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BARBÓRKA TUŻ, TUŻ...



Powstaje album fotograficzny o Libiążu. Ukaże się na rynku z początkiem przyszłego roku – zapowiada autor i wydawca – Leszek
Tworzydło.
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11 Listopada
po libiąsku
Po raz kolejny mieszkańcy gminy Libiąż biesiadowali
z okazji Święta Niepodległości. W historii libiąskich imprez
patriotycznych bawiono się już na górniczą, strażacką i wojskową nutę, a tym razem postawiono na elementy ludowe.
„Krakowiaka” odtańczyła młodzieżowa grupa teatralno-taneczna z Gromca, „szatkowanie kapusty” zaprezentowały „Libiążanki”, obrzęd „młócenia cepami” pokazały „Macierzanki”,
a „klecenia masła” uczyły „Gromcaneczki”. Gotowano także
„wodziankę”, a na stołach dominowały swojskie potrawy...
Corocznie obchodzone święto narodowe jest w Libiążu okazją do uhonorowania wyróżniających się osób środowiska szkolnego. Za wzorowe wykonywanie obowiązków
nauczyciela i dyrektora, wkład wniesiony w rozwój szkoły,
inspiracje i innowacyjność w pracy dydaktyczno – wychowawczej odznaczenia Prezydenta RP wręczono Aleksandrze
Matysik (Srebrny Krzyż Zasługi) i Bernadetcie Mańce (Brązowy Krzyż Zasługi). Stypendia dla najzdolniejszej młodzieży
szkolnej otrzymali: Mateusz Kwaśniak i Marek Szewczyk z SP
Nr 3 w Libiążu, Magdalena Pędrak - Gimnazjum Nr 1, Bartosz
Harat Gimnazjum KSW, a także czworo uczniów Gimnazjum
Nr 2: Agnieszka Kopyć, Konrad Świerzowicz, Wojciech Duda
oraz Maciej Bernacik.
Złote Pegazy LCK otrzymali na biesiadzie:
- Tadeusz Arkit – za twórczą troskę o rozwój kultury materialnej i duchowej, inicjatywę i czynny udział w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych
sprzyjających integracji mieszkańców gminy, pielęgnowaniu
tradycji oraz pobudzaniu aktywności wszystkich środowisk i
pokoleń Libiąża;
- Południowy Koncern Węglowy S.A.- za organizację wartościowych przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjno – sportowych z okazji Jubileuszu 100-lecia Kopalni „Janina” w Libiążu;
- Zdzisław Wołos – prezes Banku Spółdzielczego w Chrzanowie - za szczodre sponsorowanie imprez kulturalnych w gminie Libiąż;
- Koła Gospodyń Wiejskich w Libiążu, Żarkach, Gromcu - za
zasługi dla kultury libiąskiej w krzewieniu tradycji i folkloru
lokalnego;
- byli wieloletni sołtysi Żarek (Tadeusz Bogacz) i Gromca (Andrzej Pactwa) - za wkład w rozwój kultury i sportu na terenie
sołectw.
Dyrektor Libiąskiego Centrum Kultury składa serdeczne podziękowania
mieszkańcom gminy Libiąż za udział w obchodach Święta Niepodległości
11. XI. br. Szczególne słowa uznania kieruję do organizacji i osób, które
przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia i uświetnienia Biesiady
Patriotycznej:
- pan płk. Sławomir Biliński i żołnierze JW. w Libiążu
- pan Piotr Ciuła i członkowie chóru „Canticum Canticorum”
- panie Helena Marchewka, Stanisława Norys, Melania Mańka i członkinie
KGW w Libiążu, Żarkach, Gromcu
- członkowie libiąskiego koła pszczelarskiego
- komendanci i druhowie OSP Libiąż i Moczydło
- pan Starosta Janusz Szczęśniak i gospodarze hali sportowej w Libiążu
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Z pozdrowieniami
Ryszard Fudała
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Sekretarz - p.o. burmistrz

Po wyborze Tadeusza Arkita na posła i jego rezygnacji z funkcji burmistrza Libiąża,
naszą gminą kieruje dotychczasowy sekretarz Rafał Kosowski, obdarzony pełnym
zakresem uprawnień. Na to stanowisko został on powołany 7 listopada decyzją premiera
RP Jarosława Kaczyńskiego. Akt mianowania wręczył mu Mirosław Chrapusta Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie.
- Obowiązki burmistrza będę pełnił do czasu wyboru nowego włodarza gminy
Libiąż. Decyzję o terminie wyborów uzupełniających podejmie premier w formie
rozporządzenia – wyjaśnia R. Kosowski. - Ogromnym pozytywem tej pracy jest służba
mieszkańcom i częstsze spotkania z nimi. Nie jest jednak łatwo wykonywać obowiązki,
które dotychczas rozkładały się na trzy osoby. Zdecydowanie pomaga mi jednak
dziewięcioletnie doświadczenie samorządowe na stanowisku sekretarza gminy. PS

Pożegnanie proboszcza

Liczne grono parafian uczestniczyło 27 października w ostatniej mszy św. proboszcza
Stanisława Maślanki odprawianej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w
Bobrku. Wśród uczestników pożegnalnej homilii nie zabrakło przedstawicieli władz
samorządowych Libiąża oraz wiernych z Gromca, którzy do niedawna jeszcze
należeli do parafii w Bobrku. Ks. Proboszcz miejscowym kościołem kierował przez
8 lat. W tym okresie doprowadził m. in. do remontu świątyni.
- Starałem się pracować sumiennie i jak najlepiej służyć Panu Bogu. Bardzo miło
wspominam pobyt w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i mam nadzieję, że ja także
zostanę w pamięci parafian – mówi ks. St. Maślanka.

Zebrania
wiejskie
Mieszkańcy sołectwa Gromiec na zebraniu wiejskim 10 listopada wybrali radę
sołecką. Głosowanie było jedynym punktem spotkania pod przewodnictwem
nowowybranej sołtys Haliny Ławczys i pełniącego obowiązki burmistrza
Libiąża Rafała Kosowskiego. W wyniku wyborów do rady sołeckiej weszli:
Marian Mańka, Maria Oratowska, Jacek Krawczyń, Jerzy Górski i Franciszek
Rundzia.
Ponad 100 osób uczestniczyło w żareckim zebraniu wiejskim, które odbyło 18
listopada br. w Domu Kultury. Na spotkanie przybyli przedstawiciele organizacji i placówek z terenu sołectwa, przedstawiciele RM i Rady Powiatu oraz
zainteresowani mieszkańcy. Podczas zebrania poruszano m.in. kwestie niedoboru lekarzy w okolicznym Ośrodku Zdrowia oraz podsumowano działalność
organizacji społecznych działających w Żarkach.
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Kto odśnieża?

Dla przedsiębiorców

Informacje w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Libiąż.
1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, parkingów prowadzi:
Zakład Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska GARDENBUD, 32-590 Libiąż, ul. Żurawia 2, ( tel. 627-73-65, 627-50-92) z ośrodkiem dyspozycyjnym w
Libiążu, ul. Leśna 23.
2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych prowadzi:
• droga nr 933 – ulice : Chrzanowska, Oświęcimska, Beskidzka. – Zakład
Usług Komunalnych Spółka z. o.o. w Oświęcimiu, ul. Bema 12 A,
			
tel. (033) 842-30-97, (033) 842-32-80
• droga nr 780 – ulica Krakowska w Libiążu i Kościuszki w Żarkach - Obwód
Drogowo-Mostowy w Babicach (tel. 6134- 961, 0694487827 – Michał Patrzałek)
Informacje można także uzyskać w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Balicach tel.
(012) 285-51-26 – Rafał Długosz.
3. Ulica Kopalniana (droga wewnętrzna), utrzymywana jest przez Południowy
Koncern Węglowy S.A. ZG „Janina” w Libiążu.
5. Na osiedlach Flagówka i Górniczym drogi dojazdowe i chodniki do budynków
wielomieszkaniowych – odpowiada Administracja tych budynków
Ponadto interwencje można również zgłaszać do tut. Urzędu Miejskiego
- tel. 627-13-11, 627-18-22, Straży Miejskiej – tel. 627-19 – 66.

