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Szanowni Czytelnicy,
przed Wami październikowy
numer naszego pisma. Są w nim
informacje o najlepszych uczniach i nauczycielach w gminie, jakości powietrza w naszej

okolicy i jak dostać dotację
do wymiany kotła centralnego
ogrzewania. Zapraszamy na
noc horrorów w naszym kinie
i Biesiadę Patriotyczną 11 listopada. Pokazujemy świetlicę
środowiskową po remoncie,

odnowioną Salę Ślubów w
Libiążu i najładniejszą pasiekę
w powiecie. Wspominamy osoby związane z Libiążem, które
odeszły w ostatnim czasie. Dla
chcących poznać przyszłość
zamieszczamy horoskop. Jak

zwykle mamy coś dla pasjonatów libiąskiej historii,
książek i kulinariów.
Zapraszamy do lektury.

13 października nauczyciele mieli swoje święto. Był to także szczególny dzień dla
uczniów i ich rodziców.

Dzień Edukacji Narodowej w Libiążu
Zebranych w sali widowiskowej Libiąskiego Centrum
Kultury przywitał burmistrz
Libiąża Jacek Latko wraz z
Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Libiążu Bogumiłą Latko,
wyrażając swoją wdzięczność
dyrektorom,
nauczycielom
oraz pracownikom oświaty za
codzienny trud i poświęcenie
włożone w edukację.
- Dziękuję za ten trud pra-

cy i wywiązywanie się z
obowiązku
wychowywania
naszej młodzieży, która będzie
budować
naszą
wspólną
przyszłość – mówił burmistrz.
Swoje życzenia złożyli także
przedstawiciel Małopolskiego
Kuratora Oświaty - starszy
wizytator Jolanta Knapik oraz
radna Sejmiku Województwa
Małopolskiego Maria Siuda.
Uroczystość z okazji Dnia Edu-

kacji Narodowej to
okazja do wręczenia
nagród burmistrza
dla
zasłużonych
dyrektorów szkół
oraz nauczycieli, a
także przyznania stypendiów
najbardziej uzdolnionym uczniom
oraz
absolwentom
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Część artystyczna upłynęła w atmosferze

koncertu piosenki francuskiej
„Yaga w repertuarze Piaf Greco
Aznavour” w wykonaniu Yagi
Kowalik z akompaniamentem
Walentyna Dubrowskijego.

Nagrody burmistrza dla zasłużonych nauczycieli otrzymali:
Bernadetta Mańka – dyr. Przedszkola Samorządowego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu; Jolanta Ferlak – dyr. Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu; Jolanta Baca - Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Libiążu; Ewa Zając
- Przedszkole Samorządowego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu; Jolanta Dęsoł – Szczerbowska – Zespół Szkolno –
Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Gromcu; Renata Czulińska – Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi
w Libiążu; Bożena Palka - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu; Dorota Bakun i Marta Pędziwiatr
– Zespół Szkół w Żarkach; Ewelina Hodur – Przedszkole SamorządoweNr 4 im. Kubusia Puchatka w Libiążu; Ewa Dęsoł – Gut Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu; Michał Rapka – Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bł. Jana Pawła II w Libiążu.
Stypendia dla najzdolniejszych uczniów i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych: Błazenek Jakub - absolwent
Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu; Dekarz Dawidabsolwent Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu; Duda Julia
- absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bł. Jana Pawła II w Libiążu; Gucik Jakub - absolwent Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu; Guzik Maja - uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Stanisława Barana “Bolka” w Libiążu; Kazienko Agnieszka - absolwentka Gimnazjum im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu; Kosowski Michał - uczeń Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Zespołu Szkół
Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu; Kowalik Julia - uczennica Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Libiążu; Lasoń Antoni - uczeń Gimnazjum Zespołu Szkół w Żarkach; Latko Adam - uczeń Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika
Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu; Latko Julia - uczennica Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu; Linczowska Jagoda - uczennica Gimnazjum Nr 1 im.
Jana III Sobieskiego w Libiążu; Matysik Olga - uczennica Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu; Moszkowicz Maria
Magdalena - absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana “Bolka” w Libiążu; Polak Bartosz - absolwent Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana “Bolka” w Libiążu; Prześlak Amelia - absolwentka Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana
kard. Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu; Siudy Natalia - absolwentka Szkoły Podstawowej
Nr 3 im. Stanisława Barana “Bolka” w Libiążu; Solarski Paweł - absolwent Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika Zespołu Szkolno
- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu; Szatan Wiktoria - uczennica Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Libiążu; Szczepanek Kornel - absolwent Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami
Integracyjnymi w Libiążu; Szlachcic Jakub - uczeń Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu; Uchto Julia - absolwentka
Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu;
Wikar Damian - absolwent Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w
Libiążu; Wikar Martyna - uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z
Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu; Żelazna Nikola - uczennica Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.
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Działamy ekologicznie
Jakie działania mające poprawę powietrza w gminie Libiąż podejmuje samorząd? Wyjaśnia to
burmistrz Jacek Latko.
Kurier Libiąski: Rozpoczął
się sezon grzewczy. Wystarczy wieczorem wyjść z
domu, aby przekonać się, że
powietrze na naszym terenie
jest mocno zanieczyszczone.
Podobnie zresztą jest w całej
Małopolsce. Władze województwa chcą z tym walczyć.
Przyjęta została uchwała antysmogowa. A jak gmina chce
poprawić jakość powietrza,
którym oddychamy?
Jacek Latko: Od lat prowadzimy działania mające na
celu poprawę powietrza. W
czerwcu 2014 r. został przyjęty
Program ograniczenia niskiej
emisji na terenie gminy Libiąż
wyznaczający kierunki poprawy jakości powietrza. Od
sierpnia 2014 r. gmina Libiąż
udziela dotacji do wymiany
kotłów/pieców węglowych na
niskoemisyjne źródła ciepła.
W trakcie opracowywania jest
Plan gospodarki niskoemisyjnej, którego zakres obejmuje inwentaryzację emisji
z budynków użyteczności
publicznej, budynków mieszkalnych, emisję pochodzącą
z transportu, przemysłu i usług.

