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„Jak Gromiec jest długi i gmina szeroka,
płynie pieśń dziękczynna pod same niebiosa.
Za zebrane plony, za sprzątnięte zboże,
dzięki Ci składamy Dobrotliwy Boże...”
Uroczysta Msza Święta odprawiona przez księdza dziekana Stanisława Pasternaka i księdza Zdzisława Burego – proboszcza nowo
utworzonej parafii w Gromcu zainaugurowała gminne święto plonów. W tej plenerowej uroczystości wzięło udział ponad 1000
osób. Obok gospodarza gminy burmistrza Tadeusza Arkita pojawili się zaproszeni goście m.in. Stanisław Bigaj - przewodniczący
libiaskiej Rady Miejskiej, Marek Sowa - członek Zarządu Województwa Małopolskiego, starosta powiatu chrzanowskiego Janusz
Szczęśniak, sołtys Gromca Andrzej Pactwa, reprezentant rady sołeckiej Żarek Eugeniusz Grudzień, dyrektor Banku Spółdzielczego
w Chrzanowie Zdzisław Wołos, przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych, firm, stowarzyszeń,
fundacji, kół i związków, zespoły śpiewacze Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. W homilii dziękowano za tegoroczne plony i modlono się w intencji pomyślności gminy i jej mieszkańców, a
przede wszystkim za podołanie duchowym i materialnym trudom związanym z powstaniem samodzielnej
parafii w Gromcu. Bezpośrednio po mszy rozpoczęła się część obrzędowa dożynek, na którą złożyły się
występy dziecięcego zespołu ludowego z Gromca i program artystyczny w wykonaniu „Gromcaneczek”.
Rolę dożynkowych starostów pełnili gospodarujący na terenie naszej gminy rolnicy: Maria Oratowska z
Szyjek i Franciszek Rundzia z Gromca. W tradycyjnym konkursie „owoców ziemi” jurorzy pod przewodnictwem wiceburmistrz Marii Siudy w kategorii plonów pierwsze miejsce przyznali Annie Motyce, drugie
Stanisławie Orszulak, a wyróżnieniami nagrodzili Barbarę Kaniaburkę i Janinę Zajas. W kategorii kwiatów
tryumfował Zespół Śpiewaczy „Wrzos” z Żarek, przed „Gromcaneczkami” i KGW „Libiążanki”. Wyróżnienia otrzymały Eleonora Habczyk, Paulina Kosowska i Koło Pszczelarzy. Gdy tradycji stało się już zadość, przyszła pora na zabawę. Na najmłodszych czekały atrakcje w postaci wioski indiańskiej, przejażdżki
konnej, rodeo i konkursów z nagrodami. Uczestnikom przygrywał grający muzykę country słowacki zespół
Kredens. Odbyły się także pokazy taneczne i nauka wspólnych układów. Niespodzianką towarzyszącą
imprezie był pierwszy w historii naszej gminy oficjalny mecz piłkarski drużyny juniorek Gromca. Festyn
dożynkowy zakończyły pokazy fajerwerków i trwająca do północy zabawa taneczna.		
PS
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- WIEŚCI Z GMINY -

1 września
Uroczystości związane z 68
rocznicą wybuchu II wojny
światowej rozpoczęły się pod
pomnikiem przy ul. 1 Maja,
gdzie 1 września br. kombatanci, przedstawiciele libiąskiego
samorządu, ZG „Janina” oraz
organizacji i stowarzyszeń złożyli kwiaty. Obchody tradycyjnie zakończyło spotkanie z
kombatantami w Muzeum im.
Olgi Cygankiewcz.
AK

Awanse pedagogów

Przedstawiciele libiąskiego
samorządu złożyli także kwiaty pod tablicą przy MORS
upamiętniającą wydarzenia
sierpniowe.

30 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Libiążu
dokonano uroczystego wręczenia aktów nadania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Burmistrz Libiąża wyróżnił następujących
nauczycieli: Annę Korbut (Gimnazjum Nr 2 w Libiążu), Beatę Kazienko i Joannę Tomecką ( Przedszkole Samorządowe Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu). Gratulacje zostały poprzedzone
odczytem ślubowania przez ww nauczycieli.

Gromczanie mają swoją parafię
Erygowano nową parafię w Gromcu. 2 września br. w starej kaplicy odbyła się uroczysta
Msza Św. w intencji nowo powstałej wspólnoty chrześcijańskiej. Proboszczem gromieckiej
parafii został ks. Zdzisław Bury, który przez ostatnie kilka lat był wikarym w kościele Trójcy
Przenajświętszej w Bobrku. Obecnie wszystkie Msze Św. odbywają się w kaplicy, która zostanie jeszcze rozbudowana. Jednak docelowo budowę nowego kościoła, przewidziano przy
ul. Traugutta w pobliżu boiska sportowego. – To jeszcze wstępna lokalizacja naszej świątyni,
ale najbardziej prawdopodobna. Przekształcenie starej kaplicy w świątynię nie jest możliwe,
ponieważ nie ma w jej pobliżu wystarczająco miejsca. Jednak jej rozbudowa jest konieczna,
ponieważ dopóki nie powstanie nowy kościół wierni muszą się gdzieś gromadzić. Pieniądze na
remont kaplicy otrzymaliśmy od sponsora, który nie chciał ujawniać swojego nazwiska – mówi
ks. Zdzisław.
Duchowny przyznaje, że budowa kościoła od podstaw jest dla niego dużym wyzwaniem, ale
cieszy się, że zawsze może liczyć na pomoc wiernych.
- Parafianie pomagają mi w gromadzeniu koniecznych dokumentów, sami organizują składki
na zakup sprzętów liturgicznych do kaplicy. Ich entuzjazm, zapał i gorliwości są dla mnie bardzo budujące. Pomocną dłoń wyciągnął do nas również burmistrz Libiąża, który wspiera nas w załatwianiu wszystkich formalności - dodaje ksiądz.
Termin rozpoczęcia robót nie jest jeszcze znany. Budowa świątyni zostanie zrealizowana dopiero po uzyskaniu wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z przekształceniem działki w budowlaną i sprawdzeniu, czy w miejscu jej położenia nie ma
szkód górniczych. 											
AK
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- WIEŚCI Z GMINY Projekty inwestycyjne w
gotowości
Trwają prace nad projektami, które
Gmina Libiąż zamierza zgłosić do programów operacyjnych ogólnopolskich
oraz dostępnych dla województwa małopolskiego w nowym okresie programowania UE 2007-2013. Biorąc pod
uwagę przyjęte kryteria naboru, stopień
dofinansowania oraz stan przygotowania
dokumentacji projektowej, Gmina przygotowuje się do aplikowania następujących projektów:
- „Rewitalizacja Śródmieścia Libiąża
poprzez budowę Centrum Miasta”
– projekt, który odpowiada kryteriom
programów rewitalizacji Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Zakres projektu obejmuje budowę drogi
dojazdowej do Centrum Miasta wraz z
ciągami pieszo - jezdnymi, parkingami,
oświetleniem, kanalizacją deszczową i
sanitarną; budowę płyty rynku w przyszłym Centrum Miasta wraz z oświetleniem, zielenią, kanalizacją i małą
architekturą oraz przebudowę boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej
nr 4 i Gimnazjum nr 2 na os. Flagówka
w Libiążu. Należy podkreślić, że realizacja tej priorytetowej dla Gminy inwestycji, pozwoli zaangażować partnerów
prywatnych (komercyjnych i niekomercyjnych) w pełną realizację projektu, co
jest niezbędnym warunkiem pozytywnej
oceny całego programu rewitalizacji
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
W tym kontekście pozytywnie zareagowały dwie największe administracje
mieszkaniowe w mieście: Powszechna
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie i „Gwarek” Sp. z o.o. z Trzebini.
Ich program działań wpisany w Lokalny
Program Rewitalizacji Libiąża obejmuje
poprawę stanu technicznego i estetycznego 59 budynków, w których dzisiaj
mieszka 8338 osób, co stanowi 49 %
wszystkich mieszkańców miasta.
W połowie września ukazało się w
dzienniku „Rzeczpospolita” ogłoszenie
zachęcające potencjalnych inwestorów
do inwestowania na terenie przyszłego
Centrum Miasta.
- „Przebudowa obiektów sportowo
- rekreacyjnych na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno Sportowego im. Solidarności 1980 w Libiążu”
- projekt w zakresie rekreacji i sportu
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejących ciągów pieKurier Libiąski nr 27 2007

