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AKCJA LATO

„NASZA OBIEŻOWA”



„Nasza Obieżowa”

- Cieszmy się i uczcijmy dzień naszej ulicy – apelował Ludwik Wójcik jeden z najbardziej znanych
mieszkańców Obieżowej. Pan Ludwik od wielu lat mieszka w tej części Libiąża i w opinii sąsiadów
jest osobą najbardziej oddaną środowisku. – On zawsze potrafił zmobilizować mieszkańców do wspólnych inicjatyw i skutecznie dbał o tutejsze sprawy. I choć już zdrowie nie pozwala, to jak tylko może
angażuje się w życie dzielnicy – komplementuje kolegę Jan Zemirek.
Okazją do świętowania był festyn integracyjny „Nasza Obieżowa”, zorganizowany przez OPS i LCK.
Impreza jest wynikiem działań podjętych w celu integracji społeczności lokalnej, zapoczątkowanych
badaniami ankietowymi, które określiły potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Spośród nich wyłonili
się liderzy środowiskowi, którzy aktywnie wspierali organizację festynu.
Święto ulicy rozpoczęli najmłodsi uczestnicząc w grach i zabawach w ramach wesołego podwórka.
Oficjalnej inauguracji towarzyszyło przemówienie wiceburmistrz Marii Siudy i wypuszczenie gołębi
libiąskiego koła PZHGP.
Dla mieszkańców Obieżowej zaśpiewały członkinie KGW „Libiążanki”, zagrały trzebiński zespół „Chilitoy” i hip-hopowa formacja „Husar” (dwóch młodych mieszkańców ulicy), pokaz podstawowych kroków tanecznych i występ break-dance zaprezentował
zespół „Double-Trouble, Urząd Miejski przygotował wystawę fotograficzną z archiwalnymi zdjęciami Obieżowej i stoisko promocyjne, pokaz sprawności i grochówkę przygotowali Strażacy z OSP Moczydło.
Ponadto przygotowano wiele zabaw i konkursów. Komisariat Policji w Libiążu sprawdził wiedzę najmłodszych na temat ruchu
drogowego. W kategorii 7-12 pierwsze miejsce zajęła Ola Murat, przed Marzeną Nester i Joanną Zielińską, a wśród starszych (1315) lat najlepszy był Kamil Zieliński, drugie miejsce zajęła Daria Jeł, a trzecie Joanna Zielińska.
Wojciech Cyganik, Piotr Słapa i Tomasz Dudek byli najlepsi w siłowej konkurencji wyciskania sztangi. Swoje siły wytężali też
mieszkańcy, którzy zmagali się drużynowo w przeciąganiu liny. W konkursie literackim przeprowadzonym przez MBP wygrali
Justyna Piątek, Adrian Majtas, Aleksandra Makulat (7-9 lat) oraz Joanna Piotrkowska, Klaudia Śniadek, Angelika Omachel (10-12
lat). Pierwszą nagrodę za najpiękniejszy ogród działkowy na ulicy Obieżowej przyznano Witoldowi Szyndlerowi, drugie miejsce
zdobył Wiktor Leśkiewicz, trzecie Bożena Urbaniak a wyróżnienia przyznano Marii Hodur, Andrzejowi Winiarskiemu i Waldemarowi Pawłowskiemu. Nagrody w tej dziedzinie wręczył laureatom poseł Tadeusz Arkit.
W imieniu wdzięcznej za organizacje festynu integracyjnego społeczności ulicy Obieżowej podziękowania dla libiąskiego samorządu i sponsorów złożyły trzy młode mieszkanki.									
PS
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Libiąż najlepszy w Polsce!

Gazeta Prawna podsumowała ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto. W kwietniu br. ten jeden z największych w kraju
dzienników gospodarczych zanalizował dane z 5 województw, w
tym także Małopolski. Okazało się wówczas, że Libiąż najlepiej
radził sobie z wykorzystaniem unijnych pieniędzy w Małopolsce. Wraz z upływem kolejnych miesięcy podsumowano wyniki
z pozostałych części kraju, by wreszcie końcem czerwca ogłosić
ranking ogólnopolski. Dokładnie 4099,55 punktów zapewniło
Libiążowi zwycięstwo w kategorii gmin miejsko – wiejskich i
jedenaste miejsce w klasyfikacji ogólnej!
To drugi przeprowadzony przez gazetę Ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto, w którym po raz kolejny w tej samej
kategorii zwyciężyła nasza gmina. Wyróżnia samorządy, na obszarze których osiągane są największe sukcesy w pozyskiwaniu
środków unijnych. W przedsięwzięciu uwzględniane są wszystkie programy, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne.
Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców.
Ranking obejmuje projekty podpisane do końca 2007 roku (bez wniosków przedakcesyjnych). Podstawą są dane
zgromadzone w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które objęło patronat nad przedsięwzięciem. Partnerami merytorycznymi rankingu są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz firma doradcza Ernst & Young.
W podlegającym ocenie okresie nasza gmina aplikowała o dofinansowanie dla 5 projektów, uzyskując z Unii Europejskiej kwotę 35.254.000 zł. W przeliczeniu na jedne- Nagrody Gazety Prawnej to nie jedyne wyróżnienia
go mieszkańca to 1.543,12 zł. Pieniądze pozyskano w przyznane Libiążowi. Wśród innych osiągnięć
ramach Funduszu Spójności, Zintegrowanego Programu najważniejsze w ostatnich latach to:
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Restrukturyza- - 2001 r. – tytuł „Mądra Gmina Libiąż” za zajęcie I miejsca
cji Sektora Żywnościowego i Obszarów Wiejskich oraz w plebiscycie gmin dbających o profesjonalny rozwój swoich
Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Te środki pracowników. Plebiscyt organizował Małopolski Instytut Sapozwoliły sfinansować targowisko miejskie, kanalizację, morządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie;
projekty oświatowe i remont wałów w Gromcu.
PS - 2002 r. - Medal św. Brata Alberta za wieloletnie wspieranie
organizacji pozarządowych oraz za zorganizowanie w czerwcu 2001 r. ogólnopolskiego spotkania integracyjnego osób
niepełnosprawnych;
- 2002 r. tytuł „Profesjonalna gmina, przyjazna inwestorom”
w ogólnopolskim rankingu organizowanym przez Fundację
Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie;
- 2002 r. tytuł „Kreator Przedsiębiorczości” i przyznanie
„Krakowskiego Dukata” dla Burmistrza Libiąża w plebiscycie organizowanym przez Izbę Przemysłowo – Handlową w
Krakowie;
- 2002 r. „TRZY KORONY MAŁOPOLSKI” - I miejsce w
rankingu „Gazety Krakowskiej”, „Telewizji Kraków” oraz
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski;
- 2003 r. Wyróżnienie w zakresie „Nowoczesnego Zarządzania w Administracji Publicznej” i opracowanie projektu pt:
„Optymalna Polityka Oświatowa Gminy” nadane przez MSWiA w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich;
- 2004 r. „Mądra Gmina Libiąż” za zajęcie III miejsca w
plebiscycie gmin dbających o profesjonalny rozwój swoich
pracowników. Plebiscyt organizował Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie;
- 2004 r. „Samorządowy Oskar” dla Burmistrza Libiąża Tadeusza Arkita, Nagroda im. Grzegorza Palki za skuteczne połączenie rozwoju miasta z rozwojem gmin sąsiednich;
- 2006 r. TRZY KORONY MAŁOPOLSKI” - I miejsce w
rankingu „Gazety Krakowskiej”, „Telewizji Kraków” oraz
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski;
PS
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Aktywny OPS!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu,
jako jeden z dziesięciu w województwie
małopolskim, został zakwalifikowany
do udziału w programie „CALa naprzód
– nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce”. To efekt cyklu szkoleń, jakie przeszli pracownicy placówki
Cecylia Ostafin, Dominika Osadzińska
i Piotr Skawiński w krakowskim Instytucie Studiów Strategicznych. Głównym
celem projektu, który trwa od lutego do
października br. jest wprowadzenie do
małopolskich Ośrodków Pomocy Społecznej modelu ośrodka jako „Centrum
Aktywności Lokalnej – CAL”. To określony sposób działania, którego celem
jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy,
uruchomienie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu
sobie nawzajem.
Libiąski OPS zadeklarował chęć animowania działań na rzecz aktywizacji
i integracji społeczności lokalnej ulicy
Obieżowej w Libiążu. Przy wsparciu
lokalnych instytucji opracował lokalną
mapę problemów, potrzeb oraz zasobów
społecznych mieszkańców ulicy Obieżowej oraz zainicjował działanie Klubu
Wolontariusza. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe skierowane
do mieszkańców, czyli ok. 87 gospodarstw domowych. Ankietę wypełniło
61 z nich, a wyniki badań pozwoliły
na zidentyfikowanie najważniejszych
problemów, poznanie uciążliwości dnia
codziennego oraz wskazanie liderów
środowiskowych. Ponadto analiza otrzymanych danych pozwoliła na określenie
profilu działań, jakie podjęto na ulicy

