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- WIEŚCI  Z GMINY -

Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w 
Libiążu rozpoczęły swoją działalność 1.07.1995r. Placówka 
obejmuje opieką 30 osób w wieku od 16 do 60 lat z różnym 
stopniem niepełnosprawności intelektualnej. - Proces terapeu-
tyczny prowadzony jest w 5 pracowniach: gospodarstwa domo-
wego, stolarsko-introligator-
skiej, ogrodniczej, krawieckiej 
i hafciarskiej. Odbywają się 
również zajęcia z rehabilitacji 
ruchowej. Poza tym w WTZ prowadzony jest zespół muzyczno 
– instrumentalny ,,Wesoła Kapela”. W tym roku zajął pierwsze 
miejsce w eliminacjach do „Albertiany” i wystąpił na deskach 
Teatru im. Słowackiego w Krakowie. Uczestnicy biorą również 
czynny udział w wystawach twórczości osób niepełnospraw-
nych, aukcjach, kiermaszach prac oraz w wycieczkach i zawo-
dach sprawnościowych. Co jakiś czas organizujemy dni otwar-
te, na których zaproszeni goście oraz rodzice wychowanków 
mają okazję zapoznać się z efektami naszej pracy – wyjaśnia 
Antoni Świstak kierownik WTZ. 
Libiąska placówka od siedmiu lat organizuje wielką zabawę 
karnawałową, która w tym roku odbyła się w środę 7 lutego. 
Na bal przebierańców przybyły organizacje WTZ z Krakowa, 
Radwanowic, Chrzanowa, Chełmka, Czernichowa i Trzebini. 
-  To niesamowitym  przeżycie dla tych osób.  Dyskotekowa 
atmosfera sprawia, że nasi wychowankowie dobrze się bawią i 
czują się wyjątkowo. Poza tym impreza sprzyja integracji spo-

„Jubilaci”
Trzydzieści pięć par małżeńskich świętowało jubileusz 50-
lecia, a osiem par 60-lecia pożycia małżeńskiego w Zespole 
Szkół w Libiążu 24 stycznia br. Uroczystość przebiegła w 
miłej i niepowtarzalnej atmosferze. Zgodność pożycia mał-
żeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed 
pół wiekiem rodziny doceniony został przez Prezydenta RP 
specjalnym odznaczeniem - medalem „Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał burmistrz Tadeusz 
Arkit życząc jubilatom dużo zdrowia, radości, dalszej miło-
ści oraz wielu sukcesów we wspólnym życiu. Były też kwia-
ty, dyplomy i upominki, które wręczyli jubilatom przewod-
niczący Rady Miejskiej, wiceburmistrzowie oraz kierownik 
USC.

Małżeństwa odznaczone medalem 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”:

Stanisław i Zofia Bednarczyk, Adolf i Eleonora Bigaj, Tade-
usz i Zofia Bogacz, Józef i Kazimiera Brzeźniak, Jan Antoni i 
Władysława Chmielewscy, Jan i Zofia Drozdowicz, Zdzisław 
i Irena Englert, Julian i Maria Frączek, Józef i Ludwika Go-
net, Franciszek i Kazimiera Gut, Józef i Antonina Gut, Józef 
i Władysława Gut, Marian i Józefa Hudzik, Stanisław i Ma-
ria Kaczorowscy, Adam i Józefa Korzeniowscy, Józef i Józefa 
Kucharscy, Alojzy i Maria Latko, Stanisław  i Maria Miziołek, 
Julian Stefan i Zofia Nagórscy, Mieczysław i Genowefa Nę-
dza, Bolesław i Stefania Oleszko, Antoni i Józefa Pactwa, Sta-
nisław Eugeniusz i Genowefa Pawłowscy, Kazimierz i Stani-
sława Ptasińscy, Kazimierz i Helena Ptasińscy, Jan i Kazimie-
ra Ronowicz, Kazimierz i Helena Sikora, Franciszek Marek i 
Wanda Maria Szałaśny, Władysław i Maria Szyjka, Stanisław i 
Genowefa Tyrańscy, Ryszard i Zofia Wardak, Józef i Krystyna 
Wilczak, Stanisław i Józefa Wiśniowscy, Marian Józef i Zyta 
Wysocy, Jan Stanisław i Maria Znój.

