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- WIEŚCI Z GMINY -

Śpiewają, tańczą, gotują swojskie potrawy, przygotowują programy artystyczne, uświetniają gminne imprezy i rozsławiają
Libiąż w kraju, a także poza jego granicami. Tak już okrągłe 60
lat działa w Żarkach Koło Gospodyń Wiejskich. Jubileusz tej organizacji był głównym punktem obchodów tegorocznego święta
plonów w naszej gminie.
Dożynki rozpoczął tradycyjny wymarsz z Domu Kultury do kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Żarkach, gdzie dziękczynną Mszę Świętą odprawił proboszcz Eugeniusz Najbor. Część
obrzędową rozpoczęła wieloletnia przewodnicząca żareckiego KGW
Stanisława Norys, która powitała uczestników dożynek i przedstawiła historię koła. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: parlamentarzyści Tadeusz Arkit i Beata Szydło, burmistrz Libiąża Jacek Latko
z zastępcami Marią Siudą i Jarosławem Łabęckim, libiąscy radni na
czele z przewodniczącym RM Stanisławem Bigajem, radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego Bogusław Gąsior, sołtysowie Żarek Antoni Skupień i Gromca Halina Ławczys, proboszczowie Eugeniusz Najbor z parafii w Żarkach, Zdzisław Bury z Gromca i Stanisław Szklany
z Bobrka. Dożynkowym chlebem częstowali Burmistrz J. Latko, poseł T. Arkit wraz z starostami dożynek
Bogdanem Glistakiem i Marią Lelito.
Program obrzędowy zaprezentował zespół śpiewaczy „Macierzanki”, a po nim szanowne jubilatki przyjmowały gratulacje i życzenia. Każdą z członkiń KGW nagrodzono upominkiem i dyplomem. Ponadto
władze Libiąża ufundowały dla pań dwudniową wycieczkę.
W części artystycznej zaprezentowały się zespoły śpiewacze „Gromcaneczki”, „Libiążanki” i
„Wrzos”.
Tradycyjnie odbył się także konkurs
kwiatów i plonów. Wyróżnienia otrzymały plony Marii Malik, Marii Lelito i Wiesławy Idzik, a także kwiaty Marii Zębali, Wiesławy Idzik, Heleny Marchewki i
Marii Cygan.
Uczestnicy imprezy mogli skosztować
grochówki przygotowanej przez OSP
Żarki, a także bawić się przy muzyce zespołów „Cameleon” i „Allados”, czy koncercie artystycznym grupy „Los Sobowtoros” – dedykowanym KGW Żarki. PS

Dożynki
Małopolskie

Po raz dziesiąty w historii nasze
województwo obchodziło święto
plonów. W tym roku gospodarzem imprezy był Gdów. Nasza
gmina reprezentowana była przez
wiceburmistrz Marię Siudę, Koło
Gospodyń Wiejskich „Macierzanki” i Sołtysa Żarek Antoniego Skupnia.			
PS
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- WIEŚCI Z GMINY -

Pamiętamy o historii

1 września obchodziliśmy 69 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość pod pomnikiem ofiar wojennych przy ul.
1 Maja rozpoczęto wspólną modlitwą zapoczątkowaną przez
księdza Jarosława Chlebdę z parafii pw. Św. Barbary i okolicznościowym przemówieniem burmistrza Libiąża Jacka Latko, po
którym kombatanci, przedstawiciele libiąskego samorządu oraz
organizacji, stowarzyszeń i szkół złożyli kwiaty. Po części oficjalnej tradycyjnie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym
w Muzeum im. Olgi Cygankiewicz na ul. Głowackiego, gdzie
mogli spotkać się z bohaterami wydarzeń wrześniowych 1939
roku Eugeniuszem Poznańskim, Kazimierzem Ptasińskim i Andrzejem Szostkiem oraz wysłuchać wspomnień wojennych Antoniego Tomery. 				
MW

Nowy pomysł na rewitalizację

- W miejscu starego targu dobrym pomysłem jest ulokowanie skweru, który mógłby być
świetną okazją do odpoczynku dla osób wracających z MCM lub targowiska – postulowała
pani Fiedler, prowadząca zakład fotograficzny.
Takie i inne pomysły dotyczące zmiany estetyki ulic 1 Maja i Górniczej w Libiążu mogą
zgłaszać mieszkańcy i przedsiębiorcy przy nich gospodarujący.
- Chcemy po raz kolejny sięgnąć po środki unijne, stąd pomysł przygotowania jeszcze jednego,
obok rewitalizacji centrum miasta, wniosku. Dotyczy on terenów przylegających do tych
dwóch ulic – wyjaśnia Burmistrz Jacek Latko. – Plan obejmuje m.in. przebudowę zajezdni
autobusowej przy ZG „Janina”, modernizację chodników, oświetlenia, budowy dodatkowego
parkingu przy ul. Ks. Pieli służącego wiernym parafii św. Barbary i odwiedzającym LCK, a
także modernizację budynku Domu Kultury. Chcielibyśmy w tym miejscu uruchomić także
tzw. Hot-spota (darmowy, bezprzewodowy Internet). Ten wniosek wiąże się z aktualizacją
całego projektu rewitalizacji gminy Libiąż i jest alternatywą dla centrum miasta. Liczymy
jednak, że oba projekty zyskają aprobatę.
Tymi działaniami zwiększającymi atrakcyjność i konkurencyjność Libiąża władze naszej gminy podzieliły się z zaproszonymi
przedsiębiorcami i mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się 18 września w LCK. Dla zainteresowanych
przygotowano specjalną ankietę określającą ich oczekiwania i możliwości w zakresie ujednolicenia wizerunku ich firm. Druk
ankiety i prezentacja planu dostępna jest na stronie internetowej www.libiaz.pl .
- W tej chwili trwają prace nad wizualizacją projektu. Oczekujemy na pomysły zainteresowanych, które zostaną w tej elektronicznej
publikacji uwzględniane – dodaje kierownik Wydziału Rozwoju UM Magda Kozak. 				
PS
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- WIEŚCI Z GMINY -

Dinozaury w Libiążu?

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że już niedługo na terenie Libiąża będzie można
podziwiać… dinozaury. Wszystko za sprawą pomysłu, by właśnie światem tych prehistorycznych stworzeń zagospodarować teren ośrodka rekreacyjnego „Szyjki” przy ul.
Stawowej i Czecha. Zainteresowana tego typu działalnością na terenie Libiąża jest m.in.
właściciel Parku „Zaurolandia”, który mieści się na terenie Rogowa - na styku województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego i jest domem dla 65 naturalnej
wielkości dinozaurów. Park, który w jednym roku odwiedziło 250 000 osób oferuje m.in.: dwukilometrową ścieżkę
edukacyjną prowadzoną przez przewodników, który w przystępny sposób przedstawiają historię Ziemi. Można odwiedzić też Muzeum Paleontologiczne, gdzie podziwia się wystawę skamieniałości z różnych epok geologicznych.
Jak mówią twórcy, wizyta w Parku jest nie tylko doskonałym uzupełnieniem lekcji biologii czy geografii, ale też dobrą zabawą dla dzieci i wypoczynkiem dla dorosłych. Księgarnie, sklepy z pamiątkami, restauracja, grill, plac zabaw
dla dzieci, urządzenia sprawnościowo-zręcznościowe i wspinaczkowe – to tylko niektóre z atrakcji „towarzyszących”
dinozaurom, a wszystko to nad pięknym jeziorem Rogowskim. Nie mniej malowniczy jest teren na libiąskich „Szyjkach”, gdzie oprócz stawów znajduje się muszla koncertowa, boisko do siatkówki, drewniane ławeczki, duży budynek oraz sporo wolnego miejsca – łącznie blisko 14 hektarów.
Bez chwili zwłoki przystąpiono
do realizacji pomysłu i już na
pierwszej powakacyjnej Sesji
Rady Miejskiej, został przegłosowany projekt uchwały w sprawie „oddania w użytkowanie
wieczyste działek położonych w
Libiążu w rejonie ul. Stawowej
i Czecha wraz ze sprzedażą budynku w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budowę parku
rekreacyjnego-turystycznego”.
Jest to pierwszy krok do tego, by
opisywany teren przekształcić w
park z prawdziwego zdarzenia.
			
