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LIBIĄŻ ZWYCIĘZCĄ RANKINGU

EUROPEJSKA GMINA - EUROPEJSKIE MIASTO
W ogólnopolskim rankingu zorganizowanym przez
Gazetę Prawną wspólnie
z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego, przy partnerstwie Banku Gospodarstwa Krajowego i firmy
doradczej Deloitte

Libiąż zajął
I miejsce

w kategorii gmin
miejsko – wiejskich
oraz 11 pozycję w kraju w
ogólnym rankingu gmin i
miast.
Burmistrz Tadeusz Arkit: „Możemy być
dumni z tego wyróżnienia. Obok podziękowań dla wszystkich zaangażowanych
w pozyskanie środków europejskich gratulacje należą się lokalnej społeczności
– mieszkańcom naszej gminy”.
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Na zakupy do Bricomarche

Libiąż wzbogacił się o kolejny duży punkt handlowy. 26 lipca br. otwarto hipermarket Bricomarche – Dom i Ogród. Intermarche z branżą spożywczo - przemysłową rusza 16 sierpnia.
Oba sklepy należą do sieci supermarketów prowadzonych przez
wspólnotę niezależnych przedsiębiorców - Muszkieterów.
- Intermarche i Bricomarche to sklepy o obcojęzycznie brzmiących nazwach , ale ich właścicielami są prywatni polscy przedsiębiorcy, najczęściej małżeństwa. Każde z nich zarządza własnym
sklepem i pomimo tego, że przynależymy do grupy z francuskim
kapitałem, wszystkie podatki i świadczenia odprowadzamy do
polskich urzędów - tłumaczy Bożena Ćwięk właścicielka spółki
Astralia Sp.z.o.o. zarządzającej hipermarketem Dom i Ogród.
Bricomarche liczy 1 000 m kw. powierzchni sprzedaży, na której znajduje się około 15 tysięcy artykułów tworzących cztery działy: majsterkowanie, dekoracja, ogród i materiały budowlane. Dzięki odpowiedniej polityce
handlowej całej sieci sklep oferuje klientom towar w cenach najniższych na rynku. Odwiedzający market mogą
także korzystać z wielu dodatkowych usług takich jak karta kredytowa, zwrot podwójnej różnicy w cenie, cięcie
drewna, oprawianie obrazów itp. Libiąski Bricomarche jest 41 marketem pod tym szyldem w Polsce. 			
Intermarche ma podobną powierzchnię sprzedaży. Na 950 m kw. właściciele będą oferować około 12 000 pozycji asortymentowych. - Dzięki całorocznej akcji „Intertanio tak tanio” mieszkańcy Libiąża będą mogli kupować
3 000 najbardziej popularnych produktów w najniższych cenach na rynku. W Intermarche będzie także dostępna
szeroka gama marek własnych: w niskim segmencie cenowym pod nazwą Minicena oraz wiele różnych marek w
średnim segmencie, które stanowią korzystną alternatywę wobec rynkowych liderów –zapewnia Andrzej Wąsala
zarządca libiąskiego Intermarche. Hiperamrkety bazują głównie na dostawcach centralnych, ale ich właściciele są otwarci na propozycje współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. - Nawiązaliśmy już współpracę
z dwoma libiąskimi firmami. Jedną z nich jest zakład
obuwniczy „ Stanko”. Druga firma będzie zaopatrywać
nas w materiały ogrodnicze – mówi Bożena Ćwięk.
Zarządca Intremarche poszukuje dostawców owoców
warzyw, pieczywa, wyrobów mięsnych, garmażeryjnych i artykułów przemysłowych. To szansa dla libiąskich producentów i dostawców!
(AK)

Europejski Libiąż!
Nasza gmina od kilku lat wykazuje się wyjątkową
aktywnością w pozyskiwaniu środków europejskich.
Jesteśmy najlepsi w powiecie
i województwie
małopolskim - a także w skali kraju. Wyniki rankingu
świadczą - wbrew
opiniom malkontentów - że
obiektywne oceny ekspertów stawiają nas w roli liderów
nowoczesnego rozwoju. Brawo Libiąż ! Oby tak dalej!...
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Tadeusz Arkit i przewodniczący RM Stanisław Bigaj w
imieniu libiąskiego samorządu podziękowali byłemu
sołtysowi Żarek - Tadeuszowi Bogaczowi za trzy kadencje pełnienia tej funkcji.
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Libiąż w „TV Lato”
1 sierpnia br. w Regionalnej Telewizji
„Kraków” zostanie wyemitowany
trzeci odcinek programu pt. „TV
LATO cz. 5”. „Atrakcje turystyczne
Gminy Libiąż”, bo taki tytuł będzie
nosił reportaż, wejdą w skład
programu dotyczącego walorów
Powiatu Chrzanowskiego. Emisja
premierowa
8-10
minutowego
programu przewidziana jest na
godzinę 845, a emisje powtórkowe
pojawią się tego samego dnia o
godzinie 1830 i 1950.

Obóz socjoterapeutyczny
w Muszynie
Realizując zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wzorem lat poprzednich Urząd
Miejski w Libiążu zorganizował obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w
wieku szkolnym. 70 uczniów będzie odpoczywać w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „JAGA” w Muszynie k/Krynicy. Ośrodek położony jest w malowniczej
kotlinie Popradu, bogatej w źródła naturalnej
wody mineralnej, słynącej z niepowtarzalnego mikroklimatu oraz dużej ilości lasów i
rezerwatów przyrody.
Uczniowie mają zagwarantowane zakwaterowanie w 3 – osobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, 4 posiłki dziennie,
ubezpieczenie, przewóz, wycieczki, m.in. do
Krynicy z wyjazdem na Jaworzynę (kolejką
gondolową), wycieczki piesze, rowerowe i
szereg innych atrakcji. W czasie trwania turnusu odbędą się także specjalistyczne zajęcia profilaktyczno - wychowawcze i zajęcia
integracyjne. Realizowane będą programy
dotyczące agresji i przemocy rówieśniczej
oraz szkodliwości i zagrożeń wynikających
z zażywania narkotyków.

Zadania inwestycyjne
Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na współfinansowanie zadania pn.:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 na
terenie Gminy Libiąż”, w latach 2007 do
2008 obejmie:
- przebudowę chodnika przy ulicy Chrzanowskiej, od ul. Rouvroy do ul. 1 Maja,
- budowę chodnika przy ulicy Chrzanowskiej, na odcinku od ul. Rouvroy do wiaduktu nad bocznicą kolejową,
- przebudowę chodników przy ulicy Oświęcimskiej, na odcinku ul. Piłsudskiego do
ul. Armii Krajowej,
- przebudowę chodnika przy ul. Oświęcimskiej, od cmentarza do ronda.
- przebudowę nawierzchni na całej długości