Dokument jest niezbędny do
pozyskania funduszy unijnych na termomodernizację
budynków, wdrażanie Odna-wialnych Źródeł Energii,
działania zmniejszające emisję.
Ponadto w 2014 r. udzielono
18 dotacji na wymianę źródeł
ciepła. Na ten cel wydatkowano 38,7 tysiąca złotych. Natomiast rok później zawarto 47
umów o udzielenie dotacji – na
kwotę 216,2 tys. zł. Pieniądze
pochodziły z WFOŚiGW w
Krakowie oraz naszego budżetu.
Ilość wymienionych źródeł
zależy przede wszystkim od
chęci i możliwości finansowych
beneficjentów programu, gdyż
bez ich udziału własnego realizacja zadania nie jest możliwa.
W tym roku gmina dostała
prawie 120 tysięcy złotych
dofinansowania do wymiany
kotłów centralnego ogrzewania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Jakie są
warunki otrzymania dotacji
przez mieszkańców?
- Aby skorzystać z dotacji
wnioskodawca musi posiadać
stary,
pracujący
kocioł

węglowy, który chce wymienić
na kocioł węglowy lub na
biomasę (spełniający wymogi
klasy 5, wg normy PN-EN 3035:2012), kocioł gazowy, olejowy lub ogrzewanie elektryczne. Nowy kocioł węglowy nie
może posiadać dodatkowego
rusztu (ani możliwości jego
montażu) oraz elektrofiltra.
Aby uzyskać dotację należy
złożyć wniosek o udzielenie
dotacji do urzędu. Po zawarciu
umowy można przystąpić do
wymiany kotła.
Jaka jest wysokość dofinansowania?
- W tym roku wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowanych,
jednak nie więcej niż 4 tys. zł.
Ile osób złożyło wnioski o dofinansowanie, ile skorzysta z
pomocy?
- W chwili obecnej na dotację
oczekuje
106
wniosków.
W 2016 r. z dotacji chce
skorzystać 35 wnioskodawców,
natomiast 71 wnioskodawców
planuje realizację w 2017 r. Ze
środków WFOŚiGW będzie
zawartych 29 umów. Pozostałe
wnioski będą realizowane ze
środków naszego budżetu.

Wnioski są przyjmowane na
bieżąco i wszyscy, którzy chcą
w tym roku skorzystać z dotacji
winni jak najszybciej je złożyć.
Czy w nowym okresie programowania unijnego gmina
zamierza sięgnąć po dotacje
na obniżenie poziomu niskiej
emisji?
- Tak, w lipcu złożyliśmy dwie
karty projektu do programu
subregionalnego w ramach
Regionalnego - Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 20142020 dotyczące obniżenia
poziomu niskiej emisji na obszarze Gminy Libiąż. Planujemy wymianę starych kotłów
węglowych na nowe, niskoemisyjne - węglowe gazowe. Projekty zakładają wymianę 120
sztuk źródeł ciepła. Szacowana
wartość obu projektów przekracza milion złotych. Ocena
merytoryczna kart planowana
jest końcem października.

Jak sprawdzić czym oddychamy?
W dobie internetu możliwe jest sprawdzenie aktualnej jakości powietrza. Można tego dokonać na stronach:
www.powietrze.malopolska.pl/prognozy/, www.monitoring.krakow.pios.gov.pl , www.smog.imgw.pl/home
Dla osób cierpiących na choroby płuc lub wrażliwych
na jakość powietrza szczególnie szkodliwa jest niska
emisja. Co to takiego?
Niska emisja – emisja pyłów i szkodliwych gazów na
wysokości do 40 m, pochodząca z lokalnych kotłowni
węglowych i domowych pieców grzewczych oraz transportu spalinowego. Zależy m.in. od efektywności kotłów
c.o., sprawności instalacji, izolacji termicznej domów,
jakości wykorzystywanego węgla.
Szkodliwość palenia śmieci w domu:
Odpady w warunkach domowych palone są w niskich
temperaturach. W efekcie, w dymie z kominów znajduje
się wiele trujących substancji. To m.in. tlenek i dwutlenek
węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór.
Szczególnie niebezpieczne jest palenie odpadów z tworzyw
sztucznych typu PET (np. worków foliowych, odpadów z
gumy czy plastikowych butelek). W wyniku spalania tego
typu śmieci do atmosfery emitowane są rakotwórcze dioksyny powodujące m.in. choroby nowotworowe.
4

Stężenie pyłu zawieszonego PM 2.5
na terenie Małopolski

KURIER LIBIĄSKI PAŹDZIERNIK 2016

WIEŚCI Z GMINY
Z okazji zakończenia remontu Świetlicy Środowiskowej w
Libiążu, pojawił się w niej wielki, pluszowy lew.

Kolorowe oblicze świetlicy
11 października w placówce
było
szczególnie
tłoczno.
Dzieci
z
niecierpliwością
czekały na uroczystość oficjalnego otwarcia świetlicy po
modernizacji. Zaproszeni zostali

także ich rodzice. Remont trwał
kilka tygodni i kosztował nieco
ponad 100 tys. zł. Odnowiono
m. in. salę zabaw, zaplecze
kuchenne, szatnie i sanitariaty.
Większość pokoi wyposażono

w nowe meble i sprzęt.
- Cieszę się, że mogliśmy
zrobić coś dobrego dla was.
Macie miejsce, gdzie możecie
przychodzić i odrobić lekcje,
pobawić się, spędzić czas
z kolegami i koleżankami.
Jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w Libiążu zostanie przebudowane. Prace u zbiegu ul. Oświęcimskiej i Armii
Krajowej powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Rondo koło poczty coraz bliżej

W opisywanym rejonie wiele
razy dochodziło do kolizji czy
wypadków. W najgorszej sytuacji są kierowcy wyjeżdżający
w lewo z ul. Armii Krajowej.
Duży ruch na ul. Oświęcimskiej
(droga wojewódzka nr 933)
i słaba widoczność sprawiają,
że manewr nie należy ani
do łatwych, ani szczególnie
bezpiecznych. W przyszłym
roku sytuacja ma się zmienić.
Rozwiązaniem problemu będzie rondo.
- Od długiego czasu staraliśmy
się o jego budowę. Przez
bliskość ulicy Szkolnej konieczne było odstępstwo z ministerstwa. Udało się je uzyskać
i urząd marszałkowski zatwier-

dził inwestycję – informuje burmistrz Jacek Latko.
Przedsięwzięcie
prowadzi
Zarząd Dróg Wojewódzkich
będący administratorem Drogi
Wojewódzkiej nr 933. Gmina
Libiąż uczestniczy w zadaniu finansowo. ZDW w najbliższych
dniach powinien otrzymać pozwolenie na budowę. Roboty
przygotowawcze mogą zacząć
się jeszcze w tym roku. Nie
powinny one jednak utrudniać
przejazdu przez skrzyżowanie.
Prace na większą skalę zaplanowane są na wiosnę.
- Rondo będzie gotowe
w przyszłym roku – dodaje burmistrz.

Życzę, abyście czuli się tutaj jak
w drugim domu – mówił podczas
uroczystości burmistrz Jacek
Latko. Najmłodszym przekazał
maskotkę – pluszowego lwa.
Później
podjął
wyzwanie
i zagrał z dziećmi w piłkarzyki.

Rozpoczął się ostatni etap prac przy Libiąskim Centrum
Kultury.