szych i budowę nowych z pochylniami
dla niepełnosprawnych i oświetleniem,
budowę zadaszenia i przebudowę płyty
boiska asfaltowego, przebudowę brodzika dla dzieci i placu zabaw
- „Przebudowa bazy rekreacyjno sportowej na terenie sołectwa Żarki”
- projekt w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Zakres projektu obejmuje kontynuowanie robót związanych z budową ciągów pieszych i pieszo – jezdnych i ogrodzenia; dobudowę
dwóch segmentów zadaszonych trybun;
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku Klubu Sportowego wraz
z budową placu zabaw dla dzieci oraz
odwodnienie i regenerację nawierzchni
trawiastej boiska do piłki nożnej
- „Przebudowa bazy rekreacyjno
- sportowej na terenie sołectwa Gromiec” - projekt w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakres
projektu obejmuje kontynuowanie robót
budowlanych związanych z budową ciągów pieszych wraz z oświetleniem; dobudowę dwóch segmentów zadaszonych
trybun; kontynuowanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem,
dla celów rekreacyjnych, terenów przyległych do boiska
- „Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Żarkach” – projekt skierowany będzie do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w ramach Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, priorytet
„Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”. Zakres projektu obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej i ręcznej; budowę boiska do
siatkówki i koszykówki; bieżni i trybun;
oświetlonych pieszych ciągów komunikacyjnych wraz z pochylniami dla niepełnosprawnych oraz placu zabaw dla
dzieci
Koszt realizacji tych projektów przekracza 30 mln zł, wielkość dofinansowania,
w zależności od rodzaju priorytetu i programu operacyjnego, mieści się w granicach od 70 do 85%, obecnie nie
można jednoznacznie określić,
w jakim stopniu poszczególny
projekt będzie dofinansowany.
Reasumując, poziom przygotowania dokumentów umożliwiających aplikowanie o środki w
ramach perspektywy finansowej
2007 – 2013 jest wystarczająco

dobry, by z chwilą ogłoszenia naboru w
poszczególnych programach operacyjnych, dokonać zgłoszenia projektów,
załączając wszystkie wymagane dokumenty.

Szkolne posiłki
W nowym roku szkolnym (w okresie od
września do grudnia 2007 roku) będzie
nadal realizowany program rządowy
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu można uzyskać m.in. pomoc w formie opłacenia
posiłków dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkolach. Z pomocy mogą skorzystać
rodziny, w których dochód miesięczny
na osobę w rodzinie jest niższy niż 150%
kryterium dochodowego określonego w
ustawie o pomocy społecznej tj. 526,50
zł. W I półroczu br. z bezpłatnych posiłków korzystało 179 dzieci z 96 rodzin.
Rodziny, które chcą skorzystać z programu spełniają kryteria dochodowe, mogą
się zgłaszać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, ul. 9 maja 2:
- w poniedziałki w godz, 7:15 do 17:15
- w pozostałe dni w godz, 7:15 do 15:15
Można również uzyskać telefonicznie
informacje pod nr telefonu: (0-32) 62778-25, 627-51-43, 627-48-64.

Wnioski
Wnioski oo nowy
nowy dowód
dowód
osobisty
bez
zmian
osobisty bez zmian
Burmistrz Libiąża przypomina, iż wnioBurmistrz Libiąża przypomina, iż wniosek o wymianę dowodu osobistego nasek o wymianę dowodu osobistego należy złożyć, w niezmiennym terminie,
leży złożyć, w niezmiennym terminie,
do dnia 31 grudnia 2007r. Posiadanie
do dnia 31 grudnia 2007r. Posiadanie
starego dowodu uniemożliwi załatwiestarego dowodu uniemożliwi załatwienie spraw zarówno urzędowych jak i
nie spraw zarówno urzędowych jak i
bankowych.
bankowych.
W naszej gminie do wymiany pozostaW naszej gminie do wymiany pozostało jeszcze ponad 2 500 książeczkowych
ło jeszcze ponad 2 500 książeczkowych
dowodów osobistych, dlatego nie warto
dowodów osobistych, dlatego nie warto
zwlekać z ich wymianą. Okres oczekizwlekać z ich wymianą. Okres oczekiwania na nowy dokument tożsamości
wania na nowy dokument tożsamości
wynoszący obecnie 30 dni, z uwagi na
wynoszący obecnie 30 dni, z uwagi na
dużą ilość przyjmowanych wniosków,
dużą ilość przyjmowanych wniosków,
pod koniec roku może znacznie się wypod koniec roku może znacznie się wydłużyć.
dłużyć.



- WIEŚCI Z GMINY Nowy Kierownik
Wydziału GKOŚiR

W wyniku naboru na wolne stanowisko
Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wybrana została Pani Urszula
Miziołek, pełniąca dotychczas funkcję
Kierownika Referatu ds. Gospodarki
Komunalnej w ww. Wydziale. Stanowisko, na które został ogłoszony nabór,
piastowała dotychczas Pani Irena Uziel,
która przeszła na emeryturę.

Praca dla bezrobotnych

Od 11 lipca br. trwa program „Bezpieczny Wał”, który przewiduje czasowe zatrudnienie osób bezrobotnych z terenu
województwa małopolskiego przy pracach na wałach przeciwpowodziowych.
Prace te mają na celu utrzymanie wałów
w należytym stanie tak, aby stanowiły
one odpowiednie zabezpieczenie w razie
powodzi. Program został przygotowany
i wdrożony do realizacji w roku 2002.
Jest on skierowany do Gmin, które na
swym terenie posiadają wały przeciwpowodziowe. Beneficjentami Programu
„Bezpieczny Wał” są osoby długotrwale
bezrobotne, zagrożone wykluczeniem
społecznym, które nie są w stanie przezwyciężyć trudności życiowych, znaleźć
zatrudnienia i usamodzielnić się, osoby z
rodzin, w których co najmniej dwie osoby posiadają status osoby bezrobotnej.
Na realizację zadania Województwo
przekaże Gminie Libiąż dotację celową
w wysokości 50% wartości faktycznie
poniesionych kosztów rzeczowych zatrudnienia bezrobotnych w kwocie do 3
935,00 zł. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na pokrycie następujących
kosztów rzeczowych: ubrania robocze i
podstawowe narzędzia pracy, szkolenia,
składające się z trzech komponentów (instruktaż wstępny ogólny BHP, instruktaż


BHP na stanowisku pracy, przygotowanie do pracy na stanowisku), badania
lekarskie, nadzór techniczno – organizacyjny, transport (codzienny transport
zespołów roboczych do wyznaczonych
miejsc pracy oraz pracowników zapewniających nadzór nad realizacją prac),
utrzymanie kos. Do wykonania robót
w ramach programu „Bezpieczny Wał
2007” gmina zatrudnia 3 bezrobotnych
skierowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Chrzanowie. Nadzór techniczno-organizacyjny nad zatrudnionymi
pracownikami sprawuje sołtys Sołectwa
Gromiec Andrzej Pactwa. Roboty rozpoczęto przy przepompowni w Gromcu w
rejonie ul. Długiej, dalsze prace posuwać
się będą w kierunku Żarek i potrwają do
31 października br.