D.Ch.
Tak może wygladać Park Jurajski w Libiążu...

Pierwsza część integracji
Uczestnicy Projektu „Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Libiąż”
zakończyli udział w warsztatach aktywizacyjnych. Przez półtora miesiąca
10 osób uczestniczyło w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem,
specjalistą ds. BHP, prawa pracy i rynku pracy. Dodatkowo przeprowadzono
prezentacje: fryzjerską i kosmetyczną, które cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem. Pomimo początkowego, neutralnego podejścia do projektu
i konieczności zmiany swojego harmonogramu dnia – w miarę upływu czasu
uczestnicy byli coraz bardziej zaangażowani, żądni wiedzy i informacji.
Przede wszystkim zmianie uległy postawy i oczekiwania odnośnie pracy.
Na warsztatach psychologicznych uczestnicy dokonali analizy własnych
predyspozycji, co pomaga w napisaniu dobrego CV i listu motywacyjnego, jak
również w znacznym stopniu może wyeliminować stres związany z rozmową
kwalifikacyjną. W ramach readaptacji społecznej istotny jest proces poprawnego
przystosowania się do zmieniających się warunków otoczenia społecznego i
zawodowego. Założone rezultaty zostały zrealizowane, a kolejny etap projektu
to szkolenia komputerowe i zawodowe.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu przystąpił do realizacji projektu
systemowego pod nazwą „Rozwój aktywnych form integracji w gminie
Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII
– Promocja integracji społecznej. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji
Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i został przyjęty
do realizacji w okresie od lipca do grudnia 2008 r. Budżet projektu wynosi
107 388,86 zł. w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to
kwota 95 999,06 zł, natomiast wkład własny wynosi 11 389,80 zł.
Kurier Libiąski nr 39 2008

Dla dzieci

Urząd Miejski w Libiążu doposażył place
zabaw na terenie gminy w nowe urządzenia.
Koszt 26.783,88 zł.

Neutralizacja azbestu

Z początkiem września rozpoczęto wywóz azbestu
z terenu posesji, których właściciele złożyli wnioski w bieżącym roku. Zapotrzebowanie jest bardzo
duże i swoje zgłoszenia do Urzędu Miejskiego dostarczyło blisko 80 osób. Będzie to ok. 66 ton odpadów, które na składowisko do Kraśnika odwiezie
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne EURO-GAZ z miejscowości Sitkówka Nowiny.

Jaśniej na Majowej

5 słupów oświetleniowych i 8 lamp zamontowano przy ul. Majowej w Libiążu. Prace wykonało
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EL-PROD” z siedzibą w Pile Kościeleckiej.


- KURIER LIBIĄSKI -

Działkowcy świętowali

Okazją do spotkania, zabawy i nagrodzenia najlepszych gospodarzy
był Dzień Działkowca, który 20 września obchodzili członkowie
Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Górnik” w Libiążu.
- Co roku nagradzamy osoby z naszego grona tytułem zasłużonych.
Doceniamy pracę na rzecz ROT i aktywność w pracach społecznych.
Prowadzimy też konkurs na działkę roku, w którym wyróżniamy te
najładniejsze i najbardziej zadbane – wyjaśnia prezes Stanisław Lubański.
Pamiątkowe dyplomy i upominki wręczyła wyróżnionym zaproszona
na spotkanie wiceburmistrz Maria Siuda. Zasłużonymi działkowcami zostali Władysław Blatoń, Stanisław Boroń oraz Czesław Szumlański. Tytułem „działki roku” nagrodzono ogródki Łucji Bakalarz,
Marii Barcik, Janiny Brożek, Włodzimierza Drozdalskiego, Krystyny
Pater, Stanisława Brandysa, Eugeniusza Armatysa i Józefa Wszołka.

KREWNIACY po raz czwarty

Po raz kolejny przeprowadzono w Libiążu
akcję krwiodawstwa w
ramach kampanii społecznej „Krewniacy”.
Pomysłodawcą inicjatywy jest ks. Jarosław
z parafii św. Barbary, a
organizatorem Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Chrzanowie, pod patronatem Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi. Podczas każdej akcji chętnych do oddania krwi
nie brakuje. Tym razem zgłosiło się 38 osób. Jednorazowo pobierane jest 450 ml krwi, która staje się realną szansą na uratowanie życia trzem osobom. Tym, którzy się obawiają lub wahają nad
przystąpieniem do „Krewniaków” należy uświadomić, że nie tylko
ratują życie innym, ale także mogą skorzystać ze szczegółowych
badań krwi (m.in. grupa krwi, testy na nosicielstwo różnych chorób). Honorowemu dawcy krwi, którym może zostać każdy z nas,
przysługują przywileje tj. dodatkowy dzień wolny od pracy, pierwszeństwo w przychodniach lekarskich, zniżki w niektórych instytucjach (np. schroniskach turystycznych). Tradycyjnie akcji KSM
towarzyszył kiermasz prac plastycznych członków WTZ im. Brata
Alberta. 						
MW

Teatr z LCK

LIBIĄSKIE CENTRUM KULTURY serdecznie
zaprasza do TEATRU STAREGO w KRAKOWIE na spektakl teatralny pt: „Transatlantyk”
W Gombrowicza. Wyjazd 18 października 2008r. (sobota) o godz. 15:00 z
parkingu przy Policji w Libiążu (przejazd przez Chrzanów). Cena wyjazdu:
58,00 zł. Zapisy w LCK do dnia 03.10.08r. Wpłat można dokonywać w
LCK pokój nr 6 lub na konto LCK: PKO BP SA o/Libiąż nr 71 1020 2384
0000 9602 0011 3779. Szczegółowych informacji udziela st. instruktor LCK
Bożena Kikla tel. 032/627-12-62.



Nie bójmy się hospicjum
Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta działa na terenie
Jaworzna od 10 lat. Opiekuje się cierpiacymi na choroby nowotworowe, którzy znajdują się w terminalnej fazie swojej choroby
i wymagają profesjonalnej opieki medycznej, pielęgniarskiej czy
psychologicznej. W trakcie naszej działalności wielokrotnie byliśmy proszeni o pomoc w sprawowaniu takiej opieki na terenie
Powiatu Chrzanowskiego, stąd zrodził się pomysł otwarcia naszej filii na tym terenie. By przybliżyć wszystkim zainteresowanym, czym jest opieka hospicyjna i do czego dążymy zachęcamy
do lektury poniższego artykułu.
Filia Hospicjum mieści się przy parafii Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kusocińskiego 4 i służy także mieszkańcom Libiąża.
Biuro czynne jest: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.
od 9.00-14.00 i środa od 14.00-18.00 Tel. 032 210 91 94.
Hospicjum etymologicznie oznacza gościnność, czyli wskazuje
na relację, jaka wytwarza się między gospodarzem domu, a przybyłym gościem.
To nie tylko opieka nad ciężko chorym (a więc podanie środka
uśmierzającego ból lęk, właściwa pielęgnacja itd.) ale szczególne
otwarcie serca na osobą cierpiącą. Hospicjant stara się dotrzeć do
głębi człowieka cierpiącego, do sensu choroby, śmierci i umierania. Dziś treścią życia społeczeństwa jest promowanie zdrowia,
aktywności, poprawianie tego, co dała natura, wydłużanie życia.
Nie mówi się o śmierci, która przecież jest nieodłączna częścią
życia. Mimo, że giną ludzie w niepotrzebnych wojnach, aktach
terrorystycznych, bohaterzy fikcyjni w niezliczonych serialach
i filmach, to śmierć jest wyparta ze świadomości. Ale jeżeli w
naszym otoczeniu pojawia się śmiertelnie chory człowiek, to pojawia się lęk, strach, obawa przed tą ostatecznością, nieporadność
rodziny i otoczenia.
Jeżeli hospicjant proponuje, że lepiej byłoby dla chorego umierać
we własnym łóżku w otoczeniu bliskich, trudno to zaakceptować.
W pozornej logice obecnego świata jest przecież o wiele lepiej,
gdy chory umiera pod profesjonalną opieką lekarzy, których zadaniem jest leczyć i przedłużać życie pacjenta o kolejne, lata,
dni i godziny. A przecież wobec chorego w schyłkowym okresie
choroby nowotworowej współczesna medycyna z osiągnięciami
diagnostyczno terapeutycznymi jest bezsilna. A chory przewieziony do szpitala na prośbę rodziny umiera w samotności, za parawanem. Chodzi więc o to, by zrozumieć, że obecność bliskich,
możliwość poukładania spraw i towarzyszenie umierającemu są
o wiele większymi wartościami niż iluzja przedłużania życia i
profesjonalnej opieki medycznej. Ważnym w tym wszystkim jest
to, by zrozumieć, że przy łóżku chorego spotykała się rodzina,
lekarz, pielęgniarka, kapelan, bo jest to czas lęku, strachu, niepokoju, ale i czas pożegnania i pojednania.
Tak mówił nieżyjący ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz - hospicyjny
duszpasterz krajowy :
„Przyszedł przyjazny człowiek i odjął trwogę od kochanego, bliskiego chorego” lub „przyszedł on i przygotował nas do rozstania z umierającym synkiem’’.
Hospicjum nie stanowi konkurencji, bo medycyna szpitalna, czy
podstawowa opieka zdrowotna ma za zadanie, ogólnie rzecz mówiąc, diagnozować i leczyć, natomiast to ostatnie ogniwo życia
między śmiertelną chorobą a odchodzeniem może wypełnić zespół hospicyjny.
				