tej jezdni w obszarze gminy Libiąż, poprzez
wykonanie nowej warstwy ścieralnej (nakładki bitumicznej).
Całkowity koszt zadania wynosi 4 650 000
zł, udział Gminy Libiąż stanowi 3% kwoty
całkowitej i wyniesie: 139 000 zł (gmina ma
pokryć 10% udziału krajowego, który wynosi 30% kwoty całkowitej)
Koszt remontu i budowy chodników to:
890 000 zł, w tym udział naszej gminy
267 000 zł.
Udział Gminy Libiąż przy realizacji tego zadania w latach 2007 – 2008 przedstawia się
następująco:
– w 2007 roku w kwocie 50 000,00 zł,
– w 2008 roku w kwocie 356 000,00 zł,
Razem 406 000,00 zł
Realizacja tego zadania zakończy kompleksową przebudowę tej ważnej osi komunikacyjnej na terenie gminy, przyczyni się do
istotnej poprawy jakości podróżowania i
zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników
i samych mieszkańców.
Znaczący udział środków pomocowych
(70%) sprawia, że istotnie obniża się wkład
własny Gminy.
Przebudowa chodnika przy ulicy Paderewskiego i ulicy Słowackiego ma na celu przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszego w ciągu komunikacyjnym pomiędzy „starą Flagówką” a ulicą Paderewskiego
przy której znajduje się główne wejście do
budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2.
Wybudowane w ostatnim czasie pawilony
handlowe w narożu ulic Słowackiego i Paderewskiego nie posiadają pełnej, utwardzonej
nawierzchni dla pieszych, z których znaczącą grupę stanowią dzieci i młodzież uczęszczająca do tych szkół.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania: 50 000,00
zł.

Egzaminy nauczycielskie
Czterech pedagogów z Gminy Libiąż od 19
czerwca do 4 lipca 2007r. odbyło egzaminy
na stopień nauczyciela mianowanego. W jego
wyniku Agnieszka Zając (Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi), Anna
Korbut (Gimnazjum Nr 2), Beata Kazienko i
Joanna Tomecka (Przedszkole Samorządowe
Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi) otrzymały zaświadczenie Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Burmistrza Libiąża o
zdanym egzaminie i awansie zawodowym.
Nauczycielom zgodnie z art. 9b ust. 3 „Karta Nauczyciela” do dnia 31 sierpnia zostaną
wydane akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.		

Wnioski stypendialne
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o
zmianie ustawy w systemie oświaty i ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych

(DZ.U. Nr 281 poz. 2781) oraz regulaminem
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, Urząd Miejski
w Libiążu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1
września 2007r. do 30 czerwca 2008r. należy
składać w Miejskim Zespole Administracyjnym w Libiążu (pokój nr 12) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września
2007r., a w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych – do dnia 15 października
danego roku szkolnego.

Zmiany w planie wydatków
Korekta budżetu gminy Libiąż podjęta podczas X Sesji Rady Miejskiej obejmuje m.in.
zwiększenie wydatków na oświatę i wychowanie. W sumie na wynagrodzenia pracowników oświaty gmina przeznaczyła w tej
korekcie kwotę 864 000 zł, która obejmuje
szkoły podstawowe (296 500 zł), przedszkola (140 600 zł) i gimnazja (426 900 zł.)
Zwiększenie środków na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzenia w obrębie placówek oświatowych jest wynikiem m.in. niedoszacowania wydatków na podwyżkę płac
dla nauczycieli w wysokości 5%, zwiększenie zatrudnienia w związku z uruchomieniem
nowych oddziałów, zabezpieczenie środków
na odprawy emerytalne.
Ponadto korekta budżetu obejmie finansowanie w kwocie 29000 zł usług remontowych w
celu uzyskania dodatkowych sal dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego Nr 1
(w SP2) i Przedszkola Samorządowego Nr 4
(ilość dzieci zapisanych do przedszkoli przekracza możliwości lokalowe) oraz przygotowania pomieszczeń szkolnych do instalacji
pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 4 i
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gromcu
na kwotę 21 000 zł.

Zajęcia wakacyjne w świetlicy
środowiskowej
Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach
Świetlicy Środowiskowej, działającej przy
OPS w Libiążu, ma możliwość atrakcyjnego
spędzenia wolnego czasu w okresie wakacji.
Podopiecznym oferowane są różnorodne
formy wypoczynku: zabawy, konkursy, wyjazdy na basen, wycieczki. Ponadto OPS zapewnia dla uczestników świetlicy bezpłatny
gorący posiłek. Do tej formy pomocy zostało
zakwalifikowanych 45 dzieci. W okresie wakacyjnym świetlica jest czynna w godzinach:
10 - 16.

Nowe bilety ZKKM

Przejazd autobusami Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna nie zależy
już od czasu podróży. Od 1 lipca obowiązują nowe taryfy, uzależnione od ilości gmin
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- WIEŚCI Z GMINY przez jakie przejeżdżamy. I tak za przejazd w
granicach 1 gminy (przykładowo z Libiąża do
Gromca) podróżny płaci 2,20 zł bez względu
na czas jazdy. Taką samą opłatę uiszczą podróżujący autobusem linii 340, mimo iż ten
przejeżdża przez Chełmek. Z tego względu
nie obowiązuje już kosztujący 1,20 zł przejazd do 5 minut. Trasę Libiąż – Chrzanów
pokonamy na bilecie o nominale 2,40 zł, ale
już do Trzebini z uwagi na przejazd przez 3
gminy, trzeba zapłacić 4,40 zł. O 40 groszy
więcej zapłacą klienci pokonujący granice 4
gmin. Koszt podróży do Krakowa w dalszym
ciągu wynosi 7,20 zł. Na wszystkich trasach
zachowano bilety ulgowe w wysokości 50%
ceny. Od 1 lipca na właścicielach podróżujących z psami bez względu na ich rasę i rozmiar, spoczywa obowiązek zakupu biletu.

Budowa kanalizacji w gminie
W ramach Funduszu Spójności wykonano kanalizacje w dzielnicy Pniaki-Jaworek
na ul. Leśnej i Jaworowej, aktualnie trwają

prace na ul. Szybowcowej i Pilotów. Rozpoczęto również kanalizacje dzielnicy Moczydło. W pierwszej kolejności wykonywane są
roboty na ul. Rolnej, a następnie na ul. Brzoskwiniowej. Trwają także prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla dzielnicy
Góra, przewidywany termin zakończenia
– grudzień 2007r.

