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Drodzy Czytelnicy,
przed soba trzymacie 93 numer
Kuriera Libiąskiego. Przeczytacie w nim o m.in. pierwszym
maratonie Zumby w Libiążu,
XIX Biesiadzie Patriotycznej,

stypendiach dla najzdolniejszych sportowców. Piszemy o
pierwszej i zwycięskiej walce
w historii libiąskiego kobiecego
boksu, planach budowy obiektu Park'n'Ride przy dworcu
PKP, akcjach Ratujmy Pomni-

ki i Mikołajki dla Schroniska.
Mamy relacje z niedawnych
imprez w naszej gminie, a także zapowiedzi i zaproszenia na
nadchodzące wydarzenia m.in.
Barbórkę i Mikołajki. propozycję wydarzeń barbórkowych

i mikołajkowych. Nie zapominamy o miłośnikach lokalnej
historii, kulinariów i książek.
Interesującej lektury!

Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy w radosny i pozytywny sposób świętować odzyskanie niepodległości.

Niepodległościowa biesiada i pokaz ułański
- Niezależnie od poglądów politycznych w gminie Libiąż naszą
postawą pokazujemy wszystkim, że potrafimy w zgodzie i
przyjaznej atmosferze cieszyć
się z kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości
– mówił do licznie zgromadzonych na Libiąskiej Biesiadzie
Patriotycznej mieszkańców i
zaproszonych gości burmistrz
Jacek Latko.
Po raz dziewiętnasty Libiąż
wzorowo świętował 99 rocznicę przypadającego na dzień
11 listopada święta. Tradycyjnie obchody rozpoczęła msza
święta w intencji ojczyzny w
kościele pw. Przemienienia
Pańskiego, a po niej złożono
kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza na cmenta-

rzu parafialnym. Dzięki Szwadronowi Kawalerii Ochotniczej
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Libiążu mieszkańcy
mogli podziwiać niezwykle
efektowny pokaz musztry konnej i władania szablą i lancą.
Taka lekcja historii szczególnie
przypadła do gustu 92-letniemu
kombatantowi
Andrzejowi
Szostkowi z Gromca, który od
wielu lat w oryginalnym mundurze wojskowym uczestniczy
w gminnych obchodach świąt
państwowych.
- Ułani zapisali się wielkimi literami w historii polskiej wojskowości. Warto przekazywać
młodym pokoleniom nie tylko
ich bohaterstwo, ale również
wzorową postawę obywatelską
– skomentował.

Podsumowaniem
obchodów
była XIX już Biesiada Patriotyczna, w której udział wzięło
ponad 1000 osób. Goszczący
po raz pierwszy na imprezie
senator Andrzej Pająk podkreślał niezwykłą atmosferę tego
patriotycznego wydarzenia. W
tym roku motywem przewodnim wspólnego biesiadowania
były różnego rodzaju profesje
zawodowe. Uczestnicy musieli na przykład ułożyć fryzurę,
wykonać karmnik dla ptaków,
wcielić się w tkaczy, cukierników, malarzy, kucharzy, pielęgniarki, kosmetyczki, a nawet
stworzyć tekst przy pomocy
starodawnej maszyny do pisania. Dobra zabawa przeplatana
była śpiewem intonowanym

przez chór Canticum Canticorum pod przewodnictwem Piotra Ciuły. Libiąskie świętowanie
zorganizowane przez Libiąskie
Centrum Kultury uświetniła
również Orkiestra Dęta Zakładu Górniczego „Janina”.
- Co roku rano idziemy złożyć
kwiaty, a popołudniu na biesiadę. Bardzo odpowiada nam atmosfera, radosna, ale poważna,
gdy trzeba. Można posiedzieć,
pośmiać się, pośpiewać. To też
okazja do spotkania ze znajomymi. Dzisiaj zobaczyłam się z
kolegą, którego nie widziałam
40 lat – mówiła Anna Gizara.
- Byliśmy niedawno na biesiadzie w Chrzanowie, u nas jest
dużo lepiej – dodał jej mąż Arkadiusz Trębacz.

Burmistrz Libiąża Jacek Latko i Dyrektor Libiąskiego
Centrum Kultury składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia
uroczystości Święta Niepodległości w Libiążu, w tym
szczególnie:
- Ochotniczym Strażom Pożarnym Libiąż Wielki i Moczydło
- Orkiestrze Dętej ZG „Janina”
- Dyrekcji i wolontariuszom Zespołu Szkół w Libiążu
- Dyrekcji i wolontariuszom Szkoły Podstawowej nr 1
w Libiążu
- Dyrekcji i wolontariuszom Szkoły Podstawowej nr 4 z
Oddz. Integr. w Libiążu
- ZHP KH Chrzanów Związek Drużyn - Libiąż
- Klubowi Seniora 50 Plus z Libiąża
- Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu
- Chórowi Canticum Canticorum na czele z dyrygentem
Piotrem Ciułą
- Kołom Gospodyń Wiejskich z Libiąża, Gromca i Żarek
- Szwadronowi Kawalerii Ochotniczej im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Libiążu
- Pocztom Sztandarowym Stowarzyszeń i Organizacji
Społecznych z terenu gminy Libiąż
- Starostwu Powiatowemu w Chrzanowie
- Firmie GSU Ubezpieczenia w Gliwicach
- Bankowi Spółdzielczemu w Chrzanowie
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Wyróżniają się nie tylko najlepszymi świadectwami szkolnymi, ale również wspaniałymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi
i sportowymi.

