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- DNI LIBIĄŻA -

Święto kopalni i gminy

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w cechowni ZG „Janina” zainaugurowała obchody Dni Libiąża i Jubileuszu
100 – lecia największego w naszej gminie zakładu pracy.
Radni nadali tytuł Honorowego Obywatela Libiąża prezesowi zarządu PKE S.A. Janowi Kurpowi oraz podjęli
uchwałę w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu
– „Park Janiny”. Sesja stała się również okazją do przedstawienia planów związanych ze wzrostem produkcji i
zatrudnienia w kopalni. - W tym roku przyjętych do pracy może być nawet o 140 osób więcej niż odchodzących
na emeryturę – mówił Andrzej Szymkiewicz prezes PKW. Prezes zapewniał także, że węgla w libiąskim zakładzie nie brakuje, jego odbiorców również. Stąd plany odnowienia wzrostu produkcji o 3mln
ton. O roli kopalni w rozwoju całej gminy mówił Burmistrz Tadeusz Arkit :
- „Janina” to nadal najważniejszy dla Libiąża zakład, który ma szansę rozwoju dzięki odważnym i
roztropnym przeobrażeniom w ostatnich latach, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu kapitałowemu
Południowego Koncernu Energetycznego S.A.- podkreślił Burmistrz - Stabilizacja i szansa na rozwój
kopalni nie były by możliwe bez odważnych decyzji, które doprowadziły do powstania PKW.S.A. Odpowiedzialność za tę decyzję, za cały proces modernizacji libiąskiego górnictwa, a w efekcie powstanie
PKW, w strukturach którego znalazła się „Janina” wziął na siebie prezes PKE Jan Kurp. Poza dojrzałymi gospodarczymi decyzjami podkreślić należy wysiłek, który włożył prezes Kurp w negocjacje z
załogami kopalni… Efekty tych decyzji oraz ich waga są dla libiąskiej społeczności nie do przecenienia
– uzasadnił uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Libiąż.

Niezwykła msza

W niedzielę na stadionie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
im. Solidarności 1980 odbyła się plenerowa msza święta z okazji Dni Libiąża i 100-lecia Kopalni „Janina” w intencji mieszkańców gminy Libiąż, pod przewodnictwem proboszcza parafii
pw. Św. Barbary Stanisława Pasternaka. W uroczystości udział
wzięli m.in. parlamentarzyści Beata Szydło i Janusz Chwierut, a
także senator Piotra Boroń, władze Południowego Koncernu Węglowego S.A. z prezesem Andrzejem Szymkiewiczem, dyrektorzy Zakładu Górniczego „Janina”, władze samorządowe na czele
z Burmistrzem Libiąża Tadeuszem Arkitem i przewodniczącym
Rady Miejskiej Stanisławem Bigajem, oraz przedstawiciele samorządu województwa, powiatu i sąsiednich gmin, reprezentacje
instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Nabożeństwo
uświetnił występ orkiestry górniczej ZG Janina i chóru Canticoum Canticorum. W tej niezwykłej mszy świętej uczestniczyło ok.
1500 wiernych.
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Jan Kurp (drugi z lewej) tytuł Honorowego Obywatela
Libiąża odebrał osobiście podczas sobotnich obchodów
Dni Libiąża na Stadionie MORS.

Jan Kurp - prezes zarządu, dyrektor generalny
PKE S.A., w skład którego wchodzi PKW S.A.
skupiający dwie kopalnie: „ Janina” i „Sobieski”.
Pracę zawodową rozpoczął w 1973 roku w Zespole
Elektrowni Jaworzno jako inspektor nadzoru kotłów. W 1988 roku objął stanowisko dyrektora generalnego Elektrowni Jaworzno III. W maju 2000
roku Minister Skarbu Państwa powołał go na stanowisko Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA i powierzył mu obowiązki
związane z utworzeniem i organizacją tej firmy.
W efekcie doszło do szybkiej konsolidacji ośmiu
elektrowni i elektrociepłowni z południa Polski.
Dziś PKE SA jest największą firmą energetyczną
w Polsce.


- WIEŚCI Z GMINY Nowe pracownie komputerowe
W ramach projektu współfinansowanego
przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół w 2006r.” trzy gminne szkoły: SP nr 2, SP nr 4 z oddziałami
integracyjnymi, oraz ZSP w Gromcu
zostały wyposażone w: wideoprojektor
skanera, drukarkę sieciową i komputer
przenośny. Podstawą otrzymania tych
sprzętów było wypełnienie deklaracji
przystąpienia do projektu, odpowiednie
przygotowanie techniczne pomieszczenia pracowni oraz szkolenia nauczycieli
prowadzących zajęcia informatyczne.
Planowany termin wyposażenia pracowni komputerowych w wymienionych placówkach został wyznaczony do
30.06.2007r.

Zajęcia pozalekcyjne
W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” gmina Libiąż
otrzymała wnioskowaną kwotę dotacji
w wysokości 14 596zł. W imieniu szkół
wniosek złożył Miejski Zespól Administracyjny w Libiążu. Dotacja zostanie
przeznaczona na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które biorą udział
w programie. Są to placówki: SP nr 2,
SP nr 3, SP nr 4 z oddziałami integracyjnymi, Gimnazjum nr 1 SP w Żarkach.
Zajęcia pozalekcyjne z otrzymanej dotacji realizowane będą w terminie od
6.08.2007 do 30.11.2007r. Będą to m.in.
zajęcia koła sportowego, plastycznego,
teatralnego, przedsiębiorczości. Rodzaje
zajęć zostały wybrane przez uczniów.

Warszawskich, Uniwersytet Warszawski
oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Naukowcy o Centrum

Przykład zagospodarowania przestrzennego Libiąża wykorzystany został przez
pracownika Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej Pana mgr inż.
arch. Andrzeja Zastawnika podczas
XI Międzynarodowej Konferencji
Naukowej IPU – WA PK, która odbyła
się w dniach 25-26 maja br. pod hasłem
„Mieszkać w mieście”. Architekt poruszył tematy rozwoju historycznego oraz
społeczno-ekonomicznego Libiąża. W
opracowywaniu materiałów A. Zastawnik posłużył się pracą dyplomową nt.
Centrum Miasta Burmistrza Libiąża Tadeusza Arkita. W pracy czytamy: „…w
pierwszych demokratycznych wyborach,
poczyniono szereg kroków zmierzających
do zdecydowanego kreowania miejskości
Libiąża i jego przestrzennej integracji.
Po pierwsze zrodziła się idea budowy w
dzielnicy śródmiejskiej Flagówka nowego centrum miasta…”
W dalszej części opracowania architekt opisuje kolejne poczynania (proces uchwałodawczy, przygotowywanie
niezbędnych dokumentacji) samorządu
zmierzające do budowy nowego centrum miasta podkreślając zdecydowanie,
że „Libiąż jest miastem konsekwentnie
zmierzającym do realizacji idei wybudowania nowego Centrum… Wyniki kolejnych wyborów do władz miasta wskazują jak widać, że pomysł spotykał się z
aprobatą większości mieszkańców…”