Nowe chodniki i schody
Zakres prac obejmuje m.in.
przebudowę i powiększenie
parkingu przed budynkiem,
wymianę płytek na schodach wejściowych z obu stron
obiektu, a także podjazdu dla
niepełnosprawnych. Powstaną
też nowe krawężniki i kostkę
brukową. Później położą nowy
asfalt na drodze dojazdowej.
Zostanie im jeszcze urządzenie
terenu zielonego przy LCK,
pojawią się tam także ławeczki
i miejsce na ognisko.
W ostatnich latach budynek
przeszedł termomodernizację,
wyremontowano hol i salę kinową, która została
wyposażona w projektor cyfrowy. Dopełnieniem kompleksowego
odnowienia
obiektu może być remont sali

baletowej, garderoby i zaplecza techni-cznego.
- LCK przygotowało wniosek
o dofinansowanie remontu
pomieszczeń znajdujących się
na piętrze. Co do „Niszy”,
to mamy pieniądze na jej
modernizację. Jeśli uda się
uzyskać
dofinansowanie,
zostaną potraktowane jako
wkład własny. Założenie jest
takie, by powtała tam kawiarnia – informuje burmistrz
Jacek Latko.
W związku z pracami kierowcy chcący zaparkować przy
LCK muszą liczyć się z utrudnieniami. Radzimy korzystać
z postoju od strony skweru
im. Tadeusza Kościuszki lub
z parkingu przy kościele pw.
Św. Barbary.
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Sala ślubów jest niewątpliwie wizytówką każdego urzędu. Ten
uroczysty dzień pozostaje nie tylko w pamięci nowożeńców
i gości, ale również na pamiątkowych fotografiach.

Odnowiona Sala Ślubów
Niedawny remont zupełnie odmienił wnętrze Sali Ślubów Urzędu
Stanu Cywilnego w Libiążu. Dzięki temu libiążanie, i nie tylko oni,
mogą połączyć się węzłem małżeńskim w Sali, która doskonale
oddaje wzniosły nastrój tego ważnego dnia.
Sala posiada 38 miejsc siedzących. Dla komfortu uczestników
uroczystości została wyposażona w klimatyzację. Ogromne lustro
nadało jej wyrazu przestronności oraz elegancji.
Podczas ceremonii, dzięki doskonałej akustyce wnętrza, słychać
unoszące się dźwięki podkładu muzycznego, którego ostatnim
utworem jest Marsz Mendelsona.
Kierownik USC Renata Wosik podkreśla, że Sala ślubów robi
wrażenie na gościach. - Podczas jednego z ostatnich ślubów,
gdzie Pan Młody pochodził z Brazylii, goście zachwyceni byli
wnętrzem. Podobnie pozytywne są opinie fotografów, którzy
zawodowo wykonują zdjęcia. Ich zdanie szczególnie cieszy, gdyż
z racji wykonywanego zawodu odwiedzają wiele sal ślubów.
Mamy nadzieję, że nowo wyremontowana Sala Ślubów spełni
oczekiwania nowożeńców i gości.
Osoby zainteresowane ceremonią w odnowionej Sali Ślubów
muszą zgłosić się do USC przynajmniej miesiąc wcześniej i ustalić
termin.

Urząd Stanu Cywilnego w Libiążu, tel. 32 624 92 17
budynek Urzędu Miejskiego, ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż
REKLAMA

Przebudowano chodniki ul. 11 Listopada

Już po remoncie

Zlecenie realizowało Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowo-Eksportowe WIKOS Jerzy Strzelec z Olszyn.
Obejmowało ono wymianę krawężników, obrzeży
i nawierzchni z kostki na ul. 11 Listopada w Libiążu na
odcinku od ul. Oświęcimskiej do skrzyżowania z ul.
Słowackiego. Zadanie kosztowało 327 tys. zł.

Zapytaj dietetyka jak nadwaga znika
W ramach akcji Uwaga Nadwaga w dniach 19 września – 30 listopada
we wszystkich Centrach Naturhouse w Polsce (ponad 340 placówek!)
można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z dietetykiem. Podczas spotkania specjalista ds. żywienia wykona pomiary antropometryczne,
badanie składu ciała oraz przeprowadzi wywiad dotyczący aktualnych
nawyków żywieniowych. Wszystkie te elementy pomogą odkryć źródło
problemu oraz zaproponować skuteczne rozwiązanie uszyte na miarę
naszych potrzeb. Uczestnicy otrzymają cenne wskazówki żywieniowe
oraz materiały edukacyjne przestrzegające przed nadwagą. Porada
specjalisty okazuje się bowiem kluczem do walki o szczupłą sylwetkę
i dobre zdrowie. Zapraszamy do naszej placówki!
Centrum Dietetyczne Naturhouse
Libiąż, ul. Oświęcimska (obok stacji LOTOS), tel. 570 057 201
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Napisz ciekawą bajkę
Atrakcyjne nagrody czekają na uczestników
konkursu literackiego na najciekawszą Libiąską
Bajkę Profilaktyczną.
Konkurs ma na celu promowanie aktywnych i pozytywnych postaw, informowanie o niebezpieczeństwach
płynących z używek i uzależnień oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań literackich u dzieci i młodzieży. Skierowany jest dla wszystkich grup wiekowych, począwszy
od uczniów klas IV szkoły podstawowej. Na autorów
najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody. Prace
składać należy w MBP w Libiążu do 13 listopada.

WIEŚCI Z GMINY
Mieszkańcy Libiąża i okolic nie zapominają o swoich bliskich,
którzy odeszli. Wyrazem pamięci jest m.in. dbałość o groby
przed dniem Wszystkich Świętych.

To szczególne chwile
Choć do obchodzonego 1 listopada dnia Wszystkich Świętych
zostało jeszcze trochę czasu, już teraz na libiąskich cmentarzach
widać przygotowania do tego święta. Odwiedziliśmy starszą
z libiąskich nekropolii, cmentarz parafialny przy ul. Oświęcimskiej.
Była połowa października, ale dało się zauważyć, że coraz więcej
osób rozpoczęło już porządki przy grobach swoich bliskich: grabi
i usuwa liście, myje pomniki, ustawia i zapala znicze. Efekty prac
są widoczne z daleka. Ludzie troszczą się nie tylko o miejsca
pochówku osób ze swoich rodzin. Kwiaty i lampki stały też
przy mogile ks. Franciszka Flasinskiego i Pomniku Nieznanego
Żołnierza.
Dla wielu osób 1 listopada to dzień wyjątkowy. Przywołuje nie