Uczniowie ze stypendiami burmistrza
40 uczniów i absolwentów szkół
z terenu gminy Libiąż podczas
uroczystej gali w Libiąskim
Centrum Kultury odebrało 19
października zasłużone stypendia i wyróżnienia Burmistrza
Libiąża Jacka Latko.
- Jesteście najlepszą wizytówka
naszej gminy. Za ten wielki trud
należą się Wam, Waszym rodzicom i pedagogom ogromne słowa wdzięczności – gratulował
burmistrz.
Wydarzenie uświetnił artystycznie jeden ze stypendystów
niezwykle utalentowany młody
pianista 10 letni uczeń Szkoły
Podstawowej nr 3 w Libiążu
Stanisław Mackiewicz, który
zagrał dla zebranych "Menuet c-moll" Sebastiana Bacha,
"Etiudę" Stefana Hellera i
"Tango des amoureux" Miłosza Magina. Dodatkowo można
było podziwiać wystawę autorską Katarzyny Skuczyńskiej
absolwentki wydziału Rzeźby
na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie i laureatki Stypendium Twórczego im. Henry'ego
T. Dorena. Artystka inspiracje
czerpie z natury, struktur i form
biologicznych łącząc ją z formami geometrycznymi. Brała
udział w wielu wystawach w
kraju oraz plenerach ceramicznych w Szklarskiej Porębie.
Stypendia naukowe z rąk burmistrza Jacka Latko i przewodniczącej Libiąskiej Rady Miejskiej Bogumiły Latko odebrali:

4

Błażej Kania, Weronika Kasperczyk, Antoni Lasoń, Daria
Nowak, Marta Stanisławska,
Michalina Urbaniak, Wiktoria
Waleń i Marta Włodarczyk.
Za szczególne osiągnięcia artystyczne stypendia otrzymali:
Monika Gaudyn, Maja Guzik,
Dominika Kumala, Stanisław
Mackiewicz, Gabriela Mańka,
Olga Matysik, Maciej Mąsior,
Agnieszka Sitek, Jakub Szlachcic, Weronika Świstak oraz Antoni Wątroba.
Za sukcesy sportowe w dyscyplinach
indywidualnych
stypendystami zostali: Zuzanna Cebula, Michał Kosowski,
Wiktoria Kwiatkowska, Jagoda
Linczowska, Justyna Poznańska, Amelia i Julia Uchto, Martyna Wikar, a także Igor Wilk.
W dyscyplinach sportów zespołowych stypendia odebrali Oliwia Gołba, Julia Latko,
Kacper Latko, Michał i Mateusz Rokowscy oraz Kacper
Przybylski.
Oprócz stypendiów uczniowie otrzymali także specjalne
wyróżnienia za sukcesy sportowe. Otrzymali je Mateusz
Kosowski, Kacper Przybylski,
Jan Mól, Kacper Obrycki, Wojciech Piekarski, Aleksander
Słonina oraz bracia Paweł i
Piotr Szemiot.

KURIER LIBIĄSKI LISTOPAD 2017

WIEŚCI Z GMINY

Nasza gmina awansowała o 21 pozycji w corocznym w „Rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2014–2016”
przygotowanym przez pismo Wspólnota. Poprawiliśmy też swoją pozycję w tegorocznym rankingu Ministerstwa Finansów.

Libiąż coraz wyżej w rankingach!
dla wszystkich gmin w kraju,
oszacowano na 1 668,68 zł.
Dochody powyżej średniej
uzyskało w sumie 439 gmin (na
2478 sklasyfikowane), w tym
gronie znalazła się nasza gmina, uplasowana na 340 pozycji
(z dochodem na mieszkańca 1
786,75zł).
To olbrzymi skok w stosunku
do zeszłego roku, kiedy zajęliśmy 423 miejsce w tym rankingu. W aktualnym rankingu
za Libiążem uplasowały się

m.in. Chrzanów (453 miejsce),
Alwernia (582) czy Chełmek
(758).
Dla porównania najbiedniejszej
gminie pod względem dochodów per capita (na 1 mieszkańca) podatki przyniosły 390,29
zł. Warto dodać, że średnie wydatki inwestycyjne per capita
2014–2016 dla województwa
małopolskiego to 135,39 zł.

W najnowszym rankingu Libiąż zajmuje 391 miejsce ze
średnimi wydatkami inwestycyjnymi per capita 353,09 zł
(za lata 2013-2015). Potwierdza to utrzymujący się trend
rosnącego od kilku lat poziomu
inwestycji w naszej gminie.
Sukces jest tym większy, że
w skali całego kraju z uwagi
kończące się rozliczanie poprzedniej perspektywy unijnej i
dopiero ruszające prace nad nowymi konkursami dotacyjnymi

poziom inwestycji samorządowych raczej był malejący.

Libiąż dostał 40 tysięcy złotych na wyposażenie szkolnych gabinetów lekarskich.

W przyszłym roku rozpocznie się budowa parkingu obok dworca PKP. Przy stacji stanie też
rzeźba Skarbka.

Gabinety
po nowemu
Pieniądze można wykorzystać
na sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Dotacja pochodzi od Wojewody
Małopolskiego. W tym roku
z dofinansowania skorzystają
wszystkie gminne szkoły. Na
każdą placówkę przypada 6,7
tys. zł. W sumie daje to 40,2
tys. zł. Resztę kosztów pokrywa gmina. Dzięki inwestycjom poprawi się dostępność
świadczeń profilaktyki zdrowotnej dla uczniów.

Ministerstwo Finansów co
roku prognozuje dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminach,
powiatach i województwach.
Libiąż zanotował kolejny, duży
skok w rankingu najbogatszych
gmin w Polsce.
Wskaźnik gminny „G” odzwierciedlający dochód podatkowy na jednego mieszkańca

Powstanie parking Park&Ride
Gmina długi czas starała się
o przejęcie od kolei terenów
w rejonie dworca kolejowego
przy ul. Piłsudskiego. Gdy to
nastąpiło, mogła wystąpić o
dotację na budowę parkingu
Park&Ride w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 r. Dofinansowanie udało się otrzymać.
W ramach zadania w Libiążu
ma powstać 40 miejsc postojowych (w tym dwa dla
osób
niepełnosprawnych).
Obiekt zostanie odwodniony i
oświetlony. Obok stanie m.in.

mapa Libiąża, wiata rowerowa
wraz ze stacją samoobsługową.
Teren zostanie objęty monitoringiem. Dodatkowo, Libiąż
ma zostać objety Małopolską
Kartą Aglomeracyjną. Koszt

inwestycji szacowany jest na
prawie 720 tys. zł, z czego 612
tys. zł to otrzymane dofinansowanie z RPO. Planowany termin rozpoczęcia robót to lipiec
przyszłego roku.

Tym razem w naszym cyklu prezentujemy jak na przestrzeni lat pozytywnie zmieniła się ul. Sportowa w Libiążu.

Tak się zmieniamy!

Po lewej zdjęcie z początku 2017 roku, po prawej – z lata. Droga została kompleksowo wyremontowana kilka miesięcy temu. Zakres
prac obejmował m.in. wymianę nawierzchni drogi i miejsc postojowych oraz utwardzenie poboczy. Koszt prac to około 260 tys. zł.
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W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych po raz czwarty w hitorii ulicami Libiąża przemaszerował barwny korowód.

