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Radosne kundelki, owczarki border collie, mix huskiego i wilczaka, sznaucer – takie psy, ze swoimi właścicielami, stanęły na
starcie I Amatorskiego Dogtrekkingu w Libiążu.

Dzień Zwierzaka w Libiążu
Dogtrekking to bieg/spacer z
psem. Każda drużyna otrzymuję specjalnie przygotowaną
mapę. Liczy się czas przebycia trasy, a także odnalezienie
wszystkich punktów kontrolnych.
To była pierwsza tego typu impreza w Libiążu. Choć pogoda
nie zachęcała, na starcie stanęły osoby w różnym wieku.
Równie zróżnicowane były ich
czworonogi: rasowe, nierasowe, rodowodowe i ze schroniska. Najpierw każdy pies prze-
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szedł kontrolę weterynaryjną, a
zawodnicy otrzymywali pakiety startowe. Sygnał do startu
dał burmistrz Jacek Latko.
Wszystkie drużyny poradziły
sobie z pokonaniem liczącej
nieco ponad 5 km trasy i odnalezieniem kompletu punktów
kontrolnych. Najszybsi okazali
się Sebastian Talowski z psem
Fado. Ich czas to 46,01 min. Na
mecie na wszystkich czekał poczęstunek i nagrody.
- Obawiałam się, że tak krótka trasa ze startem pod LCK

i metą na Placu Słonecznym
będzie prowadzić w większości
ulicami, a została naprawdę
fajnie rozplanowana na łąkach
i w lasku koło źródełka. Jestem
mile zaskoczona odprawą weterynaryjną! Od 5 lat uczestniczę
w takich imprezach i ostatnio
nowością było tylko sprawdzanie łap. Tutaj oprócz szczepień
było osłuchanie, a do tego wywiad. Duży plus – ocenia Natalia Łysak z Libiąża, która startowała z dwoma owczarkami
border collie: Acco i Navi. W

organizacje biegu włączyły się
sklepy: zoologiczno - wędkarski przy ul. 1 Maja w Libiążu i
„Żółwik”. Owocowy poczęstunek zapewnił Maciej Rodziński
z Grupy producentów Owoców
„laSad”.
Po ogłoszeniu wyników biegu,
redakcja Tygodnika „Przełom”
rozstrzygnęła plebiscyt „Pochwal się swoim zwierzakiem”.
Była też możliwość wsparcia
schroniska OTOZ Oświęcim i
pomalowania twarzy na stoisku
Kliniki Obcego Języka.
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Drodzy Czytelnicy,
przed Wami 92 numer Kuriera
Libiąskiego. Znajdziecie w nim
relacje z październikowych
wydarzeń na terenie naszej
gminy. Działo się sporo: na
Flagówce dwukrotnie pojawia-

li się właściciele i miłośnicy
czworonogów – raz w towarzystwie motocyklistów. Dwa
libiąskie stowarzyszenia obchodziły poważne jubileusze,
a akrobata Michał Kosowski z
Żarek zdobył Mistrzostwo Polski. Zakończyły się też kolejne

remonty dróg – tym razem ul.
Urzędniczej. Poruszamy ważny
temat, czyli likwidację nocnych
i świątecznych dyżurów lekarskich. Zachęcamy do chwili
zadumy przed nadchodzącym
świętem Wszystkich Świętych i
zapraszamy do zabawy podczas

kolejnej Biesiady Patriotycznej
w Libiążu, zaplanowanej na 11
Listopada.
Miłej lektury!

W październiku nauczyciele obchodzili swoje święto.

Dzień Edukacji Narodowej w Libiążu
Uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej była
okazją do wręczenia nagród
burmistrza dla nauczycieli pracujących w libiąskich
szkołach i przedszkolach. W
tym roku było to także podziękowanie za dodatkową pracę
związaną z reformą oświaty
likwidującą gimnazja.
- Zmiany udało się przeprowadzić bez większego bólu
i zgrzytu. Dzień nauczyciela
to moment, w którym mogę
wyrazić za to swoją wdzięczność. A także za codzienny
trud edukacji naszych dzie-

ci – mówił burmistrz Jacek
Latko.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody odebrali także

najlepsi uczniowie. Relację z
ich wręczenia zamieścimy w
kolejnym numerze Kuriera
Libiąskiego.

Nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymały: Izabela Zatyka – Świstak, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana II Sobieskiego w Libiążu; Renata Rostecka - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bł. Jana Pawła II w Libiążu; Katarzyna Sroka - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu; Renata Tomczyk - nauczyciel Szkoły
Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Libiążu; Danuta Bańkowska - nauczyciel
Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Libiążu; Agnieszka Niezgodzka - nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu; Barbara Dachowska – nauczyciel Zespołu Szkół w
Żarkach; Jolanta Adryan - nauczyciel Zespołu Szkół w Żarkach; Agnieszka Waligóra - nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr
1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu; Mariola Baca - nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Libiążu; Monika Staszczyk - nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 4 im. Kubusia Puchatka w Libiążu; Katarzyna Mocny - dyrektor Przedszkola
Samorządowego Nr 2 w Libiążu; Ewa Kowalska - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1im. Jana III Sobieskiego w Libiążu.
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Od października w Libiążu nie ma już nocnych i świątecznych dyżurów lekarskich. Dlaczego
i kto ponosi za to odpowiedzialność? W rozmowie z Maciejem Kozickim wyjaśnia to burmistrz
Jacek Latko.

Na dyżur do szpitala
Maciej Kozicki: - Od początku października w Libiążu
nie ma już nocnych i świątecznych dyżurów lekarskich.
W nagłej sytuacji trzeba jechać do szpitala w Chrzanowie. Mieszkańcy mają o to
pretensje. Czyja to wina?
Jacek Latko: - W momencie
gdy w życie weszła ustawa o
sieci szpitali, to te placówki
przejęły dyżury. Nie było możliwości, aby były prowadzone
dalej w Libiążu przez MCM.
Naszej winy tutaj nie ma, nie
mieliśmy na to wpływu.

