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Szanowni Czytelnicy,
przed Wami pierwszy po
wakacjach numer naszego
miesięcznika. Znajdziecie w
nim aktualności z Libiąża,
Żarek i Gromca. Z burmistrzem

rozmawiamy o nowych inwestycjach, z prezesem Tauron
Wydobycie o wstrząsach. Jest
informacja jakim zainteresowaniem cieszył się letni basen,
gdzie powstały nowe parkingi,
a także co zmieniło się w szkole

w Żarkach i jak przebudowana
zostanie stacja PKP. Pokazujemy zdolnych młodych libiążan.
Zachęcamy do udziału w Jesiennym Rajdzie Rowerowym
i oglądania seansów w libiąskim
kinie. Jak zwykle mamy coś

dla pasjonatów, książek i kulinariów. Po raz pierwszy na
naszych łamach zachęcamy do
rozwiązania krzyżówki.

Żarek i Libiąża otrzymali
także sołtysowie Stanisław
Garlacz i Jerzy Górski.
Wspólnie z burmistrzem i
przewodniczącą
libiąskiej
Rady Miejskiej Bogumiłą
Latko sołtysowie zgodnie z
obyczajem poczęstowali chlebem mieszkańców. Tradycyjnie też odbyły się konkursy
plonów i kwiatów. Za kwiaty
wyróżnienia otrzymały Zofia
Bartula, Roma Ostrowska, Janina Smalcerz, Helena Marchewka i zespół śpiewaczy "Macierzanki" z KGW w Żarkach.

Za plony nagrodę odebrała
Janina Grabowska.
Atrakcją dla mieszkańców
był występ zespołu góralskiego "Młode Juhasy" z
Ujsół. Śpiewem i tradycyjnym
tańcem młodzi górale podbili serca widzów. Najmłodsi
uczestnicy imprezy zajęci byli
tworzeniem ozdób z siana na
specjalnym przygotowanym do
tego stoisku. Dożynki gminne
zakończyła zabawa taneczna z
zespołem muzycznym Dejavu.

Zapraszamy do lektury.

Rolnicze święto gminy Libiąż
- To ważne święto będące
kultywowaniem
tradycji
- stwierdzili zgodnie Maria
Oratowska i Rafał Baliś,
starostwie Dożynek Gminnych 2016, które 28 sierpnia
odbyły sie w Gromcu.

Oboje już kilkukrotnie pełnili tą
funkcję i każdorazowo był to dla
nich zaszczyt i wyróżnienie.
- Wbrew opiniom funkcji starosty dożynkowego nie piastuje rolnik o największym areale upraw lub wielkości hodowli. W Gromcu jest to odpowiedź
na zaproszenie sołtysa i Koła
Gospodyń Wiejskich – wyjaśnia

R. Baliś. Starostowie kontynuują rodzinne tradycje rolnicze.
- Gospodarujemy na ziemi
odziedziczonej po rodzicach.
Na dwóch hektarach mam
zboże i ziemniaki. Kiedyś rolników było więcej, toteż charakter tego święta ma dziś inny
wymiar. Były wystawy plonów
i zwierząt hodowlanych. Jednak zawsze jest to ważne
wydarzenie na wsi – mówi M.
Oratowska.
- To podziękowanie za płody
rolne,
nierozerwalny
element polskiej tożsamości.
Ważne, że te piękne tradycje
są pielęgnowane – dodaje starosta, gospodarujący na codzień
na 2 ha ziemi, na której uprawia
zboże.
Uroczystości
dożynkowe
rozpoczął oficjalny przemarsz
korowodu do kościoła pw.
Matki Bożej Różańcowej,
gdzie dziękczynną mszę świętą
sprawował ks. Zdzisław Bury.
Części obrzędowej przewodził
zespół śpiewczy "Gromcaneczki" tamtejszego KGW. Na
ręcę gospodarza gminy Libiąż
burmistrza Jacka Latko starostowie dożynek przekazali
chleb. Ten symbol płodów rolnych z rąk przewodniczących
kół gospodyń wiejskich z

O tradycjach związanych ze świętem plonów
mówi Melania Mańka – przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich z Gromca.
- Dożynki to najważniejsze dla rolników
święto, podziękowanie za urodzaj, docenienie
trudów pracy na roli. Postęp technologiczny
spowodował odejście od rolnictwa. Kiedyś
każdy kawałek ziemi był uprawiany, nawet
miedze. W przeszłości wiłyśmy nawet 15
dożynkowych wieńców, które wędrowały
do najważniejszych osób w gminie. Było
też łatwiej o materiały do jego wytworzenia. Dziś poprzestajemy na jednym. Do
jego zrobienia zbieramy niedojrzałe zboże, które
suszymy. Następnie wijemy wieniec według własnej inwencji
twórczej, przyozdabiając go kwiatami.

Pamiętamy o wrześniu 1939
1 września mieszkańcy wspomnieli wybuch II wojny światowej.
Złożyli kwiaty pod pomnikiem przy ul. 1 Maja.
Pod monumentem zebrali się mieszkańcy, przedstawiciele
działających w gminie organizacji i instytucji, kościoła, straży
pożarnej, szkół i samorządu. Uczestnicy wysłuchali hymnu
i wspólnie pomodlili się o pokój i błogosławieństwo dla Ojczyzny.
Kwiaty przy pomniku złożył m.in. Andrzej Szostek, kombatant
z Gromca - naoczny świadek tych tragicznych wydarzeń. Asystę,
oprócz harcerzy, pełnił także Szwadron Kawalerii Ochotniczej im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystość została połączona z
poświęceniem proporca Szwadronu i złożeniem przysięgi przez
Kawalerzystów.
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Dzięki wypracowanej nadwyżce budżetowej, na terenie Gminy Libiąż możemy spodziewać się
realizacji następnych ważnych inwestycji. O kolejnych zaplanowanych przedsięwzięciach w rozmowie z Maciejem Kozickim opowiada Burmistrz Libiąża, Jacek Latko.

Ruszają kolejne ważne inwestycje
Maciej Kozicki: - Na sesji
w połowie września, radni
uchwalili korektę budżetu.
Oznacza to realizację kolejnych inwestycji w tym roku.
Jakich?
Jacek Latko: - Jednym z priorytetów rozwojowych są dla
nas inwestycje w edukację.
Dlatego kolejne wolne środki
przeznaczyliśmy na rozwój
obiektów oświatowych. Przebudowane zostanie wejście
do szkoły w Żarkach oraz
przedszkola nr 4 w Libiążu. W
przedszkolu nr 1 (przy Placu
Zwycięstwa – red.) remont
obejmie pierwsze piętro, a do
szkoły podstawowej nr 2 zakupimy kolejne szafki dla uczniów. Wszystko to z myślą i

w trosce o stworzenie jak najlepszych warunków naszym
dzieciom.
Czy przewidziane są także
inne inwestycje?
- Zabezpieczyliśmy pieniądze
na sprzęt i szkolenia dla
strażaków ochotników. To
ważne, by ludzie, którzy bezinteresownie niosą nam wszystkim pomoc byli dobrze do tego
przygotowani i zabezpieczeni.
W najbliższym czasie zmodernizowane zostaną oba wejścia
do Libiąskiego Centrum Kultury, wokół obiektu pojawi się
nowy asfalt i większy parking,
zakończymy też przebudowę
terenów zielonych okalających
LCK i przy pomniku Tadeusza
Kościuszki. Dzięki temu bu-