Obieżowej. Realizatorem projektu jest
Fundacja ISS w Krakowie we współpracy merytorycznej ze Stowarzyszeniem
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w
Krakowie – patronem projektu. – Jeśli
w myśl zasady „pomóżmy ludziom by
pomogli sobie” uda się nam przekonać
mieszkańców tej części Libiąża, ze to jak
żyją zależy od nich samych, to będzie to
duży sukces – podsumowują koordynatorzy projektu.

***

Kwotę 107 388 zł w tym blisko 96 tys.
ze środków unijnych przeznaczy Ośrodek Pomocy Społecznej na rozwój
aktywnych form integracji w Gminie
Libiąż. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt skierowany jest do klientów
Ośrodka i prowadzony od 1 lipca do 31
grudnia br. W kolejnych latach planuje
się kontynuację, aż do roku 2013. Ma
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
Ze względu na grupę docelową (osoby
długotrwale bezrobotne) i jej problemy
z readaptacją społeczną i zawodową
uczestnicy projektu objęci zostaną indywidualnym, a zarazem kompleksowym
wsparciem. Beneficjenci będą uczestniczyć w warsztatach z psychologiem
oraz doradcą zawodowym, spotkaniach
z pośrednikiem pracy, specjalistą ds. prawa pracy. Następnie mając na uwadze

MZA informuje...

Pracodawcy zatrudniający młodych pracowników mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów ich kształcenia pracownika młodocianego w celu
przygotowania zawodowego. Dofinansowanie przysługuje pracodawcom,
którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego oraz mają osobę prowadząca naukę. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego
pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
- w przypadku nauki zawodu: 4.587 zł (przy okresie kształcenia wynoszącym
24 miesiące) lub 7.645 zł (przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy),
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 240 zł za
każdy pełny miesiąc kształcenia.
O zasadach ubiegania się o dofinansowanie można dowiedzieć się w Miejskim Zespole Administracyjnym (ul. Paderewskiego 2) lub przeczytać na
stronie www.libiaz.pl (zakładka Załatw Sprawę lub Jednostki organizacyjne/MZA). Tam też znajduje się wniosek, który należy złożyć w MZA.


predyspozycje zawodowe oraz osobiste,
a także potrzeby rynku pracy, zorganizowane zostaną szkolenia zawodowe
(profesjonalna obsługa komputera, nowoczesne techniki sprzedaży i inne).
Zastosowanie takiego obszernego wsparcia pomoże przełamać swoisty marazm,
w jakim znalazły się osoby, których długotrwałe bezrobocie przyczyniło się do
dezaktualizacji kwalifikacji i obniżenia
samooceny oraz motywacji do zmiany
sytuacji społecznej i zawodowej. Problemy tych osób to również ich rodzin. Pomoc w przełamaniu bierności społecznej
i zawodowej uczestników projektu to
wsparcie dla całej rodziny.
Osoby zainteresowane uczestnictwem
w projekcie zapraszamy do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Libiążu III piętro pok. 404.

***

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje,
że wnioski do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego na nowy okres zasiłkowy
2008/2009 wydawane są w pokoju 403
(III piętro budynku MCM). Zgodnie z art.
26, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada
2003 roku o świadczeniach rodzinnych:
„W przypadku, gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy, założy wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień
wypłaca się do dnia 30 września (…), a
jeśli złoży wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 sierpnia do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące
za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia
31 października.
(D.Ch)

Pomoc cierpiącym

Dzięki staraniu środowisk medycznych została powołana chrzanowska filia Stowarzyszenia „Homo-Homini” im. św. brata Alberta w Jaworznie. Jest to profesjonalne hospicjum domowe, niosące bezpłatną pomoc
cierpiącym na chorobę nowotworową, przeznaczone
również dla mieszkańców naszej gminy. W placówce
pracują lekarze i pielęgniarki przygotowani fachowo
do tego rodzaju posługi. Bliższe informacje na temat
działalności hospicjum i warunkach zgłaszania chorych
udzielane są pod numerem telefonu 0-32 210 91 94, w
godzinach 9:00-14:00 w poniedziałki, wtorki, czwartki
i piątki, a także od 14:00 do 18:00 w środę. Podczas
ostatnich Dni Libiąża organizowana była kwesta na
rzecz Hospicjum. Zebrana kwota, za którą pracownicy
i wolontariusze hospicjum serdecznie dziękują, w całości przekazana została na potrzeby pacjentów.
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- WIEŚCI Z GMINY W rękach wykonawcy
Ruszyły prace przy modernizacji „ronda 7 dróg”. 20
czerwca przekazano plac
budowy na skrzyżowaniu
7-miu dróg. Wykonawcą
zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ulic:
1-go Maja, Jaworowa, Sikorskiego, Leśna, Szybowcowa,
Górnicza, ks. St. Pieli w Libiążu” jest 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.

Wypoczynek w Jarosławcu

Realizując zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wzorem lat poprzednich, Urząd Miejski w Libiążu organizuje w sierpniu
wakacyjny wyjazd dla dzieci w wieku szkolnym. Obóz jest kontynuacją prowadzonych
w roku szkolnym zajęć socjoterapeutycznych. W tegorocznym uczestniczyć będzie 50
uczniów szkół podstawowych, głównie członków szkolnych grup socjoterapeutycznych.
Dzieci wypoczną w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „SOLAR” w Jarosławcu.

Lepsi matematycy

Kto wybuduje boiska?
Ogłoszono przetarg nieograniczony
na „Budowę zespołu boisk i urządzeń
sportowych z budynkami zaplecza
sanitarno-szkoleniowego w Libiążu”
w ramach programu „Moje boisko
– ORLIK 2012”. Przedmiot zamówienia, zgodnie z wytycznymi dla programu, obejmuje m.in.: boisko do piłki
nożnej o wymiarach 30x60 metrów,
boisko wielofunkcyjne o wymiarach
19,1x32,1 metrów, ogrodzenie terenu
i montaż piłko-chwytów, oświetlenie
terenu, wykonanie ciągów pieszych,
fundamentów pod budynek zaplecza
socjalnego oraz przyłącz kanalizacji.
Termin zakończenia prac wyznaczony został na dzień 28 listopada br.
Oferty przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pok. 200)
do dnia 7 sierpnia br., do godz. 10:00.
Szczegółowy opis zamówienia jest
dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Libiążu.