Nowe władze Stowarzyszenia Gmin Górniczych

W Mikołowie odbyło się XV Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Zgromadzeni udzielili
Zarządowi absolutorium za 2006 rok. W
związku z upłynięciem kadencji samorządowej wybrano również nowe władze
Stowarzyszenia – Zarząd, w skład którego ponownie wszedł Burmistrz Libiąża
oraz Komisję Rewizyjną.

Inwentaryzacja azbestu

Od sierpnia br. trwa inwentaryzacja wyrobów azbestowych zlokalizowanych na
terenie gminy oraz ocena stanu i możliwości użytkowania wyrobów azbestowych. Inwentaryzację przeprowadzają
pracownicy Polskiej Akademii Nauk z
Krakowa. Będzie ona podstawą do oszacowania ilości wyrobów azbestowych
zlokalizowanych na terenie gminy Libiąż
oraz ustalenia możliwości pomocy finansowej dla posiadaczy tych wyrobów.
Dlatego też uprzejmie prosimy osoby
fizyczne i przedsiębiorców o udzielenie
informacji dotyczących wyrobów azbestowych i miejscu ich wykorzystania.
Składanie powyższych informacji przez
właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest
wykorzystywany azbest lub wyroby
zawierające azbest jest obowiązkiem
wynikającym z rozporządzenia Ministra
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń w
których był lub jest wykorzystywany
azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876). Do-

konywanie „oceny stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest” wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr
71 poz. 649).

Sprzątanie świata

Gmina Libiąż bierze udział w 14 edycji międzynarodowej akcji znanej jako
„Sprzątanie świata”. Jak co roku, koordynatorem krajowym kampanii jest
Fundacja Nasza Ziemia, zaś lokalnymi
organizatorami są tysiące szkół, samorządów i lokalnych organizacji społecznych. Hasło tegorocznej edycji kampanii
to: „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj.
Świeć przykładem!”.
„Sprzątanie świata” w tym roku rozpoczyna wieloletnią kampanię edukacyjną
związaną z przeciwdziałaniem zmianom
klimatycznym, mądrym gospodarowaniem energią i zasobami naturalnymi,
a także selektywną zbiórką odpadów
i używaniem produktów z recyklingu.
Urząd Miejski w Libiążu zapewni zakup
materiałów w postaci worków, rękawic i
ulotek o tematyce ekologicznej oraz zapewni wywóz zebranych odpadów.
W Gminie Libiąż sprzątaniem objęte
zostaną nie tylko tereny wokół szkół
i przedszkoli, ale również tereny leśne, gdzie zdarzają się dzikie wysypiska
odpadów. Sprzątanie potrwa do końca
października i zakończy się związaną
z zazielenianiem gminy akcją „Święto
drzewa”. Wszystkich serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji!

„Zwierzaki – Cudaki”

Miesiąc wrzesień to wzmożony okres
zbierania darów ogrodu i sadu. Dzieci z
Przedszkola Samorządowego nr 2 zorganizowały wystawę pt. „Zwierzaki – Cudaki”. Z warzyw i owoców wyczarowały piękne i pomysłowe prace. Wystawa
fantazyjnych zwierzaków – cudaków
ozdabia placówkę przedszkolną. Cieszy
się ogromnym zainteresowaniem oraz
robi duże wrażenie na całej społeczności
przedszkolnej.
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- KURIER LIBIĄSKI -

Oferta Libiąskiego Centrum Kultury

SEKCJA PLASTYCZNA - Amatorski Ruch Artystyczny „Kanon”

Dzieciom, młodzieży i dorosłym skupionym w grupie „Kanon” nie obce są
różnego rodzaju formy plastyczne – rysunek, malarstwo, a nawet rzeźba. Swój
kunszt podnoszą w środy i czwartki w
pracowni plastycznej LCK w godzinach
15:00 – 18:00.

SEKCJA AKROBATYKI

W poniedziałki, środy i piątki w godzinach
17.00-20:00 na hali sportowej w Libiążu
odbywają się zajęcia sekcji akrobatyki sportowej Libiąskiego Centrum Kultury. Pod
okiem trener Jolanty Klimas trenują, a następnie osiągają sukcesy najmłodsi adepci tej
niezwykle widowiskowej dyscypliny sportu.

SEKCJA MODELARSKA

Pasjonatów modelarstwa w każdy wtorek
i piątek na godzinę 17.00 zaprasza instruktor modelarstwa Mieczysław Księżarczyk.
W budynku Biblioteki Głównej w Libiążu
działa modelarnia lotnicza LCK. W ramach
zajęć wykonywać można wszelkiego rodzaju
obiekty latające, od latawców po zaawansowane i pracochłonne modele samolotów.
Członkowie modelarni mają także możliwość nabycia praktycznych umiejętności ste-

rowania wcześniej wykonanymi modelami, a
najlepszym ich potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia z przywożone z prawie
każdych zawodów, w których biorą udział.

SEKCJA TEATRALNA LCK

Pod okiem księdza Rafała Piórkowskiego w
każdy poniedziałek od godz. 16:00 odbywają
się zajęcia aktorskie grupy teatralnej, mającej na swoim koncie już kilka doskonałych
przedsięwzięć scenicznych.

DOM KULTURY W ŻARKACH

W tutejszej ofercie dominują zajęcia taneczne. We wtorki i czwartki w godzinach 16:30
– 17:30 ćwiczy wstępna grupa taneczna,
a tuż po niej odbywają się spotkania grupy
starszej. Wszystkich przedszkolaków zapraszamy we wtorki od godziny 15:00 na zajęcia
rytmiczno – plastyczne. Z kolei w czwartki
od 15:30 organizowane są zajęcia plastyczne
dla dzieci starszych.

ŚWIETLICA W KOSÓWKACH

Najmłodsza z placówek Libiąskiego Centrum Kultury zaprasza dwa razy w tygodniu
w godzinach 14:30 – 18:30. W poniedziałki
odbywają się zajęcia świetlicowe, w ramach
których można malować, grać w gry planszowe, kalambury, tenisa stołowego, rzutki
i wiele innych ciekawych i rozwijających

zabaw. Środy przeznaczone są w głównej na
zajęcia plastyczne.

ŚWIETLICA W GROMCU

Swoje talenty można szlifować w gromieckiej świetlicy. Kółko taneczno-teatralne
wszystkich chętnych zaprasza w poniedziałki i wtorki w godzinach 16:00 -18:00 i środy
godz. 16.00 – 17.30. Z kolei w czwartki od
godziny 16:00 odbywają się dwugodzinne
zajęcia plastyczne.

SIŁOWNIA LCK

Amatorów ćwiczeń fizycznych zaprasza
siłownia w Libiąskim Centrum Kultury.
Stosownie wyposażona umożliwia rozwój
wszystkich partii mięśniowych. Czynna od
poniedziałku do soboty w godzinach 8:0020:00 i niedzielę od 11.00 do 20:00 cieszy się
dużym zainteresowaniem ćwiczących.

