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DZIEŃ KOBIET 2016

Spektakl “Echa Miłości Wspomnienie o Annie German”

Konkurs balonowy w Kosówkach

Pokaz mody w Żarkach

Dzień Kobiet w Żarkach
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Dzień Kobiet w Kosówkach

Zabawa z miotłą w Kosówkach

W Żarkach nie zabrakło Lajkonika

KURIER LIBIĄSKI MARZEC 2016

Szanowni Czytelnicy,
przed Wami marcowy numer
„Kuriera Libiąskiego”. W nim
relacje z tego co
ostatnio działo się
w naszej gminie,
czyli m.in.: Dnia
Kobiet, komediowego występu ak-

torów z Alwerni, starcia szachistów z Małopolski i Śląska.
Można się także dowiedzieć,
jakie dodatkowe inwestycje
będą realizowane w mieście
i libiąskich
sołectwach w
kolejnych miesiącach. Zamieszczamy wizualizacje świetlicy
środowiskowej, hali sportowej i otoczenia biblioteki

Wiosna
Piszę do ciebie wiosno,
bo tęsknie od paru dni.
Patrzę przez okno
Jesteś tęsknotą…
Te noce gwieździste
pełne zapachu bzu.
Ranki rosą usłane
w promieniach słońca
mleko podane..
Piszę, bo nie wiem gdzie jesteś
Czy lepsze masz miejsce
od mego serca,
od mego uśmiechu
i ciepłych słów?
Piszę bo tak mi smutno.
Wiec proszę przyjdź.
Pewnie już takich listów
Wiele dostałaś.
I nie mam cię czym zachęcić.
Lecz jedno słowo mam w głowie
Ale jak przyjdziesz to ci opowiem.
Bogusława Chwierut

Wnioski w do programu
Rodzina 500+
będą przyjmowane od 01.04.2016 r.
w Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział
Świadczeń Rodzinnych (poziom -1, pokoje nr 3 i 15 od poniedziałku do piatku
w godz. od 7 do 17) oraz w punktach:
• w Żarkach, ul. Olszynka 1 (Sołtysówka)
we wtorki w godz. od 7 do 15
• w Gromcu, ul. Traugutta 1 (Dom Gromadzki - pomieszczenie sołtysa) w
czwartki w godz. od 7 do 15.

po modernizacji. Pokazujemy
przesłane przez dzieci kartki
z życzeniami na świąteczny
konkurs. Dla kreatywnych jest
okazja do zdobycia biletów do
kina. Tradycyjnie, mamy propozycje kulinarne i książkowe
oraz ciekawostki historyczne.
Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych mieszkańcom

Libiąża, Żarek i Gromca redakcja Kuriera Libiąskiego i pracownicy Libiąskiego Centrum
Kultury życzą świąt spokojnych, rodzinnych i radosnych
oraz, zgodnie z tradycją,
mokrego Śmigusa Dyngusa.
Zapraszamy do lektury.

Od początku kwietnia mieszkańcy mogą składać wnioski o pomoc z nowego rządowego programu.

Rodzina 500+ w Libiążu
W piątek, 1 kwietnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu rozpocznie przyjmowanie podań do programu Rodzina 500+. To
rządowa akcja umożliwiająca rodzicom otrzymywanie 500 zł pomocy na drugie i każde kolejne dziecko (a w określonych przypadkach, także na pierwsze) miesięcznie.
Do uruchomienia programu pracownicy OPS przygotowywali się od kilku miesięcy. Konieczne były m.in. szkolenia.
- Wnioski można składać od godziny 7 do 17. Dodatkowo uruchamiamy punkty w obu
sołectwach, gdzie jeden dzień w tygodniu dyżurować będzie nasz pracownik – informuje
Sylwia Paleczny, szefowa OPS w Libiążu. Osoby mające pytania zachęca do sprawdzenia strony internetowej www.ops.libiaz.pl.

Rodzina 500+ w pigułce:
* świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu
dziecka
* świadczenie przysługuje osobom na dziecko do ukończenia 18 roku życia,
w wysokości 500 zł na dziecko w rodzinie
* świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł oraz jeżeli członkiem rodziny
jest dziecko niepełnosprawne a dochód rodziny nie przekracza 1200 zł
* gdy w rodzinie z dwójką dzieci jedno ukończy 18 lat, świadczenie będzie
przysługiwało na młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe
* pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończy się
30 września 2017 r.
* ustalenie prawa do świadczenia i wypłat następuje na wniosek

Świadczenie nie przysługuje, gdy:
* dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
* dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
lub w pieczy zastępczej
* pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na
własne dziecko
* członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym
charakterze

Dodatkowe informacje można uzyskać:
www.ops.libiaz.pl, e-mail: swiadczenia@libiaz.pl oraz pod numerem
telefonu: 32 627-50-31 i 32 627-78-25
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Nowe oblicze biblioteki
Siedziba libiąskiej książnicy otrzyma nową elewację. Przy budynku powstanie też większy parking.
W ubiegłym roku zakończyła
się
modernizacja
wnętrz
siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Libiążu. Objęła
odnowienie sal i wymianę ich
wyposażenia. Nowy sprzęt
pojawił się m.in. w pracowni
komputerowej i czytelniach.
Na ten rok gmina zaplanowała
zakończenie kompleksowego
remontu MBP.
- Porozumieliśmy się ze

wspólnota
mieszkaniową
Gwarek. Budynek przejdzie
termomodernizację, otrzyma
też nową elewację. Chcemy też
zmienić otoczenie biblioteki.
Zostanie ono przebudowane,
powstanie tam funkcjonalny parking – mówi burmistrz
Jacek Latko. W sumie obie
inwestycje mają kosztować
ponad 250 tys. zł.

Wizualizacja zagospodarowania
terenu przy MBP

Młodzi mieli pytania
Uczniowie gimnazjum nr 1 uczestniczyli w innej niż zwykle lekcji wiedzy o społeczeństwie. Miejscem zajęć był libiąski urząd
miejski.
Młodzież odwiedziła magistrat
i spotkała się z burmistrzem
w ostatnich dniach lutego.
Tematem przewodnim spotkania było funkcjonowanie
samorządu terytorialnego. Szef
gminy przedstawił gimnazjalistom przebieg i zasady wyborów
na burmistrza oraz do rady miejskiej. Uczniowie dowiedzieli
się jak funkcjonuje i jakie role
pełni samorząd terytorialny i na
przykład, jak wygląda codzienny dzień w pracy burmistrza. .
- Pojawiały się pytania

o sprawy, które młodych
dotyczą: remonty dróg tam
gdzie mieszkają i funkcjonowanie szkół w których się uczą
– mówi burmistrz Jacek Latko.
Młodzi usłyszeli o zaplanowanych na ten rok gminnych inwestycjach. Gospodarz spotkania zachęcał ich do włączania
się w tworzenie budżetu m.in.
przez uzupełnianie ankiet, w
których mogą zgłaszać swoje
propozycje.
- Sugestie młodych są bardzo
istotne. To dla mnie ważne, aby

uczestniczyli w życiu gminy, bo
ich wskazówki są bardzo cenne

Z myślą o maluchach i rodzicach
Działalność rozpoczyna pierwszy żłobek w gminie Libiąż. Do
przyjęcia dzieci przygotowuje się kolejna taka placówka.

