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Przybyli Ułani...
Kilkaset osób przywitało uczestników II Rajdu Konnego szlakiem ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz
podczas Pikniku Patriotycznego w Gromcu.
30 kwietnia ponad trzydziestu ułanów m.in. z Chrzanowa i Krakowa zatrzymało się w Gromcu na postój. Na miejscu powitał ich
burmistrz oraz członkinie KGW Gromcaneczki. W budynku świetlicy na jeźdźców czekał poczęstunek. W tym czasie uczestnicy Pikniku Patriotycznego mogli obejrzeć pasące się konie, a także porozmawiać z osobami uczestniczącymi w rajdzie. Najmłodsi bawili
się podczas gier i zabaw organizowanych przez LCK oraz odpowiadali na pytania w konkursie wiedzy historycznej. Na scenie
wystąpił dziecięcy chór Wiolinki działający przy gromieckiej szkole. Na stoiskach można było m.in. nauczyć się języka migowego i
udzielania pierwszej pomocy, postrzelać na strzelnicy oraz zobaczyć z bliska sokoła. Swoje zbiory pokazały grupy rekonstrukcyjne.
Na zakończenie wyświetlony został film “Ucieczka z piekła” o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

Występ chóru Wiolinki z Gromca

Konna deﬁlada w miejscu imprezy
Przywitanie Ułanów

Pokaz samoobrony
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Przyjazd Ulanów

Złożenie meldunku Burmistrzowi Libiąża
Prezentacja Ułanów

Wizyta w Gromcu syna rtm. Pileckiego - Andrzeja
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Szanowni Czytelnicy,
w Wasze ręce oddajemy kolejny
numer „Kuriera Libiąskiego”.
Ostatnio w naszej gminie
działo się wiele. Szczególnie
obfita w interesujące wydarzenia była majówka. Do Gromca
przyjechali ułani uczestniczący

w rajdzie śladami ucieczki rotmistrza Pileckiego z obozu w
Auschwitz. Podczas rodzinnego pikniku na Flagówce
śląski kucharz Remigiusz
Rączka serwował m.in. torcik
z krupnioka (przepis w rubryce
kulinarnej), a sportowcy odebrali nagrody i stypendia w

trakcie II Gali Sportu. 90-lecie
jednostki świętowali strażacy
z OSP w Libiążu, a najmłodsi
bawili się podczas imprezy
„Eko-dzieciaki”. Na kolejnych
stronach znajdą Państwo wiele
informacji, przede wszystkim
o trwających i zaplanowanych inwestycjach, punktach

akceptujących Kartę Dużej
Rodziny i gdzie można składać
wnioski do programu Rodzina
500+. Jest też zaproszenie na
zbliżające się Dni Libiąża,
których gwiazdą będzie Andrzej Piaseczny. Zapraszamy
do lektury.

3 maja najlepsi zawodnicy i trenerzy odebrali wyróżnienia, nagrody i stypendia.

II Libiąska Gala Sportu 2016
Stypendia sportowe, nagrody
i wyróżnienia przyznano 13
zawodnikom reprezentującym
takie dyscypliny sportowe jak:
karate kyokushin, akrobatyka,
piłka ręczna, pływanie i

szulkę reprezentacji, w której
występował.
- Gratuluje wszystkim dzisiaj
uhonorowanym. Wasze występy,
puchary i trofea są niezwykle
cenne. Wkładacie ogrom pracy

Młodzi sportowcy podkreślali,
że takie wsparcie ze strony
gminy jest dla nich ważne i
motywuje.
- To pomoc, która bardzo się
przyda. Pieniądze planuję

siatkówka plażowa. Przyznane
zostały także trzy nagrody
dla trenerów. Za całokształt
sportowych dokonań specjalną
statuetkę
otrzymał
Paweł
Budniak – reprezentant Polski
w futsalu, dwukrotny zdobywca
Pucharu Polski i Mistrzostwa
Polski z drużyną Wisły Krakbet
Kraków, a obecnie zawodnik
Clearexu Chorzów. P. Budniak
podarował burmistrzowi ko-

w sport, często zmuszając
się do wyrzeczeń. Jesteśmy
z was dumni i cieszymy
się, że promujecie Libiąż
– powiedział do zebranych
w sali kinowej Libiąskiego
Centrum Kultury burmistrz
Jacek Latko. Galę uświetnił
pokaz karate zawodników
Chrzanowskiego Klubu Karate
i Dalekowschodnich Sportów
Walki (Sekcja Libiąż).

odkładać.

Przydadzą

gdy otrzymam nominację na
zawody. Wyjazdy na turnieje,
szczególnie te wysokiej rangi, są
bardzo kosztowne – wyjaśniał
stypendysta Michał Kosowski,
trenujący akrobatykę sportową.

się,

Nagrody Burmistrza Libiąża:
Mateusz Drabik, Kazimierz Korcz, Marek Starczyński,
- trenerzy, Kacper Bąkiewicz, Dawid Kania, Julia Kowalik,
Kacper Majewski, Justyna Poznańska, Damian Wikar.
Stypendium Burmistrza Libiąża:
Mateusz Drobiński, Michał Kosowski, Agnieszka Lipińska,
Jagoda Linczowska, Wiktor Starczyński, Amelia Uchto.
Wyróżnienie i gratulacje Burmistrza Libiąża:
Szymon Syc i Paweł Budniak.

Pokaz karate

P. Budniak wręcza Burmistrzowi
koszulkę reprezentacji Polski

Laureaci Gali Sportu 2016

Wyróżnieni trenerzy
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Dwa miliony złotych na nowe inwestycje
Z burmistrzem Jackiem Latko rozmawiamy o inwestycjach zaplanowanych
na trwający rok, między innymi budowie Centrum Aktywności Ruchowej.
Kurier Libiąski: - Na ostatniej sesji dokonano istotnych zmian w budżecie gminy
na 2016 rok. Czytelników zapewne zainteresuje fakt, czego one dotyczyły.
Burmistrz Jacek Latko: - Jak wcześniej deklarowałem, w miarę pojawiających
się oszczędności po przetargach będziemy dokonywali kolejnych zmian w budżecie mających na
celu wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych. Końcem kwietnia na sesji rozdysponowaliśmy
ponad 2 miliony złotych na te zadania. Procent wydatków inwestycyjnych wzrósł z 8 do 11.

Z okazji Dnia Matki ogłaszamy
konkurs dla dzieci i młodzieży.

Za co kochasz
swoją mamę?

Oprócz oszczędności po przetargach, wśród dodatkowych dochodów pojawiła się również
dotacja unijna.
- Tak, to kwota ponad 350 tysięcy złotych. To efekt złożonego wniosku o środki z Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, będące refundacją kosztów wybudowanych w latach ubiegłych trzech boisk przyszkolnych: przy Szkole Podstawowej nr 2, przy Szkole
Podstawowej nr 3 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu,
przy ul. Paderewskiego.
Jakie nowe zadania inwestycyjne zostały wprowadzone do budżetu?
- Na osiedlu Flagówka są to m.in.: przebudowa ciągów pieszych przy ul. 11 Listopada oraz budowa parkingu przy. ul. Paderewskiego - te inwestycje z pewnością poprawią bezpieczeństwo
i estetykę obwodnicy Libiąża. W Żarkach wyremontujemy ul. Zuchów. Czeka nas przebudowa
odcinka ul. Wilczej jako drogi dojazdowej do zakładu Thermoplast. Podpisaliśmy również porozumienia z inwestorami lokującymi swoje inwestycje na gruntach przy ul. Krakowskiej, tzw.
„Wałgaszu” i wspólnie z nimi będziemy budowali drogę wewnętrzną do terenów inwestycyjnych
wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej. Udział gminy wynosi ponad 200 tysięcy złotych. Mam
nadzieję, że powyższe zadania korzystnie wpłyną na klimat inwestycyjny naszej gminy.
Z kwietniowych zmian z pewnością najbardziej ucieszą się mieszkańcy Libiąża Wielkiego?
- Myślę, że ucieszą się wszyscy mieszkańcy gminy. Przy ul. Flasińskiego wybudujemy Centrum
Aktywności Ruchowej, na które planujemy przeznaczyć 600 tysięcy złotych. Będzie to wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z dużym nowoczesnym placem zabaw oraz
siłownią na świeżym powietrzu. To pierwszy tak duży kompleks w gminie.
Czeka nas dalszy etap modernizacji libiąskiego domu kultury?
- Tak, będziemy remontować tzw. niszę, ponieważ brakuje wciąż miejsca na pełną realizację oferty
Libiąskiego Centrum Kultury: spotkania działających przy LCK sekcji i kół, prowadzenie zajęć
dla dzieci. Przeznaczyliśmy na to 120 tysięcy.