dynek LCK stanie się bardziej
funkcjonalny i dostępny dla
osób korzystających z oferty
kulturalnej. W Gromcu zakupiony zostanie piec konwekcyjny, który służył będzie
korzystającym ze świetlicy
organizacjom i mieszkańcom.
Planujemy też modernizację
filii biblioteki w Gromcu.
Zabezpieczone są już środki
na sporządzenie dokumentacji
technicznej.
Dzięki staraniom Urzędu
Miejskiego,
nasza
gmina otrzymała dotację na
wymianę kotłów centralnego ogrzewania. Z pieniędzy
skorzystać mogą wszyscy
mieszkańcy.
- Otrzymaliśmy prawie 120

tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. To ważna
informacja, bo wiemy jaka jest
jakość powietrza w Małopolsce
podczas sezonu grzewczego.
Szczególnie teraz, jesienią,
mamy wiele wniosków od
mieszkańców dotyczących zakupu kotłów. Chcemy im w tym
pomóc również w wymiarze finansowym.

Rozpoczął się remont libiąskiej stacji kolejowej. Ma potrwać do połowy przyszłego roku i kosztować 33 mln zł. Na modernizacji
mają skorzystać nie tylko podróżni, ale także mieszkańcy okolic dworca i kierowcy.

Solidne prace na torach
Libiąski dworzec zmienił się w
plac budowy. Obecnie trwają
prace związane z demontażem
torów stacyjnych nr 1, 3 i przyległej infrastruktury, czyli
m.in. sieci trakcyjnej urządzeń
służących
do
sterowania
ruchem oraz krawędzi peronu.
- Do końca listopada zakończą
się prace przy przebudowie
torów nr 1 i 3 i pozostałej infrastruktury, w tym jednej
krawędzi peronu wyspowego.
Wybudowane zostaną cztery
nowe rozjazdy, które umożliwią
bezpośredni wjazd na bocznicę
kopalni Janina od strony Chrzanowa – informuje Dorota Szalacha z zespołu prasowego spółki
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A, która jest inwestorem. W
grudniu rozpocznie się przebudowa torów 2, 4 i 6, która

potrwa do końca marca 2017
r. Dla umożliwienia obsługi
podróżnych wybudowany zosta-

cyjne, odnowiona kładka nad
torami i dojście do peronu.
Wyższy peron i antypoślizgowa

nie peron tymczasowy przy
torze nr 3.
Remont ma kosztować 33
mln zł. Zamontowane zostaną
nowe wiaty, ławki, oświetlenie,
megafony i tablice informa-

nawierzchnia ułatwią wsiadanie do pociągów. Obiekt
będzie dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Prace
na stacji obejmą m.in. ułożnie
dziewięciu kilometrów torów,

21 rozjazdów, sieć trakcyjną,
urządzenia sterowania ruchem.
Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe przy ul.
Kamiennej i Orzeszkowej.
Oba skrzyżowania zostaną
wyposażone w nowoczesne
urządzenia sygnalizacyjne i
rogatki, robotnicy wymienią
na nich nawierzchnię, co jest
dobrą informacją dla zmotoryzowanych. Zyskać powinni
mieszkańcy okolicy stacji.
Zastosowanie
specjalnych
podkładów i mat antywibracyjnych oraz montaż szyn bezstykowych ma ograniczyć hałas
przejeżdżających pociągów.
- Zakończenie prac planowane
jest w połowie przyszłego roku
– zapowiada D. Szalacha.

Poznaj kogoś ciekawego
Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu rozpoczyna nowy cykl spotkań czytelniczych dla uczniów początkowych klas szkoły
podstawowej „Biblioteczne spotkania z ciekawym człowiekiem”. Będą odbywać się one co drugi wtorek miesiąca w godzinach
przedpołudniowych. Na każdym z nich pojawi się ciekawa postać, która będzie czytać dla dzieci i rozmawiać z nimi o swoich
zainteresowaniach czy zawodzie. MBP planuje by z dziećmi spotkali się m.in. strażak, policjant czy pilot.
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Od końca września mieszkańcy zaczną korzystać z dużego
kompleksu rekreacyjnego przy ul. Flasińskiego. To pierwszy
taki wielofunkcyjny obiekt w gminie.

Przyjemne z pożytecznym
Centrum Aktywności Ruchowej ma mieć prawie 2 tysiące
mkw powierzchni. Kompleks
powstał na działce za kościołem
Przemienienia Pańskiego, przy
ul. Flasińskiego.
- W tej okolicy brakowało
miejsca dla rekreacji. Teraz
będzie boisko, siłownia na
świeżym powietrzu i plac
zabaw dla najmłodszych. Mam
nadzieję, że mieszkańcy będą
chętnie z niego korzystać.
Nie tylko osoby z tej części
Libiąża, ale też innych dzielnic
– mówi burmistrz Jacek Latko.
Otwarcie obiektu ma nastąpić
końcem września.
Składa
się
na
niego
wielofunkcyjne boisko (do
gry w piłkę ręczną, siatkówkę
i koszykówkę) o nawierzchni

poliuretanowej i wymiarach
40 na 20 metrów. Na siłowni
można korzystać z różnych
urządzeń: orbitreka, sprzętu
do
wyciskania
ciężarów,
wahadła
wzmacniającego
mięśnie pasa biodrowego.
Plac zabaw został ogrodzony i
wyłożony bezpieczną, miękką
nawierzchnią. Na dzieci czekają
m.in. zadaszona piaskownica,
ścianki
do
wspinaczki,
podwójne huśtawki i karuzele.
Otoczenie obsadzono trawą
i
drzewkami.
Inwestycja
kosztowała blisko 700 tys. zł.
Otwarcie centrum pozwala
na połącznie przyjemnego z
pożytecznym. To możliwość,
aby nie tylko dobrze się bawić,
ale też zadbać o swoją kondycję
i stan zdrowia.

W najbliższych tygodniach mieszkańcy Libiąża dostaną do
dyspozycji ponad 100 nowych miejsc parkingowych. Postój
przy ul. Oświęcimskiej jest prawie gotowy, a drugi – przy ul.
Jaworowej jest w trakcie realizacji.

Z myślą o zmotoryzowanych
Problem
ze
znalezieniem
wolnego miejsca parkingowego
przy cmentarzu pojawiał się
podczas pogrzebów, czy w
niedziele, gdy wielu ludzi
przyjeżdża na groby swoich
bliskich. Teraz nie muszą
się obawiać kłopotów ze
znalezieniem przestrzeni na
zaparkowanie samochodu. Przy
nekropolii powstało 99 miejsc
postojowych. Parking został
odwodniony i oświetlony.
Parking przy ul. Oświęcimskiej

Całość kosztowała 588 tys.
zł. W chwili składania tego
numeru „Kuriera Libiąskiego”
obiekt czekał na odbiór od
wykonawcy robót.
Podobna
inwestycja
jest
realizowana przy ul. Jaworowej.
Mieszkańcy stojących tam
bloków będą mieć parking
na 19 pojazdów. Zostanie on
odwodniony i oświetlony.
Koszt prac to 121 tys. zł.