Prezes Zarządu
			
lek. med. Maria Bryło

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Zgoda” uprzejmie informuje wszystkich członków,
że obchody Dnia Seniora odbędą się 11 października.
Wszystkich zainteresowanych Zarząd prosi o kontakt.
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Z prac Rady Miejskiej

W dniach od 19 do 27 września br. odbyły się posiedzenia
komisji Rady Miejskiej w Libiążu. Komisji ds. Komunalnych
Przewodniczący ZKKM Tadeusz Gruber przedstawił
zmiany w Statucie Związku Komunalnego „ Komunikacja
Międzygminna”.
Komisja ds. Planowania i budżetu Gminy zaopiniowała
następujące uchwały:
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
przekraczających rok budżetowy 2008, dotyczących
oczyszczania miast i wsi, oświetlenia ulic, placów i dróg.
- w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych,
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
Na posiedzeniu gościła także Dyrektor OPS Józefa Skalniak,
która przedstawiła informacje na temat wykorzystania środków
finansowych w ramach OPS oraz dodatków mieszkaniowych.
Przed Komisją Oświaty i Spraw Społecznych Dyrektorzy
Szkół omówili przygotowanie placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego 2008/2009.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę jednostki
pomocniczej – Sołectwa Żarki.
XXI sesja Rady Miejskiej w Libiążu odbyła się 2 września.
Przedstawione zostały informacje na temat zaopatrzenia
Gminy Libiąż w energię elektryczną – zaproszonym gościem
był Kierownik Wydziału Zarządzania Siecią - Zbigniew
Rokita, reprezentujący Zakład Energetyczny „ENION”.

				

Omówiono także funkcjonowanie Poczty Polskiej w Gminie
Libiąż – zaproszono Naczelnika Urzędu Pocztowego w
Libiążu Panią Jolantę Wałęgę.
Podczas sesji przyjęto następujące uchwały:
- w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego
„Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
przekraczających rok budżetowy 2008 na oczyszczanie miast
i wsi,
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
przekraczającego rok budżetowy 2008 z przeznaczeniem
oświetlenia ulic, placów i dróg.
- w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
- w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek
położonych w Libiążu w rejonie ul. Stawowej i Czecha, wraz
ze sprzedażą budynku w drodze przetargu z przeznaczeniem
pod budowę parku rekreacyjno – turystycznego.
Na sesji gościł potencjalny inwestor terenów położonych
w rejonie ul. Stawowej i ul. Czecha - właściciel Parku
„Zaurolandia” w Rogowie Pan Tomasz Szarski, który przybliżył
plan zagospodarowania terenu Szyjek oraz zaprezentował
projekcję slajdów z istniejącego parku dinozaurów.
			
Przewodniczący RM w Libiążu
			
Stanisław Bigaj

Sylwetki radnych

Dariusz Derendarz - 45 lat, wykształcenie - wyższe (Politologia UŚ w Katowicach), od 2006 roku emerytowany górnik.
Funkcję radnego pełni II kadencję.
- Praca w samorządzie jest dla mnie zaszczytem, uważam że bycie radnym to szczególne wyróżnienie. Bardzo dobrze
oceniam współpracę zarówno z władzami miasta jak również z pozostałymi radnymi.
Dyżur pełni na bieżąco w domu pod numerem telefonu - 0600 962 391.
Tadeusz Kozub - lat 55, wykształcenie zawodowe (mechaniczne), od 1998 roku emerytowany górnik P.R.G. Mysłowice.
Funkcję radnego sprawuje II kadencję, jest także ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie (II Wydział Karny).
- Moja wizja na obecne i przyszłe lata to zagospodarowanie terenów po byłych zakładach KWK Janina II oraz Karbochemii. Stworzenie na tych terenach strefy ekonomicznej, zaproszenie inwestorów do współpracy oraz inwestowania w tej
strefie, co zapewni stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Libiąż oraz dodatkowe wpływy do budżetu
miasta Libiąż. Kompleksowa kanalizacja Gminy Libiąż z uwzględnieniem dzielnicy Kosówki, opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy Kosówki. Priorytetowymi sprawami na dzień dzisiejszy to dokończenie budowy Świetlicy w
Kosówkach, stworzenie infrastruktury drogowej poprzez wyasfaltowanie ulic, ich oświetlenie, wykonanie chodników, co gwarantować
będzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wykonanie boisk do gry w siatkówkę w piłkę nożną oraz kortu tenisowego. Prace w samorządzie oceniam dobrze, chociaż czasami występują różnice zdań.
Dyżury pełnione są cały czas pod numerem telefonu 032 6271570 lub poprzez częste spotkania z mieszkańcami.
(inf. własne)

Najlepsi!!
Reprezentacja
Libiąża,
złożona z pracowników samorządowych,
radnych i młodzieży szkolnej wzięła w
Powiatowym
Turnieju Gmin, który odbył się 13 września w ramach „Dni Powiatu”.
Gminy z Chrzanowa, Trzebini i Libiąża na „Błoniach” przy Starostwie
Powiatowym w Chrzanowie rywalizowały w konkurencjach: skoków
w worku na dystansie 50 m, skoków przez skakankę, sztafety quizowej, sztafety w taczkach, biegu z przeszkodami, przeciągania liny i
rzutu kaloszem...
Turniej, po zaciętej rywalizacji, wygrała reprezentacja Gminy Libiąż,
w skład której weszli: Agnieszka Dobrowolska (kapitan drużyny),
Radosław Warzecha, Roman Palka, Bartosz Waligóra, Marek Cygan
i Wiesław Zywar (radni Rady Miejskiej w Libiążu) oraz uczniowie
szkół z Libiąża.
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Klubowe pożegnanie wakacji
Impreza „Wakacyjne DJ Party THE END” odbyła się w ostatnią sobotę wakacji w libiąskiej Cafe „Nata”. Jej organizatorami byli: LCK
oraz Stowarzyszenie Młodzi Demokraci w Libiążu a honorowy patronat objął poseł Tadeusz Arkit.
- Naszym zamierzeniem było przeniesienie unikatowego smaku imprez klubowych jakie mają miejsce we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach czy Krakowie do Libiąża, dlatego właśnie zaprosiliśmy do
współpracy znanych Dj – ów: Dj Jerry + i Dj Roberto – mówi Paweł
Biały Przewodniczący SMD w Libiążu.
To nie pierwsza podobna inicjatywa Młodych Demokratów. Przez
ostatnie kilka sezonów wspólnie z LCK organizowali cieszące się dużym zainteresowaniem Karaoke Retro Party.
- Sądząc po ilości uczestników, nowy pomysł na spędzanie weekendowych wieczorów przypadł libiąskiej młodzieży do gustu, z czego
bardzo się cieszymy – stwierdza Bartłomiej Gębala, z-ca przewodniczącego SMD w Libiążu.
Organizatorzy zgodnie podkreślają, że są dumni z młodych Libiążan,
którzy potrafią się kulturalnie bawić, co ma bardzo duże znaczenie w
tego typu przedsięwzięciach. Planują, aby impreza na stałe wpisała
się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszej gminie.