Pamiętali o Helenie Kmieć
Libiąski Orszak Świętych
„Holy Wins – czyli święty zwycięża” miał w tym roku swoją
wymowną symbolikę. Wierni
rozpoczęli go na ulicy Heleny
Kmieć, a zakończyli przy jej
grobie na cmentarzu komunalnym. W tłumie niesiono również transparent z wizerunkiem
tragicznie zmarłej libiążanki
wraz z wezwaniem "Santo Subito" (święta natychmiast).
W barwnym korowodzie można
było dostrzec głównie najmłodszych mieszkańców gminy
przebranych za Jezusa, Maryję,
św. Ritę, Łucję, Augustyna, Jerzego, Maksymyliana Kolbego,

Trzech Króli, patronujących tegorocznemu orszakowi dzieci
fatimskich i wielu innych wyniesionych na ołtarze. Tegoroczna edycja zgromadziła
m.in kuzynostwo Natalię
Woźniak, która przebrała się za św. Faustynę,
Karolinę Pędziałek siostrę Teresę z Kalkuty, Jana i Marcela
jako św. Antoniego
i św. Józefa. - W przygotowaniu strojów pomagają
nam rodzice, a w Holy Wins
uczestniczymy bardzo chętnie.
Jest wesoło i kolorowo – stwierdzili zgodnie.

Wiktor Siuda przyodział szaty
jednego z Trzech Króli. - Szaty pomogła mi przygotować
mama. Warto uczestniczyć
w tym wydarzeniu, a na
codzień starać się naśladowac świętych będąc
uprzejmym i uczynnym.
Przy kościele Przemnienienia Pańskiego na
inauguracje orszaku zagrała Orkiestra Dęta Zakładu Górniczego "Janina", a młodzież szkolna
odtańczyła specjalnie przygotowany taniec.
- Holy Wins to nasze radosne
wyznanie wiary. Przy okazji

najmłodsi przygotowując stroje swoich ulubionych świętych
poznają ich niezwykłe życie skomentował organizator ks.
Sebastian Kozyra z libiąskiej
parafii św. Barbary.
Wydarzeniem towarzyszącym
orszakowi był konkurs plastyczny dla dzieci, którego tematem
była jedna ze scen z życia świętych Franciszka i Hiacynty oraz
ich kuzynki służebnicy Bożej
Łucji. W Zespole Szkół w Libiążu 25 października odbyła
się debata na temat: „Wiara w
świetle Fatimy. Objawienia, tajemnice, cud słońca”.

Wyniki konkursu plastycznego w ramach
IV Libiąskiego Orszaku Świętych Holy Wins
Kategoria klas 0-2:
1. Sebastian Sitek - Szkoła KSW w Libiążu
2. Maria Świstak - SP nr 3 w Libiążu
3. Wojciech Kowalczyk - SZZ w Chełmku
3: Małgorzata Podlipska - SP nr 1 w Libiążu
wyróżnienie: Amelia Przepiórka - SP nr 1 w Libiążu
Kategoria klas 3-4:
1. Milena Gut - SP nr 2 Libiążu
2. Dominika Nastawny - Szkoła KSW w Libiążu
3. Joanna Fik - Szkoła KSW w Libiążu
wyróżnienia:
Natalia Pałka -SP nr 4 w Libiążu
Otylia Łapuszek - SP nr 3 w Libiążu
Wiktor Siuda - Szkoła KSW w Libiążu
Martyna Ślęczkowska -SP nr 2 Libiążu
Zuzanna Jaroszewicz - SP nr 3 w Libiążu
Kategoria klas 5-7:
1. Natalia Gryska - SP w Gorzowie
2. Emilia Nowak - SP nr 3 w Libiążu
3. Paulina Mocek - SP w Gorzowie
wyróżnienie
Wiktoria Toporkiewicz -SP nr 1 w Libiążu
Agnieszka Sitek - Szkoła KSW w Libiążu

Kategoria klas gimnazjalnych:
wyróżnienie:
Łucja Kubik - Szkoła KSW w Libiążu
Antoni Wątroba - Gimnazjum nr 1 w Libiążu
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Blisko 200 osób uczestniczyło w pierwszym w powiecie,
charytatywnym maratonie zumby zorganizowanym w Libiążu.

Zatańczyli dla chorej Sylwii
Celem imprezy była zbiórka
pieniędzy na rzecz chorującej
na zanik mięśni Sylwii Wycisk
z Trzebini. Z inicjatywą wyszła
Karina Żak-Dudek, która prowadzi zajęcia zumby w Libiążu
i Chrzanowie.
- Zumba to nie tylko taniec, ale
też dobra zabawa i chęć pomagania. Udało nam się ściągnąć
sponsorów i osoby, które chcą
zrobić coś dobrego dla kogoś
innego – mówi organizatorka.
Do prowadzenia imprezy udało
się jej namówić instruktorów z

różnych części kraju (m.in. z
Kielc, Bytomia, Częstochowy,
Racibórza, Warszawy), a nawet
zza granicy. Na parkiecie tańczących nie brakowało. Swoich
sił próbowały osoby w różnym
wieku, starsi i młodsi, panie i
panowie.
- Jestem instruktorem samurajskich sztuk walk. Zumbę zacząłem ćwiczyć 3 lata temu, teraz
mam 57 lat. Dzięki niej schudłem 30 kilogramów. Poprawiła mi się kondycja. Syn mnie
motywuje, bo jest trenerem

Po raz czwarty w dzień Wszystkich Świetych na cmentarzu
parafialnym w Libiążu odbyła się zbiórka na rzecz ratowania
starych pomników.

Odrestaurują nagrobki
Do wsparcia tej inicjatywy zachęcali samorządowcy na czele
z burmistrzem Jackiem Latko,
strażacy oraz harcerze, którzy w
tym dniu pełnili również warte
honorową. Efektem zbiórki jest
kwota prawie 5400 zł.
- Dziękujemy za hojność miesz-

kańcom gminy Libiąż. Dzięki
ich wsparciu uda się uratować
unikatowe pomniki, którymi już
nikt się nie opiekuje – komentuje phm. Jarosław Zając, komendant Związku Drużyn ZHP
w Libiążu.

zumby. Gdy pomyślę, żeby opuścić zajęcia to zaraz odzywają
się wyrzuty sumienia – wyjaśniał Mariusz Błaszkiewicz,
który do Libiąża przyjechał z
Nowego Brzeska.
- Często startujemy w podobnych maratonach, bo tańczymy
nałogowo. Chodzi o zabawę,
zawsze jest świetna atmosfera,
wydzielają się endorfiny, ale

ważna jest też idea pomagania – mówiły zgodnie Elżbieta
Iwan z Siemianowic, Magdalena Wadowska z Bytomia i Izabela Tomalska z Wojkowic.
Podczas maratonu udało się zebrać ponad 7 tys. zł. Pieniądze
zostaną przekazane na leczenie
Sylwii Wycisk.