Warsztaty w KIS-ie
Klub Integracji Społecznej działający przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że w kwietniu 2007 roku zakończyła się trzecia edycja warsztatów terapeutycznych. Program warsztatów nakierowany
jest na aktywizację społeczną i zawodową
uczestników. W ramach tej edycji uczestniczyło 10 osób, z których:
- 5 ukończyło kurs kasy fiskalnej i minimum
sanitarnego, kurs komputerowy i florystyki,
- 3 zdobyły certyfikat ukończenia kursu kasy
fiskalnej i minimum sanitarnego,
- 4 podjęły pracę.
Obecnie trwa rekrutacja do kolejnej edycji
warsztatów, która rozpocznie się we wrześniu br. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby
długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające ze świadczeń Ośrodka.
Ponadto w okresie od maja do lipca br. dzięki
współpracy z Centrum Wsparcia Kolping w
Porębie Żegoty 20 osób skorzystało z kursu
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obsługi komputera, kasy fiskalnej z minimum niów z najlepszymi wynikami w nauce. A jak
sanitarnym i florystyką, 2 osoby ukończyły zapewniał podczas obchodów 100 – lecia Jakurs prowadzenia magazynu i obsługi wózka niny prezes PKW S.A. Andrzej Szymkiewicz
widłowego.
w ciągu najbliższych lat co roku na emerytuOsoby zainteresowane wzięciem udziału w rę będzie odchodzić ok. 200 górników, na ich
kolejnej edycji warsztatów terapeutycznych miejsce zatrudniani będą nowi pracownicy.
KIS mogą kontaktować się z osobami prowadzącymi warsztaty w Miejskim Centrum
Medycznym w Libiążu, ul. 9 Maja 2, III piętro, pokój nr 404, w godzinach 715 - 1515 od
poniedziałku do piątku.
Oddano do użytku drogę technologiczną
umożliwiającą
wywóz
odpadów
Zasiłki rodzinne
poprodukcyjnych z ZG „Janina”. Droga
o długości 2497 m, prowadzi na
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, składowisko własne kopalni krzyżując
Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, się z ul. Gromiecką, w rejonie której
że wnioski do ustalenia prawa do zasiłku zabudowano 4 ekrany akustyczne przy
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku ro- posesjach oraz stalowe bariery ochronne.
dzinnego i zaliczki alimentacyjnej na nowy Wyposażona w 7 mijanek i zakończona
okres zasiłkowy 2007/2008 są wydawane w placem manewrowym o pow. 515 m2 droga
Dziale Świadczeń Rodzinnych, pokój 403, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
zmniejszenie
natężenia
III piętro, w godzinach 730 – 1400 od wtorku poprzez
do piątku, natomiast w każdy poniedziałek w ruchu na drogach publicznych oraz
godzinach 730 – 1700. Jednocześnie informu- zneutralizuje
uciążliwy
hałas
i
jemy, że zgodnie z art. 26, ust. 3 i 4 ustawy z negatywne oddziaływanie samochodów
dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach ciężarowych na środowisko.
rodzinnych (j.t. Dz. U. Nr 139/06, poz. 992
z póź. zm.):
„W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do
dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do
dnia 30 września. W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z
dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia
do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do
dnia 31 października”.
Starszy aspirant Marek Mazurek od 1

Nowa droga

Policyjny awans

Studiować w Libiążu
Od października br. w libiąskim Zespole
Szkół ruszają Niestacjonarne Studia Zawodowe pod auspicjami Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. 10 lipca br. przedstawiciele powiatu chrzanowskiego, AGH ,
miasta Jaworzno i Południowego Koncernu
Węglowego podpisali aneks do porozumienia na mocy którego współpraca dydaktyczna
tych podmiotów zostanie rozszerzona na powiat chrzanowski. Forma tego rozszerzenia
dotyczy uruchomienia zaocznych studiów w
Libiążu na dwóch kierunkach: Górnictwo i
Geologia oraz Inżynieria Środowiska. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w miesiącu:
w weekendy i w piątki po godzinie 14:00.
Bieżącą obsługą administracyjną studentów
zajmie się chrzanowskie starostwo. AGH zapewni wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.
Z kolei PKW zakupi pomoce dydaktyczne i
niezbędny sprzęt. Porozumienie stanowi dopełnienie edukacyjnej incjatywy PKW, który
kilka miesięcy temu objął oficjalny patronat
nad klasami górniczymi Zespołu Szkół, dając jednocześnie gwarancję zatrudnienia ucz-

lipca br. pełni obowiązki zastępcy komendanta KP Libiąż. Na tym stanowisku
zastąpił Tomasza Piecha. Nowy wiceszef
w libiąskim komisariacie pracuje od 20
lat. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako policjant patrolowy i dzielnicowy, później przeszedł do referatu kryminalnego sekcji dochodzeniowo- śledczej,
gdzie prowadził postępowania przygotowawcze. Przez ostatnie 2 lata pełnił
funkcję dyżurnego komisariatu. 		
			
(AK)
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Dwie dekady przyjaźni

Kontakty libiążan z mieszkańcami
Do 2002 roku prowadziliśmy kolofrancuskiego Rouvroy zaowocowały
nijną wymianę młodzieży – mówi Jan
podpisaniem w 1987 roku umowy
Pietruszka, prezes libiąskiego TPF. Aż
o wzajemnej współpracy pomiędzy
250 członków zrzesza TPP-F w Rouvmiastami. Stała się ona początkiem
roy, któremu aktualnie przewodniczy
wielkiej przyjaźni, która trwa do
Didier Kołodziejczyk. Tak duża liczba
dzisiaj. Rok po nawiązaniu oficjal„przyjaciół Libiąża” wynika z polskich
nych kontaktów w Libiążu powstało
korzeni większości z nich.
Towarzystwo Przyjaciół Francji. Za
– Łączy nas przede wszystkim przyjaźń,
jego sprawą, a także analogicznego w
a co roku rośnie zainteresowanie naRouvroy Towarzystwa Przyjaźni Polszym stowarzyszeniem. W obecnych czasko – Francuskiej, kwitnie współpraca
sach wiele się zmieniło. Podczas wizyt w
na linii Libiąż – Rouvroy. Utrwalają ją
Libiążu obserwujemy jak miasto piękwzajemne odwiedziny, wymiana młonieje. – podsumował D. Kołodziejczyk
Jan Pietruszka i Didier Kołodziejczyk
dzieży, wspólne imprezy kulturalne.
z Rouvroy. Tegoroczna wizyta Francustoją w swoich miastach na czele organiza- zów przebiegła pod znakiem poznawa– Odwiedzamy się praktycznie każdecji, które utrwalają wzajemną przyjaźń nia okolicy, wspólnych wycieczek i
go roku. Razem organizujemy konkursy
wiedzy o Francji i Polsce. We współpracy z TPF w Myślecach
spotkań z libiążanami.
organizujemy Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne.
					
PS

Na pomoc zwierzakom

W zakończonym roku szkolnym z inicjatywy Dominiki Martyki oraz Agnieszki Szałaśnej grupa uczniów z Gimnazjum nr
2 pod opieką nauczycieli Anny Korbut i Anny Gucik nawiązała współpracę z Stowarzyszeniem „Balbinek” z Oświęcimia,
zajmującego się obroną kotów i innych zwierząt. W ten sposób w placówce rozpoczęto akcję „Na Pomoc Bezdomnym
Zwierzakom”. Wspólnie ze Szkolnym Kołem PCK zebrano
pieniądze na zakup karmy dla zwierząt. Przekazano ją Katarzynie Kuczyńskiej - przedstawicielowi stowarzyszenia, która odwdzięczyła się szkole pamiątkowym dyplomem. Organizatorzy
składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli
tą akcję.