- WIEŚCI SZKOLNE -

Zabrzmiał pierwszy dzwonek

W pierwszy poniedziałek września rozpoczął się nowy rok szkolny 2008/2009. W gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło 1517 uczniów. W tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wprowadziło zbyt wielkich zmian,
które w znaczący sposób mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie placówek edukacyjnych. Nie ma już obowiązku noszenia mundurków we wszystkich szkołach, a nauczyciele mają możliwość swobodnego wyboru podręczników i programów nauczania.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od tego roku szkolnego dyrektor szkoły będzie mógł wprowadzić mundurki z
własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego. Szkoły, które
nie wprowadzą obowiązku noszenia jednolitych strojów, będą musiały w swoim statucie określić zasady ubierania się uczniów
na terenie szkoły.
Rok szkolny 2008/2009 jest ogłoszony przez MEN „Rokiem przedszkolaka”. Głównym założeniem ministerstwa jest zwrócenie
szczególnej uwagi na najmłodsze dzieci i początek ich edukacji, której pierwszym krokiem bez wątpienia jest uczęszczanie do
przedszkola. To tam uczą się poprzez zabawę i poznają zasady funkcjonowania w grupie. Przedszkole powinno kojarzyć się maluchom z poczuciem bezpieczeństwa, być miejscem rozwijania poczucia własnej wartości. Szczególny problem, którym mają zainteresować się pedagodzy jest hasło „eurosieroty” (dzieci, których rodzice pracują za granicą). W naszej gminie mamy 545 przedszkolaków, które uczęszczają do pięciu placówek. Podczas wakacji we wszystkich wykonano drobne remonty oraz prace porządkowe.
Wyjątkiem jest Przedszkole w Żarkach, które przeszło kompleksowy remont stwarzając najmłodszym oraz wychowawcom bardzo
komfortowe warunki na poziomie europejskim. Przedszkole nr 1 w zakresie swojej działalności prowadzi oddziały integracyjne, w
których znajduje się dziewięcioro podopiecznych o szczególnych potrzebach opiekuńczo – edukacyjnych. Możliwe jest to dzięki
specjalistycznemu sprzętowi rehabilitacyjnemu i sportowemu oraz sali do pracy indywidualnej. - Podstawowym założeniem, które
realizowane jest przez pedagogów to zapewnienie maluchom poczucia pełnej akceptacji. Realizowany jest tutaj także nowy program zajęć popołudniowych tzw. „wczesnego wspomagania rozwoju”. Skierowany jest on do rodziców z całej gminy, których dzieci
wymagają szczególnej uwagi i pracy nad ich rozwojem. Obecnie mamy sześcioro dzieci, najmłodsze ma roczek – mówi pani dyrektor Bernadetta Mańka. Plac zabaw przedszkola im. „Kubusia Puchatka” (nr 4) został doposażony przez Urząd Miasta w karuzelę,
a dzięki sponsorom („Libet”, p. R. Madoń) wykonano niezbędne remonty wokół przedszkola. Przedszkole nr 2 jest największą
placówką przedszkolną w gminie, z czym wiążą się także szczególne potrzeby, zapewniające odpowiednie warunki wychowawczo
– edukacyjne. - Ze względów bezpieczeństwa dzieci i ułatwienia rodzicom odwożenia pociech do przedszkola, staramy się o zatokę
parkingową, która mamy nadzieje powstanie w najbliższym czasie – mówi pani dyrektor Elżbieta Kieres. 		
MW



Kurier Libiąski nr 39 2008

- WIEŚCI SZKOLNE -

Europejskie przedszkole

Początek roku przedszkolnego w Żarkach zaskoczył wszystkich rodziców, którzy przybyli ze swoimi pociechami w pierwszy
dzień do odremontowanego przedszkola.
- Jestem pozytywnie zaskoczony, przedszkole wygląda bardzo estetycznie, przyjaźnie dla dziecka – powiedział Grzegorz Bogacz,
który odprowadzał swego 4 letniego synka Aleksandra. Generalny remont zaczął się na początku wakacji i trwał 2 miesiące. W
ekspresowym tempie, kosztem 277 965,51 zł firma Wojciecha Chowana „ATRAM” kompleksowo odnowiła wnętrze. Z czterech
starych sal powstały trzy nowoczesne pomieszczenia – każde z osobnym zapleczem sanitarnym przystosowanym dla małych
dzieci. Zakupiono również nowe meble w celu wyposażenia sal oraz szatni.
- Bardzo się cieszę, ze udało się nam zdarzyć na czas. Jestem bardzo zadowolona z całokształtu prac – mówi dyrektor ZS
Wiesława Gwóźdź. Nowością jest także wystrój ścian – widnieją na nich efektowne kolorowe malowidła, które sprawiają, że
otoczenie staje się bardziej przyjazne. Te nowatorskie prace zostały wykonane przez dwie plastyczki z Zespołu Szkół w Żarkach
– Małgorzatę Regułę i Annę Rybak. Całość sprawia niesamowite wrażenie dla każdego, kto przekracza próg wejściowy. Godnym
odnotowania jest także fakt, iż w ramach współpracy firma ATRAM część prac wykonała w ramach sponsoringu.
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarkach to zadanie podzielone na 3 etapy. W ramach kolejnych dwóch, do wykonania
pozostały następujące prace:
- przebudowa i modernizacja części pomieszczeń do nauki dla szkoły podstawowej. Na parterze z części istniejących boksów
szatniowych zostanie wydzielone pomieszczenie do nauki, z korytarza na I piętrze pomieszczenie na salę lekcyjną. Na II piętrze
natomiast zostanie zmieniony układ pomieszczeń – powstaną dwie sale lekcyjne, w tym jedna sala z zapleczem.
- dobudowa klatki schodowej przy ścianie północnej budynku szkoły stanowiącej odrębne wejście do przedszkola.
MF

Awanse nauczycieli

Stypendia Burmistrza

W obecności Renaty Łuszczek - Starszego Wizytatora Kuratorium
Oświaty 11 września br. w Urzędzie Miejskim w Libiążu uroczyście
wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli z libiąskich szkół. Awanse odebrały następujące osoby: Olga Kwiatkowska (Gimnazjum Nr 1), Anna Gucik
(Gimnazjum Nr 2), Małgorzata Grabowska i Danuta Kowalska-Majtyka (Szkoła Podstawowa Nr 2), Mariola Kocjan i Mariola Paliwoda-Bolek (Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi),
Agata Mazur (Szkoła Podstawowa Nr 3) oraz ksiądz Rafał Piórkowski
(Zespół Szkół w Libiążu).