W 2014 roku, gdy MCM wygrało konkurs na obsługę
dyżurów miały one być realizowane tylko w Chrzanowie.
Ostatecznie jednak zostały
one uruchomione także w Libiążu.
- W tym czasie zostały one zlikwidowane w Trzebini i Chełmku. Tylko w naszej gminie udało
się je ocalić. Po negocjacjach z
ówczesnym dyrektorem MCM
doszliśmy do porozumienia.
Obniżyliśmy czynsz za zajmowane przez przychodnię pomieszczenia, czyli można po-

wiedzieć, że to gmina pokryła
dodatkowy koszt prowadzenia
dyżurów w Libiążu. To kwota
ponad 400 tysięcy złotych.
Są możliwości zmiany obecnej sytuacji?
- Wszystko zależy od szpitala.
Ewentualne uruchomienie filii
w Libiążu wiąże się z kosztami. Lecznica jest jednak w złej
kondycji finansowej i nie wiem,
czy to w ogóle wchodzi w grę.
Jeśli ktoś nie ma samochodu,
dotarcie do szpitala na dyżur
może był kłopotliwe.
- Zwróciliśmy się w tej sprawie

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu świętuje 20 lecie działalności.

Jubileusz „Nadziei”
Jubileuszowe spotkanie było
okazją do przypomnienia historii organizacji. Stowarzyszenie działa od 1997 r. Wszystko
dzięki inicjatywie kilku osób:
kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej Józefy Skalniak
oraz Wiesławy Hornowskiej,
Józefy Poborowskiej, Krystyny Moskały, a także Andrzeja
Korzeniowskiego, Krzysztofa
Kępki, Tadeusza Lipki i Andrzeja Norysa.
- Z racji tego, iż w okolicy nie
było żadnej tego typu jednostki, która świadczyłaby pomoc
dla osób niepełnosprawnych,
postanowili oni wziąć sprawę
w swoje ręce. Na terenie Libiąża funkcjonuje m.in. Fundacja
Brata Alberta, ale nasze zadania trochę różnią się od siebie
- wyjaśnia prezes Ewa Sieczkowska.
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Głównym celem organizacji
jest zapewnienie osobom z
niepełnosprawnością kompleksowej rehabilitacji ruchowej
oraz intelektualnej pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry
terapeutów. W siedzibie stowarzyszenia prowadzona jest
terapia rehabilitacji sensorycznej oraz logopedii komunikacji
alternatywnej. Podczas zajęć
podopieczni mogą korzystać z
zaplecza fizjoterapeutycznego
tj.: rowerków, bieżni, materacy,
ugula oraz hydromasażu.
W czasie 20 letniej działalności
stowarzyszenie organizowało różne akcje charytatywne,
prowadziło granty finansowane przez instytucje pozarządowe, np. projekt „Tysiąc żurawi
na szczęście” zrealizowany
wspólnie z Libiąskim Centrum Kultury. Projekt ten zo-

stał zorganizowany w ramach
Programu RÓWNE SZANSE
– KOLOROWA AKADEMIA
prowadzonego przez Fundację
Stefana Batorego przy finansowym wsparciu Towarzystwa
Commercial Union Polska.
W zeszłym roku „Nadzieja”
zrealizowała projekt „Z ruchem po lepszą sprawność zajęcia usprawniające dla osób
z deficytami rozwojowymi”
finansowany z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Działalność statutowa Stowarzyszenia pokrywana jest ze
składek członkowskich, z odpisów 1 proc. podatku od osób fizycznych, jak również poprzez
organizowanie ekoakcji m.in.
zbiórki nakrętek od butelek.

do związku komunikacyjnego.
Chcemy, aby został wprowadzony bezpośredni autobus łączący Libiąż i szpital. Miałby
kursować w rano i popołudniu
w soboty, niedziele i święta.
Czekamy na odpowiedź.

Od początku przyszłego
roku podopieczni placówki
wezmą udział w nowych zajęciach.

Projekt unijny
Świetlicy Środowiskowej
„Złap szansę – rozwój i wzmacnianie postaw społecznych
u wychowanków Świetlicy
Środowiskowej w Libiążu”
to projekt, na który placówka
zdobyła prawie 70 tys. zł dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020. Projekt zakłada objęcie szerszą ofertą dzieci
i ich rodziców lub opiekunów
korzystających z oferty świetlicy, pochodzących z rodzin
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym,
mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta. Umożliwi
on uczestnictwo w zajęciach
artystycznych, naukę języka
angielskiego dla dzieci oraz
pakiet wsparcia dla rodziców/
opiekunów. Projekt będzie
realizowany przez dwa lata,
począwszy
od 1 stycznia 2018
roku. Jego
całkowity
koszt 75, 2
tys. zł.

KURIER LIBIĄSKI PAŹDZIERNIK 2017

WIEŚCI Z GMINY
Żacy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Libiążu zainaugurowali drugi semestr studiów.

Gotowi do nauki
Pierwszy semestr UTW w Libiążu okazał się wielkim sukcesem organizacyjnym. Na
zajęcia libiąskiego uniwersytetu dla seniorów zapisało się
wówczas około dwustu osób.
Frekwencja uczestników była
jedną z najwyższych w naszym

regionie.
II semestr cieszy się równie dużym zainteresowaniem. Chęć
podjęcia nauki zgłosiło prawie
180 osób. W programie pojawiły się też nowe zajęcia: fitness
– zumba oraz plastyka.
Na początku miesiąca słowami

studenckiej pieśni Gaudeamus
Igitur słuchacze UTW zainaugurowali II semestr swojej nauki. Pierwszy wykład poprowadził tenor Oskar Jasiński. Jego
wykonanie fragmentu "Skrzypka na dachu" zgromadzeniu nagrodzili długimi brawami.

Plan zajęć i harmonogram
wykładów II semestru dostępny
jest na stronie internetowej
Libiąskiego Centrum Kultury
w zakładce "UTW w Libiążu"

Zakończył się kolejny remont z listy zaplanowanych na ten
rok inwestycji drogowych.

Urzędnicza już gotowa
Kilka tygodni temu do użytku oddana została zmodernizowana
ul. Górnicza. Teraz kierowcy mogą korzystać z wyremontowanej
ul. Urzędniczej. Zakres przeprowadzonych robót obejmował
m.in. wymianę nawierzchni, chodników i miejsc postojowych,
odwodnienie. Całość prac kosztowała prawie 333 tys. zł.
To kolejne zakończone przedsięwzięcie drogowe zaplanowane na
ten rok w naszej gminie. W sumie lista obejmuje 21 inwestycji,
większość z nich została już wykonana.

W nowym cyklu co miesiąc będziemy pokazywać jak, na przestrzeni lat, zmienia się nasza gmina. Na początek ul. Szkolna.

Tak się zmieniamy!