Niepubliczny Żłobek Huptysie
powstał przy os. Flagówka, w
budynku dawnego PEWEKSu. W połowie marca został
wpisany do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych, a w ostatnich dniach rozpoczął funkcjonowanie. Placówka może
przyjąć 15 maluchów w wieku
4

od 20 tygodni do trzech lat (w
wyjątkowych sytuacjach, np.
przy braku miejsc w przedszkolu – do czterech lat).
- Godziny otwarcia dostosujemy do potrzeb rodziców. Swoje
pociechy mogą u nas zostawić
na osiem lub dziesięć godzin
dziennie – informuje Karolina Arkit, współwłaścicielka
placówki.
Dziećmi
będą
zajmować się trzy opiekunki
z odpowiednimi kwalifikacjami. Podopieczni żłobka będą
mieli zapewnione wyżywienie i
zajęcia ogólnorozwojowe, a dodatkowo muzyczno-rytmiczne i
z języka angielskiego. Huptysie
planują współpracę z psycholo-

giem, dietetykiem, logopedą
i fizjoterapeutą.
Wiele wskazuje, że opisywany żłobek nie będzie jedyną
placówką tego typu w Libiążu,
bowiem do otwarcia przygotowuje się również Niepubliczny Żłobek Smyki.
W 2014 roku libiąski
samorząd podjął uchwałę
umożliwiającą dotowanie
pobytu dzieci w żłobkach
i klubach dziecięcych. W ten
sposób rodzice nie muszą
ponosić całości kosztów
pobytu dzieci w tego typu
placówkach.

– mówi burmistrz Libiąża Jacek
Latko.

Bezpłatne
dyżury prawne
w Libiążu
Godziny otwarcia
punktu:
Miejska Biblioteka
Publiczna w Libiążu,
ul. Górnicza 11:
poniedziałki, środy, piątki
w godz. 14 – 18,
wtorki, czwartki w godz.
9 – 13
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Najważniejsze zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w budżecie przez Radę Miejska w Libiążu
w dniu 29 lutego 2016 roku:
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie
1 Maja i Górniczej - głównych ulic miasta Libiąża
- Etap II - Budowa parkingu przy ul. Jaworowej w
Libiążu – koszt 270.000 zł,
Przebudowa ulic Gawędziarzy i Ikara w Żarkach
– koszt 260.000 zł,
Przebudowa ulic Chopina i Moniuszki w Gromcu
- koszt 250.000 zł,
Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy
Libiąż – 225.000 zł
Zagospodarowanie terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu przy ul. Górniczej 11
– koszt 150.000 zł,
Budowa drogi dojazdowej do działek przy
ul. Wspólnej w Libiążu - koszt 148.000 zł,
Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku
Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka
Komunalna” w Chrzanowie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Gospodarka wodna
w Chrzanowie - etap II - część 2” – koszt 129.000 zł
Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
na zadania pn.: „Termomodernizacja wydzielonej
części budynku przy ul. Górniczej 11 w Libiążu
zajmowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną”
– koszt 93.500 zł,
Modernizacja windy w budynku komunalnym przy
ul. 9 Maja w Libiążu (MCM) – koszt 85.000 zł,
Dofinansowanie do wymiany przez mieszkańców
kotłów i pieców węglowych na niskoemisyjne
źródła ogrzewania – koszt 50.000 zł.
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
miasta – koszt 20.000 zł,
Przebudowa ul. Krętej w Libiążu – koszt 20.000 zł,
Siłownia na powietrzu przy ul. Wilczej – koszt
20.000 zł,

Wydatki budżetowe: 58.876.702,01 zł
Wydatki inwestycyjne: 5.981.875 zł
to ponad 10% wydatków ogółem

W budynku MCM
zmodernizowana
zostanie winda

O pierwszych zmianach w budżecie
na 2016 r. i ich charakterze z burmistrzem Jackiem Latko rozmawia
Kurier Libiąski.
Kurier Libiąski: - Końcem lutego
libiąscy radni przyjęli uchwałę o dość
istotnych zmianach w budżecie na
2016 r.
Jacek Latko: - Budżet na 2016 r. celowo uchwalaliśmy w grudniu roku
ubiegłego, aby dla części zadań inwestycyjnych można było jak najwcześniej
rozpocząć przetargi. Informowałem również mieszkańców, także za
pośrednictwem „Kuriera Libiąskiego”, iż nie jest to ostatnie zdanie jeśli
chodzi o inwestycje. Planowaliśmy bowiem w lutym br. dokonać podziału
wolnych środków z wypracowanej nadwyżki budżetowej za ubiegły rok na
kolejne wyczekiwane zadania.
Jakiej wielkości środki zostały rozdysponowane?
- To około 2,5 mln zł. Po lutowych zmianach w budżecie - ogólna wartość
wydatków na inwestycje wynosi prawie 6 mln zł, czyli 10 % planowanych
wydatków.
Jakie korzyści przyniesie korekta budżetu Mieszkańcom Gminy?
- W pierwszej kolejności dalsze inwestycje w drogi i parkingi, czyli: wykonanie parkingu przy ul. Jaworowej, przebudowę ulicy Krętej, Gawędziarzy
i Ikara w Żarkach, ciągu ulic Chopina i Moniuszki w Gromcu, remont ul.
Piaskowej i przy Torze w Libiążu, budowę drogi dojazdowej do terenów
budownictwa jednorodzinnego przy ul. Wspólnej, a także wykonanie koncepcji zjazdu z drogi wojewódzkiej do terenów inwestycyjnych na os.
Flagówka. Wraz z inwestycjami drogowymi planujemy dobudowy punktów świetlnych w ul. Kolorowej, Tęczowej, Myśliwskiej w Libiążu oraz
Poległych i Śniadeckiego w Żarkach.
Co poza drogami i parkingami?
- Celem poprawy bezpieczeństwa dołożyliśmy środków na rozbudowę
systemu monitoringu wizyjnego. Modernizacji doczeka się winda w przychodni zdrowia w Libiążu, a siłowania na świeżym powietrzu ucieszy zapewne mieszkańców ul. Wilczej. Zagospodarowany zostanie teren przy
miejskiej bibliotece publicznej tak, aby mieszkańcy mogli tam bezpiecznie
parkować, biblioteka pozyska również nową elewację. Chciałbym, aby po
modernizacji świetlicy środowiskowej, która również ma siedzibę w budynku przy ul. Górniczej powstała tam kolejna wizytówka miasta.
Plany na najbliższe miesiące?
- Czekamy na rozstrzygnięcia przetargów, czy przyniosą one oszczędności.
Jeśli tak, myślę, że na wysokości maja, czerwca będziemy zastanawiali się
nad wprowadzeniem kolejnych zmian w budżecie na 2016 r. Pełną parą
przygotowujemy się do uruchomienia programu 500+ oraz przyjęcia ponad 2000 pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży.