Milion na cyfryzację
Libiąski magistrat ma otrzymać prawie milion złotych na
wprowadzenie cyfrowych udogodnień dla mieszkańców i
przedsiębiorców.
Projekt „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu”, który
będzie realizowany libiąski magistrat, uzyskał pozytywny
wynik na etapie oceny merytorycznej i został wybrany
do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020. Wartość projektu to 1 076 155 zł, a kwota
dofinansowania ma wynieść 807 116 zł. Celem programu
jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania
zasobów i realizacji zadań publicznych.
Przedmiotem projektu “Przyjazny Cyfrowy Urząd
w Libiążu” jest uruchomienie świadczenia drogą
elektroniczną usług publicznych skierowanych do
mieszkańców i przedsiębiorców oraz wdrożenie rozwiązań
informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procesów
i procedur administracyjnych. Idea projektu została
sformułowana w oparciu o kierunki rozwoju gminy
zdefiniowane w Strategii Rozwoju Gminy Libiąż na lata
2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2016 - 2018.
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O wznowieniu eksploatacji pokładu 207 oraz pracach dotyczących uruchomienia poziomu 800 m z prezesem zarządu spółki Tauron Wydobycie Zdzisławem Filipem rozmawia Maciej Kozicki.

Wstrząsy powinny być coraz mniejsze
Maciej Kozicki: - Wstrząsy
na terenie gminy Libiąż,
a szczególnie na obszarze
Żarek, wciąż się zdarzają.
Jednak jest ich mniej i są
słabsze.
Trudno
jednak
oczekiwać,
że
znikną
całkowicie. Musimy się po
prostu do nich przyzwyczaić?
Zdzisław Filip: - Trzeba
powiedzieć uczciwie, wstrząsy
są i jeszcze pewnie przez
jakiś czas będą. Wykonujemy
wszelkie prace profilaktyczne
w postaci ograniczenia postępu
oraz strzelań torpedujących
w stropie, które mają na
celu eliminację powstawania
zjawiska wstrząsów. Spółka
na
bieżąco
monitoruje
działania podejmowane w ZG
Janina. Po każdym wstrząsie
wysokoenergetycznym o sile energii 106J lub wyższej

zbiera się Zespół ds. Tąpań
składający się ze specjalistów
Akademii
Górniczo
–
Hutniczej i Głównego Instytutu
Górniczego, który analizuje
przyczyny
zaistniałych
wstrząsów i podejmuje decyzje
odnośnie dalszego prowadzania
eksploatacji.
Dodatkowo
analizie poddajemy dobowy
postęp ściany. Podjęliśmy
decyzję o zakupie kolejnych
urządzeń
do
rejestracji
przyspieszeń i prędkości drgań
gruntu w celu poszerzenia
obszaru monitorowania wpływów wstrząsów.
W październiku w Żarkach
planowane jest spotkanie
poświęcone „Janinie”.
- Jestem otwarty na wszelkie
spotkania, a biorąc pod uwagę
fakt, że w wyniku wstrząsów
najbardziej ucierpieli właśnie

mieszkańcy
Żarek,
uważam za zasadne,
aby spotkanie odbyło
się właśnie w tej
miejscowości.
Jak kształtuje się wydobycie
na „Janinie”, po wznowieniu
eksploatacji pokładu 207?
- Wydobycie z tego pokładu
jest obecnie możliwe dzięki
uzyskaniu
przez
spółkę
pozytywnej opinii Komisji ds.
spraw Ochrony Powierzchni.
Działająca przy Wyższym
Urzędzie Górniczym Komisja
pozytywnie oceniła kompleksowe warunki eksploatacji,
uwzględniające
ochronę
obiektów na powierzchni.
Kopalnia działa pełną parą. Co
więcej, „Janina” osiąga teraz
wyniki jakich w swojej historii
właściwie nie miała. Mówimy
o pułapie 13 – 14 tysięcy ton na

dobę. To węgiel dobrej jakości.
Jest on poszukiwany na rynkach
zbytu, z drugiej strony chętnie
zaopatruje się w niego nasz
główny odbiorca czyli Tauron
Wytwarzanie.
Na jakim etapie są prace
związane z uruchomieniem
poziomu 800 metrów?
- Zakończyło się pogłębianie
szybu Janina VI. Trwa jego
zbrojenie.
Przygotowujemy
przetarg dotyczący budowy
wieży
wyciągowej
i infrastruktury powierzchniowej.

Basen przyciągał tłumy
Nawet pomimo kapryśnej
pogody mieszkańcy znacznie
chętniej odwiedzali letnią
pływalnię niż w poprzednim
sezonie. To dowód, że
remont ośrodka był trafioną
decyzją.
Przed wakacjami letni basen
przy ul. Piłsudskiego przeszedł
gruntowną modernizację za
blisko pół miliona złotych.
Wyremontowana
została
6

niecka basenu i jego korona.
Zwiększyła się ilość miejsca do
plażowania. Na nowym trawniku stanęły parasole chroniące
przed nadmiarem słońca, do
dyspozycji wypoczywających
oddane zostały leżaki i przebieralnie. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Efekty
inwestycji
spodobały
się mieszkańcom, o czym
pisaliśmy w lipcowym numer-

ze „Kuriera”. To potwierdzają
wyniki sprzedaży biletów. W
okresie od początku lipca do
pierwszego weekendu września
mieszkańcy kupili w sumie
8678 wejściówek. To liczba
zbliżona to pułapu z zeszłego
sezonu, ale w tym basen został
otwarty ponad tydzień później.
Nie rozpieszczało też lato,
bo ciepłych i upalnych dni,
zachęcających do kąpieli było
o blisko połowę mniej niż w

2015 r.
- Basen po odnowieniu atrakcyjnie wygląda i przyciągał
mieszkańców, nie tylko naszej
gminy. Chcemy, aby to był kompleks rekreacyjny z prawdziwego zdarzenia. W przyszłym
roku, z myślą o najmłodszych
i ich rodzicach, przewidujemy
remont brodzika, aby i oni też
mieli dużo radości korzystając
z tego miejsca – mówi
burmistrz Jacek Latko.
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Od 1 września 2016 roku nową, pięcioletnią kadencję dyrektora Zespołu Szkół w Libiążu rozpoczęła Bogumiła Buchała. W rozmowie z Pawłem Salawą opowiada o doświadczeniach 10 lat pracy na tym stanowisku i zmianach, jakie w tym czasie zaszły w szkole.

