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- DNI LIBIĄŻA 2008 -

Strażackie święto
W sobotę 14 czerwca w Libiążu odbyły się obchody II
Powiatowego Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła
się na Placu Słonecznym, gdzie zgromadziły się
jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
oraz Ochotniczych Straży Pożarnej z całego powiatu.
- Drodzy druhny i druhowie, przybyliście do naszego
miasta ze sztandarami, na których widnieje napis
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” - to motto
przyświeca waszemu codziennemu życiu, tym mottem
kierujecie się w pracy zawodowej i za to oraz za
waszą ofiarność i bezinteresowność w imieniu swoim
i wszystkich mieszkańców chciałbym wam serdecznie podziękować – tymi słowami Burmistrz Libiąża
Jacek Latko przywitał strażaków oraz grono zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: kapelan
chrzanowskiej Straży Pożarnej ks. proboszcz Jan Molanda, Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit, komendant
wojewódzkiej PSP Andrzej Mróz, prezes zarządu Wojewódzkiego Związku OSP Czesław Kosiba, prezes
zarządu Powiatowego Związku OSP Zbigniew Duda, komendant Powiatowej PSP Marek Bębenek,
przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, lokalnych organizacji i instytucji.
Najważniejszą częścią uroczystego apelu było wręczenie awansów i medali za zasługi dla pożarnictwa. W
tym roku wyróżniono aż 14 strażaków z naszej gminy. Złotym Medalem zostali odznaczeni: Zbigniew Jocz
(OSP Libiąż-Moczydło) i Grzegorz Pactwa (OSP Libiąż). Srebrny Medal przyznano: Januszowi Całusowi
(OSP Libiąż - Moczydło), Sewerynowi Górskiemu (OSP Gromiec) oraz Kazimierzowi Sroce (OSP Żarki).
Brązowymi Medalami uhonorowano: Andrzeja Olejnika (OSP Libiąż), Dariusza Łysaka (OSP Libiąż),
Bartłomieja Jocza (OSP Libiąż-Moczydło) oraz Jerzego Malika (OSP Żarki). Odznakę „Strażak Wzorowy”
otrzymali: Damian Szostek (OSP Żarki), Bożena Kołodziejczyk (OSP Libiąż-Moczydło), Jaromir Rak (OSP
Gromiec), Klemens Hołownia (OSP Gromiec) oraz Przemysław Cebula (OSP Libiąż). Imprezę uświetnił
koncert orkiestry dętej ZG „ Janina”, a sygnałem do jej rozpoczęcia był strażacki hejnał odegrany przez
Zdzisława Muchę z wysięgnika wozu strażackiego.
Po części oficjalnej odbyły się pokazy sprawności strażackiej oraz prezentacja wozów pożarniczych.
Największe zainteresowanie wzbudziła akcja ratunkowa z użyciem profesjonalnego sprzętu i ogromnego
podnośnika, który bez trudu sięgnął na wysokość siódmego piętra wieżowca. Na szczęście były to tylko
ćwiczenia pokazowe, które miały na celu zademonstrować mieszkańcom strażackie umiejętności i sprzęt.
Dodatkową atrakcją był pokaz agregatu pianotwórczego, który wyprodukował „morze” piany. Oczywiście
strażackie święto nie mogło odbyć się bez tradycyjnego poczęstunku - strażackiej grochówki, której
amatorów nie brakowało… 										
AK
Gorące pozdrowienia dla
wszystkich mieszkańców
Gminy Libiąż – z okazji
Ich Święta – DNI LIBIĄŻA
– wraz z życzeniami udanej zabawy i wielu wrażeń
podczas tradycyjnych okolicznościowych imprez kulturalnych, rozrywkowych i
sportowo – rekreacyjnych
składa

– Poseł na Sejm RP Kurier Libiąski nr 36 2008

Burmistrz Libiąża Jacek Latko i dyrektor Libiąskiego Centrum Kultury Ryszard
Fudała składają serdeczne podziękowania mieszkańcom gminy Libiąż za
udział w obchodach tegorocznych „Dni Libiąża”- w atmosferze wspólnego święta,
kulturalnej zabawy sprzyjającej lokalnej integracji podczas imprez edukacyjnych,
artystycznych i rozrywkowych. Dziękujemy także za wsparcie przeprowadzonych
kwest na cele charytatywne.
Szczególne słowa podziękowania przekazujemy osobom i instytucjom
zaangażowanym w organizację imprez i zapewnienie bezpieczeństwa ich
uczestnikom, w tym::
- Komendantowi Powiatowej PSP w Chrzanowie Markowi Bębenkowi oraz
wszystkim druhom PSP i OSP
- Komendantowi Powiatowemu Policji Tomaszowi Zającowi oraz funkcjonariuszom
policji z Libiąża i Chrzanowa
- Komendantowi Maltańskiej Służby Medycznej w Chrzanowie Stanisławowi
Paluchowi oraz ratownikom i wolontariuszom.
Serdecznie dziękujemy sponsorom Dni Libiąża i fundatorom nagród:
P.P.H. „Dolomit” Sp. z o.o. w Libiążu, Bank PKO B.P. Oddz. Libiąż, Bank Spółdzielczy
w Chrzanowie, Autoryzowany Partner Renault Głowacz W. Sp. z o.o. Jaworzno,
„Oriflame” w Libiążu, „Intermarche” w Libiążu, „Biuro – Max” s. c. w Chrzanowie,
„Inveco” s. c. w Libiążu, „Juko” s. c. w Libiążu, market „SĄSIAD” z Żarek.



- WIEŚCI Z GMINY -

Nowa pracownia komputerowa
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Libiążu
wzbogaciło się o nową pracownię komputerową. Składa się
ona z 10 stanowisk, serwera, laptopa oraz rzutnika. Sprzęt
o wartości 41.000 zł został sfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego i pochodzi z programu Ministerstwa
Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół”.

Orlik 2012

Burmistrz Libiąża – Jacek Latko w obecności Ministra Sportu
Mirosława Drzewieckiego, złożył 11 czerwca br. w Myślenicach
podpis pod umową o udzieleniu dotacji w wysokości 333 000 zł, która
zostanie przeznaczona na realizację w 2008 roku przedsięwzięcia
inwestycyjnego związanego z budową zespołu boisk i urządzeń
sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 w
Libiążu w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Kolejne
333 000 zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki gmina Libiąż otrzyma
ze środków budżetu państwa. Wicewojewoda Małopolski Stanisław
Sorys przekazał Burmistrzowi Jackowi Latko decyzję Ministra
Finansów o zapewnieniu dofinansowania tego zadania. Podobne
umowy podpisali szefowie pozostałych 48 małopolskich gmin, które
zakwalifikowały się do pierwszej transzy projektu. Przypominamy,
że w dniu 17 kwietnia br. podpisana została umowa na opracowanie
projektu na budowę opisywanego kompleksu obiektów sportowych.
Dokumentacja będzie gotowa 30 czerwca br.		
(D.Ch.)

Modernizacja skrzyżowania 7-dróg
Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie poinformował o wyborze oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ulic:
1-go Maja, Jaworowa, Sikorskiego, Leśna, Szybowcowa, Górnicza, ks.
St. Pieli w Libiążu”. Zamawiający wybrał ofertę firmy: Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe DROBET S.C. z Krzeszowic. Wartość inwestycji
brutto wynosi 799.870,28 zł. Gmina Libiąż na swój udział w realizacji
tego zadania zabezpieczyła kwotę 400 000 zł. Zakończenie prac
zaplanowano jeszcze w tym roku.

