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Niech żyje nam
górniczy stan!
Koncertująca od świtu na ulicach Libiąża Orkiestra Zakładu Górniczego „Janina” pod batutą Antoniego Mizi
rokrocznie obwieszcza rozpoczęcie święta górników. W
tym roku jego obchody miały szczególny wymiar. Za sprawą wizyty Premiera Rządu RP Donalda Tuska, Libiąż na
jeden dzień został górniczą stolicą Polski.
Dzięki zabiegom posła Tadeusza Arkita szef polskiego Rządu
zawitał właśnie do naszego miasta, gdzie wziął udział w okolicznościowej akademii i biesiadzie z górnikami. – Korzystając z Waszej serdecznej gościnności mogę zwrócić się nie tylko
do Was, ale także do górników z całego kraju świętujących
Barbórkę. Szczęść Wam Boże i wszystkiego dobrego – życzył
górnikom D. Tusk. W swoim przemówieniu Premier podziękował im za ciężką pracę i podkreślił rolę polskiego rządu w
kształcie obecnego pakietu klimatycznego, którego zapisy pozwalają w dalszym ciągu opierać gospodarkę naszego kraju
na węglu.
- Cieszę się, że jestem w miejscu gdzie mówicie, że węgiel zarabia na siebie, na wasze rodziny. Waszą pracą sprawiacie, że
górnictwo przestaje kojarzyć się z czymś, do czego się dopłaca.
Jednak jakiś czas temu prowadzone w Brukseli rozmowy mogły
zakończyć się dramatycznie źle dla polskiego węgla. Troska o
klimat praktycznie pozbawiała nas możliwości wykorzystania
tego surowca, sprawiała, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy musielibyśmy rezygnować z węgla jako głównego surowca
energetycznego Polski, albo dopłacać gigantyczne pieniądze
do energii tak produkowanej. Wywalczyliśmy tam jednak rzecz
absolutnie bezcenną - czas by gospodarkę energetyczną Polski
przystosować do wymogów, które cały świat chce sobie narzucić w związku z zagrożeniami środowiska. Ten czas, który w
europie wyceniono na 60 mld zł, ma umożliwić nam energię z
węgla uczynić jak najbardziej przyjazną środowisku. Tak więc
jeszcze dziesiątki lat będziemy z węgla korzystać bo to nasz
narodowy skarb – mówił Premier.
Pracownicy Południowego Koncernu Węglowego z okazji
Barbórki mogli cieszyć się nie tylko z przyjazdu Premiera. Na
atmosferę świętowania pozytywnie wpłynął fakt zysku całej
spółki za 2009 rok. Po raz pierwszy w strukturach PKW S.A.
na ekonomicznym plusie rok zakończy Zakład Górniczy „Janina”.
- Jako pracownicy PKW S.A. po raz piąty świętujemy górnicze święto. Biorąc pod uwagę kryzys światowej gospodarki, nie
był to dla nas zły rok, a wszystkie prognozy techniczno – ekonomiczne spółki wskazują, że zamkniemy go dodatnim wynikiem finansowym. Z satysfakcją mogę też podkreślić, że konsekwentna polityka restrukturyzacyjna pozwoli na zysk także ZG
„Janinia” – przedstawił Prezes Andrzej Szymkiewicz. - Za
osiągnięte wyniki zostaliśmy odznaczeni wyróżnieniem certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw. Uzyskaliśmy tytuł Barbórkowej wizycie Premiera Donalda Tuska w Libiążu towaPerła Polskiej Gospodarki w kategorii „Perły Wielkie”. Ten rzyszyło olbrzymie zainteresowanie mediów. 4 grudnia wszystkie
konsekwentny rozwój przybliża nas do głównego celu, jakim większe telewizje raz po raz prezentowały obchody święta górnijest zostanie strategicznym dostawcą węgla dla grupy Tauron. ków w niemal każdym z wydań programów informacyjnych.
Tradycyjnie z okazji górniczego święta wyróżnienia odebrali zasłużeni pracownicy górnictwa. Nie zapomniano także o byłej Wiceburmistrz Libiąża Marii Siudzie, której podziękowano za współpracę z PKW. S.A. W tym roku uroczystość nadania odznaczeń górniczych nabrała szczególnego wymiaru, bowiem otrzymali je z rąk samego Donalda Tuska. W towarzystwie Premiera wyróżnieni i
zaproszeni goście wzięli udział Uroczystej Mszy św. odprawionej przez kardynała Stanisława Dziwisza, a po akademii w biesiadzie
górniczej na stołówce ZG „Janina”.
								
PS
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Nowoczesne i wielofunkcyjne!
Ma wymiary 24 x 44 metry, nawierzchnię poliuretanową, jest ogrodzone, i służy grze w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, a nawet w tenisa ziemnego! Nowe boisko wielofunkcyjne, na które z utęsknieniem czekały społeczności szkolne Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4 oraz mieszkańcy, otworzył uroczyście 7 grudnia Minister
Sportu Rządu RP – Adam Giersz.
- Z wielką przyjemnością oddajemy do użytku drugi tego typu obiekt w naszej gminie i przy okazji składamy serdeczne
podziękowania za otrzymane dofinansowanie, bez którego trudno byłoby nam wykonać tę inwestycję. Liczymy też, że te
ministerialne programy będą kontynuowane i w niedalekiej przyszłości, przy każdej ze szkół powstaną podobne obiekty
– mówił Burmistrz Libiąża Jacek Latko.
Właśnie dzięki staraniom lokalnego samorządu Libiąż znalazł się w gronie beneficjentów ogłoszonego przez Ministra
Sportu i Turystyki programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.
Jest to jeden z elementów strategii rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej w Polsce. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu było założenie, że wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego
będzie bezpłatne. Wykonawcą zadania była firma ATA ALL Trading Agency sp. z o.o. z Pszczyny. Koszt zadania wyniósł
335 651,10 zł, z czego połowa środków pochodziła ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa
Sportu.
Ceremonię otwarcia poprzedził sportowy chrzest boiska – mecz piłkarski pomiędzy uczniami obu szkół a reprezantacją
libiąskiego samorządu na czele z Burmistrzem Libiąża oraz Posłem Tadeuszem Arkitem, a także występ taneczny Mini
Formacji „Impuls” Studia Tańca Flash LCK. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli obok Ministra także Senator RP Stanisław Bisztyga i Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – Ireneusz Raś.
- Jeżdżąc po Europie obserwowałem podobne obiekty i marzyłem o takich w Polsce. Teraz one powstają dzięki realizacja
programów „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych”, „Blisko Boisko” i „Orlik”. To musi zaprocentować rozwojem sportowym naszego społeczeństwa - skwitował Poseł Raś.
Wspólnego przecięcia wstęgi razem z gośćmi dokonali jeszcze Burmistrz Jacek Latko, Wiceburmistrz Jarosław Łabęcki
i Przewodniczący Libiąskiej Rady Miejskiej Bogusław Gucik.
Oprócz boiska, gdzie będą mogły być prowadzone zajęcia wychowania fizycznego, obie placówki oświatowe wzbogaciły
się jeszcze o komplet piłek do każdej z dyscyplin sportu, jakie można na nowym boisku uprawiać. Ufundowali je Samorząd Libiąża i Grażyna Goszcz – prezes firmy realizującej inwestycję. Od Senatora Bisztygi i Posła Rasia dyrektorzy obu
palcówek otrzymali szaliki dwóch najlepszych krakowskich klubów.
- Liczymy, że wspomniany obiekt przyczyni się do wychowania wielu wspaniałych sportowców – skomentował Stanisław
Bisztyga.
- Dziękuję władzom samorządowym Libiąża za podjęcie tej inicjatywy, którą wspólnie przełamujemy bariery dostępu naszej młodzieży do sportu i w ten sposób zapewniamy im możliwie najlepszą edukację. Gratuluję Wam tego boiska i życzę
by tętniło sportowym życiem i służyło jak najdłużej – podsumował Minister Sportu RP Adam Giersz. 		
PS
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780 już wkrótce jak nowa