Po lewej zdjęcie z początku 2017 roku, po prawej – aktualne. Droga została kompleksowo wyremontowana w tegoroczne wakacje.
Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni, utwardzenie poboczy i miejsc postojowych, dobudowanie chodnika i wykonanie
nowej nawierzchni. Remont kosztował prawie 300 tys. zł.
5
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Dzieci Fatimskie będą patronami IV Libiąskiego Orszaku Świętych „Holy Wins – czyli święty zwycięża”, który przejdzie ulicami miasta w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych. W tym roku zakończy się on w miejscu dla mieszkańców wyjątkowym – przy grobie śp. Heleny Kmieć, zamordowanej na misjach w Boliwii, Honorowej Obywatelki Miasta.

IV Libiąski Orszak Świętych „Holy Wins”
Orszak Świętych w Libiążu tradycyjnie odbędzie się 31 października. „Chcemy publicznie
wyznać wiarę w świętych obcowanie. Każdy z uczestników
zaproszony jest do przebrania
się za swojego ulubionego patrona. Ma to też aspekt wychowawczy, bo dzieci przy zaangażowaniu rodziców, poznając
życie konkretnego świętego
czy błogosławionego, mogą się
z nim zaprzyjaźnić” – uważa
ks. Sebastian Kozyra z parafii
św. Barbary.
Według niego, wzorcami dla
dzieci mogą być święci Franciszek i Hiacynta oraz służebnica
Boża s. Łucja. Dlatego, w 100.
rocznicę objawień fatimskich,
właśnie oni będą patronami libiąskiego pochodu świętych.
Na tegoroczny libiąski Holy
Wins zaprasza również misjonarz z Boliwii ks. Krzysztof
Domagalski, który wskazuje na
przykład życia zamordowanej
w styczniu świeckiej misjonarki Heleny Kmieć, która pochodziła z Libiąża. W tym roku
Rada Miejska w Libiążu przyznała jej pośmiertnie tytuł Ho-

norowej Obywatelki Miasta.
Marsz rozpocznie się 31 października o godz. 16.00 w kościele Przemienia Pańskiego.
Następnie na placu przed świątynią młodzież wykona taniec
„Święty zwycięża”. Uformowany Orszak wyruszy nową
ulicą Heleny Kmieć, w stronę
kościoła św. Barbary. Po radosnym przemarszu zgromadzeni
przejdą do grobu Helenki, na
cmentarzu komunalnym tuż
przy jej parafialnej świątyni.
Po modlitwie na cmentarzu
uczestnicy orszaku przejdą do
kościoła, by uczestniczyć w
Mszy św. pod przewodnictwem
bp. Damiana Muskusa OFM z
Krakowa.
Wydarzeniem towarzyszącym
orszakowi jest konkurs plastyczny dla dzieci. Do 13 października uczniowie libiąskich
szkół składały prace, których
tematem jest jedna ze scen z
życia świętych Franciszka i
Hiacynty oraz ich kuzynki służebnicy Bożej Łucji. Wyniki
zostaną ogłoszone najpóźniej
24 października. W Zespole
Szkół w Libiążu 25 paździer-

Już czas
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Przystanął czas
A mówią że biegnie
Dziwny to dzień dzikością
skrzydeł zerwany
Już nie jest taki sam
Jak parę lat temu
Z krzykiem zamknął drzwi
Naprędce uciekł
Liście szemrają do siebie
Plotkują przekupki
A wydawać by się miało że tutaj
jest inaczej
Nie wiem co robić
Modlitwa ucieka z dłoni
Tak jakoś dziwnie dzisiaj
A jeszcze wczoraj było łatwiej
Szary zmęczony dzień
Położył się na płycie
Nawet się nie pożegnał
Tak właśnie jest dzisiaj
Odchodzi jeden i drugi

Nawet nie wiem kiedy
A jeszcze wczoraj był ze mną
cień
A dzisiaj sama z szeptem
Drzewa zagrabione latami
smutnych dni
Może uśmiechną się teraz,
przeminąć to zwykła rzecz
Lecz sztuką pozostać na długo
Trumny z jaworu a może z buka
Jakie to dziś ma znaczenie
Czy znicz ma być mały a duża
chryzantema
Pogoda wietrzna w zwartych
myślach
Upadły różaniec leży bez życia
Każdy swój ból inaczej wyraża
Bo śmierć jest jednakowa bliska
Bogusława Chwierut

nika odbędzie się debata na
temat: „Wiara w świetle Fati-

my. Objawienia, tajemnice, cud
słońca.

1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych.
To dzień, gdy wspominamy bliskich, którzy odeszli.

Wtedy szczególnie myślimy
o innych
Od połowy października na cmentarzach trwają intensywne
porządki. Ludzie krzątają się przy grobach swoich bliskich,
krewnych, rodziców, znajomych. Zamiatają liście, szorują
płyty nagrobków, ustawiają kwiaty i znicze. To wyraz pamięci
i szacunku o tych, którzy zmarli. Często takie proste, ale
angażujące czynności wyzwalają wspomnienia, czasem
pozwalają na oswojenie się ze stratą, szczególnie gdy jest
świeża.
1 listopada na cmentarze wybieramy się ponownie,
najczęściej całymi rodzinami. Ustawiamy kwiaty, odpalamy
znicze, pogrążamy się w modlitwie. To czas na refleksję i
myśli o zmarłych. Nie tylko smutne wspomnienia, bo warto
zatrzymać się na przeżytych wspólnie radosnych chwilach i
tym, ile dobrego dała nam obecność w naszym życiu osób,
które odeszły.
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Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Libiąża mają powody do zadowolenia. Niedawno świętowali okrągły jubileusz.

30 lat minęło...
Stowarzyszenie powstało 30 lat temu. Jubileusz był
okazją do przypomnienia jego historii, podsumowań
i rozmów o planach na przyszłość.
- To był udany czas. Wychodzimy z domów, jeździmy na
wycieczki i zwiedzamy, chodzimy z kijkami, jeździmy na
rowerze. O to chodzi, aby nie siedzieć w bezczynie, ale
aktywnie spędzać czas, między ludźmi – mówi Wiesława
Szefer, kierująca towarzystwem. Jego członkowie
spotykają się w każdy poniedziałek, od godz. 16, w budynku przy ul. Głowackiego 6.
Każdego roku, u progu jesieni, w Libiążu spotykają się emerytowani ratownicy górniczy.