Inwestycje drogowe

Aktywność Libiąża w dziedzinie inwestowania w infrastrukturę drogową,
została doceniona przez branżowy magazyn „Autostrady – Budownictwo drogowo-mostowe”. W miesięczniku tym
zapoczątkowano w czerwcu br. cykl
artykułów dotyczących ciekawych i
znaczących inwestycji drogowych w naszym kraju. Pierwszym miastem, któremu poświęcono tego typu 5-stronicowy
artykuł, jest właśnie Libiąż. Przypominamy, że w samym tylko roku 2008 na
terenie Libiąża wykonywane są lub będą
następujące inwestycje drogowe:
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933
wraz z budową wiaduktu w Kroczymiechu,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 780,
- przebudowa skrzyżowania ulic: 1-go
Maja, Jaworowa, Sikorskiego, Leśna,
Szybowcowa, Górnicza, ks. St. Pieli (7
dróg),
*****
Trwają roboty budowlane, związane z
modernizacją drogi wojewódzkiej nr
933 Oświęcim – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w Kroczymiechu. W
ramach tego zadania zostanie przebudowane 7,2 km nawierzchni drogi z zatokami autobusowymi i jej odwodnieniem,
3,28 km chodników oraz nawierzchnie


pierścieni najazdowych na wszystkich
trzech rondach. Zadanie realizuje konsorcjum firm: POLDIM S.A. z Tarnowa
i Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB
Podbeskidzie Sp. z o.o. ze Skoczowa.
Roboty powinny zakończyć się jeszcze
w tym roku.

z terenu gminy Libiąż. Tematem spotkania był Lokalny Plan Rewitalizacji na
lata 2007-2013. Zaprezentowane zostały
główne tezy Planu oraz rola przedsiębiorców w stworzeniu i wdrożeniu planu.

*****
12 czerwca podpisana została umowa,
na mocy której wykonany zostanie remont ulicy Kadetów i Lenartowicza w
Żarkach, w zakresie odwodnienia wymienionych ulic. W postępowaniu przetargowym, jako wykonawcę wybrano
firmę, Zakład Remontowo-Budowlany i
Projektowania dróg i ulic inż. Adam Ziębiński. Remont planuje się zakończyć
pod koniec lipca.

W lipcu wystawione zostaną do przetargu kolejne dwie działki przy ul. Wspólnej. Tereny o powierzchni około 8 i 10
arów są przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowo-usługowe, a ich ceny
kształtują się w kwocie ok. 76 zł brutto/m2. Więcej informacji o przetargach w
zakładce BIP strony internetowej Urzędu Miejskiego.

Rewitalizacja z
przedsiębiorcami

W libiaskim UM odbyły się 11 czerwca
konsultacje z przedstawicieliami największych przedsiębiorstw i inwestorów

Kolejne działki na sprzedaż

Pogorzelcy dziękują

Zakończyła się zbiórka pieniędzy dla rodziny z dzielnicy Grabiczka, poszkodowanej w wyniku pożaru. Na placach kościelnych kwestowali druhowie wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu gminy Libiąż. Zebrano łącznie
9.163,53 zł, w tym aż 1.000 zł przekazał
właściciel stacji paliw na Rozdrożu. Poszkodowani serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę, a w
szczególności Strażakom za przeprowadzenie kwesty oraz Proboszczom parafii
z Libiąża, Żarek i Gromca za umożliwienie zbiórek.
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„Z prac Rady Miejskiej”

Rozmowa z Przewodniczącym RM w Libiążu Stanisławem Bigajem.

Kurier: Zbliżamy się do połowy kadencji obecnej Rady Miejskiej. Jak Pan ocenia ten okres?
St. Bigaj: Ta kadencja oraz następna to kadencje szczególne. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej i teraz przyszedł czas (czyli lata 2006
– 2013), w którym Unia przekazuje nam środki na rozwój. Rola samorządów w tym okresie jest bardzo duża. To od nas samych zależy,
zwłaszcza na poziomie gminy, od zaangażowania jej organów stanowiących, wykonawczych, pracowników urzędu, ale również organizacji
społecznych, pozarządowych działających na terenie naszej wspólnoty, a także samych mieszkańców i ich inicjatyw – jaki kawałek z tego
„tortu” zdołamy dla siebie wykroić. Miniony okres był pracowity, zarówno dla Rady Miejskiej, jak również dla organu wykonawczego. Gmina we współpracy z samorządem powiatowym i wojewódzkim realizuje obecnie szereg zadań na swoim terenie. Prowadzone są prace kanalizacyjne, zmieniane nawierzchnie ulic, modernizowanie chodników – to wszystko utrudnia nam życie, ale wiem, że mieszkańcy podchodzą
do tego zadania ze zrozumieniem i akceptacją, ponieważ prace te poprawiają poziom życia oraz zapewniają bezpieczeństwo wszystkich
mieszkańców gminy. Cieszy również fakt, że Gmina Libiąż przoduje w rankingach pozyskiwania środków unijnych.
Kurier: Jakie jest pańskie zdanie o sytuacji w samej Radzie Miejskiej?
St. Bigaj: Oceniam pracę i postawę wszystkich Radnych bardzo pozytywnie. Przez te kilkanaście miesięcy wspólnej pracy bardziej
się poznali oraz zacieśniła się współpraca pomiędzy radnymi. W strukturach Rady jest jeden klub radnych – czasem w mediach
zwanym „klubem opozycyjnym”. Osobiście nie używam słowa opozycja. To dobrze, że w Radzie są różne zdania, różne stanowiska,
ponieważ pozawala to spojrzeć inaczej na problem, zastanowić się. Wynikiem dyskusji – czy to podczas sesji czy komisji – jest
głosowanie i działają prawa demokracji. Radni są mocno zaangażowani w prace Rady Miejskiej. Świadczy o tym praktycznie 100%
frekwencja na posiedzeniach sesji, ilość składanych zapytań i interpelacji.
Kurier: Pojawił się z Pana inicjatywy pomysł umieszczenia rubryki w „Kurierze” – „Z prac rady Miejskiej”. – skąd ten pomysł?
St. Bigaj: W samorządzie działają dwa organy – organ wykonawczy, czyli Burmistrz oraz organ stanowiący, czyli Rada Miejska. Przepisy
mówią, że Burmistrz reprezentuje gminę i to jest naturalne, ze mieszkańcy powinni jak najwięcej wiedzieć na temat jego działań. Ale
osobiście uważam, że w takim lokalnych piśmie, jakim jest Kurier Libiąski możemy przybliżyć naszym wyborcom wiele spraw związanych z pracami Rady Miejskiej. Działalność samorządu jest jawna. Każdy może uczestniczyć w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej czy
jej komisji. Ale rozumiem, że nie każdy dysponuje czasem. Rada pracuje nie tylko na sesjach, ale również w komisjach. W tych pracach
często uczestniczą osoby z różnych instytucji z terenu naszego powiatu. Są przekazywane różne informacje, plany, zamierzenia dotyczące
naszej społeczności. Często radni przekazują zapytania mieszkańców, na które można by odpowiedzieć właśnie w tym miejscu. Myślę, że
również będziemy kolejno prezentować sylwetki poszczególnych radnych, miejsce i czas ich dyżurów. Mieszkańcy naszej gminy powinni
wiedzieć gdzie, do kogo i kiedy zwrócić się w konkretnej sprawie. Nie zawsze trzeba osobiście przychodzić do Urzędu, aby coś załatwić,
o coś zapytać. Zachęcam wszystkich do częstszych kontaktów z radnymi. Korzystając z okazji pragnę w imieniu Samorządu Libiąskiego
życzyć dzieciom i młodzieży radosnych i słonecznych wakacji, a wszystkim mieszkańcom udanego urlopu i wypoczynku.