Trwają prace związane z realizacją II etapu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek. Zainaugurowano je 9 listopada spotkaniem nieopodal ronda łączącego drogi 780 i 933 w Libiążu, z udziałem
m.in. członka zarządu samorządu wojewódzkiego Marka Sowy, władz samorządowych Libiąża, Chełmka, Babic, Alwerni i Powiatu Chrzanowskiego, Posła Tadeusza Arkita i przedstawicieli wykonawców.
- Zawarliśmy stosowne umowy, więc pora rozpocząć prace budowlane,
które pochłoną łącznie ponad 48 mln złotych. Zaczynamy wcześniej w trudnych warunkach, po to by skończyć jak najszybciej wczesną jesienią 2011
roku. Mam nadzieję, że uda się tak prowadzić prace drogowe, by uciążliwości jakie odczują użytkownicy były jak najmniejsze,
a za niespełna 2 lata będziemy tą drogą podróżować w komfortowych warunkach – skomentował członek zarządu samorządu
Małopolski M. Sowa (na zdjęciu).
Droga wojewódzka nr 780 umożliwia dojazd do Krakowa z zachodniej części województwa małopolskiego, prowadząc ruch
od granicy z województwem śląskim. Stanowi także alternatywę dla przejazdu płatną autostradą A-4. Jest ważnym elementem
regionalnego systemu transportowego łącząc główne drogi województwa małopolskiego oraz śląskiego. II etap jej modernizacji
realizowany jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Głównym celem projektu jest usprawnienie systemu transportowego oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Modernizacja ma
przynieść również poprawę komfortu, zmniejszenie kosztów oraz czasu przejazdu i pozytywnie wpływać na wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Województwa Małopolskiego.
- Ten projekt to kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami powiatu chrzanowskiego a samorządem województwa małopolskiego. Gratulacje dla władz wojewódzkich, które w ten sposób potwierdzają, że zależy im na dobrym kontakcie ze
stolicą Małopolski i dbają o drogi w sposób szczególny – komentował poseł T. Arkit
Modernizowany ciąg drogowy przebiega przez powiaty krakowski (gmina Liszki i Czernichów), chrzanowski (gmina Alwernia,
Babice i Libiąż) oraz oświęcimski (gmina Chełmek). Inwestycja została podzielona na cztery częsci. Zadania 1 - 3 obejmują w
podziale na wyodrębnione odcinki następujące prace budowlane:
– modernizację nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku 26,1 km,
– przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z drogą powiatową w m. Liszki na skrzyżowanie typu „rondo”,
– modernizację skrzyżowań, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, poboczy i zjazdów,
– prace związane z odwodnieniem korony drogi, przebudowę przepustów,
– wykonanie docelowej organizacji ruchu.
Zadanie 4 obejmuje przebudowę mostu nad rzeką Sanka w Kryspinowie. Wykonawcami zadania 1, 2 i 3 będzie firma STRABAG
sp. z o.o., oraz firma POLDIM S.A., natomiast zadanie 4 zrealizuje się firma REMOST s.c.
- Pogoda sprzyja więc prace szybko postępują. Na całej długości drogi położona zostanie nowa nakładka asfaltowa. Roboty w
samym Libiążu kosztować będą około 7 milionów złotych, z czego partycypujemy w kosztach na kwotę 300 tys. zł. Obok modernizacji samej drogi wykonane zostaną jeszcze m.in. remont chodnika od kościoła w Żarkach w kierunku Libiąża i dalej w dół z tzw.
„górki moczydlańskiej”, pobocza i chodniki przy zatokach autobusowych na ulicy Krakowskiej – podsumował Burmistrz Jacek
Latko. 													
PS

Fundusze unijne
po raz kolejny w Libiążu!!
Program rewitalizacji przestrzeni miejskiej w rejonie ulic 1 Maja i Górniczej zyskał akceptacje Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, w efekcie
czego na realizację tego projektu Libiąż otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 786 135,53 zł! Całkowita wartość zadania wynosi 3 980 193,62 zł.
Ten pierwszy etap rewitalizacji głównych ulic miasta obejmie:
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej byłego placu targowego przy
ul. 1 Maja,
- przebudowa drogi powiatowej – ulicy 1 Maja,
- modernizacja oświetlenia i zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż ul.
1 Maja,
- instalacja systemu monitoringu wzdłuż ul. 1 Maja i Górniczej wraz z
budową światłowodu w ul. 1 Maja,
- rozbudowa domu kultury przy ul. Górniczej w Libiążu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (wykonanie parkingu),
- rewitalizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 wraz z zagospodarowaniem zieleni parkowej oraz modernizacją placu zabaw – etap I
(wymiana pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo – cementowych
na pokrycie z blachy).
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Bez szlabanów do Chrzanowa

Była godzina 8:30 dnia 8 sierpnia 2009 roku, kiedy pierwsze samochody przejechały po nowowybudowanym wiadukcie w
Kroczymiechu. Chwilę wcześniej, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, uroczystego otwarcia inwestycji dokonali Marek Sowa
- członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Janusz Szczęśniak - Starosta Powiatu Chrzanowskiego, Ryszard Kosowski
- Burmistrz Chrzanowa, Jarosław Łabęcki - Wiceburmistrz Libiąża, Stanisław Ilukiewicz - prezes spółki Mosty Chrzanów sp.
z o.o., która była wykonawcą robót oraz Andrzej Wcisło - zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich. Obiekt został
poświęcony przez proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie ks. Romana Sławieńskiego. Dzięki inwestycji Województwa
Małopolskiego jeżdżący drogą wojewódzką 933 nie są już uzależnieni od zamykanych na czas przejazdu pociągów szlabanów
i mogą płynnie podróżować na całym odcinku tej drogi. Budowa wiaduktu była jednym z etapów projektu pn. „Modernizacja
drogi woj. nr 933 na odcinku Brzeszcze – Chrzanów”, którego celem jest poprawa połączeń komunikacyjnych w regionie oraz
pomiędzy województwem małopolskim i śląskim. Inwestycja pochłonęła 38 919 017,05 zł. Większość tej sumy sfinansował
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013. Pozostałą kwotę wyłożyło Województwo Małopolskie.
Specyfikacja techniczna:
Budowa rozpoczęła się 1 kwietnia 2008 roku i trwała 18 miesięcy. 18
- wymiary: 155 metrów długości, 12 metrów szerokomaja 2009 r. został zamknięty przejazd drogą wojewódzką nr 933 na
ści, 15 metrów wysokości.
odcinku w rejonie budowy wiaduktu. Objazd z Chrzanowa do Libiąża
- pod podpory pośrednie, skrajne oraz mury oporowe
został poprowadzony ulicą Powstańców Styczniowych. Końcem
wykonano 11558 m3 wykopu.
czerwca 2009 r. wykonawca zgłosił zakończenie budowy. Jednak
ustrój nośny wiaduktu : cztery przęsła z belek prefaotwarcie widuktu mogło nastąpić dopiero po uprawomocnieniu
brykowanych o długości:. 21 m - 48 szt., 27m- 16 szt.,
się decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytku, wydawanej przez
razem 64 belki, trzy przęsła wylewane na mokro żelbeWojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
towe zespolone płytą i wspornikami skrajnymi.
- łącznie na całym zakresie inwestycji zostało ułożone:
9159,62 m2 nawierzchni, 937 mb bariero-poręczy, 330
mb ekranów akustycznych o łącznej powierzchni 700
m2.
- 685,73 mb(długość całkowita obiektu, razem z podjazdami).
- do budowy zużyto: 4701 m3 betonu i 582 tony stali.
- pale, na których posadzony jest obiekt mają łączną
długość 731 mb.