łecznej. Podopieczni nawiązują nowe kontakty, a później kore-
spondują ze sobą listownie – dodaje kierownik Świstak.
Spotkania uczestników warsztatów odbywają się od ponie-
działku do piątku od 7.00 do 15.00 w siedzibie WTZ. A w 
godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia świetli-

cowe. Celem placówki reha-
bilitacyjno - wychowawczej 
jest przystosowanie osób z 
niepełnosprawnością intelek-

tualną do samodzielnego życia, poprawa zaradności osobistej, 
sprawności psychofizycznej, opanowanie czynności przyspo-
sabiających do prawidłowego funkcjonowania w środowisku 
społecznym.     AK

Fundacja serca

Rocznica wyzwolenia Libiąża
Złożeniem kwiatów pod obeliskiem przy ul. Obieżowej przez 
przedstawicieli libiąskich władz miasta, organizacji, stowarzy-
szeń i placówek oświatowych uczczono 62 rocznicę wyzwole-
nia Libiąża z rąk hitlerowskiego najeźdźcy. Uroczystość odby-
ła się w czwartek 25 stycznia br. pod pomnikiem poświęconym 
ofiarom wyzwolonego podobozu Janinagrube. – Spotykamy się 
tu dzisiaj, aby oddać hołd poległym więźniom, uczcić ich pa-
mięć, ale również w nadziei , że te czarne karty historii nigdy 
już nie powrócą – wygłosił w swoim przemówieniu wicebur-
mistrz Jacek Latko. Honorową wartę przy obelisku pełnili żoł-
nierze z Jednostki Wojskowej w Libiążu, harcerze z libiąskie-
go hufca ZHP oraz strażacy.    AK

Nauczyciele dyplomowani
Uroczystość awansowania nauczycieli odbyła się 1 lutego 
w siedzibie Miejskiego Zespołu Administracyjnego. W 
obecności przedstawicielki kuratorium oświaty – wizytator – 
p. Ewy Baran, władz Libiąża w osobach burmistrza Tadeusza 
Arkita i wiceburmistrz Marii Siudy, doradcy metodycznego 
przyrody i biologii Bogumiły Rybak akty nadania na stopień 
nauczyciela dyplomowanego odebrały Stanisława Kalika 
(Szkoła Podstawowa nr 3), s. Zyta Łapa, Barbara Krzak, 
Małgorzata Boroń (Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi), Małgorzata Smołkiewicz, Katarzyna Kulak, 
Aleksandra Śmiałek (Gimnazjum nr 1). Awansowanym 
nauczycielom towarzyszyły dyrektorki ich szkół: Aleksandra 
Matysik, Ewa Kowalska i Alina Bańkowska.
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Spotkanie emerytowanych pracowników UM 
W Urzędzie Miejskim w Libiążu 30 stycznia zorganizowano spot-
kanie byłych pracowników libiąskiego magistratu z władzami mia-
sta. Wzięło w nim udział 21 spośród 30 zaproszonych gości. 
Byłe pracownice Urzędu podkreślały zadowolenie z organizowa-

nych corocznie spotkań, których tradycję rozpoczął w 1999 r. burmistrz Tadeusz Arkit. „To wyjątkowa okazja do spotkania w 
tak szerokim gronie” zgodnie podkreślały uczestniczki . W trakcie spotkania pracownicy wspominali wspólnie spędzone chwile 
oraz rozmawiali o bieżących  wydarzeniach w gminie i UM. 

- WIEŚCI  Z GMINY -

Bezpieczny parking
200 miejsc postojowych powstało na nowo wybudowanym parkingu przy kopalni „Jani-
na” – Poprzedni parking był słabo odwodniony i pojawiały się problemy w czasie inten-
sywnych opadów. Poza tym pomimo, że plac był strzeżony przez firmę ochroniarską, brak 
monitoringu oraz słabe oświetlenie uniemożliwiały zapewnienie pełnego bezpieczeństwa. 
Teraz na nowym terenie postojowym są zamontowane kamery, które działają 24 h na dobę, 
wykonano nowe oświetlenie i ogrodzenie parkingu. Przebudowana kanalizacja sprawnie 
odprowadza nadmiar wody, a zabudowany separator oddziela nieczystości w postaci ole-
jów i smarów tak, aby nie dostawały się one do sieci kanalizacyjnej - tłumaczy Marcin 
Nastawny dyrektor ds. pracy w ZG „Janina”. Z parkingu mogą korzystać tylko i wyłącznie 
pracownicy kopalni, którzy otrzymali specjalne przepustki. Postój w przeciwieństwie do 
poprzednich zasad korzystania z placu parkingowego jest bezpłatny. Budowa tego obiektu 
trwała od września ubiegłego roku do stycznia br.    AK

Album o gminie
Urząd Miejski zwraca się z prośbą 
o udostępnianie archiwalnych zdjęć 
wykonanych na terenie naszej gmi-
ny. Najciekawsze z nich wykorzy-
stane zostaną w opracowywanym 
folderze przedstawiającym gminę 
Libiąż. Zdjęcia można dostarczać 
do Zakładu Fotograficznego „Foto 
Express” przy ul. Głowackiego w 
Libiążu,  gdzie zostaną zeskanowa-
ne i zwrócone. Właściciele starych 
zdjęć, których reprodukcja ukaże się 
w wydanym albumie otrzymają go w 
prezencie. 