Zadanie jest proste. Każdy
uczestnik powinien napisać
dlaczego i za co kocha swoją
mamę. Wypowiedź nie powinna
przekraczać 10 zdań. Dla autorów
najciekawszych wypowiedzi (i
ich mam) 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 10 czerwca.

Bądź kreatorem kultury
Zapraszamy do wypełnienia ankiety dostępnej na stronie internetowej Libiąskiego Centrum
Kultury. Dzięki niej każdy może mieć wpływ na organizowane w naszej gminie wydarzenia.
Ankieta jest anonimowa. Jest dostepna pod adresem www.lck.libiaz.pl lub po zeskanowaniu smartfonem querkodu obok. Będzie ona dla źródłem opinii i informacji o potrzebach związanych z uczestnictwem w kulturze mieszkańców gminy naszej gminy. Informacje zebrane w trakcie badania
pozwolą na opracowanie optymalnej i ciekawej oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców
gminy Libiąż oraz strategii rozwoju dla Libiąskiego Centrum Kultury. Ankietę dla czytelników ma
na swojej stronie również Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu.

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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Bezpłatne dyżury prawne w Libiążu
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu,
ul. Górnicza 11
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałki, środy, piątki w godz. 14 – 18,
wtorki, czwartki w godz. 9 – 13
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Działający w gminie przedsiębiorcy mają okazję do darmowej reklamy i przyciągnięcia nowych
klientów. Wystarczy, że zostaną Partnerami Karty Dużej Rodziny. Jako pierwsza zdecydowała się
na to Michalina Baran, prowadząca w Libiążu klub fitness.

Szansa na promocję
Karty Dużych Rodzin przysługują rodzinom z przynajmniej
trojgiem dzieci, niezależnie
od dochodu. Ich posiadacze
mogą korzystać z ulg i zniżek
w kilkuset instytucjach i firmach działających w całym
kraju. To m.in. T-mobile, Orlen,
PKP Intercity, PKO Bank Polski. W tym gronie jest również
libiąskie Ale!Kino. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Libiążu
zachęca przedsiębiorców do
włączenia się w program. Do
zarejestrowanych w gminie
firm i instytucji trafiły podpisane przez burmistrza listy
opisujące program i korzyści
z niego płynące. To m.in. dar-

mowa promocja i możliwość
przyciągnięcia
nowych
klientów.
- Wydaliśmy 544 karty więc
myślę, że jest o kogo walczyć
– informuje Sylwia Paleczny,
szefowa OPS w Libiążu.
Na przystąpienie do programu
jako pierwsza zdecydowała się
Michalina Baran, prowadząca
w naszym mieście klub Fitness
Excellence.
- Posiadacze Kart Dużej Rodziny otrzymują u nas zniżki na
karnety – mówi Michalina Baran. Wysokość rabatu to nawet
15 proc. Zajęcia w klubie są
skierowane dla kobiet i dziewczynek od 14 roku życia. W

ofercie znajdziemy m.in. pilates, body step, trening cardio, step, zumba czy nowość

Michalina Baran

– piloxing (szczegóły na stronie
www.fitnes-excellence-libiaz.
pl). Jak twierdzi właścicielka,
pytań od klientów, dotyczących
honorowania KDR w jej klubie
jest coraz więcej.
Do programu Partnerzy KDR
mogą przystępować sklepy,
instytucje i punkty usługowe.
Miejsca respektujące karty są
oznaczone specjalną naklejką.
Zostają także wpisane do ogólnopolskiej bazy (www.rodzina.
gov.pl). Tam też znajdziemy
informacje na temat programu.
Udzielają ich również pracownicy libiąskiego OPS w pok.
nr 403 i pod nr tel. 32 627 50
31, 32 627 78 25 wew. 29 i 31.

Konkurs na najładniejszy ogródek w gminie Libiąż
Burmistrz Libiąża serdecznie zaprasza miłośników zieleni do udziału w konkursie na najlepiej zagospodarowany teren zieleni w gminie Libiąż w 2016 roku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 14 czerwca 2016 r. karty
zgłoszenia uczestnictwa, którą będzie można otrzymać w pokoju nr 2 na parterze w Urzędzie Miejskim w Libiążu lub pobrać
ze strony internetowej Urzędu Miejskiego, a następnie wypełnioną złożyć na dzienniku podawczym (pok. nr 1 na parterze).
W konkursie uczestniczyć mogą:
• grupa I - zakłady pracy, instytucje, mieszkańcy bloków
• grupa II - mieszkańcy posesji prywatnych,
Przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Libiąża w okresie
trwania konkursu tj. od 15 czerwca do 15 września 2016 r. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Życzymy
wszystkim miłych wrażeń, których powinna dostarczyć praca przy upiększaniu przydomowych ogródków i osiedlowych oaz zieleni.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.libiaz.pl
Hasłem „Czysta Gmina – Czysta Posesja” wspólnie z Urzędem Miejskim w Libiążu zachęcamy do wiosennych porządków.
Poniżej, podobnie jak w poprzednim numerze, zamieszczamy zdjęcia zadbanych ogródków wartych pokazania.
Uporządkowanych i pięknych posesji w naszej gminie z roku na rok przybywa. Obok zamieszczamy kolejne fotografie, które są
tego dowodem. Osoby chcące pokazać swój ogród na łamach Kuriera Libiąskiego zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na adres:
kurier_libiaski@interia.pl. Na pewno Państwa odwiedzimy.

Ogród Zygmunta
Sarny z Libiąża

Ogród Zuzanny Szumskiej
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Technik logistyk – zawód z przyszłością
- Jeśli jesteś osobą kreatywną, zorganizowaną, lubisz zmiany i nowe wyzwania, chętnie podejmujesz ryzyko,
zastanów się, czy nie chciałbyś, aby ktoś ci za to płacił – pani Jadwiga Bochenek, nauczyciel przedmiotów
zawodowych z Zespole Szkół w Libiążu, z taką propozycją zwraca się do potencjalnych uczniów nowo
powstałego profilu. Zawód logistka daje możliwość podjęcia pracy ciekawej, dynamicznej, rozwijającej
w wielu dziedzinach.
Kurier Libiąski: Technikum logistyczne to nowy,
otwarty w 2015r., profil kształcenia. Dlaczego akurat
ten kierunek?
Jadwiga Bochenek: - Jako szkoła przygotowująca młodych
ludzi do wejścia na rynek pracy musimy swoją ofertę
edukacyjną tworzyć w oparciu o bieżącą i przyszłościową
analizę sytuacji na rynku pracy. Rozmawialiśmy zatem
z pracodawcami, obserwowaliśmy kierunki rozwoju firm
z najbliższego otoczenia, analizowaliśmy dane statystyczne. Technik logistyk to jeden z dziesięciu najbardziej
poszukiwanych zawodów na rynku pracy.
Na czym polega praca w tym zawodzie?
- Logistyk to osoba, która planuje, organizuje, kieruje
i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do
konsumenta, wykorzystując informacje płynące z rynku.
Znajdzie zatrudnienie we wszystkich sektorach gospodarki.
Przygotowany jest do pracy w działach zaopatrzenia, zbytu,
obsługi klienta, produkcji, dystrybucji.
Czy nauka w technikum logistycznym jest równie
ciekawa jak praca w tej branży?
- Zawód logistyka wymaga dużej i szerokiej wiedzy, ale
przede wszystkim praktyki i doświadczenia. Dlatego nasi
uczniowie często bywają w zakładach pracy. W ramach
wizyt zawodoznawczych odwiedziliśmy już kilka firm,
m.in.: Libet S.A., Port lotniczy Kraków-Balice, Raben
Logistics Polska sp. z o.o. Ponadto młodzież ma okazję
uczestniczyć w spotkaniach z pracodawcami i przedstawicielami administracji publicznej, np. z Rzecznikiem
Praw Konsumenta. Zajęcia laboratoryjne zostaną zrealizowane w formie symulacji. Uczniowie pracować będą
na programach komputerowych wykorzystywanych w zawodzie logistyka. Przygotowujemy również staże i praktyki u pracodawców. Zatem staramy się zapewnić uczniom
atrakcyjne i efektywne formy kształcenia.
Część absolwentów zapewne wybierze studia. Jakie są
możliwości w tym zakresie?
- Oczywiście warto po zdobyciu dyplomu technika
kontynuować naukę na studiach wyższych. Wykwalifikowani logistycy zwiększają swoje szanse na otrzymanie
atrakcyjnej pracy. Nasza szkoła podpisała porozumienie
o współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Celem zawartej umowy jest wspomaganie procesu
kształcenia. Zależy nam, by młodzież była jak najlepiej
przygotowana do wejścia na rynek pracy. Elementem porozumienia jest również „złoty indeks”, który daje
pierwszeństwo w przyjęciu na wybrany kierunek oraz
zwolnienie z opłaty czesnego za cały tok studiów.