Na podstawie wniosku Komisji Stypendialnej
Burmistrz Libiąża przyznał stypendia dla
5 absolwentów szkoły podstawowej i 2
absolwentów gimnazjum w wysokości po
1.000 zł. Zgodnie z regulaminem stypendia
wypłacane są w czterech równych ratach do
końca roku kalendarzowego. W tym roku
wyróżniono osoby, które uczęszczają do
Szkoły Podstawowej nr 3 (3 osoby), Szkoły
Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej KSW,
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum KSW (po jednej
osobie). Uczniowie, oprócz świadectwa z
paskiem, wyróżnić musieli się w minionym roku
szkolnym także m.in. sukcesami w konkursach
pozaszkolnych.
WYKAZ STYPENDYSTÓW 2008r.:

Kurier Libiąski nr 39 2008

Karolina Rembiecha - SP nr 3 w Libiążu
Joanna Kremer - SP nr 3 w Libiążu
Jakub Kucharczuk - SP Nr 3 w Libiążu
Aleksandra Baca - Gimnazjum Nr 1 w Libiążu
Anna Czarnik - Gimnazjum KSW w Libiążu
Alicja Czarnik - SP KSW w Libiążu
Monika Pyzio - SP Nr 4 z Oddz. Integr. w Libiążu
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Nowy sezon kulturalny

Kącik Diabetyka

Częstość występowania cukrzycy w krajach rozwiniętych wynosi
około 2–5 % ogólnej populacji. Szacuje się, że w Polsce choruje
na nią około 2 miliony ludzi. Na całym świecie obserwuje się
wyraźną tendencję wzrostową występowania cukrzycy. Szansa
zachorowania wzrasta z wiekiem, dlatego też osoby po 45 roku
życia powinny przynajmniej raz do roku kontrolować poziom cukru.
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, metaboliczną, i na obecnym
stanie wiedzy medycznej nieuleczalną, a której podstawowym
objawem jest podwyższony poziom cukru we krwi (glukozy).
Najpowszechniejsze rodzaje cukrzycy to cukrzyca typu 1 dotykająca głównie ludzi młodych, u których dochodzi do braku
insuliny, wobec czego leczenie insuliną jest zawsze niezbędne
(insulinozależne). Cukrzyca typu drugiego jest to choroba dorosłych - insulinoniezależna (ok. 80-85% wszystkich pacjentów z
cukrzycą). W tym rodzaju cukrzycy przyczyną podwyższonego
poziomu cukru nie jest brak insuliny, ale jej nieprawidłowe działanie w organizmie. Cukrzyca typu drugiego występuje częściej
u ludzi otyłych, prowadzących siedzący tryb życia, obciążonych
nadciśnieniem tętniczym oraz zaburzeniami gospodarki tłuszczowej. Rozpoznanie cukrzycy typu 2-go jest często utrudnione a
objawy mogą długo nie budzić podejrzeń chorego. Szacuje się, że
prawie połowa chorych na cukrzyce typu 2-go nie jest świadoma
swojej choroby. Częstym objawem choroby są: utrata wagi ciała, zmęczenie, częste oddawanie moczu, wzmożone pragnienie,
uczucie suchości w jamie ustnej, swąd sromu, czy zaburzenia widzenia. Należy zaznaczyć, że u pewnej grupy chorych nie występują żadne objawy choroby pomimo utrzymywania się wysokich
stężeń cukru we krwi, a potwierdzeniem rozpoznania cukrzycy
jest pomiar cukru (glukozy) we krwi. Cukrzyca nieujawniona i
nieleczona prowadzi do powstania przewlekłych powikłań cukrzycowych. Powikłania cukrzycy dzieli się na tzw. mikroangiopatię (uszkodzenie małych naczyń krwionośnych), oraz makroangiopatię (uszkodzenie naczyń o większym kalibrze).
Mikroangiopatia – zmiany dotyczące oczu – retinopatia cukrzycowa, czyli uszkodzenie siatkówki oraz zaćma. Zmiany w soczewce
prowadzą do jej zmętnienia, a w skrajnej postaci mogą prowadzic
do ślepoty. Zmiany dotyczące nerek – neuropatia cukrzycowa,
inaczej uszkodzenie nerek, prowadzace do ich niewydolności i
konieczność leczenia dializami lub przeszczepem nerek. Zmiany włókien nerwowych – neuropatia cukrzycowa – uszkodzenie
układu nerwowego, prowadzącego do różnych objawów choroby.
Jedną z najczęstszych postaci neuropatii jest tzw. polineuropatia
cukrzycowa z objawami pod postacią zaburzeń czucia, uczuciem
odrętwienia, bólu lub parzenia dolnych części rak i nóg czyli tzw.
objawy rękawiczkowe i skarpetkowe.
Makroangiopatia – choroba wieńcowa u chorych na cukrzycę ma
znacznie cięższy przebieg, co może się objawiać większym ryzykiem zawału mięśnia sercowego i śmierci sercowej, zespołu
stopy cukrzycowej, zaburzenia ukrwienia i unerwienia stopy, mogące doprowadzić do rozwoju owrzodzenia deformacji stopy ,
infekcji a w konsekwencji do martwicy i amputacji. Aby uniknąć
w/w schorzeń należy stosować odpowiednią dietę , zmniejszyć
masę ciała, ograniczyć wszelkiego rodzaju tłuszcze zwierzęce i
słodycze. Natomiast wskazane jest spożywanie świeżych warzyw
i owoców, ryb, chudego białego mięsa, ryżu, kaszy lub owsianOgłoszenia drobne
ki, oraz zwiększyć aktywność fizyczną. Szczególnie zalecane są
Przegrywanie z kaset VHS i Hi8 na DVD! Tanio! tel 600 773 sporty dynamiczne – takie jak jazda na rowerze, bieganie lub pływanie. Wszystkie tego rodzaju czynności należy skonsultować z
167, 0-32 6271070
lekarzem prowadzącym chorego.
(Oprac. A. Kosowski)
Libiaskie Centrum Kultury sprzeda dwa pianina „Legnica”.

Po wakacjach wznowiły działalność koła zainteresowań działające przy Libiąskim Centrum Kultury. Tradycyjnie w ofercie
znalazło się wiele ciekawych form spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
Wśród zajęć sportowych dla najmłodszych dużym zainteresowaniem cieszy się akrobatyka sportowa. Treningi odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17:00 – 20:00 w Hali Sportowej w Libiążu. Tegoroczny nabór prowadzony jest przez pierwszą
godzinę zajęć do dnia 30 września.
Miłośników wysiłku fizycznego zapraszamy do siłowni w LCK,
czynnej od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00 i od
11:00 do 20:00 w niedzielę. Pod okiem instruktora można ćwiczyć
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15:30 – 18:30. Ceny
miesięcznych karnetów to 15 zł na zajęcia z instruktorem i 25 zł
ogólny. Bilet jednodniowy to koszt 5 zł.
W każdym z oddziałów LCK prowadzone są zajęcia plastyczne. W
Libiążu są to warsztaty Amatorskiego Ruchu Artystycznego „Kanon” skupiającego młodzież oraz dorosłych w środy i czwartki w
godzinach 15:00 – 18:00, a także zajęcia grupy „Pinokio” dla dzieci
w wieku przedszkolnym - w każdy poniedziałek w godzinach 16:00
– 17:30.
W Gromcu odbywają się one w czwartki w godzinach 16:00 –
18:00, w świetlicy Kosówkach we wtorki od 15:00 do 18:00, a w
żareckim Domu Kultury połączone z rytmiką prowadzone są dla
przedszkolaków we wtorki od 15:00 do 16:30.
Szczególnie bogata jest oferta taneczna. W środy od 16:00 do 18:00
w LCK ćwiczy wstępna grupa taneczna dla dzieci w wieku 7-11 lat.
W Żarkach tańczą zespoły „Bęc” dla dzieci w wieku 7-11 lat (poniedziałki i wtorki 16:30, czwartki 17:00 -18:00) i „Twist” – wiek
12 - 15 lat(poniedziałek 17:30 19:00 i czwartek 18:00 -19:00).
W świetlicy w Gromcu w poniedziałki i wtorki w godzinach 16:00
– 17:30 działa sekcja taneczno – teatralna dla dzieci i młodzieży.
W swoje szeregi chętnie przyjmie chór „Canticorianie”, który na
próbach gromadzi się w środy w godzinach 18:00 – 21:00 w sali
spotkań artystycznych „Nisza” w LCK.
W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu działają z kolei
sekcje modelarska i filatelistyczna. Modelarze swoje zajęcia maja we
wtorki i piątki (17:00 – 19:00), natomiast filateliści spotykają się raz
w miesiącu (najbliższe spotkanie 16 X 2008 o godz. 15:00).
Emeryci i renciści mogą mile spędzać czas w ramach zajęć klubu
seniora, które odbywają się w czwartki o godz. 16:00 w LCK („Nisza”).
W swoje szeregi zapraszają także Koła Gospodyń Wiejskich spotykające się w LCK, Domu Kultury w Żarkach i świetlicy w Gromcu, a
także zespół śpiewaczy „Wrzos” w żareckim Domu Strażaka.
Pomieszczenia LCK służą szlifowaniu talentów muzycznych zespołów Antidotum, Volverine (ćwiczą w LCK) oraz Allados i Cameleon
(DK Żarki).