Kolejna siłownia na świeżym powietrzu
powstanie przy ul. Wilczej
5
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Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół w Libiążu absolwentom kolejnych roczników kojarzy się nierozłącznie z postacią
pani profesor Leokadii Czaplickiej. Panuje przekonanie, że po przebrnięciu przez kurs libiąskiego „elektronika” studiowanie
kierunków technicznych to błahostka. Pani Czaplicka wraz z panem Stanisławem Gucikiem tworzą nauczycielski zespół przedmiotowy, którego największym sukcesem jest wieloletnie utrzymywanie wyniku egzaminów zawodowych na poziomie daleko
przewyższającym średnią małopolską i ogólnopolską.

Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół w Libiążu
– szeroki wachlarz możliwości
Kurier Libiąski: Profil elektroniczny zaliczany jest do
trudniejszych
kierunków
kształcenia. Jakie możliwości
daje absolwentom uzyskanie
dyplomu technika elektronika?
Leokadia Czaplicka:
Ukończenie technikum elektronicznego w obecnych
czasach
daje
możliwość
podjęcia pracy we wszystkich gałęziach przemysłu, w
branży usługowej i handlowej.
Zdobyte umiejętności można
wykorzystać w prowadzeniu
własnej działalności gospodarczej związanej z serwisem,
montażem, konserwacją, uruchamianiem i programowaniem
urządzeń
elektronicznych.
Absolwenci często decydują
się na studiowanie kierunków
technicznych,
nie
tylko
o specjalizacji elektronicznej.
Możliwości są nieograniczone.
Czy mogłaby Pani opowiedzieć o karierze zawodowej
absolwentów technikum elektronicznego?

Nasi absolwenci, a jest to już
kilkanaście roczników, pracują
głównie w przemyśle, handlu,
prowadzą własne firmy, są programistami. Wielu ukończyło
studia techniczne na różnych
kierunkach. Zdarzali się również
tacy, którzy zdecydowali się na
całkowitą zmianę swojej drogi
kształcenia, wybierając kierunki humanistyczne lub ekonomiczne. Dwaj absolwenci
są księżmi. Wybory życiowe
bywają więc bardzo różne. Kilka osób odniosło duże sukcesy
zawodowe.
Wyniki z egzaminu zawodowego w technikum elektronicznym, pomimo kolejnych zmian jego formuły,
od wielu lat sytuują się na
wyższym poziomie niż średnia
małopolska i ogólnopolska. To
ogromny sukces Pani zespołu
przedmiotowego. Jaka jest na
niego recepta?
Recepta na sukces ucznia jest
prosta - systematyczna nauka.
Poza tym umiejętność analizy
i logicznego myślenia. Ważne

jest również pamięciowe opanowanie wiadomości w takim
stopniu, żeby w warunkach
dużego stresu, czyli np. podczas zdawania egzaminu,
poradzić sobie z rozwiązaniem
problemu.
Niezbędnym
uzupełnieniem nauki teoretycznej są ćwiczenia praktyczne.
Podczas zajęć w pracowni
uczniowie mogą sprawdzić i
potwierdzić swoje wiadomości
i umiejętności.
W ubiegłym roku zmodernizowano szkolne pracownie
elektroniczne.
Zakupiono
profesjonalny sprzęt, którego
łączna wartość przekracza
kwotę 600 000 zł. W jaki
sposób inwestycja przekłada
się na jakość kształcenia?
Nowa
pracownia
została
wyposażona
w
przyrządy
i narzędzia określone w nowej
podstawie programowej oraz w
wymaganiach egzaminacyjnych
dla kwalifikacji elektronicznych E.6 i E.20.Uczniowie
zdają egzaminy praktyczne na
stanowiskach egzaminacyjnych,

Zajęcia w pracowni elektronicznej pod czujnym okiem pani
profesor Leokadii Czaplickiej
6

które muszą spełniać wymagania określone przez Centralną
Komisję
Egzaminacyjną.
Przygotowanie do egzaminu
wymaga również praktycznych
ćwiczeń. Mamy możliwości ich
realizacji. W czerwcu ubiegłego
roku odbył się pierwszy egzamin
w nowej formule i zdali go
wszyscy uczniowie, osiągając
świetne wyniki.
W środowisku szkolnym
znana jest Pani również jako
pasjonatka historii i literatury pięknej. Konkretne fascynacje w tej dziedzinie?
Panuje pogląd, że nauczyciel
poza swoją dziedziną nie ma innych zainteresowań. A przecież
większość z nas ma różne pasje, niekoniecznie związane z
nauczanym przedmiotem. Mnie
szczególnie interesuje postać
Marszałka Piłsudskiego, okres
I wojny światowej i dwudziestolecie 1918-1939. Fascynuje
również historia kresów. Z literatury pięknej lubię biografie,
wspomnienia oraz opowiadania
J. Iwaszkiewicza i I. Bunina.
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Po II wojnie światowej Libiąż nieustannie zmieniał swoje oblicze. I o ile przed wojną za postęp cywilizacyjny
uznać można było utwardzenie głównych traktów tłuczniem dolomitowym, o tyle w okresie powojennym
nawet boczne uliczki nie tylko utwardzano, ale pokrywano nawet nawierzchnią bitumiczną.

Z libiąskiego albumu... - spacer gminnymi ulicami

Z

e wspomnień tych mieszkańców Libiąża, którzy
pamiętają okres przed i zaraz
po wojnie, wyłania się zdecydowanie niekorzystny obraz
ówczesnej infrastruktury drogowej. Przywołują oni z pamięci tumany kurzu nad drogami w okresie suszy i błotne
grzęzawiska w dżdżystym
okresie wiosenno - jesiennym.
Do tego wyboje, nierówności,
brak przepustów pod drogami,
nie wspominając o oświetleniu
ulicznym.
Stąd przez kolejne dziesięciolecia na libiąskich ulicach wykonano ogrom pracy. Warto
jednak nadmienić, że do wielu
z tych inwestycji - szczególnie na drogach mniej uczęsz-

czanych - doszło przy dużym
nakładzie pracy mieszkańców,
w ramach tzw. „czynów społecznych”. System był prosty:
władze gromadzkie, osiedlowe, a potem miejsko - gminne
gwarantowały budulec, miejscowe przedsiębiorstwa oferowały transport, zaś zainteresowani mieszkańcy deklarowali
dniówki do przepracowania.
W tym numerze prezentujemy
zdjęcia bocznych ulic w przedziale czasowym 1969 - 79, a
czytelnikom proponujemy porównanie obrazu sprzed około
40 lat z widokiem współczesnym. Warto również zwrócić
uwagę na otoczenie: zabudowę
mieszkaniową, ogrodzenia, roślinność.
Ul. Orkana w Kosówkach pod koniec lat 60. minionego
wieku. Wtedy jeszcze wąska i wysypana tłuczniem, za kilka
lat stanie się główną drogą dojazdową do Upadowej.

Ul. Świerkowa w Budzowach w 1979 r. utwardzana
tłuczniem dolomitowym. Wykorzystywanie tłucznia
do budowy dróg w naturalny sposób wynikało z faktu
funkcjonowania na terenie Libiąża kamieniołomu
pozyskującego ten surowiec.

