej w swoim rodzaju „Scenie 
Pod Spadochronem” zagrały zespoły 
młodzieżowe „KID A” i „BJCH”, a w 
ramach Festiwalu Muzyki kameralnej w 
Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego 
wystąpiła grupa Cracow Brass Quintet 
(z muzyką symfoniczną). Lato to 
głównie czas relaksu i zabaw w wodzie 
– w tym roku LCK przygotowało basen 
i brodzik w MORS przy ul. Piłsudskiego 
już w czerwcu, a dzięki dobrej aurze 
frekwencja w sezonie okazała się 
rekordowa (11.233 osoby – a w ub. r. 
5.130). .. W sumie tego lata – nie licząc 
udanych imprez masowych z okazji Dni 
Libiąża i Dożynek Gminnych w Żarkach 
– z oferty LCK skorzystało ponad 2.600 
osób (w ub. r. ok. 2.200). To znakomity 
rok dla Libiążan (i wielu gości z 
zewnątrz gminy), świadczący o trafnej 
ofercie i dobrej organizacji wakacyjnych 
wydarzeń. Jesień i kolejne miesiące 
zapowiadają się równie atrakcyjnie!
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ZAKOŃCZENIE LETNIEJ GALERII TAŃCA

Wystawa prac plastycznych
Owoce wakacyjnych zajęć świetlicowych 
można było podziwiać w galerii 
Libiąskiego Centrum Kultury. Otwarcie 

wystawy 2 września zainaugurowało 
cykl imprez wieńczących tegoroczne 
wakacje. Prezentowane prace wykonały 
dzieci w Kosówkach, Gromcu, Żarkach, 

a także uczestnicy spotkań w Bibliotece 
Głównej i warsztatów plastycznych w 
LCK.
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Znajomość języka obcego to w dzisiejszych 
czasach podstawa – zwykło się mówić. 
Liczba osób wyjeżdżających za granicę ciągle 
wzrasta, nie dziwi więc stale rosnący popyt 
na lekcje języków obcych. O libiąskiej szkole 
języka „Leader” rozmawiamy z Panią Elżbietą 
Wronką, jej założycielką,  nauczycielem, 
egzaminatorem i tłumaczem przysięgłym 
języka angielskiego.  

Kurier Libiąski: Kiedy zainteresował Panią 
język angielski? 
Elżbieta Wronka: W szkole podstawowej. 
Wtedy po raz pierwszy uczestniczyłam w 
kursie języka angielskiego. Były to zajęcia 
dodatkowe, bo w szkołach uczono tylko języka 
rosyjskiego. Później w liceum w Chrzanowie 
miałam bardzo dobrą panią profesor i to chyba 
dzięki niej dzisiaj jestem zawodowo tym, kim 
jestem.
KL: Czy można powiedzieć, że zna Pani 
angielski perfekcyjnie? 
E.W: Nie odważyłabym się tak powiedzieć. 
Jako nauczyciel, tłumacz i pasjonat języka 
angielskiego potrafię się w tym języku bardzo 
dobrze komunikować, znam rządzące nim 
reguły i zasady, ale język to żywy organizm. 
Ciągle się rozwija, zmienia i ewoluuje, a co za 
tym idzie - wymaga ciągłego doskonalenia.
KL: Jak działa szkoła „Leader”? 
E.W: Rozpoczynamy trzeci rok działalności. 
Mamy dwa typy kursów: standardowy i 
intensywny. Zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu w grupach do ośmiu lub do 
dwunastu osób. Prowadzimy także kursy dla 
maturzystów, różnych grup zawodowych, a 
także dla osób wyjeżdżających do pracy za 
granicę. Ponadto uczestnicy kursów biorą 

udział w konwersacjach prowadzonych 
przez native speakerów. Szkoła ma również 
możliwość korzystania z sali multimedialnej 
oraz pracowni komputerowej. Posiada 
bibliotekę, z której korzystają zarówno 
nauczyciele jak i uczniowie. Oprócz języka 
angielskiego w ofercie szkoły są także języki: 
niemiecki, francuski, włoski, hiszpański. 
Skierowana jest zarówno do dzieci od 6 roku 
życia, jak i do dorosłych.
Oferta „Leadera” obejmuje również 
tłumaczenia przysięgłe, konsekutywne, 
symultaniczne. W tym zakresie wykonujemy 
usługi zarówno dla osób indywidualnych jak 
i dla firm.
KL: Kto pomaga Pani realizować program 
zajęć ?
E.W: Zatrudniam polskich lektorów i native 
speakerów. Szkoła jest objęta patronatem 
metodycznym Express Publishing, co nakłada 
pewne zobowiązania, przede wszystkim w 
odniesieniu do kadry nauczycieli. Wszyscy 
muszą posiadać pełne kwalifikacje jak również 
uczestniczyć w warsztatach metodycznych. 
KL: A skąd pomysł na taką nazwę szkoły?
E.W: Chciałam, aby była to nazwa angielska, 

jednocześnie zrozumiała w języku polskim 
i wpadająca w ucho. Czy się udało? Mam 
nadzieję, że tak. Ale to przecież nie nazwa 
stanowi o powodzeniu. Na to, by nazwa 
wywoływała pozytywne skojarzenia trzeba 
zapracować. 
KL: Czy „Leader” działa tylko w Libiążu? 
E.W: W tym roku otwieramy filię w Chełmku 
. Zostało to podyktowane dużą ilością 
uczniów z Chełmka biorących udział w 
naszych zajęciach. W ten sposób wychodzimy 
naprzeciw ich oczekiwaniom. 
KL: A jak Pani ocenia znajomość języka 
angielskiego wśród mieszkańców naszej 
gminy? 
E.W: Uważam, że jest coraz lepsza. Wielu 
młodych ludzi nie ustępuje poziomem 
swoim rówieśnikom z innych miast. Wzrasta 
świadomość i potrzeba uczenia się języków 
obcych. Dobre możliwości budowania 
kompetencji językowych dają zarówno zajęcia 
w szkołach publicznych jak również oferty 
szkół takich jak Leader. Trochę wytrwałości 
i zapału, a można osiągnąć zaplanowany 
sukces.

Rozmawiał: Diego

Kurs dla maturzystów od 65 zł !!!

Na pozytywne skojarzenia  trzeba zapracować

Konkursami i zabawami przy-
gotowanymi przez LCK na Pla-
cu Słonecznym najmłodsi roz-
stali się z tegorocznymi waka-
cjami. Na początek uczestnicy 
zagrali w zbijanego, a następnie 
wzięli udział w zmaganiach o 

nagrody. Maluchy na wielkiej 
kartce papieru przystąpiły do 
konkursu rysunkowego o te-
matyce wakacyjnej. Chłopcy 
parami konkurowali w prze-
ciąganiu liny, a dziewczynki 
rywalizowały w wyścigach 

na dużej gumowej piłce. Naj-
większym zainteresowaniem 
cieszyły się jednak pierwsze w 
historii Libiąża, a może nawet 
i całego świata, mistrzostwa w 
rzucie miotłą w dal.   

PS

„Pożegnanie lata”

- tekst promocyjny -