Nowy komendant
Podkomisarz Krzysztof Czak objął dowództwo nad
Komisariatem Policji w Libiążu. Ma 36 lat, a w policji służy od szesnastu. Przez ostatnie 8 miesięcy
był komendantem KP Zabierzów. W latach 19972000 pracował w Komendzie Powiatowej Policji
w Chrzanowie w sekcji dochodzeniowo - śledczej
oraz w sekcji do walki z przestępczością gospodarczą, a jeszcze wcześniej (1992- 1997) w Oddziale
Prewencji w Katowicach.
Na razie nowy szef libiąskiej policji nie chce mówić o tym, co zmieni w funkcjonowaniu jednostki.
– Najpierw chcę podjąć konkretne działania, a dopiero później mówić o ewentualnych efektach. Jestem otwarty na współpracę ze Strażą Miejską i liczę na sugestie
radnych dotyczące poprawy bezpieczeństwa w gminie. Dzielnicowi będą odbywać
wspólne patrole ze strażnikami i spotykać się z radnymi, by na bieżąco reagować na
zaistniałe problemy - dodaje komendant Krzysztof Czak.		
AK

Lidl w Libiążu !
W pobliżu targowiska miejskiego przy
ul. Chrzanowskiej 5 czerwca br. otwarto market Lidl. Liczący ponad 1000
metrów kwadratowych sklep oferuje
szeroki wybór artykułów. - Oferujemy
zarówno towary znanych marek międzynarodowych, jak i własnych – mówi kierownik marketu Piotr Hojnacki. Bogaty
asortyment jest uzupełniony o duży wybór produktów mlecznych, mrożonych,
wędliny, świeże mięso, owoce, warzywa
i pieczywo. Obecnie w libiąskim Lidlu
pracuje 20 osób - wszyscy są mieszkańcami naszej gminy. Sklep jest otwarty
od poniedziałku do soboty w godzinach:
8.00 - 21.00, a w niedziele: 9.00 - 18.00.

Rozmowy o dzieciach

Na zaproszenie mieszkańców 5 czerwca świetlicę w Kosówkach odwiedziła Lekarz Renata
Kolasińska. Celem wizyty było udzielanie porad pediatrycznych rodzicom. Na spotkaniu była
m.in. mowa o zagrożeniach chorobowych wśród
dzieci, ich zapobieganiu i przeciwdziałaniu, prawidłowym karmieniu niemowląt. Pani doktor zaprezentowała filmy profilaktyczne, a także podarowała przybyłym ulotki i przydatne
gadżety jak np. termometr na butelkę dla dziecka, czy długopisy.
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- KURIER LIBIĄSKI Grupa teatralna „Pióro” przygotowała program
kabaretowy zatytułowany „Bajki dla potłuczonych”. Młodzi aktorzy odtworzyli skecze grupy
kabaretowej „Potem”, ukazujące popularne motywy bajek i baśni w nieco krzywym zwierciadle...
Pięć występów zgromadziło w LCK ponad 500
osób!
Ostatniego dnia
maja LCK wspólnie z Radą Sołecką Żarek i Spółką Pastwiskową
przygotowało wiele
konkursów na placu zabaw „na Gronówku”. Bawiło się
tam około 100 dzieci, które za udział
w konkursach zdobywały nagrody. Imprezę zakończono ogniskiem z kiełbaskami. Pierwszego czerwca
najmłodsi bawili się przy Domu Kultury. Pierwszym punktem programu był mecz
trampkarzy starszych pomiędzy drużynami Żarek i Nawojowej Góry, zakończony
zwycięstwem żarczan aż 12:1. Po nim dzieci rywalizowały w konkurencjach z cennymi nagrodami ufundowanymi przez supermarket „Sąsiad”. Każdy z uczestników
zabawy, dzięki hojności sponsora, wrócił do domu z prezentem.
Najmłodsi mieszkańcy libiąskiej dzielnicy Kosówki
bawili się 2 czerwca podczas
przygotowanego specjalnie
„wesołego podwórka”. LCK
przeprowadziło zabawy i
konkursy z nagrodami. Były
też słodycze i ognisko z kiełbaskami. Wszyscy uczestnicy
spotkania dobrze się bawili,
zdobywając przy tym upominki. W dwóch kategoriach
wiekowych rozegrano zawody w rzutach piłką tenisową do minikosza. W kategorii 7-9 lat tryumfowała Wiktoria Znaleźniak, przed Patrycją Cholewą i Patrykiem Sądeckim. Wśród dzieci powyżej 10 lat
najlepszy był Szymon Wiśniewski, przed Kamilem Strzelczykiem i Maciejem Przybyłowiczem. Wiktor Krzysztofowicz wygrał konkurs
toczenia piłki lekarskiej między pachołkami.
Konkurencje najszybszego wskakiwania do
hula-hopów wygrała Wiktoria Znaleźniak. Siostry bliźniaczki Ania i Natalia Zmarzłe były z
kolei najlepsze w rozgrywanych parami wyścigach ze związanymi nogami. Rzuty piłeczkami
do tarczy wygrała Oliwia Mazgaj – najmłodsza
uczestniczka. Odbyła się także drużynowa sztafeta z przeszkodami. 		
PS



Okazją do sportowej rywalizacji i zabaw był
turniej tenisa ziemnego rozegrany na kortach
MORS. Biorące udział w imprezie dziewczynki
miały okazję po raz pierwszy stanąć do rywalizacji turniejowej. Grały one tzw. turniej mini tenisa, czyli na zmniejszonym korcie z dozwolonymi 2 odbiciami piłki. Bezkonkurencyjna okazała się Karolina Piotrkowska, drugie miejsce
zajęła Jessica Dęsoł, a kolejne Irena Owsiak, Ula
Świstak, Marysia Poznańska i Julia Kasperczyk.
Każda z uczestniczek imprezy od roku trenuje
tę dyscyplinę sportu w libiąskiej szkółce tenisa
ziemnego pod okiem instruktora Piotra Kolasy.
Wśród chłopców tryumfował Rafał Urbański,
który już na dużym korcie pokonał Grzegorza
Pieczarę 6:4. Nagrodami dla młodych tenisistów
był sprzęt sportowy.
PS

W libiąskim Ale!Kino przygotowano „Wielki
Konkurs Bajkowy”, w którym kilkadziesiąt dzieci próbowało rozszyfrować tytuły bajek w oparciu
o prezentowane klatki filmowe i muzykę. Najlepszymi w tej rywalizacji okazali się kolejno: Dawid Urbanik, Andżelika Urbanik i Jaś Szkaradek,
a na uczestników zabawy oprócz nagród rzeczowych czekał słodki poczęstunek. „Deserem” była
projekcja filmu animowanego „Stefan Malutki”.
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Na Placu Słonecznym dzieci uczestniczyły w wielu konkursach i zabawach dla różnych grup wiekowych m.in. grze w zbijanego, zabawie „Babajaga patrzy”, zawodach biegowych, konkursach: „rzucania balonami z wodą na czas”, „rzutów do pajaca” i „celowania”.
W zawodach: „rzuty balonami z wodą na czas” zwyciężyły pary: Przemek Paliwoda i Krystian Klamka, Bartosz Morawiec i Grzegorz
Sikora, Krzysztof Książek i Krystian Olcoń. Najlepszymi zawodnikami w „rzutach do pajaca” byli Marlena Nester, Kamil Szczurek
i Wojtek Kondoszek, najcelniejszymi w „Rzutach do tarczy” (do lat 6) okazali się Jaś Szkaradek, Natalia Nowak i Marek Domanus. W
biegach dziewczynek najszybszymi okazały się Adriana Sikora, Regina Oleksiewicz, Marysia Szkaradek, a wśród chłopców Przemek
Paliwoda, Dawid Wilk i Marcin Gębaski. Wszystkie dzieci uczestniczące w imprezie nagrodzone zostały słodkim poczęstunkiem, a
dla zwycięzców poszczególnych zabaw oraz konkursów przewidziane były rozmaite nagrody ufundowane przez organizatora Libiąskie Centrum Kultury. Rodzice wraz z pociechami oglądali występy taneczne zespołów IMPULS ze Studia Tańca Flash LCK i SZALONE MAŁOLATY z Ośrodka Kultury w Brzeszczach. Kolejną atrakcją było przedstawienie pt.„Kozucha Kłamczucha” wystawione
przez zespół teatralny ART. – Re z Krakowa.
Trzecie miejsce zajęli drużynowo
zawodnicy sekcji LCK w Mistrzostwach Małopolski w akrobatyce
sportowej rozegranych 1 czerwca
w libiąskiej hali sportowej. Turniej
był imprezą towarzyszącą obchodom
święta dzieci w naszej gminie. Wystartowało w nim 69 zawodników z
klubów Nadzieja Olkusz, Sokół Kraków, sekcji Powiatowo - Miejskiego
Ośrodka Sportu Chrzanowie i LCK Libiąż. Wśród 17 reprezentantów
Libiąża na podium stanęli Michał Kosowski (złoty medal w skokach
na ścieżce w klasie młodzieżowej), Klaudia Lipowska (trzecie miejsce
w skokach kl. Młodzieżowej) oraz dwie trójki dziewcząt klasy 3; złote Katarzyna Gut, Iga Wszołek i Nina Zając, a także srebrne Karolina
Stępkowicz, Katarzyna Kapnik i Aleksandra Łęczyńska.