Na wspomnieniach czas szybko mija
Spotkania są organizowane od
blisko 10 lat. Początkowo pojawiało się na nich kilka osób.
W ostatnim uczestników było
prawie 50. A wśród nich Kurier
Libiąski.
- Rozpiętość wiekowa to około
30 lat. Są tutaj trzy pokolenia
ratowników górniczych – mówił Lucjan Dworniczek. To jeden, obok Jana Zemirka, Marka
Sitarza, Zdzisława Nepelskiego
i Bogdana Burzy, z pomysłodawców spotkań.
Na sali w OSP Moczydło byli
więc ratownicy, którzy niedawno przeszli na emeryturę, ale
i tacy, którzy uczestniczyli w
największych akcjach m.in. Si-

lesii - w latach 70. XX w., ko-

Coroczne spotkania są okazją

palni Niwka – Modrzejów, czy
KWK Siersza.

do spotkania po latach, rozmowy, ale przede wszystkim

wspomnień.
- Z akcji, wizyt na „okręgówce”, codziennej pracy i tego jak
się zmieniała, gdy technika szła
do przodu – tłumaczył Jerzy
Pająk. Na emeryturę przeszedł
18 lat temu. Pamięta, gdy ratownicy do dyspozycji dostali
kamerę termowizyjną. Kosztowała 50 tys. zł, a do Libiąża
przyjechała z centralnej stacji
ratownictwa.
- Dzisiaj taki sprzęt kosztuje
kilka tysięcy, daje lepsze możliwości, sama komunikacja też
wygląda inaczej – wyjaśniał
Marek Kowalczyk, który pracę
zakończył półtora roku temu.
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Przy okazji październikowego Święta Komisji Edukacji Narodowej pragniemy przedstawić czytelnikom jedną z najstarszych instytucji oświaty na terenie gminy - szkołę w Gromcu.

Prawie 200 lat tradycji szkolnictwa powszechnego w Gromcu.

P

oczątki szkoły w Gromcu
- podobnie jak w Libiążu
Wielkim - sięgają 1818 r.,
czyli pierwszych lat Rzeczypospolitej Krakowskiej, która podjęła szlachetny wysiłek
upowszechnienia oświaty po
wsiach. Brakowało wówczas
- nie tylko zresztą w Gromcu
- prawie wszystkich potrzebnych dla skutecznej edukacji rzeczy - lokalu szkolnego,
wyposażenia - ale za to „lud
ochotny, dzieci swe do szkoły
chce posyłać”. Taką opinię o
mieszkańcach Gromca sprzed
dwóch stuleci wyczytać można z dokumentacji ówczesnego
nadzoru szkolnego. Znajduje
się tam również informacja, że
szkoła ulokowana w wynajętej
chałupie miejscowego gospodarza miała jedną izbę o dwóch
małych okienkach, nie miała
podłogi, tablicy, zaś za całe
szkolne wyposażenie służyły
cztery ławy do siedzenia. Wizytator stwierdzał, że był to lokal
„najnikczemniejszy, ciemny i
ciasny, z gnojem pod oknem”.
Zakresem swojego działania
szkoła obejmowała wyłącznie
Gromiec, w tamtych czasach
często odizolowany od Bobrku
wylewami Wisły, a pracę nauczycielską wykonywali w niej
w kolejności: Józef Broszkowski i Wojciech Rodziński.

Konieczność wynajmowania
pomieszczeń po prywatnych
chałupach i brak perspektywy
na zmianę tej sytuacji była główną przyczyną decyzji o zamknięciu szkoły w 1836 r. Od
tego czasu uczniowie z Gromca uczęszczali do szkoły w
Chełmku, a z przysiółka Szyjki
do Libiąża Wielkiego. Sytuacji
tej nie zmieniło podarowanie w
1844 r. przez Hrabiego Kazimierza Potulickiego 3 morgów
gruntu i 150 sążni kwadratowych pola „Łazy” pod budowę szkoły i na gospodarstwo
dla nauczyciela, gdyż do kresu
swojego istnienia doszła Rzeczpospolita Krakowska.
W latach 1853 - 57 na wspomnianej działce wystawiono na
potrzeby szkoły drewniany budynek kryty słomą, z jedną salą
lekcyjną i dwiema izbami dla
nauczyciela. Drewno na budowę przekazał hrabia ze swoich
lasów. W reaktywowanej szkole nauczycielami byli w kolejności: Franciszek Michniowski, Jan Bujanowicz i Michał
Miodoński. Szkoła miała charakter parafialny, a źródłem jej
reaktywacji była zapewne inicjatywa parafii w Bobrku. Przekształcenie szkoły z parafialnej
na rządową ok. roku 1870 wywołało niezadowolenie Gromcan. Skutkiem tego było zwol-

nienie Michała Miodońskiego
- skonfliktowanego z pałacem
i parafią w Bobrku - z funkcji
nauczyciela. Zastępowali go w
kolejnych latach: Edward Lipowski i Andrzej Juszczyński.
Jednak w roku 1873 wskutek
braku obsady nauczycielskiej
szkołę zamknięto. Dwa lata
później, kiedy wrócił życzliwie
witany przez okoliczną ludność
Michał Miodoński, szkoła została ponownie uruchomiona.
Od tego momentu była to
szkoła ludowa 1 - klasowa,
czyli kierownikiem i jedynym
nauczycielem był wspomniany
Michał Miodoński. Pozostał
on na tym stanowisku do roku
1901 - w sumie z poprzednim
okresem przez 38 lat. Szkoła
podlegała wówczas władzom
oświatowym austriackiej Galicji i ciągle się rozwijała, dochodząc do 190 uczniów, co przy
niezwykle skromnych warunkach lokalowych, wskazywało
na bezwzględną potrzebę rozbudowy. Z tego okresu warto
wspomnieć epizod przymusowego przeniesienia w 1899
r. szkoły do Bobrku, gdyż dotychczasowy budynek groził
zawaleniem. Dopiero w kolejnym roku, po wyremontowaniu
izby w budynku gminnym, placówka wróciła do Gromca.