Priorytetem absolwenci atrakcyjni na rynku pracy
Paweł Salawa: Która to Pani
kadencja i jak otrzymuje się
powołanie na to stanowisko?
Nie licząc stanowiska wicedyrektora, to moja trzecia kadencja. Wybór miał formę konkursu. Według przespisów prawa
przeprowadza go komisja, w
skład której wchodzą przedstawiciele kuratorium, starostwa,
związków zawodowych, rady
pedagogicznej i rodziców.
Jak obecnie wygląda kierowana przez Panią placówka
oświatowa? Ilu uczniów, w jakich klasach, o jakiej specjalizacji kształci szkoła i ilu nauczycieli w niej pracuje?
Obecnie kształcimy 420 uczniów w 17 klasach technikum
o specjalnościach: technik elektronik, ekonomista, mechanik, górnictwa podziemnego,
obsługi turystycznej i logistyk.
Mamy klasy jedno - i dwuzawodowe, w których przedmioty
ogólnokształcące nauczane są
razem, a zawodowe oddzielnie.
W szkole pracuje 48 nauczycieli
na 39 etatach, ponad 90 procent
z nich to nauczyciele dyplomowani.
Do jakich zmian w Zespole
Szkół doszło podczas Pani
kadencji?
Od 2006 roku mamy trzy nowe
kierunki kształcenia. Na wniosek kopalni wróciliśmy do
kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego, co
było związane ze zwiększonym
zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych
pracowników
Ze spółką Tauron Wydobycie podpisaliśmy umowę o
praktykach zawodowych
i
gwarancji pracy dla absolwentów naszego technikum.
Na przykład w ubiegłym roku
szkolnym 23 naszych absolwentów przyjęto do pracy w kopalni. Drugim zawodem, który
cieszy się dużym powodzeniem,
jest technik obsługi turystycznej. Jesteśmy rejonem nie tylko
przemysłowym, ale również
atrakcyjnym turystycznie z
uwagi na bliskość Krakowa
czy chociażby muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu.

Tam, jak również w wielu biurach turystycznych naszego
rejonu uczniowie odbywają
praktyki zawodowe. Od 2015
r. uruchomiliśmy nowy zawód
- technik logistyk.
Szkoła postawiła na rozwój
praktycznych
umiejętności
zawodowych uczniów. Jakie
konkretne działania w tym kierunku zostały podjęte?
Po ostatniej reformie systemu
edukacji technika coraz lepiej przygotowują do zawodu.
Mamy podpisane liczne umowy

To zasługa bardzo doświadczonej kadry, która lubi
trudną pracę w szkole i ma
nowe pomysły. Organizujemy
dni przedsiębiorczości, festiwal
języków obcych, wyjazdy edukacyjne, konkursy o zasięgu
gminnym i powiatowym. Uczniowie
chętnie
podejmują
pracę w ramach wolontariatu.
Szkoła organizuje wiele wycieczek zawodoznawczych, jako
ciekawostkę mogę podać wyjazd
do Energylandii w celu poznania zasad działania maszyn.

Dyrektor ZS z uczniami klasy 2B technikum elektronicznego podczas zajęć w pracowni elektryczno - elektronicznej
z pracodawcami, u których
nasi uczniowie zdobywają
umiejętności praktyczne. Ze
środków unijnych za ponad 600
tys. zł udało nam się stworzyć w
2015 r. dwie nowoczesne pracownie elektroniczne i jedną
mechaniczną. W nich nasi podopieczni nie tylko zdobywają
wiedzę i zdają egzaminy zawodowe, ponieważ szkoła posiada
status ośrodka egzaminacyjnego
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Przygotowujemy też pracownię logistyczną,
a w dużym pomieszczeniu po
garażach powstanie specjalny
magazyn, gdzie będa regały, a
na nich atrapy towarów, tak by
w praktyce uczyć zasad transportu i magazynowania.
Placówka stawia również na
niekonwencjonalne sposoby
zdobywania wiedzy, jak m.in.
zajęcia w krakowskim ogrodzie
botanicznym, dzień transplantologii itp. Skąd pomysł na
takie formy kształcenia?

Ponadto realizowaliśmy projekt unijny pn. „Modernizacja
kształcenia zawodowowego”,
dzięki któremu uczniowie zdobyli dodatkowe certyfikaty zawodowe podczas praktyk, kursów,
czy wyjazdów na targi. Ostatnio
zgłosiliśmy się do kolejnego
etapu tego projektu na lata 2016
– 2019. Aplikujemy też o środki
na dodatkowe zajęcia matematyczne, biologiczne, chemiczne
i fizycz-ne dla uczniów.
Szkoła rozwija się nie tylko
pod kątem edukacyjnym, ale
również infrastruktury sportowej. Proszę opowiedzieć o
zmianach w tym zakresie ostatnich latach.
Przy szkole powstało wielofunkcyjne bezpieczne boisko z
nawierzchnią poliuretanową, na
którym odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Przeprowadzono remont szatni i łazienek,
a także instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody. W tej
chwili trwa całościowy remont

hali sportowej, związany z jej
termomodernizacją.
Zespół Szkół podpisał też
umowy z uczelniami wyższymi.
Jak wygląda ta współpraca?
Dzięki umowie z Wyższą Szkołą
Zarządzania Marketingowego
i Języków Obcych w Katowicach odwiedzają nas lektorzy
tej uczelni organizując dla uczniów specjalne zajęcia, jak
również konkursy z nagrodami.
Współpraca z Wyższą Szkołą
Biznesu w Dąbrowie Górniczej
pozwala nam korzystać z ich
doświadczenia, które jest dla nas
szczególnie cenne w dziedzinie
logistyki. Nasi uczniowie mogą
uczestniczyć w wykładach tej
uczelni, korzystać z jej bazy dydaktycznej.
Jaka jest Pani wizja dalszego rozwoju Zespołu Szkół w
Libiążu?
Nasza oferta musi być na tyle atrakcyjna, by uczniowie chcieli się
u nas uczyć. Chciałabym, żeby
szkoła się rozwijała dostosowując
kształcenie do wymogów zawodowych, a uczniom pozwalała na
taką elestyczność, by nawet po
paru latach potrafili się szybko
przekwalifikować. Priorytetem
zawsze są dla nas absolwenci
atrakcyjni dla pracodawców na
wymagającym rynku pracy. W
najbliższej przyszłości planujemy otworzyć nowe kierunki
kształcenia zawodowego, ale na
razie jeszcze za wcześnie mówić
o szczegółach.

Bogumiła Buchała - absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie, studiów podyplomowych Zarządzanie Edukacją
oraz Edukacja Regionalna
i Dziedzictwo Kulturowe
w
regionie
Małopolska.
Karierę zawodową w szkolnictwie rozpoczęła w 1989 r.
Pracowała w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 4 w Libiążu.
W SP nr 4 pełniła funkcję
wicedyrektora. Od 1993 roku
pracuje w Zespole Szkół, od
2001 r. jako wicedyrektor, od
2006 jako dyrektor. Ma męża
i troje dorosłych dzieci.
7
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Lato w Kosówkach w kalejdoskopie

Powitanie pielgrzymów z Belgii przybyłych na Światowe Dni Młodzieży. Wspólne prażone
przy Świetlicy w Kosówkach.

20 sierpnia - wycieczka Klubu "Pokolenia"
z Kosówek do Wisły i Brennej.