Ul. Olszynka w Żarkach w 1979 r.

Utwardzanie tłuczniem powiatowej dziś ulicy Waryńskiego w Budzowach. Stan na rok 1979.
Nowy asfalt na ul. Polnej na Moczydle w 1979 r.

oprac. Łukasz Płatek, zdj. A. Chylaszek, Kronika Kopalni „Janina”.
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Dodatkowe patrole
Od początku przyszłego miesiąca policjantów na ulicach gminy Libiąż zobaczymy częściej.
Policja jest utrzymywana
z budżetu państwa. Samorządy
mogą jednak wspierać działania
stróżów prawa np. przez pomoc
w zakupie sprzętu lub przekazanie pieniędzy na dodatkowe,
płatne patrole (realizowane
przez funkcjonariuszy w czasie wolnym od pracy). Libiąż
korzysta z tych możliwości.
Co roku opłaca dodatkowe patrole.
- W tym roku przekażemy
na ten cel 30 tysięcy złotych
– informuje Jarosław Łabęcki,
zastępca burmistrza Libiąża.
Częstszej obecności policjantów na terenie gminy
można spodziewać się w
okresie od kwietnia do listopada. W większości będą to
patrole piesze. Funkcjonariusze
pojawią się tam, gdzie mieszka

najwięcej osób (na osiedlach, w
centrum miasta) i w miejscach,
gdzie często mieszkańcy się
zbierają. Dotyczy to Libiąża,

- Co miesiąc spotykamy się
z radnymi oraz szefostwem
policji i uzgadniamy, gdzie
powinny zostać skierowane

J. Łabęcki z raportami z patroli
Żarek i Gromca. Nie będą to
jednak lokalizacje wybierane
przypadkowo.

dodatkowe służby. Często
pojawiają się pytania, jak patrole są rozliczane. Na koniec

każdego miesiąca otrzymuję
szczegółowy protokół. Są w
nim informacje, gdzie funkcjonariusze byli, ile kontroli
przeprowadzili, ile osób wylegitymowali, liczba nałożonych
pouczeń i mandatów – wyjaśnia
Jarosław Łabęcki. Jednak jego
zdaniem raporty nie oddają
całości pozytywów płynących
ze zwiększonej obecności mundurowych na ulicach.
- Są też korzyści, których nie
można zmierzyć, nie ma ich w
statystykach. Dostaje sygnały
od mieszkańców, że ludzie widzą
mundur i mają świadomość, że
ktoś czuwa, pilnuje porządku.
Z pewnością są też przypadki,
kiedy obecność policji działa
prewencyjnie
i
zniechęca
niektórych do łamania prawa
– uważa wiceburmistrz.

Po remoncie zrobi się kolorowo i domowo
Wkrótce spędzanie czasu w libiąskiej świetlicy środowiskowej stanie się dla dzieci przyjemniejsze. Na odnowienie pomieszczeń
placówki samorząd chce przeznaczyć 160 tysięcy złotych.
- W świetlicy przebywają dzieci, które wymagają szczególnej
opieki i troski z naszej strony.
Chcemy, aby w środku było
nowocześnie, kolorowo i przytulnie, by czuły się jak w domu
– mówi burmistrz Jacek Latko.
W tegorocznym budżecie
jest 160 tys. zł na remont
placówki. Obejmie on wymianę
wykładzin podłogowych w ko-

rytarzu, gdzie powstanie także
podwieszany sufit.
Nowe
płytki podłogowe i ścienne,
a także wyposażenie pojawi
się w kuchni i jadalni. Robotnicy odnowią także toalety i
pomalują wszystkie pomieszczenia.
Planowany
termin
zakończenia robót to sierpień
tego roku.

Wizualizacja wnętrza świetlicy po remoncie

Wizualizacja kuchni świetlicy po remoncie
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Co się będzie działo.
Jakich wydarzeń
warto nie przegapić
w najbliższych tygodniach?

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych

Libiąż pamięta o bohaterach

Młodzież gimnazjalna oraz
mieszkańcy w piątek 26 lutego uczestniczyli w Libiąskim
Centrum Kultury w prelekcji
pracownika Instytutu Pamięci
Narodowej
w
Krakowie
dotyczącej powojennej historii
związanej z żołnierzami Armii
Krajowej. Zebrani zobaczyli
dwa filmy dokumentalne: „My
ogniowe dzieci” i „Uskok” ze
zbiorów IPN. Obejrzeli także
okolicznościową
wystawę.
Dzień później, podczas sobotniego pikniku militarnego
na
targowisku
miejskim
każdy mógł obejrzeć wystawę
poświęconą historii Żołnierzy
Wyklętych oraz militaria ze
zbiorów libiąskich pasjonatów
historii II wojny światowej.
Gimnazjaliści z Libiąża zostali zaproszeni do udziału
w wydarzeniach, które poprzez
zabawę i rywalizację przybliżały ten pasjonujący, ale i niełatwy
fragment historii naszego kra-

ju. W turnieju gry karcianej
zatytułowanej
Bohaterowie
Wyklęci zwyciężyli Patryk Kumanek oraz Aleksander Potoczny, obaj z Zespołu SzkolnoGimnazjalnego z Oddziałami
Integracyjnymi w Libiążu.
Młodzież uczestniczyła też
w grze terenowej „Cześć Waszej
Pamięci Żołnierze Wyklęci”
przygotowanej przez harcerzy
z 3 Drużyny Wędrowniczej
ALTAIR. Zadaniem uczestników było pokonanie wyznaczonej trasy, rozwiązanie zadań
na
punktach
kontrolnych
i quizu. Pierwsze miejsce
zajęła drużyna Gimnazjum nr 2
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Libiążu (36 pkt.), drugie
– ekipa z Gimnazjum KSW w
Libiążu (34 pkt.), a trzecie reprezentacja Gimnazjum nr 1 w
Libiążu (28 pkt.). Uczestnikom
obu gier burmistrz Jacek Latko
wręczył dyplomy i nagrody.
Organizatorami
obchodów
Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Libiążu
byli: burmistrz Libiąża, Miejska Biblioteka Publiczna
w Libiążu, Zarząd Mienia
Komunalnego w Libiążu,

Libiąskie Centrum Kultury
oraz Parafia pw. Przemienienia
Pańskiego w Libiążu. Partnerami wydarzeń byli: NSZZ
Solidarność
ZG
„Janina”
w Libiążu oraz ZZ „Kontra”
przy ZG Janina.

16 kwietnia (sobota)
– Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Dyrektora Zespołu
Szkół w Żarkach
22 kwietnia (piątek)
– Kabaret Nowaki wystąpi
z nowym programem w
LCK
23 kwietnia (sobota)
– Libiąskie Dni z Książką
“Książka i Róża”, MBP w
Libiążu, projekcja bajki
„Mały Książę” - LCK
27 kwietnia (środa)
– „Eko-Dzieciaki 2016”
- parada ekologiczna.
Barwny korowód przejdzie spod LCK na Plac
Słoneczny
30 kwietnia (sobota)
– „Gotujemy z Gwiazdą”,
LCK
15 maja (niedziela)
– wyjazd do Narodowej
Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w
Katowicach na Festiwal
Katowice Kultura Natura,
LCK, zapisy do 23 marca.