Gromczanie budują kościół
Zysk z organizowanego przez Koło Gospodyń
Wiejskich „Gromcaneczki” zabawy sylwestrowej
przekazany będzie na budowę kościoła w Gromcu. Takie i inne inicjatywy podejmują mieszkańcy
sołectwa na rzecz budowy świątyni i plebani przy
ul. Traugutta.
Od lipca trwają prace budowlane na terenie poświęconym w maju przez kardynała Stanisława
Dziwisza.
- Po załatwieniu formalności przystąpiliśmy z boża
pomocą i wielkim zaangażowaniem wiernych do
budowy. Zalaliśmy fundamenty plebani, a następnie powstały wykopy pod fundamenty kościelne.
Nie było to łatwe, bowiem teren ma trzecią kategorię szkód górniczych w związku z tym musieliśmy
zrobić tzw. „stopę” na wysokość 50 cm, co pochłonęło około 40 ton stali i 700 kubików betonu – wyjaśnia proboszcz parafii w Gromcu Zdzisław Bury.
– Dopiero na nich powstały właściwe fundamenty. Następnie przystąpiliśmy do budowy plebani,
która jest już w surowym stanie. Tak błyskawiczne
prace są możliwe dzięki ofiarności mieszkańców i
ich ogromnemu poświęceniu.
Plac budowy w Gromcu odwiedzili biskupi Jan
Szkodoń, Jan Zając i Józef Guzek, będąc pod
wielkim wrażeniem, tego co zrobiono w tak krótkim czasie oraz atmosfery panującej na budowie.
PS


zdjęcia: ks. Zdzisław Bury
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Odnowiony ZS

Rewizyta

3 października 2009 r. w kościele pw. Świętego
Franciszka we włoskim Corciano miała miejsce oficjalna
ceremonia podpisania partnerstwa pomiędzy miastami
Corciano i Libiąż. Na uroczystości były obecne tamtejsze
instytucje, organizacje oraz mieszkańcy. Libiąż dołączył
do pozostałych miast partnerskich włoskiego Corciano:
niemieckiego Pentling, oraz francuskiego Civrieux.
Ceremonia ta była kontynuacją podpisanej w dniu 17
kwietnia 2009 r. umowy utworzenia miast bliźniaczych
pomiędzy Corciano i Libiążem.

Termomodernizacji budynku i nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska sportowego doczekał w tym roku libiąski Zespół Szkół.
Obiekt sportowy, choć jego uroczysta inauguracja odbyła się dopiero
we wrześniu, był oddany do użytku w już marcu. Na całość tej inwestycji składa się boisko z nawierzchnią poliuretanową, charakteryzujące się trwałością i bezpieczeństwem dla użytkowników przy użyciu
minimalnych zabezpieczeń konserwacyjnych, ogrodzenie, trzyrzędowa trybuna o długości 36 m oraz chodnik o powierzchni 227,30
m2. Obiekt o powierzchni 1463,06 m2 przeznaczony jest nie tylko
do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów ZS, ale
już niemal od pół roku jest ogólnodostępny dla mieszkańców. Służy
uprawianiu takich dyscyplin jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, lekkoatletyka, gimnastyka oraz innych gier i zabaw sportowych.
Rywalizację w grach zespołowych ułatwiają place gry w piłkę ręcznej (wymiary: 20x40 m), koszykówki (12x24 m) i siatkówki (9x18
m.).
Termomodenizacja z kolei objęła ocieplenie ścian budynków styropianem wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, wymianę stolarki
okiennej i ślusarki drzwiowej. Ocieplono też stropodach budynku
administracyjnego tzw. papą.
Zespół Szkół zyskał też zewnętrzne oświetlenie oraz instalację odgromową, a także oświetlenie boiska.
W ramach likwidacji barier architektonicznych dostosowano węzeł
sanitarny dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano dla nich Wsparcie edukacji niepełnosprawnych
platformę schodową. 			
PS
Burmistrz Libiąża podpisał 8 grudnia umowę z
Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób
Niepełnosprawnych w Krakowie na realizację programu
„Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy
miejskie oraz gminy miejsko- wiejskie” na rok szkolny
2009/2010. Z programu skorzysta czterech uczniów
(dwóch uczniów z gimnazjum oraz dwóch uczniów ze
szkoły podstawowej), którzy w terminie do 30 września
2009 r. złożyli wnioski. Uczniowie ci posiadają ważne
orzeczenie o niepełnosprawności i zamieszkują tereny
wiejskie w Gminy. Z wnioskowanych 8 200,00 zł, Gmina
otrzymała kwotę 6 696,94 zł.

Projekt „Aktywna młodzież”

OPS w Libiążu złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywna Młodzież”
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet 7, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji. W wyniku przeprowadzenia konkursu otwartego
w dniu 18.11.2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pozytywnie ocenił
proponowane działania i postanowił przyznać na ich realizacje dofinansowanie w
wysokości 45.605,00 zł. Opracowanie projektu poprzedziła diagnoza społeczna
przeprowadzona przez pracowników OPS na ul. Obieżowej od 14 do 26 kwietnia 2008 r.
i na Osiedlu Górniczym od 19 kwietnia do 20 maja 2009 r. Badania ankietowe wskazały
na występowanie wspólnych problemów mieszkańców Osiedli Górniczych, w których
dominuje m.in. niska aktywność społeczna, brak miejsc i propozycji spędzania wolnego
czasu dla młodzieży, wandalizm osiedlowy młodzieży, demoralizacja nieletnich,
brak wyczulenia na potrzeby innych. Problemy społeczności lokalnej i sposoby ich
rozwiązywania były poruszane podczas spotkań grup obywatelskich. Celem główny
projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 20 osobowej grupy młodzieży –
mieszkańców osiedla Górniczego i ul. Obieżowej poprzez udział w sześciomiesięcznych
działaniach aktywizacyjnych o kierunku prospołecznym. Działania w ramach
projektu konkursowego mają charakter pobudzający zainteresowania młodzieży oraz
motywujący do aktywności na rzecz społeczności lokalnej i są kontynuacją działań w
ramach Centrum Aktywności Lokalnej, a także w sferze społecznej wspierają działania
rewitalizacyjne na terenie miasta.
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Stadion ogrodzony

W ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa bazy rekreacyjno - sportowej na terenie sołectwa Żarki w rejonie ulic Klubowej i Ikara” wybudowano
ogrodzenie boiska sportowego przy ulicy
Klubowej. Wykonawcą robót był „Zakład
Produkcyjno - Usługowy Koźlak Stanisław” z Sułkowic wyłoniony na podstawie
ogłoszonego przetargu nieograniczonego.
Łączny koszt wykonania robót wyniósł
140 000,10 zł brutto. Zakres robót obejmował też rozbiórkę i roboty ziemne.

„PODZIEL SIĘ SERCEM”

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym
Zespół Charytatywny z Libiąża,
Stowarzyszenie „Wspólnota i rozwój”,
OPS i LCK przeprowadziły akcję zbiórki
żywności w marketach INTERMARCHE
i Biedronka. Szlachetnej inicjatywie
patronowała Rada Miejska w Libiążu.


- KURIER LIBIĄSKI -

Patriotyzm po libiąsku

Po raz 11 w historii mieszkańcy gminy Libiąż uczcili Święto Niepodległości uczestnicząc w Biesiadzie Patriotycznej. Tym razem
jej motywem przewodnim były obchody 40 rocznicy nadania praw
miejskich Libiążowi, stąd impreza miała charakter urodzinowy.
Był okolicznościowy tort pokrojony przez Burmistrza Libiąża Jacka Latkę, parlamentarzystę Tadeusza Arkita i przewodniczącego
libiąskiej Rady Miejskiej Bogusława Gucika, toast za pomyślność
Libiąża i jego społeczności, urodzinowa dekoracja, a także tradycyjne akcenty patriotyczne i wspólne biesiadowanie.
Tegoroczne obchody rozpoczęła okolicznościowa Msza Święta
w Kościele Przemienienia Pańskiego koncelebrowana przez Proboszcza Stanisława Marchewkę w intencji gminy Libiąż. Po niej
przedstawiciele samorządu wraz z posłem Ziemi Chrzanowskiej,
Zakładu Górniczego „Janina” i reprezentanci zakładów pracy, stowarzyszeń i organizacji społecznych złożyli kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym.