Środki na letni wypoczynek

III Ogólnopolska Konferencja
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs
Samorządowa
Burmistrz Tadeusz Arkit wziął udział w
Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej, która odbyła się pod hasłem „Jak finansować infrastrukturę miast i gmin”.
W programie spotkania znalazł się panel
dyskusyjny „Międzygminne związki komunalne instrumentem realizacji lokalnych inwestycji infrastrukturalnych”,
w którym Burmistrz Libiąża podzielił
się swoimi doświadczeniami z Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża i
Trzebini „Gospodarka Komunalna”.
Konferencja została zorganizowana
przez Federację Regionalnych Związków
Gmin i Powiatów RP, Zarząd Targów


ofert dotyczący dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż w 2007
r. Uchwaloną w budżecie przez Radę
Miejską kwotę 20 tys. złotych podzielono następująco:
Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w
Libiążu – 4.500,- zł.
Parafia Św. Barbary – 9.500,- zł.
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku
Sportowym w Chrzanowie – 500,- zł.
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec
Libiąż – 2.500,- zł.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Żak” – 3.000,-zł.

Aneks do porozumienia
Burmistrz Libiąża podpisał 11 czerwca
Aneks do Porozumienia z firmą „Krokus” Sp z o.o. w Poznaniu, zwiększający
udziały stron w realizacji wspólnej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa Skrzyżowania ul. Chrzanowskiej i ul. Rouvroy wraz z modernizacją ul. Rouvroy w
Libiążu”. Nakłady na realizację zadania
– 750 000 zł. Firma „Krokus” pokrywa
60% kosztów robót budowlanych, czyli
450 000 zł. Pozostałe koszty obciążają budżet Gminy. Pełna dokumentacja,
również finansowana przez „Krokus”,
winna zostać przekazana do Gminy w
lipcu, wówczas będzie można rozpocząć
procedurę przetargową. Zadanie winno
być zrealizowane do końca tego roku.

„Zielone Szkoły”
Gmina Libiąż wystąpiła z wnioskiem
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie o dofinansowanie wyjazdów
śródrocznych
dzieci
i młodzieży
na tzw. „Zielone Szkoły”. Uchwałą
WFOŚiGW została przyjęta dotacja
w wysokości 19.435 zł stanowiąca
25% kosztów zadania pn. „Zielona
Szkoła”. Przekazanie środków przez
Fundusz nastąpi po ostatecznym r
ozliczeniu Gminy z w/w zadania. W
2007 r. z wyjazdów na „Zielone Szkoły”
skorzysta ogółem ok. 104 uczniów
ze szkół podstawowych. Młodzież
będzie przebywać głównie na terenach
nadmorskich.

Wakacje dla najuboższych
Jedenaścioro dzieci z najuboższych
rodzin zamieszkujących naszą gminę
pojedzie na dwutygodniową kolonię w
Bobowej w okresie od 06.08 – 19.08
br. Ich pobyt wypoczynkowy w całości
sfinansowało Kuratorium Oświaty w
Krakowie w ramach zadania polegającego na organizacji wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Kwalifikacji dzieci dokonał Ośrodek Pomocy Społecznej we współudziale dyrektorów szkół.

Dyżury Radnych Powiatowych

Uprzejmie informujemy, iż Radni
Powiatowi (Jan Pająk, Tadeusz Zimny, Krzysztof Kozik, Sławomir Luboń) dyżurują w każdy poniedziałek
od godz. 14.00 do 15.00 w Biurze
Rady Miejskiej pok. 112 Urzędu
Miejskiego w Libiążu.
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- WIEŚCI Z GMINY -

Żarczanie wybrali

Nowym sołtysem Żarek został Antoni Skupień, który wygrał z piastującym tę
funkcję od 12 lat Tadeuszem Bogaczem 7 głosami. Do wyborów przystąpiło 668
osób z 3004 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Antoni Skupień - 54- letni emerytowany górnik. Od 30 lat mieszka w Żarkach z żoną
Stanisławą. Ma dwie córki.
- Jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie
sołectwa. Wspólnymi siłami chciałbym rozwiązać kilka problemów, z którymi borykają się
mieszkańcy naszej wsi. Jednym z nich jest niewystarczające odwodnienie Żarek, kolejna
sprawa to koszenie rowów oraz korytka, których brakuje jeszcze na niektórych ulicach. Innym poważnym problemem ciągnącym się latami jest brak asfaltu na ul. Podleśnej. Chcę
zwrócić się do mieszkańców tej ulicy i zachęcić do porozumienia w kwestii położenia tam
asfaltu. Myślę, że należy również zwrócić większą uwagę na żarecką młodzież, która potrzebuje wsparcia, przewodnika, który pokaże im jak można pożytecznie zagospodarować
wolny czas. Chciałbym, żeby moja współpraca z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w
kwestii rozwiązania tych problemów i innych była oparta na szczerej, z pewnością nie raz
bolesnej rozmowie, ale zawsze dążącej do kompromisu. Jako radny znam ograniczenia finansowe gminnego budżetu i związane
z nimi problemy władz gminy. – zapowiada A. Skupień.
Mieszkańcy Żarek na zebraniu wiejskim wybrali sześciu członków Rady Sołeckiej. Zostali nimi Stanisław Drabiec, Wiesław
Kosowski, Eugeniusz Grudzień, Stanisław Lichota, Bogdan Paliwoda i Józef Bębenek. 				
AK

Rewitalizacja Libiąża

Podsumowanie konsultacji społecznych nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Libiąża
było tematem zorganizowanego 18 czerwca spotkania w Libiąskim Centrum Kultury. O
podejściu do kwestii „odnowy miasta” w tym etapie programowania mówił dr hab. inż.
arch. Aleksander Noworól. Opracowany dokument określi kierunki rozwoju Libiąża, pełnił
będzie funkcję strategii określającej działania o charakterze przestrzennym, społecznym
i gospodarczym. Program ten powstaje w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, a obejmuje już rozpoczęte projekty Centrum Miasta i kanalizacji, a także
zgłoszone dodatkowo wnioski o budowę sali gimnastycznej przy Alei Jana Pawła II,
rewitalizacje terenów Ruchu II i składowiska odpadów górniczych przy ul. Krakowskiej,
modernizacje ośrodka MORS im. Solidarności przy ul. Piłsudskiego oraz termorenowacje
placówek oświatowych. Kwintesencją spotkania były konsultacje projektów w aspekcie
wprowadzenie ich do Programu Rewitalizacji.			
PS