Zakończono zbiórkę datków pie-
niężnych dla państwa Wojnarów - 
pogorzelców z Żarek zorganizowa-
ną przez OSP Żarki. Zebrano kwotę 
15 tys. 370 zł. Do akcji przyłączyły 
się wszystkie OSP z naszej gminy.

Komunikat dla Jubilatów
Urząd Stanu Cywilnego w Libiążu in-
formuje, iż co roku organizowana jest 
uroczystość z okazji obchodzenia przez 
mieszkańców gminy Libiąż jubileuszy 
50, 60-lecia i dalszych okrągłych rocz-
nic pożycia małżeńskiego. W związku z 
powyższym wszystkich jubilatów infor-
mujemy, iż chęć uczestnictwa w tej uro-
czystości powinni zgłosić telefonicznie 
(032 6271311 wew. 117) bądź osobiście 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Libią-
żu w terminie do końca lutego 2007 r. 
Wnioski o nadanie Medalu za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie sporządza się dla 
tych osób, które przeżyły 50 lat w jed-
nym związku małżeńskim. Zgłoszenia w 
tej sprawie należy dokonać w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Libiążu (ul. Dział-
kowa 1, pokój nr 102, tel. 6271311 wew. 
117). Wręczenie Medalu za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie następuje po przy-
znaniu odznaczenia przez Prezydenta 
RP. O miejscu i terminie uroczystości 
Jubilaci są informowani pisemnie.

Teren Ruchu II czeka na inwestora

Podczas zorganizowanego, w dniu 
31.01.2007r. w Starostwie Powiatowym, 
spotkania z Marszałkiem Wojewódz-
twa Małopolskiego Markiem Nawarą 
w sprawie terenów inwestycyjnych w 
województwie małopolskim Burmistrz 
Libiąża Tadeusz Arkit podkreślił, że w 
gminie Libiąż są tereny, które można 
przekształcić w aktywną strefę gospo-
darczą (obszar byłej Janiny Ruch II, o 

powierzchni 24 ha, stanowiący własność 
skarbu państwa i oddany w użytkowanie 
wieczyste Kompanii Węglowej). Bur-
mistrz zwrócił się z prośbą o pomoc w 
zagospodarowaniu tej strefy. 
Wszystkie informacje nt. podobnych 
obszarów zebrane przez Marszałka z ca-
łego województwa staną się kluczowym 
źródłem do sporządzenia oferty inwesty-
cyjnej, a następnie skutecznego pozyski-
wania inwestorów.

Selektywna zbiórka odpadów

Gmina Libiąż będzie ograniczać zbiór-
kę odpadów w miejscach ogólnodostęp-
nych na rzecz wprowadzanego przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszcza-
nia Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 
systemu „workowego”. Jest to zgodne 
z zapisami Planu Gospodarki Odpadami 
dla Międzygminnego Związku Chrza-
nowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka 
Komunalna”, a ponadto wynika z prze-
pisów ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach i ustawy o odpa-
dach. Narzuciły one na firmy komu-
nalne, odbierające zmieszane odpady 
obowiązek zorganizowania selektywnej 
zbiórki wszystkich nieczystości powsta-
jących na terenie nieruchomości. 
Za wprowadzeniem nowego systemu 
przemawiają także względy ekologiczne 
– odzyskany materiał jest czysty i tym 
samym łatwiejsze jest jego zastosowa-
nie w procesach recyklingu. Kontenery 
ogólnodostępne pozostaną na osiedlach 
budynków wielomieszkaniowych, jed-