KLUB SENIORA

Emerytów i rencistów zapraszamy w
każdy czwartek do udziału w zajęciach
Libiąskiego Klubu Seniora. Spotkania
odbywają się zamiennie (gimnastyka/basen) w godz. 16:00–17:00.
Szczegółowych informacji udziela Dział
Merytoryczny LCK– pokój nr 6, tel. (032)
627-12-62

Gość w Świetlicy Środowiskowej
Znany śląski aktor i kabareciarz Grzegorz Stasiak, odwiedził dzieci z libiąskiej Świetlicy Środowiskowej. W wesołej atmosferze aktor opowiadał śląskie gawędy i dowcipy, rozmawiał z dziećmi i młodzieżą o aktorstwie i o swoich zainteresowaniach.
Okazało się, że jest zapalonym kibicem piłki nożnej. Chłopcy chętnie włączyli się do
dyskusji i opowiedzieli o swoich marzeniach związanych z tym sportem. Dziewczynki
z kolei zainteresował quiz dotyczący znajomości gwary śląskiej. Pytania i odpowiedzi
były bardzo zabawne, a przy okazji rozwiązywania okazało się, że niektóre z dzieci
doskonale znają gwarę śląską. Każdy z uczestników spotkania dostał autograf, a najbardziej aktywni płyty z utworami Grzegorza
Stasiaka. Nie mogło zabraknąć wspólnych zdjęć, a dzieciom tak trudno było się rozstać z gościem, że całą grupą odprowadziły
go do samochodu.

Libiąska jesień

LCK rozpoczęło realizację trzeciego etapu projektu „Cztery pory roku
- libiąskie pokolenia artystyczne”, dofinansowanego ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”. Celami tej inicjatywy
jest pobudzenie aktywności lokalnych środowisk kulturotwórczych
wykorzystując działające na terenie gminy instytucje, placówki, stowarzyszenia i organizacje społeczne, stworzenie warunków do rozwijania
i prezentacji aktywności twórczej, popularyzowanie sztuki i twórczego sposobu spędzania wolnego czasu, a także krzewienie lokalnych
zwyczajów i tradycji, docierając do jak najszerszej grupy wiekowej
uczestników.
Tym razem, po wiosennym przeglądzie twórczości dzieci i letnim
młodzieży, swoje artystyczne dokonania zaprezentują osoby dorosłe.
Miłośnicy malarstwa i rzeźby od 20 września biorą udział w plenerze
plastycznym. W ramach projektu odbędzie się także Satyryczny Konkurs Literacki o „SZPILKĘ LCK”. Ogłoszenie wyników i
wręczenie nagród nastąpi 28.09.2007r. (piątek) o godz. 17:00 w siedzibie LCK podczas spotkania podsumowującego „Libiąską
jesień”.
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Gminne placówki oświatowe w roku szkolnym 2007/08

Nowy rok szkolny obfituje w liczne zmiany ustalone przez Ministerstwo Edukacji. Najważniejsze z nich to: obowiązkowe
mundurki, nowy kanon lektur szkolnych, wliczanie stopnia z religii do średniej na świadectwie oraz odejście od „amnestii” maturalnej na rzecz sierpniowych poprawek. W libiąskich szkołach oprócz zmian systemowych zaszły również niewielkie zmiany w liczbie oddziałów.
Obecnie do gminnych placówek
oświatowych uczęszcza 2095 uczniów, w tym 1303 uczniów szkół
podstawowych i 792 uczniów gimnazjum. Porównując dane z rokiem
2006/2007 jest ich mniej o 146, z
tego 61 dotyczy szkół podstawowych i 85 gimnazjów. Zmniejszyła się również liczba oddziałów w
szkołach obecnie jest ich 95, w tym
64 oddziały w szkołach podstawowych i 31 oddziałów w gimnazjach.
W zestawieniu z rokiem ubiegłym
liczba oddziałów zmalała o 4 w tym
o 1 oddział w szkole podstawowej
i 3 oddziały w gimnazjach. Porównując liczbę uczniów rozpoczynających tegoroczny obowiązek szkolny
w klasach I gimnazjum z rokiem poprzednim można zauważyć tendencję malejącą. I tak w gimnazjach obecnie jest 246 uczniów klas I, a w poprzednim było 272.

W przedszkolach samorządowych w bieżącym roku przyjęto
znacznie większą ilość dzieci niż w roku poprzednim, co spowodowało utworzenie dodatkowych 4 oddziałów przedszkolnych
zarówno dla grup młodszych jak i zerówek. W porównaniu z
ubiegłym rokiem liczba zapisanych dzieci wzrosła o 79 (w roku
2006/207 zapisanych było 552 dzieci, w tym roku jest ich 631).

Bezpieczna szkoła

Gmina stara się o dofinansowanie monitoringu w libiąskich szkołach, który będzie miał na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i wychowania uczniów. Wniosek o dotację został złożony w ramach rządowego programu „Monitoring wizyjny
w szkołach i placówkach”. Oprócz poprawy bezpieczeństwa, monitoring ma za zadanie zmniejszyć liczbę uczniów zagrożonych
uzależnieniami oraz przeciwdziałać szerzeniu się różnego rodzaju patologii. Według załącznika do projektu, szkoła może liczyć
na pokrycie 80 proc. kosztów zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji z dodatkowym
wyposażeniem. Jeżeli uda się pozyskać te środki urządzenia monitorujące zostaną zainstalowane we wszystkich placówkach
oświatowych, do których uczęszcza ponad 200 uczniów. W naszej gminie jedyną szkołą, która nie spełnia tego warunku jest
Zespół Szkolno Przedszkolny w Gromcu z tego powodu szkoła nie mogła zostać zakwalifikowana do programu.
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- WIADOMOŚCI SZKOLNE W libiąskich szkołach nie zapomniano o obowiązku wprowadzenia jednolitego stroju. W niektórych placówkach mundurki
pojawiły się już na początku września. Zapinane na guziki, zamek lub wiązane stroje różnią się od siebie strukturą materiału,
odcieniem i długością. Aby bliżej przyjrzeć się nowemu wizerunkowi uczniów odwiedziliśmy szkoły, w których obowiązuje już
granatowy ubiór.

Bezpieczniej na drodze

Blisko 1400 dzieci z gminy Libiąż, w tym przedszkolaki i uczniowie klas 1-3
szkół podstawowych, zostało objętych wspólną akcją Straży Miejskiej i Policji
pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”. W jej ramach libiąscy strażnicy miejscy i
policjanci przeprowadzili pokazowe szkolenia na temat bezpieczeństwa w pieszym poruszaniu się po drogach, przewożenia dzieci w fotelikach. Ponadto scharakteryzowano pracę Policji i Straży Miejskiej. Miłą niespodzianką dla uczestników było uczestnictwo w spotkaniu psa policyjnego. Dzieci dowiedziały się, na
czym polega praca takiego
„funkcjonariusza”, obserwowały jak pies reaguje
na komendy swojego pana. Była też okazja, by pogłaskać sporych rozmiarów owczarka. Na koniec policjanci i strażnicy zostali zasypani lawiną
wymyślnych pytań, natomiast dzieci otrzymały prezenty. Wręczono gry
edukacyjne i maskotki do wykorzystania w fotelikach samochodowych, a
dla przedszkoli przekazano kamizelki odblaskowe pomocne np. przy wycieczkach pieszych. Wspomniane gadżety zostały przekazane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Instytut Transportu Samochodowego (oba podmioty z Warszawy), do którego z takim wnioskiem
zwrócił się wcześniej Komendant Libiąskiej Straży Miejskiej Grzegorz
Widor.
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Widziane z balkonu – FELIETON