Nowa instytucja
Od 1 czerwca 2007 r. libiąska biblioteka została wpisana do
rejestru instytucji kulturalnych w gminie jako samodzielna instytucja pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna. Na
temat zmian i nowych planów związanych z odłączeniem
biblioteki rozmawiamy z jej nowym dyrektorem- Anetą
Gwóźdż –dotychczas wieloletnią kierowniczką Działu Merytorycznego LCK.
KL: Czy zmiana statusu biblioteki
będzie odczuwalna przez jej użytkowników?
A.G: - Biblioteka od 1995 roku działała w strukturach LCK, teraz jest
samodzielną instytucją, ale czytelnicy z pewnością nie odczują żadnych
zmian w dostępie do księgozbiorów.
Jako odrębna instytucja publiczna
biblioteka będzie miała teraz większe
możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych. Już został zrealizowany jednen projekt na dofinansowanie zakupu książek przygotowany jeszcze przez LCK. Księgozbiory biblioteki głównej oraz
jej filii zostaną wzbogacone do końca tego roku. Oprócz działalności zwianej z czytelnictwem chciałabym poszerzyć działalność kulturalną. Planujemy przyłączyć się do akcji ”Cała
Polska czyta dzieciom”, poza tym będziemy organizować konKurier Libiąski nr 24 2007

kursy literackie, spotkania artystyczne, akcje upowszechniające czytelnictwo. Zamierzam także uruchomić galerię gdzie
będą organizowane wystawy, przeglądy, konkursy dla dzieci
i młodzieży. Kolejną sprawą jest program „Ikonka”, który realizuje biblioteka główna poprzez udostępnienie czytelnikom
trzech stanowisk komputerowych. Chcemy objąć programem
filie w Żarkach i Gromcu.
Jakie problemy mogą pojawić się w pierwszych dniach
funkcjonowania nowej instytucji?
- Jeżeli chodzi o działalność kulturalną biblioteki to myślę, że
po 12 latach pracy w Libiąskim Centrum Kultury nic mnie nie
zaskoczy. Natomiast w kwestiach związanych z samym bibliotekarstwem muszę poznać jeszcze wiele zagadnień.
Czy przewidywane są także zmiany infrastrukturalne ?
-Priorytetem na przyszłe lata jest remont pomieszczenia filii
w Gromcu oraz modernizacja biblioteki przy ul. Górniczej w
Libiążu.
Jak teraz będzie wyglądać współpraca biblioteki – z lokalnymi organizacjami i instytucjami?
- Będziemy kontynuować i zacieśniać współpracę z placówkami oświatowymi oraz organizacjami działającymi na terenie
gminy, zwłaszcza zrzeKomunikat!
szającymi młodzież.
W
związku
z inwentaryzacją zbioOczywiście naszym
rów
Biblioteka
Główna w Libiążu
głównym partnerem
przy
ul.
Górniczej
będzie nieczynna
działalności kulturaldo
dnia
31
lipca.
nej będzie LCK. AK


- KURIER LIBIĄSKI Nowy komendant libiąskiej policji

Nadkomisarz Grzegorz Józefik z dniem 1 czerwca
br. został nowym komendantem Komisariatu Policji w Libiążu. Absolwent Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, którą ukończył z wyróżnieniem. Obecnie mieszka w Filipowicach w gminie
Krzeszowice. Od 1992 roku pracuje w Komendzie
Powiatowej Policji w Chrzanowie. Podczas swojego 15- letniego stażu zajmował stanowiska kierownicze w pionie kryminalnym oraz sekcji dochodzeniowo – śledczej. W 2003 roku został naczelnikiem
tej sekcji. Komendant jest w szczególności pasjonatem zagadnień dotyczących
zwalczania fałszerstwa pieniędzy. Poza tym interesuje się piłką nożną i sportami
ekstremalnymi. Jego uwagę przyciągają: motocykle, paralotnie, spływy kajakowe.Zwiększenie bezpieczeństwa w gminie oraz poprawa wizerunku libiąskiej policji są głównymi celami nadkomisarza Józefika. - Chciałbym również zacieśnić
współpracę z samorządem terytorialnym i przede wszystkim poprawić warunki
pracy pracowników komisariatu. Władze Libiąża przyznały nam 8 tys. złotych,
które przeznaczymy na remont szatni, szafek ubraniowych i może uda się jeszcze
wyremontować niektóre pomieszczenia – mówi komendant. AK

„Wędrówki po Francji”
Pod takim tytułem zorganizowano 5 czerwca w Libiąskim
Centrum Kultury wystawę prac plastycznych uczniów libiąskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tematyka konkursu dotyczyła Francji, a inspirowana była przypadającą na
ten rok dwudziestą rocznicą współpracy Libiąża z francuskim
miastem Rouvroy. Z tej okazji gościła u nas siedmioosobowa delegacja Rouvroy na czele z przewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko – Francuskiej Didierem Kołodziejczykiem. Laureatami konkursu plastycznego w kategorii
klas I-III szkół podstawowych zostali Joanna Romańska (SP
3), Mateusz Kosowski (ZS Żarki) i Urszula Madejek (SP4).
Wyróżniono Jana Horawę, Konrada Bisagę i Piotra Knapika
– wszyscy kl. III a ZS Żarki. Wśród klas IV – VI tryumfowali
Magdalena Hodur (SP 2), Kinga Mańka i Joanna Kurek (ZSP
Gromiec). Wyróżnienia otrzymały Aleksandra Skoczylas (ZS
Żarki) i Patrycja Piegzik (ZSP Gromiec). W kategorii gimnazjalistów zwyciężyli reprezentacji libiąskiego Gimnazjum
nr 1: Joanna Radwańska, Marlena Kozioł i Paulina Syc. Dla
uczestników wernisażu przyśpiewki polskie i dedykowaną
francuzom piosenkę „Panie Janie” wykonał chór „Wiolinki” z
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Gromca pod kierunkiem
Joanny Szczerbowskiej. Prace uczniów eksponowane będą
także we Francji. Pojadą tam z libiąską delegacją, która we
wrześniu złoży rewizytę w Rouvroy.
PS

W walce z chorobą

W ramach obchodów Międzynarodowego
Dnia Chorych na Cukrzycę 16 czerwca br.
libiąscy diabetycy spotkali się w LCK, aby
wziąć udział w wykładzie poświęconemu
cukrzycy. Spotkanie poprowadził ordynator oddziału kardiologicznego Powiatowego
Szpitala w Chrzanowie - Jacek Nowak, który
przygotował ciekawą prezentację multimedialną. Diabetycy mieli również okazję zapoznać się z działaniem nowych gleukometrów
zaprezentowanych przez lek. med. Grzegorza
Młyńskiego.