Wieczorną Biesiadę Patriotyczną rozpoczął koncert Orkiestry ZG
„Janina”, a tuż po nim ceremonia wciągnięcia flagi na maszt przy
zwrotkach „Mazura Dąbrowskiego”. Spotkanie oprócz swoich tradycyjnych celów integrujących mieszkańców w duchu radosnego
patriotyzmu było także promocją instytucji rodziny.
Z tej okazji nagrodę „libiąskiego uśmiechu” wręczono Siostrom
Służebniczkom NMP i Rodzinnemu Domu Dziecka w Libiążu.
Wyróżniono także jedyną w Libiążu zawodową rodzinę zastępczą
wraz z dziesięciorgiem dzieci.
Tradycyjnie spotkaniu towarzyszyło śpiewanie pieśni patriotycznych i biesiadnych. Burmistrz wspólnie z posłem zaintonowali także „Piosenkę o Libiążu”. Na cześć jubilata zabrzmiały też dźwięki
melodii po polarnego serialu telewizyjnego „Czterdziestolatek”,
a senator RP Janusz Sepioł wspólnie z posłanką Beatą Szydło i
członkiem zarządu samorządu wojewódzkiego Markiem Sową po
życzeniach dla mieszkańców Libiąza zaśpiewali wspólnie „Pije
Kuba do Jakuba”.
Impreza miała także akcenty szkolne. Medalami państwowymi za
Długoletnią Służbę nagrodzono wyróżniających się pedagogów:
złotym - byłą wiceburmistrz Libiąża Marię Siudę, a srebrnymi
Wiesławę Gwóźdź - dyrektor Zespołu Szkół w Żarkach i Bernadettę Mańkę - dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu
Stypendia Burmistrza Libiąża otrzymali z kolei najwybitniejsi uczniowie: Kacper Majewski, Julia Kasperczyk, Marta Ciuła, Karolina
Rembiecha, Irena Owsiak, Jakub Horawa, Joanna Kremer, Kacper
Szlęzak, Edyta Czulińska, Jakub Gąsiorek i Mateusz Zamarlik
Jak co roku libiążanie pokazali, że potrafią radośnie łączyć patriotyzm lokalny i narodowy, tworząc atmosferę niepowtarzalnego w
skali kraju wydarzenia, organizowanego już od 11 lat przez Libiąskie Centrum Kultury. 				
PS

Dzień pracowników oświaty

Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej obchodzono w bardzo
szczególny sposób. Na zaproszenie Miejskiego Zespołu Administracyjnego w uroczystości wzięli udział dyrektorzy, pedagodzy,
nauczyciele i pracownicy placówek edukacyjnych gminy Libiąż
oraz goście specjalni m.in. Artur Pasek Kierownik Oddziału Wychowania Przedszkolnego oraz Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Podczas części oficjalnej odznaczono nauczycieli, którzy w szczególny sposób zasłużyli się w działalności na rzecz edukacji w naszej gminie. Nagrodę Burmistrza otrzymała Halina Kuras SP 2,
Aleksandra Matysik SP 3, Renata Sroczyńska SP 3, Renata Trawicka SP 4, Magdalena Doległo ZS Żarki, Jadwiga Inglot ZS Żarki,
Lidia Płatek ZSP Gromiec, Beata Kazienko PS 1, Jolanta Baca
PS 2, Krystyna Sasom PS 4. Listy gratulacyjne z okazji otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej wręczono Lucynie
Subel SP3 oraz Bogusławowi Gucikowi ZS Żarki. W związku z
zakończeniem pełnienia obowiązków doradcy metodycznego w
placówkach oświatowych Gminy Libiąż, podziękowania otrzymała również Katarzyna Sroka.
Druga część spotkania miała wymiar artystyczny. Na deskach sceny Libiąskiego Centrum Kultury odbył się koncert operetkowy pt.
„Wspomnień czar…” w wykonaniu artystów z Gliwickiego Teatru
Muzycznego uatrakcyjniony występem baletu. W bogatym programie zawierającym fragmenty najwspanialszych operetek świata znalazły się utwory z: „Księżniczki Czardasza” E. Kalman’a,
„Pieśń Neapolitańska” V. Chiara’a, „Giuditta” Fr.Lehar’a, „Ptasznika z Tyrolu” K. Zeller’a, „Barona Cygańskiego” J. Strauss’a,
„Wesołej Wdówki” oaz pieśni tj. „Dama z portretu”, „Brunetki,
Blondynki” R. Stolz’a, czy „Time To Say Goodbye” z repertuaru
Andrea Bocelli i Sarah Brightman. W magiczny nastrój operetkowy wprowadził gości konferansjer Jacek Nowosielski, który
jednocześnie był tancerzem baletowym oraz gwiazdy Gliwickiego Teatru Muzycznego: Naira Ayvazyan i Arkadiusz Dołęga przy
akompaniamencie Adama Mazonia.
Monika Widlarz

Seniorski roczek
Z okazji pierwszej rocznicy powstania członkowie „Klubu
Seniora 50 +” działającego w strukturach Libiąskiego Centrum Kultury zorganizowali swoje pierwsze urodziny. Spotkanie było okazją do wspomnień wspólnie podjętych inicjatyw oraz dobrej zabawy. 				
PS

(fotoreportaż z Biesiady Patriotycznej - str. 15)
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- KURIER LIBIĄSKI -

Dożynki w Gromcu

Burmistrz Libiąża Jacek Latko i Starosta Janusz Szczęśniak byli
gospodarzami IV w historii dożynek powiatu chrzanowskiego. Impreza od czterech lat odbywa się naprzemiennie w każdej z gmin
ziemi chrzanowskiej. Uroczystości rozpoczął korowód kół gospodyń wiejskich, duchownych, pszczelarzy, reprezentantów organizacji społecznych i górników. Dziękczynną mszę świętą koncelebrował rodowity libiążanin - biskup Jan Zając.
Poświęconym dożynkowym chlebem częstowali przybyłych gospodarze, a tradycji dopełnił konkurs wieńca. Najwyżej oceniono ten wykonany przez KGW „Gromcaneczki”, a kolejne miejsca przyznano kolejno „Luszowiankom”, „Zagórzankom” oraz
„Kwaczalankom” i „ Płocanki”. Honory starostów dożynek pełnili
mieszkańcy Gromca Maria Oratowska z Józefem Zajasem.
Dożynkowy obrzęd przedstawiający żniwa zaprezentowali mieszkańcy Gromca wspólnie z tamtejszym kołem gospodyń wiejskich.
Po nim programy artystyczne przedstawiły pozostałe uczestniczące w imprezie zespoły śpiewacze KGW. Krakowiaka odtańczył
młodzieżowy zespół ludowy prowadzony przez instruktor LCK
Małgorzatę Hołownię. Integralną częścią dożynek był jubileusz
25-lecia libiąskiego Koła Pszczelarzy. Z tego tytułu poświęcono
sztandar organizacji, którego rodzicami chrzestnymi zostali Elżbieta Arkit (żona parlamentarzysty T. Arkita) i burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski, dokonano uroczystego wbicia gwoździa
w drzewiec sztandaru, a także odznaczeń zasłużonych działaczy
Koła.
Dodatkowymi atrakcjami był występy Zespołu Tańca Współczesnego „ Bęc” i kabaretu góralskiego „Truteń”. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Chrzanowa zaprezentowali pokaz pierwszej
pomocy. Odbył się także tradycyjny kiermasz rzemiosła wystawców z terenu powiatu chrzanowskiego. Przygotowano także konkursy dla dzieci. W rzeźbieniu w masie solnej najlepsza była Zuzia
Dudek, przed Cyprianem Pidło i Michałem Kokocińskim. Najładniej węglem rysowali Weronika Babek, Aleksandra Tyrańska i Weronika Kokocińska. W konkursie ekologicznym nagrodzono Mateusza Likusa, Karolinę Grabowską, Wiktorię Tarkę i Julię Pactwę.
IV Dożynki Powiatowe zakończyła zabawa taneczna prowadzona
przez DJ Marshalla.
Organizacją imprezy zajęły się Libiąskie Centrum Kultury i Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
PS