Próba udowodnienia
Mówi się, co potwierdza mój ulubiony profesor językowy Bralczyk, że człowiek
czasem „patrzy na coś przez palce”. Przenośnia to tylko i wszyscy wiemy, cóż owy frazes
oznacza. Mało kto jednak słyszał, że przez palce można też i słuchać, a jakże! Pół biedy (cóż
za jednostka miary!?), jeśli ktoś potrafi przy tym
normalnie egzystować. Niestety, niektórzy
mają gęsto rozstawione palce w dłoniach, a
przez taką ścianę już dźwięk tak łatwo nie przechodzi, kiedy
się do nich gwarzy. Informacja, jeśli w ogóle wtedy dociera,
zniekształca się znacznie, co bez trudu można poprzeć przykładem z dnia codziennego. Mając na uwadze możliwości
interpretacyjne właśnie tak słuchających, przestaje dziwić
fakt, że ludzie nagle zaprzestali wypełniania wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego. Usłyszeli w natłoku medialnych informacji datę 31 marca 2008 roku, a że pojawiła
się w niedalekim sąsiedztwie słów „stary dowód osobisty”,
to niezgrabnie zakodowali sobie, że mogą się popisywać
książeczką z wyblakłym zdjęciem jeszcze przez dwie ćwiartki roku. Nic bardziej mylnego, szanowni gapowicze! Wnioseczki można składać jedynie do Sylwestra, i nie chodzi tu
o imię osoby, której macie je wręczać. Z racji ociągania się,
pewnie troszkę odstoicie, ale efekt przerośnie wasze najwybredniejsze marzenia. Dostaniecie takie (mówiąc wędrownym językiem) odjechane dowodziki, że żadna Wam się nie
oprze… filia banku. By udowodnić Wam, drodzy czytelnicy,
zasadność wymiany – rozkładanego tu na czynniki pierwsze
– dokumentu, wymienię kilka szczególnie istotnych profitów
płynących z nie-książeczkowej jego wersji:
- Możecie bez obaw rosnąć przez całe życie, bo nie
ogranicza Was hasło „niski” wpisane w charakterystyce sylwetki.
- Możecie śmiało użyć dokumentu do krojenia pieczywa, także jako łyżeczki do kawy, drapaczki do ciała i wy-

Kącik Diabetyka
W tym artykule zajmiemy się omawianiem zespołu stopy cukrzycowej. Jest to powikłanie wynikające najczęściej ze źle
wyrównanej cukrzycy, tzn. utrzymujących się zbyt wysokich
stężeń glukozy we krwi i zaniedbań zaleceń lekarza. Najbardziej bolesną konsekwencją zespołu stopy cukrzycowej może
być amputacja kończyn. 70% amputacji wykonywanych jest
u chorych na cukrzycę. Czynniki, które mogą prowadzić do
owrzodzenia stopy to: wieloletnia cukrzyca, obecność innych
czynników przyśpieszających miażdżycę- otyłość, palenie tytoniu, wysokie ciśnienie, zaniedbana higiena stóp, chory ze
zmianami deformacyjnymi stóp (odciski). Objawami zespołu
stopy cukrzycowej są: mrowienie, drętwienie, pieczenie, kłucie w nogach (szczególnie w nocy), osłabienie nóg, utrudnione chodzenie po schodach, zaniki mięśniowe i suchość skóry,
zaburzenia czucia bólu, brak czucia w dotyku i wibracji. U
chorego na zespół stopy cukrzycowej następuje pogorszenie
przepływu krwi co utrudnia prawidłowe gojenie wszelkich
ran na stopie, która staje się mniej odporna, powstają zmiany
martwicowe sięgające w coraz to głębsze tkanki. Miejsca zakażone łatwo przechodzą w zakażenia ogólnoustrojowe tzw.
sepsę, która może być wskazaniem do amputacji palców, stopy
a czasem kończyny dolnej powyżej kolana. Co o należy robić
aby uniknąć lub opóźnić rozwój tej choroby?
- codziennie oglądać swoje stopy-zwłaszcza miedzy palcami,
- dokładnie myć stopy letnią wodą,
- nosić tylko bawełniane skarpety, starannie dobierać obuwie
najlepiej o rozmiar większe,
- każde zauważone zmiany na skórze stóp, natychmiast zgłaszać lekarzowi.

W kręgu muzyki poważnej

Kolejne spotkanie muzyczne, tym razem zorganizowane z okazji Roku Karola Szymanowskiego, odbyło się 21 września br.
- tradycyjnie w galerii LCK. Utwory jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów pt. „Rymy dziecięce” (sł. Kazimiera Iłłakowiczówna) zgromadziły grono miłośników muzyki poważnej. Specjalnym wydarzeniem wieczoru był koncert
Anny Ciuły- Pehlke z akompaniamentem Wojciecha Koguta.
Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z ciekawą biografią K. Szymanowskiego.O nastrojową oprawę muzyczną imprezy zadbał chór Canticum Canticorum pod batutą
dyrygenta i organizatora przedsięwzięcia Piotra Ciuły. Kolejny
wieczór poświęcony będzie twórczości Luciano Pavarottiego,
a odbędzie się w październiku. 			
AK

kałaczki do zębów.
- Możecie go wykorzystać jako karty do bankomatu
– podobno niektóre próby wpychania dowodu kończą się
wypłatą gotówki, pozostałe… interwencją policji.
- Możecie grać w pokera dowodami, których rozmiary są zbliżone do talii kart. Zbierzcie znajomych, wyłóżcie
dowody i jazda. Nie zapomnijcie tylko określić przed rozdaniem, która karta będzie asem, która damą, a która dupk…,
chociaż może jednak grajcie bez waletów…

Dawid Chylaszek
10

Ogłoszenia drobne
Sprzedaż ryb akwariowych - pyszczaków tel.602 234 609
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
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NOWOŚCI CZYTELNICZE MBP W LIBIĄŻU
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
Wiktoria Tokariewa „Miłość na całe życie”. Warszawa: “Muza SA”, 2006
Tokariewa (ur. w 1937 r.) absolwentka Konserwatorium oraz Instytutu Kinematografii przez wiele lat pracowała w Mosfilmie. Jako scenarzystka stała się znana
w Europie, wysoko ceniona przez Felliniego i za całokształt tej twórczości otrzymała w 2000r. nagrodę w Cannes. Przełożona niedawno powieść - pod polskim
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
tytułem „Miłość na całe życie” zachowuje niektóre cechy filmowego scenariusza:
W LIBIĄŻU ZAPRASZA CZYTELNIKÓW jest jednowątkowa, skupia się w zasadzie na losach jednej postaci, akcja toczy się
Biblioteka Główna, Libiąż ul. Górnicza 11: wartko. Główny wątek refleksyjny obraca się wokół prowokacyjnej sugestii, że
oto nie można się wyrwać poza przyrodzony wszystkim krąg życia. Narracyjna
poniedziałek – piątek
12.00 – 19.00
sprawność Tokariewej czyni z tej opowieści lekturę frapującą.
sobota 			
8.00 – 14.00
Filia nr 2, Żarki ul. Klubowa 5:
WYPOŻYCZALNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
wtorek, środa		
16.00 – 19.00
Grzegorz Gortat „Do pierwszej krwi”. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ospiątek 			
15.00 – 19.00
solińskich, 2006 (Nasza Biblioteka)
Filia nr 2, Libiąż ul. Plac Zwycięstwa 2:
poniedziałek, środa, piątek 14.00 – 18.00
To powieść młodzieżowa o tematyce społecznej otrzymała wyróżnienie w konwtorek, czwartek 		
10.00 – 14.00
kursie Książka Roku organizowanym przez Polską Sekcję IBBY. Grzegorz GorFilia nr 3, Gromiec ul. Traugutta 1:
tat podejmuje problem segregacji rasowej i społecznej wśród młodego pokoleponiedziałek – piątek
15.00 – 19.00
nia. Rzecz dzieje się na warszawskiej Pradze, w świecie społecznych pęknięć,
Biblioteka Główna zaprasza do wypożyczalni przybierających czasem rozmary przepaści oddzielającej sąsiednie mikroświaty.
dla dorosłych, wypożyczalni dla dzieci i mło- Ta powieść to bardzo zdecydowany głos w sprawie dzielenia świata na “nasz” i
dzieży oraz czytelni, w której oprócz prasy i “obcy”, co zawsze w potocznym myśleniu znaczy gorszy.Ciekawy jest język poksięgozbioru podręcznego dla czytelników wieści. Poprzez język swoich młodych i dorosłych bohaterów pisarz znakomicie
udostępnione są trzy stanowiska komputero- pokazuje nieprzystawalność obu światów.
we z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Maureen Johnson „13 małych błękitnych kopert”. Warszawa: “Egmont PolCzytelnia MBP oferuje odwiedzającym nową
ofertę - służyć ona będzie odtąd także jako
miejsce comiesięcznych spotkań Klubu Czytelnika oraz jako Galeria Mikro, gdzie prezentowane będą ciekawe, choć niewielkie wystawy plastyczne i tematyczne. Obecnie w galerii można oglądać wystawę prac malarskich
Wandy Sucharek, przedstawiających libiąskie
miejsca i pejzaże oraz zbiór bibliografii regionalnej dostępnej w Czytelni. Wystawa stanowiła ilustrację do spotkania autorskiego z panem Aleksandrem Babińskim, poświęconego
historii naszego miasta i okolic.