Rodzinne święto

Wielkie dmuchane
urządzenia do zabaw,
suchy basen, wioska
rycerska,
wyścigi
na quadach, zawody
sportowe, konkursy sprawnościowe,
wokalne, plastyczne
i wiele innych atrakcji
towarzyszyło
uczestnikom Parafiady w Gromcu. Z tej okazji odbył się także rajd rowerowy śladami kapliczek, a każdy kto odwiedził plac przy ul Husarskiej
mógł wziąć udział w loterii fantowej. Szóstą w historii imprezę
tradycyjnie zorganizowała parafia w Bobrku i Zespół Szkolno
– Przedszkolny w Gromcu. – W tym roku postawiliśmy na festyn rekreacyjny. Z wszystkich atrakcji dzieci mogły korzystać
za darmo, a koszty pokryliśmy ze środków programu „Super
Szkoła” – wyjaśnia Hubert Szumniak, dyrektor gromieckiego
ZSP. Co roku zmienia się miejsce imprezy, a organizatorzy starają się przygotować coś nowego.
Niezmienne są z kolei cele parafiady zwanej także świętem rodzin, którymi pozostają wspólna
integracja mieszkańców dwóch
sąsiednich sołectw, wspaniała
zabawa i sportowa rywalizacja.
PS

Muzyczne wakacje
Prywatna Szkoła Muzyczna w Libiążu zakończyła rok szkolny tradycyjnym koncertem podsumowującym
nabyte przez uczniów umiejętności. Dla widowni zgromadzonej 17
czerwca w Libiąskim Centrum Kultury przygotowano repertuar obejmujący standardy muzyki klasycznej i rockowej. W tym mocniejszym klimacie zaprezentowali
się najstarsi z uczniów, dla których był to występ dyplomowy. Nabór uczniów na nowy rok szkolny potrwa do 30 września.
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- KURIER LIBIĄSKI Tegoroczne Dni Libiąża połączone z obchodami 100 - lecia
kopalni „Janiny” obfitowały w szereg imprez, wydarzeń
kulturalnych i rekreacyjno – sportowych. Koncerty zespołów Brathanki, De Mono oraz plenerowy pokaz laserów
przyciągnęły tłumy. Uczestników zawodów sportowych,
rodzinnej spartakiady, pikników również nie brakowało...

Święto patrona

Z okazji przypadającego na 17 czerwca dnia św. Alberta
Warsztaty Terapii
Zajęciowej obchodziły dzień patronacki. Tradycyjnie
na tą uroczystość
wychowankowie libiąskiego oddziału
Fundacji przygotowali występy artystyczne. Zaśpiewała
„Wesoła kapela”,
gościnnie zaprezentowali się także uczniowie Zespołu Szkół w
Żarkach oraz Gimnazjum nr 2. – Bardzo lubimy takie uroczystości, a zwłaszcza to, że możemy podczas nich występować i się
bawić. – zgodnie stwierdzają podopieczni.
Integralną częścią święta patrona było wręczenie Medali i Dyplomów Wdzięczności dla osób szczególnie życzliwych dla
placówki przy ul. Piłsudskiego. Dokonał tego osobiście prezes Fundacji ksiądz Tadeusz Issakowicz – Zaleski, a otrzymali
je Ewa Olszowska – nauczyciel ZS w Żarkach za organizacje
spotkań integracyjnych i prezentacje
osiągnięć teatralnych oraz Irena i
Józef Gędkowie za
bezinteresowne zaopatrywanie Warsztatów w artykuły
elektryczne. Specjalne podziękowania skierowano także do Hurtowni „Janina” za fundowanie słodyczy z okazji Dnia Dziecka. Imprezę podsumowała ulubiona
przez wychowanków zabawa taneczna.
PS

Weselne podwórko

Sakramentalne „tak” powiedzieli sobie 16 czerwca Adriana Matysik i Marcin Błachut. W drodze do kościoła na nowożeńców czekała „brama” przygotowana przez koleżanki
i kolegów z LCK, gdzie na codzień jako instruktor pracuje
Pani Młoda. Podczas postoju Państwo Młodzi wzięli udział
w zabawie wzorowanej na organizowanych w gminie wesołych podwórkach. Z powierzonym zadaniem Ada z Marcinem poradzili sobie bardzo dobrze. My życzymy im wielu
wspaniałych chwil na wspólnej drodze życia.
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- DNI LIBIĄŻA 2007 -

„Rodziny górnicze”

Jedną z najważniejszych atrakcji Górniczych Dni Libiąża była
przeprowadzona przez PKW S.A.
„Spartakiada rodzin górniczych”
z licznymi konkurencjami sprawnościowymi, zabawami i loterią.
Śpiewano, tańczono, rywalizowano w dowcipnych zawodach...
Nie brakowało emocji, wrażeń i
cennych nagród rzeczowych, a na
stadionie zgromadziły się wszystkie pokolenia libiążan.

Podczas tegorocznych Dni Libiąża naszą gminę odwiedzili przedstawiciele zaprzyjaźnionego miasteczka Rouvroy. Wizyta francuskich gości była okazją do zwiedzenia nowopowstałych obiektów.

Zapytaliśmy Jeana Haja - mera Rouvroy co zmieniło się w Libiążu od ostatniej jego wizyty tutaj?
- Można zaobserwować wiele ważnych zmian, szczególnie na ulicy Rouvroy – Strefa Aktywności Gospodarczej,
gdzie powstają dwa markety Intermarche, Bricomarche i
gdzie stoi nowoczesne targowisko, którego tak bardzo wam
zazdrościmy. Chcielibyśmy zrealizować podobne przedsięwzięcie we Francji wzorując się na projekcie waszego
targowiska. Na szczególną uwagę zasługują również parki
i skwery. Wydaje mi się, że tutejsi ludzie potrafią uszanować mienie komunalne, dlatego te obiekty są zadbane i tak
wspaniałe. Miałem także okazję zapoznać się z planami
projektów, które będą realizowane w ciągu najbliższych lat
i uważam, że władze miasta robią wszystko by polepszyć
przyszłość libiąskiej społeczności.		
AK
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- DNI LIBIĄŻA 2007 W ramach tegorocznych Dni Libiąża 20 czerwca
br. w Libiąskim Centrum Kultury otwarto Okręgową Wystawę Filatelistyczną pt. „Górnictwo
2007”. Osiemnaście eksponatów filatelistów z
Libiąża, Chrzanowa, Jaworzna, Krakowa, a nawet Bańskiej Niżnej można było podziwiać w
galerii LCK przez kilka dni. Protektorem wystawy był Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
Południowego Koncernu Węglowego S.A. w
Jaworznie - Andrzej Szymkiewicz, a jej patronem honorowym Burmistrz
Libiąża Tadeusz Arkit.
- Naszą ambicją jako byłych pracowników kopalni było zorganizowanie
tej wystawy oraz zaprezentowanie wartościowych i ciekawych eksponatów - mówi Edward Iwaniak przewodniczący koła PZF nr 88 w Libiążu
i organizator imprezy. Najcenniejszym eksponatem, który znalazł się na wystawie była kolekcja Janusza Adamczyka „Historia
Poczty w Chrzanowie”.										
AK

Z dużą dawką humoru...