27 sierpnia - potyczki rodzinne przy Świetlicy LCK

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
8

Bezpłatne dyżury prawne
w Libiążu
Miejska Biblioteka Publiczna
w Libiążu,
ul. Górnicza 11,
tel. 32 627 75 77 wew. 28

Godziny otwarcia punktu:
poniedziałki, środy, piątki
w godz. 14 – 18,
wtorki, czwartki
w godz. 9 – 13

Pionowo:
1. Folwark w Libiążu Wielkim.
2. Na starych mapach on, na
nowszych już kopalnia.
3. Staw na Szyjkach z wysepką.
4. Dyrektor kopalni w okresie
stalinowskim.
5. Libiąski proboszcz zamordowany
przez
funkcjonariuszy komunistycznej służby
bezpieczeństwa.
6. Jeden z burmistrzów posłów.
7. Ulica na Moczydle z tą co
nie chciała Niemca.
8. Najbardziej kosmiczna
z powiatowych dróg.
9. Księżna sponsorka budowy murowanego kościoła w
Libiążu.
15. Dla zdrowia, kondycji
i mięśni - na powietrzu.
17. Jeden z dowódców AK
w Libiążu.
18. Dawniej używany skrót
w nazwie kopalni.
21. Jedno z dwóch sołectw
w Gminie Libiąż.
22. Francuski dyrektor kopalni.
23. Uczeń szkoły wojskowej patron ulicy na Gronówek.
24. Dawniej do wynajęcia
w SKR- ze.
27. Określenie głównej drogi używane przez starszych
libiążan, dla młodszych to samo
tylko na rozdrożu.
28. Noblista w Żarkach.
30. W Libiążu Wielkim i na
Moczydle z weselnymi wspomnieniami.
32. Rejon Libiąża dawniej pod
sosną.
33. Książęca rodzina arystokratyczna z Bobrku, ostatni wielcy
posiadacze ziemscy w Libiążu
Wielkim.
37. Sportowa specjalizacja
„czwórki”.
39. I bez niego - jak widać można być miastem.
41. Do niej nawiązuje w nazwie
jeden z południowych rejonów
Libiąża; wśród wielu produktów
tradycyjnej gospodarki leśnej.
42. Radziecki partyzant z mogiły przy torach.
43. Czeski przemysłowiec,
przedwojenny
właściciel
kamieniołomu i lasów w Kosówkach.
47. Komunistyczna formacja wojskowa, dawna patronka
osiedla na Flagówce.
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W dzisiejszym numerze sprawdzimy znajomość historii i topografii Libiąża, Żarek i Gromca. Wyposażeni we własną wiedzę,
usiądźcie wygodnie, obłóżcie się mapami i zaproście koniecznie do pomocy najstarszych domowników, bo to czego nawet nie ma
w książkach, na pewno pozostaje w ludzkiej pamięci.

Spacer po drogach i bezdrożach Libiąża - z lekkim przymrużeniem oka
Poziomo:

lub wspólnota mieszkaniowa
w Libiążu.
29. W wąwozie pomiędzy
Wysoką a domem kultury.
31. Dotarła do Libiąża w latach
30-tych XX w. i okryła go cywilizacyjnym blaskiem.
34. Stary, zasłużony żołnierz
pod Agatem.
35. Przedłużenie Słonecznikowej.
36. Spółdzielnia z Działkowej.
38. Dzielnica z widokiem na
hałdę o tartacznym rodowodzie.
40. Ulica w Żarkach z jedną

z dynastii.
43. Piekielne sąsiedztwo Budzów.
44. Sala w podziemiach LCK.
45. Specjalista od mazurków w
Gromcu.
46. Przedwojenny wójt, wojenny konspirator.
48. Staw pomiędzy Dąbrowskiego i Waryńskiego.
49. Optymistyczna ulica na
Pniakach pomiędzy niemniej
optymistycznymi: Wiosenną
i Wesołą.
Oprac. Łukasz Płatek

Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 18 utworzą hasło. Spośród osób, które dostarczą je do Libiąskiego
Centrum Kultury osobiście lub mailowo w terminie do 10 października, rozlosujemy bilety do kina.

1. Po sąsiedzku z Zagórczem.
5. Historyczna, ale mniej
elegancka nazwa wzgórza
z największym osiedlem.
10. Czajnik w wersji pradziadków.
11. Zaledwie książęca wśród
królewskich ulic.
12. Liściasty patron nieistniejącej restauracji.
13. Proboszcz - budowniczy neogotyckiego kościoła
w Libiążu.

14. Podmokłe łąki między Piaskami i Budzowami.
16. Sztuczny zbiornik dla wód
kopalnianych.
19. Pierwsza galeria handlowa
w Libiążu.
20. Naturalna, południowa
granica gminy.
23. Ale! ....
24. Dzielnica Libiąża z pasterskimi początkami.
25. Część Lipia z Krzyżem.
26. Ziemne zwieńczenie garnków z prażonymi.
27. Górnik z uprawnieniami

9
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„Mam fajnych dziadków” - pod taką nazwą w drugą sobotę września, najpierw na targowisku, a potem na Flagówce bawili się
mieszkańcy w różnym wieku.

Indianie na Placu Słonecznym
Celem
wydarzenia
było
uwrażliwienie uczestników na
problemy przemocy w rodzinie,
wzmacnianie więzi rodzinnej,
propagowanie zdrowego stylu
życia, a także zapobieganie
negatywnym zjawiskom wobec
osób niepełnosprawnych i starszych.
Kto przyszedł na targowisko
mógł wziąć udział w pokoleniowych warsztatach dla majsterkowiczów, które polegały
na zbijaniu budek lęgowych
dla ptaków. Efekty swoich prac
najmłodsi ozdobili farbami.
Chętni mieli możliwość wspólnego czytania bajek i uczestnictwa w grach i zabawach organizowanych przez Libiąskie
Centrum Kultury. Dla głodnych
wolontariusze przygotowali coś
słodkiego do przekąszenia.

Popołudniu impreza przeniosła
się na Plac Słoneczny. Składała
się z dwóch bloków – artystycznego i zabawowego. W części artystycznej mogliśmy podziwiać
występy: Kół Gospodyń Wiejskich ,,Libiążanki” i ,,Macierzanki” oraz podopiecznych
Fundacji im. Brata Alberta –
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Libiążu. Chwilę później
na placu pojawili się Indianie. Zaprezentowali stroje i
tańce rdzennych mieszkańców
Ameryki Północnej. Dzieci
wraz ze swoimi dziadkami i
rodzicami chętnie brały udział
w konkursach oraz zabawach
wielopokoleniowych oraz grze
miejskiej zorganizowanej przez
Miejską Bibliotekę Publiczną
w Libiążu. O aktywność
fizyczną zebranych zadbała

Ogród to wizytówka
Prezentujemy ostatnie w tym roku zadbane posesje gminy
Libiąż, do prezentowania których zachęcaliśmy wspólnie
z UM pod hasłem „Czysta Gmina – Czysta Posesja”.

Ogród Ireny Główczyk z Żarek

Posesja Heleny i Franciszka Garbuzów
10

Na imprezie nie brakowało atrakcji dla najmłodszych
trenerka fitness Monika Bzibziak prowadząc ćwiczenia dla
wszystkich chętnych. Impreza miała promować zdrowe
odżywianie się więc mieszkańcy
mogli się częstować domowymi: chlebem, dżemami i
powidłami, a także skosztować
warzywnych szaszłyków z grilla oraz leczo.
Podczas trwania imprezy można było uzyskać informacje do-

tyczące profilaktyki przemocy
i uzależnienia od pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Libiążu i wypełnić wypełnić
ankietę dotyczącą przemocy, której wyniki posłużą do
przygotowania
,,Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Osób
Doznających Przemocy w
Gminie Libiąż na lata 2017 –
2020”.