Koło wędkarskie
nr 90 „Janina”,
LCK oraz Południowy Koncern
Węglowy zorganizowali imprezę
plenerową na stawach w Szyjkach.
Tradycyjnie odbyły
się zawody wędkarskie, w których
uczestniczyło ponad
80 dzieci, a także festyn rodzinny z konkursami, grami i zabawami. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Dodatkową atrakcją był pokaz sprawności strażaków OSP Moczydło i
możliwość przejazdu w wozie strażackim na sygnale.

Plac przy Świetlicy w Gromcu był 30
maja miejscem imprezy, na którą LCK
przygotowało zabawy, konkursy z nagrodami i słodycze. Najmłodsi mieszkańcy
sołectwa wzięli m. in. udział w konkurencjach rzutów do tarczy i kręgli. W
pierwszej z nich najlepszy był Przemek
Bajek przed Karoliną Węgrzyn, Kamilem
Piegzikiem i Wiktorią Gworek. W drugiej
tryumfował Kszyś Zoń, a kolejne miejsca
zajęli Nikola Malik, Mateusz Wojtas i Karolina Węgrzyn. Starsze dzieci uczestniczyły w konkursie rysunkowym. Zwyciężyła Paulina Gworek, druga
była Karolina Grabowska a trzecia Kinga Jamrowska. Najstarsi rywalizowali w konkurencji „Łowienia rybek”. Wśród 9-11 - latków zwyciężył Damian Macuda przed Bartoszem Rudnickim i Dagmarą Palką.
W kategorii 12-14 lat bezkonkurencyjna była Justyna Księżarczyk,
przed Beatą Bednarz i Justyną Jeleń.

Ponad 270 dzieci
brało udział w
zawodach wędkarskich
zorganizowanych
nad zalewem w
Żarkach przygotowanych przez
członków
koła
wędkarskiego nr
33 Libiąż Miasto
i LCK. Zmagania
małych wędkarzy odbyły się w dwóch kategoriach: chłopcy i
dziewczęta. Wśród dziewcząt zwyciężyła Agnieszka Kościelnik,
przed Martyną Likus i Wiktorią Urbańczyk, a wśród chłopców
wygrał Damian Paliwoda, drugie miejsce zajął Karol Kostka i
trzecie Mateusz Szafraniec. Imprezie towarzyszył konkurs ekologiczny i pokaz sprawności strażaków OSP Żarki.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zorganizowało 1 czerwca akcję poboru krwi. To już trzecia tego typu
inicjatywa nazywana „Krwioobiegiem Miłości”. - Krew pobierały trzy pielęgniarki i lekarz z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Chrzanowie. Stamtąd trafiła ona do krakowskiej siedziby instytucji, która rozdziela ją według aktualnych potrzeb – wyjaśnia Adrian Dusza, prezes libiaskiego KSM, który
wspólnie z innymi członkami stowarzyszenia również wziął udział w akcji. - Krew pozwala ratować życie i
zdrowie, dlatego jej oddanie jest bardzo szlachetnym działaniem. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy ją oddali oraz tym, którzy bardzo chcieli, ale z różnych przyczyn nie mogli tego dokonać. Zapraszamy
równocześnie na przyszłe tego typu akcje – podsumował A. Dusza.
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- DNI LIBIĄ
Dla każdego coś miłego – tak podsumować można tegoroczne święto Libiąża, które obchodziliśmy 14-15
czerwca. Tradycyjnie już było uroczyście, ciekawie, wesoło, a co najważniejsze bezpiecznie. Dopisała też
pogoda i mieszkańcy, których program imprez oderwał nawet od telewizyjnych transmisji Euro 2008.

\

Dni Libiąża zainaugurowało II Powiatowe Święto Straży Pożarnej. Na Placu Słonecznym odbył się uroczysty apel,
wręczono odznaczenia i wyróżnienia, nagrodzono laureatów konkursów o tematyce strażackiej, a dla publiczności przygotowano
wiele strażackich atrakcji.
Program artystyczny z konkursami i
nagrodami dla najmłodszych rozpoczął
sobotni Festyn Rodzinny. Nie zabrakło
punktów gastronomicznych i stoisk
atrakcyjnych szczególnie dla dzieci.
Rodzinnemu biesiadowaniu sprzyjały
szczególnie koncerty muzyczne – w
rockowo – coverowym repertuarze
zaprezentował się zespół „Slang”,
ciekawą i profesjonalną aranżację
przebojów
muzyki
rozrywkowej
wykonali rewelacyjni „Haratacze”, a do zabawy tanecznej standardy muzyczne
lat 70, 80 i 90-tych przygrywał „Black and White”.

Drugi dzień świętowania rozpoczęła plenerowa impreza „Cały Libiąż czyta dzieciom”
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dla dzieci
i młodzieży publicznie czytali Burmistrzowie Jacek latko i Maria Siuda, wystawiono
bajkowy spektakl teatralny, odbyły się także konkursy z nagrodami.

Tradycyjnie rozegrano mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami Samorządu Libiąża a Południowego Koncernu Węglowego S.A.
Umiejętności piłkarskie zademonstrowali m.in. Poseł Tadeusz Arkit, Burmistrz Libiąża Jacek Latko, Dyrektorzy ZG „Janina” Witold
Kasperkiewicz i Marcin Nastawny oraz Wiceburmistrz Jarosław Łabędzki, który jeszcze przed rokiem reprezentował barwy PKW. S.A.,
a teraz zagrał w składzie Samorządowców. Sportowe widowisko obfitowało w częste interwencje medyczne (zawodnikom podawane
były „krople cucące”) i wstawki taneczne inspirowane przez cherleaderki i cheerleaderów z Urzędu Miejskiego, a zakończone wspólnym
odtańczeniem popularnej „Makareny”. Wysiłek piłkarzy obu drużyn studził zimny prysznic serwowany przez strażackie wozy gaśnicze, a
mecz zakonczyły rzuty karne strzelane w górniczych gumofilcach. Emocje sportowe przewyższyły te z boisk Austrii - a Leo B. powinien
wyciagnąć wnioski co do talentów z Libiąża!..
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ĄŻA 2008 Galeria LCK gościła Okręgową Wystawę Filatelistyczną,
gdzie oprócz zbiorów członków koła nr 88 Polskiego Związku Filatelistów z Libiąża zaprezentowano m.in. kolekcję etykiet zapałczanych z serii „Ostrożnie z ogniem”.

Na Placu Słonecznym przygotowano wiele atrakcji,
wśród których największym
zainteresowaniem
cieszyły
się skoki na „bangee”. Ponad
80 osób wykazało się nie lada
odwagą skacząc z wysokości
aż 63 metrów!
Muzyczną część niedzieli rozpoczął koncert zespołu „Jack
Band”, po nim na
scenie zaprezentował
się „Antidotum”. Im
bliżej godziny 20:00,
tym bardziej zapełniał się Plac Słoneczny. Dni Libiąża podsumował koncert legend polskiej muzyki rockowej – zespołu
„Lady Pank”. Gwiazda Dni Libiąża zgromadziła na swoim
koncercie około 4 tysięcy osób, które usłyszały największe
przeboje grupy t.j. „Mniej niż zero”, „Zawsze tam gdzie Ty”,
„Kryzysowa narzeczona”, czy „Marchewkowe Pole”.