Już pod kierownictwem nowego nauczyciela - Józefa Stefańskiego - wystawiono w latach
1901 - 04 nowy budynek z cegły, pokryty dachówką, z dwiema salami lekcyjnymi i mieszkaniem dla nauczyciela. Szkoła
zmieniła również swój status na
2 - klasowy, co oznaczało, że
oprócz kierownika był w niej
zatrudniony drugi nauczyciel.
Przed I wojną światową była to
Stanisława Ackermanówna.
Od 1 września 1922 r. placówka została przekształcona w
szkołę powszechną 4 - klasową
i chociaż w okresie międzywojennym budynek szkolny kilkakrotnie przechodził remonty i
modernizacje, nie mógł spełnić
warunków stawianych szkołom
na kolejnym etapie organizacyjnym i stać się szkołą 7 - klasową. Budowie nowej szkoły
- na pograniczu Gromca i Bobrku - służyć miało w kwietniu
1928 r. zebranie mieszkańców,
ale przeszkodą w realizacji
tych zamierzeń okazał się brak
odpowiednich środków finansowych. Stąd decyzja Kuratorium Krakowskiego Okręgu
Szkolnego o połączeniu szkół
w Gromcu i Bobrku w jedną
szkołę 7 - klasową, z czego nauczanie początkowe odbywało
się w Gromcu, a nauka w kla-

V klasa na Wawelu z nauczycielem
historii i języka polskiego Antonim
Tabisiem w roku szkolnym 1970/71
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Budowa nowej szkoły w Gromcu - sierpień 1979 r.
sach starszych w Bobrku. Taki
stan przetrwał do wybuchu
II wojny światowej. W sumie w
roku szkolnym 1929/30 Szkoła
Powszechna Bobrek - Gromiec
miała 354 uczniów.
Po wojnie oświata gromiecka
musiała zmierzyć się brakiem
nauczycieli i zniszczeniami w
budynku szkolnym, w wyniku
których wyłączona została z
użytku jedna z sal lekcyjnych.
Skutkiem tych wszystkich okoliczności było prowadzenie klas
zbiorczych (nawet trzech roczników w jednej klasie) i nauka
w jednej sali lekcyjnej. Po remoncie szkoły i dobudowaniu
do niej drewnianego baraku
z dwiema salami lekcyjnymi
możliwe stało się realizowanie
programu szkoły 7 - klasowej.
W 1959 r. dobudowano piętro,
co pozwoliło wygospodarować
kolejne cztery sale lekcyjne,

Uroczystość nadania szkole patrona
w roku 2004.

a w 1971 r. szkoła dostała nowego patrona - Mariana Buczka. Po reformie szkolnictwa w
latach 70. XX w. w Gromcu - w
szkole filialnej - uczyły się klasy
1 - 6, a klasy 7- 8 dojeżdżały do
Zbiorczej Szkoły w Żarkach.
Nowy etap w rozwoju
szkolnictwa na terenie Gromca nastąpił wraz z oddaniem
nowego budynku szkolnego
w 1982 r. W roku 2000 szkoła
wzbogaciła się o nowoczesną
i obszerną salę gimnastyczną,
a także zmieniła nazwę na Zespół Szkolno - Przedszkolny,
któremu cztery lata później
nadano patrona w osobie Marii Konopnickiej. W mijającym
zaś roku budynek dydaktyczny
wraz salą gimnastyczną przeszły generalny remont i z tym
nowoczesnym obliczem oświata gromiecka rozpocznie niedługo swoje trzecie stulecie.

czy wiesz, że:
- szkoła w pierwszym okresie swojej działalności mieściła
się m.in. w chałupach: Bartłomieja Szalonka, Wawrzyńca
Szostka, Macieja Czopka, Antoniego Cholewy, Błażeja
Wilczaka i Macieja Wilczaka,
- pierwszy nauczyciel - Józef Broszkowski - był „żywiony
i okrywany” z dochodów gminy, dodatkowo pobierał
dotację z dóbr kameralnych; po odejściu z funkcji
nauczyciela, ze względu na szacunek jakim go darzono
w lokalnej społeczności, dostał dożywotnie utrzymanie
z dworu hrabiów wielopolskich, na ich koszt również
wyprawiono mu pogrzeb,
- w latach 30. XIX w. na utrzymanie szkoły władze
Rzeczypospolitej Krakowskiej rocznie przeznaczały
300 zł, 2 sągi drewna miękkiego i 15 korcy węgla z kopalni
w Jaworznie; dodatkowo miejscowa ludność zaopatrywała
nauczyciela w żywność i opał,
- patronem szkoły od 4 marca 1889 r. był św. Kazimierz
Jagiellończyk - królewicz,
- ostatnim nauczycielem przed zamknięciem szkoły w roku
1836 był N. Nekanowicz, którego następnie przeniesiono
do szkoły w Libiążu Wielkim; po nim oświatę szerzył
w swojej własnej chałupie przez kilka zim miejscowy
gospodarz - Antoni Cholewa - ucząc dzieci własne,
krewnych i sąsiadów,
- przy budowie szkoły w latach 50. XIX w. rozpatrywano
trzy lokalizacje: gminne pastwisko, teren w środku wsi,
grunt szkolny podarowany przez hrabiego - wygrała
ostatnia lokalizacja,
- przed I wojną światową 4 października był dniem
wolnym od nauki szkolnej, a powodem były imieniny
cesarza Franciszka Józefa,
- rekordzistą na stanowisku kierownika szkoły był Jan
Porębski, pełniący swoją funkcję w latach 1927 - 67,
- w okresie okupacji uczniowie w czasie nauki zbierali
makulaturę i zioła, w wakacje z kolei pod nadzorem
nauczyciela pracowali na polach dworskich,
- szkoła dysponuje wspaniałymi kronikami, za które
niejednokrotnie otrzymywała specjalne wyróżnienia
(najstarsza z 1883 r., ale i współcześnie prowadzone są
one profesjonalnie, z dużą skrupulatnością i na wysokim
poziomie edytorskim).

przyg: Łukasz Płatek na podst. materiałów ze zbiorów ZSP w Gromcu, wywiadu z Jolantą Ferlak i Renatą Malicką
oraz „Historii Libiąża” M. Leś - Runickiej; zdjęcia ze zbiorów ZSP w Gromcu
oraz UM w Libiążu.
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Horoskop na listopad 2017 r.
Baran
Ostatnie tygodnie były intensywne, teraz znajdziesz trochę
czasu, aby zwolnić. Nie rozleniwiaj się jednak za bardzo, aby
nie złapała cię jesienna depresja i marazm. Nie wymiguj się
od spotkań z dawno niewidzianymi znajomymi.
Byk
Na początku tego miesiąca poszukasz wyciszenia i spokoju.
Omijaj z daleka propozycje
wyjść i imprez. Dzięki temu
zbierzesz siły na ostatni tydzień
listopada, który zapowiada się
bardzo intensywnie, nie tylko
pod względem zawodowym.
Bliźnięta
Pamiętaj, że nie wszystko musi
być na twojej głowie, a w końcu
uda ci się poradzić z natłokiem
obowiązków. Za wysiłek spotka cię nagroda. Ktoś w twoim
otoczeniu mile cię zaskoczy.