nak wywóz zebranych surowców bę-
dzie się odbywał w ramach umów za-
wartych przez administratorów budyn-
ków z firmami dokonującymi wywozu 
odpadów komunalnych zmieszanych. 
Na terenie gminy Libiąż selektywną 
zbiórkę surowców wtórnych wprowa-
dzono w 2002 roku (szkło, plastik). 
Wcześniej, w pojemniki wyposażono 
szkoły i przedszkola (2000 r.). Zakupu 
pojemników na makulaturę i metal do-
konał Związek Międzygminny Chrza-
nowa Trzebini i Libiąża „Gospodarka 
Komunalna” w Chrzanowie. 
W 2002 roku kontenery na szkło i pla-
stik rozmieszczono w 12 ogólnodo-
stępnych dla mieszkańców miejscach. 
Na przestrzeni lat 2003 – 2005 doko-
nano kolejnych zakupów kontenerów, 
tak aby zbiórka objęła wszystkich 
mieszkańców gminy Libiąż. W chwi-
li obecnej na terenie gminy kontenery 
do selektywnej zbiórki szkła i two-
rzyw sztucznych rozmieszczone są w 
45 miejscach (w zestawie po dwa). W 
roku ubiegłym zebrano 24 tony two-
rzyw sztucznych i 104 tony szkła. Wy-
datkowano na ten cel 66 817,43 zł.
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Wniosek do premiera Przedstawiciele małopolskich gmin górniczych podpisali się 07.02.2007 r. pod przygotowanym 
przez Burmistrza Libiąża Tadeusza Arkita pismem, które trafiło do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. W wystosowa-
nym piśmie czytamy: „…zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o równe potraktowanie wszystkich gmin górniczych i włączenie 
do programu „rekultywacja terenów zdegradowanych wydobyciem i wzbogacaniem węgla”, małopolskich górniczych gmin”. Rada 
Ministrów 3 stycznia 2007 r. przyjęła „Indykatywny wykaz dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko”, w którym zarezerwowała 400 mln euro na projekt „rekultywacja terenów zdegradowanych wydobyciem i wzbogacaniem węgla”. 
Niestety w dokumencie tym rząd ograniczył dostępność tych środków tylko dla województwa śląskiego. Starostowie, burmistrzowie 
oraz wójtowie podkreślają zgodnie, iż decyzja Rządu jest - dla gmin górniczych województwa małopolskiego - krzywdząca. „…W wo-
jewództwie małopolskim istnieje (…) kilka gmin, które pomimo prowadzenia na ich terenie działalności górniczej, pozbawione zostały 
możliwości pozyskiwania dodatkowych środków unijnych. Wśród pokrzywdzonych gmin górniczych województwa małopolskiego są: 
Babice, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż, Trzebinia oraz Wiejska Gmina Oświęcim.” Podobna sytuacja miała miejsce w 2000 roku, kiedy 
to małopolskie gminy górnicze pominięte zostały w programie Phare „INICJATYWA II”, z których można było pozyskać środki UE 
na łagodzenie skutków restrukturyzacji gmin górniczych. Wtedy też pod wystosowaną do Janusza Steinhoffa (ówczesnego wicepre-
miera Rządu RP, Ministra Gospodarki) petycją podpisało się 5 przedstawicieli małopolskich gmin górniczych (Wójt Babic, Burmistrz 
Brzeszcz, Burmistrz Chełmka, Burmistrz Libiąża, Burmistrz Trzebini). Kilkumiesięczne starania zakończyły się dla małopolskich 
gmin górniczych szczęśliwie. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Gospodarki wyraziło zgodę, aby pięć gmin małopolskich było 
beneficjentami Funduszu Dotacji Lokalnych w ramach programu Unii Europejskiej PL 9903.01 „Inicjatywa II”. Dzięki tym staraniom 
gmina Libiąż uzyskała, w ramach realizacji II fazy Funduszu Dotacji Lokalnych programu Phare PL 9903.01 Inicjatywa II, dotację na 
budowę Alei Jana Pawła II. Kwota dofinansowania wyniosła 1 045 576 zł (697 051 zł z Funduszu Dotacji Lokalnych oraz 348 525 zł 
z rezerwy celowej budżetu państwa).

Kontrola „Strefy Aktywności Gospodarczej przy ulicy Rouvroy”
W trakcie kontroli inwestycji „Strefa Aktywności Gospodarczej przy ulicy Rouv-
roy w Libiążu”, która miała miejsce 27-28 grudnia 2006 r. nie wskazano żadnych 
nieprawidłowości skutkujących wstrzymaniem wypłaty środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Analiza dokumentacji i 
przeprowadzona wizja w terenie wykazała, że projekt został zrealizowany z należy-
tą starannością. A po dokonaniu weryfikacji formalnej, merytorycznej oraz finanso-
wej wniosku o płatność końcową zaproponowano wypłatę środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 71,91% wydatków kwalifikowanych 
poświadczonych przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz wypłatę 
środków z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 10% wydatków kwalifiko-
wanych poświadczonych przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.”