Żarecka Jesień

Dużo humoru, artystycznych wrażeń i smakowitych doznań
podniebienia doświadczyli uczestnicy imprezy w Żareckim
Domu Kultury. Zorganizowano ją 25 października w ramach
„Żareckiej Jesieni” - cyklu wydarzeń kulturalnych w sołectwie.
- Jest nas tak dużo, że pora pomyśleć o przeniesieniu do Żarek
Libiąskich Biesiad Patriotycznych - skwitował wysoką frekwencje na spotkaniu, kierownik miejscowego DK, Stanisław Dwornik. Podobnie jak przed rokiem, kierownikowi i pracownikom
placówki Libiąskiego Centrum Kultury udało się zmobilizować
organizacje społeczne i prywatnych przedsiębiorców do aktywnego włączenia się w przygotowanie imprezy.
Każde z działających na terenie sołectwa stowarzyszeń przygotowało smakowity poczęstunek, a firmy słodycze i produkty
spożywcze. Wśród kulinariów dominowały sprawdzone potrawy kuchni polskiej, a szczególnym zainteresowaniem cieszył
się smalec z indyka przygotowany przez Adama Dróżbika ze
Stowarzyszenia Przyjaciół „Nie bądź sam”.
O wrażenia pozasmakowe postarały się z kolei zespoły śpiewacze „Wrzos” Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów
„Przyjaźń” w Żarkach, „Zorza” SP „Nie bądź sam” i „Macierzanki” z koła gospodyń wiejskich z Żarek. Dwa ostatnie zespoły, prócz twórczości śpiewanej, całkiem udanie zaprezentowały
się także w repertuarze kabaretowym, raz po raz wzbudzając na
sali niemałe salwy śmiechu. Imprezę wzbogacił także występ
zespołu tanecznego „Bęc”, a także quiz dla najmłodszych przeprowadzony przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Kwintesencją
spotkania był solowy występ znakomitego Józefa Jochymczyka,
który zaprezentował wiązankę piosenek romskich. PS

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Libiąż ul. Makowa 2
Organizuje kursy kategorii A,B, B + E
tel. kontakt. 502 035 373

Promocja noworoczna – cena 1099 zł
Czas trwania kursu 4 tygodnie
Termin rozpoczęcia zajęć: 13.01. i 27.01.(środa)
Osoby, które rozpoczną kurs w tych dniach otrzymają gratis
całość materiałów dydaktycznych
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- KURIER LIBIĄSKI „Osiedle Górnicze – Wspólna Sprawa”

Centrum Aktywności Lokalnej, działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, realizowało projekt systemowy „Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Libiąż”. Program ten
w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest na terenie Osiedla Górniczego w Libiążu, a jego
celem jest wzrost zaangażowania mieszkańców tego terenu w
sprawy społeczności lokalnej i integracja środowiska sąsiedzkiego, wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i
odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące, wzrost zaangażowania lokalnych inicjatyw w zakresie podejmowania działań
na rzecz integracji mieszkańców przy Osiedlu Górniczym oraz
zwiększenie aktywności mieszkańców. Podsumowaniem działań
aktywizacyjnych był zorganizowany 26 września przy współpracy z Libiąskim Centrum Kultury piknik rekreacyjno-integracyjny
,,OSIEDLE GÓRNICZE – WSPÓLNA SPRAWA”.
Na uczestników czekało wiele ciekawych wydarzeń. Występy
artystyczne zaprezentowały Aleksandra Grębska i Zespół Śpiewaczy „Libiążanki” KGW. Rozstrzygnięto także konkursy na najładniejszy ogródek przyblokowy Osiedla Górniczego Górniczego
oraz plastyczny „Moja Rodzina – Moje Osiedle” dla rodzica z
dzieckiem. Dodatkowymi atrakcjami było stoisko plastyczne, stoisko malowania tatuaży, piłkarzyki stołowe, boisko do unihokeja,
dmuchana zjeżdżalnia dla najmłodszych, duże maskotki rozdające słodycze, tory przeszkód dla dorosłych i dzieci, pokaz tresury psa policyjnego, grochówka oraz sałatki owocowo-warzywne
przygotowane przez osoby uczestniczące w projekcie CAL-u, zabawa w przeciąganiu liny i „puszka z zadaniami”, plenerowa gra
w popularnego „Chińczyka”, a także wystawy prac plastycznych
lokalnych twórców i fotograficzna Miłosza Jekiela. Udane integrujące mieszkańców Osiedla Górniczego popołudnie zakończył
seans filmowy w libiąskim Ale!Kinie.

Psia wystawa
Libiąż po raz pierwszy gościł miłośników i hodowców
owczarków niemieckich. Do miasta zjechali wystawcy
z całej Polski, którzy zaprezentowali 67 psów, zarówno
owczarków krótkowłosych, jak i długowłosych.

Libiąscy hodowcy Jacek i Mateusz Szumniak byli inicjatorami zorganizowania w Libiążu I Charytatywnej Wystawy
Owczarków Niemieckich. Przy wsparciu organizacyjnym Libiąskiego Centrum Kultury, impreza odbyła się 6 września na
obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Solidarności 1980. Zwierzęta prezentowały swoje umiejętności na
tzw. „ringu”, gdzie sędzia Adam Gajos oceniał je pod kątem
ich anatomii i kondycji fizycznej. Każdy z czworonogów rywalizował o miano najlepszego psa i suki w następujących
klasach wystawowych: baby (3-6 miesięcy), szczeniąt (6-9
miesięcy), młodzików (9-12 miesięcy), młodzieży (12-18
miesięcy), juniorów (18 – 24 miesięcy) i otwartej (od 24 miesięcy).
Tytuł najlepszego psa w
tzw. „porównaniu” przyznano suce Randa z hodowli
„WALD - DINGO” Waldemara Pypłacza, zaś tytuł najlepszego psa całej wystawy
przypadł Alexowi Jacka Kapusty. Zwycięzca, wspólnie
z psem Hektorem, zaprezentowali umiejętność z zakresu
szkolenia IPO oraz PO podczas pokazu posłuszeństwa
oraz aportowania na komendę.
Podczas imprezy kwestowano na rzecz Fundacji Pro
Znakomity jubilat
Animals z Chrzanowa, która ratuje bezdomne
W tym roku swoje setne urodziny ob- zwierzęta. - Zwycięzcą był tak naprawdę każchodził mieszkaniec Libiąża Franciszek dy pies, który wziął udział w wystawie, gdyż
Szyndler. Do grona rodziny i przyjaciół za każde miejsce przyznawano okolicznościoświętujących z panem Franciszkiem we nagrody. Cała impreza przebiegała w forten okrągły jubileusz dołączył również mie pikniku niedzielnego, więc myślę, że każdy
Burmistrz Jacek Latko, który w imieniu obecny miło spędził czas – podsumował Jacek
mieszkańców złożył jubilatowi życzenia i Szumniak, właściciel owczarków z hodowli „Z
gratulacje. Pan Franciszek pracował wraz Szacht libiąskich”.
		
PS
z żoną Herminą w Południowych ZakłaOgłoszenia drobne:
dach Przemysłu Skórzanego „Bata” w Chełmku. Obecnie swój wolny czas spędza na
Przegrywanie
z kaset wideo i kaset z kamer
długich rozmowach z żoną, czytaniu książek i gazet oraz słuchaniu radia. Jak twierHi8
na
DVD.
Tel.
600 773 167, 032 6271 070
dzi, sposobem na „długowieczność” są przede wszystkim geny jak i „energia serca”.
Sprzedam
laptopy
17 i 15,4 cali z procesorami
- Każdy człowiek składa się z ciała i duszy i należy o nie zadbać w jednakowym stopniu
dwurdzeniowymi
tel. 798 967 682
– wyznaje Franciszek Szyndler, który ciału niezmiennie od lat dostarcza owsiankę,
Sprzedam
za
300
zł
sprawną kamerę miniDv
serek i nóżkę z kurczaka, natomiast duszy poleca spokój oraz czyste sumienie. SoleniCanon
tel.
600
773
167
zantowi życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu oraz nieustającej pogody ducha.
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- KURIER LIBIĄSKI Spotkanie młodzieży z libiąskimi Pszczelarzami