Gra miejska

Uczestnicy gry
“Bohaterowie Wyklęci”
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Remont hali blisko

Toast i życzenia

Przez kilka miesięcy potrwa modernizacja libiąskiej hali
sportowej. Obiekt stanie się dużo wygodniejszy, zmieni się
także jego wygląd.

Emerytowani pracownicy libiąskiego magistratu uczestniczyli
w tradycyjnym, corocznym spotkaniu w Libiąskim Centrum
Kultury. Podziękowania i życzenia złożył im burmistrz Jacek
Latko. Był również wspólny toast za pomyślność w 2016 roku.

Wizualizacja Hali Sportowej
Remont zacznie się w kwietniu. Budynek przejdzie
termomodernizację, przebudowana zostanie wentylacja,
wejście, schody prowadzące do hali i zadaszenie nad nimi.
Wymieniona zostanie także instalacja elektryczna. Głównym
wykonawcą prac jest firma Titan Lux z Libiąża. Inwestycja ma
kosztować ponad 2 mln zł. Zapłaci za niego właściciel obiektu,
czyli chrzanowskie starostwo. Roboty powinny zakończyć się
we wrześniu. Ponieważ prace nie obejmują płyty boiska, lekcje wychowania fizycznego uczniów pobliskiego zespołu szkół
przez pewien czas powinny na hali odbywać się bez utrudnień.

Zmiana w wywozie śmieci
Od kwietnia wzrasta wysokość opłaty za wywóz śmieci.
Obecnie mieszkańcy płacą 8,70 zł, jeśli segregują odpady i 15
zł, gdy tego nie robią. Od pierwszego kwietnia ceny ulegają
zmianie. W pierwszych przypadku będzie to 10 zł, a w drugim 18 zł miesięcznie. Przemysław Deda, przewodniczący
zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna
w Chrzanowie wyjaśnia, że zmiana stawek jest podyktowana
przede wszystkim wzrostem kosztów zagospodarowania zebranych śmieci. Nowe stawki dotyczą gmin, gdzie za odbiór
odpadów odpowiada ZM GK, czyli Libiąża, Trzebini i Chrzanowa. Obejmują także firmy i instytucje. Dla porównania, w
Jaworznie za wywóz mieszkańcy płacą odpowiednio 15 i 29 zł,
w Krzeszowicach 8 i 13 zł. W przypadku Oświęcimia jest to 9,5
i 12,5 zł, a Sosnowca: 11 i 18 zł.
Opłatę w zmienionej wysokości należy wnosić na dotychczasowy indywidualny numer rachunku bankowego w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca. Zmiana stawek nie oznacza
konieczności składania nowych deklaracji. Związek wyśle do
wszystkich właścicieli nieruchomości zawiadomienia o zmianie
opłaty dla poszczególnych nieruchomości.

Policja uświadamia seniorów
Libiąscy policjanci w ramach akcji „Bezpieczny senior”
odwiedzili organizacje społeczne z terenu gminy Libiąż.
Celem działań jest zapobieganie oszustwom popełnianych na
osobach starszych.
- W gminie Libiąż na szczęście do przestępstw na seniorach nie
dochodzi zbyt często, ale zawsze warto uświadamiać jak przed
działaniami przestępców się bronić – wyjaśnia Tadeusz Pająk z
Komisariatu Policji w Libiążu.
Wśród
najpopularniejszych
wykroczeń
popełnianych na seniorach są wyłudzenia
pieniędzy metodami „na
wnuczka”, „na policjanta” lub „inkasenta”.
Osoby starsze z natury
obdarzają nieznajomych zaufaniem, co niestety przestępcy
wykorzystują. Podczas spotkań omawiane były konkretne
przykłady wyłudzeń i sposoby ich zapobiegania.
- Przede wszystkim prosimy, by nie załatwiać żadnych spraw
przez telefon i zawsze dążyć do pełnej identyfikacji osoby, której
zamierzamy pożyczyć pieniądze. Warto też korzystać z pomocy
rodziny i sąsiadów – zaleca T. Pająk.

Gdzie dzwonić w sprawie śmieci?
Związek Międzygminny
„Gospodarka Komunalna”,
ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów.
Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do
piątku godz. 7:00 - 15:00
Tel. 32 623 29 08, 32 624 05 04
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Za zdrowie pań

Sprawa się rypła!

Świętowanie przypadającego 8 marca Dnia Kobiet w Libiążu
rozpoczęło się kilka dni wcześniej.

W Libiążu wystąpił Teatr Ludowy w Alwernii.
spektakl w Libiąskim Centrum Kultury oglądał
dzów! Występowi towarzyszyły częste wybuchy
wodowane żartami serwowanymi ze sceny. Na
występu aktorzy otrzymali długie brawa.

Z okazji tego święta Libiąskie Centrum Kultury przygotowało
kilka wydarzeń. W piątek, 4 marca na scenie widowiskowej LCK
można było usłyszeć najbardziej znane przeboje Anny German
w wykonaniu aktorki
teatralnej Beaty Marczewskiej.
Występowi
towarzyszyły
wspomnienia męża Anny, odczytywane przez Grzegorza Kwasa, aktora Teatru.
Program
artystyczny
na widzach zrobił duże
wrażenie. Na twarzach
części pań po koncercie było widać wzruszenie i emocje.
- Dobrze, że piosenki nie giną i dalej żyją bo są bardzo ładne
– mówiła pani Anna z Libiąża, która program oglądała razem z
mężem.
- Koncert bardzo mi się podobał. Chętnie usłyszałabym trochę
więcej szczegółów z życia Anny German, bo jej życiorys znam
bardzo dobrze, czytałam kilka książek o niej. Wieczór uważam za
bardzo udany – oceniała libiążanka Genowefa Biguszewska.
Dzień później okazję do zabawy otrzymali mieszkańcy Kosówek.
Ponad 80 pań uczestniczyło w zabawie tanecznej. Pląsy w sali balowej, przerywane konkursami i chwilami dla złapania oddechu,
trwały do północy. Imprezę zorganizowało LCK oraz męska reprezentacja klubu „Pokolenia”.
Dzień Kobiet świętowano także w Żarkach. Na scenie w Domu
Kultury w Żarkach wystąpił lokalny zespół SOS i Justyna Pająk.
Był także Lajkonik z Krakowa. Nie brakowało zabawnych
konkursów, pokazu mody w wykonaniu uczestników zabawy.
Ponieważ panie prezentowały męską garderobę, a panowie – damskie kreacje, prezentacje były witane gromkim śmiechem i nagradzane oklaskami. Podobna była reakcja na libiąskich radnych z
Żarek, którzy w specjalnych strojach serwowali zebranym szampana. Zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Foto-Budka
– Mega Box-Fun, gdzie każdy mógł zrobić sobie zabawne zdjęcie.
(fotorelacja z imprez na stronie nr 2)