Podczas wizyty zawodoznawczej w firmie LIBET S.A

Klasa technikum logistycznego z wychowawcą - panią Jadwigą Bochenek.

Spotkanie logistyków z Rzecznikiem Praw Konsumenta.
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NASZA HISTORIA

Na łamach Kuriera przedstawiliśmy już historię Przedszkola Samorządowego nr 2 i Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego
na Flagówce. Przy okazji przypadających w maju egzaminów maturalnych przyjrzyjmy się dziejom Zespołu Szkół
- najstarszej w Libiążu szkoły średniej.

Z libiąskiego albumu... - zaczęło się w „willi”

S

zkoła została utworzona w
1962 r., zatem jesienią rozpocznie 55 rok nieprzerwanej
działalności.
Od
samego
początku jej losy były związane
z tutejszą kopalnią, a Zasadnicza
Szkoła Górnicza - bo pod taką
nazwą funkcjonowała do 1989r.
- była szkołą przyzakładową,
przygotowującą do podjęcia
pracy przyszłych górników,
elektryków, mechaników i pracowników przeróbki.
Okresem przełomowym w historii szkoły był
początek lat 90. XX w., kiedy
wskutek kryzysu gospodarczego i idącej za tym restrukturyzacji górnictwa, wstrzymano
przyjęcia do pracy w kopalni.
W ramach świeżo powołanego
do życia Zespołu Szkół Za-

wodowych KWK „Janina”
znalazły się wówczas - oprócz
ciągle istniejącej ZSG - nowe
szkoły: Liceum Ekonomiczne,
Technikum w zawodach: elektronik i mechanik, a od jesieni
1995 r. uruchomiono również
w budynku ZSZ Liceum
Ogólnokształcące.
Po kilkunastu latach
szkoła wróciła do korzeni.
W 2006 r. podpisana została
umowa z Południowym Koncernem Węglowym (dzisiaj:
Tauron Wydobycie S.A.),
a
absolwenci
Technikum
mogą uzyskać zatrudnienie w
libiąskiej kopalni. W dzisiejszym numerze prześledzimy
zmiany lokalizacji szkoły i
przypomnimy kolejne budynki
przez nią użytkowane.

Apel szkolny (lata 80. XX w.) przed drugim szkolnym budynkiem dawnym biurowcem na terenie kopalni, przy bramie „Żarki”. Atutem
szkoły był dostęp do sztolni ćwiczebnej również zlokalizowanej na terenie zakładu.

dyrektorzy:
Alojzy Strempel 1962 - 64
Jan Rzechowski 1964 - 74
Jan Mazela 1974 - 79
Adam Drozdowski 1980 - 91
Janusz Kirker 1991
Stanisław Benio 1991 - 92
Jan Pająk 1992 - 2006
Bogumiła Buchała - od 2006

Pierwszy budynek szkoły - przedwojenna willa dyrektora kopalni. Ze
względu na skromne warunki lokalowe i postępujący szybko wzrost
ilości uczniów, po kilku zaledwie latach szukano dla szkoły dogodniejszej lokalizacji.

Ostatnia przeprowadzka miała miejsce w latach 1988 - 1989 do nowego
budynku przy ul. Górniczej. Warto wspomnieć, że koncepcja budowy
nowego gmachu szkoły pojawiła się w końcu lat 70. XX w. i była związana
z planami potężnej rozbudowy kopalni pod potrzeby planowanego
zakładu zgazowania węgla. Pierwotnie kompleks budynków szkolnych
miał obejmować dodatkowe segmenty rozlokowane w kierunku wschodnim, w których miała być umieszczona stołówka i internat, a obok nich
planowano zlokalizować kompleks sportowy. Plany te zostały poważnie
zmodyfikowane przez kryzysowe lata 80. Na zdjęciu warto zwrócić uwagę
na skromną jeszcze roślinność w otoczeniu szkoły i hali sportowej.

czy wiesz, że:
• tradycje szkolnictwa górniczego w Libiążu są znacznie odleglejsze, a pierwszą szkołę przemysłową
założono już w roku 1946. Była ona zlokalizowana w dzisiejszym budynku Urzędu Miasta - wtedy
Szkoły Powszechnej w Libiążu Małym - oraz w budynku na Leśniowej,
• mury libiąskiego Zespołu Szkół opuściło ponad 10 tysięcy absolwentów,
• szkoła posiadała własny internat, w którym zamieszkiwali uczniowie z odległych miejscowości,
• w ramach Zasadniczej Szkoły Górniczej prowadzono klasę eksperymentalną, w której naukę pobierali obywatele Wietnamu (ukończyli ją w 1973 r.),
• w ramach Technikum w ostatnich latach - oprócz kierunków tradycyjnych: elektronika, ekonomisty, mechanika i górnika - pojawiły się dwa nowe: obsługa turystyczna i logistyk
oprac. Łukasz Płatek, zdj. kronika Kopalni Janina oraz zbiory szkolne.
7
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Wniosków przybywa
Trwa nabór do programu Rodzina 500+. Pracownicy libiąskiego ośrodka pomocy społecznej przyjęli już ponad tysiąc formularzy od rodziców chcących
otrzymać wsparcie.
Wnioski można składać od 1 kwietnia. Do 11 maja Ośrodek Pomocy Społecznej
w Libiążu przyjął 1142 wnioski. Większość, bo blisko 900 w wersji papierowej.
Reszta została przesłana elektronicznie. Łącznie rodzice wnioskowali o wypłatę
świadczenia dla 1223 dzieci. Spora część otrzymała już pieniądze. Kolejne są na
bieżąco realizowane. Największa wypłata wyniosła 3 tys. zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
www.ops.libiaz.pl oraz e-mail: swiadczenia@libiaz.pl oraz pod numerem
telefonu: 32 627-50-31 i 32 627-78-25
Wnioski w do programu Rodzina 500+ są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych (poziom -1, pokoje nr 3 i 15
w godz. od 7 do 17) oraz w punktach: w Żarkach, ul. Olszynka 1 (Sołtysówka)
we wtorki w godz. od 7 do 15) i w Gromcu, ul. Traugutta 1 (Dom Gromadzki
- pomieszczenie sołtysa) w czwartki w godz. od 7 do 15.

Każdy SMS się liczy
Libiąż zgłosił się do konkursu „Podwórko
NIVEA”. Główną nagrodą jest wybudowanie placu zabaw. Jeśli nasza gmina
wygra, powstanie on przy ul. Skalników.
Wyjątkowe Podwórka NIVEA powstaną
w 40 lokalizacjach, które zbiorą najwięcej
głosów. Głosowanie już trwa. Konkurs składa się z dwóch etapów głosowania (5
maja – 2 czerwca, 3-30 czerwca). W każdym etapie głosowania wyłanianych jest 20
zwycięskich lokalizacji. Jeśli chcemy, aby plac zabaw powstał w Libiążu musimy
zebrać jak największą liczbę głosów. Dlatego prosimy o wsparcie akcji i oddawanie
głosów na stronie: www.nivea.pl/podworko Klikać można codziennie. Wystarczy
się tylko zarejestrować na stronie www organizatora konkursu. Zachęcamy wszystkich do głosowania!