Górnicza ekspozycja

Zabytkowe akcesoria górnicze znalazły się na wystawie zorganizowanej przez Wiesława Konecznego- libiąskiego artysty i kronikarza. Ciekawe eksponaty: m.in zegarki, sztylety,
naczynia z okresu II wojny światowej, pierwsze kilofy, podkowy wydobyte ze starego wyrobiska górniczego oraz kolekcje karczemnych kufli i górniczych mundurów można było
oglądać w prywatnym pomieszczeniu przy ul. Św. Barbary.
Pomysłodawca przedsięwzięcia przyznaje, że zdobycie tych
eksponatów było bardzo czasochłonne i trudne. – Większość
przedmiotów została wypożyczona od prywatnych osób, dla
których stanowią one pamiątki rodzinne i mają nieprzecenioną
wartość - mówi Wiesław Koneczny.			
AK

Zagrali dla dzieciaków

Stowarzyszenie „Przyjaźni Miastu” przy współpracy
z LCK zorganizowało koncert charytatywny pod hasłem „A właśnie, że tak” na rzecz chorych z dziecięcego oddziału hematologii i chemioterapii Kliniki nr
1 w Zabrzu. W auli Zespołu Szkół w Libiążu cel ten
wspomogły zespoły Helter Skelter, Oversight, Bongo Jerusalem i Werset. - Zbiórka pieniędzy na rzecz
dzieciaków ze szpitala w Zabrzu jest o rok młodsza
od WOŚP. Mamy nadzieję, że koncert połączony ze
zbiórką funduszy na ten cel stanie się imprezą cykliczną – stwierdzili organizatorzy. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów, który wyniósł 612.73 zł,
zasilił kasę zabrzańskiej kliniki.
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„Wiekowa Janina” - historia libiąskiej kopalni

Kopalnia

węgla kamiennego w Libiążu
powstała na przełomie XIX i XX wieku,
jej budowy podjęła się francuska spółka
górnicza o nazwie Compagnie Galicienne
de Mines. W latach 1901-1904 wykonano
5 otworów badawczych, dokumentujących
złoże w okolicach Libiąża, natomiast w roku
1905 rozpoczęto drążenie szybu Janina I. W
roku 1906 przystąpiono do głębienia szybu
nr II. Budowę szybu do funkcjonującego po
dzień dzisiejszy poziomu 300m, ukończono
w roku 1912, jednocześnie w roku 1907
rozpoczęto eksploatację pokładu 110.
W latach 1912-1918, po ukończeniu
budowy odwiertu całą eksploatację
skoncentrowano w pokładzie ,,Wiktor”
(pokład 118). W roku 1920 wydrążono z
poziomu 300 na poziom 210 szybik nr 11,
by w roku 1921 rozpocząć eksploatację
pokładu ,,Zygmunt” (pokład 116). W tym
samym roku wprowadzono lokomotywy
spalinowe do transportu dołowego. W
roku 1922 uruchomiono eksploatację w
pokładzie ,Aleks” (pokład 117), a w 1929
w pokładzie ,,Józef” (pokład 201). W 1930
roku zelektryfikowano transport dołowy,
zaś w 1938 wybudowano łaźnię dla
górników i utworzono straż pożarną. Przed
wybuchem II wojny światowej w kopalni
pracowało ok. 800 pracowników dołowych,
reprezentowanych przez, powstały już w
1919 roku Związek Zawodowy Górników.
Do II wojny światowej ściany prowadzono
w obudowie indywidualnej drewnianej
i dopiero Niemcy, w czasie okupacji,
zastosowali jako rozwiązanie nowatorskie
obudowę
indywidualną
stalową.
W tym czasie wprowadzili również
przenośniki
taśmowe
do
odstawy
urobku. W związku z niewystarczającą
zdolnością wydobywczą szybu Janina II,
w latach 1961-70 zgłębiono i oddano do
eksploatacji szyb Janina III, wyposażony
w przedział klatkowy i skipowy.
Rozrastająca się sieć wyrobisk dołowych w
trakcie udostępniania kolejnych rejonów,
wywołała konieczność rozbudowy sieci
wentylacyjnej. Stąd w latach 196367 zgłębiono szyb Południowy, zaś w
latach 1964-67 szyb Zachodni. Wokół
tych zasadniczych obiektów powstawała
niezbędna infrastruktura techniczna i
przemysłowa. Kopalnia inwestowała
również w obiekty mieszkalne, oświatowe,
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kulturalne,
socjalne,
rekreacyjne i rekreacyjnosportowe. Stan załogi,
który w roku 1961 wynosił
2248 pracowników, wzrósł
do 4012 zatrudnionych w
roku 1971. Na przełomie
lat
sześćdziesiątych
i
siedemdziesiątych
kopalnia, wyposażona w 5
kombajnów ścianowych i 9
chodnikowych, zbliżała się
do wydobycia rzędu 2 mln ton/rok i musiała
się zmierzyć z kolejnymi wyzwaniami,
żeby ten próg przekroczyć. Wdrożono prace
przygotowawcze do budowy kopalni Janina
II. W tym celu, w rejonie sąsiadującym z
obszarem górniczym kopalni, wykonano
7 otworów geologicznych i potwierdzono

możliwości realizacyjne dla powstałej
koncepcji rozbudowy kopalni. W 1971
roku spełniono wymogi formalne
dla poszerzenia obszaru górniczego
i zdecydowano o rozpoczęciu budowy
Janiny II. Koncepcja budowy, rozpoczęta
z początkiem 1972 roku, była dość
nowatorska i dzięki niekonwencjonalnym
rozwiązaniom, trwała niespełna trzy lata.
Istotą rozwiązania było udostępnienie
złoża
wyrobiskami
pochyłymi,
w
miejsce
powszechnie
stosowanych
szybów i wykorzystanie wydrążonych
upadowych do odstawy urobku (Upadowa
Wydobywcza) oraz do wentylacji
(Upadowa Wentylacyjna). W latach 198288 zgłębiono również szyb Janina V,
wyposażony w klatkę wielkogabarytową.
Wiązało się to z koncepcjami znacznie
szerszego udostępniania złoża w rejonie
Janiny II i docelowego połączenia
technologicznego
obu
zakładów.
W roku 1989 rozpoczęto drążenie szybu
Janina VI z perspektywiczną budową
poziomu 500 i eksploatacją lepszego
jakościowo
pokładu
201.
Jednocześnie
wychodząc naprzeciw
odbiorcom,
podjęto
budowę
zakładu
w z b o g a c a n i a
i
odsiarczania
miałów,
celem
poprawy parametrów
jakościowych
oferowanego
węgla.