Inwestycje w gminie Libiąż  - rozmowa z wiceburmistrzem Jackiem Latko  
Jakie inwestycje są planowane w tym roku 
na terenie gminy?
Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie 
ze środków unijnych budowy Centrum Mia-
sta zlokalizowanego na osiedlu Flagówka, 
który obejmuje rynek o powierzchni - 0,40 
ha, gminny budynek użyteczności publicz-
nej, a nim instytucje służące mieszkańcom 
takie jak: Policja, Straż Miejska, OPS, LCK. 
Urząd Miejski oraz inne organizacje.
Ponadto powstaje już plan zagospodarowa-
nia przestrzennego powyższego obszaru, któ-
ry przewiduje zabudowę terenu o powierzchni 
7,13 ha, w tym, budynki zabudowy mieszka-
niowej, zielone podwórka, ogródki, krytą pły-
walnię z usługami rekreacyjno – sportowymi, 
usługami związanymi ze zdrowiem, rehabili-
tacją, odnową biologiczną. Poza tym hotel z 
zapleczem techniczno - administracyjnym i 
gastronomicznym oraz parkingi, garaże, halę 
sportowo – widowiskową, o cechach krytego 
boiska sportowego wraz z trybuną, zieleń z 
elementami małej architektury, budowę dro-
gi dojazdowej do obiektów zlokalizowanych 
w śródmieściu, drogi wewnętrzne, ścieżki 
rowerowe i ciągi piesze. Oczywiście obiekty 
zlokalizowane w tym planie zagospodarowa-
nia będę realizowane w latach późniejszych. 
Chyba, że znajdą się prywatni inwestorzy, co 
jest bardzo prawdopodobne. 
Czy są jeszcze inne zadania, które będą 
współfinansowane ze środków unijnych?

Z informacji, które posiadamy są zapewnione 
środki na budowę wiaduktu w Kroczymie-
chu  Prowadzimy rozmowy z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w sprawie modernizacji całej 
drogi 933 czyli ulic: Chrzanowskiej, Oświę-
cimskiej i Beskidzkie, która obejmowałaby 
budowę brakujących odcinków chodników, 
modernizację istniejących oraz wykonanie 
nakładki asfaltowej. Gmina partycypowała-
by  12 % kosztów wykonania chodników, a 
reszta to środki unijne i ZDW. Podobne roz-
mowy prowadzone są w sprawie drogi 780 
czyli ulic: Kościuszki i Krakowskiej.
Które ulice zostaną jeszcze zmodernizowa-
ne w 2007 r. ?
W tym roku zostanie zakończona budowa 
chodnika przy ul. Krakowskiej od ronda do 
ul. Sienkiewicza. 
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę 
zatoki przy ul. Beskidzkiej. Jest to zadanie 
dwuletnie. Gmina Libiąż pokrywa 50 % kosz-
tów inwestycji, a resztę Zarząd Dróg Woje-
wódzkich.. W ramach tego zadania zostaną 
wybudowane dwie zatoki autobusowe wraz z 
chodnikami. 
Kolejną znaczącą inwestycją jest przebudo-
wa skrzyżowania ulic: Rouvroy i Chrzanow-
skiej. 
Zadanie obejmuje wzmocnienie nakładki 
asfaltowej, dobudowę lewoskrętów na tych 
ulicach, budowę chodnika wzdłuż ul. Rouv-
roy do parkingu marketów oraz wykonanie 

kanałów pod ewentualną zabudowę świateł 
na tym skrzyżowaniu. Koszt realizacji tej in-
westycji zostanie pokryty w 40 % przez nas i 
w 60% przez firmę odpowiedzialną za budo-
wę marketów. 
Naturalnie na terenie całej gminy będą pro-
wadzone bieżące remonty dróg, które uległy 
zniszczeniu.
A jak wygląda sytuacja w sołectwach?
Na terenie sołectw, w ubiegłym roku rozpo-
częliśmy modernizację ośrodków rekreacyj-
no-sportowych chcemy aby, w tym roku prace 
były kontynuowane , ale ze względu na dużą 
skalę finansową przedsięwzięć są to zadania 
wieloletnie. Aktualnie są finalizowane rozmo-
wy z powiatem w sprawie zakończenia budo-
wy chodnika przy ul. Astronautów w Żarkach 
oraz wykonania projektu kontynuacji budowy 
chodnika w Gromcu. 
Jaka jest skala tegorocznych inwestycji na 
tle zadań realizowanych w ciągu ostatnich 
lat? 
Jest znacznie mniejsza, ponieważ musimy 
skupić  środki na wkład własny do pozyskania 
dotacji unijnych m.in.  na modernizację dróg 
i tak duże przedsięwzięcie, jakim jest budowa 
Centrum Miasta. Chodzi tu o duże pieniądze 
(ok. 25 mln. zł) więc warto się na tym zadaniu 
skoncentrować , bo jego efekt może zmienić 
oblicze Libiąża i przynieść pozytywne dla 
mieszkańców gminy skutki na wiele lat..   
    rozmawiała Agnieszka Kopacz
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Jubileusz Świetlicy Środowiskowej
Na uroczystość z okazji 10-lecia Świetlicy Środowiskowej, która odbyła się w piątek 9 lutego w libiąskiej bibliotece przybyli 
przedstawiciele władz miasta, jednostek samorządowych, współzałożyciele oraz absolwenci i podopieczni placówki. Spotkanie 
stało się okazją do podsumowania działalności świetlicy i przybliżenia kilku ważnych faktów z jej historii. Gratulacje z okazji 
jubileuszu, podziękowania za trud pracy i zaangażowanie złożył wszystkim pracownikom ośrodka burmistrz Tadeusz Arkit, któ-
ry wraz z wiceburmistrz Marią Siudą i przedstawicielami RM Haliną Ławczys i Andrzejem Olszowskim przekazał upominki dla 
dzieci w postaci sprzętu sportowego. Słowa wdzięczności padły również z ust absolwentów świetlicy - Dzięki takim miejscom 
jak to zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy sami, że są ludzie, którym nie jest obojętny nasz los – stwierdziła Anna Niemczyk.  
                                        AK