Rak
W listopadzie zamiast wszystkim się przejmować, warto
trochę odpocząć. Miesiąc nie
sprzyja trudnym decyzjom,
szczególnie podejmowanym na
szybko. Jeśli masz wątpliwości,
daj sobie więcej czasu i skoncentruj się na tym, co aktualnie
robisz.
Lew
Czeka cię poważna kłótnia
z kimś bliskim. Postaraj się
trzymać nerwy na wodzy, bo
wyciąganie dawnych spraw w
emocjach w niczym nie pomoże. Będziesz mieć żal, ale wina
nie leży tylko po jednej stronie i
nie odrzucaj rąk wyciągniętych,
aby pomóc w sytuacji.
Panna
Nie wahaj się skorzystać z okazji, która ci się nadarzy. Lepiej
zaryzykować, niż potem żałować, bo do odważnych świat
należy. Gdy się uda, inaczej – z
większą radością spojrzysz na

swoje otoczenie.
Waga
Możesz poczuć brak motywacji do pracy. Nie martw się, nie
panikuj i nie złość, bo trochę
to potrwa. Pamiętaj, że każdy
słabszy czas mija. Pierwsze
oznaki poprawy sytuacji zauważysz w ostatnim tygodniu
listopada.
Skorpion
Jesień da ci się we znaki pod
względem nastroju. Nie załamuj się jednak, bo kilka razy
los się do ciebie uśmiechnie.
Uda ci się łatwo dokończyć
sprawy, z którymi borykasz się
od dawna.
Strzelec
Ktoś bliski będzie dla ciebie solidnym wsparciem. W drugiej
połowie miesiąca sytuacja się
odwróci. Wtedy ty dostaniesz
szansę, aby się zrewanżować.
Nadchodzące kłopoty w pracy
okażą się drobnostką.

Koziorożec
W pierwszej połowie miesiąca
czekają cię interesujące przeżycia w sferze miłosnej. Postaraj
się nie tracić zupełnie głowy i
nie zapominaj o obowiązkach
służbowych i obietnicach wobec rodziny.
Wodnik
Nie bagatelizuj gorszego samopoczucia. Jeśli będzie się
utrzymywać dłużej niż kilka
dni, warto porozmawiać z lekarzem. Zadbaj o siebie, bo twoje
opanowanie i spokój będą potrzebne w rodzinie.
Ryby
Przed tobą interesujące wyzwanie. Otocz się ludźmi, którzy „nadają na tej samej fali”
co ty, a praca pójdzie szybko
i bezkonfliktowo. Pod koniec
miesiąca okaże się, że wysiłek
był opłacalny. Weź kilka dni
wolnego, należy ci się odpoczynek.

Czegoś takiego jeszcze w Libiążu nie było. Motocykliści, hodowcy i miłośnicy psów zbierali pieniądze na leczenie chorego Dominika Bernady.

Moto Dog Show 2017
Inicjatorem imprezy był Mateusz Szumniak, hodowca oraz
szkoleniowiec psów z Libiąża
ze stowarzyszenia Szachty Libiąskie Dog Training. W organizację włączył się Owczarek Niemiecki Fanclub oraz
motocykliści z grupy FREEOświęcim motocykliści z pasją. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objął burmistrz
Libiąża.
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Do naszego miasta przyjechali
hodowcy oraz miłośnicy psów
rasowych z całej Polski.
- Przeważały owczarki niemieckie, ale nie zabrakło też innych
ras: maltańczyków, szpiców
miniaturowych czy shih tzu –
informuje Mateusz Szumniak.
Niektórzy pokonali wiele kilometrów, aby włączyć się w
akcję. Rekord należy to Aliny
Centkowskiej, która przejecha-

ła ze swoim pupilem rasy nagi
pies meksykański prawie 200
km.
Zebrani na Placu Słonecznym
obejrzeli paradę psów, pokaz
tresury, zlot motorów, konkursy dla hodowców oraz miłośników czworonogów.
Dopisała nie tylko frekwencja,
ale też pogoda. Dzięki temu
udało się zebrać 4475 zł na leczenie Dominika Bernady. W

głowie chłopka rośnie złośliwy guz (glejak postaciowy), a
koszty jego leczenia są ogromne.
- Dzięki dobroci ludzi, dzięki
miłośnikom, hodowcom psów
oraz motocyklistom w zaledwie
cztery godziny uzbieraliśmy tak
pokaźną kwotę. Całość przekazaliśmy na leczenie Dominika –
mówi organizator.
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Promują bezpieczeństwo
11 października 2017 roku
uczniowie z klasy IV Szkoły
Podstawowej Zespołu Szkół
w Żarkach mieli przyjemność
uczestniczyć w spotkaniu z niecodziennymi gośćmi – paniami
z zespołu folklorystycznego
Koła Gospodyń Wiejskich z
Żarek. „Macierzanki” wraz z
uczniami, w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła", uczestniczyli w zajęciach kreatywnych,
podczas których wykonywali

odblaskowe kwiaty oraz ozdoby. Spotkanie umiliło wspólne
śpiewanie piosenek ludowych
oraz utworów o tematyce bezpiecznego poruszania się po
drodze. Wizyta pań z zespołu
„Macierzanki” miała na celu
nie tylko integrację międzypokoleniową, ale również podkreślenie naszego bezpieczeństwa
na drodze niezależnie od wieku.

W Domu Kultury w Żarkach 7 października można było usłyszeć pieśni i piosenki poświęcone Janowi Pawłowi II.

Przeglad Piosenki Papieskiej
Wydarzenie
zorganziowało
Libiąskie Centrum Kultury z
okazji 39 rocznicy pontyfikatu
Papieża Polaka. Publiczność
miała możliwość oklaskiwać
występującą na scenie żarecką
młodzieżą i miejscowe zespoły
śpiewacze. Podsumowaniem
wydarzenia było wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni

Karola Wojtyły – Barki.

Święto naszego ziemniaka
W ostatnią sobotę września plac przy świetlicy w Kosówkach
zapełnił się uczestnikami I Święta Naszego Ziemniaka. Nasz
ziemniak - czyli ten wykopany w przydomowych ogródkach
mieszkańców Kosówek - i inne miejscowe płody rolne wypełniły cztery tradycyjne żeliwne garnki (w sumie 35 litrów). Mieszkańcy sami dostarczyli produkty, przynieśli własne garnki, panie pod okiem najstarszej uczestniczki imprezy (81 lat) zgodnie z zasadami je napełniły, a panowie wedle sztuki ziemniaki
uprażyli, wcześniej nakrywając garnki darnią. Ten odnowiony
miejscowy zwyczaj ma służyć nie tylko integracji mieszkańców dzielnicy, ale być również nawiązaniem do tradycyjnych
spotkań mieszkańców Kosówek przy dzielnicowych prażonych,
tak jak to było przed laty jeszcze pod starą świetlicą. Impreza
przy ognisku i muzyce zakończyła się po zmroku, wzięło w niej
udział 60 mieszkańców i z pewnością doczeka się kontynuacji.