Zakład został oddany do eksploatacji w
1994 roku. Wykorzystując pozytywne
efekty funkcjonowania upadowych w
ramach Janiny II, rozpoczęto w 1993
roku drążenie upadowej wydobywczej
Janeczka w zakładzie głównym. Roboty
górnicze ukończono w 1996 roku, a
kompleks
odstawczy,
wyposażony
w przenośniki i powiązany mostami z
zakładem przeróbczym, uruchomiono
w roku 2000. Od 1993 roku kopalnia
weszła w skład Nadwiślańskiej Spółki
Węglowej
S.A.,
ponadkopalnianej
struktury, w ramach której restrukturyzacja
uzyskać miała nową dynamikę. Ponadto
spółki miały zdecydowanie mocniejszą
pozycję w negocjacjach z kontrahentami
i wierzycielami oraz znacznie większą
mobilność finansową i zdolność realizacji
inwestycji, przekraczających możliwości
finansowe pojedynczych kopalń. Wobec
braku możliwości radykalnej zmiany
wyposażenia
na
nowocześniejsze
i wydajniejsze,
postanowiono
zlikwidować Janinę II. Zakończenie
eksploatacji złoża w ramach Janiny II
zbiegło się w czasie z konsolidacją spółek
węglowych i utworzeniem na ich bazie
w 2003 roku. Kompanii Węglowej S. A.
Ponieważ kopalnia Janina zakończyła
funkcjonowanie w strukturze dwuruchowej,
majątek powierzchniowy Janiny II
pozostał w gestii likwidatora NSW S. A.
Pod koniec 2003 roku zawarto Umowę
Spółki, a w kwietniu 2004 roku Zakład
Górniczo-Energetyczny Janina Sp. z o. o.
rozpoczął działalność pod szyldem PKE
S.A. W nowej strukturze, w pierwszym
rzędzie nastąpiła stabilizacja zbytu węgla i
wzrosła przewidywalność przychodów oraz
pojawiła się presja na wzrost produkcji.
25 stycznia 2005 roku Południowy
Koncern Energetyczny S.A. i Kompania
Węglowa S.A. utworzyły Południowy
Koncern Węglowy S.A., który 1 lipca
2005 roku przejął majątek i załogi dwóch
podmiotów górniczych znajdujących
się w Grupie Kapitałowej PKE S.A.:
ZGE „Sobieski-Jaworzno III” Sp. z o.o.
i ZG „Janina” Sp. z o.o. Powołana w
ramach grupy kapitałowej nowa struktura
oparta jest na wspózależnej działalności
inwestycyjnej,
zaopatrzeniowej
i
ilogistycznej
obu
zakładów.
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Plenerowe granie

Wakacje w na

Tradycyjnie w okresie wakacji ruszyła „scena pod spadochronem”, na której
odbywają się koncerty lokalnych zespołów młodzieżowych. Tegoroczny plenerowy sezon muzyczny przy LCK zainaugurowano 13 lipca występami formacji Helter Skelter i Kid A. Pierwszy z zespołów powstał 5 miesięcy temu,
a tworzą go głównie mieszkańcy naszej gminy. Magda Łysek (wokalistka),
Bartek Nowak (gitara), Kamil Baluś (perkusja), Tomasz Latko (bas) i Grzegorz
Kosowski (gitara) w swej twórczości inspirują się rockową z lat ‘60 i ‘70. Kid
A to dobrze znana na lokalnym rynku grupa 5 chłopaków z Mętkowa, których
oprócz muzyki łączą także koneksje rodzinne. Zespół w składzie Mateusz Parzymięso (wokal, bas), Dawid Noworyta (gitara), Michał Parzymięso (instrumenty klawiszowe, wokal), Grzegorz Noworyta (perkusja) i Maciej Parzymięso (gitara) w swojej 7 letniej
historii mają na koncie kilka
znaczących sukcesów jak
zwycięstwo w tegorocznym
Trzecim Otwartym Przeglądzie Zespołów Rockowych
w Wadowicach oraz Przeglądzie Kapel Studenckich
w Krakowie, a także czołowe miejsca utworu „Talia
kart” list przebojów Radia
Bez Kitu oraz portalu muzycznego pro-rock.

Okazją do znakomitej zabawy i nauki była autokarowa
rzowa, zorganizowana i współfinansowana przez LCK
pierw odwiedzili tamtejszy ogród zoologiczny, gdzie z
wszystkimi zamieszkującymi go zwierzętami, a następn
cji „Wesołego miasteczka”.

W gromieckiej świetlic

Gry i zabawy w Kosówkach

Na „Wesołym Podwórku” w Kosówkach LCK przygotowało dla dzieci zabawy zręcznościowe i konkurencje sprawnościowe w parach. Były konkursy dla
najmłodszych- ustawianie piramidy, zbieranie kolorowych kamieni, konkurs
zbijania wiszących kręgli, zabawy w zbijanego, tor przeszkód w parach, oraz najciekawiej zorganizować czas uczestnikom, a przy o
ringo. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.
sad zdrowej rywalizacji – wyjaśnia Małgorzata Hołow
- Część tych osób po wakacjach chętnie bierze udział w
kółkach zainteresowań. Są nimi sekcja taneczno – teatra
próbujemy reaktywować młodzieżowy zespół ludowy i s

W Żarkach

Gra w zbijanego, tor przeszkód, strzelanie z łuku, un
tylko kilka z wielu konkurencji, w których uczestniczy
łym Podwórku” zorganizowanym przez Dom Kultury
odbyła się 1 lipca br. i połączono ją z Powitaniem Wak
działku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00 w Domu
ne są zajęcia świetlicowe. Ponadto w ramach „Akcji l
w tygodniu odbywają się zajęcia plastyczne, na któryc
kompozycje z suszonych kwiatów, figurki z masy soln
się tez obyć bez turniejów sportowych.
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aszej gminie

a wycieczka do ChoK. Jej uczestnicy najzapoznali się z niemal
nie korzystali z atrak-

cy

Dwa razy w tygodniu
gromadka najmłodszych
mieszkańców sołectwa bierze
udział w zajęciach
stałych. We wtorki są
to spotkania świetlicowe, podczas których dominują gry
planszowe, karciane,
rozgrywkowe i konkursy
plastyczne.
Czwartki z kolei są
przeznaczone na gry
i zabawy ruchowe.
– Staramy się jak
okazji nauczyć ich zawnia, instruktor LCK.
w prowadzonych tutaj
alnej, w której powoli
sekcja plastyczna.

Wesoło w Gromcu

Duża grupa dzieci zjawiła
się 5 lipca na tradycyjnym
wakacyjnym
spotkaniu
z LCK. Zanim zabawę
przerwał deszcz, uczestnicy zdążyli wziąć udział w
kilku konkursach. W torze
przeszkód na który złożyły się podskoki na jednej nodze, toczenia piłki
lekarskiej i przejścia „na
czworakach”, wśród dzieci
młodszych najlepsza była
Julita Górska, przed Kubą
Bykowskim i Kamilem
Piegzikiem, natomiast pośród starszych tryumfował
Paweł Bernaś, drugi był Krzysztof Kaczmarczyk, a trzeci Sławek Księżarczyk.
Konkurencję rzutów do tarczy wygrali Karolina Księżarczyk, Kuba Bykowski
i Kamil Piegzik. W typowo koszykarskiej konkurencji wykonywania rzutów
wolnych trumfował Paweł Bernaś, przed Justyną Księżarczyk i Konradem
Szyjką.