Imiona miłości
W księgarniach pojawiły się „Imiona Miłości”. To
zbiór współczesnej poezji i prozy. Wśród autorów
zbioru jest Bogusława Chwierut z Libiąża.
„Imiona Miłości” zawiera prace 95 autorów z kraju
i zagranicy. To utwory poetyckie, prozatorskie, satyryczne i krytycREKLAMA
zne.
- Można w
nim znaleźć
także kilka
moich wierszy – informuje libiąska
poetka. Zbiór został wydany przez
wydawnictwo Radostowa. Bogusława
Chwierut ma na koncie dwa własne tomiki poezji. Wydanie kolejnego szykuje na
wrzesień.
- Chcę by składał się z trzech części.
Jedna zostanie poświęcona Bogu, druga
ma skłaniać do refleksji na temat życia,
a trzecia poruszy temat miłości – mówi
autorka. Jej wiersze można znaleźć na
facebook’owym profilu poetki.
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SKRÓT INFORMACYJNY
LIBIĄŻ
Upamiętnili Jerzego Sabudę
W Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Libiążu odsłonięto tablicę pamiątkową ku
czci śp. Jerzego Sabudy, staraniem którego
powstała szkolna siłownia. W uroczystości
brali udział uczniowie szkoły. Odsłonięcia
dokonała żona i córka pana Jerzego. Jerzy
Sabuda urodził się w 1946 r. w Trzebini. Od
1999 roku pracował w libiąskim samorządzie.
W ostatnich latach pełnił funkcję specjalisty ds.
profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
Był też przewodniczącym Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zawsze z wielkim zapałem angażował się w
życie naszej gminy. Zmarł 13 lutego 2014 r.
Parking się przyda
Budową nowych miejsc parkingowych
pomiędzy blokami przy ul. Jaworowej zajmie
się firma Usługi Transportowe Jacek Wadas z
Chełma Śląskiego. Powstanie ich blisko 30.
- Cieszę się, bo mieszkańcy prosili o nie od
jakiegoś czasu – mówi radny Wacław Drozdowicz.
Uwaga na spacerach
Do 3 czerwca potrwa ochronne szczepienie
lisów przeciw wściekliźnie. Zostanie ono
wykonane m.in. za pomocą przynęt zrzucanych z samolotów. Przynęta jest mieszaniną
mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny
i tetracykliny w kolorze szarozielonym.
W środku jest kapsułka zawierająca wirus
szczepionkowy. W okresie wykonywania
szczepień zaleca się nie wypuszczać bez
opieki psów i kotów, a w czasie spacerów
prowadzić psy na smyczy i w kagańcu. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką
należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji.
Przynęty nie należy dotykać, bo może być ona
szkodliwa dla człowieka. W razie kontaktu
ze szczepionką natychmiast zgłosić się do
najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej.
GROMIEC
Przenosiny kapliczki
W połowie maja rozpoczął się dalszy ciąg budowy chodnika przy ul. Traugutta.
- Na odcinku od kościoła, dokąd wcześniej
był położony, aż do potoku Kopalniówka
– wyjaśnia sołtys Jerzy Górski. Prace powinny skończyć się w pierwszej połowie czerwca. Położenie bruku wymaga przeniesienia
stojącej przy ulicy kapliczki.
- Robotnicy przesuną ją o jakieś dwa metry
żeby nie stała w pasie drogowym – dodaje
Górski.
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Więź matki i dziecka jest
najsilniejsza
26 maja to Dzień Matki. Z tej okazji porozmawialiśmy
z Beatą Marchewką, mamą dorosłych Piotra, Ewy
i Jadwigi oraz nastoletnich Zuzanny i Wojtka.
Maciej Kozicki: Dzień matki w tak
licznej rodzinie jest
szczególny?
Beata
Marchewka:
- Życzeń dostaję pięć
razy więcej niż gdybym
miała jedno dziecko. To
bardzo miłe. Na strychu mam całe pudło
z laurkami, drobnymi
upominkami i innymi
pracami dzieci.
Chyba trudno o silniejszą więź niż między matką a jej dzieckiem?
- Tak, ona jest najsilniejsza. Szczególnie ze strony matki.
To coś niezwykłego. Tworzy się od samego początku, gdy
tylko dziecko zaczyna rosnąć pod sercem. Potem czuć
jak malec zaczyna się ruszać, trudno to opisać. Myślę, że
wszystkie mamy rozumieją co mam na myśli.
Jak udaje się godzić różnice w wieku i temperamentach dzieci?
- Nikt nie dostaje na początku instrukcji obsługi. Każde
dziecko jest inne, rożni się charakterem, usposobieniem.
Wzorca nie ma. Wychowywania człowiek uczy się całe
życie. Nawet dorosłe dzieci potrafią czymś zaskoczyć.
Łatwiej było z dziewczynkami czy chłopcami?
- Nie wiem, wszystkie dzieci były grzeczne i nie sprawiały
większych kłopotów. Problemy większe i mniejsze się
zdarzają zawsze, ale każdy rodzic o tym wie. Powiedzenie,
że małe dziecko to mały problem, a duże to duży kłopot to
święta prawda. Jeśli dziecko jest małe i jest przy matce
to człowiek może nad większością rzeczy zapanować. Ale
jak dorośnie i wyfruwa z gniazda to na wiele rzeczy nie
ma się wpływu. Niezależnie czy powody są, czy ich nie
ma, matka zawsze się martwi, tak to już jest.
Jak pogodzić wychowywanie dzieci i swoje pasje?
Pani interesuje się rękodziełem.
- Od zawsze lubiłam prace manualne. Gdy dzieci były
małe to coś im uszyłam lub zrobiłam na drutach, chociażby
stroje na bale przebierańców. Wtedy wypożyczalni nie
było. Każdy powinien mieć hobby, jakąś odskocznie,
która pozwoli na odstresowanie i złapanie oddechu.
Dzieci, głównie dziewczynki, traktowały to jako zabawę
i mi pomagały.
Niektórzy mają jedno dziecko i narzekają na brak czasu. Trudno wyobrazić sobie więc posiadanie piątki.
- Z obserwacji zauważyłam, że im więcej dzieci, tym
więcej czasu. Dlaczego? Trzeba się po prostu lepiej
zorganizować, aby wypełnić wszystkie obowiązki. Choć
dzieci opiekują się sobą i bawią się wspólnie to trzeba
każdemu z osobna przeznaczyć indywidualny czas. Z
okazji dnia matki chciałabym złożyć wszystkim mamom
wszystkiego najlepszego, cierpliwości i pociechy z dzieci.
Dziękuję za rozmowę.

Eko-Dzieciaki w LCK
Ponad 200 uczniów i przedszkolaków z Libiąża i okolicy
uczestniczyło w imprezie ekologicznej „Eko-Dzieciaki” w
Libiąskim Centrum Kultury.
„Eko-Dzieciaki to my, Eko-Dzieciaki to ja i Ty” - tym powitalnym
hasłem 27 kwietnia rozpoczęła się impreza dla najmłodszych. Z
powodu ulewnego deszczu wszyscy spotkali się w LCK. Laureaci
konkursu plastycznego „Strażnik Przyrody” otrzymali nagrody.
Wśród wyróżnionych byli nie tylko uczniowie i przedszkolaki z
Libiąża, ale także okolicy m.in. Chrzanowa. Łącznie ponad 200
dzieci, które swoimi pracami udowodniły, że dbanie o środowisko
jest dla nich ważne. Na zakończenie wszyscy obejrzeli przedstawienie ekologiczne „Środowisko ponad wszystko” z udziałem Pszczółki
Mai, Gucia, Konika Polnego Filipa oraz Pajęczycy Tekli.
Wyniki konkursu „Strażnik Przyrody”
EKO-DZIECIAKI 2016r.
Przedszkola:
I miejsce – Przedszkole Samorządowe nr 2 w Libiążu, gr. VIII (wych.
Katarzyna Sojka)
Wyróżnienie – Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chrzanowie (wych.
Joanna Hentschel, Anna Skowrońska)
Szkoły podstawowe kl. I:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu, kl. I a (wych. Anna
Waliczek)
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu, kl. I b (wych.
Lucyna Ciuła)
Szkoły podstawowe kl. II
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu, kl. II c (wych. Iwona
Kryniger)
Szkoły podstawowe kl. III
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu, kl. III a (wych.
Ewa Rembiecha)
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Kto nam pomaga?