Co mówią o... Dniach Libiąża

Mecz pomiędzy reprezentacjami Południowego koncernu Węglowego S.A. i
samorządem Libiąża był kolejnym
sportowym akcentem tegorocznych Dni
Libiąża. Spotkanie zgodnie z tradycją
obfitowało w niespodzianki. A to próbowano się wzajemnie przekupywać
sławnymi w środowisku piłkarskim
„białymi kopertami” (proceder trwał do
momentu interwencji funkcjonariuszy CBA), a to ktoś komuś podłożył nogę,
czy też widowiskową grę przerywały akurat strajkujące pielęgniarki, a na wynik rywalizacji koniecznie chciały wpłynąć rusałki. Ostatecznie mecz zakoń- Artur Grudziński z Libiąża: - Duży plus za
czyła seria rzutów karnych strzelanych w górniczych gumofilcach...
urozmaicony program artystyczny. Lubię zespół
De Mono, natomiast Brathanki nie są w moim
guście, ale żona przepada za nimi. Tegoroczne
Dni Libiąża były obchodzone bardzo uroczyście
w związku z towarzyszącymi im obchodami 100
– lecia kopalni „ Janina”.

Danuta Szafran i Ewa Dusik z Libiąża: - Pogoda dopisała, atmosfera bardzo przyjemna i co
najważniejsze nie było żadnych zamieszek, bijatyk. Organizatorzy zadbali o zapewnienie bezpieczeństwa. Ogólnie bardzo udana impreza.
Zbigniew Kowalski z
Chrzanowa: - Udane występny zespołów, dobra organizacja techniczna i nagłośnienie. Myślę, że dobór
zespołów też był odpowiedni, ponieważ zarówno Brathanki jak i De Mono mają
szerokie grono słuchaczy.
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Dzień Dziecka

Jedenasta już edycja „Złotego Sznurowadła”, połączona z obchodami Dnia Dziecka, po raz pierwszy w
historii zorganizowana została na Placu Słonecznym. Taneczną rywalizację poprzedziły gry, konkursy
i zabawy z nagrodami dla najmłodszych. Po nich tancerze w barwnym korowodzie przemaszerowali
wokół Placu Słonecznego. Oficjalnego otwarcia imprezy, czyli tradycyjnego rozwiązania dwóch
złotych sznurówek, dokonał Burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit w towarzystwie swojego zastępcy Marii
Siudy. – W tym roku zrezygnowaliśmy z formy turnieju tańca disco, na rzecz festiwalu tanecznego.
Postanowiliśmy też przyznać tylko główne nagrody w kategoriach solistów i zespołów. Jurorami w
imprezie zostali instruktorzy każdego z zespołów. Tradycyjnie natomiast przeprowadziliśmy „pierwszą
sznurówkę”, czyli konkurencję dla dzieci stawiających pierwsze taneczne kroki. – wyjaśnił Jacek
Kremer – instruktor tańca w LCK. Wśród solistek nagrodzono libiążankę Joannę Kremer, najlepszym
zespołem okazały się „Szalone Małolaty” z Ośrodka Kultury w Brzeszczach, a laureatką „pierwszej
sznurówki” została Aldona Klimza. 							
PS
Członkowie
koła
wędkarskiego nr 90
„Janina” zorganizowali
3
czerwca festyn
rodzinny. Odbyły się pokazy
sprawności strażaków OSP Moczydło, konkursy, zabawy taneczne, a przede
wszystkim zawody wędkarskie w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród dzieci młodszych tryumfowała Kinga Urbańczyk, przed Kingą Wójcik i Markiem Jagodzińskim. Kategorię
dzieci starszych wygrał Damian Dragosz wspólnie z Arturem
Kosowskim, a trzecie miejsce przyznano Agnieszce Szczurek.
Nagrody uczestnikom festynu wręczył Andrzej Szymkiewicz
– prezes PKW S.A., który piastuje także funkcję prezesa koła
wędkarskiego „Janina”. 				
PS
Koło Wędkarskie PZW Libiąż
Miasto Nr 33 przy współpracy
z LCK oraz Związkiem Zawodowym „Kontra” zorganizowało imprezę plenerową na
stawach w Żarkach. Tradycyjnie odbyły się zawody wędkarskie, w których uczestniczyła rekordowa liczba osób.
Atrakcją imprezy był także
pokaz sztuk walki w wykonaniu libiąskiej grupy Mundo – capoeira, konkurs ekologiczny i koncert zespołu Leader. AK
Po raz VI na terenie gospodarstwa rolnego Ilony Kosowskiej,
położonym w dzielnicy Budzowy, zorganizowano zawody
konne dla dzieci. Najmłodsi uczestnicy wzięli udział w
zabawach z czworonogami. Starsi rywalizowali w konkurencji
ujeżdżania (tzw. czworobok) i skoków w klasie miniLL, czyli
przez przeszkody do 1 metra wysokości. W poszczególnych
konkurencjach najlepszymi byli: Agnieszka Staszczyk
(zabawy), Kamila Oliwa (ujeżdżanie) i Wioletta Gruszka
(skoki). 						
PS

Libiąska grupa młodzieżowa „Bez dopingu” działająca w strukturach Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Uzależnionym od Środków Psychoaktywnych
„Przemienienie” z okazji „Dnia Dziecka” przygotowała dla dzieci z grupy socjoterapeutycznej (SP nr 4) gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Było
to pierwsze tego typu przedsięwzięcie tych młodych ludzi. Kolejne podobne spotkanie, tym razem z dziećmi z ZS w Żarkach
planowane jest jeszcze w tym roku. 		
AK
W Żarkach LCK zorganizowało imprezę wspólnie z
Zespołem Szkół. Na początek z udziałem 12 drużyn
rozegrano turniej piłkarski
„Mundialito”. Po południu
odbyły się gry i zabawy
zręcznościowe z marketem
„Sąsiad”, który dla każdego ze 140 dzieci ufundował nagrody. Obchody święta dzieci
zakończono wieczorną dyskoteką.

Dzień Dziecka w Gromcu

.. i na Targowisku..
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- WIEŚCI SZKOLNE Grecki konkurs

Uczniowie libiąskich Gimnazjów wzięli udział w IV POWIATOWYM KONKURSIE „Z MATEMATYKĄ W UNII – GRECJA”
pod Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Organizowany był przez doradców metodycznych
matematyki Urszulę Kupczę i Monikę Kwiatkowską oraz Urzędy Gmin. Jego koordynatorami byli wizytatorzy Kuratorium
Oświaty w Krakowie Ewa Baran i Ewa Szydłowska- Koryczan. Co roku tematyka konkursowych zadań związana jest z historią,
kulturą i gospodarką Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Tym razem zagadnienia dotyczyły Grecji. Uczestnicy konkursu
poprzez rozwiązywanie zadań mogli dowiedzieć się więcej o życiu i twórczości matematyków greckich takich jak: Pitagoras z
Samos, Archimedes czy Hipokrates z Chios. Pojawiły się zagadnienia dotyczące bitwy pod Maratonem, I Igrzysk Olimpijskich
w Atenach i znanych zabytków greckich. Gimnazjum nr 1 w Libiążu reprezentowali Bartłomiej Malczyk, Aleksandra Baca
oraz Joanna Radwańska. Z Gimnazjum nr 2 finalistą na szczeblu powiatowym został Wojciech Duda. Uroczyste zakończenie
konkursu w Dworze Zieleniewskich w Trzebini uświetnił występ artystyczny. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy i
cenne nagrody.