10 listopada, dzień przed Świętem Niepodległości burmistrz
na targowisku rozdał kilkaset flag narodowych.

Z biało-czerwonymi barwami
Co roku przed 11 Listopada
na budynkach instytucji publicznych, szkołach, zakładach
pracy, ulicach pojawiają się
biało-czerwone flagi. Coraz
więcej ludzi wywiesza je także na swoich domach, czy z
okien mieszkań. Jest to forma
oddania szacunku i okazania
swojego patriotyzmu. Do ta-

kiej postawy 10 listopada na
targowisku zachęcał burmistrz
Jacek Latko rozdając mieszkańcom flagi. W sumie do ich
rąk trafiło 350 sztuk. - To wyraz
naszego patriotyzmu, element
tożsamości narodowej. To symbol w obronie którego miliony
Polaków poniosło największą
ofiarę – mówi burmistrz.
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W numerze listopadowym przedstawiamy czytelnikom obraz Libiąża i okolic z przełomu XIX i XX w. na podstawie dość
nietypowych źródeł: najstarszej dostępnej pocztówki z 1907 r. oraz fragmentów monumentalnego „Słownika geograficznego
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” z lat 1880 - 1902.

Libiąż i okolice przełomu wieków XIX i XX okiem topografa i fotografa

S

łownik wydawany od
1880 r. w Warszawie
był potężnym przedsięwzięciem i swoim zasięgiem
obejmował ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w jej
najszerszych granicach. Opisywał miasta, wsie, przysiółki,
uwzględniał topografię terenu
i jak na ówczesne czasy był
niezwykle szczegółowy. Bazę
źródłową dla niego stanowiły opracowania statystyczne
państw zaborczych oraz mrówcza praca w terenie specjalnych
współpracowników - najczęściej miejscowych naukowców,
nauczycieli i pasjonatów.
Wśród tysięcy haseł w słowniku znajdują się również te
związane z ziemią libiąską. Po
rozszyfrowaniu skrótów można
z zamieszczonych wycinków
uzyskać informacje o ilości
mieszkańców, wyznaniu, przynależności parafialnej miejscowości, areale gruntów w po-
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siadaniu miejscowej ludności
i wielkiej posiadłości ziemskiej, przemyśle i wynalazkach
techniki obecnych na danym
terenie.

Opis po lewej stronie zawiera nazwy przysiółków (nazywanych wówczas przyległościami) do obu Libiąży. W tym zakresie ciekawe jest umiejscowienie Paprotnika i Nowopola jako
przysiółków Libiąża Wielkiego (dzisiaj to dzielnice Chełmka)
oraz Wymysłowa w Libiążu Małym, którego próżno szukać na
współczesnych mapach, a jego miejsce zajęła prawdopodobnie rozbudowująca się kopalnia. Warto zwrócić uwagę, że już
wtedy zauważano charakterystyczne położenie Libiąża - na polanie, pośród szpilkowych (iglastych) lasów. Z kolei wątpliwości
budzi stwierdzenie dotyczące płaskości terenu, co sugerowałoby, że autor notatki na własne oczy Libiąża nie widział. Można
również porównać ze sobą wielkie posiadłości ziemskie w obu
miejscowościach - tym bardziej, że wskazane jest nawet przeznaczenie morgów pod konkretną działalność - a uzyskany obraz skorelować z tym, czym dysponowały w tym samym czasie
setki miejscowych rodzin chłopskich.
W słowniku Moczydło występuje jako osobna wieś, ale
administracyjnie połączona
z Libiążem Małym.
Poniżej na pocztówce z 1907 r. wprawne oko wyłowi: Kopalnię "Janina" na mocno początkowym etapie rozwoju (ujęcie od
strony Moczydła), kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w budowie, pozbawiony wówczas jeszcze wieży - dominującej dzisiaj nad okolicą, majaczącą za nim sylwetkę starego, drewnianego kościoła oraz budynek dworca kolejowego. Ciekawostką
pozostaje budynek gospody. Czy ktoś z Państwa wie, gdzie on
się znajdował?
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Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
emerytowani nauczyciele powiatowych szkół średnich
zostali wyróżnieni przez starostę chrzanowskiego tytułem
"Zasłużony Nauczyciel dla Powiatu Chrzanowskiego".
Wśród nich znalazła się jedyna reprezentantka Libiąża
Barbara Godyń Kirker.

Pedagogiczne wyróżnienie

Spośród pozostałych "libiąskich" nazw umieszczonych
w słowniku zwraca uwagę
wykazywana wówczas przynależność Jaworka do Żarek,
gdy tymczasem przyległość
Podjawor należała do Libiąża
Małego.

Gromiec zaskakuje ilością
mieszkańców, w niewielkim
tylko stopniu ustępującą obu
Libiążom i Żarkom. Wólka
- w odniesieniu do Szyjek
- oznaczała osadę założoną
na tzw. "surowym korzeniu",
czyli wymagającą od osadników olbrzymiego nakładu
pracy (np. karczunku, czy melioracji). Dopiero wówczas
można było tam zamieszkać
i uprawiać rolę. Uwzględniając jednak poniesione przez
mieszkańców wysiłki, właściciel ziemi zwalniał osadników
z przysługujących mu czynszów, pańszczyzny lub innych
powinności (wolnizna) - stąd
"wólka".