Ochotnicza Straż Pożarna w Libiążu
Rozpoczynamy cykl przybliżający działające w gminie organizacje i stowarzyszenia. W pierwszym odcinku prezentujemy
działalność druhów z Libiąża Wielkiego. Okazja ku temu jest bardzo dobra, bo Ochotnicza Straż Pożarna w Libiążu właśnie
świętuje 90-lecie istnienia.
Ochotnicze Straże Pożarne
na terenie Libiąża zaczęto
organizować po pierwszej
wojnie światowej. Pierwsza
powstała straż w Libiążu
Małym.
Sikawka i trochę węży
20 maja 1926 roku w Szkole
Podstawowej Libiążu Wielkim
pod przewodnictwem wójta
Józefa Kowalskiego, zwołano
zebranie celem założenia w
Libiążu Wielkim Ochotniczej Straży Pożarnej. Wtedy
też wybrano pierwszy zarząd
jednostki (w ramce). Prezesem został kierownik szkoły
Kazimierz Stankiewicz. Od
wójta druhowie dostali ręczną
sikawkę i kilkadziesiąt metrów
węży. Sprzęt przechowywali
w szopie stojącej na miejscu
dzisiejszej strażnicy przy ul.
Floriańskiej. Trzy lata później
założona
została
kobieca
drużyna sanitarna składająca się
z 19 pań. Ochotnicy często musieli działać, ponieważ w tych
latach większość zabudowań
była drewniana i kryta słomą.
Przykładowo, w czerwcu 1930
r., na Rolach jednego dnia
spłonęło 46 zabudowań. II wojna światowa i okupacja to zły
czas dla strażaków. Wielu z nich
zostało wywiezionych do Rzeszy skąd nie wróciło. Znikł też
cały sprzęt przeciwpożarowy.
Amerykański wóz
W kwietniu 1947 w budynku
strażnicy odbyło się pierwsze
powojenne Walne Zebranie
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Libiążu. Prezesem został Jan
Ciesielski. Dwa lata później,
za pieniądze zdobyte podczas
urządzanych zabaw i festynów
druhowie kupują amerykański
wóz marki Dogde, a także
sprzęt gaśniczy i stroje. W 1970
w czynie społecznym powstaje
garaż. Strażacy z komendy w
Krakowie dostają samochód
pożarniczy STAR 26a. W
10

kolejnych latach jeżdżą także
Tarpanem oraz następnym starem. Od 2011 r. korzystają ze
sprowadzonej z Francji Scanii 93M ufundowanej przez
libiąski samorząd. Do dyspozycji mają jeszcze Fiata Ducato i karetkę Renault Master
– prezent od strażaków z Rouvroy - miasta partnerskiego
Libiąża. Kolejny powód do
radości następuje w 2014 r.
Wtedy strażnica przechodzi
gruntowną renowację elewacji,
zostają również zainstalowane
nowe schody na wieżę i
wymienione drzwi garażowe.
Dobry czas
Ostatnia dekada to potężny rozwój OSP Libiąż. Zmienił się
profil i charakter jednostki.
- Obecnie do akcji jechać mogą
tylko osoby w odpowiednim
wieku, mające badania lekarskie, stosowne przeszkolenie
oraz ubezpieczenie. Do innych wymogów należy szybka
mobilizacja. Druhowie mają
na nią 15 minut, ale zwykle,
aby wyjechać do akcji potrzebujemy znacznie mniej czasu
– wyjaśnia strażak Krzysztof
Bartosiński.
- Dawniej było tak, że jak
zawyła syrena to każdy kto
czuł się strażakiem rzucał
widły i jechał do akcji. To się
już skończyło – mówi prezes
OPS Marek Cygan. Podkreśla,
że teraz od straży ochotniczej
wymaga się dużego profesjonalizmu. - Nasza jednostka jest
włączona do Krajowego Sys-

temu Ratowniczo-Gaśniczego.
Ratownicy
ciągle
muszą
podnosić swoje kwalifikacje,
przechodzić kursy i szkolenia.
OSP Libiąż specjalizuje się
w m.in. ratownictwie drogowym i zabezpiecza drogę wojewódzką nr. 933 biegnącą przez
Libiąż. Stąd też wyposażenie
strażnicy obejmujące np. sprzęt
hydrauliczny do ratowania osób
uwięzionych w rozbitych samochodach.
Grupa medyczna na medal

Równie prężnie działa
grupa medyczna, której
przedstawicieli
można
spotkać nie tylko na organizowanych w gminie
imprezach m.in. Dniach
Libiąża, ale także podczas podobnych wydarzeń
w całym kraju. Libiąscy
ratownicy odnoszą sukcesy podczas zawodów.
- W zeszłym roku czterech
członków naszej grupy:
Konrad Sukiennik, Marcin
Strojek, Klaudia Lipowska
oraz Sebastian Kosowski
wzięli udział w ogólnopolskich zawodach z pierwszej

pomocy w Nowej Rudzie. Jako
drużyna zajęli ósme miejsce na
80 zespołów, a Konrad Sukiennik
w kategorii indywidualnej zajął
drugie miejsce. Kilka tygodni
temu drużyna w składzie: Konrad Sukiennik, Marcin Strojek
oraz Hubert Sokołowski zajęła
drugie miejsce na zawodach „I
ty możesz zostać ratownikiem”
w Dąbrowie Górniczej - dodaje
prezes.
W szeregach jednostki jest
wielu młodych ludzi, chłopców
i dziewcząt. Dla wielu z nich
działanie w straży stało się
pasją i jest sposobem na życie.
Dla innych to odskocznia od
codzienności i okazja do zrobienia czegoś dobrego.
- Mamy stronę na facebooku.
Tam można zobaczyć czym się
zajmujemy. Zachęcam i zapraszam do wstępowania w
nasze szeregi – mówi Marek
Cygan.

Pierwsze władze OSP Libiąż:
Prezes - Kazimierz Stankiewicz
Naczelnik - Józef Dworniczek
Z-ca naczelnika - Jan Bochenek
Sekretarz - Franciszek Matysik
Skarbnik - Jan Grochal
Gospodarz - Stanisław Mołata
Członek zarządu - Henryk Latko
Zarząd OSP Libiąż na kadencję
w latach 2016 – 2020:
Prezes Zarządu - Marek Cygan
Naczelnik - Krzysztof Sadowski
Z-ca Prezesa /Skarbnik - Dariusz
Łysak
Sekretarz - Dominik Gałuszka
Gospodarz - Konrad Sukiennik
Członkowie zarządu: Antoni Lis
i Stanisław Januszkiewicz
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Szykuje się duża zabawa!
Gwiazdą tegorocznych Dni Libiąża będzie Andrzej Piaseczny.
Jednak jego koncert to nie jedyna atrakcja zaplanowana na tegoroczne święto.
Dni Libiąża 2016 zostały zaplanowane na sobotę i niedzielę 18 i 19
czerwca na Placu Słonecznym. Osoby, które wezmą udział w sobotnim pikniku będą mogły zobaczyć i posłuchać wykonawców różnych
stylów muzycznych. Najpierw program artystyczny dla dzieci zaprezentuje góralski zespół Ondraszki. Później na scenie zobaczymy
barda muzyki romskiej Józefa Merstein-Jochymczyka oraz libiąski
zespół Fire Band. Przed występem gwiazdy wieczoru - Andrzeja
Piasecznego zebranych zagrzeje kapela The Last Ride.
Kolejne atrakcje Libiąskie Centrum Kultury przygotowało na
niedziele. Na początek podczas swojego festiwalu zaprezentują się
dzieci i młodzież. Później scena należeć będzie do młodej kapeli
z Libiąża – Red Vipers. Występ z pewnością przypadnie do gustu
szczególnie fanom trochę cięższego grania. Wieczór upłynie pod
znakiem imprezy Disco Show Evening. Najpierw zagra Disco Night
Fever, a potem libiążan do zabawy zachęci grupa After Party.
15. Małopolskie Dni Książki

KURIER PARAFIALNY
Parafia Przemienienia Pańskiego
Biskup Damian Muskus generalny koordynator ŚDM Kraków 2016 dokonał poświęcenia
Skweru im. Światowych Dni Młodzieży przy libiąskiej
świątyni Przemienia Pańskiego. Posadzony w tym miejscu
dąb ma być symbolem siły i wiary. Ma on przypominać o
wydarzeniach Światowych Dni Młodzieży, o spotkaniach
z Ojcem Świętym.
Parafia pw. Św. Barbary
Parafia organizuje wyjazd dla młodzieży na Pola Lednickie w dniach od 3 do 5 czerwca. Koszt to około 80 zł.
Szczegółowe informacje oraz zapisy u ks. Pawła Króla.
Parafia św. Stanisława BM w Żarkach
W zakrystii i kancelarii parafialnej trwają zapisy na
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wyjazd dotyczy
sobotniego czuwania i niedzielnej mszy świętej, czyli 30
i 31 lipca 2016 r.