Libiąż dla inwestorów

W gminie Koziegłowy podsumowano program „MatematyUrząd Miejski wydał nową ofertę inwestycyjną. Zaktualika kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju
zowane wydawnictwo ma na celu zainteresowanie potenwiejskiej szkoły”, w którym udział wzięli uczniowie szkół z
cjalnych inwestorów terenami oferowanymi przez gminę
Gminy Libiąż: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu
Libiąż. W ofercie zaprezentowano trzy tereny: pod przyoraz Zespołu Szkół w Żarkach. Projekt realizowany był od 1
szłe centrum miasta, przy ul. Wolności oraz Wałgasz. Ich
marca do czerwca br. i obejmował 50 tysięcy dodatkowych
charakterystyka w języku polskim i angielskim opatrzona
lekcji matematyki w 75 szkołach z 12 gmin. Kosztowało
została zdjęciami (m.in. lotniczymi), mapkami i planem
to ponad 3 miliony złotych pozyskanych z funduszy eurozagospodarowania (dla centrum). Całość uzupełniono też
pejskich. Z przeprowadzonych testów wykonanych przed
tekstem promocyjnym, w którym zaprezentowano Libiąż,
rozpoczęciem projektu i bezpośrednio po jego zakończeniu
jako miejsce dogodne do inwestycji. Oferta zadebiutowała
wynika, że poziom wiedzy matematycznej w szkołach obna targach inwestycyjnych CEPIF (15 maja br.) w Warszajętych projektem wzrósł. Jest to wielki sukces i powód do
wie, gdzie Libiąż zaprezentował ją potencjalnym inwestoogromnej satysfakcji dla każdego pracującego w tym projekrom z kraju i zagranicy. Jej elektroniczna wersja została
cie nauczyciela. Projekt przebiegał w trzech zasadniczych
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
częściach. Pierwsza to praca z uczniem zdolnym, takim, któ(zakładka „Zainwestuj w Libiażu!”).
ry wybija się ponad resztę klasy i nie ma konkurencji. W
konfrontacji z podobnymi uczniami z innych szkół
okazało się, że pozostał margines, o który można
NOWO OTWARTA
wzbogacić jego wiedzę. Drugi cel - „odczarowanie
matematyki” - to zajęcia dla uczniów słabszych,
mających trudności ze zrozumieniem „królowej
nauk”, którzy otrzymali szansę wykazania się swoZAPRASZA!!!
imi talentami w taki sposób, że matematyka była w
nich jedynie myślą przewodnią. Przykładem może
LIBIĄŻ UL. PADEREWSKIEGO 4
być konkurs na witraże, czy też zamek stworzony z
brył geometrycznych. Najważniejszym celem były (WIEŻOWIEC OD STRONY SZKOŁY NR 4)
dodatkowe lekcje dla wszystkich uczniów od klasy
4 szkoły podstawowej do 3 gimnazjalnej, co przyGODZINY OTWARCIA:
czyniło się do znacznego wzrostu ocen celujących,
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
bardzo dobrych oraz dobrych. Wzrost kształtuje się
na wysokości od 38 % do 85 %. Zrealizowany proOD 7 3° DO 16 3°
jekt był sporym przedsięwzięciem, ale harmonijna
OD SIERPNIA OTWARTE RÓWNIEŻ
współpraca pomiędzy 12 gminami partnerskimi i
Liderem – gminą Koziegłowy przyniosła bardzo
W SOBOTY OD 8 °°DO 13 °°
dobre efekty.			
(D.Ch.)

AGENCJA PKO BP S.A.
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- KURIER LIBIĄSKI -

W Komisji Skarbu

Gościli w Sejmie i Senacie RP

Kameralna poezja

Czterech uczniów libiąskich szkół (Kamil Suski, Daniel Suski, Kamil Pyclik, Katarzyna Jarczyk) – uczestników Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów i Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie, wzięło udział w
sesji wyjazdowej, która miała miejsce w Gmachu Parlamentu RP w Warszawie.

Poseł Ziemi Chrzanowskiej - Tadeusz
Arkit nie pracuje już w sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. Na wniosek Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej i
w wyniku sejmowych głosowań z dnia
25 czerwca 2008 r. jedyny Poseł Ziemi
Chrzanowskiej został członkiem Komisji
Skarbu Państwa. Jest to jedna z najbardziej
prestiżowych Komisji Sejmowych, a do
zakresu jej działania należą sprawy przekształceń form własności, w tym głównie
sektora państwowego oraz nadzoru nad
własnością publiczną w gospodarce.
Libiąskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowały poetyckie spotkanie „przy kominku”. Był to
wieczorek warsztatowy dla czytających
i piszących poezję, prowadzony przez
znanego w naszym powiecie poetę, erudytę i gawędziarza Karola Koryczana.
Przedstawił on swój dorobek artystyczny, a następnie własne wiersze zaprezentowali uczestnicy…

Fragment wiersza Miłosza Maja
..Dziś doszedłem do wniosku
nie ma sensu szukać sensu
bo po co
tak Einstein czy inny
to zmieni
znów będziesz w kropce
i tak już względnej
jedyne co mnie tu trzyma
to ten absurd wokół
to przyciąga pociąga zarazem
mieszkania czyste
brudne sumienia mieszkańców
ładne domy
szare chmury nad nimi
zawsze można zmienić punkt odniesienia
zawsze można odejść od normy i konwenansów ...

Ku czci wybitnego Polaka

Pamięci tragicznie zmarłego profesora Bronisława Geremka poświęcone było spotkanie
zorganizowane 21 lipca na chrzanowskim rynku pod tablicą upamiętniającą polskich patriotów. Wzięli w nim udział Burmistrzowie Libiąża i Chrzanowa oraz reprezentacje Stowarzyszenia Młodych Demokratów obu miast.
- Za posłem Arkitem chcemy powiedzieć: „Panie Profesorze, to słowo, które było kierowane w Pana stronę stanowczo zbyt rzadko, musi tu dziś paść.... Panie Profesorze, dziękujemy…” - odczytał list Tadeusza Arkita przewodniczący libiaskiego SMD Paweł Biały.
Uczestnicy łączyli się
duchowo z zebranymi
na uroczystości pogrzebowej B. Geremka na
warszawskich Powązkach. Cześć wybitnemu
Polskiemu Politykowi
oddano minutą ciszy, zapaleniem zniczy i odczytaniem wiersza „Spieszmy się kochać ludzi”
autorstwa ks. Twardowskiego.
PS

O mały włos...

Trzykrotnie podczas jednego dnia
doszło do pożaru trawy na nasypie
kolejowym w rejonie spalonego
mostu w Libiążu. Zdarzenie z 2
lipca br. było o tyle niebezpiecznie,
że groziło zapaleniem będącego w
bezpośrednim sąsiedztwie lasu.
Tylko dzięki niezwykle sprawnej
akcji straży pożarnej udało się skutecznie zażegnać niebezpieczeństwo. Brały w niej udział 3 wozy bojowe: powiatowej PSP w Chrzanowie, a także OSP Moczydło i Libiąż Wielki, które każdorazowo
wylały około 20 tysięcy litrów wody. Początkowo za przyczynę pożaru uznano niedopałek papierosa rzucony z okna nadjeżdżającego pociągu, ale dwa kolejne zapalenia wykluczają taką ewentualność. Prawdopodobnie były to podpalenia.

Poznali wyniki

Ponad miesiąc czekali na wyniki egzaminu dojrzałości tegoroczni maturzyści. 100% skutecznością popisali się uczniowie LO
KSW. W Zespole Szkół z egzaminem poradziło sobie tylko 73% uczniów: wśród licealistów zdało 81% osób, w technikum
71%, a w liceum profilowanym zaledwie 4 spośród 15 maturzystów (27%). Do sierpniowych poprawek spośród 48 osób może
przystąpić tylko 28 z nich – ci, którzy nie zdali 1 egzaminu. Pozostałych 20 nie poradziło sobie z dwoma lub większą liczbą
przedmiotów i swoich szans muszą szukać w przyszłym roku.
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Z prac Rady Miejskiej

- 10 czerwca 2008 obradowała Komisja
Rewizyjna. Głównym tematem posiedzenia było rozpatrzenie skargi Pani Romualdy Skiby nauczycielki z Gimnazjum nr
2 w Libiążu.
- 19 czerwca 2008 odbyło się posiedzenie
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. W
związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Komisja omówiła projekt „Akcja Lato” w Gminie Libiąż. Zaopiniowała
także projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego
pod nazwą: „Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 20 czerwca 2008 Komisja ds. Planowania
i Budżetu Gminy zajmowała się problematyką dotycząca dochodów gminy z mienia
komunalnego z tytułu dzierżawy gruntów,
użytkowania wieczystego, sprzedaży działek, przekształcenia prawa użytkowego w

prawo własności. Zaopiniowano również
projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy Libiąż na 2008 rok.
- 20 czerwca 2008 odbyło się wyjazdowe
posiedzenie Komisji ds. Komunalnych. W
związku z aktualnym remontem oczyszczalni B w Libiążu Komisja odwiedziła
teren oczyszczalni ścieków w Chrzanowie
zapoznając się z nowoczesnymi technologiami dotyczącymi funkcjonowania
oczyszczalni. Zapoznano się także z możliwością wykorzystania odpadów powstających w trakcie procesu oczyszczania. W
związku ze zmianą na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie
oraz Komendanta Komisariatu Policji w
Libiążu na sesję Rady Miejskiej w dniu 2
czerwca przybyli nowy Komendant Komendy Powiatowej w Chrzanowie Tomasz
Zając oraz nowy Komendant Komisariatu
Policji w Libiążu Krzysztof Czak. Obecny