Dbają o zdrowie

W Zespole Szkolno
- Przedszkolnym w
Gromcu Dzień Dziecka obchodzono pod
hasłem „Żyj zdrowo i
kolorowo” w ramach
akcji „ Szkoła promująca zdrowie”.
Uczniowie przygotowali przedstawienie
ekologiczne pt. „ Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”. Odbyła się także prelekcja na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, a po niej najbardziej oczekiwana przez dzieci
degustacja ekologicznego jedzenia. Szkołę odwiedził również
prezes Związku Pszczelarzy w Libiążu - Bogdan Bigaj, który
udzielił lekcji pokazowej nt. historii pszczelarstwa zakończonej pysznym, pszczelarskim poczęstunkiem.
AK

1 czerwca w SP nr 3
Z okazji Dnia Dziecka
Samorząd
Uczniowski pod opieką Danuty
Korycik zorganizował
liczne gry i zabawy.
Wesołe konkursy odbywały się w rytmie DISCO-POLO. Uczniowie
poprzebierani za małe
dzieci rywalizowali o tytuł „BRZDĄCA 2007”.
Były śpiewy, tańce i
oczywiście życzenia od
nauczycieli i dyrekcji.

Dzień Edukacji Regionalnej

Międzynarodowo Przeciwko Rasizmowi

Uczniowie
Zespołu
Szkół w Libiążu od kilku lat uczestniczą w europejskich programach
wymiany
młodzieży.
Dotychczasowe wyjazdy do Francji, Słowenii,
Irlandii,
Niemczech
oraz spotkania międzynarodowe w Libiążu
umożliwiły bezpośrednie kontakty, edukację
międzykulturową oraz łamanie barier i stereotypów między
uczestnikami. Te działania są realizowane dzięki Programowi
edukacji UE „MŁODZIEŻ”.
Środki finansowe pozyskane z tego programu dały kolejną
szansę na międzynarodowe spotkanie – tym razem w Libiążu. - Przyjadą do nas młodzi ludzie z trzech krajów: Irlandii,
Francji oraz Anglii - by wspólnie spędzić czas pracując nad
tematem rasizmu i tolerancji w Europie. Będzie też czas na rywalizację sportową oraz naukę podstaw żeglarstwa nad zalewem Chechło - mówi Wanda Jarczyk koordynator wymiany.
- Możliwość udziału w wymianie to dla nas zwiększona motywacja do nauki języków obcych, przezwyciężanie wzajemnych
uprzedzeń, niezapomniana przygoda, okazja do poznania nowych ludzi i ich sposobu życia – dodaje Natalia Sojka jedna z
uczestniczek wymian.

Rodzice dzieciom

W Przedszkolu Samorządowym nr l z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu w ramach Dnia Dziecka zorganizowano
wycieczkę do Wygiełzowa. Odbyły się także liczne konkursy
m.in. „kredowych graffiti”, konkurencje sportowe i inne zabawy ruchowe. Poza tym przygotowano teatrzyk pt. „Złotowłosa
i trzy misie”, w którym wystąpili rodzice przedszkolaków z
grupy 5-latków.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Regionalnej
w Gimnazjum nr 1 12 czerwca br. obył się występ regionalny
pt. „Oczepiny” oraz prezentacja Gminy Libiąż i ZG „Janina”
Uczniowie z pomocą nauczycieli Bożeny Pyzio, Małgorzaty
Piotrowskiej, Aleksandry Śmiałek przygotowali interesujące
materiały pod nazwą: „Moja mała ojczyzna – Rozwój
urbanistyczny miasta Libiąż”, „Życie mieszkańców Libiąża na
początku XX wieku” oraz „Album o Kopalni”.
W pracach znalazły się archiwalne zdjęcia libiąskiej kopalni,
gminy Libiąż oraz ciekawostki na ich temat.
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- SPORT -

Libiąski finał

Czołowe drużyny lig halowych z Chrzanowa i Libiąża spotkały się 16 czerwca w Powiatowym Turnieju
Halowej Piłki Nożnej, organizowanym przez Libiąskie Centrum Kultury. Sześciu ekipom przyszło rywalizować w 2 grupach, w których rozstawieni zostali
mistrzowie rozgrywek w obu miastach: „Ratownicy”
z Libiąża i „Północ” z Chrzanowa. Ponadto w turnieju wystąpiły libiąskie ekipy „Black Power Piekarnia
Siuda” i „Obsesja”, a także chrzanowskie zespoły „Pepe’s” i „Antalya”. Ostatecznie w finale rozgrywek spotkali się „Ratownicy” i „Pepe’s”, a mecz zakończył się przekonującym zwycięstwem tych pierwszych w stosunku 5:1. Trzecie miejsce w turnieju
przypadło zawodnikom „Black Power Piekarnia Siuda”, który 1:0 pokonali „Północ”. Królem strzelców z 7 trafieniami został
Paweł Budniak (Ratownicy), którego uznano także najlepszym zawodnikiem turnieju. Wśród bramkarzy nawyżej oceniono postawę Miłosza Kocota z „Północy”. Podczas turnieju rozegrano także towarzyski mecz pomiędzy reprezentacjami samorządów
Libiąża i Powiatu Chrzanowskiego.										
PS