tylko wspomnienia o tych, którzy odeszli, ale także umożliwia
spotkania z rodziną, z którą rzadko się widują. Oprócz zadumy
i modlitwy przy grobach nierzadko pojawiają się uśmiechy po
przypomnieniu sobie ludzi, których na ziemi już nie ma.
- Na cmentarz przychodzę bardzo często. Dziś w nocy będzie
rocznica, 25 lat jak zmarł mój mąż. Dla mnie to wyjątkowy
moment. Jutro też tu przyjdę. Wydaje mi się, że to mój obowiązek,
on tutaj jest sam. Mam taką potrzebę serca, dzięki temu jest mi
lżej. Choć tyle czasu minęło, wydarzenia sprzed ćwierć wieku
pamiętam doskonale, minuta po minucie – powiedziała nam idąca
na cmentarz Teresa Szewczyk z Libiąża.
KURIER PARAFIALNY
Parafia Przemienienia Pańskiego
Przeżywaniu XVI Dnia Papieskiego towarzyszyło
hasło „Jan Paweł II - Bądźcie świadkami miłosierdzia”
nawiązujące do obchodzonego w Kościele na świecie Jubileuszu Miłosierdzia. Niosło ono przesłanie św. Jana Pawła II,
który uczył nas, że powinniśmy być apostołami i świadkami
Bożego Miłosierdzia. Tak jak w ubiegłych latach, podczas
kwesty przy kościele można było wesprzeć stypendia dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin.
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Wspomnienie...
Przypominamy znane, związane z Libiążem
osoby, które odeszły w ostatnim czasie.
Sławomir Luboń
Urodził się w 1960 r. w Bielsku-Białej.
Jego pasją była medycyna. W 1985 roku
rozpoczął pracę w Górniczym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Tychach. Później
pracował w przychodni górniczej przy
KWK „Janina” w Libiążu. W 1998 r.
został dyrektorem Miejskiego Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Libiążu. Kierował MZLA także po jego
sprywatyzowaniu i przemianowaniu
na Miejskie Centrum Medyczne. Prywatnie był zapalonym
turystą oraz osobą aktywnie działającą w środowisku kajakarzy
polskich. Zmarł w wieku 55 lat na trasie pieszego rajdu w powiecie pińczowskim.
Kazimierz Ptasiński
Był rodowitym libiążaninem. Urodził
się w 1921 r. Podczas wojny pracował
w kopalni „Brzeszcze-Jawischowitz”.
Włączył się w działalność podziemną.
Współpracował najpierw ze Związkiem
Walki Zbrojnej, a potem Armią Krajową
i ruchem oporu. Uczestniczył w organizowaniu ucieczek więźniów z obozu
zagłady KL Auschwitz. W 1944 roku
został aresztowany, ale udało mu się uciec z siedziby Gestapo w Oświęcimiu. Po wojnie znosił prześladowania ze strony
Urzędu Bezpieczeństwa. W 2002 r. został awansowany do stopnia porucznika, a w 2011 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski, przyznany przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego. Zmarł w wieku 95 lat.
Kardynał Franciszek Macharski
Zmarł 2 sierpnia br. w wieku 89 lat.
Kardynał Franciszek Macharski 21 maja
2004 roku został Honorowym Obywatelem Libiąża. W latach 1979-2005 był
metropolitą krakowskim. Przez wiele
lat był także wiceprzewodniczącym
Konferencji Episkopatu Polski oraz
przewodniczącym Komisji ds. Nauki
Katolickiej i Komisji ds. Apostolstwa
Świeckich. Na emeryturę przeszedł w
czerwcu 2005 roku. Zamieszkał w sanktuarium Ecce Homo św.
Brata Alberta w Krakowie.

Wyremontowana została jedna z salek dla młodzieży w Domu
Parafialnym. Pojawiły się w niej nowe meble. Odnowione
zostały także sala gimnastyczna i teatralna. Kolejny etap zaplanowanych prac obejmie świetlicę i salę gdzie spotyka się
Neokatechumenat, łazienki i schody wejściowe do sali teatralnej.
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Wyróżnienia dla pszczelarzy
Członkowie Koła Pszczelarzy w Libiążu odebrali odznaczenia
Polskiego Związku Pszczelarskiego. Statuetkę pomnika ks. dr
Jana Dzierżona – honorowe wyróżnienie nadawane za szczególnie
wybitne zasługi w pracy i działalności – otrzymał Bogdan Bigaj,
wieloletni szef libiąskiego koła. Natomiast Władysław Dudek
otrzymał Odznakę ks. dr Jana Dzierżona.

Bogdan Bigaj (z lewej) i Władysław Dudek podczas dekoracji
Pszczelarstwo od lat jest pasją Krzysztofa Malika z Żarek.
Obecnie ma on blisko półtora miliona pszczół i najładniejszą
pasiekę w powiecie.

Słodkie hobby
Pasją do pszczelarstwa Krzysztofa
Malika z Żarek zaraził tata.
- Od małego chodziłem mu pomagać.
Przy domu zawsze były pszczoły,
stały ule – wyjaśnia Krzysztof Malik. Dziś role się odwróciły.
- Tata ma 91 lat. Opiekuje się trzema moimi ulami. To daje mu
wiele radości i energii – tłumaczy żarczanin. Razem z tymi trzema ma 28 pszczelich rodzin. Każda liczy po 50-60 tys. pszczół,
co daje łącznie około 1,5 mln owadów. Swoją pasiekę odwiedza
bardzo często, praktycznie codziennie. Choć na pobliskim drzewie wisi hamak, rzadko kiedy ma czas z niego korzystać.
- W tym roku może dwa razy. Zamiast leżeć wolę popatrzeć na
ule, jak pszczoły pracują. Z resztą zwykle jest coś do zrobienia
– mówi. Przy pracy ukąszenia się zdarzają, ale przestał na nie
zwracać uwagę. Po prostu pracując przy pszczołach, trzeba się
z tym liczyć. Ostatnio zajęć było szczególnie dużo, bo końcem
września jego pszczoły zakończyły ostatnie w tym roku nektarowanie. Tym razem głównie z nawłoci (żółte kwiaty, które można
spotkać przykładowo na łąkach).
Odwiedzając pasiekę należącą do Krzysztofa Malika widać,
ile pracy włożył w nią właściciel. Kolorowe zadbane ule,
uporządkowany ogród, czysta pracownia. Potwierdza to ocena
komisji, która uznała, że to najładniejsza pasieka w powiecie.
Nagrodę pan Krzysztof odebrał podczas Powiatowego Święta
Miodu w Wygiełzowie. Organizatorzy konkursu nie skupiali
się jednak tylko na wyglądzie. Sprawdzali też higienę w ulach
(m.in. odkażanie sprzętu, częstotliwość wymiany zużywających
się elementów np. ramek na wosk), czystość i wyposażenie pracowni, estetykę pasieki, innowacje i udoskonalenia, wiedzę na
temat pszczół i miodu. Wynik tym bardziej godny pochwały, że w
konkursie pszczelarz z Żarek wystartował po raz pierwszy.
- Zachęciła mnie żona i znajomi z libiąskiego koła pszczelarzy.
Wyróżnienie bardzo cieszy i mobilizuje – uważa.
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ROZMAITOŚCI