Libiąż opracowuje dokument
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta
na lata 2016-2023.
Końcem lipca gmina Libiąż podpisała umowę na opracowanie
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Libiąża
na lata 2016-2023. Wykonawcą zadania jest Instytut Badawczy
IPC z Wrocławia. Czym jest rewitalizacja? To wielokierunkowe
działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy
obszarów zdegradowanych, przy zaangażowaniu wszystkich
zainteresowanych podmiotów, którymi są jego mieszkańcy, lokalny
samorząd, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia
prowadzące działalność na jego obszarze. Rewitalizację definiuje
się jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we
współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz
zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.
Prace nad dokumentem będą prowadzone etapami.
- Obecnie firma, która przygotowuje dla nas dokument aktualizacji
jest na etapie opracowania diagnozy czynników i zjawisk
kryzysowych oraz wskazania obszaru zdegradowanego i charakteru
potrzeb rewitalizacyjnych. W dalszej kolejności przewidziane są
szerokie konsultacje społeczne – informuje Jarosław Cwaliński,
kierownik wydziału środków pozabudżetowych i promocji Urzędu
Miejskiego w Libiążu. Zapraszamy mieszkańców do udziału w
procesie powstawania opracowania. Przebieg tego procesu będzie
dokumentowany na stronie Urzędu Miejskiego w Libiążu, w zakładce
Lokalny Program Rewitalizacji. Umowa na wykonie aktualizacji z
Instytutem Badawczym IPC opiewa na 24,2 tys. zł.Urząd Miejski w
Libiążu został zakwalifikowany do otrzymania dotacji w wysokości
do 90% kosztów na realizację opracowania aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
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Dla uczniów z Żarek powrót do szkolnych ławek mógł był zaskakującym i miłym przeżyciem.
Wszystko przez to, że w lecie budynek przeszedł gruntowną modernizację.

Wakacje zmieniły szkołę
To ciąg dalszy inwestycji
i zmian w Zespole Szkół
w Żarkach. Poprzednio remont
objął termomodernizację budynku: wymianę okien i
drzwi, systemu ogrzewania,
odnowienie elewacji, a także
dach nad salą gimnastyczną.
Lipiec i sierpień były w
placówce bardzo intensywne.
- Mieliśmy kapitalny remont.
Wszystkie
sale
lekcyjne
zostały
odmalowane,
do
każdej prowadzą nowe drzwi.
Korytarze również zostały
odnowione. Wyremontowane
zostały
sanitariaty
na
wszystkich piętrach – wylicza
Marcin Włodarczyk, dyrektor
ZS w Żarkach. To nie wszystko.
Na pierwszym piętrze powstała
została nowa sala przedszkolna.
Dzięki przeniesieniu świetlicy
udało się wygospodarować
dodatkowe pomieszczenie na
stołówce, na którym maluchy
mogą w spokoju zjeść obiad. To
ważne, bo w placówce powstał
kolejny oddział przedszkolny

(jest
ich
pięć
zamiast
planowanych
początkowo
czterech). Modernizacja objęła
także pokój nauczycielski,
pomieszczenie pedagoga i
bibliotekę, ale największe
zmiany
nastąpiły
zaraz
przy wejściu do szkoły.
- Zdemontowaliśmy dawną

do domu. Wydaje się, że dwa
miesiące to dużo czasu na
prace, ale było ich naprawdę
dużo. Cieszę się, że zdążyliśmy
przed pierwszym dzwonkiem –
wyjaśnia dyrektor.
Remont
żareckiej
szkoły
był największym zadaniem
inwestycyjnym realizowanym

szatnię z lekko odstraszającymi
klatkami. W ich miejscu stanęły
szafki dla uczniów. Każdy ma
klucz. W środku może schować
ubrania
czy
podręczniki,
których nie musi zabierać

w tegoroczne wakacje w libiąskich szkołach i przedszkolach. Łącznie na prace tego
typu libiąski samorząd wydał
282 tys. zł, a na inwestycje
kolejne 344 tys. zł.

Prężnie działają od 2001 r., a głównymi celami ich działalności jest organizowanie życia
koleżeńskiego i kulturalnego seniorów, promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu, a także promocja sołectwa Żarki i gminy Libiąż.

Przyjaźń najważniejsza
Piętnastolecie
działalności
członkowie
Stowarzyszenia
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń" w Żarkach.
świętowali 20 sierpnia 2016 r.
w Domu Kultury w Żarkach w
gronie zaproszonych gości na
czele z Burmistrzem Libiąża
Jackiem Latko, radnymi i
przedstawicielami żareckich
organizacji
społecznych.
Świętowanie rozpoczęło podsumowanie działalności organizacji,
które
wygłosił
przewodniczący
Stanisław
Lelito.
- Wszystko zaczęło się w maju
2001 r. od spotkania komitetu
założycielskiego liczącego 31
osób. Z czasem liczba członków
naszej organizacji rosła, a dziś
kształtuje się na poziomie 120
osób. Oczywiście cały czas

zapraszamy nowych członków.
Zajmujemy się organizowaniem
życia kulturalnego, wyjazdów,
okolicznościowych
spotkań,
biesiad górniczych. W naszych

Stanisław Lelito z burmistrzem
Jackiem Latko tuż przed pokrojeniem jubileuszowego tortu
szeregach pod kierunkiem
Juliana Jurkiewicza z sukcesami działa zespół wokalno
– muzyczny „Wrzos”, więc lu-

bimy również śpiewać. U nas
pożytecznie i wesoło spędza się
czas – zachęca St. Lelito.
Uroczystość
była
okazją
do podziękowań członkom
stowarzyszenia za 15 lat
aktywności
oraz
wszystkim wspierającym bieżącą
działalność organizacji.
- Jak wskazuje nazwa naszego
stowarzyszenia wszyscy się
przyjaźnimy i wzajemnie wspieramy. Warto być w naszej organizacji nie tylko z uwagi na
wycieczki i imprezy, ale także na
przełamywanie własnych barier.
Dzięki „Przyjaźni” niektórzy po
raz pierwszy pojechali na wczasy, zwiedzili ciekawe miejsca.
We wspólnym gronie jesień życia
jest o wiele radośniejsza – komentuje Czesława Bisaga, która
w organizacji jest od 12 lat.

W skrócie
Biblioteka na celowniku
Mieszkańcy Gromca książki
mogą wypożyczać w pomieszczeniach przy budynku
świetlicy. Wymagają one remontu.
- Są w dość opłakanym stanie. W Libiążu mamy piękną
bibliotekę po remoncie. Chcemy, aby jej gromiecki oddział
też nabrał blasku – informuje
burmistrz Jacek Latko.
W tym roku ma powstać projekt modernizacji książnicy.
Libiąski samorząd planuje
poszukać pieniędzy na inwestycje z ogłaszanych
programów m.in. przez
ministerstwo kultury czy
wspierających czytelnictwo
organizacji i fundacji. Posiadanie projektu i dokumentacji jest konieczne, aby
uzyskać pomoc.
Łatwiej się minąć
Parkujące w rejonie skrzyżowania ul. Patriotów i Zawiszy w Żarkach samochody
utrudniały przejazd innym
autom.
- Tam było wąsko i auta nie
miały jak przejechać. Udało
się to załatwić w urzędzie
i jezdnia została poszerzona – informuje radny Antoni Skupień. To nie jedyne
prace, ostatnio realizowane
w sołectwie. Zakończyła się
budowa rowu odwodnieniowego przy ul. Kadetów. To
likwiduje problem wymywania pobocza na jezdnię po
większych opadach.
Pieniądze na Pstrowskiego
Podczas zebrania sołeckiego
w Żarkach mieszkańcy zdecydowali o podziale funduszu sołeckiego.
Spotkanie w przyciągnęło
blisko 50 mieszkańców.
Usłyszeli oni sprawozdanie
o zadaniach wykonanych
na terenie wsi w pierwszym
półroczu 2016 roku. Postanowili
przyszłoroczny
fundusz sołecki (21,2 tys.
zł) przeznaczyć na zagospodarowanie terenu przy ul.
Pstrowskiego.
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SPORT

To były pracowite, ale też bardzo udane wakacje dla Martyny Wikar. Młoda libiążanka stanęła na podium mistrzostw Polski
i Europy.