Wiceprzewodniczący RM o obecnej kadencji:
Antoni Wiażewicz - 52 lata, wykształcenie: wyższe ekonomicz-

ne, kariera zawodowa: od 1979 roku pracownik Kopalni „Janina”
na stanowiskach od specjalisty w dziale ekonomicznym do dyrektora głównego, w RM pierwszą kadencję.
Dyżury: 1 i 3 środa miesiąca w godz. 14.00-15.00 w biurze Rady
Miejskiej.
- W początkowym okresie działalności w Radzie Miejskiej zapoznawałem się z formami pracy, przyglądając się aktywności samorządowców na rzecz
społeczności gminy Libiąż. Półmetek kadencji oceniam jako czas konstruktywnej
współpracy w atmosferze chęci poprawy jakości życia społeczności lokalnej, tym dla
mnie łatwiejszej, że jestem związany z Libiążem przez całe życie i znam tu wiele osób.

Bogdan Gucik - 50 lat, wykształcenie wyższe: absolwent AWF

Katowice, trener II klasy piłki nożnej, ukończony kurs zarządzania
oświatą WOM w Krakowie. Kariera zawodowa: nauczyciel wychodzenia fizycznego; 1983-91 w SP w Żarkach, 1999-2004 w SP nr
4 w Libiążu, od 2004 w ZS w Żarkach, w latach 1991-96 dyrektor
żareckiej Szkoły Podstawowej, do 1999 r. dyrektor Zespołu Szkół i
Przedszkoli w Libiążu, trener grup młodzieżowych i członek zarządu LKS Żarki (praca społeczna), prezes Miejsko Gmininnego Oddziału Szkolnego
Związku Sportowego w Libiążu (4 kadencja). W RM 2 kadencję.
Dyżury: Każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca w biurze Rady Miejskiej w godz. 15:0016:00 i na bieżąco w miejscu zamieszkania.
- Zbliżający się półmetek prac w libiąskiej Radzie Miejskiej oceniam jako czas dobrej merytorycznej pracy, w głównej mierze na rzecz planów inwestycyjnych, których finalizacja przypadnie na drugą połowę kadencji. W tym zakresie szczególnie
zależy nam na pozyskiwaniu środków unijnych i kontrolowanie równowagi finansowej gminy, by mogła ona wydajnie podejmować zobowiązania budżetowe.
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był również Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie Marek Bębenek. Radni zapoznali się zarówno z osobami nowych komendantów Policji jak również z koncepcjami ich pracy i współpracy
z lokalnym samorządem. Omówiono stan
bezpieczeństwa - zwłaszcza na terenie
Gminy Libiąż – występujące zagrożenia,
sposoby ich zapobiegania. Zapoznano się
również z raportem dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego przedstawionym
przez Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej.
- 26 czerwca odbyło się spotkanie Radnych z dzielnicowymi z terenu gminy
Libiąż. Omówiono formy współpracy
pomiędzy samorządem a Policją oraz sposoby poprawy stanu bezpieczeństwa na
terenie gminy.
      Stanisław Bigaj
Przewodniczący RM

KOMISJA REWIZYJNA:
Henryka Łaski - Przewodnicząca
Tadeusz Bogacz - Wiceprzewodniczący
członkowie: Bogumiła Latko
Zygmunt Sroka
KOMISJA ds. KOMUNALNYCH:
Jan Zemirek - Przewodniczący
Antoni Skupień - Wiceprzewodniczący
członkowie: Marek Cygan
Dariusz Derendarz
Kazimierz Gut
Józef Sibik
KOMISJA OŚWIATY I SPRAW
SPOŁECZNYCH:
Halina Ławczys - Przewodnicząca
Krystyna Myrdko - Wiceprzewodniczący
członkowie: Stanisław Benio
Bogusław Gucik
Grażyna Poznańska
Wiesław Zywar
KOMISJA ds. BUDŻETU I PLANOWANIA:
Jan Pietruszka - Przewodniczący
Tadeusz Kozub - Wiceprzewodniczący
członkowie: Stanisław Bigaj
Andrzej Olszowski
Antoni Wiażewicz

Konkurs fotograficzny

Libiąskie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w „I Konkursie Fotograficznym im. Leszka Tworzydło” pod hasłem
„LIBIĄŻ W OBIEKTYWIE”.
Zdjęcia o charakterze dokumentacyjnym lub artystycznym, wykonane na terenie gminy Libiąż, w dowolnej tematyce – należy
dostarczyć do LCK w terminie do 30 września br.
Oceniane będą prace pojedyncze oraz zestawy (maksymalnie 5 zdjęć) stanowiące cykl tematyczny.
Do zdjęć należy dołączyć krótki opis lub komentarz oraz dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy). Oceny dokona
jury powołane przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dn. 15 października br. a o terminie i miejscu wręczenia
nagród organizator powiadomi wszystkich uczestników indywidualnie. Nagrodami w konkursie będzie wysokiej klasy sprzęt i
akcesoria fotograficzne. Ponadto nagrodzone i wyróżnione zdjęcia opublikowane zostaną w „Kurierze Libiąskim”, a także będą
eksponowane na okolicznościowej wystawie w LCK. Obowiązuje regulamin, którego treść jest publikowana na stronie internetowej www.lck-libiaz.info oraz dostępna w Dziale Merytorycznym LCK.
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Turniej unihokeja

Wesołe podwórko w Moczydle

Wesołe podwórko
w Zagórczu Małym

Zajęcia świetlicowe w LCK

Basen na wesoło


Plenerowe warsztaty
plastyczne przy LCK
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Wiele wakacyjnych atrakcji na czas letniego wypoczynku przygotowało Libiąskie Centrum Kultury. Plenerowe spotkania dla
najmłodszych z cyklu Wesołych Podwórek zorganizowano już
przy OSP Moczydło, na placach zabaw w Zagórzu Małym, na
Gronówku w Żarkach i przy ulicy Obieżowej, na Placu Słonecznym oraz przy świetlicy w Kosówkach. W siedzibie LCK
i filiach w Żarkach, Gromcu i Kosówkach odbywają się zajęcia
świetlicowe. Rozegrano turnieje sportowe m.in. w dyscyplinach mini piłki nożnej, siatkówki, unihokeja, tenisa ziemnego,
badmintona, czy zbijanego. Rekreacyjne formy spędzania czasu oferuje Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy przy ulicy
Piłsudskiego, gdzie na amatorów aktywnego wypoczynku czeka
basen, brodzik dla najmłodszych, korty tenisowe oraz boiska do
siatkówki plażowej i piłki nożnej. W ramach wakacji ze sztuką
zorganizowano wernisaż prac grupy „Kanon”, wieczór poezji i
plenerowe warsztaty plastyczne. Tradycyjnie nad sceną przy ul.
Górniczej zawisł spadochron, pod którym rockowy koncert dała
trzebińska formacja „Chilitoy”. Krakowskie ZOO było celem
jednej z dwóch planowanych wycieczek. Na drugą połowę wakacji „Akcja lato” również obfitować będzie w ciekawe wydarzenia. (szczegóły str. 14)

Zajęcia świetlicowe w Kosówkach

Turniej mini piłki nożnej

Wesołe Podwórko na Gronówku

Koncert „pod spadochronem”

Wesołe podwórko
na Placu Słonecznym
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Zajęcia świetlicowe w Gromcu