W przypadku Żarek uwagę
zwraca przekręcona nazwa
przysiółka "Zagórcze" oraz
znaczna liczba mieszkańców,
która była niewiele niższa niż
w przypadku Libiąża Wielkiego i wyższa niż w Libiążu
Małym. Wspomniany wielki
posiadacz ziemski na terenie
Żarek - Gwidon Henckel von
Donnersmarck - był arystokratą i przemysłowcem niemieckim, który po zakupie
Lipowca stał się również właścicielem znacznych obszarów do niego przynależnych
- głównie lasów - na wschód
i południe od miejscowości
(1240 morgów - ok. 700 hektarów). Kopalnia, o której
mowa w notatce, to nie Janina, ale zapewne wcześniejsza, nieudana inwestycja
po wschodniej stronie wsi,
w okolicy Chechła (pozostałości po niej są do tej pory
widoczne w terenie). Wólka
Ziajki , tak jak w przypadku
Szyjek, oznaczała teren wyrwany naturze z ogromnym
nakładem sił i środków przez
osadników.
przyg: Łukasz Płatek, zdjęcia ze zbiorów UM w Libiążu; wersje słownika
w formie elektronicznej dostepne w internecie.

"Praca nauczyciela należy do najtrudniejszych, gdyż jego treścią jest
praca nad kształtowaniem osobowości młodego człowieka i przygotowanie go do dorosłego życia. Jak wielka
to odpowiedzialność, najlepiej wiedzą
ci, którzy przez wiele lat doświadczali
nauczycielkich radości i smutków" –
czytamy w uzasadnieniu werdyktu.
Barbara Godyń - Kirker przez wiele
lat uczyła języka polskiego w libiąskim Zespole Szkół. Karierę zaczynała w Szkole Zawodowej w Sierszy, a od 1988 r. pracowała w
Libiążu. Uczyła również wiedzy o kulturze.
- Nagroda to bardzo miłe uczucie, ale równie sympatyczna była
dla mnie już sama nominacja libiąskiej szkoły, którą poparli
wszyscy obecni nauczyciele – komentuje laureatka.
Barbara Godyń – Kirkier w swojej pracy nie ograniczała się
tylko do realizacji programu nauczania. Piękno języka polskiego i bogactwo naszej kultury starała się przekazywać uczniom
organizując wyjazdy do teatrów, oper i filharmonii, tematyczne wycieczki, a także prowadząc szkolne kółko teatralne, które
przedstawieniami uświetniało wiele szkolnych i gminnych uroczystości.
- Największą zawodową satysfakcję sprawiały mi nie tylko zakończone pozytywnie egzaminy maturalne przez moich podopiecznych, ale również codzienna praca na lekcjach i poza
nimi, szczególnie gdy uczniowie wyrażali zainteresowanie tymi
działaniami – tłumaczy pani Barbara.
B. Godyń – Kirker również po przejściu na emeryturę pozstała
niezywkle aktywna społecznie. Jest korektorką gazety parafialnej "U świetej Barbary", wolontariuszem pogotowia lekcyjnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, a także udziela się w
zarządzie libiąskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Bardzo lubiłam swój zawód, a wolontariat w pewnym stopniu
pozwala mi na jego kontynuację – stwierdza zasłużony nauczyciel powiatu chrzanowskiego.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Libiążu w budowie w
latach 1908-09. Widok od strony dzisiejszej ulicy Księdza Flasińskiego. Zwraca uwagę brak charakterystycznej wieży kościelnej.
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Horoskop na grudzień 2017
Baran
Ostatnio brakowało ci czasu na
odpoczynek. Teraz wreszcie go
znajdziesz. Jednak, gdy ktoś
poprosi o pomoc, nie wahaj
się wyciągnąć pomocną dłoń.
Święta spędzisz w rodzinnym
gronie, a sylwestra spokojnie.
Byk
Grudzień przyniesie bykom
bardzo duże zmiany. Miesiąc
zakończy się pozytywnie, ale
w miejscu, które trudno byłoby
odgadnąć. Dlatego nie odmawiaj, gdy otrzymasz ciekawą,
choć może się początkowo wydawać, szaloną propozycję.
Bliźnięta
To, na co bliźnięta powinny
szczególnie uważać, to zbytnie poświęcenie dla sprawy.
Czasem nie warto angażować
wszystkich sił i rezygnować z
siebie dla idei, której i tak nikt
nie doceni. Za to w święta odpoczeniesz. Kilka dni urlopu na
koniec roku może być dobrym
pomysłem.

Rak
Myślami będziesz już na zaplanowanym wyjeździe sylwestrowym, ale zbierz się w sobie, aby
nie zrobić sobie zaległości w pracy. Inaczej spędzisz święta wywiązując się z obowiązków lub
myśląc o tym, zamiast na relaksie. W sferze uczuć nie będziesz
narzekać na nudę, zwłaszcza w
ostatnim tygodniu grudnia.
Lew
W twoim otoczeniu znów pojawi się osoba, którą kolejny raz
obdarzysz dużym kredytem zaufania. Pamiętaj o ostrożności
i weź pod uwagę ostrzeżenia
bliskich. Może już czas nie stawiać na osobę, która wykorzystuje Twoje dobre serce.
Panna
Twój plan na drugą połowę
miesiąca legnie w gruzach. Pamiętaj jednak, że rodzina jest
w życiu najważniejsza i bądź
wsparciem dla swoich bliskich.
Teraz będą tego szczególnie
mocno potrzebować. Po kilku
trudniejszych chwilach pojawi

się nadzieja.
Waga
Trud włożony w dokształcanie się zacznie procentować.
Co więcej, dostrzegą to osoby,
które mogą mieć duży wpływ
na twoją karierę i rozwój zawodowy. Nie wahaj się podkreślać wyników wypracowanych
ciężką pracą, bo na koniec roku
czeka cię nagroda.
Skorpion
Grudzień dostarczy ci huśtawki
emocji i doznań. Będą chwile
miłe, ale też gorsze. Czerp siłę
z tych pozytywnych, aby poradzić sobie z kryzysami. Koniec
roku to dobry czas na podsumowanie i zrobienie planów na
najbliższe miesiące.
Strzelec
Grudniowe zmiany wyrwą cię
z letargu i pozwolą ruszyć z
miejsca. Pomogą ci w tym twoje mocne strony, czyli odwaga,
upór i zdecydowanie. Nie wahaj się podejmować trudnych
decyzji.