Lokalny Punkt Konsultacyjny działający
przy FRDL Małopolskim Instytucie
Samorządu Terytorialnego i Administracji
oraz Urząd Miejski w Libiążu - serdecznie
zapraszają przedsiębiorców z gminy Libiąż
na bezpłatną sesję informacyjną dotyczącą
„Finansowania działalności gospodarczej
małych i średnich przedsiębiorstw preferencyjne
pożyczki,
poręczenia,
programy operacyjne na lata 2007- 2013”.
Sesja odbędzie się 3 grudnia (poniedziałek)
2007 r. o godz. 17.00 w Libiąskim Centrum
Kultury.

Remont przy ul. Górniczej

Jeszcze w tym roku ma zostać wyremontowany wyboisty ciąg pieszo-jezdny przy ul.
Górniczej w Libiążu. Kilkudziesięciometrowy odcinek, stanowiący dojście (i dojazd) do
pasażu handlowego znajduje się tuż za budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Gminny Konkurs Przyrodniczy

Uczniowie Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów z gminy Libiąż wzięli udział w dniach 15 i 16 listopada br. w gminnym
konkursie przyrodniczym, zorganizowanym przez doradcę metodycznego – Bogumiłę Rybak oraz Urząd Miejski w Libiążu.
Kilkudziesięciu młodych znawców przyrody rywalizowało poprzez rozwiązywanie testu, a do zajęcia czołowego miejsca
potrzebna była wiedza m.in. na temat polskich parków narodowych i Ligi Ochrony Przyrody.			
Diego
Najlepsi w konkursie szkół podstawowych:
1. Jakub Kucharczuk     SP3
2. Wiktoria Wątroba       SP3
3. Karolina Rembiecha   SP3
4. Patrycja Piegzik      SP Gromiec
5. Olga Pakuła          SP3
6. Adrian Bałys      SP Żarki
7. Bartosz Żydzik    SP Żarki
8. Piotr Cyganik   SP Żarki
Najlepsi w konkursie gimnazjów:
1. Mateusz Dyląg Gimnazjum nr 2
2. Magdalena Mróz Gimnazjum nr 1
3. Sebastian Szalonek Gimnazjum nr 1
4. Adam Drabik Gimnazjum nr 2
5. Piotr Woźniak Gimnazjum nr 2

Sprzątanie świata

Od 14 września br. trwała 14 edycja międzynarodowej kampanii „Sprzątanie
Świata”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: „Oszczędzaj. Wyłączaj.
Odzyskuj. Świeć przykładem!” Do akcji tradycyjnie włączyły się dzieci,
placówki oświaty i organizacje z terenu Gminy Libiąż (Zespół Szkół w Libiążu,
Szkoły Podstawowe i Przedszkola z terenu całej gminy, Koło Pszczelarzy,
Liga Ochrony Przyrody, Fundacja im. Brata Alberta, Samodzielny Klub
„Pod Wysoką”). Urząd Miejski, jak co roku zapewnił materiały w postaci
rękawic i worków, przekazał ulotki o tematyce ekologicznej oraz plakaty
tematycznie związane z tegoroczną edycją. Sprzątaniem objęte zostały
tereny wokół szkół i przedszkoli oraz tereny leśne, gdzie nie brakuje dzikich
wysypisk odpadów. Sprzątanie Świata zakończyła coroczna akcja „Święto
Drzewa” związana z zazielenianiem gminy. „Sprzątanie Świata” w tym roku
rozpoczęło wieloletnią kampanię edukacyjną związaną z przeciwdziałaniem
zmianom klimatycznym, mądrym gospodarowaniem energią i zasobami
naturalnymi, a także selektywną zbiórką odpadów i używaniem produktów
z recyklingu. Łącznie zebrano ponad 330 worków z odpadami co daje
prawie 40 m3 odpadów, czyli około 8 ton. Dla porównania w 2005 r. zebrano
ok 5,4 tony a w 2006 r.- ok. 7 ton. 			
Diego
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Bezpieczniej przy szkole w Gromcu

Na wniosek mieszkańców Gromca i w trosce o bezpieczeństwo
dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Gromcu, zamontowano na ulicy Husarskiej próg zwalniający
wraz z oznakowaniem pionowym. Konstrukcja spowolni ruch na
prostym odcinku drogi przyszkolnej i zapewni większe bezpieczeństwo dzieciom w drodze do i ze szkoły. Podobne konstrukcje (progi, nakładki) poprawiające bezpieczeństwo, znajdują się
przy wszystkich szkołach podstawowych w gminie Libiąż.

Doposażone place zabaw

Najpóźniej na początku grudnia doposażone zostaną cztery place zabaw w gminie Libiąż. Obiekty przy Placu Zwycięstwa,
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gromcu, przy ul. Waryńskiego i w Kosówkach wzbogacone zostaną o nowe urządzenia.
Przeznaczona na ten cel kwota 40.000 zł pochodzi z środków na
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Natomiast już teraz można bawić się na 13 nowych urządzeniach
zamontowanych na placu zabaw przy Zespole Szkół w Żarkach
– koszt tego doposażenia wyniósł 25.000 zł.
Diego
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Święto seniorów

Osoby mające już za sobą okres aktywności zawodowej, zrzeszone w stowarzyszeniach emerytów, rencistów
i inwalidów aktywnie działają przez cały rok. Teraz obchodzą oni swoje tradycyjne święto.
Członkowie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów
„Zgoda” świętowali w Strażnicy OSP w Libiążu Wielkim. Jak co
roku najbardziej zasłużonych jubilatów wyróżniono dyplomami,
które wręczył burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit. Obecny był także
wiceburmistrz Jacek Latko, który także złożył gratulację oraz
wręczył na ręce przewodniczącego Stanisława Latko drobny
upominek.
Po oficjalnej części członkowie stowarzyszenia wraz z osobami
towarzyszącymi i zaproszonymi gośćmi bawili się przy
muzycznych przebojach w wykonaniu zespołu „Joker”.
Odznaczeni jubilaci:
10 lat działalności: Mirosław Kulis, Barbara Łapczyńska,
Krystyna Myszka, Henryk Chryniewicz, Mieczysław Hoduj,
Krystyna Smolińska, Władysława Gaudyn
15 lat: Wanda Wierzba, Maria Dziobom, Maria Palka, Wanda
Bańkowska, Jan Staszczyk, Helena Marchewka, Lucyna Ziajka,
Józefa Cupiał, Henryka Lisowska, Janina Bożek, Helena
Ładocka, Józefa Klamka, Ewelina Latko, Helena Sikora
20 lat: Maria Michałek
25 lat: Janina Szafran, Kazimiera Maryja, Janina Pencko
30 lat: Stefan i Maria Koryczan

Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów koło nr 6 w Libiążu swoje święto uczcili podczas
wspólnego spotkania w restauracji „Paradaise”. Uroczystość
była okazją do wręczenia upominków najbardziej aktywnym
członkom koła.