- KURIER LIBIĄSKI Widziane z balkonu – FELIETON
Bezpieczniki
Jakoś tak fajniej się po ulicach człapie, kiedy
człowiek ma świadomość, że nie byle kto
pilnuje porządku w gminie. Nie chodzi mi tu
o Zakład Usług Komunalnych, choć im też
należą się ciepłe słowa, a raczej o porządek
w sensie ładu publicznego. Niedawno
dotarła do nas pocieszna informacja, że
libiąski strażnik miejski musiał wdrapywać
się aż na najwyższy stopień podium. Tak
karkołomne balansowanie na najwyższym stopniu „pudła”
było efektem nieco wcześniejszej awantury, w którą
wdał się na Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w
karate. Otóż organizatorzy turnieju ani myśleli naszemu
reprezentantowi od razu przyznać tytuł najlepszego i
zaczęli „nasyłać” na niego różnej maści przeciwników,
którzy mieli mu wybić złoty medal z głowy. Ten jednak
zgrabnie, dla odmiany w białej wersji niekoniecznie
wyjściowego munduru, rozkładał rywali, czyniąc to niczym
filmowy Liberator. Nie korzystał przy tym z broni, kajdanek,
ani też samurajskiego miecza, jedynie własnymi rękoma
obijając rywalami matowe podłoże. Mieszkańcy Libiąża
mogą być dumni z takiego stróża prawa, a potencjalni
złoczyńcy, którym po głowie chodzą głupawe pomysły,
już na samą myśl spotkania z takim Sensei zapewne moczą
się w spodnie. Zanim im nogawki wyschną, postaram
się ich jeszcze bardziej zniechęcić do niecnych czynów
i dopiszę, że tajniki karate są także znane w libiąskiej
komendzie policji. Ale jak może być inaczej, skoro Szef
tutejszego komisariatu nazywa się Czak. Amerykańskiemu
Norrisowi musi mina rzednąć, kiedy pomyśli, że w Libiążu
mamy lepszych ludzi i zapewne dlatego na wspomnianych
mistrzostwach Teksańczyk nie wystartował. Słyszałem
też, że z żalu próbuje się wypromować w inny sposób i
wymyśla dowcipy o sobie. Jeśli to nie wypali, ma podobno
trudnić się szydełkowaniem. Wypada współczuć i cieszyć
się spokojem na własnym podwórku…

Dawid Chylaszek

Ogłoszenia
drobne

Kącik pszczelarski

Nastąpił czas wytężonej pracy pszczelarzy. Po sprzyjającej
wiosennej aurze, która umożliwiła zebranie pszczołom nektaru z
mniszka i akacji nastały gorące dni niweczące nadzieje pszczelarzy
na pożytek z kwitnących lip.
Członkowie Koła otrzymali matki pszczele linii beskidzkiej
z pasieki J. Kubeczka, która cieszy się uznaniem libiaskich
pszczelarzy. Wieloletnia współpraca z tą pasieką pozwala na
uszlachetnianie hodowanych pszczół.
W tym roku plenerowe spotkanie Koła Pszczelarzy odbyło się w
pasiece prezesa Koła Krystiana Ziajki w Żarkach.

Zarząd Koła Pszczelarzy w Libiążu informuje swoich
sympatyków, że w sierpniu zebranie członków nie odbędzie się
z powodu organizowanych w tym miesiącu na terenie Powiatu
Chrzanowskiego imprez kulturalnych (Święto Miodu, Dożynki
Powiatowe). W imieniu Rady Bartniczej w Chrzanowie, członkowie
Koła Pszczelarzy w Libiążu serdecznie zapraszają mieszkańców
Naszej Gminy na coroczne Święto Miodu organizowane na terenie
Skansenu w Wygiełzowie w dniu 10 sierpnia. Przewidziane liczne
atrakcje pozwolą miło spędzić czas całym rodzinom.

Piknik rodzin górniczych

Ponad tysiąc osób wzięło udział w plenerowym pikniku rodzinnym zorganizowanym na terenie ośrodka rekreacyjnego „Szyjki”
przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników
PKW S.A. ZG Janina w Libiążu. - Była to druga, organizowana
przez nas, tego typu impreza. Rok temu obchodziliśmy jubileusz
25-lecia naszego związku Tym razem, choć nie było już tak uroczyście, bawiliśmy się równie udanie – relacjonuje Janusz Dorczak,
przewodniczący NSZZ Pracowników PKW.S.A. ZG Janina.
Piknik związkowy miał charakter otwarty. Oprócz rodzin górniczych na „Szyjkach” biesiadowali również emerytowani pracownicy ZG „Janina” i okoliczni mieszkańcy. Imprezę odwiedzili
zaproszeni goście w osobach władz samorządowych Libiąża,
zarządu PKW S.A. i dyrekcji ZG ”Janina”, przedstawicieli Kompanii Węglowej S.A. i dyrekcji krakowskiego oddziału PZU „Życie”. Dzięki hojności PKW S.A., członków NSZZ Pracowników
„Janiny” i właśnie PZU wśród uczestników imprezy rozlosowano cenne nagrody. Przeprowadzono konkursy (m.in. drużynowe
przeciąganie liny, miniturniej piłkarski), których zwycięzców nagrodzono upominkami. Na dzieci czekały atrakcje w postaci gier i
zabaw, popularnych „dmuchańców”, „minibangee”, a także pokaz
strażacki przygotowany przez OSP Moczydło.

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
10

Kurier Libiąski nr 37 2008

- KURIER LIBIĄSKI -

Nowości czytelnicze

Halina Popławska „Kwiat lilii we krwi”.
Jedną z najciekawszych zagadek historii są losy małego króla Francji, nieszczęsnego Ludwika XVII. Jego oficjalna śmierć ogłoszono
w 1795 roku, gdy miał dziesięć lat. Historycy spierają się, co wydarzyło się naprawdę: czy chłopiec zmarł w wieży Temple, czy tez
został uprowadzony i zastąpiony innym dzieckiem. Trzymając się
ściśle historycznych źródeł i korzystając z prac najwybitniejszych
UWAGA!!
historyków francuskich, autorka ukazała grozę i tragizm rewolucji
W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 francuskiej. Powieść „Kwiat lilii we krwi” opisuje przebieg rewolucji w Paryżu,
sierpnia br. Biblioteka Głowna zmienia godzi- egzekucje króla, królowej i dramatyczna historię ich synka - małego męczennika.
ny pracy. Zapraszamy czytelników codziennie (Wypożyczalnia dla dorosłych)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00,
w soboty nieczynne.
Sławomir Rawicz „Długi marsz”.
Wiosną 1941 roku autor, 26-letni polski porucznik kawalerii, orgaLATO Z KSIĄŻKĄ
nizuje ucieczkę z obozu nr 303 na Syberii. Towarzyszy mu sześciu
Zapraszamy dzieci i młodzież na cykl imwięźniów z różnych krajów, w tym jeden obywatel USA. Uciekiprez i zajęć literackich i plastycznych organierzy przedzierają się na południe przez tajgę, wyżyny Mongolii,
nizowanych w ramach akcji „Lato z książpustynię Gobi, Tybet, Himalaje, do brytyjskich Indii - ponad 6000
ką”. Zajęcia odbywać się będą w okresie od
km. Nie mają mapy ani kompasu, jedyny ich ekwipunek to siekiera
01 lipca do 31 sierpnia w Bibliotece Głów- i nóż. Codziennie czyhają na nich nowe niebezpieczeństwa. Mimo wielkiej woli
nej oraz wszystkich filiach MBP.
przeżycia, odwagi i wytrzymałości fizycznej nie wszystkim uda się osiągnąć cel.
Biblioteka Główna – wtorki, czwartki godz. 10.00 Książka Sławomira Rawicza zrobiła zawrotną karierę, została przetłumaczona na
Filia nr 1 w Żarkach – piątki godz. 15.00
18 języków i obok relacji z wypraw Scotta czy Sjackletona weszła do światowej klaFilia nr 2 w Libiążu – środy – godz. 10.00 syki książek o heroicznej walce człowieka o przetrwanie w skrajnych warunkach.
(przerwa urlopowa 01-25.07)
„Długi marsz” cieszy się szczególną popularnością w USA, gdzie od kilku lat
Filia nr 3 w Gromcu – środy – godz. 15.00 znajduje się na listach bestsellerów. Prawa do ekranizacji kupiła hollywoodzka
(przerwa urlopowa 01-18.07.)
wytwórnia Warner Bros. i George Clooney. (Wypożyczalnia dla dorosłych).
Akcja organizowana jest w ramach zadania
„Czytam czyli jestem”, dofinansowanego ze
Andrzej Żak „Polskie baśnie i legendy”.
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Przekonaj się, jak ciekawe i piękne są polskie dzieje, zwłaszcza
Narodowego z Programu Operacyjnego
kiedy prawda przeplata się z legendą, a w legendzie można do„Promocja czytelnictwa”.
szukiwać się prawdy... Podziwiane przez nas postacie, niezwykłe
wydarzenia, niewyjaśnione zagadki - to wszystko znajdziesz w
Wzbogacone zbiory
zamieszczonych w tym zbiorze opowieściach. (Wypożyczalnia
specjalne – książki audio
dla dzieci).
Zbiory specjalne Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Libiążu zostały wzbogacone o zakup książek audio, o które można
już pytać w Wypożyczalni dla dorosłych.
Obok książek z serii Duże Litery stanowią one propozycję dla tych spośród naszych czytelników, którym „tradycyjne”
czytanie może sprawiać problemy oraz
tych, którzy szukają szczególnej formy
odprężenie podczas lektury. Dostępne
są na płytach CD w formacie audio lub
MP3.
Książki do słuchania są bardzo popularne w wielu krajach. W Polsce, zwłaszcza
w większych miastach, cieszą się coraz
większym zainteresowaniem czytelników. Wybrane przez nas pozycje to zawsze pełne wersje starannie wybranych
książek, w najlepszym tłumaczeniu, czytane przez znakomitych lektorów – m.in.
najpopularniejszych polskich aktorów. W
naszej ofercie znajdziecie propozycje z
klasyki, literatury współczesnej polskiej
i zagranicznej, historii, lektury. Zapraszamy do korzystania.
Kurier Libiąski nr 37 2008