Sportowe Dni Libiąża

Na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego
im. Solidarności 1980 i w Hali Sportowej przy ul. Górniczej
odbywały się okolicznościowe turnieje sportowe.
Siatkarze plażowi z Libiąża zdominowali turniej o
Puchar Burmistrza. Najlepszym okazał się duet Maciej
Klimas – Artur Baca, który
w finale pokonał Konrada
Świeżowicza z Kacprem
Urbaniakiem. O trzecim
miejscu w rywalizacji rozstrzygnęła trzysetowa walka
pomiędzy braćmi Wojciechem i Konradem Kozikami, a parą Marcin Szyszka
– Wojciech Luboń.
Wysoki poziom sportowy miała rywalizacja na kortach tenisowych,
gdzie 10 zawodników zmagało się w Mistrzostwach Libiąża. Najlepszy okazał się Maciej Marchewka, który w finale z długimi i efektownymi wymianami pokonał Miłosza Pająka. Trzecie miejsce przypadło Władysławowi Rybakowi. Cenne nagrody, puchary i dyplomy
wręczyli zwycięzcom Poseł Tadeusz Arkit oraz burmistrzowie Jacek
Latko i Jarosław Łabędzki.

O puchar Burmistrza toczyła się także rywalizacja w turnieju piłki
ręcznej młodzików młodszych (chłopcy 10-11 lat). Zwycięzcami turnieju zostali młodzi szczypiorniści MUKS Chrzanovia Chrzanów, drugie miejsce zajął MUKS Żak Libiąż, a trzecie SP MOS Żak Babice.

Witali uśmiechem

Promocyjne stoisko przygotowali pracownicy Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Libiążu. Najmłodsi mogli wziąć udział w losowaniu nagród i zabawie w kręgle, natomiast starsi rywalizowali m.in. w konkursie
wiedzy o Libiążu
i rzutkach. Hitem
okazała się zabawa pn. „Poszukiwacze skarbów”,
Najlepszymi okazali się Dominika
Główczak, Natalia
Główczak i Sebastian Maciejowski.
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Z prac posła Ziemi Chrzanowskiej
Poseł Tadeusz Arkit podtrzymuje swoją aktywność i w ostatnim czasie
złożył kolejne interpelacje i zapytania m.in.: do Ministra Gospodarki
Waldemara Pawlaka w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, a także w sprawie różnic w określaniu wysokości ekwiwalentu
pieniężnego przysługującego pracownikom przedsiębiorstw górniczych i pracownikom przedsiębiorstw robót górniczych. Ponadto skierował pisemne pytanie do Ministra Środowiska Macieja Łowickiego
w sprawie planów dalszej realizacji projektu pt. „Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach Górka w
Trzebini”, do Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada dotyczące
odbioru krakowskiej telewizji regionalnej na obszarach powiatów:
gorlickiego, olkuskiego, chrzanowskiego i oświęcimskiego oraz do
Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie możliwości
przekształcenia mieszkań lokatorskich (będących w posiadaniu spółek
Skarbu Państwa) we własnościowe, na przykładzie Nadwiślańskiej
Spółki Mieszkaniowej sp. z o. o. w Brzeszczach. Poza tym w związku
z pracami nad nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów wpłynęło do biura poselskiego dużo interwencji związanych z art. 12. ust. 2 tej ustawy.- Przepis ten zabraniał samorządom
możliwości upoważnienia Ośrodków Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co rodziłoby konieczność ponoszenia często dodatkowych wydatków przez gminę. Zgadzając się w pełni z postulatami zgłaszanymi
zwłaszcza przez środowiska samorządowe zwróciłem się z interpelacją
do Minister Pracy i Polityki Społecznej pani Jolanty Fedak oraz rozmawiałem o konieczności nowelizacji tego zapisu z Przewodniczącym
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny panem Sławomirem Piechotą komentuje T. Arkit.
Na zaproszenie Posłów Tadeusza Arkita i Ireneusza Rasia, na terenie naszego Powiatu gościł 3 czerwca Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski. Na wspólnym spotkaniu z Burmistrzem Trzebini omówiono problem zbiornika odpadów szkodliwych po trzebińskich zakładach
Górka,
znany
przedstawicielowi Rządu z interwencji Posła
Arkita. Minister
zapewnił, że ta
ważna dla naszego regionu sprawa wymaga szybkiej realizacji.

Święto
patrona

Podopieczni i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
Świetlicy
Terapeutycznej przy Fundacji
im. Brata Alberta w
Libiążu 12 czerwca
Ks. Isakowicz – Zaleski z uhonorowaną me- obchodzili doroczne
święto Patrona. Z tej
dalem Martą Suchetą
okazji zorganizowano plenerowe spotkanie integracyjne, na
które przybył prezes fundacji - ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski oraz przedstawiciele władz samorządowych i grono zaproszonych gości. Po wspólnej modlitwie ks. Isakowicz – Zaleski uhonorował zasłużonych przyjaciół Fundacji Medalem
Wdzięczności. Obchody urozmaiciły występy zespołu „ Wesoła Kapela”, dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej, uczniów Gimnazjum nr 1 w Libiążu i Zespołu Szkół w Żarkach. Dodatkową
atrakcją było wspólne grillowanie i śpiewanie.
AK
10

Święto „trójki”

Uroczystość miała na celu
podsumowanie osiągnięć
uczniów, którzy wyróżnili się konkursach wiedzy
i zawodach sportowych
na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Klasy starsze wspólnie w wychowawcami, przygotowały piosenki, wiersze, skecze o tematyce szkolnej. Uroczystość uświetniły występy grupy
tanecznej prowadzonej przez p. Hannę Kurdziel oraz grupy sportowej trenującej brazylijską sztukę walki Capoeira. Rodzice mogli podziwiać prace plastyczne swoich pociech i albumy przyrodnicze w „Galerii Trójki”
oraz obejrzeć przedstawienie ekologiczne przygotowane pod okiem Agaty
Szyndler i Lucyny Ciuły. Organizatorami imprezy byli nauczyciele: Aleksandra Bakalarz, Katarzyna Jeż, Bożena Palka, Agata Szyndler, Barbara
Lelito.
MW

„Szlakiem Libiąskich Pomników”

Już po raz 10 Gimnazjum nr 2 zorganizowało rajd szlakami Libiąża.
Do tradycji należą już spacery „Wzgórzami Libiąża” i „Szlakiem Libiąskich Kapliczek”. Tym razem wędrowano „Szlakiem Libiąskich
Pomników”. W rajdzie wzięło udział 11 klas z libiąskich szkół - w
sumie 184 uczniów i 17 opiekunów. Uczniowie poznawali historię Libiąża i poszczególnych pomników, a także rozwiązywali przygotowane zadania. Na zakończenie uczestnicy zmierzyli się w konkurencjach
sportowych na Placu Słonecznym. Pierwsze miejsce przypadło klasie
Ib z Gimnazjum nr 1, drugie kl. 4b z SP 3 , a trzecie kl. 6a i 5a SP 3.
Czołowe drużyny nagrodzono pucharami i upominkami ufundowanymi przez Burmistrza Libiąża i Radę Rodziców przy Gimnazjum nr 2..
Rajd przygotowały nauczycielki Ilona Lech i Elżbieta Hoffmann, a
konkurencje sportowe poprowadziła Agnieszka Szumniak.

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
BOGUSŁAWY CZUNKO
długoletniej pracownicy LCK, osoby znanej
w środowisku zamieszkania i pracy z wielkiej
serdeczności, wyjątkowo życzliwej, kompetentnej
i zaangażowanej w sprawy społeczne i kulturalne
gminy Libiąż.
Składamy wyrazy szczerego współczucia
dla Męża, Dzieci, Rodziców, Krewnych i
Przyjaciół.
Dyrektor LCK
Ryszard Fudała

Burmistrz Libiąża
Jacek Latko

Poseł na Sejm
Tadeusz Arkit
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Nowości czytelnicze
Krystyna Kurczab – Redlich „Głową w mur Kremla”

UWAGA!!
W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31
sierpnia br. Biblioteka Głowna zmienia godziny pracy. Zapraszamy czytelników codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00,
w soboty nieczynne.