Książka i Róża

Nowaki i salwy śmiechu

Były one obchodzone w naszej gminie jako Libiąskie Dni
Książki i Róży. W ich ramach odbyły się konkursy na ilustrację
do książki „Mały Książę” oraz na selfie z książką i różą.
Uczestnicy konkursu plastycznego oprócz dyplomów i nagród rzeczowych otrzymali także bezpłatne wejście na film
„Mały Książę” w Libiąskim Centrum Kultury. Podczas warsztatów plastycznych „Drugie życie książki” uczniowie szkoły
podstawowej w Żarkach wykonywali kwiaty, laurki i ozdoby
ze starych książek. W libiąskiej bibliotece miał miejsce wielki
kiermasz książek. Za 1 zł można było nabyć pozycje wycofane
z księgozbioru lub stanowiące dublety. Były także książki nowe,
w cenach zdecydowanie niższych niż dostępne na rynku. Nawiązując
do katalońskiej tradycji, z której zrodził się pomysł akcji Książka
i Róża - każdy kupujący otrzymał ponadto upominek w postaci
róży. W Libiążu była to róża z papieru, szydełkowa broszka lub
słodka babeczka, oczywiście w kształcie róży.

Publiczność w Libiąskim
Centrum Kultury obejrzała najnowszy program kabaretowego tria
z Zielonej Góry.
Występ Nowaków w
LCK przyciągnął osoby w
różnym wieku. Większość
widzów miała już styczność ze skeczami zielonogórskiego kabaretu, ale na żywo widzieli ich nieliczni. Tworzący Nowaków:
Adrianna Borek, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg błyskawicznie
złapali kontakt z publicznością. Ich żarty były nagradzane
salwami śmiechu, szczególnie gdy padały z ust Krystyny,
mającej niewyparzony język gosposi księdza – innego bohatera znanego z występów Nowaków. Aktorzy pozwolili sobie
też na kilka zabawnych nawiązań do Libiąża i jego topografii,
a na bis pokazali skecz „John i Kate w Ameryce”. Po występie
wyszli do „łowców
autografów”. Wśród
czekających na podpis i zdjęcie była Katarzyna Poznańska,
która
do
LCK
przyszła z córką
Julią. - Nowaków
widziałam pierwszy
raz na żywo. Rewelacja, cały czas się śmiałam. Występ był na
wysokim poziomie, bardzo mi się podobał – oceniała.

Wyniki:
Konkurs na ilustrację:

I miejsce - Karolina Sapała (SP nr 2 w Libiążu)
II miejsce - Nikola Krawczyk (SP w Żarkach)
III miejsce - Julia Wilk (SP 2 w Libiążu)
wyróżnienia - Kinga Zaczyk (SP w Żarkach), Karolina Myrdko
(SP nr 2 w Libiążu) oraz Klaudia Ryszka (SP nr 2 w Libiążu).
Konkurs na selfie: Andżelika Siuda i Róża Wypyska
Małopolskie Dni Książki i Róży w Libiążu trwały w dniach 22-23
kwietnia. Obejmowały one cykl wydarzeń, których organizatorami
byli: Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, Libiąskie Centrum
Kultury oraz WTZ przy Fundacji im. Brata Alberta w Libiążu.

ogłoszenia drobne:
Bus 9 - osobowy - tel. 665 364 548
Zespół muzyczny na wesela - 507 302 274
FIRMA SPRZĄTAJĄCA “Na3sto”: biura, domy, magazyny i inne. Maszynowe czyszczenie i renowacja posadzek,
czyszczenie kostki brukowej, sprzątanie poremontowe, mycie okien, pranie tapicerek. Faktury VAT. Tel: 791196315.
Zdjęcia z wielu realizacji na www.na3sto.pl oraz www.facebook.com/Na3sto
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SPORT

Jest najlepszym przykładem na to, że sport można pogodzić z nauką

Libiążanin w reprezentacji Polski lekarzy
Wojciech Luboń to znany
w Libiążu siatkarz, który
osiągnął niemałe sukcesy
w plenerowej odmianie tej dyscypliny sportu, a więc popularnej plażówce. Na swoim
koncie ma m.in kilkukrotne
mistrzostwo
Małopolski,
a nawet półfinały Mistrzostw
Polski w kategoriach wiekowych kadetów i juniorów.
Jako student zdobywał medale
i wyróżnienia Akademickich
Mistrzostw Śląska w siatkówce
plażowej, Mistrzostw Polski
Uczelni Medycznych w siatkówce halowej, Mistrzostw
Polski Uczelni Medycznych
w siatkówce plażowej. W tym
roku z powodzeniem startował
w Mistrzostwach Europy w siatkówce na śniegu, zdobywając
m.in w Austriackim Wagrain
wysokie 5 miejsce.
- Praktycznie przez całe
życie trenowałem siatkówkę
w Libiążu pod okiem trenera Mateusza Drabika. Także
na studiach udało mi się
kontynuować karierę w śląskich

się doktoryzować. Mieszka w
Katowicach i w każdy weekend przyjeżdża do rodzinnego
Libiąża, gdzie m.in. pełni
dyżury w Miejskim Centrum
Medycznym, założonym przez
jego ojca.
- Z racji obowiązków zawodowych mam coraz mniej czasu na sport, więc praktycznie
każdą wolną godzinę pomiędzy
dyżurami staram się ćwiczyć na
siłowni bądź odwiedzić boisko
do siatkówki.
Intensywna kariera naukowa
nie przeszkodziła w dalszych sukcesach sportowych.
Wojciech zdobył Mistrzostwo
Polski lekarzy w siatkówce
plażowej
oraz
halowej,
i otrzymał powołanie do reprezentacji Polski lekarzy.
Będzie reprezentował nasz
kraj w Mistrzostwach Świata
Lekarzy w Mariborze na
Słowenii. Siatkówka nie będzie
jedyną dyscypliną, w której
wystąpi tam libiążanin. Wystartuje jeszcze w konkurencjach
lekkoatletycznych: skoku w

dal i wzwyż, rzucie młotemi
oszczepem, pchnięciu kulą,
a także w trójboju siłowym
i tenisie stołowym.
- Wojciech Luboń jest bardzo
dobrym przykładem na to, że
można skutecznie łaczyć naukę
z aktywnym uprawianiem sportu. Sport uczy m.in. pokory,
systematyczności i ciężkiej
pracy, które są przydatne w
każdej dziedzinie życia. Rodzice często zmuszają dzieci do
rezygnacji z treningów na rzecz
nauki. Niekoniecznie jest to dobre rozwiązanie, co najlepiej
pokazuje przykład Wojtka – komentuje jego wieloletni trener
Mateusz Drabik.

Martyna mistrzynią Polski!

Nauczą się pływać

Martyna Wikar, uczennica klasy V b Szkoły Podstawowej nr 4 w Libiążu, wystartowała w XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych
Warmia Mazury 2016 pod patronatem honorowym
Ministra Sportu i Turystyki. W zawodach zdobyła I
miejsce w szachach do lat 12-tu i tym samym została
Mistrzynią Polski. W jej grupie wiekowej wzięło udział
46 najlepszych zawodniczek z całej Polski, które zostały
wyłonione w eliminacjach wojewódzkich. Dzięki zdobyciu złotego medalu Martyna będzie reprezentować
Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów, które
odbędą się w tym roku w Gruzji.