Wakacje z książką

Lato w bibliotece upływa pod znakiem czytania wybranych pozycji
literatury dziecięcej i młodzieżowej. Spotkania, które odbywają
się dwa razy w tygodniu gromadzą
dzieci w różnym wieku. Zaproponowaliśmy ciekawe tematy i konkursy literackie, a także zajęcia
plastyczne: tworzenie zakładek do
książek, ramek do zdjęć i kolorowych kwiatów z papieru. Od początku lipca dzieci uczestniczyły w zajęciach literackich: „Dziś prawdziwych przyjaciół już nie ma”, „Na tropie legend i baśni
polskich”, w konkursie z okazji 100-lecia wydania książki „Ania z Zielonego
Wzgórza”. W dalszych częściach naszych spotkań zapraszamy do nas na „Polskie
tradycje doroczne”, a 12 sierpnia przy okazji czytania książki „Jak Wojtek został strażakiem” gościć będziemy funkcjonariusza Straży Pożarnej, natomiast 19
sierpnia odwiedzą nas przedstawiciele Straży Miejskiej, którzy opowiedzą o narkomanii i innych uzależnieniach. Zajęcia plastyczne obejmą jeszcze takie tematy
jak: warstwowe obrazy, obrazki z kolorowych włóczek, łańcuszek misiów, wykonywanie miniaturowych książeczek. 26 sierpnia zakończymy nasze wakacyjne
spotkania rozdaniem nagród i upominków najaktywniejszym uczestnikom zajęć.
Program jest organizowany w ramach zadania „Czytam czyli jestem”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu
Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.
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Wieści z „jedynki”
Ostatnie dwa miesiące roku szkolnego w Gimnazjum Nr
1 w Libiążu obfitowały w wiele wydarzeń. W maju po
raz pierwszy odbyła się wymiana uczniów ze szkołą OSG
Hengelo afdeling Montessori (Holandia), zainicjowana
dzięki internetowej platformie edukacyjnej Twinspace
(e-Twining, czyli internetowe partnerstwo). Tematem
przewodnim współpracy była „Polska i Holandia podczas
II wojny światowej”. Uczniowie zwiedzili oświęcimskie
Muzeum Auschwitz – Birkenau i Regionalne Muzeum w
Libiążu, rozmawiali z uczestnikami II wojny, uczestniczyli
w cyklu prelekcji i filmów o Holokauście w LCK. Efekt
tych przygotowań zaprezentowano podczas pobytu grupy
holenderskiej (Libiąż, 18 – 23 maj i w Holandii 27 maj – 02
czerwiec).
Z rewizytą libiąscy uczniowie udali sie do Hengelo - gminy
we wschodniej części tego kraju, w prowincji Overijssel,
w pobliżu granicy z Niemcami. Liczy ona około 77 tys.
mieszkańców. Jest jednym z 3 największych miast regionu
Twente.
- Wymiany międzynarodowe to bardzo dobry sposób
na połączenie nauki z zabawą. Mamy nadzieję, że będą
kontynuowane i zaowocują długoletnią przyjaźnią podsumowali uczniowie Gimnazjum nr 1.
Po ich powrocie zorganizowano VII Rajd Profilaktyczny
„Bez wulgaryzmów i przemocy”. Konkurencje przygotowane
przez organizatorów oprócz integracji społeczności I klas
propagowały zdrowy tryb życia i życzliwość na co dzień.
Pierwszoklasiści stanęli do „I Gimnazjalnych Mistrzostw
Matematycznych”, które udowodniły, że matematyka w
logiczny sposób łączy się z wychowaniem fizycznym.
Uczniowie rywalizowali ze sobą na płaszczyźnie myślenia
matematycznego, ale również wykazali swe umiejętności w
sporcie. Konkurs miał na celu doskonalenie psychosomatyki
poprzez współdziałanie ruchu i myśli.
Podsumowano też całoroczny projekt „Matrix-ortografia”,
w ramach którego uczniowie mieli za zadanie m.in.
przygotowali ściągę ortograficzną w formie komiksu.