Kolejne sukcesy szachistki
Na początku sierpnia w Koszalinie rozegrano Mistrzostwa
Polski w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych. To największa juniorska impreza
tego typu w kraju. Zjechali
na
nią
najlepsi
młodzi
zawodnicy, łącznie ponad 800
uczestników. W tym gronie
była też reprezentantka Libiąża
Martyna Wikar. Był to dla niej
bardzo udany start. Uczennica
Szkoły Podstawowej nr 4
w Libiążu zdobyła złoty medal
w szachach błyskawicznych
i srebrny w szachach szybkich.

Natomiast pod koniec sierpnia
Martyna, jako reprezentantka
Polski brała udział w Mistrzostwach Europy Juniorów
w
szachach
klasycznych
w Pradze. Młoda libiążanka
rozegrała 9 partii i zdobyła
6,5 pkt. Niestety w ósmej
rundzie grając z Mistrzynią
Rosji przegrała i straciła szansę
na złoty medal. W ostatniej
rundzie, po prawie 6-godzinnej
grze z Mistrzynią Azerbejdżanu
wygrała i dało jej to siódme
miejsce w Europie pośród 100
najlepszych zawodniczek z

Martyna Wikar (z prawej) tuż przed pojedynkiem z młodą
Chorwatką
49 krajów. 18 października
Martyna będzie reprezentować

Wędkarze walczyli o Puchar Prezesa Tauron Wydobycie. Jak
wygląda rywalizacja, podczas mającej w założeniu uspokajać,
dyscypliny?

Relaks z nutą emocji
Miłośnicy łowienia ryb spotkali się nad stawem Lasówka
10 września. Po godz. 7 zawodnicy wylosowali swoje łowiska.
Niektórzy cieszyli się, że dostali miejsca, o których wiadomo,
że tam ryby biorą lepiej. Inni
już wiedzieli, że czeka ich trudniejsze zadanie, ale liczyli na
szczęście i własne umiejętności
m.in. dotyczące przygotowania
przynęty. Na jej skomponowanie, a także ustawienie stanowiska, rozłożenie wędek każdy
miał dwie godziny. O godz. 9
rozpoczęło się łowienie.
- W zawodach staram się
uczestniczyć kilka razy w
roku – mówił Marcin Zontek.
Kibicował i pomagał mu syn
Aleksander. Wśród wędkarzy
był też burmistrz Jacek Latko,
należący do koła wędkarskiego
działającego przy kopalni „Jani-

Ważenie złowionych ryb
12

na”. Jak wyjaśniał, możliwe jest
połączenie mającego pozwalać
na odpoczynek wędkowania
z rywalizacją, która niesie ze
sobą emocje.
- To można pogodzić. Na ryby
jeździ się, żeby się zrelaksować.
Trochę emocji się pojawia, ale
wędkowanie to hobby. Trzeba
do tego podchodzić normalnie, bez zawziętości. Jak ryba
weźmie to super, jeśli nie to
trzeba się z tym pogodzić. Może
poszczęści się kolejnym razem
– tłumaczył.
O godz. 12 wszyscy usłyszeli
głośny sygnał. To znak, że
zakończył się czas łowienia
i wędki należy wyciągnąć
z wody. Chwile później
sędziowie zaczęli ważyć ryby.
Rozstrzygnięcie zawodów nastąpiło w ośrodku w Szyjkach.
Tam zwycięzcy odebrali puchary i gratulacje od Zdzisława Filipa, prezesa Tauron Wydobycie.
Pierwszy na podium był Jacek
Cora z wynikiem 6 450 punktów, tuż za nim uplasował się
Piotr Klupa - 6 410 punktów,
miejsce trzecie przypadło Adamowi Wójcikowi – 5 930 punktów.

Uczestnicy zawodów

Polskę
na
Mistrzostwach
Świata w Gruzji.
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WIEŚCI Z GMINY

WARTO PRZECZYTAĆ
Alexandra Burt - „Gdzie jest Mia”
To pełna napięcia i emocji
książka o sile matczynej miłości,
więzi nie do przerwania i o tym do
czego zdolna jest kobieta, której
odebrano ukochane dziecko.
Lekturę poleca Magdalena
Wentrys z Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Libiążu.
Młoda matka Estelle
Paradise jest żoną
wpływowego prawnika. Pewnego ranka
budzi się w swoim
mieszkaniu w kamienicy na Brooklynie
i z przerażeniem odkrywa, że jej siedmiomiesięczna
córka
Mia,
zniknęła.
Śladów
włamania
nie ma, a razem niemowlęciem
przepadły także wszystkie jego
rzeczy. Niedługo po tym kobieta
odzyskuje przytomność w szpitalu, gdzie trafia w ciężkim stanie po
wypadku samochodowym. Cierpi
na amnezję. Nie pamięta nic prócz
tego, że jej córka zniknęła. Kobieta w krótkim czasie staje się
jedyną podejrzaną popełnienia

przestępstwa, okrzykniętą przez
media morderczynią własnej córki.
Kobieta zostaje z problemem
całkowicie sama i wie jedno, musi
jak najszybciej odzyskać pamięć
oraz odnaleźć swoją córkę.
W książce w bardzo
obiektywny
sposób
przedstawiony został
problem depresji poporodowej, związanych z nią uczuć,
emocji,
lęków
i
wszechobecnego poczucia winy. Ukazany
został obraz kobiety
pozostawionej samej
sobie z depresją,
przemęczonej, zaniedbanej, nienawidzącej swojej osoby i własnego
wyglądu, poniżanej przez męża,
niedowartościowanej. Niedoceniana i wiecznie obwiniana młoda
matka pragnąca za wszelką cenę
sprostać roli matki, popada w
coraz większy obłęd. Mroczna, tajemnicza i przejmująca.
Książka o macierzyństwie, kobietach i dla kobiet. Silnie wciąga
w swoją intrygę. Polecam.

KĄCIK KULINARNY
Sałatka na każdą okazję
Łatwa w przygotowaniu sałatka może być smakowitym przebojem nie tylko podczas rodzinnych
spotkań. Przepis nadesłany przez Mariolę Rus z
Libiąża.
Składniki:
- ser żółty 15 dkg
- majonez
- 1 szt papryki czerwonej
- podwójny filet z kurczaka
- 1 szt puszki ananasa
- 1 szt selera konserwowego
- 1 szt kukurydzy konserwowej
- 1 szt fasoli czerwonej
- pieprz, sól do smaku.