10

Kurier Libiąski nr 39 2008

- KURIER LIBIĄSKI NOWOŚCI CZYTELNICZE

Paweł Juchniewicz „Wujek Karol. Kapłańskie lata papieża”.
„Wujek Karol”, kontynuacja cyklu zapoczątkowanego książką
„Lolek. Młode lata Papieża”, jest beletryzowanym zapisem czasu
przygotowania przyszłego papieża do przyjęcia godności biskupiej. Akcja rozgrywa się na tle narastającego stalinowskiego terroru i jej punkty zwrotne to śmierć kardynała Sapiehy, aresztowanie
prymasa Wyszyńskiego i przełom roku 1956. Opowieść oparta jest
UWAGA!
na dokumentach z epoki, relacjach świadków i wspomnieniach saInformujemy, że od 1 września MBP w Li- mego Jana Pawła II.
biążu wraca do przedwakacyjnych godzin
Philipa Gregory „Kochanice króla”.
pracy:
Znakomita opowiadająca o dwóch siostrach Boleyn, Annie i Marii,
Biblioteka Główna poniedziałek-piątek
rywalizujących o względy króla Henryka VIII.
12.00-19.00, sobota 8.00-14.00
Maria Boleyn wpadła w oko Henrykowi VIII, ledwie zjawiła się na
Filia nr 1 w Gromcu poniedziałek-piątek
dworze jako czternastolatka. Miłość wszakże trwała krótko - zauro15.00-19.00
czenie dziewczyny minęło, kiedy odkryła, że przez cały czas była tylFilia nr 2 w Libiążu poniedziałek, środa,
ko pionkiem w rozgrywce prowadzonej przez jej rodzinę. Co gorsza,
piątek 14.00-18.00, wtorek,czwartek 10.00król znudził się nią wkrótce i oszalał na punkcie Anny Boleyn. Krewni przykazali
14.00
Marii poinstruować siostrę, jak ma wkraść się w łaski monarchy. Marii nie pozostaFilia nr 3 w Żarkach wtorek, środa 16.00ło nic innego, jak być świadkiem tryumfu swej siostry, która nie zawahała się przed
19.00, piątek 15.00-19.00
niczym, wyciągając ręce po koronę i spełniając ambicje swoje i swojej rodziny.
ZAPRASZAMY na naszą stronę internetową:
Barwny i sugestywny obraz życia, ludzkich dramatów i namiętności, dworskich
www.mbp-libiaz.pl
intryg i kulisów wielkiej polityki na dworze najsłynniejszego króla Anglii.
Uwaga! Uruchomiona została strona internetowa MBP, gdzie można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące działalności
libiąskiej biblioteki, jej historii oraz bieżącej
oferty kulturalnej. Zapraszamy do jej odwiedzenia: www.mbp-libiaz.pl

Październik w bibliotece:
OGÓLNOPOLSKIE URODZINY
KUBUSIA PUCHATKA
14 października, w dniu pierwszego wydania
książeczki A.A. Milne o znanym na całym świecie misiu – Kubusiu Puchatku, libiąska biblioteka
będzie uroczyście obchodzić jego urodziny. Kubuś
Puchatek kończy bowiem właśnie 80 lat.
Wszystkich miłośników solenizanta ze Stumilowego Lasu zapraszamy w tym dniu do Biblioteki Głównej, gdzie o godz. 16.00 rozpocznie się
specjalne przyjęcie urodzinowe. Nie zabraknie na
nim zabaw i gier, wspólnego poznawania przygód
Kubusia i jego przyjaciół, konkursów z nagrodami, słodkiego małego co nieco oraz wielu innych
urodzinowych niespodzianek.

SAME KORZYŚCI Z CZYTANIA

30 października MBP w Libiążu zaprasza na konferencję poświęconą roli czytania w wychowaniu i
kształtowaniu postaw, sposobom zachęcania młodych ludzi do czytania, ciekawym formom pracy
z najmłodszym czytelnikiem, a także przeznaczonym dla nich najciekawszym pozycjom książkowym z najnowszej oferty wydawniczej. Propozycja ta jest kierowana do wychowawców, rodziców
i bibliotekarzy, a także starszej młodzieży.
Wykład poprowadzi Krystyna Śmigielska - pisarka,
autorka książek dla dzieci i dorosłych, współpracująca z krakowskim wydawnictwem „Skrzat”.
Konferencja będzie kolejnym punktem realizowanego przez MBP zadania „Czytam czyli jestem”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.
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Gotowanie w bibliotece

W Bibliotece Głównej zorganizowano
22 września warsztaty kulinarne dla
dzieci. Podczas dwóch spotkań upływających pod hasłem „Przyjemne z
pożytecznym”, a prowadzonych przez
Agnieszkę Górską - autorkę serii książek kucharskich dla dzieci „Dzieci
gotują”, młodzi uczestnicy poznawali
zasady dobrego zachowania się przy stole, wykonywali słodkie ordery i obrazki
w towarzystwie książkowego bohatera – Kuchcika, a także dowiedzieli się jak
powstają książki od fazy pomysłu aż do trafienia na półki księgarni.
Wydarzenie było realizowane w ramach zadania „Czytam czyli jestem” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Libiąskie kapliczki w albumie

Kolejne spotkanie w Klubie Czytelnika, tym razem poświęcone było promocji albumu „Przydrożne kapliczki, krzyże i figury. Gromiec, Libiąż, Żarki” autorstwa
Zbigniewa Mazura i Stanisława Pudykiewicza. Wspomniane opracowanie to trzecia publikacja z serii książek poświęconych obiektom sztuki sakralnej na ziemi
chrzanowskiej. Album został wydany przez Muzeum w Chrzanowie i Parafię Przemienienia Pańskiego w Libiążu. Na spotkanie, zorganizowane wspólnie z Muzeum
w Chrzanowie, przybyli miłośnicy kultury lokalnej. Na początku odczytano list
gratulacyjny dla autorów opracowania, nadesłany od posła Tadeusza Arkita, który
nie mógł przybyć na spotkanie. Nie zabrakło natomiast wspomnień związanych ze
zbieraniem materiałów i historią kapliczek, które snuli autorzy. Spotkanie wzbogacone zostało prezentacją multimedialną, dzięki której poszczególne kapliczki
zostały przedstawione uczestnikom spotkania. Można było także obejrzeć zbiór
fotografii najciekawszych, najstarszych kapliczek, krzyży przydrożnych i innych
miejsc sakralnych Libiąża z prywatnych zbiorów Stanisława Pudykiewicza. Opisywany album można zakupić w Muzeum w Chrzanowie oraz w libiąskiej Bibliotece.
Będą nowe książki
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”, Priorytet 1 „Rozwój księgozbiorów bibliotek”. Kwota
18.870 zł pozwoli na znaczne wzbogacenie oferty bibliotecznej MBP, a o nowości w
wypożyczalniach Biblioteki Głównej oraz filii będzie można pytać już za kilka tygodni.
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- KURIER LIBIĄSKI Założycielki KGW:

60 lat KGW w Żarkach

Wszystko zaczęło się w ciężkich powojennych czasach. Z inicjatywy kilku kobiet powstało w Żarkach Koło Gospodyń Wiejskich. Inicjatorką, była Antonina Kosowska, a pomysł
podchwyciły Agnieszka Cygan (pierwsza przewodnicząca) i kilka innych żareckich gospodyń. Nie wiedziały dokładnie, czym będą się zajmować, ale w grupie raźniej i łatwiej
poradzić sobie z biedą… - to pierwsze słowa z opracowania wydanego z okazji jubileuszu 60 – lecia opisującego działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Żarkach, gdzie
oprócz historii zamieszone zostały fotografie najważniejszych wydarzeń z życia tej organizacji.
Początki istnienia KGW sięgają końca lat 40 – tych (1948), czasów trudnych, zwłaszcza
dla społeczności wiejskich. Kilka kobiet: Antonina Kosowska, Agnieszka Cygan, Stefania Drabiec, Helena Ziajka, Magdalena Ziajka, Czesława Bębenek, Anna Gucik, Antonia
Horawa, Antonia Dróżnik, Bronisława Kosowska, Longina Bogacz postanowiło założyć
Koło Gospodyń Wiejskich. Dzięki drobnym uprawom rolniczym zdobywały pieniądze, wymieniały się informacjami o uprawach, czy przepisami kulinarnymi. Brały udział w życiu edukacyjno – oświatowym przyczyniając się w znacznym stopniu
do podtrzymywania tradycji i lokalnych obyczajów. W 1949 przy KGW powstał zespól folklorystyczny prowadzony kolejno
przez Jadwigę i Marię Chebdowskie, Adama Jadacha, Filomenę Horawę. Głównie dzięki działalności ostatniej w wymienionych instruktorów zespół zaczął odnosić sukcesy na terenie gminy i poza nią, jednocześnie stając się organizatorem wielu
imprez kulturalnych. W latach 70 – tych panie samodzielnie prowadziły zespół na czele z: Heleną Dwornik, Pauliną Kosowską i tekstami Bronislawy Kosowskiej, Anny Gucik, Pauliny Kosowskiej, Stanisławy Norys. Lata 80 - te były znamienne
dla zespołu, wtedy to pieczę nad nim objęła Stanisława Dęsoł (odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi), nadano mu nazwę
„Macierzanki” (funkcjonującą do dnia dzisiejszego), zdobywa znaczące nagrody i wyróżnienia w takich imprezach jak: I
Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych Chorzowie, Konkurs Potraw Regionalnych i Przegląd Zespołów Obrzędowych w Wygiełzowie, udział w programie Telewizji Polskiej w Katowicach. Ta medialna wizytówka przyczyniła się do
promowania nie tylko KGW, ale sołectwa i gminy Libiąż na szczeblu wielu województw.
Najważniejszą działalnością kobiet z Żarek jest jednak codzienna praca i wysiłek nad tym, aby to, co jako społeczność mamy
najcenniejsze - tradycje naszych przodków - przybliżać mieszkańcom całej gminy. Owoc tej pracy jest prezentowany corocznie na lokalnych imprezach kulturalnych, które wspomagają lub też samodzielnie organizują: prezentując swojskie potrawy
oraz obrzędy tj. „Oczepiny, „Zrękowiny”, „ Dobranoc u panny młodej”, czy „ Narodziny chleba”.
Nie sposób opisać ich bogatej działalności kulturalnej, społecznej i charytatywnej: zabawy sylwestrowe dla mieszkańców
Żarek ( przy współpracy z OSP), spotkania opłatkowe, jasełka, biesiady, święta kobiet, obchody świąt religijnych i patriotycznych, organizacja pielgrzymek, wycieczek, udział w akcjach charytatywnych.
Repertuar „Macierzanek” prezentowany szerszej publiczności był m. in. w: Chorzowie na Przeglądzie Zespołów Ludowych „Vici”, w Olkuszu na Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Obrzędowych, w Alwerni na Wojewódzkich Przeglądach
( „Wstążka Krakowska”, „Jarmarki Kultury Ludowej”), a w 1996 roku po raz kolejny w TVP Katowice. Jako reprezentantki
pollskiego folkloru gościły w miejscowościach Nabory i Guły w Czechach oraz Rouvroy we Francji.
- Najważniejsze zawsze są dla nas uroczystości dożynkowe, kiedy to dziękujemy za dary ziemi, świętujemy i prezentujemy
efekt naszej artystycznej pracy – mówi przewodnicząca KGW Stanisława Norys, która swoją funkcję pełni od ponad 30
lat. To właśnie głownie dzięki pani przewodniczącej możliwe było opisanie historii Koła i „Macierzanek” oraz dotarcie do
cennych fotografii.
Tak w wielkim skrócie można nakreślić 60 – lat działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Żarkach, którego historię poznać
można dzięki opracowaniu „Jubileusz 60 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Żarkach 1946 – 2008” wydanego przez Libiąskie Centrum Kultury. 											
MW
Antonina Kosowska
Agnieszka Cygan
Stefania Drabiec
Helena Ziajka
Magdalena Ziajka
Czesława Bębenek
Anna Gucik
Antonina Horawa
Antonina Dróżbik
Bronisława Kosowska
Longina Bogacz

Zarząd KGW 2008r.

Jedne z współzałożycielek KGW w ¯arkach (od lewej): Czesława Bębenek, Longina Bogacz, Stefania
Drabiec z synem, Magdalena Ziajka, Helena Ziajka.
12

Stanisława Norys
najdłuzej w historii
KGW Żarki (ponad
30 lat) pełni funkcję
przewodniczącej

Przewodnicząca
Stanisława Norys
Zastępca
Józefa Miziołek
Sekretarz Zarządu
Paulina Kosowska
Skarbnik
Krystyna Chylaszek
Członek Zarządu
Stanisława Dęsoł
Komisja Rewizyjna:
Wiesława Busiek,
Zuzanna Malik
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- SPORT -

Biegiem na górskie szczyty
W powiecie żywieckim zorganizowano „Bieg na Rysiankę”, będący piątą
tego typu imprezą zaliczaną do klasyfikacji generalnej tzw. „Złotej 50-tki”.
W tej corocznej imprezie po raz pierwszy pokazali się także libiążanie z
sekcji karate kyokushin, prowadzonej w naszej gminie. Mistrz Polski Karate
Służb Mundurowych Zbigniew Zieliński wraz z Wiolą Wilczak i Konradem
Kirkerem stanęli na starcie trudnej 6,5-kilometrowej trasy na wzgórze
Rysianka (różnica wzniesień między startem a metą ok. 600 m). – Była
to dla nas wyczerpująca, prawie godzinna próba własnych możliwości,
zakończona radosnym momentem zdobycia szczytu wzniesienia. Za rok
postaramy się wystartować w całym cyklu pięciu biegów, w skład którego
wchodzą 2 uliczne i 3 górskie trasy - na Pilsko, Żar i Rysiankę. Jesteśmy
bogatsi o doświadczenia i w kolejnym ewentualnym starcie inaczej będziemy
rozdzielać siły na dużych wzniesieniach – komentuje Zbigniew Zieliński. W tegorocznym biegu na Rysiankę wzięło udział około
160 osób, ale żeby być sklasyfikowanym w całym cyklu, trzeba mieć zaliczone minimum cztery trasy. 		
DyCha

W walce o awans

Pierwsze miejsce w rozgrywkach V ligi wadowickiej zajmują piłkarze GKS
„Janina” Libiąż. Po sezonach posuchy, kiedy drużyna walczyła głównie o
utrzymanie, teraz całkiem realny wydaje się długo oczekiwany awans.
Przyczyn aktualnego sukcesu należy upatrywać w uporządkowanych sprawach organizacyjnych i dobrej atmosferze. Niewątpliwie jest to efekt pracy
Wiceburmistrza Jarosława Łabęckiego, który jeszcze jako prezes klubu, zadbał o stabilizację, a teraz wspomaga piłkarzy „Janiny”, m.in. pozyskując
nowych sponsorów: firmę „Novomac” produkującą sprzęt górniczy i kopalnię „Dolomit”. W tegorocznym sezonie zaprocentowała też wieloletnia praca
z młodzieżą, możliwa dzięki dotacjom z budżetu gminy.
- Przede wszystkim w Libiążu jest bardzo dobry klimat dla piłki nożnej. Klub
ma wiernych kibiców, którzy w liczbie około 200 osób jeżdżą na mecze wyjazdowe i czterokroć liczniej dopingują podczas meczów u siebie. Są też stali
sponsorzy: Południowy Koncern Węglowy, Związki Zawodowe i Pracownicy
ZG „Janina”, którzy finansują klub z comiesięcznych składek – wyjaśnia J.
Łabęcki.
Wiceburmistrz zaprosił do siebie zarząd, trenera i zawodników GKS-u na
spotkanie w Urzędzie Miasta. – Chciałem w ten sposób podziękować za
dotychczasowe osiągnięcia i utwierdzić zawodników w przekonaniu, że są
ważną częścią miasta, któremu też bardzo zależy na możliwie najwyższym
poziomie sportowym, prezentowanym przez klub – wizytówkę miasta – podsumował J. Łabęcki..
Zawodnicy zapewnili, że dadzą z siebie wszystko, aby jak najdłużej liderować w ligowej tabeli. Kulisy dobrej postawy libiążan zdradza też trener
Andrzej Kos. – Naszą siłą jest przede wszystkim wewnętrzna rywalizacja o
miejsce w składzie i znakomita atmosfera. Utrzymaliśmy kadrę z poprzedniego sezonu, a dodatkowo wzmocniło ją przyjście Krzysztofa Bartyzela z
Górnika Jaworzno oraz Łukasza Pactwy z Gromca, a także dwóch młodzieżowców: Łukasza Grabowskiego i Szymona Wojtonia. W ten sposób mam do
dyspozycji 23-osobową kadrę, więc walka toczy się już o samo wejście do
osiemnastki meczowej. Poza tym dobrą pracę wykonali Wiceburmistrz Łabęcki z naszym zarządem, których starania spowodowały, ze możemy skupić się
tylko i wyłącznie na treningu. 					
PS
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Piłka w grze