Sportowe Dni Libiąża 2007

Pod patronatem Burmistrza Libiąża Tadeusza Arkita i Prezesa Południowego Koncernu Węglowego S.A. Andrzeja
Szymkiewicza w ramach tegorocznych obchodów święta naszego miasta odbyły się zawody sportowe w sześciu
konkurencjach.
W Mistrzostwach Libiąża w Tenisie
Ziemnym wystartowało 16 zawodników.
Zawody toczono systemem pucharowym
w grach pojedynczych. Bezkonkurencyjny okazał się Artur Idzik, który w 4 pojedynkach oddał przeciwnikom zaledwie
2 gemy. Drugie miejsce w turnieju przyPod hasłem „Rodziny Górnicze” wystartowali uczestnicy VII Libiąskiego Biegu padło Pawłowi Burlidze, trzecie zajął
Ulicznego o Puchar Burmistrza. Z racji tego, że zgłosiły się tylko dwie rodziny, Szymon Dobija, a na czwartej uplasował
ciekawsza rywalizacja miała miejsce w kategoriach indywidualnych. Zwycięzcą się Ksawery Krawczyński.
dwukilometrowego biegu z metą na „Placu Słonecznym” został Rafał Krzemień.
Szczegółowe wyniki z podziałem na kategorie przedstawiają się następująco:
Kategoria I - dziewczęta do 13 lat - 1. Klaudia Stamaszek (nikt inny nie startował)
Kategoria II - chłopcy do 13 lat - 1. Kamil Stamaszek, 2. Maciej Bokowa, 3. Bartosz
Szałkowski
Kategoria III - dziewczeta do 15 lat - 1. Roksana Czubała, 2. Malgorzata Kozłowska
Kategoria IV - chłopcy do 15 lat - 1. Łukasz Pająk, 2. Piotr Kudra, 3. Wojciech Łysak
Kategoria V – kobiety - 1. Katarzyna Kumor, 2. Katarzyna Hajda,
Kategoria VI – mężczyźni - 1. Rafał Krzemień, 2. Andrzej Filawski, 3. Krzysztof Kapa W zawodach wędkarskich na ośrodku
Kategoria VII – seniorzy - 1. Stanisław Orlicki, 2. Wiesław Domin, 3. Andrzej Szyjki wystartowało 34 wędkarzy. W ryKowal
walizacji seniorów wygrał Andrzej Po-

Niezwykle wysoki poziom sportowy miała
rywalizacja na boiskach
siatkówki
plażowej,
gdzie 16 par z Małopolski i Śląska zmagało się w
turnieju o Puchar Burmistrza Libiąża. Najlepszymi zawodnikami zmagań
zostali libiążanin Michał
Matyja i krakowianin Mateusz Mrozowski, drugie miejsce zajęła para z Dąbrowy
Górniczej Mateusz Leszczawski – Tomasz Górczyński, trzecie Artur Baca i Maciej Klimas z Libiąża, a czwarte Marek Drobisz i Tomasz Piwowarczyk.
Chłopcy roczników 92/93 z klubów MOSiR Zabrze, MOS „Chrzanovia”, Zagłębie Sosnowiec i MUKS „Żak” Libiąż wystąpili w turnieju piłki ręcznej. Ostatecznie pierwsze
miejsce i puchar Burmistrza Libiąża zdobył MOSiR Zabrze, a kolejne miejsca przypadły „Żakowi” Libiąż, Zagłębiu Sosnowiec i „Chrzanovii”. Libiąscy zawodnicy zdobyli
także nagrody indywidualne. Najwszechstronniejszym szczypiornistą uznano Jakuba
Stefana, a wyróżniono Aleksandra Kaletę i Krzysztofa Turaczyka.

12

rwid z Jaworzna - 3215 pkt (waga ryb w
gramach), drugi był Andrzej Jeleń – koło
Libiąż Miasto - 2655 pkt, a trzeci Władysław Adamczyk koło Libiąż „Janina”.
Wśród juniorów zwyciężył Przemysław
Kocur (1715 pkt.), przed Krystianem
Wilczakiem i Dawidem Drzazgą.

Dystans
50 metrów
stylem dowolnym
mieli do
pokonania
uczestnicy
zawodów
pływackich. Najszybciej tę odległość pokonali Adrian Wonwoźny, Maciej
Słowik i Krystian Klamka.
Kurier Libiąski nr 24 2007

- SPORT Koniec sezonu piłkarskiego

Krótkie lipcowe urlopy w przerwie między rozgrywkami czekają piłkarzy z naszej gminy. Zanim rozpoczną rywalizację
w sezonie 2007/2008 podsumowujemy zakończone właśnie rozgrywki.
GKS „Janina” Libiąż - 15 miejsce w V lidze
Drużyna spadła z ligi po szeregu nieudanych meczów i zamieszaniu organizacyjnym, którego
efektem było odebranie „Janinie” trzech punktów walkowerem za mecz z Tramwajem Kraków.
Klub ma jeszcze teoretyczne szanse na utrzymanie. Warunkiem jest wycofanie się dwóch drużyn
z rozgrywek w następnym sezonie. Takie głosy słychać w Cracovii II Kraków (planują występy
w powstającej Młodej Ekstraklasie) i Garbarzu Zembrzyce (kłopoty finansowe).
Nadwiślanin Gromiec - 6 miejsce w VI lidze
Gromiec utrzymał dobrą dyspozycję w całym sezonie, znacznie odmładzając skład. Bezpieczne
miejsce w tabeli drużyna zapewniła sobie już w połowie sezonu.
LKS Żarki - 7 miejsce w Klasie „A”
Początek sezonu zwiastował nawet włączenie się do walki o awans, druga część była jednak
znacznie słabsza, w klubie zanotowano znaczne ubytki kadrowe, stąd miejsce w środku tabeli z
przewagą 7 punktów nad strefą spadkową.
GKS „Janina” II Libiąż - 8 miejsce w Klasie „B”
Rezerwy libiąskie miały świetną pierwszą połowę rozgrywek. W przerwie zimowej z drużyny odeszło jednak wielu zawodników
i siła rażenia uległa zmniejszeniu. Byt w lidze piłkarze z Libiąża „klepnęli” już jesienią.
LKS Żarki II - 5 miejsce w Klasie „C”
Drużyna na wiosnę stanowiła tło tej z pierwszej rundy rozgrywek, kiedy to z siedmiu meczy wygrała aż pięć. W rewanżach
proporcja ta dokładnie się odwróciła. 		
Diego

O włos od finału

Niewiele zabrakło piłkarzom ręcznym kategorii młodzik młodszy, by awansować do Finału Pucharu Polski w tych rozgrywkach.
W jednym z turniejów półfinałowych, który rozegrany został w Libiążu. Nasi reprezentanci w decydującym o promocji meczu
ulegli MKS „Krakus” Kraków jedną bramką (prowadząc do przerwy pięcioma). W tych trzydniowych zmaganiach libiążanie
pokonali wcześniej BRW „Stal” Mielec 31:14 i ulegli WLKS „Świt” Wolica 17:22. Taki bilans pozwolił na zajęcie 3 miejsca w
końcowym rozrachunku Półfinału. Warto nadmienić, że MUKS „Żak” Libiąż miał prawo udziału w tych rozgrywkach, ponieważ
zajął jedno z pierwszych dwóch miejsc na koniec sezonu w swojej lidze.
Diego

Życzenia stu lat!