25 listopada Br. w Bibliotece
odbyło się spotkanie mające
na celu przybliżenie młodzieży
działalności jednej z aktywniejszych organizacji społecznych
Gminy Libiąż – Koła Pszczelarskiego. Prelekcję poprowadzili
członkowie Koła – panowie
Uwaga! Zmiana godzin otwarcia Biblioteki
Władysław Dudek oraz Józef
Głównej oraz Filii w okresie świątecznym:
Twaróg i była ona poświęcona
wybranym zagadnieniom ochrony środowiska, historii bartnictwa i pszczeBiblioteka Główna:
larstwa, znaczeniu miodu i innych produktów pszczelich. Uzupełnieniem
24 grudnia (Wigilia) – nieczynne
tych wiadomości była ciekawa wystawa dotycząca pszczelarstwa oraz 2531 grudnia (Sylwester) – od 8.00 do 16.00
lecia działalności Koła Pszczelarskiego w Libiążu, którą można oglądać w
01 stycznia (sobota)- nieczynne
libiąskiej bibliotece do końca grudnia br.
Filia Nr 1 w Żarkach:
24 grudnia (Wigilia) – nieczynne
31 grudnia (Sylwester) – nieczynne
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Przyjaźni
Filia Nr 2 w Libiążu:
Polsko – Francuskiej w Libiążu zapraszają do udziału w
23, 24 grudnia – nieczynne
konkursie plastycznym pt.: „Podróże po Francji”
28, 29 grudnia – od 10.00 do 14.00
Adresaci konkursu: Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych oraz mło30, 31 grudnia – nieczynne
dzież gimnazjalna.
Filia Nr 3 w Gromcu:
24 grudnia (Wigilia) – nieczynne, 30, 31 grudnia Cele konkursu: utrwalenie wiadomości o Francji i jej najważniejszych walorach turystycznych i kulturalnych, przygotowanie młodzieży do stałego i
– nieczynne
świadomego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie zdolności plastycznych,
Wyróżnieni
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz inspirowanie młodzieży do aktywJak co roku li- ności twórczej.
biąska biblioteka Komisja konkursowa w ocenie prac, posługując się następującymi kryteriami:
nagrodziła swoich zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, walory artystyczne, komponajlepszych mło- zycja, warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.. Jury
dych czytelników wyłoni po 3 najlepsze prace w każdej kategorii. Uczestnicy przesyłają prace inkorzystających z dywidualne, wykonane samodzielnie. Technika prac dowolna. Format prac: A
zasobów Wypoży- – 4, A – 3 lub A – 2. Prace powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autoczalni dla Dzieci i ra, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, nazwą i numerem
Młodzieży Nagrodami książkowymi wyróżnie- szkoły, z dopiskiem „konkurs PODRÓŻE PO FRANCJI”. Prace konkursowe nani zostali: Anna Bigaj, Mateusz Hurbol, Mateusz leży kierować na adres: Miejska biblioteka Publiczna w Libiążu, ul. Górnicza 11,
Kochański, Paulina Mańka, Marcel Waligóra
32-590 Libiąż lub doręczyć osobiście do Czytelni MBP w Libiążu bądź jednej z
Słodkie
upominki
otrzymali
ponadto: Filii. Termin nadsyłania prac 06.02.2010. Podsumowanie konkursu 12.02.2010.
Maciej Bigaj, Mariusz Węgrzyn, Natalia Woźniak, Adrian Woźniak, Weronika Wawrzuta,
W styczniu w bibliotece…
Monika Waligóra, Antoni Jagoda, Jakub Jago- W styczniu 2010 r. zapraszamy na wystawę zatytułowaną „Pozostał po nich
da, Daniel Mazurek, Krystian Łysak, Kamila ślad”, wypożyczoną ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz – BirkeKusiek, Marlena Nester, Szymon Latała, Bar- nau w Oświęcimiu. Scenariusz wystawy powstał na podstawie książki o tym
tosz Pawlas, Alicja Hurbol, Agnieszka Jaworska samym tytule. Pokazuje losy osób uwięzionych w bloku 11 w obozie macieOliwia Matyja
rzystym (Auschwitz I), którzy na jego ścianach, drzwiach, belkach stropo-

Galeria Mikro zaprasza…

…na wystawę obrazów malowanych na szkle
autorstwa plastyczki Doroty Martens, na co
dzień pracującej w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Autorka najczęściej
posługuje się jedną z technik witrażowych-witrochromią, ale nie tylko.
Na wystawie można zobaczyć prace
wykonane w różnych technikach.
Od kilku lat Dorota Martens organizuje własne wystawy autorskie,
a także bierze udział w wystawach
zbiorowych - także zagranicznych.
Wystawę można oglądać do końca
grudnia br.
Kurier Libiąski nr 49, 2009 r.

wych, parapetach okiennych pozostawili rysunki i napisy. Treść wielu z nich
jest często ostatnim pożegnaniem ze światem. Autor książki „Pozostał po
nich ślad” dr Adam Cyra oraz pani Stefania Kozioł – prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem będą gośćmi spotkania, które
odbędzie się w Bibliotece Głównej w Libiążu 3 lutego 2010 r.

Radosnych i spokojnych Świąt Narodzenia Pana
oraz
samych szczęśliwych dni, pełnych wszelkiego dobra
w Nowym Roku 2010
życzą
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu
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- WIEŚCI SZKOLNE -

Mikołajkowy prezent

Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół w Żarkach w dniu 3 grudnia br. w prezencie mikołajkowym otrzymali SALĘ
ZABAW wyposażoną w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.
Pierwsze zabawy małych użytkowników sali odbyły
się w obecności Mikołaja. Dzieci wykonywały ćwiczenia sprawnościowe korzystając z ciekawego toru
przeszkód, rzucały piłeczkami do Kryjówki Niespodzianek, wspinały się po siatce, rysowały na sztalugach i tworzyły teatrzyk z użyciem pacynek. Dzieci
nie zdążyły wypróbować całego sprzętu do zabawy.
Będą odkrywać jego możliwości i zastosowanie na
kolejnych spotkaniach w ramach zajęć ruchowych.
Mikołajkowe spotkanie pozostawiło u dzieci wiele
miłych i radosnych wrażeń.

Droga do wiedzy

„Z Mikołajem wzdłuż
Wisły” – taki tytuł miało przedstawienie, które
odbyło się 7 grudnia w
Szkole Podstawowej nr
4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu. Był
to pokaz umiejętności
uczniów klasy 2a, wypracowanych w wyniku realizacji I etapu Projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą
do wiedzy”. Od września odbyło się 50 godzin twórczych zajęć przygotowanych przez – wychowawcę klasy – Elżbietę Pokładnik. Lekcje
stwarzały warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, które z radością
uczestniczyły w zajęciach ucząc się poprzez zabawę. Wszelkie działania w czasie twórczych zajęć znalazły odzwierciedlenie w prezentacji efektów, na które drugoklasiści zaprosili dyrekcję szkoły, rodziców
oraz młodszych kolegów z klasy 1b wraz z wychowawcą. Pierwszaki
otrzymały prezenty od wzruszonego spacerem po Polsce św. Mikołaja,
zostały też zaproszone do wspólnej mikołajkowej zabawy. Na koniec
drugoklasiści przekazali młodszym kolegom Myszkę – maskotkę Projektu i życzyli im wspaniałych przeżyć w realizacji II etapu Projektu.

Leśne spotkanie

Zaprzyjaźnieni z naturą

Fundacja Nasza Ziemia oraz Firma Tymbark jest organizatorem programu edukacyjnego „Przyjaciele Natury”,
które pierwsza edycja dobiegła końca. W ramach programu przedszkola miały za zadanie przygotowanie szeregu
projektów, których celem było edukacja i ochrona natury.
Przedszkola otrzymywały materiały merytoryczne, scenariusze zajęć wraz z propozycjami zabaw dla dzieci. Przedszkola, które zrealizowały program, według określonych
zasad, otrzymały zaszczytny tytuł „Przyjaciel Natury”
i dodatkowe nagrody. PS nr 2 w Libiążu przystąpiło do
akcji i realizowało ponad 20 zadań tj. zbiórka makulatury
na terenie przedszkola; obchody Dnia Ziemi; organizacja
balu ekologicznego, konkurs na piosenkę lub wierszyk
– Jestem „Przyjacielem Natury”. Przedszkole uzyskało
wymaganą ilość punktów za zrealizowanie zaproponowanych działań i za to przyznano mu tytuł „Przyjaciela
Natury” potwierdzony certyfikatem. – Dziękuję wszystkim
nauczycielom, dzieciom i rodzicom za udział w realizacji
programu, jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnej
edycji - mówi koordynator akcji Jolanta Januszkiewicz.
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Liliana Armatys – leśnik
z Nadleśnictwa Chrzanów
była gościem dzieci w
szkole w Gromcu. Spotkanie odbyło się podczas
przedłużonej przerwy między lekcjami we wtorek
8 grudnia. Pani Liliana
ubrana w mundur leśnika ,
z którego, jak było widać,
jest bardzo dumna opowiadała dzieciom o tym, na czym polega praca
leśnika i oczywiście o LESIE. Swoją prelekcję ilustrowała kolorowymi planszami. Nawiązała fantastyczny kontakt ze słuchaczami, którzy
zasypywali ją szczegółowymi pytaniami, a zaproszeni do quizu na temat roślin i zwierząt naszych lasów, zgłaszali się licznie do odpowiedzi i w większości odpowiadali poprawnie. Za prawidłowe odpowiedzi
otrzymywali nagrody w postaci książek o tematyce przyrodniczej. Na
końcu spotkania Pani Lilianie wszyscy serdecznie podziękowali gromkimi brawami i stroikiem świątecznym wykonanym przez członków
Spółdzielni Uczniowskiej.