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu
zaprasza dzieci do udziału w konkursie
plastycznym „ILUSTRACJA DO MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”
Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla Przedszkolaków oraz uczniów kl. I-III szkół podstawowych.
2. Rysunek należy wykonać w formacie A4 lub
A3.
3. Technika wykonania – dowolna.
4. Podpisane prace należy złożyć do 5 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu przy ul. Górniczej 11 lub w Filiach.
5. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród
odbędzie się 13 października o godz. 10.00 podczas Ogólnopolskich Urodzin Kubusia Puchatka w MBP w Libiążu.
6. Prace uczestników konkursu będą wystawione w Galerii Mikro MBP.
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ska” 2007 (dostępna na przełomie listopada\grudnia 2007r)
Powieść o siedemnastolatce, która dojrzewa i przeżywa pierwszą miłość. Do
Ginny, głównej bohaterki, tuż po niespodziewanej śmierci ciotki przyszedł od
niej list. Zaprasza w nim siostrzenicę do szalonej i tajemniczej eskapady z Ameryki do Londynu i dalej. Dziewczyna dostaje 13 kopert, ma je otwierać na kolejnych etapach wyprawy. Ginny podejmuje grę z ciotką, która zawsze była dla niej
powiernicą, wzorem do naśladowania i gwarantem przeżywania niezwykłych
przygód. Droga przez Europę prowadzi do ukształtowania ciekawej i twórczej
osobowości młodej kobiety. Jak sobie Ginny poradziła dowiadujemy się z jej
listu do zmarłej ciotki.

Październik w libiąskiej bibliotece:
Ogólnopolskie Urodziny Kubusia Puchatka
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu przyłącza się do Ogólnopolskich Obchodów Urodzin Kubusia Puchatka. W ramach imprezy 13.10.2007, w sobotę,
mali uczestnicy będą mogli skosztować urodzinowego tortu i odśpiewać Jubilatowi 100 lat. Spotkanie dla dzieci urozmaicą konkursy, quizy, układanie puzzli,
wspólne czytanie o przygodach małego misia oraz wystawka książek o Kubusiu
- początek o godz. 10.00. W trakcie spotkania zostaną rozdane nagrody z konkursu plastycznego „Ilustracja do mojej ulubionej książki” . Wszystkie zainteresowane dzieci biblioteka zaprasza ze swoimi pluszakami –postaciami z bajki o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach. Dla wszystkich uczestników przewidujemy
również „małe co nieco”. Filia w Gromcu zaprasza najmłodszych czytelników
do udziału w konkursie plastycznym poświęconym postaci Kubusia Puchatka,
który odbędzie się 12 października o godz. 15.00.

Klub Czytelnika zaprasza: wieczór z poezją Karola Wojtyły
16 października MBP zaprasza na „Wieczór z poezją Karola Wojtyły”. Spotkanie
odbędzie się w ramach Klubu Czytelnika o godz. 17.00. Uczestnicy – młodzież
i dorośli - będą mogli wysłuchać poezji w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej, a także zobaczyć wystawkę książek i fotografii poświęconych życiu i
twórczości Jana Pawła II.
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Jubileusz w Żarkach

Przez sześć dekad żarecki sport przeżywał gorsze i lepsze chwile. Zawsze jednak znaleźli się
ludzie, których zapał nie pozwolił tamtejszemu
klubowi odejść w zapomnienie. Dlatego przypadający jubileusz był znakomita okazją do uhonorowania osób szczególnie dla klubu sportowego
w Żarkach zasłużonych. Oficjalne uroczystości
przypadły na niedzielę 23 września, a rozpoczęła je Msza Św. w Kościele pw. Św. Stanisława
B.M. w Żarkach. Później, już na stadionie, dla
jubilatów nie szczędzono serdecznych życzeń,
pamiątkowych dyplomów, medali i prezentów.
Małopolskie Zrzeszenie Zespołów Sportowych Złotymi Honorowymi Odznakami LZS nagrodziło Tadeusza Bogacza, Franciszka Horawę, Stanisława Dwornika, Bogusława Gucika, Ryszarda Moskałę, Andrzeja Nędzę i Józefa Malika. Odpowiednio
Srebrną i Brązową Odznaką LZS uhonorowano Pawła Glistaka i Przemysława Kumalę. Uchwałą Zarządu Podokręgu Piłki
Nożnej w Chrzanowie Złote Odznaki Podokręgu Chrzanów otrzymali Zdzisław Bębenek, Jerzy Flak, Józef Jurczyk, Zdzisław
Miziołek, Jan Paliwoda i pośmiertnie Krzysztof Nędza. Z rąk prezesa PPN Chrzanów Odznaki honorowe odebrali Krzysztof Miziołek (srebrna) i Zbigniew Drzymała (brązowa). Nie zapomniano także o najstarszych zawodnikach: Janie Dęsole, Bronisławie
Kumali, Mieczysławie Nędzy, Stanisławie Bisadze, Józefie Guciku, Józefie Jurczyku, Janie Paliwodzie, Stanisławie Piegziku
oraz Stanisławie Guciku. Słowa uznania dla sportowej społeczności Żarek skierował także burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit,
który w imieniu samorządu podarował klubowi komplet butów piłkarskich. Jubilaci
Rys historyczny:
Klub Sportowy w Żarkach powstał w otrzymali też kolejne dwa komplety strojów ufundowane przez Ryszarda Moskałe, a
1947 roku z inicjatywy aktywnej żare- także życzenia i kwiaty od żareckich organizacji społecznych. Miły prezent w postackiej młodzieży. Wtedy też miejscowi ci programu artystycznego przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanki”,
amatorzy piłki nożnej wytyczyli pierw- które zaprezentowało przyśpiewki i skecze o tematyce piłkarskiej. Dla solenizantów
sze boisko na „Niwie” przy Gronów- zaśpiewał też Zespół Śpiewaczy „Wrzos” ze Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i
ku. - To były trudne czasy dla naszego Inwalidów. Po występach artystycznych przyszła kolej na rywalizację sportową. Tosportu. Nie mieliśmy jednolitych stro- warzyski mecz Oldboje Żarek rozegrali z drużyną „Przyjaciół klubu” na czele z burjów, nie mieliśmy prawdziwych piłek mistrzem Tadeuszem Arkiem i Posłem Januszem Chwierutem wraz z dziennikarzami
nie mówiąc już o jakichkolwiek butach i działaczami innych klubów. Ciekawe widowisko zakończyło się remisem 6:6. W
piłkarskich – wspomina Jan Kosow- ekipie Oldbojów wystąpili: Dariusz Wiktor, Ryszard Moskała, Robert Saternus, Ryski, jeden z zawodników tego okresu. szard Cygan, Paweł Glistak, Krzysztof Miziołek, Dariusz Szafran, Włodzimierz Sza- Drewniane bramki robiliśmy własno- fran, Andrzej Nędza, Ryszard Wodniak, Stanisław Piegzik, Zbigniew Horawa. Skład
ręcznie. Nie było siatek, bo kto tam w „Przyjaciół klubu” utworzyli: Michał Rogacz, Marek Mordan, Tadeusz Arkit, Antoni
tych czasach wiedział o siatkach bram- Gawronek, Stanisław Dwornik, Janusz Skoczylas, Janusz Ignasiak, Dariusz Plewka,
karskich. Nie było mowy o jakiejkol- Adam Lesik, Rafał Jagoda, Zbigniew Plewka, Janusz Chwierut.
wiek dotacji, musieliśmy sami pokry- Na wszystkich uczestników uroczystości czekał jeszcze festyn taneczny i pokaz ogni
wać koszty zakupu sprzętu sportowego, sztucznych, który zakończył świętowanie dwudniowego jubileuszu. Pierwszy dzień
o który też nie było łatwo. Pierwszym obchodów wypełnił blok imprez sportowo – rekreacyjnych. Były konkursy i zabawy
prezesem klubu został 18-letni wów- dla najmłodszych, mecze ligowe z udziałem trampkarzy, juniorów i seniorów, a także
plenerowa dyskoteka. 						
PS
czas Eugeniusz Kosowski.