Eko-Dzieciaki 2016
Barwna, ekologiczna parada przejdzie ulicami Libiąża.
Do udziału w pierwszym takim wydarzeniu w naszej
gminie zapraszamy wszystkie przedszkolaki oraz uczniów
najmłodszych klas podstawówek.
Libiąskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza wszystkie przedszkolaki oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych do udziału
w paradzie ekologicznej pod nazwą „Eko-Dzieciaki”. Barwny korowód przejdzie ulicami miasta (spod LCK na Plac Słoneczny)
w środę 27 kwietnia 2016 r. Dodatkowo dzieciom potowarzyszą
„Strażnicy Przyrody” (kukły ekologiczne przygotowane w ramach konkursu plastycznego). Finał imprezy zaplanowaliśmy na
Placu Słonecznym w Libiążu gdzie dzieci otrzymają nagrody w
konkursie plastycznym oraz obejrzą widowisko proekologiczne
z udziałem aktorów teatru ulicznego. Na zakończenie wszyscy
zapozują do wspólnego zdjęcia przedstawiającego barwny kwiat.
Szczegółowe informacje są dostępne na www.lck.libiaz.pl oraz
pod nr tel. 032/627-12-62. Zgłoszenia grup uczestniczących w
paradzie są przyjmowane do 15 kwietnia 2016r.

Komediowy
komplet wiśmiechu pozakończenie

Aktorzy na scenie

Publiczność

Konkurs!
“Napisz za co lubisz Libiąż”
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy kolejny
konkurs z nagrodami.
Zadaniem uczestników jest napisanie dlaczego i za co
lubią gminę Libiąż. Jedynym ograniczeniem jest długość
wypowiedzi – nie może ona przekraczać 10 zdań. Ponieważ
dzieci, młodzież i dorośli mają różne spojrzenie na świat,
przygotowaliśmy dwie kategorie: do 15 lat i powyżej 15 lat.
Dla autorów najciekawszych wypowiedzi przygotowaliśmy
bilety do kina. Dodatkowo, ich prace opublikujemy na
łamach „Kuriera Libiąskiego”.
Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
kurier_libiaski@interia.pl lub dostarczyć wydruk do
Libiąskiego Centrum Kultury (Libiąż, ul. Górnicza 1),
pok. 7 do piątku 8 kwietnia.

ogłoszenia drobne:
Bus 9 - osobowy - tel. 665 364 548
Zespół muzyczny na weselna -- 507 302 274
Kupię Matiza ze wspomaganiem - 728 990 961
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Szczypiorniści Gimnazjum nr 2 w Libiążu po zdobyciu w ubiegłym roku tytułu Mistrzów Polski dostąpili zaszczytu reprezentowania naszego kraju na Szkolnych Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej, które w dniach 11 -19 marca 2016 r. odbywały się
we francuskim mieście Rouen.

Libiążanie reprezentowali Polskę!
- To nieprawdopodobne święto
sportu, wszystko jest perfekcyjnie zorganziowane. Atmosfera jest znakomita! W mistrzostwach bierze udział 21
reprezentacji z całego świata.
Jest też masa wolontariuszy,
mamy swoich “aniołów stróży”,
dzięki którym znakomicie się
czujemy - relacjonuje Alina
Bańkowska - Dyrektor Zespołu
Szkolno - Gimnazjalnego z
Odziałami integracyjnymi w
Libiążu.
W drodze do miejsca docelowego
libiążanie
mieli
możliwość zwiedzania Paryża.
Podczas dnia przerwy w rozgrywkach poszczególne reprezentacje miały możliwość
przedstawienia swoich krajów.
Dzięki sportowemu sukcesowi

młodych libiążan walory naszej
gminy Libiąż miała okazję
poznać sportowa społecznośc

z siebie wszystko w rozegranych spotkaniach, w których niestety musieli uznać wyższość

Mecz z Francją
całego świata!
Wyjazdu do Francji nasi sportowcy nie potraktowali jednak
rekreacyjnie. Tradycyjnie dali

Austrii i Francji. Udało się
jednak pokonać reprezentanów
Słowacji.
- Rocznikowo jesteśmy na tej im-

prezie rok młodsi. Przeciwnicy
posiadają w swoich szeregach
nawet ponad dwumetrowych
zawodników. Przewaga siły
i doświadczenia jest bardzo
widoczna, jednak nasi walczą
z całych sił - komentuje A.
Bańkowska.
Pobyt na tak wielkiej imprezie
z pewnością na zawsze pozostanie w pamięci reprezentantów
naszej gminy.
- Nasz wyjazd do Rouen był
możliwy dzięki naszej ogromnej determinacji i pomocy
osób wielkiego serca, na
czele z Burmistrzem Libiąża
Jackiem Latko. Za to bardzo
serdecznie dziękujemy - mówi
Alina Bańkowska.

Pojedynki nad szachownicą
Rozgrywki szachowe na najwyższym poziomie zagościły w Libiążu.
12 marca w Libiąskim Centrum
Kultury szachiści rywalizowali w I Turnieju Szachowym
o Puchar Burmistrza Libiąża.
Po raz pierwszy były to rozgrywki na najwyższym, ogólnopolskim poziomie. W zawodach uczestniczyło 86 osób.
Najmłodszy zawodnik miał
niecałe 5 lat, a najstarszy – 78.
W ostatnich latach szachy w
Polsce zyskały na popularności.
Jak wspomina Marian Sadzikowski, kierownik sekcji szachowej
UKS przy Szkole Podstawowej
nr 8 w Chrzanowie, przed laty
nastoletni gracze podczas zawodów należeli do rzadkości.
Dziś w szachy zaczynają grać
nawet czterolatki. Na początku
jest to bardziej zabawa figurami,
ale wielu „łapie bakcyla”.
- Mając pięć, sześć lat mogą
dobrze grać i z sukcesami
uczestniczyć w turniejach w
swoich kategoriach wiekowych
– mówi trener. Przyznaje, że
zmieniło się także wyobrażenie
o młodych szachistach. Kiedyś
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wiele osób słysząc to określenie,
widziała spokojnego, wręcz
flegmatycznego grubaska. Dziś
wśród graczy jest tyle samo
chłopców co dziewczynek.
Większość, jak to dzieci, jest
żywiołowa i energiczna. Przy
rozgrywaniu partii potrafią się
jednak uspokoić i skupić. To nie
jedyne pozytywy.
- Nad wartościami płynącymi
z szachów można mówić godzinami. W szkole między dziećmi
grającymi w szachy a resztą
widać niesamowitą różnicę. One
mają lepszą koncentrację, łatwiej
przychodzi im logiczne myślenie,
szybciej i efektywniej przyswajają
wiedzę przekazywaną na lekcjach w szkole – uważa Marian
Sadzikowski. Potwierdza to Piotr Wilk z Libiąża, którego syn
Igor startował w turnieju. Na
rozgrzewkę zrobili sobie szybką
partię treningową.
- Syn jest dużo lepszy ode mnie.
Gra od dwóch lat. To kapitalnie
go rozwija, pomaga w nauce,
z która nie ma żadnych prob-

lemów – mówi
mężczyzna.
W ś r ó d
startujących
było
także
rodzeństwo
Wikarów z Libiąża: Martyna
i Rafał.
- Lubię zawody, bo można
sprawdzić jak się gra i zdobyć
ciekawe nagrody – mówi
trenująca od sześciu lat dziewczynka. Podobnego zdania jest jej
brat, który swoją przygodę z szachami zaczął dziewięć lat temu.
Martin Surman z Uczniowskiego Klubu Szachowego
Pałac Młodzieży Katowice,
który współorganizował libiąski
turniej ocenia, że poziom zawodów był wysoki.
- Turniej był bardzo ciekawy
jeśli chodzi o poziom zawodników. Większość z nich miała
już wcześniej kontakt z szachami, zupełnych amatorów było
niewielu. Cieszę się, że możemy
popularyzować ten królewski
sport w Libiążu i okolicy – in-

formuje Martin Surman z UKS
Pałac Młodzieży Katowice.
Wyniki:
kategoria Open B do 8 i 10 lat:

1. Przemysław Myszor, Imielin
2. Tomasz Szwajnoch,
Chorzów
3. Tobiasz Nawojski, Chorzów
...
7. Igor Wilk, Libiąż
25. Igor Kowalski, Gromiec
32. Olaf Biedroń, Libiąż
33. Igor Wilczak, Gromiec
kategoria Open A:
1. Piotr Piesik, Częstochowa
2. Piotr Mucha, Katowice
3. Jolanta Guzik, Jaworzno
...
12. Martyna Wikar, Libiąż
17. Rafał Wikar, Libiąż
51. Maciej Bużyk, Libiąż
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WIEŚCI Z GMINY

WARTO PRZECZYTAĆ
„Igły - polskie agentki,
które zmieniły historię”
- Marek Łuszczyna
Historia niezwykłych kobiet
uwikłanych w działalność
wywiadowczą
podczas II wojny
światowej. Książkę
poleca Anna Kolka
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Libiążu.
1 marca w Polsce
obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wykletych. „Igły” opowiadają
o kobietach z tamtego okresu.
Wszystkie niezwykłe bohaterki książki łączy odwaga,
nieprzeciętna inteligencja i
spryt. Poznajemy je w kluczowych dla nich momentach życia. Bierzemy udział
w akcjach i emocjonujących
wydarzeniach, które zmieniły
przebieg II wojny światowej.
„Igły” to wciągająca lektura, pozwalająca poznać losy

niezwykle ciekawych postaci.
To historia naszego kraju i
ludzi. Może być wstępem do
dalszych poszukiwań, aby
dowiedzieć się o nich więcej.
Przykładowo, postać Krystyny Skarbek została
opisana przez Marię
Nurowską w książce
„Miłośnica”. Ian Fleming, twórca postaci
Jamesa Bonda, oparł
na jej osobie jedną
z postaci w „Casino
Royal”. Dodatkowo,
Marcin
Wrona
wyreżyserował spektakl teatralny „Doktor Halina”, którego
główną bohaterką jest Halina
Szwarc (lekarka, tajna agentka
Armii Krajowej na terenie III
Rzeszy, a po wojnie twórczyni
pierwszego w Polsce Uniwersytetu III wieku).
Interesującą bohaterką książki,
związaną z naszymi okolicami
jest urodzona w Kluczach koło
Olkusza,
międzynarodowa
łączniczka, Anna Luise Christiana Magenson ps. Lone.

Zielone gry w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu dołączyła do projektu
edukacyjno-ekologicznego „Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę”.
Za pomocą gier: planszowych oraz internetowej zwiększamy
wiedzę młodych ludzi na temat bioróżnorodności (bogactwie
gatunków roślin i zwierząt), zmian klimatu oraz ekonomicznej
wartości ekosystemów. Inspiracją jest idea „serious games”,
czyli gier, które nie tylko bawią, ale również skłaniają do refleksji, przekazują wiedzę lub pozwalają nabywać umiejętności.
Libiąska biblioteka proponuje udział w warsztatach edukacyjnych
przeznaczonych głównie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
W warsztatach mogą również brać udział uczniowie ostatnich klas
szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzi Monika Czubin tel: (32)
627 75 77 w. 25

Podczas gry

KĄCIK KULINARNY
Tym razem prezentujemy potrawy, które doskonale
sprawdzą się podczas nadchodzących świąt.

Sądecka święconka na serwatce
Składniki:
1 litr serwatki
20 dag kiełbasy wiejskiej
5 ugotowanych na twardo
jajek
10 dag chrzanu tartego
sól, pieprz

Do gotującej się serwatki dodać chrzan, a także
pokrojoną
wcześniej
kiełbasę. Pozwolić, aby
całość lekko się zagotowała,
dzięki czemu święconka
nabierze smaku. Na koniec
dodać jajka.

Sałatka z lat 70-tych
Składniki:
1/2 kg cebuli
10 dag sera żółtego
1/2 kg marchwi
0,15 dag szynki konserwowej
6 ugotowanych na twardo jajek
majonez
cukier
sól, pieprz, ziele angielskie, liście laurowe, ocet
Najpierw przygotowujemy zalewę z octu. Do niej dodajemy
kilka liści laurowych i kulki ziela angielskiego, a także cukier
i sól (jak do śledzi). Cebule pokroić w kostkę. Zaparzyć ją na
2 minuty w gotującej się zalewie. Odstawić na 5 minut. Potem odcedzić i cebulę zostawić do wystygnięcia.
Marchew ugotować, ostudzić i pokroić w kostkę. Jajka
ugotować na twardo i zrobić z nimi to samo. Do marchewki,
cebuli i jajek dodajemy majonez i całość dokładnie mieszamy.
Dodajemy pokrojony drobno ser i szynkę. Odstawiamy do
lodówki dla schłodzenia. Przed podaniem sałatkę posypujemy
zieloną pietruszką dla dekoracji.

Za przygotowanie potraw i podzielenie się przepisami serdecznie dziękujemy p. Janinie Bugańskiej i Janinie Matysik
z Klubu Seniora „50+” działającego przy LCK.
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ROZMAITOŚCI

Niezwykli uczniowie
Dagmara Palka

Szymon Syc

Uczy się w klasie trzeciej „c” Gimnazjum nr
1 w Libiążu. Interesuje się historią. Dostała
się do etapu rejonowego w konkursie
historycznym. Podobny wynik uzyskała
w olimpiadzie biologicznej i chemicznej.
Działa w szkolnym samorządzie. Uwielbia aktywność fizyczną, została Sportowcem Roku w swojej szkole. Uczestniczyła
w finale indywidualnego biegu przełajowego w Nowym Targu.
Razem z drużyną zajęła drugie miejsce w rejonowych rozgrywkach halowej piłki nożnej, a pierwsze w koszykówce (to jej
ulubiona dyscyplina). Z sukcesami startowała w zawodach pingponga. Swojej przyszłości jednak raczej nie wiąże ze sportem.
Bardziej interesuje ją medycyna i anatomia człowieka. Myśli
o tym, żeby zostać lekarzem.