Rys historyczny Świetlica został otwarta 20 stycznia 1997 roku dzięki staraniom kierownika Artura Linczowskiego, dyrektora 
OPS i wsparciu władz miasta. Pierwsza siedziba placówki mieściła się w LCK. W maju 2001 r. została przeniesiona na ul. Górniczą, do bar-
dziej komfortowych pomieszczeń. W czerwcu 1999 r. powstała filia świetlicy w budynku parafialnym. Placówka jest finansowana pośrednio 
z gminy, a bezpośrednio z budżetu OPS jako jednostka wewnętrzna. Zajęcia, w których uczestniczy łącznie ponad 50 dzieci odbywają się 
codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 18.00. Dzięki wychowawcom, sponsorom oraz współpracy z Urzędem Miejskim 
organizowane są różnorodne zajęcia profilaktyczne, psychoedukacyjne, o charakterze wychowawczym, korekcyjno-kompensacyjne, dydak-
tyczne. Ponadto wychowankowie uczestniczą w licznych  wycieczkach, konkursach i zabawach okolicznościowych np. Dzień Dziecka, Bal 
Karnawałowy, Mikołajki. Od kilku lat grupa dzieci wyjeżdża na obozy profilaktyczne w góry, organizowane przez pełnomocnika burmistrza 
ds. profilaktyki i uzależnień. Podopieczni placówki również chętnie biorą udział w spotkaniach i konkursach świetlic środowiskowych z po-
wiatu chrzanowskiego, na których odnoszą wielkie sukcesy. W ciągu 10-letniego okresu działalności świetlica objęła pomocą około 300 dzieci 
z terenu całej gminy Libiąż.

Artur Linczowski 
ma 42 lata, żonę, 
dwie córki. Zanim 
poukładał swoje 
życie i został ku-
ratorem sądowym 
oraz kierownikiem 
świetlicy środowi-
skowej w Libiążu, 

przeszedł wiele złego. Jest przykładem na 
to, że wyrwanie się z marginesu i zna-
lezienie sobie miejsca w społeczeństwie 
jest możliwe, chociaż, jak sam podkre-
śla, to proces niezwykle trudny i bolesny. 
Dzieciństwo miał bardzo smutne. - Zaczęła 
wychowywać mnie ulica, a ja rozpaczliwie 
potrzebowałem opieki, dobrego słowa, 
czyjegoś zainteresowania. Niestety, nor-
malny świat był na mnie zamknięty. Jak 
każdy chłopiec w tym wieku potrzebowa-
łem akceptacji. Organa ścigania zaczęły 
traktować mnie jak podejrzanego, tylko z 
racji tego, że w kolizję z prawem popadali 
mój ojciec i brat. 
Nie bronił się już przed środowiskiem, 
w którym wyrastał. Zaczęły się występ-
ki, kradzieże, rozboje. W 1982 roku trafił 
do poprawczaka. - Byłem wtedy nastolat-
kiem, zacząłem się zastanawiać nad tym, 
jak by to było, gdybym spróbował zacząć 
żyć inaczej - mówi.  - Przyrzekłem sobie, 
że jeśli dostanę szansę od sądu i wyjdę na 
wolność, zrobię wszystko, by nie wrócić za 

kraty.
Spełnił przyrzeczenie. Dziewczyna, któ-
ra później została jego żoną pomogła mu 
zacząć normalne życie. W tym samym 
sądzie, który go skazał jako nieletniego, 
złożył wniosek o ustanowieniu go kurato-
rem sądowym oraz o stworzenie ośrodka 
kuratorskiego. W 1991 roku, po wielomie-
sięcznych staraniach dopiął celu.
Pobyt na Makowej, tak opisuje była pod-
opieczna: - Spędzałam tam dużo czasu, 
dostawałam bułkę, ciepłą herbatę, pod-
wieczorek, czego czasami w domu nie było. 
Pomagało mi to odpocząć i zapomnieć 
o rzeczywistości. Po trzech latach, kie-
dy okazało się, że placówka prowadzona 
społecznie jest potrzebna i spełnia swą 
rolę, Linczowski dostał etat w Libiąskim 
Centrum Kultury. Ośrodek kuratorski na 
Makowej istniał do 1997 roku, kiedy to 
został przekształcony w świetlicę środo-
wiskową, a A. Linczowski został jej kie-
rownikiem. - Trafiają do nas najczęściej 
dzieci z rodzin trudnych, patologicznych, 
zagrożone demoralizacją, ale nie zawsze, 
zdarzają się także pochodzące z rodzin nie 
dysfunkcyjnych, tylko po prostu biednych. 
W tej chwili, w świetlicy zatrudnionych jest 
5 wychowawców. Staramy się mieć kontakt 
nie tylko z dzieckiem, ale także z jego ro-
dziną, szkołą, aby pomóc w jak najlepszy 
sposób.  Organizujemy różnego rodzaju 
gry i zabawy, zajęcia gimnastyczne, spor-