Koło Gospodyń Wiejskich z Libiąża seniorskie święto
obchodziło w lokalu EuroCafe. Członkinie koła gościły
burmistrzów Tadeusza Arkita i Jacka Latko oraz dyrektora
LCK Ryszarda Fudałę. „Libiążanki” nie zapomniały
zaprosić także długoletniej działaczki Michaliny Baran.
Wieczór przebiegał w atmosferze wspólnego biesiadowania,
nie brakło więc śpiewów, tańców i znakomitego humoru.
Tegoroczne Dni Seniora hucznie obchodzili członkowie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń” z
Żarek. Spotkanie stało się okazją do uhonorowania zasłużonych seniorów. Z rąk ówczesnego burmistrza Libiąża oraz starosty
chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka dyplomy otrzymali: Józefa Cygan ,Anna Kosowska, Ewa Malik, Wiesława Matyja,
Alfreda Wierzba, Stanisław Szafran.
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Bezpieczny Gromiec

Zakończono kolejny etap modernizacji wałów biegnących przez dwa nadwiślańskie sołectwa: Gromiec i Mętków. W libiąskiej
wsi zmodernizowano lewy wał o długości 1,3 km. Starania o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwoju obszarów wiejskich” na modernizację i przebudowę wałów rozpoczęto już we wrześniu 2005 roku. W 2006
roku udało się sformalizować decyzję i rozpocząć prace. Łączna wartość robót na odcinku w Gromcu wyniosła 2,68 mln zł. W
uroczystości oddania wałów do użytku uczestniczyli: członkowie zarządu województwa Wojciech Kozak i Marek Sowa, starosta
powiatowy Janusz Szczęśniak oraz wiceburmistrz Libiąża Jacek Latko. Podczas spotkania i okolicznościowych przemówień
wagę tego przedsięwzięcia podkreślano przede wszystkim w
kontekście bezpieczeństwa mieszkańców.
- Kiedy była powódź w 1997 r. nie byłem jeszcze burmistrzem,
ale pamiętam, że wały były nasiąknięte wodą jak gąbka i
groziły przerwaniem. Każde zebranie sołeckie od 1999 roku
było zdominowane tematem modernizacji wałów. Z naszej
inicjatywy w porozumieniu ze Starostą Powiatowym i Urzędem
Marszałkowskim został opracowany projekt tej modernizacji.
Dodatkowym atutem była możliwość wykorzystania skały płonej
składowanej na hałdzie kopalnianej, co w znacznym stopniu
obniżyło koszty całej inwestycji. Myślę, że teraz spadł nam kamień
z serca i możemy spać spokojnie podczas największych opadów.
Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Gromca mogą planować
budowę domostw, nie obawiając się zniszczeń powodowanych
przez powodzie – mówił wiceburmistrz Jacek Latko.

Walczą o przejazd

„My mieszkańcy dzielnicy Grabiczka zwracamy się z prośbą o nie
likwidowanie przejazdu kolejowego na ulicy Armii Krajowej...” –
pismo tej treści podpisane przez ponad sto osób trafiło do Zakładu
Linii Kolejowych w Krakowie. Decyzją tamtejszej dyrekcji, po
oddaniu do użytku aktualnie remontowanej kładki na libiąskiej
stacji PKP, zostanie usunięty najbliższy przejazd kolejowy.
Mieszkańcom tamtego rejonu przyjdzie więc pokonywać
torowisko kilkaset metrów dalej, ulicą Orzeszkowej.
- Absolutnie nie zgodzimy się na takie rozwiązanie. Likwidacja
przejazdu wydłuża naszą drogę do centrum o kilka kilometrów.
Poza tym zostaniemy odcięci od świata, gdy zepsuje się jedyny
i w pełni zautomatyzowany przejazd przy ul. Orzeszkowej argumentują rozgoryczeni mieszkańcy.
- Od 10 stycznia przejść przez tory będzie można po
wyremontowanej kładce z nawierzchnią antypoślizgową, przystosowaną także dla rowerów i wózków. Wtedy bezzasadne stanie
się utrzymywanie dwóch przejazdów kolejowych – uważa rzecznik Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie Robert Kowal.
Według niego potrzebę likwidacji wymuszają przede wszystkim względy bezpieczeństwa i czynniki ekonomiczne. O ile w
przypadku tych drugich można jeszcze PKP zrozumieć, to kwestia bezpieczeństwa na przejeździe z rogatkami, gdzie nikomu
nigdy nic się nie stało, jest bardzo sporna.
- Pokonanie kładki przez osobę starszą z rowerem, czy matkę z wózkiem wcale do łatwych nie należy. Ulicą Armii Krajowej
najdogodniej możemy dostać się na drugą stronę. Wystarczy doposażyć ten przejazd w kamery i problem zniknie – stwierdzają
zainteresowani.
Mieszkańcy w swoim sporze z PKP nie pozostają osamotnieni. Ich starania w pełni popierają władze gminy Libiąż, które
konsekwentnie od prawie piętnastu lat negatywnie reagują na tą propozycję PKP. Ponadto Powiatowa Straż Pożarna wydała
opinie o dogodności dojazdu w ten obszar właśnie ulicą Armii Krajowej.
- Będziemy protestować wszystkimi możliwymi środkami. Jeśli zaistnieje potrzeba to staniemy na torach! – zapowiadają
mieszkańcy ulic Partyzantów, Przy Torze, Borowej, Armii Krajowej i E. Orzeszkowej. 			
PS

Skrzyżowanie przy ul. Rouvroy jeszcze w tym roku

Na grudzień br. zaplanowano koniec przebudowy skrzyżowania ul. Chrzanowskiej i ul. Rouvroy wraz z modernizacją ul. Rouvroy
w Libiążu. W dniu 15 listopada nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz przekazanie placu budowy,
na którym cały czas uwijają się robotnicy. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Wiesław Słowik Przedsiębiorstwo Produkcyjno
– Usługowo – Handlowo – Transportowe „HANDREM” z Kwaczały oraz EUROVIA Polska S.A. z Mysłowic.
Wartość robót to 746 078,19 zł, a zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie poszerzenia jezdni na ul.
Chrzanowskiej i Rouvroy, budowę oświetlenia ulicznego, wykonanie odwodnienia nawierzchni jezdni i nasadzenie zieleni.
Diego
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- KURIER LIBIĄSKI Doczekaliśmy wreszcie posła z Ziemi Chrzanowskiej. Z 9836 zdobytymi
głosami mandat parlamentarzysty uzyskał szczególnie zasłużony dla
naszej gminy dotychczasowy burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit.
Tadeusz Arkit - urodzony w 1955 r. w Tenczynku, żonaty, troje dzieci,
wnuk Kamil. Z wykształcenia inżynier górnictwa, dyplom magisterski
uzyskał na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Ponadto
ukończył studia podyplomowe na kierunku administracja i zarządzanie
UŚ w Katowicach, zarządzanie finansami komunalnymi w Wyższej
Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach, zarządzanie strategiczne
w jednostkach samorządu terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie oraz zarządzanie i gospodarowanie odpadami w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1982 – 1994
pracował w KWK „Janina” jako sztygar. Od 1994r. związany z samorządem
najpierw jako radny, a w latach 1994–1996 jako wiceburmistrz. Od 1998r.
piastował funkcję Burmistrza Libiąża. Do wyborów startował z listy
Ugrupowania Samorządowego „Nasza Gmina Libiąż 2000”. Od 1995r.
pełnił funkcję Przewodniczącego Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna”, od 2000r. jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Gmin
Górniczych w Polsce, a od 2003r. Przewodniczącym Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej.
Laureat wielu nagród i wyróżnień. Interesuje się literaturą, sportem, publicystyką. Jego autorytetami są
Papież Jan Paweł II, ksiądz Józef Tischner.