Horoskop na listopad 2016
Baran
Zwolnij tempo w pracy, więcej
czasu poświęć najbliższym.
Frajdę sprawi ci majsterkowanie, a nawet domowe
obowiązki. Końcem miesiąca
pojawi się dodatkowy zastrzyk
gotówki. Uważaj, żeby nie
zapomnieć o urodzinach lub
imieninach kogoś bliskiego.
Byk
Czeka cię huśtawka emocjonalna. Dobrym pomysłem,
aby zebrać myśli będzie weekendowy wyjazd. Krótki czas
w odosobnieniu sprawi, że
inaczej spojrzysz na sytuację
i podejmiesz odpowiednie decyzje. A potem wszystko zacznie się układać.
Bliźnięta
Nie unikaj ludzi, nawet wtedy,
gdy nie masz ochoty na spotkania i rozmowy. To może pomóc
w rozwoju twojej kariery.
W walce z jesienną depresją
skuteczny okaże się sport. Skup
się na systematyczności, aby
wysiłek nie poszedł na marne.
Rak
Uważaj na drodze i za
kierownicą. Szkoda pieniędzy
na mandat. Tym bardziej, że
trzeba będzie zacisnąć pasa. To
powinno skłonić cię od negocjacji. Nie pozwól jednak, aby
poniosły cię emocje. To może
zniweczyć wszelkie wysiłki.
Lew
Twój
temperament
może
okazać się ważniejszy niż
zdrowy rozsądek. Czeka cię
trochę wysiłku, aby załagodzić
sytuację, ale finalnie dobrze
na tym wyjdziesz. Nie wahaj
się poprosić o pomoc swoich
przyjaciół. Humor w ostatnich dniach miesiąca będzie
ci dopisywał, spotkasz kogoś
dawno nie widzianego.
Panna
Na początku miesiąca może
dokuczać
ci
samotność.
Później, przez nowe obowiązki
w pracy przestaniesz o niej
myśleć. Skupisz się na czymś
innym, a przy okazji nauczysz
pracy w grupie. Na progu grudnia, na horyzoncie pojawi się
ktoś atrakcyjny.
Waga
Nie rezygnuj z poszukiwania

pracy. Wkrótce staniesz przed
trudnym wyborem. Nie wahaj
się zbyt długo, aby okazja do
zmiany sytuacji nie uciekła.
Twoje poczucie humoru pozwoli na załagodzenie dość
poważnego sporu. Zyskasz tym
uznanie otoczenia.
Skorpion
To dobry czas na krótki urlop.
Dzięki temu naładujesz akumulatory na pozostałą część
roku, a także rozwiniesz swoje
zainteresowania. Uważaj jednak, aby do nowego hobby
nie podejść zbyt rozrzutnie.
Czekają cię odwiedziny znajomego zza granicy.
Strzelec
W twojej rodzinie urodzi się
dziecko i wywróci obecny
porządek. Bycie w jego towarzystwie sprawi ci wiele
radości i poczujesz się potrzebny/potrzebna. W przyszłości staniesz się dla niego kimś szczególnym. Opieka nad niemowlakiem będzie odskocznią dla
znudzenia pracą.
Koziorożec
Sprawy formalne, które się
dłużyły, uda się pozytywnie
załatwić. To zachęci cię do
dalszego działania i spełniania
swoich planów. Pozytywne
myślenie się opłaci. Jeśli
darzysz kogoś szczególną
sympatią, to czas na odważny
krok do przodu.
Wodnik
Pozytywne informacje sprawią, że na jesień spojrzysz
łaskawszym okiem. Jeśli brakuje ci czasu, zaangażuj
swojego małżonka w domowe
obowiązki. Początki mogą
być trudne, zachowaj zimną
krew. Jeśli planujesz dodatkowe zajęcia – pomyśl o kursie
tańca, dzięki czemu przypilnujesz swojej wagi.
Ryby
Kreatywnością i pomysłowością zasłużysz na premię
w pracy. Dobre samopoczucie będzie towarzyszyć
ci cały miesiąc, co wpłynie
pozytywnie
na
twoich
współpracowników. Odnowienie starych znajomości, spotkanie klasowe stanie się okazją
do radosnych wspomnień.
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NASZA HISTORIA

W poprzednim numerze postanowiliśmy sprawdzić Państwa znajomość historii i topografii Libiąża, Żarek i Gromca, po raz
pierwszy prezentując na naszych łamach krzyżówkę. Jej rozwiązanie sprawiło naszym Czytelnikom nie lada trudności , dlatego
na liczne prośby prezentujemy wszystkie hasła. Tym większe gratulacje dla osób, które poradziły sobie z tym zadaniem Nagrody wylosowały: Julia Jeżyk, Bożena Kirker, Barbara Niegłos, Anna Gwóźdź.

Hasło: Dolomit diploporowy

Spacer po drogach i bezdrożach Libiąża... - po polach krzyżówki

Oprac.
Łukasz Płatek

We wrześniu prz świetlicy LCK w Kosówkach odbył się zlot Hufca Chrzanów. Tym samym zainagurowano
Rok Harcerski 2016/17
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WIEŚCI Z GMINY

Wiadomo kto wygrał w gminnym konkursie na najlepiej utrzymane tereny zielone.

Oni najlepiej dbają o ogrody
Do rywalizacji zgłoszonych
zostało dziewięć obiektów
(sześć posesji prywatnych,
trzy zakłady pracy, instytucje
i tereny przy blokach). Komisja
konkursowa oceniała m.in.
estetykę,
zagospodarowanie

i wygląd (trawniki, kwietniki, drzewostan, krzewostan,
starodrzew),
różnorodności
gatunkowej oraz pod kątem
wykorzystania małej architektury (schodki, murki ogrodowe,
ławki, pergole itp.). Istotna była

także powierzchnia ocenianego
terenu oraz nakłady pracy.
Wręczenie nagród nastąpiło
w libiąskim magistracie. Burmistrz Jacek Latko złożył laureatom serdeczne gratulacje
i wręczył nagrody w postaci

dyplomów oraz bonów. Uczestnicy będą mogli je wykorzystać
w sklepie ogrodniczym i
wzbogacić swoje ogrody w
nowe rośliny lub akcesoria
ogrodnicze.
Wyniki:
Grupa I - zakłady pracy,
instytucje, mieszkańcy bloków
I miejsce: Bolesław Drzyżdżyk
z Libiąża
II miejsce: Hydrofornia Libiąż
III miejsce: Jan Matejek z
Libiąża

I miejsce w konkursie - Pan Bolesław
Drzyżdżyk (Grupa I - zakłady pracy, instytucje, mieszkańcy bloków)