Zintegrowana
„czwórka”

Po raz siódmy w Szkole
Podstawowej Nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Libiążu odbył się
Tydzień Integracji pod
hasłem „Wesoła Twoja
twarz, gdy przyjaciela
masz”. Z tej okazji zorganizowano mnóstwo wydarzeń. Były konkursy
plastyczne i grafiki komputerowej, zawody sportowe, wystepy artytsyczne. Uwieńczeniem wysiłku uczniów był słodki poczęstunek ufundowany przez CAFE CLUB „ NATA ” oraz sklep „ WITAMINKA” .
Podsumowaniem wydarzeń była zabawa Andrzejkowa, zorganizowana
przez Samorząd Uczniowski.
Kurier Libiąski nr 49, 2009 r.

- SPORT Barbórka Cup 2009

Sześć drużyn stanęło na starcie
zorganizowanego w Libiążu
Halowego Turnieju o Puchar
Prezesa Południowego Koncernu Węglowego S.A., w
którym rywalizowali chłopcy
z rocznika 2000. W dniu 12
grudnia br. w rozgrywkach
prowadzonych systemem „każdy z każdym” uczestniczyły znane kluby:
Polonia Bytom, Górnik Zabrze, Zagłębie Sosnowiec, Hutnik Kraków,
Piast Cieszyn oraz Janina Libiąż. Gospodarze spisali się bardzo dobrze
w uznanym gronie i zajęli ostatecznie trzecie miejsce, ustępując jedynie
Polonii Bytom i Zagłębiu Sosnowiec.
- Gościem specjalnym naszego turnieju był Arkadiusz Głowacki, reprezentant Polski i kapitan Wisły Kraków. Pojawił się on na specjalne zaproszenie Szkoły Piłkarskiej Górnik Libiąż, która pod egidą firmy BMGSPORT przy okazji tego właśnie turnieju oficjalnie zainaugurowała swoją działalność – wyjaśnia współorganizator imprezy Dawid Chylaszek.
Piłkarz Wisły Kraków i Reprezentacji Polski wziął udział w ceremonii wręczenia nagród. Równie chętnie rozdawał autografy i pozował do
zdjęć ze swoimi fanami.
Reprezentanci Libiąża w swoich pojedynkach zremisowali bezbramkowo z Zagłębiem Sosnowiec i 1:1 z Hutnikiem Kraków, pokonali 3:0
Górnika Zabrze i 2:1 Piasta Cieszyn, a minimalnie musieli uznać wyższość tryumfatorów turnieju ulegając 0:1.
- Zapraszamy w nasze szeregi chłopców w wieku 7-10 lat – nawołuje
Hubert Szumniak współorganizator i trener Janiny Libiąż.

Obronili tytuł

Szesnaście reprezentacji poszczególnych oddziałów
przystąpiło w ostatni weekend listopada do zmagań
o Puchar Dyrektora Zakładu Górniczego „Janina” w
Libiążu. Tytułu zdobytego przed rokiem bronili „Ratownicy”. Mając w swoich szeregach najlepszych zawodników kategorii indywidualnych w osobach króla
strzelców Tomasza Wątroby i bramkarza Ryszarda Jacka., którego przez cały turniej udało się pokonać tylko raz, ubiegłoroczni tryumfatorzy bez trudu obronili
tytuł. W finale pokonali oni drużynę ED 2 (oddział
elektryczno – dołowy) 3:0. W meczu o trzecie miejsce
GRP 2 pokonało MSZ 3:1. Tradycyjnie przy okazji
turnieju rozgrywany jest mecz towarzyski pomiędzy
reprezentacjami samorządu Libiąża i Zakładu Górniczego „Janina” 				
PS

Piłkarzykowe zmagania

W październiku Libiąskie Centrum Kultury przeprowadziło Mistrzostwa Gminy Libiąż w Piłkarzykach Stołowych. W turnieju finałowym wystąpiły najlepsze pary z
turniejów eliminacyjnych, rozegranych wcześniej w czterech częściach gminy: sołectwach Gromiec i Żarki, a także w Libiążu oraz dzielnicy Kosówki.
Rozgrywkom towarzyszyły olbrzymie emocje, równoznaczne tym z boiska piłkarskiego, a niemal wszystkie drużyny szczególnie mobilizowały się na pojedynek z
Izabelą Skwarą i Sabiną Siemek. Jak się okazało – bezskutecznie. To właśnie panie
bezapelacyjnie tryumfowały w całej imprezie. W pojedynkach grupowych turnieju finałowego szczególnie we znaki dał się zwyciężczyniom duet Norbert Lelito i
Krzysztof Maziarz, który ograły jedną bramką. Prawdziwy kunszt pokazały jednak
w decydującej fazie turnieju. Najpierw bez straty bramki rozgromiły w półfinale duet
Jacek Kremer – Marcin Franaszek, a w finale imprezy ich przeciwników Jacka Latkę z Dominikiem Piwowarczykiem stać było
tylko na honorowe trafienie. W meczu o trzecie miejsce Norbert Lelito i Krzysztof Maziarz po zaciętym pojedynku pokonali
Jacka Kremera i Marcina Franaszka. Paniom przypadł w udziale zaszczytny tytuł Mistrzyń Gminy Libiąż. Czołowe trzy duety
PS
otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez LCK. 					

Nie ma mocnych na „trójkę”!!

Już od lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu osiągają niemałe sukcesy w
sprawnościowych zawodach gier i zabaw sportowych. Jak się okazało w tym roku poprzeczkę wyżej postawili im przeciwnicy na szczeblu gminnym, niż w samym finale wojewódzkim! Libiąski etap turnieju Gier i Zabaw „Puchar 5 Milionów” w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej rozegrano 14 listopada w libiąskiej hali sportowej. Organizatorem
zmagań tradycyjnie już był Zarząd Miejsko-Gminny Szkolnego Związku Sportowego
oraz LCK. W zawodach wystartowały reprezentacje 5 szkół podstawowych gminy Libiąż.
Ponad 200 zawodników klas II-V tradycyjnie rywalizowało przy ogłuszającym dopingu
zgromadzonych na trybunach kibicujących swoim drużynom rówieśników, nauczycieli i
rodziców. Po 9 konkurencjach literowali uczniowie SP nr 3, tylko o punkt wyprzedzając
„czwórkę” i o cztery reprezentantów SP nr 2. Cztery ostatnie konkurencje zdecydowały ostatecznie o końcowych wynikach. Zwyciężyło SP 3
– 53 pkt., przed SP 4 – 48 pkt., SP 2 – 39 pkt., ZSP Gromiec – 24 pkt.i ZS Żarki – 16 pkt. O tym jak wysoki poziom miał libiąski etap imprezy
przekonali się przede wszystkim zawodnicy SP nr 1 z Chrzanowa, SP nr 9 z Olkusza, SP nr 8 z Trzebini, którym przyszło 21 listopada rywalizować z reprezentantami SP nr 3 w Libiążu. Zawodnicy „trójki” nie pozostawili złudzeń przeciwnikom, wygrywając 11 spośród 12 konkurencji!
Ostatecznie SP3 zdobyła 46 pkt. SP9 Olkusz -35 pkt. SP8 Trzebinia-25 pkt. SP1 Chrzanów-14 pkt.  
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www.lck-libiaz.pl