Po¿egnalna sesja Arkita

Uroczysta sesja Rady Miejskiej, na której
pożegnano dotychczasowego burmistrza, a
obecnego posła RP - Tadeusza Arkita odbyła się
31 października br. w LCK. Na sesję przybyło 21
członków RM, Starosta Powiatu Chrzanowskiego,
przedstawiciele Rady Powiatu, członek zarządu
Samorządu Wojewódzkiego, pracownicyUM i
placówek oświatowych, Ostatnie posiedzenie RM
z udziałem włodarza gminy Libiąż było okazją do
podsumowań i wspomnień. - Dzisiaj mija dokładnie
9 lat, odkąd zostałem Burmistrzem Libiąża. W
ostatnich latach wykonaliśmy widoczną pracę nad
budowaniem tożsamości, kreowania wizerunku
nowoczesnej, przyjaznej dla mieszkańców gminy.
Świadczą o tym inwestycje miejskie wykonane
w dużej mierze ze środków unijnych, jak:
nowoczesne targowisko, parki zieleni, prace nad
uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej
i uzyskanie największej w skali powiatu dotacji z
Funduszu Spójności, wykonane ronda i inwestycje na drogach wojewódzkich, zmodernizowane wały w Gromcu, stadion sportowy
w Libiążu, baza sportowa w Żarkach i Gromcu i wiele innych...
– Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno martwiliśmy się o losy kopalni „Janina”. Tymczasem w ostatnich latach weszła na
drogę stabilizacji i podjęła z sukcesem plan restrukturyzacji, który daje szansę na rozwój tego największego libiąskiego zakładu.
Jeśli mowa o górnictwie, to mając doświadczenie zawodowe w pracy w kopalni „Janina” – czułem się zawsze zobowiązany walczyć
o interes gmin górniczych, począwszy od napisania Programu Aktywizacji Gospodarczej Gminy Libiąż, wpisania małopolskich
gmin górniczych do Programu Phare „Inicjatywa II”, co zaowocowało pozyskaniem pierwszych pieniędzy unijnych na budowę
Alei Jana Pawła II, po Program Górniczy dla Małopolski. Przez wiele lat reprezentowałem interesy gmin górniczych Małopolski
jako Członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Pragnę dodać, że włożyliśmy również wiele serca w sferze
pielęgnowania górniczych tradycji, budowania dumy z naszych górniczych korzeni, co w rocznicę 100 – lecia istnienia kopalni
„Janina” pozwala nam powiedzieć: jesteśmy gminą górniczą z tradycjami i mamy nowoczesny zakład górniczy. Skwer Skarbnika
i Park Janiny ze swoimi górniczymi akcentami to kolejne wizytówki naszej gminy, którymi mogą się pochwalić mieszkańcy.
- Dziękuję wszystkim moim współpracownikom i mieszkańcom gminy za wiele dobrych chwil, jakie nam było dane przeżyć. Nie
wyróżniam nikogo personalnie, podziękowania składam Państwu także w imieniu moich zastępców: pani burmistrz Marii Siuda
i burmistrza Jacka Latko. Im dziękuję w sposób szczególny za przyjacielską współpracę i wyrażam nadzieję, że Ich wysiłek i
doświadczenie zostanie docenione przez mieszkańców naszej gminy.
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Rozmowa z posłem Tadeuszem Arkitem
„Kurier” - Jakie pierwsze wrażenia w nowym miejscu pracy?
Tadeusz Arkit – Największa trudność to emocje wynikające z pożegnania się z moimi
dotychczasowymi współpracownikami; nie wiedziałem, że to może być takie trudne.
Ale z drugiej strony bardzo sobie cenię te chwile wzruszenia, to potwierdzenie,
że jako szef byłem też przyjacielem dla współpracowników i wielu mieszkańców
naszej gminy. Przyjacielskie relacje dają mi wsparcie, ale i zobowiązują do dalszej
rzetelnej pracy na rzecz naszego środowiska. Ale pytanie jest o nowe miejsce pracy.
Wzruszające było zaprzysiężenie na pierwszym posiedzeniu Sejmu, tym bardziej, iż
miałem sygnały, że oglądane było przez wielu mieszkańców naszej gminy. Dla mnie
teraz najważniejsze jest, że w naszym klubie panuje ogólnie atmosfera nastawienia
do pełnienia poselskich obowiązków. Odpowiada mi taki klimat poważnej pracy nad
konkretnymi sprawami. Tego się nauczyłem podczas pracy w libiąskiej „Janinie” i w
samorządzie. Nie ukrywam, że bardzo się denerwuję, kiedy w parlamencie czasami
słyszę gadulstwo, zamiast poważnej debaty.
„K” - Co to oznacza dla Pana wyborców?
T.A. – Nadal mieszkam w Libiążu i tutaj będę spędzał większość mojego czasu.
Przede wszystkim pragnę zapewnić wyborców, że pozostanę sobą i pracę poselską
widzę w kategoriach kontynuacji zadań samorządowych. Swoje doświadczenie i kwalifikacje chcę przenieść na grunt
regulacji prawnych, które będą sprzyjać poprawie warunków działalności samorządowej oraz funkcjonowania podmiotów
gospodarczych – w tym kluczowych dla naszej lokalnej gospodarki przedsiębiorstw górniczych i energetycznych. Będę
też starał się pozostać w bieżącym kontakcie z wszystkimi środowiskami mojej gminy i Ziemi Chrzanowskiej, aby na co
dzień reagować na ich potrzeby i wnioski.
„K”- …W jaki sposób?
T.A. – Będę chciał kontynuować dotychczasowy sposób wypełniania służby publicznej, jaką jest funkcja burmistrza i
posła, a więc dobry kontakt z mieszkańcami i lokalnymi liderami licznych aktywnych środowisk. Po pierwsze zamierzam
spędzać jak najwięcej czasu na terenie powiatu chrzanowskiego, być blisko lokalnych spraw i aktywnie wspierać dobre
rozwiązania wszelkich problemów. Po drugie – nastawiam się na aktywną pracę w sejmowych komisjach, których jestem
członkiem – Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Gospodarki.
„K” – Jak Pan ocenia sytuację w Libiążu, który stoi przed wyborami Pana następcy?
T.A. – Jestem i pozostanę do końca Libiążaninem, dlatego ta gmina i jej losy szczególnie leżą mi na sercu. Nie wyobrażam
sobie, by nasza gmina nie wykorzystała historycznej szansy na rozwój, jaką teraz otwierają kolejne dotacje Unii
Europejskiej. Jednocześnie jestem przekonany, że po kilku latach skutecznej pracy samorządowej, którą mieszkańcy
ocenili tak pozytywnie w wyborach parlamentarnych, nie będzie podstaw do eksperymentów, lecz rozważne i spokojne
kontynuowanie procesów, jakie miałem zaszczyt zapoczątkować przy dużym poparciu mieszkańców. Nie ukrywam tu
przekonania, że uda się je z pożytkiem dla lokalnej społeczności zakończyć z udziałem mojego zastępcy i przyjaciela
– dotychczasowego wiceburmistrza Jacka Latko – oraz grona fachowych pracowników samorządu libiąskiego.
„K” – Możemy liczyć na systematyczne kontakty i informacje o Pana działalności poselskiej?
T.A. – Oczywiście, że tak! Zapraszam też wkrótce na otwarcie mojego biura poselskiego w Libiążu. Pozdrawiam serdecznie
wszystkich mieszkańców Libiąża, Żarek i Gromca. Serdecznie dziękuję za życzliwą współpracę, z jaką się wielokrotnie
spotykałem. Tutaj przeżyłem dwie wielkie zawodowe przygody w moim życiu: górniczą i samorządową. Tutaj dzięki
Państwu zrozumiałem, co to znaczy Mała Ojczyzna. Jeszcze raz dziękuję!