Siatkówka w rozkwicie

Meczem z Kęczaninem Kęty juniorów starszych GKS Janina rozpoczęto w Libiążu halowy sezon siatkarski. W nowych rozgrywkach libiąski klub zgłosił jeszcze drużynę
seniorów, która rywalizować będzie w IV lidze. Nasi siatkarze przygotowania do sezonu
rozpoczęli 15 sierpnia na własnych obiektach.
Początkowo treningi skupione były na przygotowaniu wytrzymałościowym i zajęciach
na siłowni, a po dwóch tygodniach przystą-
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piono do ćwiczeń z piłkami. W porównaniu
z ubiegłym sezonem do drużyny seniorów
powrócił z Wandy Kraków doświadczony
Maciej Klimas, a także po rocznym rozbracie
z siatkówką Mateusz Śmigacz. Klub opuścił
jedynie Michał Matyja, który przeszedł do
drugoligowego MCKiS Jaworzno. W kręgu
zainteresowań tego klubu znajduje się także
Marcin Szyszka, ale póki co jest on zawodnikiem Janiny. – W tej chwili trudno przewidywać jak spiszemy się w IV
lidze. Na pewno chcielibyśmy
zająć miejsce w pierwszej
trójce, ale w tej chwili trudno określić, jaki poziom prezentować będą inne drużyny
– mówi trener obu libiąskich
zespołów Mateusz Drabik. –
Powinny pomóc nam wzmoc-

nienia oraz szeroka kadra, jaką dysponuję.
Szkoleniowiec Libiąża jest w komfortowej
sytuacji. 22 – osobowa kadra zespołu sprawia,
że praktycznie na każdą pozycję dysponuję
on po 3 zawodnikami, a jak wiadomo rywalizacja o miejsce w składzie przyczynia się
do podnoszenia poziomu sportowego. Gdy
dodać do tego, że większość zawodników
stanowią urodzeni w roku 1990, to perspektywy libiąskiej siatkówki wyglądają bardzo
dobrze. Dodatkowo klub rokrocznie zasilają
grupy Parafialnego Klubu Sportowego św.
Barbara. W tej chwili we wtorki od godziny
17:00 i w czwartki od 18:00 w Gimnazjum
nr 2 trenują tam zawodnicy roczników 93 i
młodszych. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 3 pod okiem nauczyciela w-f Tomasza Słowika prowadzone są zajęcia z dziesięciolatkami.
Slavka
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Kopiące dziewczyny

Bezprecedensowe wydarzenie sportowe w Gromcu. Po raz pierwszy w historii naszej gminy i całego powiatu chrzanowskiego,
pojawiła się żeńska drużyna piłkarska. Z inicjatywą jej utworzenia wystąpiła końcem maja grupa dziewcząt, którym uczestnictwo w meczach piłkarskich tylko w charakterze kibiców po prostu nie wystarczało. Ze swoim pomysłem udały się one do prezesa Nadwiślanina Gromiec Andrzeja Pactwy, a ten bez zastanowienia podjął decyzję o zorganizowaniu treningów. - Poleciłem
przygotowanie listy nazwisk, na której znalazło się 17 dziewcząt rocznika 1991-92. Większość stanowiły mieszkanki Gromca, a
trzy z nich to libiążanki. Na kolejnych treningach do drużyny dołączyły piłkarki urodzone w latach 93-94 – relacjonuje A. Pactwa,
którego dziewczęta zażyczyły sobie jako trenera. – Dziewczyny wymagały nauki piłkarskiego rzemiosła od samych podstaw.
Zaczęliśmy od zagadnień teoretycznych, które powtarzamy na każdym z treningów, poprzez ćwiczenia prowadzenia piłki i technikę strzałów. Oczywiście nie obyło się też bez ogólnorozwojowych ćwiczeń rozgrzewkowych. Zajęcia za każdym razem kończy
rozgrywka meczowa.
Po dwóch miesiącach zajęć unormowała się grupa zawodniczek, którą zgłoszono do rozgrywek małopolskiej ligi juniorek starszych. Do uprawiania piłki nożnej potrzebny był jednak sprzęt. Tu z pomocą pospieszył gromczanin Grzegorz Pajdak – właściciel firmy „Kryształowy Świat” w Krakowie. Jego wsparcie pozwoliło na zakup niezbędnego obuwia i ochraniaczy. Debiutem
meczowym był dla nowej drużyny sparingowy pojedynek z trampkarzami. – Ten mecz sprowadził dziewczyny na ziemie. Chłopcy
nie zagrali po dżentelmeńsku, dlatego też po meczu dziewczyny długo nie mogły pogodzić się z przegraną. Trudnym zadaniem
okazało się też tłumaczenie tej sportowej porażki, bo tak naprawdę spotkały się z nią po raz pierwszy w życiu – tłumaczy prezes.
Rolę kapitana drużyny pełni Dominika Król. Jej kandydaturę zaproponowaną przez trenera zaakceptował cały zespół.
Niezwykłym przeżyciem dla piłkarek Nadwiślanina był oficjalny debiut w meczu ligowym. Wypadł on w dniu Dożynek Gminnych, toteż ich boiskowe poczynania obserwowało prawie półtora tysiąca widzów. Nieco stremowane zawodniczki Nadwiślanina dzielnie stawiały opór doświadczonej drużynie Wróblowianki i choć ostatecznie uległy przyjezdnym, to ich porażkę tłumaczy
brak doświadczenia i młodszy wiek zawodniczek. W tym meczu udało się jednak zdobyć honorową bramkę, a autorką tego
historycznego trafienia była Julia Świątek.
Zdecydowanie lepiej było już w drugim spotkaniu, w którym zawodniczki Gromca zremisowały na wyjeździe z Leskowcem
Rzyki 4:4, a wszystkie bramki dla zespołu z naszej gminy zdobyła Angelika Górecka.
W chwili obecnej drużyna, po dołączeniu
dwóch zawodniczek z Grojca, liczy 18
osób. Już słychać głosy o zainteresowaniu grą w piłkę dziewczyn z okolic, które
są w klubie bardzo mile widziane na odbywających się w poniedziałki i czwartki
treningach. Organizowane są też dodatkowe piątkowe zajęcia. Początkowo stanowiły je ćwiczenia ze sposobu zachowania
się podczas przedmeczowej prezentacji,
teraz są to już zajęcia skoncentrowane indywidualnie. – Docelowo marzy nam się
stworzenie drużyny odnoszącej sukcesy
sportowe, dlatego zapraszamy w nasze
szeregi każdą zainteresowaną piłą nożną
dziewczynę – zachęca A. Pactwa. - Póki
co skupiamy się na treningach i cieszymy
Kadra żeńskiego zespołu Nadwiślanina Gromiec:
się,
że w naszym małym Gromcu udało
Angelika Górecka, Dominika Król, Julia Świątek, Justyna Księżarczyk, Karolina
się
stworzyć
coś, czego niejednokrotnie
Malik, Klaudia Nędza, Patrycja Nędza, Katarzyna Norys, Kinga Norys, Żaneta Ptanie
udaje
się
zrobić w bardzo dużych
szek, Karolina Rybak, Aleksandra Siwek, Kalina Sołtysik, Patrycja Szyjka, Aleksanaglomeracjach.
PS
dra Śliwka.