I miejsce w konkursie - Pani Małgorzata Chylaszek (Grupa II - mieszkańcy posesji prywatnych)

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu z Burmistrzem Jackiem Latko

Taaaakie dynie!
Tegoroczna aura była łaskawa dla osób, które
posadziły dynie w swoich ogródkach. Potwierdzeniem jest kilkanaście ogromnych warzyw,
które wyrosły na grządkach Janiny Matysik z
Klub Seniora „50+” działającego przy LCK.
W kąciku kulinarnym tego wydania „Kuriera
Libiąskiego” prezentujemy przepis na ciekawą
dyniową potrawę.
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Grupa II - mieszkańcy posesji
prywatnych
I miejsce: Małgorzata Chylaszek z Libiąża
II miejsce: Handzlik Marzena,
Chałupka Krystyna z Gromca
III miejsce: Agnieszka Likus z
Żarek
IV miejsce: Irena Główczyk z
Żarek
V miejsce ex aequo: Wiesława
Nędza z Żarek i Wojciech
Poleszuk z Libiąża

Osoby chcące wspólnie i z radością przeżyć Święto Niepodległości zachęcamy
do udziału w XVIII Biesiadzie Patriotycznej.

Zaproszenie na Biesiadę
Wspólne świętowanie 11 Listopada jest w Libiążu tradycją. Obchody Święta
Niepodległości zaczną się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny o godz.
9 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Po niej uczestnicy złożą kwiaty pod
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu w Libiążu. Natomiast o godz. 17
rozpocznie się XVIII Biesiada Patriotyczna w Hali Sportowej przy ul. Górniczej
3. W programie wspólne śpiewanie, program artystyczny, poczęstunek dla wszystkich uczestników, a także niespodzianki. Tegorocznej imprezie towarzyszy hasło
„Złota polska jesień”.
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WIEŚCI Z SOŁECTW
Na dniach powinna zakończyć się budowa nowego zadaszenia hali sportowej szkoły w Gromcu.

Prace na finiszu
Efekty rozpoczętych w wakacje
prac są wyraźnie widoczne.
Roboty
mają
zakończyć
się jeszcze w październiku.
Poprzedni dach był płaski
i pokryty membraną, która
z biegiem lat popękała.
Zadaszenie nie miało okapu,
a rynny były poprowadzone
wewnątrz
obiektu.
To
wszystko
sprawiało,
że
podczas większych opadów
woda dostawała się do środka
sali, pojawiały się zacieki
na ścianach. Nowy dach jest
dwuspadowy, ma odpowiednie
okapy i rynny poprowadzone
na zewnątrz. Dzięki temu nie

ŻARKI
O wstrząsach

powinno być już żadnych
problemów podczas opadów.
- Bardzo się cieszę, zależało

nam na tej inwestycji – mówi
Jolanta
Ferlak,
dyrektor
gromieckiej szkoły.

Ryby brały
17 września przy stawie
„Zapadłe” (akwen Żarki 215)
o Puchar Burmistrza Libiąża
walczyli członkowie dwóch kół
wędkarskich - Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego nr 90
przy ZG Janina w Libiążu oraz
koła PZW nr 33. Rywalizacja,
mimo padającego chwilami
deszczu, była emocjonująca.
Zawody wygrał Jan Wanat

W skrócie...

(Koło nr 33), drugie miejsce
zajął Bogusław Macuda
(Koło nr 90), a trzecie
Daniel Urbańczyk (Koło nr
90). Na kolejnych pozycjach
uplasowali się: Robert Patyk
(Koło nr 33), Przemysław
Sermak (Koło nr 33),
Radosław Rozmus (Koło nr
90).

Libiąski urząd odwiedzili uczniowie szkoły z Gromca. Pokazali jak być widocznym na drodze.

Odblaskowa wizyta
Dzieci odwiedziły burmistrza 10
października. Była to część realizowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Gromcu akcji ,,Odblaskowa szkoła’’.
Na spotkaniu rozmawiano między innymi o bezpieczeństwie w drodze do szkoły
i w czasie wolnym, kiedy pieszy powinien nosić odblaski, które często mogą
uratować życie. Dzieci przygotowały na
spotkanie krótką piosenkę i wierszyk.
Zaprezentowany został także model
ucznia
(manekin)
prezentujący
prawidłowy sposób noszenia odblasków.
Na koniec spotkania dzieci zadawały
pytania burmistrzowi odnośnie placów
zabaw, ścieżek rowerowych, a także
trwającego remontu ich szkoły.

W planach jest spotkanie
dotyczące szkód górniczych,
w którym mają, oprócz
mieszkańców, wziąć udział
przedstawiciele
libiąskiej
kopalni i spółki Tauron
Wydobycie, do której należy
Zakład Górniczy Janina.
- Rozmawiałem w tej sprawie
z dyrektorem kopalni Janina,
a także z prezesem Tauron
Wydobycie – mówi sołtys
Żarek Stanisław Garlacz.
Zebranie wiejskie w tym
temacie zostało zaplanowane
na dzień 9 listopada 2016 r.
o godz. 16:00 w Domu Kultury przy ul. Klubowej w
Żarkach.
GROMIEC
Mieszkańcy zdecydowali
Na
jesienne
zebranie
wiejskie w Gromcu (25
września)
przyszło
37
osób. Zebrani zdecydowali,
żeby pieniądze z funduszu
sołeckiego na przyszły rok
(26 167 zł) przekazać na
wykonanie planu kompleksowego odwodnienia swojej
miejscowości.
Nowy piec
Członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich z Gromca słyną
z pysznych tortów, ciast
i potraw. Niedługo przyrządzanie smakołyków stanie się dla nich prostsze.
Gospodynie od dłuższego
czasu zgłaszały, że w kuchni Domu Gromadzkiego
przydałby się nowy piec,
bo stary, jeszcze kaflowy,
najlepsze czasy ma za sobą.
W wrześniowej korekcie
budżetu znalazło się 10 tys.
zł na jego zakup. Piec został
już zamówiony.
- Myślę, że panie się ucieszą,
a inni też na tym skorzystają
– mówi burmistrz Jacek
Latko.
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SPORT

Piłkarze LKS Żarki odnieśli jeden z największych sukcesów w swojej historii! W finałowym spotkaniu rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Chrzanów zmierzyli się 5 października 2016 r. w Żarkach z trzecioligowym MKS Trzebinia.