LATO Z KSIĄŻKĄ

Jest to zbiór przejmujących reportaży o życiu Rosjan. To zapis
odczuć autorki zrodzonych podczas jej wielokrotnych pobytów w
Rosji. Książka wprowadza w szaleńczo niejednoznaczną rzeczywistość tego kraju. Przekaz autorki jest wypadkową danych arbitralnie
udostępnianych przez rosyjską propagandę oraz własnych obserwacji i wniosków. Na podstawie długoletnich obserwacji Krystyna
Kurczab-Redlich tworzy ciekawy obraz postkomunistycznej Rosji, łamie schematy:
Rosji – kraju, którego boi się Europa Zachodnia oraz Czeczenii – zaułku opanowanego przez terrorystów. I zadaje trudne pytania: czy czeczeńskie akcje terrorystyczne
są prowokacją ze strony Kremla i rosyjskich służb specjalnych?. Autorkę interesują
głównie fakty, lecz w natłoku wydarzeń ostatnich lat emocje mają równorzędne znaczenie. Mieszkańcy kraju, polityka, bieda życia – śledzone latami – w Głową o mur
Kremla ukazane są z niesamowitą siłą wyrazu. (Wypożyczalnia dla dorosłych).

Zapraszamy dzieci i młodzież na cykl imMeg Cabot „Liceum Avalon”
prez i zajęć literackich i plastycznych orgaSzesnastoletnia Ellie jest nowa w Liceum Avalon. Dlatego dopiero
nizowanych w ramach akcji „Lato z książpo pewnym czasie odkrywa, że nie wszystko jest tu takie, jak się
ką”. Zajęcia odbywać się będą w okresie od
wydaje. W Liceum Avalon na nowo rozgrywają się dramatyczne
01 lipca do 31 sierpnia w Bibliotece Główzdarzenia z legend o królu Arturze. Ellie zmienia jednak bieg tej
nej oraz wszystkich filiach MBP.
historii, bo zakochuje się w niewłaściwym bohaterze... (WypożyBiblioteka Główna – wtorki, czwartki godz. 10.00
czalnia dla dzieci i młodzieży).
Filia nr 1 w Żarkach – piątki godz. 15.00
Filia nr 2 w Libiążu – środy – godz. 10.00
„Libiąskie kapliczki”
(przerwa urlopowa 01-25.07)
W
Galerii
Mikro otwarto 13 czerwFilia nr 3 w Gromcu – środy – godz. 15.00
ca
wystawę
zatytułowaną „Libiąskie
(przerwa urlopowa 01-18.07.)
kapliczki”
–
zbiór najciekawszych,
Akcja organizowana jest w ramach zadania
najstarszych
kapliczek,
krzyży przy„Czytam czyli jestem”, dofinansowanego ze
drożnych
i
innych
miejsc
sakralnych
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Libiąża,
które
zostały
sfotografowane
Narodowego z Programu Operacyjnego
i opisane przez libiążanina Stanisława Pudykiewicza. To wydarzenie zgromadziło wie„Promocja czytelnictwa”.
le zainteresowanych historią naszej gminy osób, a prelekcja autora przerodziła się w
ciekawą dyskusję. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do czytelni MBP, gdzie
wystawa będzie eksponowana do końca lipca br.

Wizyta Wioletty
Piaseckiej

W czerwcu Miejska Biblioteka Publiczna
w Libiążu rozpoczęła realizację zadania pt.
„Czytam czyli jestem”, do którego otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Pierwszym wydarzeniem z tego cyklu było spotkanie autorskie z popularną pisarką dla dzieci Wiolettą
Piasecką zatytułowane „Poznaj przyjaciół z
książki”. W trzech spotkaniach – w Bibliotece Głównej oraz w filiach w Żarkach i
Gromcu wzięło udział ok. 170 najmłodszych
czytelników – uczniów szkół podstawowych
naszej gminy. Autorka, która okazała się
niezwykle barwną, sympatyczną i interesującą osobą, opowiedziała dzieciom o swoim
warsztacie pisarskim, o tym jak powstają jej
książki, skąd czerpie pomysły, a także zachęciła uczestników do czytania i częstych
odwiedzin w bibliotece.

Kurier Libiąski nr 36 2008

Kolejnym punktem w programie akcji „Czytam czyli
jestem” była impreza dla dzieci zorganizowana w ramach
Dni Libiąża 2008 pod hasłem
„Cały Libiąż czyta dzieciom”.
Propozycja, którą skierowaliśmy do najmłodszych czytelników oraz ich rodzin, miała
za zadanie pokazanie oferty
libiąskiej biblioteki w jak najatrakcyjniejszej formie, zwrócenie uwagi na wartościową literaturę dziecięcą,
której czytanie także podczas zbliżających się wakacji może stać się ciekawą
formą spędzania wolnego czasu, ale także przybliżenie biblioteki jako miejsca
zabawy, przyjemności, rozwijania zainteresowań i wiedzy. Temu celowi służyło
głośne czytanie fragmentów wierszy Juliana Tuwima w wykonaniu m.in. Burmistrza Libiąża Jacka Latko i jego zastępcy Marii Siudy, spektakl teatralny na
podstawie bajki de La Fontaine’a „Żółw i zając”, konkursy i zabawy z nagrodami oraz przygotowane materiały promocyjne w postaci baloników z nadrukiem
„Cały Libiąż czyta dzieciom” i zakładem do książek wydanych przez MBP w
Libiążu. W przygotowanych wydarzeniach bezpośrednio wzięło udział ponad
100 młodych mieszkańców naszej gminy, których, jak mamy nadzieję, będziemy częściej widywać wypożyczających książki i korzystających z czytelni w
libiąskiej książnicy.
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- KURIER LIBIĄSKI Widziane z balkonu – FELIETON
Nasza kadra na Euro
„Bo liczy się sport i dobra zabawa” – taki
nieprzemyślany napis widniał na autokarze
naszej, wątpliwej jakości reprezentacji, która
walczyła w bitwie zwanej Euro. Niestety
samą walecznością można było wygrać
na przykład pod Grunwaldem, ale już
niekoniecznie w Austrii. Na szczęście, aby tak
blado nie wypaść w pogoni za szczęściem na
Euro 2012, na którym – jako gospodarzom
– nie wypada nam się ośmieszyć, rząd
przedsięwziął zawczasu pewne kroki…
Ambitny plan zawiera informacje o 2500
(słownie: dwóch i pół koła) kompleksów boisk ze sztuczną
nawierzchnią i oświetleniem, które mają powstać w naszym
kraju właśnie do roku 2012. Powagi tych słów niech
dowiedzie fakt, że takie właśnie dwa boiska, z programu
„Orlik”, już niedługo będzie można podziwiać na terenie
naszej gminy. Będą dostępne dla każdego chętnego aż do
późnego wieczora, więc już cerujcie getry piłkarskie i ostrzcie
kołki w butach!
Cieszyć się trzeba nie na żarty, bo zdajmy sobie
sprawę – drodzy libiążanie – że będzie się gdzie wypromować
przed naszym, polskim Euro. Skoro piłkarzom nie poszło na
trzeciej już z rzędu wielkiej imprezie, to prawdopodobnym
jest, że następną kadrę Polska będzie rekrutować już z
ludzi innych profesji. Szansę dostaną murarze, stolarze,
kominiarze, górnicy, hutnicy i inni. Trwają natomiast debaty,
czy dopuścić do gry fryzjerów – wiadomo, przez wzgląd na
stare czasy…
Tak czy inaczej, w Libiążu – i tak niezła już baza
sportowa – dostanie solidny zastrzyk boiskowy i po
wytężonych ćwiczeniach na tychże obiektach, spróbujemy
wcisnąć do kadry na kolejne Mistrzostwa Europy jak najwięcej
mieszkańców naszej gminy. No bo czemu klimatyzowanym
autokarem mogą się wozić grajki z Krakowa, Warszawy czy
Glasgow, a nie z Libiąża, Żarek czy Gromca? A co, my nie
chcemy sypiać w najlepszych hotelach i ubierać się w fajne
dresy? Owszem chcemy i dodatkowo gwarantujemy, że
nie wypadniemy gorzej od poprzednich reprezentantów
i utrzymamy się w grze minimum przez trzy dni. Chętnie
pogadamy też z dziennikarzami, rozdamy autografy i
wymienimy się koszulkami z najlepszymi na świecie. A skoro
już planujemy wszystko, to na autokarze zażyczymy sobie
nieco tylko przekształcony napis, a mianowicie: „Nie liczy się
sport, a dobra zabawa”. To taka mała zmiana, żeby nie było
wątpliwości, po co „jedziemy” na Euro.