„Promienne wakacje”
W ramach akcji „Lato w mieście” organizowanej przez Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrznaowie
w libiąskim klubie „ Promień” od 2 do
28 lipca prowadzono zajęcia edukacyjno - wychowawcze dla dzieci członków PSM. W zajęciach uczestniczyło
35 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Program akcji obejmował 10 wycieczek
autokarowych m.in. do Ojcowskiego
Parku Narodowego, Muzeum Chleba w Radzionkowie i Parku Miniatur pt. „Świat Marzeń” w
Inwałdzie. Ponadto organizowane były konkursy plastyczne,
literackie, zabawy edukacyjne, przeglądy piosenek kolonijnych. Odbyły się także dwa spotkania z policjantem mające
na celu rozpowszechnienie akcji „Bezpieczne Wakacje 2007”.
- Naszym celem było zapewnienie dzieciom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. A za tym idzie w parze pomoc
rodzinom w sprawowaniu opieki na dzieckiem w okresie wolnym od nauki- mówi kierownik klubu Promień - Barbara Prymus .
(AK)

ni-hokej, trójskok to
yły dzieci na „Wesow Żarkach. Imprezę
kacji 2007. Od ponieu Kultury prowadzolato” w DK dwa razy
ch powstają ciekawe
nej i gipsu. Nie może
(AK)
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Co mówią o... wakacjach
Konrad Szyjka – Z
chęcią przychodzę na
zajęcia świetlicowe i
plac zabaw, gdzie mogę
wziąć udział w różnych
grach i zabawach i
spotkać się z koleżankami i kolegami
Paulina Prasak – Lubię zajęcia świetlicowe
z uwagi na ciekawe
konkursy i możliwość
wygrania
nagród.
Przede wszystkim jednak mile spędzam tu
czas.
Paweł Bernaś – Ja najbardziej lubię grać z kolegami w „Eurobiznes”
bo uczę się w ten sposób
inwestować i gospodarować. Na razie nie
wygrywam, ale wciąż
robię postępy.
Justyna Jeleń – Na
zajęcia przychodzę by
zagospodarować wolny
czas, pobawić się pograć w gry planszowe.
Taka forma zajęć jest
potrzebna bo gdyby nie
LCK to nasze wakacje
byłyby nudne.


KURIER LIBIĄSKI Widziane z balkonu – FELIETON
W poszukiwaniu profesjonalizmu
Nie „wyłożyłem się” na stronach poprzedniego numeru „Kuriera” z powodów
trywialnych. Po napisaniu tekstu z przeznaczeniem na czerwiec, wysłałem go - myląc adres
mailowy - nie do tej redakcji, co trzeba. Tak
oto zadebiutowałem w gazecie militarnej pod
nazwą CKM. Z racji mojej czerwcowej nieobecności w „Kurierze”, tym razem wysilę się
podwójnie: skumulowana porcja mizerności i
dwa razy tyle błędów, co zwykle – oto co Was
czeka w niniejszym felietonie. Skoro mowa o
rzeczach podwójnych, to warto skusić się na wywód o drugim cudzie libiąskiej piłki w ostatnich... dwóch latach. GKS
„Janina” Libiąż ponownie spadł i awansował w jednym sezonie. Jak to możliwe? W Polskiej piłce wszystko jest możliwe
– powinna brzmieć riposta. Szczęściu trzeba jednak pomóc,
a tą pomocą okazała się postawa drużyny, która zajęła w
tabeli miejsce dające, przy sprzyjających warunkach, utrzymanie w V lidze, a nie na przykład kolejne, już gratyfikacji nie
przyznające. Takiego daru od losu zaprzepaścić nie można,
toteż najbliższy sezon musi być ze strony klubu dopięty na
suwak pod samą szyję. W tym celu trwają ruchy kadrowe
na stanowiskach, tak boiskowych, jak i tych biurowo-kierowniczych (szczególnie w tych drugich brakowało ostatnio dobrych graczy). A że zależy mi na sporcie w gminie, jak – nie
przymierzając – psu na smacznej kości, to chętnie pomogę
w tworzeniu profesjonalnego (słowo trudne do wymówienia dla niektórych polskich działaczy) klubu w Libiążu. Moim
wkładem, na dobry początek, niech będzie poniższy anons
reklamowy, który można zamieścić w mediach, a do którego
prawa w pełni odstąpię:
Górniczy Klub Sportowy „Janina” w Libiążu poszukuje pracowników o cechach wolontariuszy, którzy sprawią, że drużyna poczuje się pielęgnowana, a stadion zadbany. Szczególnie mile widziane są osoby w profesjach:
 ogrodnik ze specjalnością Public Relations – do kreowania pozytywnego wizerunku boiskowej trawy;
 pielęgniarka o udźwigu w pełnym biegu do 10 kg –
do ganiania z torbą medyczną i ratowania zdrowia
kontuzjowanych graczy, mile widziana umiejętność
masażu i szycia… sprzętu sportowego;
 pracownik ochrony o cechach dobrego negocjatora, który nawiąże przyjaźń z kibicami jednocześnie
wysyłając ich na karny dywanik za niegrzeczne zachowanie;
 działacz sportowy o nieskalanej reputacji, którego
wiedza na temat zarządzania sportem jest wyższa
od średniej krajowej, a wskaźnik korupcji do średniej niedomaga;
 sponsor, czyli sympatyk piłki nożnej z ambicjami,
któremu powiodło się w życiu zawodowym i chce
się swoim szczęściem podzielić w formie banknotów;
 kibic, specjalista poprawnej polszczyzny, który doceni starania piłkarzy swojej drużyny i będzie z zawodnikami niczym w małżeństwie lub serialu – na dobre
i na złe.

Dawid Chylaszek
10

Kącik diabetyka
Stowarzyszenie Diabetyków w Libiążu istnieje od 11 lat.
Celem organizacji jest pomoc dla ludziom chorych na
cukrzycę poprzez rozpowszechnianie właściwych metod
lecznictwa diabetologicznego. Koło dysponuje bezpłatnymi materiałami edukacyjnymi, organizuje badania cukru we krwi, ciśnienia tętniczego i cholesterolu. Chorzy
mogą również skorzystać z możliwości wypożyczenia
sprzętu do tych badań lub jego zakupienia w korzystnych cenach. Ponadto co miesiąc odbywają się spotkania z lekarzami różnych specjalności. Libiąscy diabetycy
serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w
spotkaniach członków stowarzyszenia. Zapisy i konsultacje odbywają się w Ośrodku Zdrowia przy ul. 1- maja
2 pokój nr 16 w każdą środę i piątek w godzinach 9.0011.00.
Cukrzyca to wywołane różnymi przyczynami schorzenie metaboliczne, charakteryzujące się utrzymującym
się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi (hiperglikemią). Przyczyną choroby jest zaburzenie wydzielania
i (lub) działania insuliny. Insulina to główny hormon
anaboliczny, niezbędny do prawidłowego metabolizmu
węglowodanów, tłuszczów i białek. Organizm nie może
funkcjonować bez insuliny - musi ona być produkowana
w wystarczającej ilości przez trzustkę lub musi być podawana w postaci leku z zewnątrz. Całkowity brak insuliny prowadzi do poważnych zaburzeń metabolicznych,
których konsekwencją jest kwasica ketonowa i śpiączka.
Te powikłania nieleczone są śmiertelne. Po wielu latach
trwania choroby cukrzyca może prowadzić do różnych
powikłań i w efekcie uszkodzenia wielu narządów. Najczęstsze i najpoważniejsze z nich to: retinopatia, nefropatia i neuropatię. Osoby z cukrzycą są również obciążone
zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej oraz miażdżycy tętnic obwodowych i mózgowych. Poważne powikłania
zdarzają się dużo rzadziej osobom, które zażywając leki i
prowadząc odpowiedni tryb życia, utrzymują zbliżone do
prawidłowego stężenie glukozy, stąd wynikają zalecenia
dotyczące optymalnego leczenia tej choroby. Najważniejsze postacie cukrzycy wynikają z niedoboru lub braku insuliny (cukrzyca typu 1), zmniejszonej wrażliwości tkanek
na działanie insuliny połączonej z niedoborem insuliny
(cukrzyca typu 2) oraz zmian hormonalnych związanych
z okresem ciąży (cukrzyca ciężarnych).