Śladami Papieża Polaka
Odblaskowa dyskoteka w Gromcu

7 października - kilka dni przed rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - Klub "Pokolenia" z Kosówek odwiedził
miejsca związane z życiem i dziedzictwem naszego Papieża.
Na trasie wycieczki były Wadowice z muzeum - domem rodzinnym Karola Wojtyły, Kalwaria Zebrzydowska, gdzie zakątki klasztoru i bazyliki poznano z miejscowym przewodnikiem
oraz Łagiewniki z Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
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W połowie września w Białej Podlaskiej odbyły się Mistrzostwa
Polski Juniorów w akrobatyce sportowej. Z sukcesami wróciła z
nich reprezentacja PMOS Chrzanów, mająca w swoich szeregach
zawodników pochodzących z naszej gminy.

Akrobaci Mistrzami Polski
Ogromny sukces zanotował Michał Kosowski z Żarek, który
indywidualnie zdobył Mistrzostwo Polski! Natomiast Wiktoria Szatan
zdobyła brązowy medal w skokach na trampolinie. Podopieczni
trenera Marka Starczyńskiego w konkurencji skoków na ścieżce
zdobyli drużynowe Mistrzostwo Polski.

Mecz Polski z Czarnogórą oglądało na Stadionie Narodowym ponad 57 tys. osób. Wśród nich młodzi piłkarze z Libiąża, laureaci
akcji "Przez Naukę do Wielkiej Piłki". Po rywalizacji spotkali się
z zawodnikami naszej reprezentacji.

Nauka z piłką w parze
Trzech wychowanków Klubu Piłkarskiego „Górnik Libiąż”: Patryk Burda, Kacper Kasicki i Wojciech Piekarski pojechało do
Warszawy w nagrodę, jako laureaci IV edycji akcji „Przez Naukę
do Wielkej Piłki”. Pierwszą atrakcją było obejrzenie meczu z trybun ustawionych blisko boiska. Kolejną - spotkanie z piłkarzami
reprezentacji Polski, m.in. Łukaszem Piszczkiem, Jakubem Błaszczykowskim czy Grzegorzem Krychowiakiem.

Udany początek sezonu
Drużyna Juniorów Młodszych UKS „Czwórka” Libiąż
rozpoczęła swoje zmagania w nowym sezonie od sukcesu.
Młodzi adepci szczypiorniaka zajęli drugie miejsce w Zamojskim Festiwalu Piłki Ręcznej - Zamość Cup 2017. Gratulujemy!

Kto złowił najwięcej?
Na początku października odbyły się Spławikowe Zawody
Wędkarskie o Puchar Burmistrza Libiąża. Do rywalizacji
stanęli przede wszystkim członkowie Koła PZW nr 90
„Janina” w Libiążu oraz Koła PZW nr 33 Libiąż. Najlepsi
złowili w sumie po kilka kilogramów ryb. Triumfatorem
zawodów został Piotr Nędza, który z rąk burmistrza Jacka
Latko otrzymał puchar.
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W Szkole Podstawowej Nr 4 w Libiążu rozpoczęło się szkolenie młodych adeptów piłki ręcznej w ramach programu
„Gramy w Ręczną”.

Grają w ręczną
Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem nauczyciela wychowania fizycznego Pani Bogusławy Majewskiej. Ćwiczenia,
po dwie godziny tygodniowo, potrwają do grudnia. Cieszą
się zainteresowaniem, co widać po liczbie dzieci biorących w
nich udział. „Gramy w Ręczną” to autorski program Związku
Piłki Ręcznej w Polsce i Ministerstwa Sportu i Turystyki dla
uczniów szkół podstawowych z klas I-IV. Zostało nim objętych
ponad 160 podstawówek w całym kraju.
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WIEŚCI Z GMINY

WARTO...PRZECZYTAĆ
Nicola Yoon - „Ponad wszystko”
20 września podczas spotkania autorskiego z pisarką Małgorzatą
Gutowską-Adamczyk zostały ogłoszone wyniki konkursu dla młodzieży
organizowanego w ramach Tygodnia Romansu. Konkurs polegał na
napisaniu recenzji książki z wątkiem romantycznym i skierowany był do
wszystkich zainteresowanych czytelników od 13 r.ż. do 19 r.ż. Oceniając
recenzję brano głównie pod uwagę m.in. zgodność z tematyką, estetykę,
oryginalność, pomysłowość. W wyznaczonym czasie do konkursu
zgłosiło się pięć osób. Komisja przyznała następujące nagrody:
I miejsce – Anna Gucik
II miejsce – Klaudia Korbiel
III miejsce – Agnieszka Rusek
Nagrody za udział w konkursie: Olga Matysik, Justyna Szuba.
Laureatka pierwszego miejsca Anna Gucik
(Uczennica Z.S. w Libiążu) napisała recenzję
książki „Ponad wszystko” Nicoli Yoon.
„Czasami czytam ulubione książki od
tyłu. Zaczynam od ostatniego rozdziału
i przesuwam się ku początkowi. W ten
sposób bohaterowie przechodzą od nadziei
do rozpaczy, od samoświadomości do
zwątpienia. W romansach pary zaczynają
jako kochankowie, a kończą jako dwoje
obcych sobie ludzi. Książki o dorastaniu
stają się powieściami o utracie sensu życia.
Ożywają ulubieni bohaterowie.”
„Ponad wszystko” Nicoli Yoon to książka, która wciąga człowieka i
pochłania bez reszty. Już sama okładka przyciąga uwagę. Jest to „powieść
o świecie marzeń, nadziei oraz wszystkich możliwych niebezpieczeństw,
jakie niesie za sobą miłość”. Książka napisana jest prostym językiem,
ma zrozumiałą fabułę, bogata w piękne rysunki, których twórcą jest
mąż autorki. Wielką zaletą jest element zaskoczenia występujący
na końcowych stronach. Ani przez moment nie spodziewałam się, że
sprawy mogą przybrać taki obrót.
Lektura opowiada o losach nastoletniej Madeline Whittier, chorującej
na SCID. Jest to bardzo rzadkie schorzenie polegające na ciężkim
niedoborze odporności. Mówiąc wprost- ma alergię na cały świat. Od
dziecka jest zamknięta w swoim domu. Nie ma przyjaciół, nie chodzi do
szkoły, a jednymi osobami, z którymi ma kontakt są mama i pielęgniarka
Carla, która za każdym razem, gdy wchodzą do domu muszą przejść
przez proces dekontaminacji. Wszystkie dni dziewczyny wyglądają tak
samo-szaro, bezbarwnie i przewidywalnie. Spędza je w swoim sterylnym,
białym pokoju, w białej koszulce, przesiaduje z mamą i pielęgniarką,
masowo czyta książki oraz gra w scrabble. Zawsze w tym samym
miejscu, z tymi samymi osobami. Jednak pewnego dnia, gdy bohaterka
wygląda przez okno, zauważa ciężarówkę i rodzinę wprowadzającą się
do domu obok. Nagle dostrzega jego- wysokiego, szczupłego i całego
w czerni. Ich spojrzenia się spotykają. Od tamtego momentu życie
Maddie całkowicie się zmienia. Przez Olly’ego dziewczyna chce zacząć
ryzykować i opuścić swój bezpieczny świat. Twierdzi, że: „Zanim go
poznała, była szczęśliwa. Teraz za to żyje, a jedno wcale nie równa się
drugiemu.”
Reasumując gorąco polecam „Ponad wszystko” tym, którzy są choć
trochę wrażliwi. Uważam, iż jest to bardzo wartościowa, zachwycająca
i poruszająca książka. Po jej przeczytaniu zaczyna się doceniać
najprostsze rzeczy i otaczający świat. Dodatkowo historia bohaterów
powieści zachęca do obejrzenia ekranizacji. Pamiętaj: „Życie to dar. Nie
zapomnij, żeby żyć.”
					