ART- TALENT 2010 Straszny Dom Kultury
Libiąskie Centrum Kultury oraz Amatorski Ruch Artystyczny„KANON” zapraszają do udziału w Ogólnopolskim
Konkursie Młodych Artystów Nieprofesjonalnych. Jest on cyklicznym, corocznym przeglądem twórczej pracy
młodzieży, adresowanym do osób w
wieku od 14 do 26 lat. Cele imprezy
to wymiana doświadczeń, rozwijanie
wrażliwości artystycznej oraz promocja
młodych artystów, a także konfrontacja upodobań ich sposobu pojmowania
świata. Najbliższa edycja konkursu zostanie wzbogacona o taniec! Prace plastyczne należy dostarczyć do LCK wraz
ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 15 lutego 2010r. Eliminacje taneczne odbędą się 27 lutego
2010r. w godz. od 16:00-22:00. Zgłoszenia solistów w formie pisemnej lub
e-mail należy przesłać do dnia 15 lutego 2010r. na adres : Libiąskie Centrum
Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż,
tel. (0-32) 62-71-262, e-mail: jacekflash@tlen.pl . Gala Finałowa „Art.Talentu 2010” odbędzie się 28 lutego
2010r. o godz.16.00 w Sali widowiskowej i Galerii LCK, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie
atrakcyjnych nagród rzeczowych oraz
wernisaż wystawy i warsztaty plastyczne dla uczestników konkursu. Regulamin konkursu dostępny w LCK i na
stronie www.lck.libiaz.pl
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Wydawca: Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż,
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Niecodzienne emocje przeżyli w sobotę 31
października widzowie seansu filmowego w
Libiąskim Centrum Kultury. Po zakupie biletu
czekał ich jeszcze nie lada wyczyn dotarcia do
sali kinowej specjalnie przygotowanym przez
instruktorów LCK labiryntem strachu, gdzie
iście horrorową atmosferę podkreślały specjalne scenografie, wyświetlane fragmenty filmów
grozy, odpowiednia muzyka oraz ucharakteryzowani instruktorzy w maskach. Pomysł ścieżki
strachu zaułkami LCK to pomysł Marcina Franaszka i Moniki Widlarz.
- Labirynt powstawał etapami. Uczestnicy Halloween w LCK najpierw usłyszeli przerażające
dźwięki piosenki Samara’s Song. Dalej czekała ciemność i powiewy wiatru. Potem długi korytarz na końcu którego leżało pół tułowia ludzkiej postaci . Za kolejnymi drzwiami straszył inny
potwór oraz wyświetlano fragmenty przerażającego filmu „Ring” – relacjonuje M. Franaszek.
Schody w dół prowadziły do piwnicy. Wpadając w rozwieszone pajęczyny uczestnicy imprezy
trafiali na grób i długi korytarz z czerwonym światłem. Ich przerażenie potęgowała wytwarzana mgła i wyłaniająca się z niej postać. W ostatnim pomieszczeniu straszył szumiący telewizor
i dzwoniący telefon.
- Nie wzorowaliśmy się na jednym filmie, wykorzystaliśmy kilka motywów znanych z horrorów,
ale przede wszystkim własne pomysły. Efekt był taki, że w strach ogarniał nawet na pozór
odważnych młodych chłopaków – komentuje M. Widlarz.
PS

„Dno” w LCK

Mają na koncie wiele nagród i wyróżnień, są znani
przede wszystkim z telewizji, a 6 listopada bawili
do łez publiczność w Libiąskim Centrum Kultury.
Kabaret „Dno” z Dąbrowy Górniczej w składzie
Tomasz Sobieraj, Jarosław Cyba, Adam Mrozowicz
i Wojciech Stala to bez wątpienia mistrzowie scenografii, których pomysłowość nie zna granic. Od lat
zaskakują wyszukanym pomysłem, nietuzinkowymi rozwiązaniami, a przede wszystkim formą popartą rekwizytem, kostiumem, choreografią i bogatą
ścieżką dźwiękową. Inspirują się wszystkim co ciekawe, nowatorskie i jeszcze nie prezentowane w kabarecie. Ich filozofią jest robienie skeczy oryginalnych, szalonych, wymagających dużo
pracy i zapału. W Libiążu przedstawili zarówno znane, jak i nowe skecze, w tym także specjalny
autobiograficzny o początkach ich kariery. Było to drugi w tym roku wieczór kabaretowy w
Libiążu. W marcu, za sprawą LCK wystąpił kabaret „Łowcy.B”.
PS

„Ecomove”

Po raz pierwszy Libiąskie Centrum
Kultury przystąpiło do Regionalnego
Konkursu Grantowego „Równać Szanse”
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
administrowanego
przez
PolskoAmerykańską Fundację Wolności. W
dziewiątej edycji programu wzięło udział 604 organizacje, z których 102 otrzymały dotacje.
Projekt LCK „EcoMove” znalazł się wśród 7 wybranych z województwa małopolskiego.
Zadaniem programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Projekt „EcoMove” skierowany jest
do osób w wieku szkolnym (13 – 19 lat), zainteresowanych tematyką filmową i udziałem w
przedsięwzięciu o tematyce ekologicznej. Do udziału w projekcie zostanie zaproszona (poprzez
list intencyjny) m.in. grupa osób z miejscowych kół zainteresowań pozaszkolnych oraz
uczniowie szkół gimnazjalnych i liceum. W wyniku rozmowy wstępnej zostanie wyłonionych
20 kandydatów. Zainteresowani wezmą udział w warsztatach i wykładach (produkcja filmu
– spotkania z profesjonalnym wykładowcą z doświadczeniem operatora filmowego) oraz
wykładach o tematyce ekologicznej w ujęciu społecznym. Istotną pomocą w warsztatach
będzie zaplanowana wizyta w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej w Łodzi,
gdzie odbędzie się zwiedzanie oraz projekcja etiud studenckich. Uczestnicy wezmą udział
w konkursie, w którym wyłoniony zostanie twórca najlepszego filmu powstałego podczas
realizacji „EcoMove”. Akcja informacyjno-promocyjna rozpocznie się na początku 2010 r.
Wówczas wszyscy zainteresowani uzyskają niezbędne informacje o możliwości przystąpienia
do projektu „EcoMove” oraz otrzymają pełny harmonogram zajęć. Podsumowaniem projektu
będzie przegląd filmów, który odbędzie się w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Przedstawień
Ekologicznych „Eko –Wiosna” zaplanowany na 21 maj 2010r.
MW
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11 Libiąska Biesiada Patriotyczna

Biesiadowanie poprzedził koncert Orkiestry ZG Janina

Flaga Polski powędrowała
na maszt przy wtórze Mazurka Dąbrowskiego

Najlepsi uczniowie w gminie otrzymali stypendia Burmistrza

Goście z parlamentu i samorządu wojewódzkiego życzyli pomyślności Libiążowi
i jego mieszkańcom

Wyróżniono jedyną w Libiążu rodzinę zastępczą

Skeczem kabaretowym bawili
członkowie grupy teatralnej „Pióro”

„Uśmiech Libiąża” otrzymał
Rodzinny Dom Dziecka

Czterdziestolatkowie zaśpiewali rówieśnikowi Libiążowi
popularne „Czterdzieści lat minęło…”

Była Wiceburmistrz Maria Siuda
otrzymała medal Prezydenta RP

Imprezę „rozkręcali”
gospodarz i zaproszenie goście

Chór intonował, a dalej śpiewali już wszyscy…
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...aż nogi same wyrwały na parkiet....

15 czek na
Najlepsi tancerze otrzymali
pokaźną sumę 10.000……kalorii…

Libiąż, ul. Słowackiego 3 c
Zapraszamy m.in. na:
- pizze
- naleśniki
- kebab i lahmacun
- lody, desery
- gofry
- rurki z bitą śmietaną
- ciasto domowe
- piwo i drinki
- oryginalne przekąski

Zamówienie na telefon:
0-32 624 20 15
Wszystkim Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszej Firmy
składamy życzenia
Spokojnych i Radosnych Świat Bożego Narodzenia
oraz Pomyślności i Sukcesów
w Nowym Roku
Ryszard
16 Jonkisz, Aleksander Wierzba
oraz pracowicy
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