Żarki z pucharem!
- W drodze do finału
eliminowaliśmy kolejno Brodła
wygrywając 3:2, po derbowym spotkaniu Zagórze 2:1
i Wolankę Wola Filipowska
3:1. Przed meczem finałowym
większość zastanawiała się
jak dużo bramek strzelą nam
trzecioligowcy. Nasi zawodnicy podeszli jednak do meczu
z ogromnym zaangażowaniem
i zostawili na boisku serce –
komentuje Zdzisław Bębenek,
prezes LKS Żarki.
Po zaciętym spotkaniu gospodarze pokonali faworyzowanych gości, którzy zwyciężali w
trzech ostatnich edycjach tych
rozgrywek. Mecz zakończył
się wynikiem 4:2, a bramki dla

reprezentatnów gminy Libiąż
strzelili Patryk Kosowski,
Bartłomiej Kurzak oraz dwie
Robert Jesionowski. Dzięki
temu zwycięstwu klub z Żarek
otrzymał czek na 600 zł oraz
komplet 10 piłek.
W historycznym meczu zagrali: Dawid Pędziałek
- Konrad Szafran,
Robert Saternus (83.
Mateusz
Mrózek),
Robert Jesionowski,
Patryk Kosowski (65.
Łukasz Paluch), Jakub
Horawa, Patryk Nędza
(89. Michał Gucik),
Paweł Przebinda, Kamil Jesionowski, Szymon Knapik (Mateusz

Rubacha), Bartłomiej Kurzak.
- Skoro pokonaliśmy trzecioligowca z Trzebini, to nie
jesteśmy też bez szans w finale rozgrywek na szczeblu
Małopolski Zachodniej. Nasz
potencjalny przeciwnik to Unia
Oświęcim lub Iskra Klecza Dol-

na. Nasi piłłkarze z pewnością
dadzą z siebie wszystko, a wtedy w kolejnej rundzie być może
zmierzymy się z przeciwnikiem
o uznanej marce – mówi Z.
Bębenek.

Autorzy historycznego sukcesu LKS Żarki

Wychodzili medale
Reprezentanci sekcji Nordic Walking Libiąskiego Centrum Kultury mają
na koncie kolejne sukcesy. Mocno zaakcentowali swój udział w zawodach
"Nordic Walking w Puszczy", które 24 września odbyły się w Młoszowej.
Sportowa rywalizacja miała formę wyścigu na dystansie 7 km dla kobiet
i 10 km dla mężczyzn. W gronie 103 zawodników, wśród pań, wszystkie
libiążanki zameldowały się w pierwszej ósemce. Drugie miejsce zajęła
Genowefa Góra, trzecia była Alfreda Klonowska, piąta Urszula Norys,
a ósma Wanda Wojciechowska. Wśród panów drugie miejsce zajął Paweł
Salawa.
Libiąskie Centrum Kultury i Urząd Miejski w Libiążu serdecznie zapraszają drużyny do 16 zawodników do udziału w rozgrywkach sezonu 2016/17 „Libiąskiej Ligi Futsalu”.

Nowy sezon LLF
Tegoroczne rozgrywki rozpoczną się 27 listopada
2016 r. i potrwają do 5 lutego. Drużyny walczyć
będą o okazały Puchar Burmistrza Libiąża, który
ma formę przechodnią. Dotychczasowe dwie edycje rozgrywek wygrała drużyna Wygiełzowa.
Zapisy do rozgrywek przyjmuje do 15 listopada
2016 r. Libiąskie Centrum Kultury. Przystąpienie
do rozgrywek jest równoznaczne z opłatą wpisowego w wysokości 700 złotych do uiszczenia w kasie
LCK w dniach roboczych w godz. 9:00 -14:30 lub
przelewem na nr konta: 71 1020 2384 0000 9602
0011 3779 z dopiskiem: „nazwa drużyny - wpisowe
Libiąska Liga Futsalu". Ilość miejsc jest ograniczona (maksymalnie 10 drużyn), decyduje więc
kolejność zapisów i wpłat. Karta zgłoszenia, regulamin rozgrywek i oświadczenia dla każdego
z zawodników dostępne są na stronach www.lck.
libiaz.pl i www.libiaz.pl.
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WIEŚCI Z GMINY

WARTO PRZECZYTAĆ
Irving Stone „Udręka i ekstaza”
Książka zabiera nas w podróż o
ponad 500 lat wstecz i umożliwia
poznanie legendarnego Michała
Anioła. Do sięgnięcia po nią
zachęca Aneta Gwóźdź, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu.
„Udręka i ekstaza” to
zbeletryzowana biografia genialnego florenckiego artysty Michała
Anioła Buonarroti. Na
jej kartach cofamy się o
ponad 500 lat, poznając
historię życia rzeźbiarza, jego naukę, koleje
losu i drogę do sławy, ale i fragmenty historii XV-wiecznej Europy, z jej miastami-państwami,
konfliktami, następującymi z
zawrotną prędkością po sobie papieżami… Znajdujemy w
tej książce świetne fragmenty
dotyczące powstawania dzieł
Michała Anioła, jego podejścia do
sztuki, pytań, które zadawał sobie przy rzeźbieniu i malowaniu,
jego pasję wydobywania z marmuru monumentalnych dzieł i jego
miłość do tego właśnie materiału.

Poznajemy go jako artystę, ale i
jako człowieka, odkrywamy jego
rodzinę, przyjaciół, wrogów. Życie
tego artysty pełne było wzlotów
i upadków, trudności, czasami
wręcz biedy, ale zawsze było pełne
pracy, której był niewolnikiem.
W powieści pojawiają
się też inni cenieni do
dziś artyści - Leonardo
da Vinci, Rafael Sanzio,
Bramante, prezentując
kulisy
tworzenia
bezcennych dzieł sztuki,
podziwianych do dziś.
Zanim autor zaczął
pisanie tej powieści, spędził na
zbieraniu materiałów kilka lat.
Stąd świetna znajomość obyczajów tamtych czasów, postaci
historycznych,
politycznych
uwarunkowań, ale przede wszystkim postaci Michała Anioła - autora m.in. Pie-ty czy monumentalnego Dawida, zwanego przez
współczesnych Gigantem.
Polecam tę książkę miłośnikom
sztuki i historii, ale także amatorom
dobrze napisanych powieści.
Aneta Gwóźdź

KĄCIK KULINARNY
Dyniowe risotto
Jednogarnkowe danie to dobre rozwiązanie dla osób
ceniących prostotę, dobry smak i swój czas. Przepis
polecany przez Macieja Kozickiego.
Składniki:
2 cebule
mięso z indyka (gulasz lub mielone)
dynia
kasza jaglana lub brązowy ryż
zielona papryka
czerwona papryka
imbir
sól, pieprz
czosnek
Sposób wykonania:
Na rozgrzaną patelnię kładziemy mięso z indyka.
Smażymy je przez kilka minut. Później dodajemy drobno
posiekaną cebulę. W tym czasie możemy oczyścić i
pokroić paprykę. To samo robimy z dynią. Warzywa
wrzucamy na patelnię, całość mieszamy. Czekamy, aż
papryka zmięknie. Uważamy, aby dynia nie zaczęła się
rozpadać. Zdejmujemy patelnię z ognia. W osobnym
naczyniu gotujemy ryż lub kaszę jaglaną. Po odsączeniu
dodajemy do warzyw i mięsa. Wciskamy przynajmniej
ząbek czosnku. Doprawiamy solą i pieprzem. Ciekawy
smak zapewni nam utarcie imbiru.
Smacznego.