Dawid Chylaszek

Ogłoszenia
drobne

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
Sprzedam DVD Philips z pilotem. tel. 600773167
Sprzedam komputer: Sempron 1600+, 80 GB HDD, 256 MB
RAM, obudowa - cena 250 zł, tel 600773167
Pomogę przy komputerach - tel 506359478
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Rodzinne przedszkola

Okazją do spotkania się dzieci i ich rodziców z pracownikami i wychowawczyniami przedszkoli były zorganizowane pikniki rodzinne.

W Przedszkolu Samorządowym nr 2 odbył się piknik rodzinny
pod hasłem „Mama, Tata i Ja”, podczas którego obchodzono Dzień
Matki i Ojca oraz Dzień Dziecka. Impreza zorganizowana po raz
szósty cieszyła się dużym zainteresowaniem rodziców i ich pociech. Po występach i upominkach przygotowanych dla rodziców
dzieci bawiły się na dyskotece, którą prowadził dla nich wodzirej.
Atrakcjami dla wszystkich były loterie, konkursy oraz grill.

Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Kubusia Puchatka dla swoich podopiecznych i ich rodziców zorganizowało piknik 2 czerwca.
Oprócz wspólnej zabawy w rodzinnej atmosferze, dyskoteki dla
najmłodszych, spotkanie było okazją do złożenia podziękowań dla
władz gminy Libiąż i sponsorów, którzy przyczynili się oni do organizacji imprezy i wspomagają placówkę na co dzień.
MW

Prezentacyjna „dwójka”
W SP nr 2 obchodzono Dzień Prezentacji. Klasa 2b przedstawiła pantomimę pt. ”Jędrek – jeżyk”. Uwagę widzów
przyciągnęła nie tylko gra aktorska, ale również barwne
stroje występujących. Uczniowie klasy 2a zaprezentowali
utwór muzyczny wykonany na dzwonkach. W nieco odmiennym niż do tej pory repertuarze, wystąpili uczniowie
klas szóstych, należący do szkolnego koła teatralnego.
Udowadniając, że język angielski nie jest im obcy, przedstawili inscenizację baśni pt. ”Cinderella” („Kopciuszek”).
Po uczcie artystycznej przygotowano szereg konkurencji
sportowych. Punktem kulminacyjnym rozgrywek był
mecz siatkówki: nauczyciele kontra uczniowie. Klasy IIII również spędziły ten dzień w sposób szczególny. Uczniowie tych klas przygotowali występy artystyczne dla
uczczenia Dnia Matki i Dnia Ojca.
Kurier Libiąski nr 36 2008

- SPORT -

Dzień Dziecka karateków

Chrzanowski Klub Karate Kyokushin zorganizował w libiąskiej Hali Sportowej zawody
z okazji święta dziecka. Do zmagań przystąpili zawodnicy z Chrzanowa i filialnych
sekcji klubu w Libiążu i Węgierskiej Górce,
a ponadto zaproszeni zawodnicy z Oświęcimia i Żabnicy. Imprezie przyświecało hasło
„Stop dla narkotyków”. Rywalizowano w
konkurencjach „kumite” (walki z uderzeniami i zatrzymaniami) i “kata” (wizualizacja
walki z oceną technik). – W pierwszej z nich
zawodnicy walczyli w pełnym ekwipunku
ochronnym, natomiast druga z konkurencji to
już indywidualne pokazy w tradycyjnym stroju – wyjaśnia Zbigniew Zieliński, instruktor
karate i organizator turnieju wspólnie z Piotrem Polewiakiem.
70 karateków walczyło w 8 kategoriach wiekowych. Młodsi zawodnicy w formie bezkontaktowej, a starsi w tzw. lekkim kontakcie.
Wśród najmłodszych roczników (urodzeni w
latach 2002-03) tryumfował Karol Mocek z
Węgierskiej Górki, przed chrzanowianinem

Michałem Balickim i libiążanami Dawidem
Bojdą i Aleksandrem Góreckim. Wśród 6-7
letnich karateków zwyciężył Emil Hoffman
(Libiąż) przed Bartoszem Smoleniem, Mateuszem Mirochą i Maciejem Święszkiem
(wszyscy z Chrzanowa). W kategorii dziewięciolatków wygrał Tomasz Wisła z Węgierskiej Górki przed chrzanowianami Donatą Żydzik, Bartłomiejem Łukajczykiem
i Kacprem Bednarczykiem. Monika Wisła
(Węg. Górka) zwyciężyła w kategorii wiekowej 10-11 latków. Drugie miejsce przypadło
Pawłowi Grabowskiemu z Libiąża, a trzecie
wspólnie Dominice Kanii i Łukaszowi Durakowi (Chrzanów). W kategorii zawodników
(12-14 lat) walczących w lekkim kontakcie
zwyciężył Kamil Zwoliński przed Przemysławem Bolkiem (obaj Chrzanów), przed
Anną Kmieć (Węg. Górka) i Konradem Bradeckim.- Po raz pierwszy i mam nadzieję, że
nie ostatni zorganizowaliśmy zawody karate
z okazji Dnia Dziecka. Uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, cenne nagrody rze-

czowe i słodki poczęstunek. Było to możliwe dzięki hojności sponsorów: libiąskiemu
Urzędowi Miasta, firmie ochroniarskiej „For
Grup 4” z Krakowa, firmie Prodreweks z
Żywca, Rafinerii Trzebinia, Straży Miejskiej
w Libiążu, firmie Axiom, cukierni Sebastiana
Urbańskiego i Bogdanowi Machajowi (Pub
„Żaczek”) – podsumował Zbigniew Zieliński.
				
PS

Na boiskach plażowych

Rozegrano na nich cztery turnieje rankingowe Mistrzostw Małopolski,
finały wojewódzkie juniorów i kadetów i 7 edycję zawodów o puchar
Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Oficjalnie sezon
zainaugurowały właśnie te szkolne zawody. Puchar z rąk Michała Rabki odebrała para Kacper Urbaniak – Dawid Wojtas z Gimnazjum nr 2,
którzy z w finale pokonali Pawła Ciułę z Bartoszem Englertem z Gimnazjum nr 1.
- Mamy pięć eksportowych par, które na razie są na etapie zgrywania.
Duety Konrad Świeżowicz – Kacper Urbaniak, Wojciech i Konrad Kozikowie, Paweł Ciuła – Bartosz Englert, Bartosz Maryja – Kamil Wojtas i
Kamil Kumorowicz – Bartosz Doległo bardzo dobrze rokują – wyjaśnia
opiekun „plażowiczów” Mateusz Drabik
Słowa trenera znalazły potwierdzenie już na początku sezonu. W rankingu Mistrzostw Małopolski prowadzi duet Świeżowicz – Urbaniak, a
bracia Kozikowie są na drugim miejscu. W rozegranych w Libiążu finale wojewódzkim kadetów zwyciężyli właśnie liderzy rankingu, a na
drugim miejscu uplasowali się Wojciech Kozik i Dawid Wojtas. Obie pary uzyskały w ten sposób awans do półfinału Mistrzostw Polski. Finał
Małopolski w kategorii juniorów także rozegrano w Libiążu, skąd trzy nasze pary uzyskały awans do półfinału Mistrzostw Polski w Łodzi.
Drugie miejsce w turnieju zajęli bracia Kozikowie, trzecie para Świeżowicz – Urbaniak, a czwarte Wojciech Luboń z Bartoszem Matyją. Warto
dodać, że spośród całej szóstki tylko ostatni zawodnik jest w wieku juniorskim. Pozostali to jeszcze kadeci, dlatego tym szczególniej należy
oceniać sukces podopiecznych M. Drabika. 									
PS

Rowerowa inwazja... i festyn w Gromcu

Aż 1053 rowerzystów wzięło udział w X Rodzinnym Rajdzie Rowerowym zorganizowanym przez MOSiR Oświęcim, Komendę Hufca ZHP w Oświęcimiu i Libiąskie Centrum Kultury. Ubrani w okolicznościowe koszulki uczestnicy pokonali ponad 30
kilometrową trasę, której półmetek zlokalizowano w Gromcu. Rowerzystów w imieniu mieszkańców powitała sołtys Halina
Ławczys. Gości podjęto też śpiewem KGW „Gromcaneczki” i poczęstunkiem. Zaś popołudnie - do późnych późnych godzin
wieczornych spędzono w Gromcu na udanym festynie tanecznym pod hasłem „Powitanie wakacji”, na którym zorganizowano
gry i konkursy dla dzieci, a do zabawy przygrywał zespół „Vokalis”.			
			