Ogłoszenia drobne
Kwatery prywatne nad morzem – okolice Kołobrzegu 1 km
do morza! Tel. 0-94 35-815-15
Nagrania na kasetach wideo szybko tracą jakość! Zachowaj
wspomnienia na zawsze! Przegrywanie kaset VHS i Hi8 na
DVD! Tanio! tel 600 773 167, 0-32 6271070
Dochodzenie odszkodowań w imieniu poszkodowanego,
bez zaliczek, płatne po odzyskaniu odszkodowania – firma
„Hexa”, tel. 502 540 357, e-mail: odszkodowanie@poczta.
onet.pl
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Artystyczne lato młodych
Młodzi artyści z terenu naszej gminy
zaproszeni do poszukiwania
własnych form wyrazu
artystycznego wzięli
udział w projekcie
„Libiąskie Lato”. Jest to drugie wydarzenie kulturalne z cyklu „Cztery pory
roku – libiąskie pokolenia artystyczne”,
na realizacje którego Libiąskie Centrum
Kultury pozyskało środki z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Inicjatyw Lokalnych”. W ten sposób stworzono młodzieży możliwość
zaprezentowania się w przeglądzie form
muzycznych, warsztatach literackich i
plenerze plastycznym. W dniach 12-14
lipca trwały plenerowe zajęcia w dziedzinach malarstwa i ceramiki. Artyści
na płótnach i płytach stworzyli pejzaż
oraz martwą naturę w technikach malarstwa olejnego i akrylowego. W kolejnych dniach zajmowano się ceramiką, a

warsztaty prowadził artysta tej dziedziny Grzegorz Sitek. – Zajęcia miały na
celu przede wszystkim poznanie gliny
jako materiału, ale także dobrej zabawy.
Zaczęliśmy od prób stworzenia faktur
za pomocą gotowych form gipsowych,
a skończyliśmy na lepieniu ulubionych
zwierzątek – wyjaśnił G. Sitek.
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Wokaliści i zespoły muzyczne „Wesoła Kapela” z WTZ Libiąż, „Hellfire”,
„Oversight”, „Insomia”, „Helter Skelter” i „Kid A” wystąpiły 14 lipca w plenerowym konkursowym przeglądzie na
terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego. Miłośnicy poezji odbyli
warsztaty literackie w Galerii LCK pod okiem
poety i pisarza Andrzeja Górszczyka. Młodzi
twórcy nauczyli się poprawnej formy pisania wierszy oraz zapoznali się z pod-

stawowymi zagadnienia poetyki i pracy
na tekstem. – Zajęcia miały na celu rozbudowanie samoświadomości tych młodych ludzi. Według mojej oceny poziom
uczestników jest bardzo obiecujący. A u
niektórych osób można dostrzec oznaki
dojrzałości literackiej – podsumował
pan Andrzej.
Dorobek artystyczny młodzieży w wymienionych dziedzinach sztuki oceniło
profesjonalne Jury. I tak w plastyce przyznano cztery równorzędne wyróżnienia
dla Anny Starzykiewicz, Kamila Kosa,
Anny Nadery i Konrada Podlewskiego.

Werdyktrem jurorów w składzie Anna
Kumanek, Jarosław Piotrowski i Marcin Boiński w konkursie muzycznym
pierwsze miejsce przyznano zespołowi „Oversight”, w składzie: wokalistka
Anastazja Szafrańska, gitarzyści Michał
Krupa i Dariusz Klamka, basista Wojciech Nowak, perkusista Tobiasz Klamka oraz grający na klawiszach Mariusz
Stopnicki. Wyróżnienia otrzymały „Helter Skelter” i „Wesoła Kapela”. W dziedzinie poezji tryumfował Mateusz Sęk,
przed Anną Fucek i Magdaleną Fraczek.

Podsumowaniem projektu było spotkanie artystyczne w galerii LCK, podczas
którego laureaci konkursów otrzymali
nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy
dyplomy potwierdzające udział w „artystycznym lecie”. Odbył się wernisaż
wystawy poplenerowej prac powstałych
podczas warsztatów plastycznych. Swoje wiersze zaprezentowali laureaci konkursu poetyckiego, a imprezę uświetnił
koncert gitarowy w wykonaniu Marcina
Boińskiego, Grzegorza Kosowskiego i
Damiana Guji. 			
PS

11

- SPORT Kadra Libiąża na Pucharze Bałtyku

Plażówka

Na boiskach plażowych trwają rozgrywki w letniej odmianie siatkówki. Sezon obfituje w warte odnotowania osiągnięcia zawodników sekcji LCK, a Libiąż dzięki zaangażowaniu Juliana Kasprzyka, Mateusza Drabika i Krzysztofa Klimasa tradycyjnie jest gospodarzem większości turniejów w Małopolsce. Przygotowania do rozgrywek
na piasku kadra 18 libiąskich plażowiczów rozpoczęła już w marcu, czyli tuż po zakończeniu sezonu halowego.
Praca z młodzieżą szybko zaprocentowała. Młodzicy z Libiąża całkowicie zdominowali rozgrywki swojej kategorii wiekowej, zajmując czołowe miejsca w rozegranym 6 czerwca
finale wojewódzkim toczonym o puchar dyrektora libiąskiego Gimnazjum nr 2. Zwyciężył w nim duet Konrad
Świerzowicz - Kacper Urbaniak, przed parami Paweł Ciuła
– Bartosz Englert i Michał Doległo – Bartosz Grabowski.
Znaczący sukces odnieśli także bracia Konrad i Wojciech
Kozikowie, zostając wicemistrzami województwa juniorów z finału w Krakowie, gdzie dobrze wypadli także Łukasz Bębenek - Wojciech Lubon (4 miejsce) i para Konrad
Świerzowicz - Kacper Urbaniak. Ósemka zawodników reprezentowała naszą gminę w silnie obsadzonym turnieju o
„Puchar Bałtyku”, gdzie w gronie najlepszych par z całej
Polski najlepiej zaprezentowała się para Urbaniak – Świerzowicz, sklasyfikowana ostatecznie na miejscach 9-12 w
kategorii kadetów. Nasi reprezentanci dobrze radzą sobie w turniejach seniorskich z cyklu Mistrzostw Małopolski, za udział
w których przyznawane są indywidualne punkty rankingowe. Ich suma stanowi podstawę rozstawienia w kolejnych turniejach i etapie finałowym. Libiąż już pięciokrotnie był gospodarzem turniejów rankingowych. W czołowej dziesiątce klasyfikacji
Mistrzostw Małopolski jest pięciu libiążan. W rankingu prowadzi Maciej Klimas przed Michałem Matyją, piątym Konradem
Świerzowiczem, Wojciechem Kozikiem z miejsc 6-9 i dziesiątym Konradem Kozikiem.
PS