V Liga
We wrześniowych meczach piłkarze GKS Janina
odnotowali serię 4 zwycięstw z rzędu, tracąc przy tym
tylko jedną bramkę w ostatnim meczu wyjazdowym
z Górnikiem Brzeszcze wygrywając mecz 3:1.
Wcześniej podopieczni Andrzeja Kosa odprawili
piłkarzy Orła Piaski Wlk 3:0, Grabarza Zembrzyce
2:0 oraz Słomniczanki Słomnik 2:0. Zasłużone
zwycięstwa znalazły swoje odzwierciedlenie w tabeli.
Piłkarze Libiąża zajmują pierwsze miejsce w tabeli z
przewagą 4 pkt nad Świtem Krzeszowice.
VI Liga
Runda jesienna nie przebiega pomyślnie dla piłkarzy
Nadwiślanina Gromiec (bez zwycięstwa). Drużyna
odnotowała jedynie remis w ostatnich czterech meczach
(0:0 u siebie z Halniakiem Maków Podhalański).
Pozostałem mecze Gromczanie przegrali z Hejnałem Kęty
1:0, Laskowianką 1:0 oraz Unią Oświęcim 0:4. W wyniku
tego zajmują 15 miejsce w tabeli z 4 pkt na koncie.
Klasa A
Bardzo dobrze spisują się także piłkarze Żarek,
którzy po 6 kolejkach zajmują pozycję wicelidera
w klasie A, tracąc tylko 2 punkty do rywala zza
miedzy – Zagórzanki. W ostatnich trzech meczach
skompletowali 9 ptk pokonując kolejno MKS
Alwernia II 2:1, Arkę Babice 1:7, oraz LKS Dulowa
2:0. Szczególną uwagę przyciąga Łukasz Piegzik,
który w meczu z Arką Babice strzelił 4 bramki i w
dobrym stylu zmierza po tytuł króla strzelców.

- POMOC DLA PATRYKA Przy okazji spotkania najlepszych drużyn piłki ręcznej z Małopolski, które odbędzie się w libiąskiej hali sportowej w
dniu 04.10.2008r o godz. 13.00 będzie
prowadzona zbiórka pieniędzy na pomoc dla Patryka, który wyniku wypadku
doznał poważnego uszkodzenia ciała.
Obecnie porusza się na wózku inwalidzkim. Dzieląc się z nim Możesz pomóc w
długotrwałym leczeniu i kosztownej rehabilitacji. Dzięki Tobie Patryk ma szansę
na powrót do zdrowia. Pomóc Patrykowi można takze dokonując wpłaty na nr
konta: 14144042561111001019873805
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- LCK -

www.lck-libiaz.info

Burmistrz Libiąża, LCK Libiąż, MOKSIR Chełmek i Fitness Exellence
zapraszają na:

„SPORTOWĄ SOBOTĘ”

Angielska Robota

Produkcja: GB 2008, Gatunek: Sensacyjny, Gramy: 3.10. do 5.10. godz. 19:00,
Czas trwania: 110 min., cena biletu:
10zł

Uprowadzona

Produkcja: Francja 2008, Gatunek: Thriller, Gramy: 10.10. do 12.10. godz. 19:00,
Czas trwania: 93 min., cena biletu: 10 zł

Małpy w Kosmosie

Produkcja: USA 2008 , Gatunek: Animacja, Familijny, Gramy: 17.10. do 19.10.
godz. 16:00, Czas trwania: 81 min., cena
biletu: 10 zł

Rok 1612

Produkcja: Rosja 2008 , Gatunek: Historyczny, Przygodowy, Gramy: 24.10. do
26.10. godz. 19:00, Czas trwania: 147
min., cena biletu: 10zł

Halloween w Ale! Kino

[Rec]

Produkcja: Hiszpania 2008 , Gatunek:
Horror, Gramy: 30.10. do 31.10. godz.
19:00
Czas trwania: 80 min., cena biletu: 10zł
W piątek ostre straszenie GRATIS!
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codziennie w godzinach 7:00-15:00.
„Kurier Libiąski” w internecie:
www.lck-libiaz.info/Kurier
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25 października 2008 roku na hali widowiskowo - sportowej w Libiążu odbędzie się impreza rekreacyjna w zupełnie nowej formie. Będzie ona otwarta dla wszystkich, a warunkiem
uczestnictwa jest posiadanie stroju sportowego. Podczas jej trwania wśród uczestników rozlosowywane będą nagrody ufundowane przez sponsorów, w tym atrakcyjna nagroda główna
od Burmistrza Libiąża.

Hala sportowa

9.00 Otwarcie imprezy
10.00 Dance Aerobik
11.10 HI
12.10 Pilates
13.10 Joga
14.10 Tea BO
15.10 Dance Aerobik
16.10 LOW impact

PROGRAM IMPREZY:

Mała sala z lustrami

9.40 Step
10.40 Power step
11.40 Joga dla początkujących
12.40 Zajęcia dla mamy z dzieckiem
13.40 Big ball
14.40 Tbc
15.40 Step
16.40 Power step
przed Halą Sportową na świeżym powietrzu:
9.00, 11.00, 13.00, 16.00 Nordic walking
Szczegółowe informacje pod nr tel. 602 612 891
lub na hali widowiskowo – sportowej w Libiążu.

wstęp wolny!!

Szlachetna sztuka

Na deskach sceny w Libiąskim Centrum Kultury we wrześniu wystawiono „Pietę” w reżyserii Krzysztofa Bigaja, który był także autorem
scenariusza. Trzy spektakle przygotowane przez grupę teatralną „Pióro” prowadzoną przez ks. Rafała z
parafii pw. Św. Barbary cieszyły się
dużym zainteresowaniem widzów.
Gościnnie wystąpiło kilku aktorów
z Chrzanowa m. in. Magdalena Kania, współautorka tekstów piosenek.
Sztuka opowiadała o życiu Matki Boskiej, przybliżała jej cierpienie i ukazywała zaufanie,
które pokładała w Bogu. Widowisko miało charakter muzycznego przedstawienia, a każda
ze scen była „ilustrowana” muzyką stworzoną na jej potrzeby. Spektaklom towarzyszył także
cel charytatywny, a mianowicie zbiórka pieniędzy na wyprawkę szkolną dla uczniów szkół
podstawowych z najbardziej potrzebujących rodzin. Udało się zebrać około 2100 zł, za które
zostaną zakupione podręczniki (według list ustalonych z pedagogami szkół) oraz przybory
szkolne. Inicjatywa wspierania dzieci uczących się z ubogich rodzin była podejmowana także
w poprzednich latach. Zakupiono wówczas podręczniki dla uczniów szkół ponadpodstawowych z parafii Św. Barbary.						
MW

Prywatna szkoła muzyczna w Libiążu
zaprasza na zajęcia
do Domu Kultury w Żarkach.
W programie nauka i doskonalenie gry na gitarze i
instrumentach klawiszowych. Indywidualny tok nauczania
(teoria i praktyka)
nauka gry zespołowej
Wymagany własny instrument!!!
Szczegółowe informacje i zapisy DK Żarki, tel. 032 627 21 11
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