Rewitalizacja
Trwają prace nad przygotowaniem
aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji miasta Libiąża na lata
2016-2023 - jednego z najważniejszych dokumentów strategicznych gminy. Pomocne w tym będą ankiety,
które mieszkańcy mogli w ostatnich tygodniach uzupełniać (były one
dostępne w wielu miejscach gminy), a także spotkani, których cykl już
się zakończył. Uczestniczyli w nich m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora społecznego, mieszkańcy, radni gminy, powiatu i województwa. Aktualny przebieg procesu mieszkańcy mogą śledzić na stronie
www.libiaz.pl

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

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

NIEZWYKLI UCZNIOWIE
Weronika Kasperczyk
Ma 11 lat i uczęszcza do klasy 6a
SP nr 3 w Libiążu. Jest laureatką
ogólnopolskiej
olimpiady
języka polskiego. Lubi także
matematykę, uczestniczyła w
finale małopolskiego konkursu
Krakowska Matematyka. W
tym roku też chce próbować
swoich sił m.in. w Kangurze. W
wolnym czasie tańczy, układy
wymyśla sama lub szuka ich w
internecie. Lubi chodzić z tatą w
góry. Ostatnio była na Jagnięcym
Szczycie na Słowacji. W przyszłości chce leczyć ludzi, myśli aby
zostać stomatologiem.

na treningi tenisa ziemnego.

Marta Stanisławska
Uczennica klasy 6a w SP nr
3. Lubi przedmioty ścisłe:
matematykę i informatykę oraz
j. angielski. W ogólnopolskim
konkursie Olimpus zajęła raz
trzecie, a raz ósme miejsce. Uczy
się gry na gitarze, tworzy mini
gry komputerowe i programuje.
Nauczył ją tego tata, pomogły też
zajęcia w szkole. W przyszłości
chce zostać informatykiem. Lubi
biegać, grać w siatkówkę, chodzi
Weronika Świstak
Uczy się w klasie 6a SP nr 3
w Libiążu. Jej ulubione przedmioty to język polski, angielski i historia. Interesuje ją starożytność,
chętnie uczy się o tym co było
kiedyś, ale lubi też poznawać
historię Polski. W przyszłości
chce być archeologiem i szukać
śladów z przeszłości. Uwielbia
czytać książki, sięga po nie w
każdej wolnej chwili. Obecnie
przygotowuje się do konkursu
polonistycznego m.in. z lektur
szkolnych, legend.

Dla maluchów była to niezwykła, nocna przygoda w przedszkolu.

Noc w przedszkolu
Grupa IV z Przedszkola Samorządowego Nr 4 im. Kubusia
Puchatka w Libiążu, biorąc udział w wydarzeniu „Noc w
przedszkolu” stanęła przed niełatwym zadaniem. Inicjatorem
tego nowatorskiego wydarzenia była nauczycielka Joanna
Ziółkowska. Dzieci w piątek po południu wróciły do
przedszkola mając ze sobą śpiwory, koce, poduszki, przytulanki
i inne rzeczy potrzebne do przenocowania.
„Noc w przedszkolu” rozpoczęła się od zabaw z chustą
animacyjną oraz malowania twarzy. Po zabawach nadszedł
czas na kolację. Gdy zaczął zapadać zmrok zaczęły się
przygotowania do wyprawy po skarb. Przedszkolaki, uzbrojone
w latarki, poszukiwały wskazówek, które miały doprowadzić
do celu. W czasie wędrówki musiały wykazać się mądrością,
sprawnością fizyczną i sprytem. Po tym trudnym zadaniu
rozpoczęła się dyskoteka piżamowa. Po dniu pełnym wrażeń
nadszedł czas do snu. Dzieci oglądając bajki zaczęły zasypiać.

Uczniowie zespołu szkół
w hołdzie Janowi Pawłowi II
O tym, że „Młodość to czas rozpoznawania talentów”
mogliśmy się kolejny raz przekonać 25 września, podczas
spotkania w Parku Młodości.
Jego
gospodarzami
byli uczniowie Zespołu
Szkół w Libiążu,
którzy zaprezentowali
swoje umiejętności z
różnych dziedzin w
towarzystwie cytatów
z nauczania św. Jana
Pawła II.

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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Jesienny Rajd
Rowerowy
Prawie 150 osób wskoczyło na
rowerowe siodełka i 1 października
pojechało w rajdzie rowerowym
zorganizowanym przez Libiąskie
Centrum Kultury wspólnie z Grupą
Rowerową Libiąż Team.
Na starcie rajdu stawili się nie tylko
mieszkańcy Libiąża, Gromca i Żarek,
ale też Trzebini, Chrzanowa, Jaworzna czy Żywca. Trasa prowadziła
przez leśne drogi oraz asfalty Libiąża
i okolicznych miejscowości. Podczas
postoju przy świetlicy w Kosówkach
uczestnicy odpoczęli po pierwszym
etapie liczącej 35 km trasy. Posilili
się drożdżówkami, wypili kawę i
ruszyli dalej. Na metę zlokalizowaną
na teranie Ośrodka Rekreacyjnego
w Szyjkach dotarli wszyscy. Tam na
rowerzystów czekał ciepły posiłek i
losowanie dwóch rowerów ufundowanych przez firmę Grupę Titan.pl.
Szczęście uśmiechnęło się do Marty
Latko i Ryszarda Bartosika.
Za pomoc w organizacji rajdu
dziękujemy Grupie Rowerowej Libiąż
Team, a uczestnikom za przybycie na
naszą imprezę.
REKLAMA
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REKLAMA

KREDYT KONSOLIDACYJNY

ZAMIEŃ KILKA
RAT NA JEDNĄ,
NISKĄ
niskie oprocentowanie – tylko 7,77%
dodatkowa gotówka na niespodziewane
wydatki
wysoka maksymalna kwota kredytu –
do 200 tys. zł

Zapraszamy:
Libiąż
ul. 1 Maja 11C
32 627 11 85
RRSO 10,26%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty:
116 333,54 zł, oprocentowanie nominalne: 7,77%, całkowity koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 110 równych,
miesięcznych rat w wysokości 1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta dostępna w placówkach partnerskich
Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza Alior Banku na łączną kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł i zaciągnięcie kredytu
w16kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.
Szczegóły oferty w placówkach partnerskich Alior Banku i na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa wg stanu na 19.09.2016 r.