Sposób wykonania:
Filet z kurczaka ugotować, a następnie pokroić w
drobną kostkę. Paprykę, ananasa i ser żółty również
pokroić w kostkę. Dodać kukurydzę, fasole , seler i majonez. Całość starannie wymieszać. Później doprawić
solą i pieprzem do smaku.

Podsumowanie bibliotecznego
„Lata z książką”
Na dzieci czekały spotkania czytelnicze, gry i zabawy ruchowe. Atrakcje
rozpoczęły się razem z Mają i książką Rafała Witka „Maja na tropie
jaja”. Były to poszukiwania wakacji, rozmowy na temat podróżowania.
Na koniec zajęć wszyscy wykonali walizkę marzeń. Ponieważ w tym
roku przypada 140 rocznica śmierci komediopisarza Aleksandra Fredy,
w lipcu młodzi czytelnicy dowiedzieli się kim był. Poznali także jego
twórczość, m.in. wiersz „Małpa w kąpieli”, historię Pawła i Gawła.
Towarzyszyły temu dyskusje na temat dbania o zdrowie, rozwiązywania
konfliktów, przyjaźni. Młodzi czytelnicy zapoznali się także z dziełami
Jana Brzechwy. Zainteresowaniem cieszyły się „Gry i zabawy z Huhusiem” podczas których dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych,
grały w gry planszowe i na konsoli Xbox.

ogłoszenia drobne:
Bus 9 - osobowy - tel. 665 364 548
Przegrywanie z kaset video na płyty DVD - 600 773 167
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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WIEŚCI SZKOLNE

NIEZWYKLI UCZNIOWIE
Zuzanna Deja
Ma 12 lat i uczy się w klasie 6b SP nr 2
w Libiążu. Jest zodiakalnym lwem. Ma duszę
artystki. Uwielbia lekcje muzyki, plastyki
i literatury, czyli kiedy coś się tworzy. Chętnie
występuje na scenie, trema jej nie paraliżuje,
wręcz przeciwnie – motywuje i pobudza
do działania. W zeszłym roku Zuzanna
reprezentowała szkołę na Powiatowym
Konkursie Recytatorskim. Zajęła pierwsze
miejsce. Interesuje się aktorstwem i chce się tym zająć w
przyszłości. Ceni Meryl Streep i Daniela Craiga. Jest fanką Jamesa
Bonda. Od siedmiu lat trenuje taniec, należy do zespołu Takt.

Bartłomiej Duda
Uczy się w piątej klasie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Libiążu. Najbardziej lubi matematykę.
Uczestniczy w konkursach z tego przedmiotu
m.in. Kangurze. W tym roku chce też
spróbować swoich sił z innych przedmiotów:
plastyki i języka polskiego. Od czterech lat
trenuje karate, a od dwóch uczy się gry na
pianinie. W czasie wolnym lubi poczytać
książki, czasem włączy konsolę. Kim chce
być w przyszłości?
- Nie wiem, w sumie teraz mi się dobrze żyje i niczego nie chce
zmieniać – mówi z uśmiechem młody libiążanin.

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY TELEGRAF
ma pobudzać kreatywność,
pomysłowość uczniów, zachęcać ich do tworzenia.

1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. W szkołach prowadzonych przez gminę Libiąż przywitało go 1715 uczniów,
w tym 1184 uczniów podstawówek i 531 gimnazjalistów. Na
zdjęciu akademia w zespole szkół na os. Flagowka.
LIBIĄŻ
Pamiętali o 1 września
Uczniowie SP nr 3 w Libiążu
uczestniczyli w uroczystości
poświęconej
77
rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
Delegacja złożona z Marty Stanisławskiej, Bartosza
Poznańskiego i nauczycielki
Bożeny Poznańskiej złożyła
kwiaty pod pomnikiem przy ul.
1 Maja.
GROMIEC
Dzień kropki
15 września Uczniowie z Gromca obchodzili Międzynarodowy
Dzień Kropki. Kropkę do życia

powołał amerykański pisarz i
ilustrator książek dla dzieci Peter H. Reynolds. W 2003 roku
wydał książeczkę pod tytułem
„The Dot” (ang. kropka). Jej
bohaterką jest mała Vashti,
która dzięki malutkiej kropce
i wspaniałej nauczycielce
plastyki uwierzyła w swoje
możliwości. Książka została
przetłumaczona na ponad
dwadzieścia języków i wydana
alfabetem Braille’a. Szybko
zyskała popularność wśród
najmłodszych
czytelników.
Międzynarodowy Dzień Kropki jest obchodzony w ponad
100 krajach. Ta inicjatywa

ŻARKI
Nauka w wakacje
Na przełomie czerwca i lipca 34
uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej uczestniczyło w obozie
językowym w Międzygórzu na
Ziemi Kłodzkiej. Zajęcia poprowadzili wolontariusze Europejskiego Forum Młodzieży.

Miały one formę interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych
ćwiczeń w języku angielskim.
Uczniowie zaprzyjaźnili się
z młodymi ludźmi z innych
szkół jak i wolontariuszami
z wielu krajów świata: Meksyku, Indii, Ukrainy, Etiopii,
Ugandy, Chorwacji, Filipin,
Azerbejdżanu, Polinezji.

Kalendarz roku sz

kolnego 2016/201

7
23-31 grudnia – zi
mowa przerwa św
iąteczna
30 stycznia – 12 lu
tego – ferie zimow
e
13-18 kwietnia –
wiosenna przerw
a świąteczna
28 kwietnia - zako
ńczenie zajęć w
klasach (semestrach) programow
o najwyższych w
szkołach ponadgimnazjalnych
30 czerwca – zako
ńczenie zajęć
1 lipca – rozpoczę
cie wakacji
* - daty egzamin
ów (m.in. gimna
zjalnego, maturalnego) w roku
szkolnym 2016/2
017 nie są jeszcz
znane. W późnie
e
jszym terminie po
da je Centralna
Komisja Egzamin
acyjna.
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Mieszkańcy latali nad Żarkami

Laureaci konkursu plastycznego

Najlepsi w konkursie siłaczy

Pokaz ratownictwa
drogowego OSP Żarki

W oczekiwaniu na lot balonem

REKLAMA

Niezapomniane chwile nad Żarkami
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REKLAMA

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

AHOJ,
LEKKA SPŁATO
POŻYCZKI!
Wypłyń ze zniżką –30%
i obierz kurs na –60%.
Zapraszamy:
Libiąż, ul. 1 Maja 11C
32 627 11 85
RRSO 14,76%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,76%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty:
66 806,79 zł, oprocentowanie nominalne: 7%, całkowity koszt kredytu: 16 806,79 zł (w tym: prowizja: 2298,85 zł (4%), ubezpieczenie na życie: 5172,41 zł, odsetki:
9335,53 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1284,75 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.07.2016 roku na reprezentatywnym przykładzie. Oferta dotyczy
zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy mają zaciągnięte pożyczki w innych bankach oraz nie mieli opóźnień w spłacie swoich
zobowiązań kredytowych w okresie 12 miesięcy, licząc wstecz od złożenia wniosku. Sposób naliczania obniżki oprocentowania: 30% w momencie udzielenia pożyczki, a
16kolejne 10% po 1., 2. i 3. roku spłat zgodnych z harmonogramem, łącznie 60% oprocentowania bazowego. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności
kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