towe, posiłki, wszystko to w miarę środków 
jakimi dysponujemy. Przede wszystkim jed-
nak dzieci dostają tu to, czego najbardziej 
im brakuje, czyli troskę, opiekę i ciepło. 
Chcielibyśmy pokazać dzieciom, coś do-
brego, żeby uwierzyły we własne siły, żeby 
nie powielały błędów swoich rodziców, 
żeby umiały rozwiązywać problemy – tłu-
maczy Artur Linczowski.
Była podopieczna wspomina: „ Pan Artur 
zawsze powtarzał, że nie wolno się podda-
wać i trzeba walczyć aż do końca, choć to 
czasem jest bardzo bolesne i bardzo trud-
ne.” 
Sam jest przykładem na to, że taka walka 
ma sens.                    MD

Wspólnie z A. Linczowskim od 
1991 r. przez kilka lat społecz-
nie opiekowali się najmłodszy-
mi Elżbieta i Anna Hoffman, 
Ewa Lipowska, Danuta Korycik 
i Piotr Skawiński. 

Aktualni pracownicy Świetlicy 
Środowiskowej w Libiążu: 

Izabela Gucik, Marzena Kopyć 
– Starzycka, Beata Wątor, Małgo-
rzata Cebula, Małgorzata Cebula (z 
domu Jagoda) oraz pedagog Barba-
ra Pabis.
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Co należy do głównych zadań OPS?
J.S -Przyznawanie i wypłata świadczeń 
społecznych, które dzielą się na: zada-
nia zlecone  i  własne. Zadania zlecone 
realizowane z dotacji celowych obejmu-
ją: wypłatę zasiłków stałych, opłacanie 
składek na ubezpieczenie zdrowotne 
(dla osób pobierających zasiłki stałe 

i pobierających niektóre świadczenia rodzinne), świadczenie 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, za-
liczek alimentacyjnych oraz postępowanie wobec dłużników 
alimentacyjnych. Natomiast w zakresie zadań własnych gminy 
udzielamy  pomocy w formie zasiłków pieniężnych (celowych i 
okresowych), pomocy rzeczowej,  usług opiekuńczych, zakupu 
posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach, zapewnienia 
schronienia dla osób bezdomnych, a także  pracy socjalnej, 
konsultacji i poradnictwa. Od stycznia 2006 roku wypłacamy 
także dodatki  mieszkaniowe. Należy również wspomnieć o 
Klubie Integracji Społecznej, który istnieje przy Ośrodku Po-
mocy Społecznej od lutego 2006 r.  W 2006 roku zmalała liczba 
rodzin korzystających z pomocy społecznej w ramach zadań 
własnych, głównie w formie zasiłków celowych. W porównaniu 
do 2005 roku ubyły 64 rodziny. 
Do kogo najczęściej kierowana jest pomoc?
J.S. - Najczęściej pomoc udzielana jest osobom bezrobotnym. 
W 2006 roku z powodu braku pracy wpłacono zasiłki okresowe 
dla 159 rodzin i zasiłki celowe dla 345 rodzin. Ponadto rodziny 
te korzystały z pomocy w naturze w formie: zakupu posiłków 
dla dzieci w szkołach i przedszkolach, zapewnienie miejsca i 
posiłku w Świetlicy Środowiskowej, paczek żywnościowych, 
talonów żywnościowych oraz korzystały z porad prawnika 
i psychologa. OPS na bieżąco współpracuje z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Chrzanowie: wskazuje osoby, które w 
pierwszej kolejności powinny otrzymać pracę w ramach robót 
publicznych, prac interwencyjnych, które należy skierować na 
staż lub przygotowanie zawodowe i kursy szkoleniowe. Poza 
tym pracownicy socjalni nawiązali kontakt z Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Krakowie, która w ramach swoich dzia-