Koziorożec
Nadchodzące święta to dobry
czas, aby zrobić coś dobrego
dla innych. Nie chodź jednak
na skróty, bo może się okazać,
że chcąc pomóc, zrobisz więcej
złego niż pożytecznego. Święta
będą dobrą okazją, aby pogodzić się i zapomnieć o rodzinnych konfliktach.
Wodnik
Trochę rzeczy spadnie ci na głowę, ale zachowaj spokój. Rzeczywiście, kilka spraw runęło,
ale może okazać się, że dzięki
temu możesz zacząć budować
coś lepszego. Nie wahaj się skorzystać z rady przyjaciół, którzy
byli w podobnej sytuacji.
Ryby
Zimowe szaleństwa na stoku
pod koniec roku nie są najlepszym pomysłem. Lepiej polegać na rozsądku, niż potem
żałować i długi czas dochodzić
do pełnej formy. Trochę wolnego pozwoli ci spojrzeć na siebie
i otoczenie z dystansem.

Trwa kolejna coroczna zbiórka dla zwierzaków z oświęcimskiego schroniska. W akcję włączyło się Libiąskie
Centrum Kultury.

Mikołajki dla schroniska
Pomysł mikołajkowej zbiórki dla bezpańskich psów i kotów wyszedł osiem
lat temu od Izy Prochal-Kuchcińskiej
z Chrzanowa. Wtedy włączyli się w nią
głównie jej znajomi. W zeszłym roku w
akcję włączyło się kilkaset osób, dary
były zbierane w wielu miejscach, a aby je
przewieźć do schroniska potrzebna była
ciężarówka.
- Co edycję udaje się nam pobić wcześniejszy rekord. W zeszłym roku przywieźliśmy
cztery tony darów, w tym dwa karmy dla
zwierzaków – mówi Iza Prochal-Kuchcińska.
Wśród darczyńców są osoby prywatne,
ale też uczniowie, strażacy, policjanci, przedsiębiorcy, szkoły, przedszkola,
przeróżne instytucje, sklepy w Chrzanowie, Trzebini, Jaworznie, Oświęcimiu, Krzeszowicach. W Libiążu dary
można przynosić do Szkoły Podstawowej nr 1, a także do Libiąskiego Centrum Kultury (ul. Górnicza 1, pok. nr 7).
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Co można oddawać? W tym roku priorytetem są używane koce, ręczniki, pościel. Ponadto karma, szczególnie dla
kotów i kociąt. Najlepiej jeśli będzie
mokra, bo w takiej łatwiej podać zwierzakom leki. Poza tym środki czystości:
płyny do mycia podłóg, mydła w płynie,
ręczniki papierowe, mocne worki na
śmieci. W przytulisku zawsze przydadzą się gumowe rękawiczki, fartuchy,
podkłady higieniczne. Oprócz tego mile
widziane są zabawki, smycze i obroże.
Zbiórka trwa do 6 grudnia. Finał akcji został zaplanowany na niedzielę 10
grudnia. Wtedy konwój ubranych w
czapki mikołajów darczyńców przywiezie dary do schroniska.
- Jest wtedy nas bardzo dużo, pomagamy
rozpakować wszystko. Towarzyszą temu
niesamowite emocje, to taki zastrzyk pozytywnej energii na długi czas - dodaje
pomysłodawczyni.
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WIEŚCI Z SOŁECTW
Jury konkursu piosenki i tańca w żareckim domu kultury
nie miało łatwo.

„Na ludowo”

Przegląd przyciągnął tłumy. Na szczelnie wypełnionej sali
trudno było znaleźć wolne miejsce. Na scenie zaprezentowały
się osoby w różnych kategoriach wiekowych i duetach.
Gościnnie wystąpił chór Wiolinki z Gromca oraz dwa zespoły:
jeden złożony z przedszkolaków, a drugi ze szkoły podstawowej
– uczniowie zatańczyli krakowiaka. Jury było pod wrażeniem
występów, więc werdykt nie był łatwy.
Wyniki:
Kategoria 7 – 9 lat:
1. Bianka Szyjka – Gromiec
2. Milena Cygan – Żarki
3. Magdalena Tryfanów - Żarki

Kategoria 12 – 13 lat:
1. Marek Kosowski – Żarki
2. Oliwia Wąs – Gromiec
3. Zofia Zimowska – Żarki

Kategoria duety:
1. Jagoda Turakiewicz i Olga Horawa – Żarki
2. Martyna Turakiewicz i Marzena Szafran – Żarki
3. Wiktoria Malik i Olga Zaczyn – Żarki

Żarki w obrazach
i książce
Małgorzata Bogusz gościła 29 października w Domu Kultury w Żarkach. Artystka promowała książkę
swojego autorstwa zatytułowaną
„Magia i siła tradycji ludowych”, w
której spisała żareckie obyczaje rodzinnej miejscowości, na podstawie
wspomnień swojego ojca Eugeniusza Kosowskiego. Można było również podziwiać prace plastyczne w
technikach: akwarelowej, pastelowej oraz grafik, także przedstawiające sołectwo. Z tej okazji wystąpił
też zespół ludowy Macierzanki.

Zabawa w andrzejkowym klimacie
Uczniowie z Gromca bawili się na dyskotece zorganizowanej
przez szkołę i Libiąskie Centrum Kultury. Zgodnie z andrzejkowym zwyczajem była to okazja do poznania różnych wróżb. Dodatkowo, na każdego uczestnika czekało ciastko – a dokładniej
pączek - z przepowiednią. Po tych atrakcjach przyszedł czas na
tańce i zabawę przy muzyce.

Spotkanie z dzielnicowym
15 listopada mieszkańcy Kosówek, Kruczka i Jazdówki mieli
możliwość poznania swojego dzielnicowego - st. asp. Marcina
Synareckiego. Policjant podczas spotkania w miejscowej świetlicy przedstawił zadania, jakie wykonuje dzielnicowy na swoim
terenie, a zebrani mieszkańcy mieli okazję zadania pytań oraz
zgłoszenia sytuacji, które w ich odczuciu ujemnie wpływają na
bezpieczeństwo.
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SPORT
Znakomicie wypadły libiąskie zawodniczki na Mistrzostwach Polski Karate Kyokushin, które 21 października
odbyły się w Lublinie.

Jagoda wiecemistrzynią Polski!

Po 17 latach boks wrócił do libiąskiej hali sportowej. To za
sprawą reprezentującej Libiąż i debiutującej na ringu Kornelii
Pawliszyn.