Piłkarski regres

Nie najlepiej prezentowały się seniorskie drużyny naszej gminy we wrześniu. Na palcach jednej ręki można policzyć odniesione
tego miesiąca zwycięstwa, z czego wszystkie odnieśli zawodnicy z Libiąża. Po fatalnym początku sezonu nieco otrząsnęli się
występujący w V lidze piłkarze GKS Janiny, którzy pokonali 5:2 Bolesław Bukowno i 1:0 Karpaty Siepraw. Niestety ponieśli
także trzy wysokie porażki: na własnym boisku z liderm LKS-em Mogilany 0:3 i na wyjazdach z krzeszowickim Świtem 2:5 i
Górnikiem Brzeszcze 0:4. Z dorobkiem 7 punktów aktualnie zajmują 13 pozycję w tabeli, tracąc do lidera aż 20 oczek. Nadal
bez zwycięstwa pozostaje Nadwiślanin Gromiec. Po domowym remisie z prowadzącym w tabeli Osiekiem 4:4 i bezbramkowym
w Brzezince, przyszły dwie porażki ze Stanisławianką 2:3 i Iskrą Klecza Dolna 0:1. W VI lidze z 5 punktami Gromiec plasuje
się na 14 pozycji. Bez zwycięstwa. Nie wiedzie się także LKS-owi Żarki. We wrześniu zespół poniósł 3 jednobramkowe porażki, a jedyny punkt uzyskał po remisie 0:0 w Regulicach. Dlatego po 7 kolejkach LKS Żarki zajmuje 11 pozycję z dorobkiem 7
punktów. Pięć kolejek za nami w klasie B, gdzie grają rezerwy Janiny Libiąż. Po przekonywującym zwycięstwie ze ZrywemKąty Chrzanów 5:2, przyszły niestety kolejne trzy porażki z Błyskawica Myślachowice 2:3, Kościelcem Chrzanów 0:2 i Wisłą
Jankowie 0:1. Po 5 kolejkach Janina II z dorobkiem 6 pkt zajmuje 7 pozycję. Liderem grupy jest Arka Babice, która ma 13 pkt.
Kurier Libiąski nr 27 2007
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Grindhouse:
Death Proof

Produkcja: USA 2007
Gatunek: Thriller, Czarna
Komedia, Gramy: 28.09.
do 30.09 godz. 19:00, czas
trwania: 127 min., cena biletu: 10 zł, od 12 lat

Szklana Pułapka 4

Produkcja: USA 2007
Gatunek: Akcja, Gramy:
05.10. do 07.10 godz. 19:00,
czas trwania: 127 min. cena
biletu: 10 zł
od 12 lat

Transformers

Produkcja: USA 2007
Gatunek: Akcja, Sci-Fi
Gramy: 12.10. do 14.10
godz. 19:00, czas trwania:
144 min. cena biletu: 10 zł,
od 12 lat

Miłość i inne nieszczęścia

Produkcja: USA, Francja, GB 2007, Gatunek: Komedia romantyczna, Gramy: 19.10.
do 21.10 godz. 1900, czas trwania: 90 min.
cena biletu: 10 zł, od 12 lat

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,
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
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Libiąskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na wspólny wyjazd autokarowy do Teatru Ludowego w Krakowie na spektakl
„IL RE CERVO - KRÓL JELEŃ”
Wyjazd 13 października 2007r. (sobota) o godz. 15:30 z parkingu przy Policji w Libiążu (przejazd przez Chrzanów). Cena wyjazdu: 55,00 zł (bilety normalne), 45,00
zł (bilety ulgowe). Zapisy w LCK do dnia 05.10.2007r. Szczegółowych informacji udziela instruktor Bożena Kikla – Dział Merytoryczny LCK - pokój nr 6, tel.
032/627-12-62

PISF dofinansuje Festiwal w Ale!Kino

Kwotę 6 036 zł pozyskało Libiąskie Centrum
Kultury od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na organizację imprezy pod nazwą „Festiwal Filmów o Holokauście”. Impreza rozpocznie się pod koniec października i potrwa do
kwietnia 2008 roku. Festiwal składał się będzie
z seansów 7 filmów (wielkie dzieła filmowe
dotyczące problematyki Holokaustu), które
wyświetlane będą raz w miesiącu (co miesiąc
inny film). Każda z projekcji poprzedzona
zostanie wykładem tematycznym. O swoich
przeżyciach opowiedzą Byli Więźniowie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w
Oświęcimiu, natomiast funkcjonowanie obozu i
współczesną działalność Muzeum scharakteryzują pracownicy Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Festiwal jest kierowany głównie do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Do uczestnictwa w tej niepowtarzalnej
lekcji historii LCK zapraszamy jednak oprócz uczniów także osoby dorosłe.
Libiąskie Centrum Kultury zaprasza drużyny zakładowe,
szkolne, klubowe, podwórkowe i inne do drugiej edycji LCK FUTSAL LIGI 2008 (w hali sportowej przy ul.
Górniczej). Rozgrywki wg wszystkich przepisów futsalu
od stycznia do kwietnia 2008 r. co niedzielę od godz. 9:00
do 15:00. Drużyny max 15 osobowe. Zapisy w LCK (tel.
0326273708, 6273710) lub pod nr telefonu 502 540 357.
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Teatr wspaniałych serc
Grupa teatralna LCK prowadzona przez Ks. Rafała Piórkowskiego zorganizowała
charytatywną zbiórkę na wyprawki szkolne dla dzieci z ubogich rodzin. Ten cel wspomogło przedstawienie pt. „ Ziemia – planeta ludzi”. Łącznie spektakl odgrywano
czterokrotnie, w tym dwukrotnie dla klas pierwszych libiąskiego Zespołu Szkół oraz
klas drugich i trzecich Gimnazjum nr 1 w Libiążu. Przestawienie na podstawie utworów Antoine’a de Saint-Exupéry’ego pt. „Mały Książe”i „Twierdza” wyreżyserował
Krzysztof Bigaj.- Spektakl został oparty
głównie na prozie Saint-Exupéry’ego, ale
pojawiły się w nim także elementy własnego pomysłu takie jak metaforyczne
przesłanie, postać Królowej Pychy i cała
symbolika – mówi reżyser przedstawienia. Pomysł realizacji tego przedsięwzięcia jest kontynuacją ubiegłorocznego
koncertu charytatywnego.		
AK

Zapraszamy do biegania!
Gmina Libiąż dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. W jej ramach 29
września o godz. 10:00 rozpocznie się „Bieg Jesieni 2007”. Jego trasa o długości 3
kilometrów będzie wiodła terenami leśnymi. Biuro organizacyjne zawodów zlokalizowane będzie w LCK przy ul. Górniczej 1. Zapisy przyjmowane będą w dniu biegu od
godziny 9:00. Serdecznie zapraszamy!
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