Ma 8 lat i jest uczniem podstawówki
działającej na osiedlu Flagówka. Do jego
ulubionych przedmiotów należy język angielski i religia. Od trzech lat ćwiczy w
libiąskiej sekcji chrzanowskiego Klubu
Karate Kyokushin. Trenuje nawet cztery
razy w tygodniu. Ma niebieski pas z dwoma belkami. Często uczestniczy w zawodach i turniejach. Co sobotę Szymon uczy się w Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci w Chrzanowie. Ostatnio spodobały mu się
zajęcia historyczne, pokazujące jak wyglądało życie w dawnych
czasach. Po szkole młody libiążanin lubi grać na konsoli i bawić
się z kolegami i koleżankami. Pomaga także w opiece nad swoim
półrocznym bratem Aleksandrem.

Szkolno - przedszkolny telegraf
LIBIĄŻ
Wspólne czytanie
W ramach ogólnopolskiego
programu edukacyjnego „PoczytajMY”
realizowanego
w Szkole Podstawowej Nr
2 w Libiążu uczennice klas
IV i V odwiedziły dzieci z
przedszkola nr 1. 17 lutego
z okazji Międzynarodowego
Dnia Kota starsze koleżanki
zaprezentowały przedszkolakom kilka wierszy o kotach,
miedzy innymi „ Były sobie koty
dwa” , „ Chory kotek” i wiele
innych. W trakcie słuchania
wierszy
przedszkolaki
kolorowały obrazki z kotami.
Odwiedziny u sowy
Podopieczni przedszkola im.
Kubusia Puchatka, z grupy IV,
wybrali się do Miejskiej Bilbioteki Publicznej. Głównym
celem wizyty były odwiedziny
nowego mieszkańca książnicy,
czyli Huhusia – pluszowej

maskotki. Dzieci bawiły się
świetnie, o czym świadczyły
uśmiechy na ich twarzach.
Nowy klub
Przy gimnazjum nr 1 powstał
Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka”. Zajęcia trwają od
początku marca, dwa razy w
tygodniu po dwie godziny.
- Zaczynamy od siatkówki, bo
tutaj w naszej gminie jest nisza, szczególnie jeśli chodzi o
dziewczęta – mówi Ewa Kowalska, prezes klubu i dyrektor
szkoły.
O agresji
Uczniowie klas IV szkoły
podstawowej na Flagówce
uczestniczyli w spotkaniu
edukacyjno-profilaktycznym
„Odpowiedzialność
karna
nieletnich”. Poprowadziła je
Małgorzata Łukaszewska z
Wydziału ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji
w Chrzanowie. Młodzi dow-

iedzieli się o konsekwencjach prawnych wynikających
z udziału m.in. w pobiciach,
bójkach, ubliżaniu innym czy
wyzywaniu ich. Omówiono
najczęściej
spotykane
przykłady zachowań agresywnych w szkole oraz sposoby
reagowania w takich sytuacjach. Uczniowie byli bardzo
aktywni, zadawali pytania na
nurtujące ich problemy.
GROMIEC
Zwycięstwo dziewczyn
Uczennice zespołu szkolnoprzedszkolnego uczestniczyły
w Mistrzostwach Libiąża w
Minikoszykówce Szkół Podstawowych. Dziewczęta spisały
się znakomicie. Zajęły pierwsze
miejsce i wywalczyły awans do
zawodów powiatowych, gdzie
będą reprezentować naszą
gminę. Życzymy sukcesu.
Drużyna wystąpiła w składzie:
Daria Ryska, Hanna Baliś,

Wiktoria Papierniok, Wiktoria
Gworek, Emilia Pająk, Patrycja
Zając, Wiktoria Szyjka, Nikola
Łupina, Daria Ostrowska, Martyna Idkowiak. Opiekunem
drużyny był Hubert Szumniak.
ŻARKI
Bezpiecznie w sieci
Zespół Szkół w Żarkach
włączył się w obchodzony
w Europie Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku
działania podejmowane w
ramach DBI realizowane były
pod hasłem „Lepszy Internet
zależy od Ciebie!”. W szkole
przeprowadzono
inicjatywy
przedstawiające najważniejsze
kwestie dotyczące tematyki
ochrony danych i bezpiecznego korzystania z internetu
przez dzieci. Zajęcia dotyczyły
również kultury w sieci, zgodnego z prawem wykorzystywania jej zasobów.

Kurier Libiąski - Informator Gminny
Wydawca: Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż, tel. 32 627 1262, 32 627 3710, fax: 32 624 2060, e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Nakład: 8000 sztuk
Redaktor naczelny: Paweł Salawa
Redaktor prowadzący: Maciej Kozicki
Współpraca: Wydział Środków Pozabudżetowych i Promocji Urzędu Miejskiego w Libiążu
Skład: Paweł Salawa
Druk: Graﬁkon Wadowice
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń, reklam
i listów redakcja nie odpowiada.
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Konkurs rozstrzygnięty
W ostatnich dniach prawie codziennie do redakcji „Kuriera Libiąskiego” trafiały kartki ze świątecznymi życzeniami.
Wybraliśmy autorów najładniejszych i najciekawszych pocztówek.
W konkursie ogłoszonym w ostatnim numerze „Kuriera
Libiąskiego” uczestniczyło 29 osób. W ostatnich dniach przed upływem terminu zgłaszania prac, codziennie
trafiało do nas kilka pocztówek. Spośród dostarczonych
kartek świątecznych jury wybrało najlepsze. Znaczenie
miała technika wykonania, wykorzystane materiały,
pomysłowość autora, a także samodzielność prac. Wiele
prac przykuwało uwagę kolorystyką, skomplikowaniem oraz obecnością ciekawych życzeń w środku.
Szczególnie dużo uroku miały pocztówki wykonane
przez najmłodsze dzieci.
W czwartek 17 marca, podczas zorganizowanych
Zwycięskie prace w poszczególnych kategoriach (od lewej):
w
Libiąskim
Centrum
Kultury
Warsztatów
Stanisława Mackiewicza, Mai Szczerbowskiej i Nikoli Malik
Rękodzielniczych w tworzeniu palm wielkanocnych uczestnicy i zwycięzcy konkursu odebrali nagrody. REKLAMA
Wyniki:
Kategoria 4 - 6 lat:
I miejsce – Maja Szczerbowska,
II miejsce – Alicja Pakusiewicz,
III miejsce – Gabrysia Tekieli,
Kategoria 7 – 10 lat:
I miejsce – Stanisław Mackiewicz,
II miejsce – Zuzanna Jaroszewicz,
III miejsce – Marika Piech
Wyróżnienia: Eleni Oleś,
Dominika Owczarek, Zuzanna Tarasek
Kategoria 11 – 15 lat:
I miejsce – Nikola Malik
II miejsce – Roksana Rudnicka
III miejsce – Julia Duda
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„I wiem,
łzę swoją
trzymam,
jak złoty kamyk z procy zrozumie mnie mały Baranek,
z najcichszej Wielkiej Nocy”.

(ks. J. Twardowski „Wielkanocny Pacierz”)

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy,
w imieniu samorządu Libiąża
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niechaj Zmartwychwstały Chrystus
oświeca drogi codziennego życia,
podnosi na duchu oraz napełnia serca radością
i czyni życie piękniejszym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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