Historyczny sukces

Piłkarze ręczni MUKS „Żak” Libiąż wystąpili w finałowym turnieju Pucharu Polski
Młodzików Młodszych.
Jest to największa z niespodzianek tegorocznego
sezonu w tej kategorii wiekowej. Awansowali
tam wygrywając turniej półfinałowy w Krakowie,
gdzie rywalizowały cztery drużyny: mistrz Dolnego Śląska Chrobry Głogów, mistrz okręgu łódzkiego - ChKS Łódź, najlepsza ekipa Małopolski - Kusy Kraków - uważany
za zdecydowanego faworyta i „Żak” Libiąż - wicelider rozgrywek małopolskich, po ćwierćfinałach uważany, przez niektórych za czarnego konia całych
mistrzostw. W pierwszym dniu zawodów nasi reprezentanci grali z Chrobrym
Głogów. - Do przerwy wszystko układało się po naszej myśli, graliśmy jak z
nut w obronie, co przełożyło się na ośmiobramkową przewagę. Po przerwie
moi zawodnicy niestety opadli z sił, w nasze szeregi wdarło się rozluźnienie
i w efekcie roztrwoniliśmy prowadzenie do różnicy jednego trafienia. Jednak mobilizacja całej ekipy, świetna postawa w bramce Patryka Plaszczaka,
pojawienie się na parkiecie Łukasza Domanusa, który strzelił dwie arcyważne bramki, doprowadziło w rezultacie do pierwszej sensacyjnej wygranej
„Żaka” - relacjonuje trener Miłosz Waligóra. Ważnym czynnikiem, który w
tym meczu zmobilizował drużynę, był fantastyczny doping sympatyków z
Libiąża, którzy w 40- osobowej grupie zjawili się na inauguracji turnieju.
Drugim przeciwnikiem w turnieju był odwieczny rywal z Krakowa. Ciekawostką jest, że po ostatniej potyczce tych drużyn zakończonej jednobramkową wygraną „Kusego”, szczypiorniści „Żak-a” przyrzekli trenerowi, że to
była ostatnia porażka w tym sezonie z tą drużyną. Wyrównany mecz, stojący
na bardzo wysokim poziomie, z szaleńczym tempem, doprowadził do dramatycznej końcówki. Znakomite obrony rzutów karnych przez Patryka Plaszaka
i pojawienie się Łukasza Domanusa, który znowu zanotował dwa trafienia,
przyniosły zwycięstwo. Wspaniałą dyspozycję dnia odnotował Wojciech Żydzik, zdobywca 9 bramek. W destrukcji wyróżnił się Dawid Dęsoł. Wyczerpujące okazało się tempo tego spotkania. W szczególności odczuł to Jakub
Stefan, którego w końcówce z wycieńczenia do szpitala zabrała karetka pogotowia.. Jak ciężkie było to spotkanie, pokazał kolejny mecz. Bez Jakuba
Stefana i kontuzjowanego Kacpra Szlęzaka drugi skład nie sprostał ChKSowi przegrywając w rezultacie21:33.
W ostatnim spotkaniu Kusemu Kraków do awansu wystarczał remis Chrobrym. Ostatecznie przegrał 1 bramką, co oznaczało ogromna niespodziankę i
awans libiążan. W turnieju finałowym w Końskich MUKS „Żak” zmierzył się
z wymagającymi przeciwnikami, odnotowując porażki z ChKS Łódź 19:32
i MKS Agrykolą Warszawa 22:37, wygrywając z UKS Siódemka Świecie
35:34. W meczu o 7 miejsce w turnieju libiążanie nie sprostali drużynie ZEW
Świebodzin, przegrywając 22:31. „Gdzie jest w ogóle Libiąż i co ci chłopcy grają” – to częste głosy na forach internetowych o tematyce sportowej,
po największym w historii libiąskiej piłki ręcznej sukcesie. Był on możliwy
dzięki wsparciu Burmistrza Libiąża – Jacka Latki oraz związków zawodowych ZG „Janina”.

Zawody wędkarskie

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 33 Libiąż – Miasto zorganizowało w ramach Ligi Powiatowej zawody spławikowe o
Puchar Burmistrza Libiąża. Do połowów stanęło 8 drużyn, wśród których najlepsi okazali się alwernianie, przed gospodarzami
– kołem nr 33 Libiąż Miasto (w składzie: Bogusław Macuda, Piotr Nędza, Jan Wanat, Tomasz Pasiewicz, Andrzej Jeleń) i kołem
Chrzanów Miasto. Piąte miejsce przypadło wędkarzom „Janiny” Libiąż reprezentowanym przez Sebastiana Szalonka, Marka
Maja, Władysława Żydzika, Wiesława Krzystkiewicza i Mariusza Barana.
Kolejna impreza wędkarska odbyła się 13 lipca w Oświęcimiu na Kanale Dwory. Do rywalizacji o Puchary Posła Tadeusza
Bisztygi i Senatora Stanisława Bisztygi przystąpiło 16 zespołów. Najlepiej łowili zawodnicy Libiąż – Miasto I (Jan Wanat, Bogusław Macuda, Piotr Nędza), przed drużynami z Rozkochowa i Zatora. Pozostałe drużyny Libiąż – Miasto II, Libiąż – Miasto
IV, Libiąż – Miasto II zostały sklasyfikowane odpowiednio na 10,11 i 12 miejscu. W zawodach uczestniczyli także dwie drużyny
koła wędkarskiego Janiny Libiąż, które sklasyfikowano na 15 i 16 miejscu. Najskuteczniejszym wędkarzem zawodów okazał się
Jan Wanat, który złowił ryby o łącznej masie 5,215 kg.
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Po sezonie

Futbolowy sezon 2007-08 za nami. Żadna z seniorskich drużyn naszej gminy nie wywalczyła awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Po rundzie jesiennej tylko grający w A – klasie LKS Żarki miał szanse na włączenie się do walki o czołowe miejsca.
Pozostałe zespoły wiosną koncentrowały się głównie na utrzymaniu w swoich ligach. Występująca w V lidze Janina Libiąż w
gronie 16 drużyn zakończyła sezon na 13 miejscu z 32 punktami na koncie i stosunkiem bramek 34-48. Na dorobek libiążan
złożyło się 8 zwycięstw, tyle samo remisów i 14 porażek.
Nadwiślanin Gromiec (na zdjęciu) po fatalnej rundzie jesiennej, wiosną zaprezentował się o wiele lepiej i ostatecznie rozgrywki w wadowickiej VI lidze zakończył na 12 miejscu. W drugiej rundzie dorobek gromczan powiększył się o 21 punktów. Gracze Nadwiślanina w
rozgrywkach strzelili 50 bramek, tracąc 74, zwyciężając ośmiokrotnie,
przy 6 remisach i aż 16 porażkach
Na 5 miejscu zakończyli sezon zawodnicy LKS Żarki. Podopieczni
Stanisława Dwornika w 26 spotkaniach odnieśli 12 zwycięstw, 6 remisów i 8 porażek, zdobywając tym samym 42 punkty, strzelając 49
bramek, a tracąc 33.
Zaledwie jedna bramka zadecydowała o pozostaniu GKS Janiny II w szeregach zespołów chrzanowskiej B – klasy. Rezerwy libiąskich piątoligowców wspólnie z Ruchem II Młoszowa zgromadzili po 18 punktów i tylko lepszemu bilansowi bezpośrednich
spotkań (5:1 w Libiążu i 0:3 w Młoszowej) zawdzięczają, że nie spadli do C – klasy.
Lepiej w swoich ligach wypadli młodzieżowcy. Juniorzy i trampkarze starsi LKS Żarki wygrali rozgrywki na szczeblu podokręgu. Drugie miejsce, tuż za Żarkami, zajęli juniorzy starsi z Gromca, natomiast trampkarze tego klubu zakończyli sezon na 7
miejscu. W II lidze juniorów grupy chrzanowsko – olkuskiej wicemistrzami została GKS Janina. Trampkarze z Libiąża zajęli 8
i 6 miejsca w grupach starszej i młodszej lig chrzanowsko – olkuskiej.
Bodaj największym wydarzeniem zakończonego sezonu piłkarskiego było powstanie żeńskiej drużyny juniorek Nadwiślanina
Gromiec. Zawodniczki trenowane przez Andrzeja Pactwę zdobyły w rozgrywkach 1 punkt po remisie 4:4 z Leskowcem Rzyki i
10 bramek, choć w ich przypadku nie wynik był najważniejszy, lecz aspekt szkoleniowy.

Stróże prawa na medal!

Libiąski Strażnik Miejski Zbigniew Zieliński został
Mistrzem Polski Służb Mundurowych w karate Kyokushin,
w kategorii do 85 kg. Tryumfował w zawodach rozegranych
w dniu 28 czerwca br. w Hali Sportowej Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, gdzie udział wzięło 49 zawodników
reprezentujących 17 ośrodków. W organizowanych po raz
11 Mistrzostwach Polski udział wzięli również: mieszkaniec
Libiąża – posterunkowy Komendy Policji w Chrzanowie –
Łukasz Zawadzki (4 miejsce kategoria OPEN pow. 90 kg) oraz
Rafał Babicz – młodszy aspirant Komendy Policji w Libiążu
(jujitsu - 5 miejsce kat. do 75 kg).