Anna Gucik

KĄCIK KULINARNY
Lekkie pulpety z indyka
z warzywami
W tym miesiącu proponujemy wciąż mięsne, ale trochę lżejsze podejście do klopsików. Przepis poleca
p. Grażyna.
Składniki:
0,5 kg mięsa mielonego
z indyka
1 mała cukinia
2 marchewki
2 cebule
bułka tarta
jajko

500 ml przecieru
pomidorowego
250 ml śmietany 30%
płaska łyżka dowolnej
mąki
masło klarowane
sól, pieprz ziołowy,
natka pietruszki

Warzywa zetrzeć drobno, posypać solą, wymieszać i
odstawić na 15 minut po czym odlać wodę. Wymieszać
z mięsem i jajkiem, dodać łyżeczkę pieprzu ziołowego
i zagęszczać bułką tartą aż masa uzyska konsystencję
odpowiednią do formowania kulek. Masło rozgrzać na
patelni, uformowane pulpety układać na rozgrzanym
tłuszczu i podsmażać z każdej strony. W naczyniu
żaroodpornym wymieszać przecier ze śmietaną,
łyżeczką soli, mąką i drobno pokrojoną natką. Układać
pulpety w sosie, przykryć i wstawić na pół godziny do
nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Można posypać
żółtym serem. Smacznego.

ogłoszenia drobne:
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
Bus 9 - osobowy - tel. 600773167
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WIEŚCI SZKOLNE

Z wizytą we Francji i Monaco

NIEZWYKLI UCZNIOWIE
Marysia Szlachcic

Uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu niedawno pojechali w podróż po Francji,
Hiszpani i Monako. Chociaż eskapada obfitowała w atrakcje, emocje i
niezapomniane przeżycia, młodzi podkreślają, że dobrze było wrócić do domów.
Relację z wyjazdu można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

Jest uczennicą klasy
4a w Szkole Podstawowej nr 1 w Libiążu
oraz klasy 3 Szkoły
Muzycznej I stopnia
w Chrzanowie. Ma
na koncie wiele osiągnięć w konkursach
artystycznych, zajęła
m.in. I i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wszyscy jesteśmy Aniołami”
w latach 2014 i 2015, I miejsce w Gminnym
Konkursie Plastycznym „Dzieci i młodzież
kontra nałogi”, nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Boże Narodzenie – tradycja i współczesność”. Jej ilustracja znalazła się
w książce „Lenka i Kuba na tropie...” wydanej
w ramach ogólnopolskiego projektu edukacji
ekologicznej. W wolnym czasie chodzi po górach. W wakacje była w Szczawnicy, zdobyła
m.in. Wysoką, Trzy Korony, Sokolicę. Ma psa
rasy leonberger o imieniu Elza. W przyszłości
chce zostać nauczycielką plastyki, założyć własne artystyczne przedszkole i szkołę.

Ślubowanie klas pierwszych w ZS

Gabriela Czekaj
Jest uczennicą klasy
2 klasy gimnazjum w
Szkole Podstawowej nr
1 w Libiążu. Interesuje
się matematyką, lubi
ten przedmiot. Chętnie
startuje w konkursach
z tej dziedziny m.in.
Kangurze Matematycznym, Pangea Polska i tych ogłaszanych przez
kuratorium. Rekreacyjnie gra w tenisa ziemnego, najczęściej w wakacje, gdy ma więcej
wolnego czasu. Od siedmiu lat trenuje w Studiu
Tańca Marty Kremer. Jej ulubione style to jazz i
show-dance. W przyszłości chce zostać instruktorką tańca, ale pod uwagę bierze też pracę w
bankowości.

90 uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół w Libiążu zostało oficjalnie i
uroczyście przyjętych do społeczności
szkolnej. W uroczystości oprócz dyrekcji i grona nauczycielskiego brali
udział również rodzice. Pierwszoklasiści będą kształcić się w zawodach:
technik elektronik, energetyk, górnictwa podziemnego, logistyk, obsługi
turystycznej i mechanik.
Marcin Korcz, pochodzący z Libiąża aktor, występujący niedawno w telewizyjnym show Taniec z Gwiazdami odwiedził Szkołę Podstawową nr 1
w Libiążu.

Odwiedziny absolwenta
Spotkanie z aktorem przygotowała
grupa teatralna. Gość cierpliwie odpowiadał na pytania o szkołę teatralną,
pracę w teatrze i na planie filmowym.
Zdradził też kilka tajemnic z planu
filmowego seriali, w których występuje, opowiedział o występie w Tańcu
z Gwiazdami i planach na przyszłość.
Wspominał też czasy, kiedy uczył się

w tej szkole. Nie obyło się bez autografów i pamiątkowych zdjęć.
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wesołe podwórka w Żarkach
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