Z okazji Święta Górniczego, na ręce wszystkich
Górników, ich rodzin oraz całego środowiska górniczego, składam
najserdeczniejsze życzenia „barbórkowe” – bezpiecznej i spokojnej
pracy, wielu sukcesów w życiu zawodowym, szczęścia i spokoju w
życiu rodzinnym. Niech św. Barbara czuwa nad Wami!
Szczęść Wam Boże!
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Poseł na Sejm
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- KURIER LIBIĄSKI Nagrodzeni za profilaktykę

Zakończyła się szósta edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu. Ta
realizowana od 2001 roku ogólnopolska
akcja podejmuje problem profilaktyki
uzależnień. Jednym z jej najważniejszych
celów jest promowanie konstruktywnych
postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań
prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania
przemocy Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszej
gminy:
- konkurs „Lubię siebie” - Aleksandra Tomczyk z Sp nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi

Widziane z balkonu – FELIETON
Wokalistę zatrudnię…
Rozpadło się libiąskie Ich Troje, czyli
mówiąc kolokwialnie – grupa trzymająca władzę. Jak usłyszeliśmy w oświadczeniu jednego z członków znakomitego zespołu, zabrano
im wokalistę, który od listopada śpiewał będzie
w orkiestrze narodowej. Żal rozstawać się z
takim wokalem, ale w pamięci licznej publiki
z pewnością pozostaną udane (u)twory, które odcisnęły swe piękno na mapie Libiąża.
Smutków w nieskończoność, z powodu rozstania wylewać nie trzeba, bo przed nami
kolejne muzyczne wydarzenia. Musimy, jako
publiczność, wybrać kolejnego idola, który nie
tylko zagra dla nas pierwsze skrzypce w gminie, ale i napisze
słowa, które będzie w stanie bez fałszu zaśpiewać. Ewentualni kandydaci do miejsca na środku sceny (politycznej), póki
co raczej zachowawczo podchodzą do nowej edycji „Idola”.
Pewnie się zastanawiają, czy po dotychczasowym maestro,
zdobywcy wielu nagród (muzycznych), będą w stanie choćby
zanucić w podobnej tonacji. O tym, jak oni śpiewają dowiemy się pewnie już podczas premierowego festiwalu pod nazwą „kampania wyborcza”. Miejmy nadzieję, że los oszczędzi
nam jednak kandydatów, przy których zastanawiać się będzie
trzeba, jaka to melodia. Takim już dziś radzę nie wdrapywać
się na (polityczną) scenę, bo okaże się, że wieczór wyborczy
będzie dla was odwrotnością przebojowej nocy. Jakie zatem
cechy powinien posiadać przyszły lider grupy koncertującej
na ul. Działkowej?
•
Przystojny - w końcu będzie na tapecie… u niejednej
nastolatki w pokoju.
•
Otwarty na każdy kierunek… trasy koncertowej.
•
Odporny na krytykę jury… i opozycji.
•
Znający gusta (muzyczne) mieszkańców gminy.
•
Potrafiący zagrać najpopularniejsze covery Ich Troje.
O takie talenty nie łatwo, ale skoro zależy nam na platynowej
płycie (wmurowanej w nowe centrum miasta), to musimy zmobilizować uzdolnionych wokalnie do koncertowania. To wasza
szansa na sukces! A jak będzie trzeba, to i pojedziecie nas
reprezentować na Euro(wizję).

Dawid Chylaszek
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- konkurs „Poznaję siebie i innych” - Martyna Kowala z Gimnazjum KSW
- konkurs „Sprawdzam i wybieram” klasa 3d z Gimnazjum nr
2 i klasa 2b z ZS w Żarkach
- konkursu „Wiem i umiem”Grupa Socjoterapeutyczna z ZSP
w Gromiec
- konkurs „Lubię ruch” Michał Boratyński i Monika Bocheniak z ZSP w Gromcu
- konkurs „Lubię sport” Bartłomiej Zakrzewski i Marek Mularczyk z Gimnazjum nr 1 w Libiążu.
Ponadto wszystkich uczniów i pedagogów zaangażowanych w
realizację projektu nagrodzono dyplomami uczestnictwa.
						
AK

Świętym Mikołajem Być

Już po raz czwarty libiąskie stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”
przeprowadza akcję społeczną „Świętym Mikołajem Być”.
Członkowie stowarzyszenia w dniach od 19 listopada do 5 grudnia
prowadzą zbiórkę słodyczy ze szkół znajdujących się na terenie
gminy Libiąż. W poprzednich latach uczniowie wszystkich szkół
wykazali się wielkim sercem przekazując ogromne ilości słodyczy
na szczytny cel jakim niewątpliwie jest stworzenie mikołajkowych
paczek dla wychowanków domów dziecka z terenu Libiąża i
Krakowa. Planujemy zrobić takich paczek blisko sto – mówi główny
organizator akcji Bartłomiej Gębala. - Liczymy na to, że wspomogą
nas też prywatni przedsiębiorcy. W ubiegłym roku dzięki ich wsparciu
otrzymaliśmy na pewno bardzo przydatne domom dziecka artykuły
papierniczo-biurowe „Młodzi Demokraci” podkreślają swoją głęboka
wiarę, że dzięki ich działaniom i przy wielkiej pomocy szkół akcja
osiągnie oczekiwany przez nich sukces, bo jak sami mówią uśmiech
obdarowanego dziecka to największa zapłata, jaką można otrzymać
za dar serca.

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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- KURIER LIBIĄSKI NOWOŚCI CZYTELNICZE
Wanda Witter „Fotografia nieba” - Warszawa : Świat Ksiązki, 2007 (dostępna
w wypożyczalni dla dzieci MBP)
Kiran Desai „Brzemię rzeczy utraconych” - Kraków : Znak, 2007 (dostępna w
wypożyczalni dla dorosłych MBP)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W LIBIĄŻU ZAPRASZA CZYTELNIKÓW
Biblioteka Główna, Libiąż ul. Górnicza 11:
poniedziałek – piątek
12.00 – 19.00
sobota 			
8.00 – 14.00
Filia nr 2, Żarki ul. Klubowa 5:
wtorek, środa		
16.00 – 19.00
piątek 			
15.00 – 19.00
Filia nr 2, Libiąż ul. Plac Zwycięstwa 2:
poniedziałek, środa, piątek 14.00 – 18.00
wtorek, czwartek 		
10.00 – 14.00
Biblioteka Główna zaprasza do wypożyczalni dla
dorosłych, wypożyczalni dla dzieci i młodzieży
oraz czytelni, w której oprócz prasy i księgozbioru
podręcznego dla czytelników udostępnione są trzy
stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem
do Internetu.

Remont w filii MBP w Gromcu

Trwa remont w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
nr 3 w Gromcu, z związku z czym wypożyczalnia
jest nieczynna dla czytelników. Wszystkich, którzy
chcą pilnie wypożyczyć książki, zapraszamy
w każdy wtorek od godz. 16.00 do Świetlicy
LCK w Gromcu, gdzie pracownik MBP pełni
dyżur. Można wtedy skorzystać z części zbiorów
gromieckiej filii lub zamówić książkę z Biblioteki
Głównej.

Wystawa

Galeria Mikro Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Libiążu zaprasza na wystawę prac wychowanków
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Świetlicy
Terapeutycznej przy Fundacji Brata Alberta
w Libiążu. Wystawa zachwyca kolorystyką,
różnorodnością warsztatu i pracochłonnością, a
może ją obejrzeć każdy odwiedzający Czytelnię
MBP.