PS
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Sierociniec

Produkcja:
Hiszpania
2008, Gatunek: Dramat,
Horror, Gramy: 4.07. do
6.07. godz. 19:00, Czas
trwania: 105 min., cena
biletu: 10zł, od 18 lat

Magiczna Kostka

LIBIĄŻ

Dom Kultury w Libiążu: „klatka LCK”
(koszykówka, mini-hokej, streetball,
siatkówka, mini piłka nożna, badminton), Siłownia ( poniedziałek - sobota
w godz. 8.00 - 20.00, niedziela w godz.
11.00 - 20.00)
Miejski Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy: basen kąpielowy, brodzik, boisko
do gry w siatkówkę plażową, boisko
asfaltowe (ośrodek jest czynny codziennie w godz. 7.00 – 22.00; basen kąpielowy w godz. 9.00 – 19.00)

Produkcja:
Hiszpania
2006, Gatunek: Animowany, Gramy: 11.07.
do 13.07. godz. 16:00,
Czas trwania: 80 min., WESOŁE PODWÓRKA (GODZ. 11.00)
cena biletu: 2 zł!!
Moczydło 02.07. (środa), Pl. Słoneczny
Opowieści z Narnii 2 16.07. (środa), ul. Obieżowa 26.07. (soProdukcja: USA, GB bota), OSP Libiąż Wielki 30.07. (środa),
2008 , Gatunek: Fantazy, Plac Jaworowy 13.08. (środa), Osiedle
Familijny, Gramy: 18.07. Górnicze 20.08. (środa), Pl. Słoneczny
do 20.07. godz. 16:00, 27.08. (środa)
Czas trwania: 147 min., LETNIE KONCERTY MUZYCZNE:
„Scena pod spadochronem” (godz.
cena biletu: 10 zł
2 Dni w Paryżu (2008) 19.00) 18.07 i 22.08. (piątek)
„Scena w Parku Młodości” (godz.
Produkcja: Francja 2008
15.00) 3.08. i 17.08. (niedziela)
,Gatunek: Komedia romantyczna,
Gramy: WYCIECZKI
25.07. do 27.07. godz. - ZOO w Krakowie – 25.07. (piątek)
19:00, Czas trwania: 96 godz. 9.00
- Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu
min., cena biletu: 10zł
– 08.08. (piątek) godz. 9.00
W sierpniu - kino nieczynne.
WAKACJE NA SPORTOWO
Kurier Libiąski
Puchar Lata w Tenisie Ziemnym
(MORS, godz. 9.00) 19.07. i 23.08. (sobota)
Informator Gminny
Cykl Młodzieżowych Turniejów SiatWydawca: Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż,
kówki Plażowej (MORS, godz. 10.00)
tel. 0-32 627 3708, 032 627 3710,
16, 23, 30 lipiec 6, 13 sierpień (środy)
fax: 032 624 2060
Puchar Lata w Mini Hokeju (klatka
e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
LCK, godz. 10.00) 04.07 (piątek)
Redaktor naczelny:
Puchar Lata w Mini Piłce Nożnej (klatPaweł Salawa
ka LCK, godz. 10.00) 08.07 (wtorek)
Zespół redakcyjny: Agnieszka
MUNDIALITO 2008 – Turniej PiłKopacz (red. prowadzący), Dawid
Chylaszek, Marcin Franaszek
ki Nożnej (MORS, godz. 10.00) 21.08
Współpraca: Wydział Rozwoju
(czwartek)
Urzędu Miejskiego w Libiążu, MoPuchar Lata w Streetball’a (klatka
nika Widlarz
LCK, godz. 10.00) 30.08 (sobota)
Skład: Paweł Salawa
BIEGOWY Puchar Lata (Plac SłoDruk: Grafikon Wadowice
Redakcja zastrzega sobie prawo
neczny, godz. 10.00) 16.08 (sobota)
do dokonywania zmian i skracania
Basen na wesoło – zawody pływackie,
tekstów. Materiałów niezamówiokonkursy, zabawy w wodzie (MORS)
nych redakcja nie zwraca. Za treść
ogłoszeń, reklam i listów redakcja
13.07. i 10.08. (godz. 15.00)
nie odpowiada.
Rajdy Rowerowe 31.07. godz. 10.00 i
Ogłoszenia i reklamy przyjmowane są w
12.08. godz. 10.00
Libiąskim Centrym Kultury w pokoju nr 7
WAKACJE ZE SZTUKĄ
codziennie w godzinach 7:00-15:00.
Wernisaż i wystawa prac grupy Ama„Kurier Libiąski” w internecie:
www.lck-libiaz.info/Kurier
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torskiego Ruchu Artystycznego KANON - 04.07. godz. 17.00 („Nisza”
LCK)
Plenerowe warsztaty plastyczne (w
każdy wtorek przy LCK, godz. 10.00) 1,8,15,22,29 lipiec i 5,12,19,26 sierpień
Plenerowe warsztaty taneczne
Taniec Disco-Dance & Hip Hop - 23.08
(sobota) godz. 17.00
Taniec towarzyski 23.08 (sobota) godz. 19.00
Wieczory poezji (wspólnie z Miejską
Biblioteką Publiczną) - informacje na
plakatach

ŻARKI

codziennie: zajęcia świetlicowe od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00,
boisko asfaltowe do siatkówki, tenisa
ziemnego i koszykówki, tenis stołowy
WESOŁE PODWÓRKA Małe Zagórcze 02.07., Gronówek 23.07. ul. Trylogii
06.08., Duże Zagórcze 27.08. (wszystkie
godz. 11.00)
WAKACJE NA SPORTOWO
- Turniej Badmintona 25.06. godz. 15.00
- Mini turniej w „ZBIJANEGO” 15.07.
godz. 10.00
- Turniej Mini Tenisa Ziemnego 24.07.
godz. 11.00
- Turniej Piłki Nożnej 3 osobowej 31.07.
godz. 11.00
- Turniej „Streetballa” 25.08.godz. 14.00
- Wycieczka rowerowa do Wygiełzowa
08.08.godz. 10.00
WAKACJE ZE SZTUKĄ
Zabawy Plastyczne - 26 czerwiec, 3 i 10 lipiec,
7, 14, 21 sierpień (wszystkie godz. 11.00)
Wakacyjne spotkanie z książką 19.08.
godz. 16.00

GROMIEC

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE w środy i
czwartki w godz. 10.00 – 13.00
WESOŁE PODWÓRKA (GODZ. 10.00)
Plac zabaw przy ul. Kolonia 31.07., Boisko przy Świetlicy 28.08.

KOSÓWKI

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00
WESOŁE PODWÓRKA
(GODZ.
10.00)Plac zabaw przy ul. Wilczej11.07.,
Plac przy świetlicy29.08. (podsumowanie zajęć świetlicowych, rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego, wręczenie nagród, ognisko z kiełbaskami)

Szczegóły i zapisy DM LCK, pok. nr 6, tel. 0-32 627 3708, 032 627 3710, fax: 032 624
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