Rozpoczęła się kolejna edycja projektu nauki pływania pn. „Już
pływam”.

Martyna z trenerem na podium
12

klubach siatkarskich – mówi
W. Luboń.
Po ukończeniu szkoły średniej
Wojciech Luboń podjął studia
na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Wiadomo, że medycyna należy do
jednych z najcięższych kierunków studiów, a mimo to
zdołał skutecznie pogodzić
systematyczną naukę ze sportem.
- Wszystko to zasługa mojego
ojca, który sam łaczył pracę
lekarza z aktywnym uprawianiem sportu. Był zapalonym kajakarzem i kolarzem.
Pasjonowały go również piesze
marsze. Nauczył mnie tego
samego i zawsze wspierał bym
mógł bez przeszkód łączyć obie
dziedziny – wyjaśnia.
Libiążanin ukończył sześcioletnie studia medyczne. Obecnie jest w trakcie specjalizacji
z okulistyki, oraz pełni rolę
asystenta na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie
prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami i zamierza

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I - VI szkół podstawowych
z Libiąża, Żarek i Gromca. W zajęciach na basenie uczestniczy łącznie
141 nie umiejących pływać
dzieci. Dzięki akcji aktywnie spędzają czas, mają
szansę nauczyć się pływać.
Lekcje nauki pływania
realizowane są na Krytej
Pływalni „Cabańska Fala”
w Chrzanowie i odbywają
się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Całkowity, przewidywany
koszt realizacji projektu
to 35,8 tys. zł. Pomoc finansowa
Województwa
Małopolskiego wynosi 12,1
tys. zł, pieniądze z budżetu
gminy 15,3 tys. zł, a wpłaty
rodziców uczniów 8,4 tys.
zł.
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WIEŚCI Z GMINY

WARTO PRZECZYTAĆ
Biblioteka pana Lemoncella - Chris Grabenstein
W tym miesiącu proponujemy coś dla młodszych
czytelników, zarówno dla chłopców jak i dla
dziewczynek. Książkę poleca Agnieszka Czerwonka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu.
Bohaterem książki jest nastoletni Kyle Keeley. To
młody chłopak uwielbiający gry komputerowe.
Pewnego razu dowiaduje się, że w jego mieście ma
powstać nowa biblioteka, ale nie robi to na nim dużego wrażenia.
Okazuje się, że fundatorem książnicy ma być pan Lemenocello
– bogacz i ekscentryk, a także producent gier komputerowych.
Lemoncello ogłasza, że dla dwunastu wybrańców będzie przygotowana atrakcja w postaci biletu na tajemnicze otwarcie biblioteki i spędzenie w niej nocy. Najpierw trzeba napisać esej w szkolnym konkursie. Kyle postanawia zdobyć bilet. Początkowo
jego zamiary skierowane są głównie na komputery i gry, które
znajdują się w bibliotece, jednak z czasem okazuje się, że biblioteczny świat oferuje o wiele więcej, a wspomniane nocowanie
oznacza udział w nowej, niezwykłej grze fundatora.
Uważam, że ta książka zachęca do rozwijania siebie i zwracania
uwagi na najdrobniejsze rzeczy, choćby takie, że warto spędzać
czas z rówieśnikami, gdyż wtedy mamy najlepszą rozrywkę, a nie
gdy zamykamy się przed monitorem komputera. Warto zwrócić
także uwagę na odwołania w książce do takich autorów jak Dostojewski, Salinger czy Riordan. Akcja jest dynamiczna, dzieciaki
cały czas działają i podejmują decyzje. Choć popełniają błędy, autor zmusza ich do poprawy siebie i naprawiania swoich pomyłek.
Obraz biblioteki w tej lekturze to nie tylko miejsce z książkami,
ale także magiczna przestrzeń, w której można dobrze się bawić i
miło spędzać czas.
Agnieszka Czerwonka

“Żywa flaga” w SP nr 2 w Libiążu

Coś dla młodych rodziców

Libiąska biblioteka zaprasza do
udziału w nowym cyklu Bibliokinder Klub.
Bibliokinder
Klub
powstaje
głównie z myślą o młodych rodzicach, którzy mają wiele pytań
do fachowców odnośnie zdrowia
i zachowań swoich pociech.
- Chcemy również by najmłodsi odwiedzali naszą bibliotekę z rodzicami, bawili się i oglądali książeczki przeznaczone specjalnie dla
nich – mówi Agnieszka Czerwonka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu. Placówka proponuje cztery tematyczne spotkania/warsztaty z fachowcami z różnych dziedzin: z fizjoterapeutą
dietetykiem, pedagogiem, kosmetologiem oraz spotkania dla rodziców z małymi dziećmi, by wspólnie spędzali czas w libiąskiej
bibliotece. Szczegóły i zapisy pod nr tel. 32 627 75 77 wew. 24.

KĄCIK KULINARNY
Torcik z krupnioka
Podczas imprezy „Gotuj z
Gwiazdą” Remigiusz Rączka
zaserwował pyszny Torcik z
krupnioka. Teraz każdy może
spróbować przygotować to
danie znanego śląskiego kucharza.

Skład:

3 chleby tostowe
1,5 kg krupnioka
200 g szpinaku
6 ząbków czosnku
200 g mielonego twarogu
2 cebule
150 g przecieru pomidorowego
100 g masła
1 opakowanie kiełek
1 łyżka majeranku
kilka gałązek tymianku
kilka gałązek lubczyku
Wykonanie:
Ściągnąć skórę z krupnioka. Na patelni roztopić 50g masła,
następnie dodać posiekaną w kostkę cebulę. Lekko zeszklić,
po czym dodać krupniok. Przesmażyć 5 minut, po czym dodać
posiekany czosnek, majeranek, sól, pieprz (masa krupniokowa
musi być lekko pikantna i słona). Odstawić.
Szpinak blanszować na reszcie masła. Posolić, po czym dodać
czosnek (4 ząbki). Lekko szpinak odparować. Na koniec dodać
twarożek mielony, po czym masę wyłączyć.
Przecier pomidorowy przesmażyć na patelni, dodać pieprzu i
posiekanych świeżych ziół (lubczyk, tymianek).
Kiedy wszystkie dodatki są już przygotowane można przystąpić
do formowania torciku.
Na spód ułożyć pieczywo tostowe, następnie masę
krupniokową, przykryć pieczywem, następnie wyłożyć masę
szpinakową, przykryć pieczywem. Górę posmarować przecierem i udekorować kiełkami. Tak przygotowany torcik,
dobrze jest schłodzić, a następnie kroić w trójkąty. Dobrze
smakuje z dipem imbirowym.
Życzę smacznego.
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ROZMAITOŚCI

Niezwykli uczniowie
Wiktoria Szyjka

Ma 12 lat i jest uczennicą piątej klasy Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu. Lubi przedmioty humanistyczne i w-f. Niedawno startowała
w konkursie dotyczącym rocznicy chrztu Polski. Uczestniczy w kółku teatralnym, śpiewa
w szkolnym chórze Wiolinki i scholi. Chętnie gra
w koszykówkę i siatkówkę. Występowała w szkolnej drużynie, która wygrała Mistrzostwa Libiąża
w Minikoszykówce Szkół Podstawowych. Od
10 lat interesuje się jazdą konną. Tą pasją zaraziła ją ciocia – siostra
mamy. Na swoim ulubionym koniu – Huzarze ze stadniny Tęcza w
Libiążu jeździ raz w tygodniu. Aby go wyczyścić i osiodłać przychodzi
godzinę wcześniej. To pozwala się zżyć ze zwierzęciem. Pewnie dlatego
w przyszłości Wiktoria chce zostać weterynarzem.

Katarzyna Zelek

Jest uczennicą drugiej klasy gimnazjum
w Żarkach. Ma zainteresowania
z różnych dziedzin. Jej ulubione
przedmioty szkolne to matematyka,
chemia i fizyka. Poza tym lubi muzykę,
ale przede wszystkim malowanie i
rysowanie. Startuje w konkursach
plastycznych. Dwukrotnie uzyskała
wyróżnienie w libiąskim Art-Talencie.
Rok temu zaczęła tańczyć w trzebińskim zespole Kaprys.
Zdecydowała się na hip-hop. Interesuje się fryzjerstwem.
Najczęściej układa włosy swojej mamie i koleżankom.
Katarzyna jeszcze nie zdecydowała kim chce zostać w
przyszłości.