Nowe czasopisma w czytelni

Od listopada Br. MBP powiększyła liczbę prenumerowanych czasopism. W tej chwili Czytelnia
proponuje następujące tytuły: „Rzeczpospolita”,
„Gazeta Krakowska”, „Polityka”, „Newsweek”,
„Wiedza i Życie”, „Fokus”, „Cogito”, „Victor”,
„Kumpel”, „Miś Pluszek” i ”Poradnik domowy”.

Kącik zabaw

Wypożyczalnia dla dzieci Biblioteki Głównej
MBP zaprasza do kącika zabaw. Mogą z niego
korzystać najmłodsi czytelnicy lub pociechy
naszych dorosłych czytelników, którzy odwiedzają
bibliotekę. W czasie gdy dziecko zajęte jest zabawą,
rodzice mogą w spokoju poszukać dla siebie
lektury lub skorzystać z czytelni. Przy kolorowym
stoliczku czekają kredki i kartki do rysowania,
zabawki, czasopisma dla najmłodszych, a nasi
bibliotekarze chętnie pomogą w wyborze książek
dla najmłodszych.
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Andrzej Mularczyk „Post mortem: Katyń” - Warszawa: Warszawskie
Wydawnictwo Literackie Muza, 2007 (Na podstawie tej książki powstał film
Adrzeja Wajdy pt. „Katyń”, dostępna w wypożyczalni dla dorosłych MBP)
Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu został w tym roku wzbogacony
o wiele nowości książkowych. Środki własne MBP oraz dofinansowanie uzyskane z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu pod nazwą „Promocja
czytelnictwa. Priorytet I. Rozwój księgozbiorów bibliotek” pozwoliły na zakup ponad
1070 woluminów – głównie beletrystyki dla dzieci i młodzieży, literatury współczesnej
polskiej, w mniejszym zakresie - zagranicznej, a także literatury popularnonaukowej.
Nowe pozycje będą dostępne zarówno we wszystkich filiach, jak i w Bibliotece Głównej
– w wypożyczalni dla dorosłych, wypożyczalni dla dzieci i młodzieży oraz w Czytelni.
Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

Salezjanie o sobie

W ramach spotkań w Klubie Czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Libiążu 9 listopada br. odbył się
wykład przeprowadzony przez ks.
Andrzeja Polichta: „Salezjanie - działalność, historia, misje”. Przybliżył
on zgromadzonym gościom i czytelnikom obecną działalność Zespołu
Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w
Oświęcimiu, znanej i cenionej szkoła
zawodowej. Uzupełnieniem był film
przedstawiający młodzież uczącą się
w salezjańskiej szkole oraz wzór godny naśladowania dla młodego człowieka - św. Dominika Savio. Kolejna część wykładu
poświęcona misjom wzbogacił pokaz multimedialny obrazującym życie w Afryce oraz zadania, jakie mają do spełnienia osoby działające w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym
wyjeżdżające na placówki misyjne. Prelekcję uzupełniła wystawa eksponatów rękodzieła
afrykańskiego oraz stroje afrykańskie prezentowane przez młodzież z kółka misyjnego
szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu.

Urodziny pisarki

Wyjątkowy jubileusz obchodzono w
sobotę 24 listopada - 100-lecie urodzin
szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren.
Najmłodsi czytelnicy uczestniczący w
imprezie poznali historię życia autorki,
wzięli udział w wielu konkursach i zabawach, zapoznali się z wszystkimi jej
książkami, które można wypożyczyć w
libiąskiej bibliotece, a przez to zaznajomili się z wieloma, znanymi i mniej
znanymi, postaciami z jej książek. Najbardziej popularna to, oczywiście Pippi
Langstrumb. Dziewczynki, które przyszły do biblioteki przebrane za Pippi otrzymały specjalne upominki, a były to: Gabrysia
Gaj, Zuzanna Kondracka, Marianna Bojdak i Natalia Bagińska.

Wizyta MARTY FOX

4 grudnia (tj. wtorek) Miejska Biblioteka w Libiążu zaprasza na spotkanie
autorskie z popularną pisarką znaną zarówno młodzieży, jak i dorosłym –
MARTĄ FOX. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników jej książek.
Najbardziej znane tytuły: Agaton-Gagaton: jak pięknie być sobą (powieść,
1994) ; Chcę być chłopcem jak mój ojciec (poezje, 1994); Magda.doc (powieść,
1996); Paulina.doc (powieść, 1997); Nie jestem która wszystko zniesie (poezje,
1999); Niebo z widokiem na niebo (2003); Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych
(powieść, 2005), Paulina w orbicie kotów (powieść, 2007).
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- WIEŚCI SZKOLNE -

Święto Niepodległości w libiąskich szkołach
Wizyta Władysława Klepacza - żywej legendy Powstania Warszawskiego
uświetniła obchody Święta Niepodległości Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Inicjatorem zaproszenia szacownego gościa był nauczyciel historii Roman Isakiewicz.
Niezwykłe spotkanie, na które przybyli także uczniowie innych libiąskich szkół,
rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Charakterystyczny nastrój
podkreśliły pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru Canticoum Canticorum pod
batutą dyrygenta Piotra Ciuły, a najważniejszą częścią wydarzenia były wojenne wspomnienia W. Klepacza. W dniu wybuchu powstania warszawskiego miał
19 lat. Przeżył je jako żołnierz batalionu „Bełt” Armii Krajowej, pseudonim
„Ajaks”.
- Walczyliśmy bez jakiegokolwiek ekwipunku wojskowego. Zamiast mundurów
mieliśmy ubrania robocze, a naszym jedynym żołnierskim atrybutem był chełm.
Uzbrojeni byliśmy tylko w butelki z benzyną… - relacjonował kombatant.
Jako rodowity warszawianin w swoim wystąpieniu poruszył kwestie związane z okresem swojej młodości w stolicy, bilansem
strat Warszawy w wyniku II wojny światowej i własnych doświadczeń podczas 63 dni powstania. Gość odpowiadał tez na pytania uczniów, a spotkanie zakończyła multimedialna prezentacja zdjęć z Powstania Warszawskiego.
PS
W Szkole Podstawowej nr 2 członkowie koła teatralnego
przygotowali uroczystą akademię pt. „Droga do wolności”.
Uczniowie przedstawili ważne dla narodu polskiego wydarzenia począwszy od rozbiorów aż do przejęcia władzy
w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego 11 listopada 1918
roku. W montażu wykorzystano teksty poetyckie oraz pieśni
patriotyczne.

Okolicznościowa akademia odbyła się także w żareckim
Zespole Szkół. W montażu słowno – muzycznym gimnazjaliści
z klasy I „A” przedstawili wydarzenia towarzyszące
odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Uczniowie
nie pierwszy raz wykazali ogromne zaangażowanie w
przygotowaniu tego typu uroczystości. Podopieczni z klasy I
„A” zawsze chętnie biorą udział w różnego rodzaju imprezach
szkolnych i klasowych. Pieczę nad przygotowaniem dzieci i
organizacją akademii sprawowały panie: Jadwiga Szumniak
- Zdonek, Anna Rybak, Monika Potempa oraz Małgorzata
Reguła. 					
AK
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W Gimnazjum nr 2 zorganizowano dwie uroczystości
W piątek 9 listopada uczniowie uczestniczyli w
uroczystej akademii, przygotowanej przez 3A i 3B pod
kierunkiem pań Ewy Błeszyńskiej i Agnieszki Szumniak.
Natomiast w poniedziałek 12 listopada Szkolny Klub Miłośników
Muzyki, którego opiekunem jest Agnieszka Zabawa, uczcił
Święto Niepodległości krótkim koncertem pieśni żołnierskich i
patriotycznych.