Na boiskach Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego im. Solidarności
1980 rozegrano 11 lipca pierwszy z sześciu wakacyjnych turniejów w siatkówce
plażowej. Tryumfowała w nim para Konrad Świerzowicz – Bartosz Matyja, a na
kolejnych miejscach uplasowały się duety
Kacper Szlęzak – Jakub Stefan, Michał
Doległo – Adrian Dęsoł, Damian Pławecki – Jakub Mrzygłód, Miłosz Szymonek
– Szymon Wantulok oraz Adrian Kędra
– Wojciech Pozzi. Terminy kolejnych turniejów zaplanowano na 18 i 15 lipca oraz
1, 8 i 22 sierpnia (wszystkie godz. 9:00).
Zapisy w dniu turnieju, kategoria wiekowa
do 16 lat.
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Młodzi piłkarze po sezonie
W zakończonych rozgrywkach piłkarskich sezonu 2006/07 bardzo dobrze spisali się zawodnicy sekcji młodzieżowych klubów
z naszej gminy. Największymi sukcesami mogą pochwalić się juniorzy starsi „Janiny” i trampkarze starsi LKS Żarki, którzy
zwyciężyli w swoich ligach i uzyskali awans na wyższe szczeble rozgrywek. Od jesieni juniorzy z Libiąża występować będą w
rozgrywkach prowadzonych przez Wadowicki Podokręg Piłki Nożnej, natomiast trampkarze z Żarek zagrają w lidze chrzanowsko-olkuskiej. Pierwsze miejsce w tabeli wywalczyli także juniorzy młodsi Żarek, ale w tej kategorii wiekowej nie prowadzi się
rozgrywek w wyższych ligach.
Juniorzy starsi

Trampkarze młodsi grupa
chrzanowsko – olkuska

Trampkarze starsi grupa
chrzanowsko – olkuska

Juniorzy młodsi

Trampkarze starsi
(podokręg Chrzanów)

Juniorzy Gromca
Szczypiorniak plażowy

Piłka ręczna, która kojarzy się raczej z rozgrywkami w hali tym razem zawitała na podłoże
piaszczyste. Reprezentacja Zespołu Szkół w Libiążu wzięła udział w takiej właśnie odmianie
„szczypiorniaka” szkół ponadgimnazjalnych
w turnieju o Puchar Starosty Chrzanowskiego.
Nad zalewem Chechło chłopcy z Libiąża, w
grze „czterech na czterech”, zajęli II miejsce
po wygranej z LO Siersza i przegranej z I LO
Chrzanów. W kategorii dziewcząt nie wystartowała drużyna z Sierszy, więc o zwycięstwie w
turnieju decydował jeden mecz. W tym padł remis po regulaminowym czasie, ale to libiążanki
cieszyły się z tryumfu, lepiej egzekwując rzuty
karne (specyficzna, biegowa ich forma o nazwie
„shot out”). – Dziewczyny zrobiły coś wielkiego.
Pokonały rywalki mimo słabszych warunków
fizycznych i motorycznych. Stało się tak, dzięki
świetnej realizacji założeń taktycznych – mówi
opiekun drużyny Grzegorz Solarski. - Był to
pierwszy występ naszej szkoły w oficjalnych
rozgrywkach piłki ręcznej na plaży. Wcześniej
graliśmy jedynie towarzysko, ćwiczyliśmy też
w hali, ale według przepisów plażówki, które
nieco się różnią – tłumaczy nauczyciel w-f ZS.
Diego
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Janina jednak w V lidze!

Dokładnie tak jak przed rokiem GKS Janina Libiąż szczęśliwie zachował
status V-ligowego klubu. Mimo, że drużyna na koniec sezonu znalazła się
w strefie spadkowej, to pozostała w lidze, gdyż wycofały się z niej drużyny
Cracovii II Kraków (przeniesiono zawodników do nowopowstałej Młodej
Ekstraklasy) i Błyskawicy Marcówka. Do nowego sezonu libiążanie
przygotowują się pod wodzą dotychczasowego trenera Roberta Saternusa,
zmiany nastąpiły natomiast w szeregach zarządzających klubem. Nowym
prezesem klubu został Jarosław Łabędzki.
Piłkarze „Janiny” mają powody do radości...

Foto: D. Klamka
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- WAKACJE -

Libiąż

Dom Kultury w Libiążu – „Klatka
LCK”, siłownia - czynne codziennie
Miejski Ośrodek RekreacyjnoSportowy – 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) 4 i 25 sierpnia (wszystkie od
godz. 9:00) zapisy w dniu turnieju,
kat. wiekowa – do 16 lat
Młodzieżowe Turnieje Siatkówki
Plażowej - 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), 10.08 godz. 19.00

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
Zespół redakcyjny:
Paweł Salawa (redaktor naczelny),
Agnieszka Kopacz (redaktor prowadzący), Dawid Chylaszek
Współpraca: Wydział Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Libiążu,
„Fotoexpress” L. Tworzydło (Libiąż ul. Głowackiego 8), Magdalena Manzel, Patrycja Stanek
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
Libiąskim Centrym Kultury w pokoju nr 7
codziennie w godzinach 7:00-15:00.
„Kurier Libiąski” w internecie:
www.lck-libiaz.info/Kurier

14

Letnie koncerty w Parku Młodości29.07 godz. 15.00 i 12.08 godz. 15. 00
„Basen na Wesoło” (MORS) – konkursy i zabawy przy brodziku lub
dużym basenie - 05.08 godz. 15:00,
01.09 godz. 11:00
Wesołe podwórka:
• OSP Libiąż Wielki 01.08
• Plac Jaworowy 02.08
• Park Młodości 03.08
• Os. Górnicze 09.08
       • Pl. Słoneczny 23.08
Wycieczka autokarowa do Ustronia
– Czantoria i Równica 08.08 godz.
8.00
cena 18,- dla dorosłych, 16,- dla
dzieci (termin zgłoszenia do 30 lipca
2007 r.)
„EURO-LIBIĄŻ” – Turniej Piłki
Nożnej (MORS) - 16-17.08 godz.
9:00 (zbiórka drużyn o godz 8:30)
Zapisy w LCK do dnia 14.08.2007,
turniej dla chłopców roczników 1991
i młodszych
Wakacyjne „Ale! Kino” - cena biletów 10 zł
27-29.07 godz. 16:00 „Rodzinka Robinsonów’’

Żarki

Zajęcia świetlicowe - od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00
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:
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:
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 podwórko:
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.
W ramach Akcji Lato 2007 Miejska
Biblioteka Publiczna w Libiążu
zaprasza do udziału w zajęciach i
zabawach upowszechniających czytelnictwo w środowisku dzieci i
młodzieży. Spotkania organizowane
będą przez cały sierpień 2007 r. w
Bibliotece Głównej w Libiążu przy
ul. Górniczej 11 w każdy wtorek i
czwartek od godz. 15.00.
Podobne zajęcia odbywać się będą
w filii w Gromcu w każdą środę (w
godz.15.00 – 19.00) oraz w filii w
Szkole Podstawowej nr 2 (w godz.
9.00 – 13.00). Zapraszamy do wspólnej zabawy w świecie literackiej wyobraźni!
Kurier Libiąski nr 25 2007

Artystyczne lato
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