Jubileusz 60-lecia piłki siatkowej w Libiążu święcili 2 czerwca działacze, trenerzy i zawodnicy sekcji siatkówki klubu
GKS „Janina”.
Z tej okazji Burmistrz Tadeusz Arkit wręczył pamiątkowe statuetki najbardziej
zasłużonym dla tej dyscypliny sportu w
Libiążu: Stanisławowi Widlarzowi, Andrzejowi Wronie, Julianowi Kasprzykowi,
Krzysztofowi Klimasowi, Mateuszowi
Drabikowi, Marcinowi Bacy i Grzegorzowi Kołodziejowi. Sportowym akcentem
obchodów był dwumecz pomiędzy oldbojami i seniorami „Janiny” i MCKiS Energetyk Jaworzno. Z okazji rocznicy ukazała się
Monografia przedstawiająca historię siatkówki w Libiążu, którą otrzymał każdy z uczestników jubileuszu.
PS
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- WAKACJE -

Libiąż

Dom Kultury w Libiążu – „Klatka
LCK”, siłownia - czynne codziennie
Miejski Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy – czynny codziennie od 9:00 – 19:00
(basen kąpielowy, brodzik, boisko do gry
w siatkówkę plażową, boisko asfaltowe)
Młodzieżowe Turnieje Tenisa Ziemnego – GRAND PRIX LIBIĄŻA (MORS)
7 lipca, 21 lipca, 4 sierpnia, 25 sierpnia
(wszystkie od godz. 9:00) zapisy w dniu
turnieju, kat. wiekowa – do 16 lat
Młodzieżowe Turnieje Siatkówki Plażowej - 11 lipca, 18 lipca, 25 lipca, 1
sierpnia, 8 sierpnia, 22 sierpnia (godz.
9:00) zapisy w dniu turnieju, kat. wiekowa – do 16 lat
Letnie koncerty zespołów młodzieżowych – „Scena pod spadochronem”
(LCK), 13.07 godz. 1900 i 10.08 godz.
1900

Kurier Libiąski
Informator Gminny
(ukazuje się w ostatnim tygodniu miesiąca)

Wydawca: Libiąskie Centrum
Kultury 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 (redaktor prowadzący), Dawid Chylaszek
Współpraca: Wydział Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Libiążu,
„Fotoexpress” L. Tworzydło (Libiąż ul. Głowackiego 8), Magdalena Manzel, Damian Klamka
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.
Ogłoszenia i reklamy przyjmowane są w
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codziennie w godzinach 7:00-15:00.
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Letnie koncerty w Parku Młodości29.07 godz. 1500 i 12.08 godz. 1500
„Basen na Wesoło” (MORS) – konkursy i zabawy przy brodziku lub dużym
basenie - 08.07 godz. 15:00, 05.08 godz.
15:00, 01.09 godz. 11:00
Wesołe podwórka:
• Moczydło
06.07
• Pl. Słoneczny
26.07
• Szyjki		
27.07
• OSP Libiąż Wielki 01.08
• Plac Jaworowy 02.08
• Park Młodości 03.08
• Os. Górnicze
09.08
       • Pl. Słoneczny
23.08
Wycieczka do Chorzowa – ZOO 13.07
godz. 9:00, cena 15 zł.,- dla dorosłych,
10 zł,- dla dzieci (termin zgłoszenia do
04 lipca 2007r.)
Wycieczka do Ustronia – Czantoria i
Równica 08.08 godz. 8:00, cena 18 zł.,dla dorosłych, 16 zł.,- dla dzieci (termin
zgłoszenia do 30 lipca 2007r.)
„Cztery pory roku” – Wakacyjny Przegląd Twórczości Artystycznej Młodzieży:
- Plener plastyczny (przy LCK) 1214.07
- Plenerowy Przegląd Muzyczny
(MORS) - 14.07 godz. 17:00
- Warsztaty literackie (LCK) 18-19.07
- Podsumowanie Wakacyjnego Przeglądu (LCK) - 20.07 godz. 17:00
„EURO-LIBIĄŻ” – Turniej Piłki Nożnej (MORS) - 16-17.08 godz. 9:00
Wakacyjne „Ale! Kino” - cena biletów
10 zł
29.06-01.07 godz. 19:00 „Spiderman 3”
06-08.07 godz. 19:00 „Przeczucie”
13-15.07 godz. 16:00 „Happy Wkręt”
20-22.07 godz. 19:00 „Piraci z Karaibów 3”
03-05.08 godz. 16:00 „Rodzinka Robinsonów’’

Żarki

Zajęcia świetlicowe - od poniedziałku
do piątku w godz. 10:00 – 15:00
02.07 POWITANIE LATA
- konkursy i zabawy dla dzieci
- turniej siatkówki dziewcząt

- dyskoteka plenerowa
06.07 Turniej sportowy – DWA OGNIE
11.07 Turniej tenisa stołowego 		
16.07 Turniej badmintona 		
18.07 Konkurs plastyczny 		
30.07 Wycieczka rowerowa
01.08 Turniej mini piłki nożnej (drużyny
3 osobowe)
08.08 Turniej piłki siatkowej (drużyny 2
osobowe)
10.08 Turniej mini tenisa ziemnego
12.08 Piknik rodzinny 			
17.08 Turniej siatkówki
Wesołe podwórka:
Małe Zagórcze 13.07 godz. 11:00
„Gronówek”
27.07 godz. 11:00
Duże Zagórcze 22.08 godz. 11:00
Plac zabaw ul.Trylogii
29.08 godz.
11:00
Szczegółowe informacje programu ,,Akcja Lato 2007’’ na plakatach lub pod nr
tel. 032-6272111 Dom Kultury w Żarkach

Gromiec

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE w każdy
wtorek godz.10:00 – 13:00
GRY I ZABAWY RUCHOWE w każdy czwartek godz.10:00 – 13:00 (boisko
sportowe przy świetlicy)
Wesołe podwórka:
Plac zabaw przy ul. Kolonia 05.07 godz.
10:00
Boisko sportowe przy świetlicy 30.08
godz. 10:00
POŻEGNANIE WAKACJI - konkursy
i zabawy, ognisko z kiełbaskami)

Kosówki

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE – w każdy
poniedziałek i środę godz. 9:00 – 13:00
Wesołe podwórka:
Plac zabaw przy ul. Wilczej 11.07 godz.
10:00
Plac przy świetlicy 29.08 godz. 10:00
(POŻEGNANIE WAKACJI - konkursy i
zabawy, ognisko z kiełbaskami)
Szczegółowe informacje programu ,,Akcja Lato 2007’’ na plakatach lub pod nr
tel. 032-6271262 Dział merytoryczny
LCK pokój nr 6.
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Ciekawostki Dni Libiąża

Burmistrz Libiąża i Dyrektor LCK składają serdeczne podziękowania dla wszystkich
mieszkańców gminy za udział w imprezach z okazji Dni Libiąża i 100-lecia Kopalni
Janina, wspaniałą wspólną zabawę świadczącą o wysokim poziomie kultury i integracji naszego środowiska. Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy
do osób, organizacji i służb współpracujących przy zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa: Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie, Komendanta Policji w
Libiążu i wszystkich funkcjonariuszy, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Chrzanowie oraz jednostek OSP Moczydło i OSP Libiąż, Maltańskiej
Służby Medycznej w Chrzanowie, Konsorcjum Ochrony Kopalń w Zabrzu, „Era” Sp.
z.o.o. w Chorzowie.
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ROZŒpiewane Dni Libiąża

Reklama
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