W ZSP Gromiec odbyła się w szkole akademia. Uczniowie
biorący w niej udział w przypomnieli kolegom historie zaborów,
daty powstań oraz życiorysy kluczowych postaci tego okresu.
Szkolny chór zaśpiewał pieśni patriotyczne i wojskowe.
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- SPORT -

Nauczyciele - nauczycielom

Pamięci nieżyjących pedagogów poświęcony był siatkarski memoriał rozegrany w libiąskiej hali sportowej. Tradycyjnie po
przeciwnych stronach siatki stanęły nauczycielskie reprezentacje szkół średnich, gimnazjów i podstawówek. Podobnie jak przed
rokiem najlepsi okazali się pedagodzy ZS w składzie Jolanta Klimas, Jadwiga Widlarz, Grzegorz Solarski Remigiusz Paliwoda,
Sebastian Widlarz i Rafał Rusek. Drugie miejsce wywalczyli nauczycielele z gimnazjów, a trzecie zdobyli pracownicy szkół
podstawowych. Sportowe spotkanie było także okazją do miłej uroczystości odznaczenia zasłużonych działaczy dla dyscypliny
piłki siatkowej w Libiążu. Z rąk prezesa Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej Stanisława Litwina oraz burmistrza Tadeusza
Arkita pamiątkowe odznaki otrzymali Julian Kasprzyk, Krzysztof Klimas i Mateusz Drabik, a także pośmiertnie Adam Drabik
w imieniu którego emblemat odebrała żona Anna.								
PS

Siatkarska integracja

Kiepska runda seniorów

W ramach działań profilaktycznych, promujących aktywne spędzanie
wolnego czasu, grupa „Niezorganizowani”, działająca przy Stowarzyszeniu
Pomocy Osobom Uzależnionym od Środków Psychoaktywnych i ich
Rodzinom „Przemienienie” w Libiążu, zorganizowała Turniej Piłki
Siatkowej dla młodzieżowych drużyn nieformalnych. Dzięki uprzejmości
Dyrekcji Gimnazjum nr 2 oraz MZA w Libiążu nieodpłatnie udostępniono
salę gimnastyczną, natomiast o przestrzeganie reguł sportowych zadbał
Jan Matysik, nauczyciel w-f z SP nr 3. W meczach sędziowały uczennice
ZS w Libiążu – Jagoda Religa i Małgorzata Wiśniewska.
Po zaciętej rywalizacji III miejsce zajęła Oaza działająca przy Kościele
Przemienienia Pańskiego w składzie Anna Gwóźdź, Łukasz Dunaj,
Damian Bębenek, Mateusz Dunaj, Dominik Gawlik, Tomasz Kuciel,
Maciej Bernacik; II miejsce przypadło grupie „Bez dopingu” (Sławek
Głogowski, Paweł Zabdyr, Mateusz Sordoń, Konrad Hołownia, Wojciech
Kula, Mariusz Kucharski, Konrad Knurek, Milan Ptasiński); natomiast I
miesce zajęła grupa „Niezorganizowanych” (Daniel Suski, Kamil Suski,
Beata Babiuch, Kamil Pyclik, Mateusz Guzdek, Kasia Jarczyk, Basia
Babiuch, Jakub Majtas, Dawid Guzdek).
Zwycięskie drużyny uhonorowano pamiątkowymi dyplomami, a każdy
uczestnik turnieju otrzymał nagrodę indywidualną. W imprezie uczestnicy
postawili na dobrą zabawę oraz grę fair play. Po części oficjalnej rozegrano
jeszcze mecze towarzyskie. W ten sposób został osiągnięty główny cel
spotkania, którym była integracja libiąskiej młodzieży.

Zakończyła się runda jesienna rozgrywek
piłkarskich. W klubach z naszej gminy zimową
przerwę przyjęto raczej z ulgą, a pozycje w
tabelach najlepiej obrazują nienajlepszą formę
sportową. Dotychczasowe wyniki na półmetku
sezonu wróżą niestety wiosną walkę jedynie
o utrzymanie ligowych statusów. W gronie
szesnastu piątoligowców na 13 miejscu zakończyli
rozgrywki piłkarze Janiny Libiąż. Podopieczni
Andrzeja Kosa, który w trakcje sezonu zastąpił
Roberta Saternusa, w 15 spotkaniach zgromadzili
zaledwie 14 punktów. Do lidera z Mogilan tracą
aż 26 punktów, z sześciopunktową przewagą nad
strefa spadkową.
Zaledwie 9 punktów zdobyli jesienią występujący
w VI lidze piłkarze Gromca. Na bilans zawodników
trenera Wiesława Liszki złożyło się 6 remisów i
tylko jedno zwycięstwo odniesione na wyjeździe
z rezerwami Fabloku Chrzanów. Na pocieszenie
kibiców w Gromcu pozostaje dobra postawa
drużyny w rozgrywkach Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu Chrzanów. Drugi raz z rzędu
gromczanie wystąpili w finale tych rozgrywek,
ale i tym razem, już przed własną publicznością,
musieli oni uznać wyższość Orła Balin. W klasie
„A” piłkarze LKS Żarki w połowie sezonu
plasują się na 9 miejscu z dorobkiem 19 punktów
i jako jedyni z naszych reprezentantów dodatnim
bilansem bramkowym. Od strefy spadkowej dzieli
ich stosunkowo bezpieczna różnica 12 punktów.
Walczyć o utrzymanie przyjdzie jedynie rezerwom
libiąskiej Janiny. W klasie „B” plasują się na 9
pozycji z dorobkiem 12 punktów, z przewagą 4
oczek nad ostatnim w tabeli Ruchem II Młoszowa.
				
Slavka
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- W LIBIĄSKIM CENTRUM KULTURY “Kto nie pamięta przeszłości, skazany jest na jej powtórne przeżycie...”

George Santayana

Halloween
Produkcja: USA 2007
r., Gatunek: Horror,
Gramy: 01.12. do
02.12 godz. 19:00,
czas trwania: 109
min., cena biletu:
10zł od 18 lat
Mikołajkowe Ale!Kino
Na Fali
Produkcja:
USA
2007 r., Gatunek:
Animacja, Familijny, Gramy: 06.12. do
09.12 godz. 16:00,
czas trwania: 85 min.,
cena biletu: 10zł
Ratatuj
Produkcja:
USA
2007 r., Gatunek:
Animacja, Familijny, Gramy: 14.12. do
16.12 godz. 16:00,
czas trwania: 110
min., cena biletu:
10zł