Pierwsza taka walka w historii
W ostatnią sobotę października
zmierzyli się uczestnicy Międzynarodowych Grand Prix
Małopolski. Na ringu pojawili
się przedstawiciele wszystkich
kategorii wiekowych: kadeci,
juniorzy, młodzicy i seniorzy.
Byli to reprezentanci 26 klubów
z województw: małopolskiego,
śląskiego, podkarpackiego i
opolskiego. W tym gronie byli
także zawodnicy Akademii
Bokserskiej Libiąż, którzy występowali w roli gospodarzy i
pomysłodawców gali.
W ringu i poza nim emocji nie
brakowało, bo zawodnicy nie
szczędzili sił. Część spośród
ponad 40 walk zakończyła
się przed czasem. Tak było w
przypadku pojedynku Kornelii Pawliszyn, boksującej w
barwach libiąskiej akademii,
która w drugiej rundzie pokonała Wiktorię Tereszczak (Ring
Bielsko).
- Trenuję od dwóch miesięcy.
Nudziłam się w domu i mama
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znalazła informację o wakacjach z boksem. Spodobało mi
się i zaczęłam przychodzić na
treningi. To uczy dyscypliny,
czuję się pewniej, poprawiła
mi się samoocena – mówi 15letnia zawodniczka. W ringu
debiutowała, a jej walka przeszła do historii, bo był to pierwszy pojedynek w libiąskiej hali
sportowej po 17 latach przerwy
oraz pierwszy, w którym w barwach naszego miasta wystąpiła
bokserka.

Chrzanowski Klub Karate Kyokushin Sekcję Libiąż reprezentowały Wiola Wilczak i Jagoda
Linczowska. Jagoda w konkurencji kata na 25 startujących
zawodniczek zajęła 2 miejsce
i została wicermistrzynią Polski. W konkurencji kumite po
trzech walkach zdobyła brąz w
kategorii juniorek młodszych.
Wiola Wilczak zajęła bardzo
dobre 6 miejsce w konkurencji
kata seniorek. Opiekunem naszych zawodniczek był Shihan
Zbigniew Zieliński 5 dan.
Libiąscy karatecy zanotowali kolejne bardzo udane starty!

Wrócili z medalami
Końcem października odbył się III Turniej Karate o Puchar
Prezydenta Katowic. Do rywalizacji przystąpiło 300 zawodników z całej Polski. W tym gronie świetnie wypadli reprezentanci Libiąża. Jakub Furga w drodze po złoto stoczył pięć
zwycięskich walk, w tym dwie przed czasem i został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju. Jagoda Linczowska wywalczyła srebro w konkurencji kata. Libiąską
sekcję Chrzanowskiego Klubu Karate Kyokushin reprezentowali również - Emilia Klocek, Olimpia Linczowska, Dawid Skraba, Szymon Syc, Jan Banasik, Eryk Niebrzydowski.
4 listopada libiąscy karatecy rywalizowali w IX Turnieju Kumite Jastrzębie Zdrój 2017. Dawid Skraba zwyciężył w kategorii kumite i kata, Agnieszka Lipińska zajęła 1 miejsce w
kumite, Jakub Furga był drugi w kumite i kata. Naszą gminę
reprezentowali także Emilia Klocek, Eryk Niebrzydowski
i Szymon Syc.

Sukcesy Nordic Walking
Bardzo dobrze spisały się reprezentantki Libiąża w niepodległościowych zawodach
Nordic Walking w Chrzanowie, organiowanych przez
tamtejszy PMOS. W kategorii
seniorek ubiegłoroczny tytuł
obroniła zawodniczka sekcji
nordic walking Libiąskiego
Centrum Kultury Genowefa Góra. Na zawody zabrała
ona swoje wnuczki Weronikę
i Karolinę Rusinek, które zajęły dwa pierwsze miejsca w
kategorii nastolatek. Trzecie
miejsce na podium również

przypadło reprezentantce naszej gminy Amelii Dłubisz.

Foto: Konrad Madeja
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WARTO...PRZECZYTAĆ
Andrzej Makowiecki - Ja, Urbanator.
Awantury muzyka jazzowego
Prezentujemy pracę nagrodzoną konkursie na recenzję
książki z ,,Paczki literackiej”.
Zwyciężczynią jest Monika
Czubin.
Zaparz dobrą kawę, taką jak lubisz. Ja wybrałam włoską o czekoladowym posmaku. Usiądź
wygodnie w fotelu, odpocznij i
posłuchaj… opowieści Michała
Urbaniaka o muzyce i Manhattanie.
Nim jednak powędrujemy za ocean
przyjdzie nam się
spotkać z absurdami początkującego socjalizmu
w Polsce. Z surrealizmem podchodów pomiędzy
władzą, a prywatną inicjatywą. „To
Ty się zajmij dziećmi, a ja sobie
tu troszkę posiedzę” – powiedział ojczym bohatera do żony
po aresztowaniu. Ojczym tkacz,
matka szwaczka a ojciec szlachcic. Bardzo małego jeszcze Michała ojciec zabierał do szynku
chwaląc się jego umiejętnością
czytania. Starszego służąca woziła codziennie taksówką do
szkoły. W ogrodzie matka wybudowała basen, którego sąsiedzi
zazdrościli więc basen został zakopany. Dała się kilka lat później
naciągnąć synowi na zakup saksofonu, o wartości nowego samochodu, bo saksofon nie niszczy palców i nie przeszkadza w

grze na skrzypcach. A to skrzypce właśnie były głównym instrumentem Michała. Potem były
kolejne zespoły, równie szybko
zakładane jak i rozwiązywane.
Czas poszukiwań, spotkań i eksperymentów, nie tylko muzycznych. W końcu „Płonące dachy
Manhattanu”, jazz i „najpiękniejsze lato świata”. To wszystko do początku lat
sześćdziesiątych.
Potem jest jeszcze
ciekawiej.
Znakomicie opowiedziana historia
człowieka żyjącego z pasją, nie
bojącego się wyzwań. Człowieka
o wybitnym talencie i niezwykłej
otwartości
na świat. Pełna
humoru i dystansu do samego
siebie, ale i wyjątkowych obserwacji świata, trudnych chwil,
szacunku dla drugiego człowieka, dla pracy.
Nie przypuszczałam, że kiedykolwiek dam pierwszeństwo audiobookowi nad książką papierową. Wiesz, tej książki należy
tylko i wyłącznie słuchać! Realizacja, uzupełnienia muzyczne i
dźwiękowe, interpretacja tekstu
przez Andrzeja Chyrę, do tego
Urbaniak czytający tytuły rozdziałów, to wszystko tworzy jedną niepowtarzalną całość. Ucztę
dla uszu i duszy.