Szkolno - przedszkolny telegraf
LIBIĄŻ
Ciekawe odwiedziny
W ramach Programu Bezpieczeństwo Transportu przedstawiciele zarządu spółki Sapa
Aluminium z Chrzanowa: Jacek
Zimoląg, Bartosz Gałuszka i
Dorota Lesyng odwiedzili podopiecznych przedszkola nr
2. Spotkanie było kolejnym
etapem stałych działań profilaktycznych zapoznających dzieci
z zasadami ruchu drogowego.
Przedstawiciele firmy przygotowali dla naszych wychowanków niespodziankę. W
nagrodę za swoją wiedzę przedszkolaki otrzymały kamizelki
odblaskowe. Niezwykłe, bo z
nazwą przedszkola. Maluchy
podziękowały
za
prezent
występem. Podczas kolejnego wyjścia na wycieczkę
zaprezentowały się jako bezpieczne przedszkolaki z PS nr
2 w Libiążu.
Dzień Strażaka
Klasa Ic uczestniczyła

w

obchodach Dnia Strażaka.
Dzieci wzięły udział w quizie
wiedzy o straży pożarnej na
podstawie książki Cz. Janczarskiego „Jak Wojtek został
strażakiem” i rozwiązywały rebusy. Rywalizację zakończyło
zadanie plastyczne – odnalezienie numeru alarmowego
straży pożarnej. Dodatkową
atrakcją była wizyta klas
pierwszych w remizie OSP
w Libiążu, która świętowała
niedawno
90.
rocznicę
założenia. Strażacy opowiadali
o swojej trudnej pracy, demonstrowali stroje, udostępnili
uczniom do zwiedzania wozy
strażackie oraz karetkę. W ramach podziękowania pierwszaki przygotowały dla wszystkich
strażaków pamiątkowe książki.
Sukces Damiana
Akrobata Damian Wikar z klasy
3B gimnazjum nr 2 zdobył
srebrny medal w skokach na
ścieżce podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski
Seniorów w Zabrzu. Próbkę

umiejętności Damiana możemy
podziwiać na filmie promocyjnym „SP4 Gim2”.
GROMIEC
W języku Szekspira
Emilia Rutkowska z kl. 5 oraz
Kacper Wilczak z kl. 4 reprezentowali ZSP Gromiec w
Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy w Języku
Shakespeare’a. Jury wyłoniło
w każdej kategorii wiekowej
po pięciu laureatów. W tym
gronie znalazła się Emilia, a
tym samym zapewniła sobie
miejsce w etapie regionalnym.
Gratulacje!
Oceny sprawdzisz w sieci
Szkoła w Gromcu postanowiła
wdrożyć dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia.
Umożliwia on bieżącą kontrolę
frekwencji i postępów w nauce
dzieci. Każdy rodzic będzie
mógł korespondować z dowolnym nauczycielem, sprawdzać,
czy dziecko uczestniczy w

zajęciach oraz jakie otrzymuje
oceny. Wystarczy zalogować
się na swoje konto przez
stronę https://synergia.librus.
pl, wpisując login i hasło, które
trafiły do rodziców podczas
dnia otwartego w kwietniu.
ŻARKI
Czytali Harrego Pottera
27 kwietnia uczniowie klas
szóstych, Paulina Polak i
Kacper Czarnik wzięli udział
w II Powiatowym Konkursie
Pięknego Czytania w Języku
Angielskim
zorganizowanym przez Zespół Szkół nr1
w Chrzanowie. W konkursie
brało udział 30 uczniów z 18
szkół podstawowych powiatu
chrzanowskiego. Czytali oni
wybrane fragmenty powieści
J.K. Rowling „Harry Potter
and the Philosopher’s Stone” w
oryginalnej wersji językowej.
Jury oceniało poprawność
językową, tempo i płynność
czytania, interpretację tekstu i
ogólny wyraz artystyczny.

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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Libiąska majówka
Rajd ułanów, gotowanie z Remigiuszem Rączką na Flagówce, Potyczki Sołeckie, projekcja filmu „Pilecki” - ciekawych propozycji spędzenia pierwszych dni maja libiążanie mieli wiele.
Piknik Patriotyczny w Gromcu, będący częścią II Rajdu Konnego szlakiem ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz
odwiedziło kilkaset osób. Kilka godzin później mieszkańcy podziwiali kulinarne wyczyny Remigiusza Rączki. 3 maja, po mszy w
intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Barbary mieszkańcy i przedstawiciele samorządu złożyli kwiaty pod pomnikiem Tadeusza
Kościuszki. Później uczestniczyli w Gali Sportu w Libiąskim Centrum Kultury. Aktywnie spędziły dzień 5 maja dzieci z Gromca.
Pracownicy LCK przygotowali dla nich gry i zabawy. Potyczki Sołeckie pomiędzy reprezentantami Gromca i Żarek były kolejnym
punktem tegorocznej majówki. Cykl majówkowych wydarzeń zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem przy ul. 1 Maja z okazji Dnia Zwycięstwa oraz projekcja filmu „Pilecki” w LCK połączona ze spotkaniem autorskim z producentem filmu Bogdanem
Waszytlem.
Kombatant Andrzej Szostek
podczas składania kwiatów

Uroczysty przemarsz
z kościoła pw. św. Barbary

Uroczystość pod pomnikiem T. Kościuszki

Potyczki sołeckie
w Żarkach

REKLAMA
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Kto w ostatnią sobotę kwietnia przyszedł na Plac Słoneczny mógł spróbować takich pyszności jak zupa z pokrzyw,
torcik z krupnioka i bajaderki przygotowanych przez znanego śląskiego kucharza Remigiusza Rączkę.

Torcik palce lizać
Chętnych do skosztowania
smakołyków było wielu.
Szczególnie, że Remigiusz
Rączka gwarą, bardzo ciekawie i zabawnie opowiadał o
przyrządzanych przez siebie specjałach. Najpierw
zaserwował zupę z pokrzyw.
Szybko ustawiła się kolejka chętnych do spróbowania. Później śląski kucharz przygotował torcik z
krupnioka.
- Bardzo dobry. Lekko pikantny. Spróbujemy przyrządzić

w domu – usłyszeliśmy od
libiążanina Sławomira Dworaka. Wśród doceniających torcik był też Jan Sułkowski.
- Smaczne. Pierwszy raz coś
takiego jem. Rączkę zawsze w
sobotę oglądam, już kilka razy
próbowaliśmy jego przepisów.
Fajnie, że do nas przyjechał,
pogoda dopisała. Ogólnie impreza elegancka, trafiona na
piątkę – mówił.
Remigiusz Rączka na koniec
zaproponował coś słodkiego,
czyli bajaderki w dwóch

Konkurs grillowania
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wersjach.
Częścią imprezy był konkurs
kulinarny „Grilluj z Gwiazdą”.
Zgłoszone wcześniej drużyny
rywalizowały w przyrządzeniu
potraw z grilla. W jury, oprócz
Remigiusza Rączki, zasiadł
znany z uczestnictwa w programie
„Hell’s
Kitchen.
Piekielna Kuchnia” 21-letni
libiążanin Krystian Klamka
oraz wiceburmistrz Jarosław
Łabęcki. Główną nagrodę
zdobyły reprezentantki Koła
Gospodyń Wiejskich „Grom-

Degustacja zupy pokrzywowej

caneczki” za marynowaną
pierś z kurczaka z lubczykiem,
musztardą i czosnkiem.
- Mięso marynowałyśmy w
oleju, lubczyku i musztardzie,
która sprawia, że mięso
jest soczyste. Pierś trzeba
grillować delikatnie nad niezbyt silnym ogniem i co kilka
minut odwracać – zdradzała
Krystyna Adamczyk, która
w konkursie wystartowała
wspólnie z Melanią Mańką
i Bożeną Ostrowską.

Zwyciężczynie konkursu
grillowania z jury