Kurier Libiąski
Informator Gminny

Filmem „Do zobaczenia chłopcy” zainaugurowano w libiąskim Ale! Kino Festiwal
Filmów o Holokauście. W seansach, poprzedzonych prelekcjami pracowników
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, uczestniczyło blisko 200 osób.
Wyświetlony 26 października br. film produkcji francuskiej w reżyserii Louisa
Malle’a, to historia oparta na przeżyciach tego słynnego twórcy filmowego i
dotyczy jego pierwszej styczności z osobami narodowości żydowskiej. Wzruszającą
opowieść filmową uwiarygodniły prelekcje wygłoszone przez dr Jacka Lachendro
i Bartosza Bartyzela – pracowników oświęcimskiego Muzeum, które sprawuje
honorowy patronat nad tym filmowym wydarzeniem. Wykłady dotyczyły historii
powstania Muzeum, czyli tego jak obóz przesiąknięty zbrodnią przekształcił się w
miejsce pamięci odwiedzane przez osoby z całego świata. Można było także usłyszeć
o obecnej działalności Muzeum, która – jak podkreślali goście – w znacznym stopniu
skierowana jest na edukację. Walory artystyczne Festiwalu można było podziwiać
także w Galerii Libiąskiego Centrum Kultury, w którym do 9 listopada br. czynna była
wystawa plakatów pt. „Pamięć Auschwitz” wypożyczona z Muzeum w Oświęcimiu.
Kolejne spotkanie w ramach Festiwalu odbędzie się 30 listopada br. Gościem
specjalnym tego dnia będzie były więzień KL Auschwitz i późniejszy wieloletni
dyrektor Muzeum Kazimierz Smoleń., ponadto zostanie wyświetlony film pt. „Ulica
Graniczna” w reżyserii Aleksandra Forda. Warto podkreślić, że Festiwal cieszy się
dużą popularnością wśród uczniów szkół średnich. Do tej pory zarezerwowanych
zostało przez szkoły z Libiąża, Chrzanowa i Chełmka, aż 1600 biletów na seanse
zorganizowane w ramach przedsięwzięcia. Mamy już komplety widzów na wszystkich
dopołudniowych projekcjach, aż do kwietnia przyszłego roku. Serdecznie zapraszamy
więc na pokazy wieczorne – zachęcają organizatorzy Festiwalu.
Wielkie dzieła filmowe prezentowane na Festiwalu:
30.11.07r. - “Ulica Graniczna” reż. Aleksander Ford
21.12.07r. - “I Skrzypce Przestały Grać” reż. Alexander Ramati
25.01.08r. - “Korczak” reż. Andrzej Wajda
29.02.08r. - “Ostatni Etap” reż. Wanda Jakubowska
28.03.08r. - “Pasażerka” reż. Andrzej Munk
25.04.08r. - “Dziewiąty Dzień” reż. Volker Schlondorff
Cena biletu na jeden film wynosi 3 zł.Rezerwacje biletów na filmy
pod nr tel. LCK (0-32) 6271-262. Ilość miejsc ograniczona!!

Wydawca: Libiąskie Centrum
Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż, tel. 0-32 627 3708, 032 627
3710, fax: 032 624 2060
e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Redaktor naczelny:
Paweł Salawa
Zespół redakcyjny: Agnieszka
Kopacz (red. prowadzący), Dawid
Chylaszek, Marcin Franaszek
Współpraca: Wydział Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Libiążu,
„Fotoexpress” L. Tworzydło (Libiąż ul. Głowackiego 8), Monika
Widlarz
Skład: Paweł Salawa
Druk: Grafikon Wadowice
Redakcja zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian i skracania
tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść
ogłoszeń, reklam i listów redakcja
nie odpowiada.
Ogłoszenia i reklamy przyjmowane są w
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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Halloween w Ale!Kino

Jak co roku, libiąskie Ale!Kino zadbało
o widzów, którzy cenią filmy z gatunku
horror. W dzień Halloween, tj. 31
października br. kilkadziesiąt osób
uczestniczyło w seansie filmu „Droga
bez powrotu”. Bilety na ten film można
było kupić w szczególnie mroczno
wystylizowanej kasie, w otoczeniu
której nie brakowało świecących dyni,
palących się na czerwono lamp, latających nietoperzy i czających się straszydeł.
Przed filmem uczestnicy imprezy wzięli udział w konkursie o wampirach, w którym
do wygrania były filmy DVD. Nie zabrakło oczywiście straszenia, które tuż przed
projekcją filmu, zapewniły specjalnie zaproszone kreatury. 		
Diego
Kurier Libiąski nr 29 2007

Patriotyczna tradycja

Obchody Święta Niepodległości w naszej gminie rozpoczęła uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego,
koncelebrowana przez księdza proboszcza Stanisława Marchewkę. Po niej na cmentarzu komunalnym przedstawiciele władzy samorządowej, organizacji
społecznych i stowarzyszeń złożyli kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Libiążu. Odbył się też apel poległych
upamiętniający męczeńską śmierć bohaterów okresu wojny i okupacji.

Galeria - Libiąż

Nietypowa prezentacja prac absolwenta
krakowskiej ASP Łukasza Murzyna miała
miejsce 10 listopada
w libiąskim Parku
Młodości. Plenerowa instalacja cyklu
obrazów na szkle organicznym, wkomponowana była w
krajobraz parku. - W
oczach widza to sam Libiąż tworzy oglądane dzieła. Pozornie
dobrze znana okolica staje się teatrem zdarzeń rodem ze Starego
Testamentu. Między blokami Jakub walczy z aniołem, w oddali widać arkę Noego, a wysoko ponad osiedlem otwiera się niebo… Całość odsłania niewidoczny zwykle aspekt rzeczywistości
– obecny również w libiąskim parku – komentuje artysta. PS
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Jubileusz Gromcaneczek

Długie lata godzą obowiązki prowadzenia gospodarstw domowych
i rolnych z działalnością społeczną.
Jak same mówią jest to dla nich odskocznia od codziennych problemów i swoisty sposób na życie. I tak
już od 45 lat działa w Gromcu Koło
Gospodyń Wiejskich.
KGW „Gromcaneczki” zostało założone w 1967 przez Władysławę Szostek, która przez 15 lat była przewodniczącą koła. Następnie jej funkcję objęła Kazimiera Szyjka, a po niej Józefa Szyjka. Od 16 lat funkcję przewodniczącej piastuje
Melania Mańka. Przy kole działa zespół śpiewaczy pod kierunkiem profesjonalnego
dyrygenta – Krzysztofa Dłubisza.
Organizacja ma na koncie wiele sukcesów zarówno w zakresie współzawodnictwa w
gotowaniu, szyciu, śpiewaniu jak i w organizacji imprez. Pań z Gromca nie brakuje
na ważnych w życiu gminy wydarzeniach.
Urodzinowe świętowanie „Gromcaneczki” zorganizowały 17 listopada. W kaplicy w
Gromcu proboszcz miejscowej parafii Zdzisław Bury odprawił w intencji jubilatek
Mszę Świętą. Swoich gości członkinie KGW ugościły w gromieckiej świetlicy. Wśród
uczestników jubileuszu byli: świeżo upieczony poseł Tadeusz Arkit, przedstawiciele samorządów Libiąża i Chełmka, Koła Gospodyń Wiejskich „Libiążanki”, Macierzanki” i „Bobrowianki”, a także przyjaciele i sympatycy. Wszyscy oni nie szczędzili
jubilatkom życzeń i serdeczności. Gospodynie imprezy odwdzięczyły się przygotowanym przez siebie poczęstunkiem, a także bogatym w skecze, przyśpiewki i tańce
programem artystycznym.
- Bardzo cieszy nas fakt, że pomimo wielu trudności i niepowodzeń osiągnęłyśmy wspaniałe sukcesy. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia Libiąskiego Centrum Kultury.
Pragnę podziękować dyrektorowi i wszystkim pracownikom LCK za przychylność i pomoc - stwierdziła przewodnicząca Melania Mańka. 			
PS
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Biesiada Patriotyczna w Libiążu
Laureaci „Pegazów LCK”

Najlepsi uczniowie gminy

..za deptanie
kapusty..

..noszono na rękach...

Starosta wolał świeże mleko…

..dzieci lajkonika…

... a dorośli tańce...

Z okazji Barbórki
- Braci górniczej, rodzinom górniczym,
wszystkim z górnictwem związanym –
składamy życzenia
zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym,
wiele słońca, optymizmu i opieki Świętej Barbary na każdy dzień.
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Szczęść Boże
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