Nasza gmina otrzymała dotacje na zakup pomocy dydaktycznych
do szkół. Trafią one do trzech placówek.

„Aktywna tablica” w Libiążu
W tym roku z dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” skorzystają: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Libiążu, Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Ignacego Paderewskiego w Libiąż oraz Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Marii Konopnickiej w Gromcu. Te placówki zapewniły wkład własny - sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK
wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne i otrzymają po 14
tys. zł na zakup materiałów. Pozostałe szkoły przystąpią do programu
w roku 2018.

KĄCIK KULINARNY
Krem dyniowy na ostrą nutę
Sezon na dynię trwa. Tym razem polecamy przepis
nadesłany przez panią Barbarę.
Składniki:
1 kg dyni
2 marchewki
1 pietruszka
1 seler
1 cebula
2 ząbki czosnku

sól, pieprz
liście laurowe, ziele
angielskie
imbir
śmietana 18%

Wykonanie: Na początek przyrządzamy bulion.
Może być tylko warzywny lub też np. na kurczaku.
Marchewkę, pietruszkę i selera obrać, opłukać, włożyć
do garnka. Dodać 2 liście laurowe i kilka kulek ziela
angielskiego. Wlać wodę i zagotować. Cebulę opalić
ogniem i włożyć do garnka. Gotować na małym
ogniu. Gdy warzywa będą miękkie wyjmujemy liście
laurowe i ziele angielskie oraz dodajemy pokrojoną w
kostkę dynię. Gotujemy ok. 30 minut, dopóki dynia
się nie rozpadnie. Dodajemy czosnek i starty imbir.
Całość rozdrabniamy blenderem, aż zupa nabierze
konsystencji kremu. Doprawiamy solą i pieprzem.
Zupę przelewamy na talerze, do każdej porcji dodając
łyżkę śmietany. 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
Obiady do syta za 8 zł. Dowóz do firm gratis! Stołówka u Krecika w Zespole Szkół Libiąż, ul. Górnicza, tel.
78762907
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WIEŚCI SZKOLNE

NIEZWYKLI UCZNIOWIE

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu pokazali, że
potrafią pomagać potrzebującym i oddali krew.

Mateusz Kosowski
Ma 12 lat i jest uczniem klasy 6a w
Szkole Podstawowej nr 2 w Libiążu. Lubi
język polski i matematykę. W ostatnim
roku szkolnym miał średnią 5,2 oraz
był przewodniczącym Szkolnej Rady
Uczniowskiej. Jednak jego największą
pasją jest sport, szczególnie piłka nożna.
Jest zawodnikiem UKS „Górnik Libiąż”, w którym trenuje od
siedmiu lat. Gra jako napastnik lub pomocnik. W tym roku
za osiągnięcia sportowe i powołanie do kadry Małopolski i
Małopolski Zachodniej w piłce nożnej otrzymał wyróżnienie
burmistrza. Mateusz w wolnych chwilach lubi oglądać wyścigi
Formuły 1, skoki narciarskie lub grać na konsoli. Chętnie
czyta, najczęściej biografie sportowców. Jego największym
marzeniem jest gra w drużynie piłkarskiej FC Barcelony.

Podzielili się życiem
Do zbiórki przystąpiło 40 osób. Po badaniu lekarskim okazało się,
że oddać krew może 29 osób. Dzięki godnej naśladowania postawie uczniów i mieszkańców Libiąża Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zyskało ponad 13 litrów
krwi. Kolejne akcje w szkole zostały zaplanowane na 18 grudnia
2017 r., 8 marca i 29 maja 2018r.

Filip Zemirek
Uczy się w klasie 5a Szkoły Podstawowej
nr 2 w Libiążu. Pochodzi z muzykalnej
rodziny: jego dziadek grał na saksofonie,
tata na keybordzie, a Filip od 1,5 roku
uczy się gry na pianinie. Spośród
klasyków najbardziej lubi Chopina.
Jednak nowsze utwory też nie sprawiają
mu problemów. Młody libiążanin na kilka występów na swoim
koncie: swoje umiejętności zaprezentował podczas koncertu w
Dworze Zieleniewskich w Trzebini, wygrał też szkolny „Mam
talent”. Do jego ulubionych przedmiotów szkolnych należą:
język polski i angielski, matematyka, muzyka i wf. Lubi grać
w piłkę nożną i koszykówkę. W przyszłości może zostanie
zawodowym muzykiem, a może chirurgiem.

XII Rajd Niepodległości
Grupa 50 uczniów libiąskiego Zespołu Szkół, szanując szkolną
tradycję, powiązaną z obchodami Święta Niepodległości, udała
się do Krakowa, gdzie odwiedziła miejsca związane z Pierwszym
Marszałkiem Polski Józefem Piłsudskim. Na trasie Rajdu były:
Oleandry, pomnik Józefa Piłsudskiego, krypta pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie na trumnie Marszałka złożona została wiązanka od społeczności szkolnej oraz kopiec Józefa Piłsudskiego.

Posprzątali swój mały świat
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Libiążu, po raz kolejny, aktywnie przystąpiło do akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2017".
Dzieci ze wszystkich grup uporządkowały teren wokół przedszkola. Uczestniczyły też w zajęciach kształtujących proekologiczne nawyki
w codziennym
życiu i przybliżających tematykę segregowania
śmieci.

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
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Współpraca: Wydział Środków Pozabudżetowych i Promocji Urzędu Miejskiego w Libiążu
Skład: Paweł Salawa
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Lancą i szablą
Nie tylko znakomicie się prezentują i świetnie jeżdzą na koniach. W 99 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości
Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego pokazał w Libiążu, że również inne umiejętności ułańskie
nie są mu obce. Mieszkańcy gminy podziwiali pokaz wyszkolenia kawalerzystów w sile sekcji, szczegółowo omawianego
przez członka szwadronu. Można było zobaczyć musztrę konną, polegającą na sprawnym poruszaniu się w szyku i
zmienianiu go w zależności od rozkazów i potrzeb. Kawalerzyści zademonstrowali jazdę w szyku pojedynczo, dwójkami,
trójkami oraz elementy kadryla. W drugiej części pokazu członkowie szwadronu popisali się sprawnym władaniem lancą
i szablą, prezentując liczne bicia, cięcia, kłucia czy zasłony, wykonane na torach pozorujących przeciwnika.
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REKLAMA

wesołe podwórka w Żarkach
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