Od lewej: Łukasz Zawadzki,
Zbigniew Zieliński i Rafał Babicz
Kurier Libiąski nr 37 2008

Cenne doświadczenia
Cztery libiąskie pary wystąpiły w IX Międzynarodowym
Młodzieżowym Turnieju o Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej, który w dniach 5-10 lipca rozegrano w Pobierowie.
W tej prestiżowej imprezie, gdzie aż roiło się od zawodników
Polskiej Kadry Narodowej, najlepiej spisali się Kacper Urbaniak – Konrad Świeżowicz. Nasza para grała kolejno z duetami: Strubbe – Kubak z Gwardii Wrocław – wygrywając 2:0,
Ożarski – Zborowski z Jokera Piła (2:0), Broj – Pilichowski z
MOS Kędzierzyn Koźle (porażka w dwóch setach), Zarudzki
– Stańczyk (Apat Gdynia) – wygrana 2:1 oraz z reprezentantami kraju Świstem i Kaczorowskim przegrywając 0:2. Ostatecznie libiążan sklasyfikowano na miejscach 7-8. W kategorii kadetów wystąpili także Paweł Ciuła z Mateuszem Sarną i
Bartosz Doległo z Kamilem Kumorowiczem, którzy trafiając
na bardzo wymagających przeciwników rozgrywki kończyli
po dwóch porażkach.
Pary kadetów oraz Wojciech i Konrad Kozikowie z sekcji
plażowej LCK wystąpili w kategorii juniorów. Kadeci szybko
musieli uznać wyższość starszych przeciwników, natomiast
bracia Kozikowie po pokonaniu koszalińskiej pary Nowakowski – Herman, w następnych pojedynkach zmierzyli się
z duetami Kadry Polski Leźnicki – Wojtawski oraz Golonka
– Kałucki i swój udział w turnieju zakończyli po 3 spotkaniach.
Warto dodać, że mecze zawodników LCK oglądali wypoczywający nad morzem libiążanie z Kół Emerytów i Rencistów.
- Udział w Pucharze Bałtyku to dla nas możliwość konfrontacji z najlepszymi w kraju, co zawsze jest cennym doświadczeniem. Szczególnie to przetarcie przyda się naszej eksportowej
parze Świeżowicz – Urbaniak, którzy z tymi samymi przeciwnikami spotkają się w finałach Mistrzostw Polski – podsumował opiekun sekcji siatkówki plażowej LCK Mateusz Drabik.
(fotorelacja – str. 15)				
PS
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www.lck-libiaz.info

„AKCJA LATO `2008” w sierpniu
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)
WESOŁE PODWÓRKA (GODZ. 11.00)
OSP Libiąż Wielki 30.07. (środa), Plac Jaworowy 13.08. (środa), Osiedle Górnicze
20.08. (środa), Pl. Słoneczny 27.08. (środa)
LETNIE KONCERTY MUZYCZNE:
„Scena pod spadochronem” (godz.
19.00) 22.08. (piątek)
„Scena w Parku Młodości” (godz.
18.00) 17.08. (niedziela)
WYCIECZKI
- Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu
– 08.08. (piątek) godz. 9.00, cena 14 zł
dzieci, 20 zł dorosli
WAKACJE NA SPORTOWO
Puchar Lata w Tenisie Ziemnym
(MORS, godz. 9.00) 23.08. (sobota)
Cykl Młodzieżowych Turniejów Siatkówki Plażowej (MORS, godz. 10.00) 6
i 13 sierpień (środy)
Puchar Lata w Mini Piłce Nożnej (klatka LCK, godz. 10.00) 08.07 (wtorek)
MUNDIALITO 2008 – Turniej Pił-
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ki Nożnej (MORS, godz. 10.00) 21.08
(czwartek)
Puchar Lata w Streetball’a (klatka
LCK, godz. 10.00) 30.08 (sobota)
BIEGOWY Puchar Lata (Plac Słoneczny, godz. 10.00) 16.08 (sobota)
Basen na wesoło – zawody pływackie,
konkursy, zabawy w wodzie (MORS)  
10.08. (godz. 15.00)
Rajdy Rowerowe 31.07. godz. 10.00 i
12.08. godz. 10.00
WAKACJE ZE SZTUKĄ
Plenerowe warsztaty plastyczne (w
każdy wtorek przy LCK, godz. 10.00) 5,12,19,26 sierpień
Plenerowe warsztaty taneczne
Taniec Disco-Dance & Hip Hop - 23.08
(sobota) godz. 17.00 (Park Młodości)
Taniec towarzyski 23.08 (sobota) godz. 19.00
Wieczory poezji (wspólnie z Miejską
Biblioteką Publiczną) - informacje na
plakatach
WARSZTATY MUZYCZNE
Nauka gry na instrumentach klawiszowych, perkusyjnych i gitarze 25-28
sierpnia (zapisy do 18 sierpnia)

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
ul. Trylogii 06.08., Duże Zagórcze 27.08.
(wszystkie godz. 11.00)
WAKACJE NA SPORTOWO
- 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 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 PODWÓRKO
(GODZ.
10.00), Boisko przy Świetlicy 28.08.

KOSÓWKI

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00
WESOŁE PODWÓRKA (GODZ. 10.00),
Plac przy świetlicy 29.08. (podsumowanie zajęć świetlicowych, rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego, wręczenie nagród, ognisko z kiełbaskami)

Artystyczne spotkanie
Obrazy wykonane różnorodnymi
technikami malarskimi i rzeźby prezentowała wystawa prac 23 członków
Amatorskiego Ruchu Artystycznego
„Kanon”, której wernisaż zorganizowano 4 lipca w LCK.
Na kameralnym spotkaniu w „Niszy”
można było podziwiać malarstwo olejne,
akrylowe, akwarelowe, witrażowe i na
jedwabiu w tematyce pejzażu, architektury, martwej natury oraz abstrakcji. Ich
autorami byli młodsi członkowie grupy:
Daria Wyrobkiewicz, Kamil Berny, Kamil Kos, Anna Starzyńska, Konrad Podlewski, Przemysław Stankiewicz, Ola
Ptak, Angelika Woszczyna, Justyna Łapuszek, Iza Norys, Anita Sikora, Kamila
Sojka, Joanna Kowalówka, Joanna Romańska, Patrycja Bijas, a także dorośli
artyści sekcji: Genowefa Wesecka, Wanda Sucherek, Marzena Kos, Marta Żyłka,
Sylwia Wala i Anna Fidyt. Sakralną i ludową twórczość zaprezentowali rzeźbiarze Antoni Korycik i Ryszard Gondek.
Amatorski Ruch Artystyczny „Kanon”
działa przy Libiąskim Centrum Kultury
od października 1996 roku. Założycielem i opiekunem grupy jest instruktor
LCK Małgorzata Hołownia. Jeden z najmłodszych członków to 11-letni Kamil
Kos. – Maluję bo po prostu lubię, najczęściej samoloty gdyż pasjonuję mnie
także modelarstwo – wyjaśnia Kamil,
który już w przedszkolu z sukcesami
brał udział w konkursach plastycznych.
Co ciekawe swoją pasją zaraził on nawet
mamę, która też wstąpiła do „Kanonu”
i słynie z pięknych witraży, a ostatnio z
haftu. – Wspólnie z Kamilem tworzymy
niemal w każdej wolnej chwili. Nasze zainteresowania podziela także mój starszy
syn, ale póki co nie chce prezentować
swojego dorobku – skomentowała MaPS
rzena Kos. 			
Libiąskie Centrum Kultury serdecznie
zaprasza na wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego na galę operetkową pt:
„W Wiedeńskim Nastroju” z udziałem
Jacka Wójcickiego. Wyjazd 06 września
2008 (sobota) o godzinie 1600 z parkingu przy Policji w Libiążu (przejazd przez
Chrzanów) Cena wyjazdu 68,00zł (bilet
normalny), 63,00zł bilet ulgowy. Zapisy
do dnia 14.08.2008r. Wpłat można dokonywać w LCK pokój nr 6 lub na konto:
PKO BP SA o/Libiąż nr: 711020 2384
0000 9602 0011 3779 Szczegółowych
informacji udziela st. instruktor Działu
Merytorycznego Bożena Kikla tel.032/
627 12 62.
Kurier Libiąski nr 37 2008

Wystawa „Kanonu”

Kamil i Marzena
Kosowie

Nasi nad
Bałtykiem..

Kadra LCK na Pucharze Bałtyku

Szczegóły i zapisy DM LCK, pok. nr 6, tel. 0-32 627 3708, 032
627 3710, fax: 032 624 2060, e-mail: lck@libiaz.pl

Wesoło na basenie...

Kurier Libiąski nr 37 2008

Kibice z Libiąża
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lato
z LCK
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