łań udziela pomocy kobietom z województwa małopolskiego 
poprzez indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, spot-
kania grupowe, udział w szkoleniach, kursach i warsztatach, 
pomoc w znalezieniu pracy. 
W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej prowadzo-
ne są warsztaty terapeutyczne dla osób długotrwale bezrobot-
nych. Głównym zadaniem KIS jest reintegracja zawodowa i 
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obok 
wsparcia grupowego prowadzone jest poradnictwo indywidu-
alne z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. 
Jakie są efekty działań podejmowanych przez OPS?
J.S -Ustawowo zapisanym celem pomocy społecznej jest po-
dejmowanie  działań, które umożliwią osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Rodzaj i zakres 
pomocy każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych 
potrzeb rodziny i ma na celu ich zaspokojenie w niezbędnym 
zakresie. Nasze działania zmierzają do życiowego usamodziel-
nienia się osób i rodzin korzystających z pomocy, nie zawsze 
jednak jest to możliwe. Są rodziny, które systematycznie od kil-
ku lat korzystają z pomocy, bez której nie mogłyby funkcjono-
wać. Otrzymują pomoc finansową (na żywność, odzież, opłaty 
mieszkaniowe, opał, leki itp.), rzeczową, usługową. Otrzymu-
ją także pomoc w formie pracy socjalnej, konsultacji, porad-
nictwa, w efekcie której staramy się pomagać w załatwieniu 
najważniejszych dla rodziny spraw, jak np. uzyskanie pracy, 
zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń z ubezpieczenia społecz-
nego, orzeczenia stopnia niepełnosprawności, świadczeń ali-
mentacyjnych, podjęcie terapii itp. 
Są również rodziny, które na skutek jakiegoś zdarzenia losowe-
go, choroby, utraty pracy, przejściowo znalazły się w trudnej 
sytuacji. Rodziny takie wymagają krótkotrwałego wsparcia, 
które pozwala na poprawę sytuacji i ponowne zabezpieczanie 
swoich potrzeb we własnym zakresie.
Wymiernym efektem może być liczba rodzin, które w latach 
ubiegłych korzystały ze świadczeń, a w 2006 roku nie zwracały 
się o pomoc. Ponad 130 rodzin na skutek między innymi  po-
prawy sytuacji finansowej, rodzinnej, podjęcia pracy, uzyska-
nia świadczeń emerytalno-rentowych usamodzielniło się.   
   Rozmawiała: Agnieszka Kopacz

Działalność OPS w 2006 - rozmowa z dyrektor Józefą Skalniak

Działalność Bibliotek Libiąskiego Centrum Kultury 
W 2006 r. Biblioteki LCK, czyli Biblioteka Główna w Libiążu i filie w Żarkach, 
Gromcu i SP nr 2, obsłużyły 4.306 czytelników. Największą ich grupę stanowiły 
dzieci do lat 15 (1250 osób), a w dalszej kolejności czytelnicy w wieku od 25-44 
lat ( 1.128), od 16-19 lat (759), od 20-24 lat  (742),  od 45-60 lat (340) , powyżej 
60 roku (87). 
Według zajęcia najwięcej czytali uczniowie - 2.097 osób, studenci – 423, pra-
cownicy umysłowi -572, robotnicy -  489 ,  inni zatrudnieni - 42,   pozostali 
– 683. Łącznie Biblioteki LCK wypożyczały miesięcznie ok. 10.000 wolumi-
nów, a w całym 2006 r. 112.459 tytułów w tym; literatury pięknej dla dorosłych 
- 56.648  szt., literatury  pięknej dla dzieci i młodzieży 21.110 szt., literatury 
popularnonaukowej - 34.701 szt. W czytelniach udostępniono 6.395 woluminów 

dla 3.108 czytelników. Z internetu skorzystało łącznie - 4.716 osób. Wprowadzono 1.843 opisów do komputerowego katalogu 
BG. Zakupiono 1.217 książek na kwotę 25.049,76 zł w tym; ze środków  własnych - 331 szt. za kwotę :6.549,76 zł; z dotacji 
Ministerstwa.Kultury - 886 sztuk.za kwotę 18.500 zł. Czytelnicy przekazali 66 książek o wartości 447 zł.
W ramach upowszechniania czytelnictwa prowadzono konkursy, wystawy książek, informowano o przypadających rocznicach 
literackich oraz o zakupionych nowościach. Podczas ferii zimowych oraz wakacji prowadzone były cykliczne zajęcia literackie 
we wtorki i plastyczne w czwartki. Na zajęciach literackich czytano bajki, baśnie, rozwiązywano rebusy, krzyżówki,  opowia-
dano ciekawe wydarzenia z wakacji lub ferii. Na zajęciach plastycznych najmłodsi wykonywali prace w swoich ulubionych 
technikach. Brało w nich średnio udział 15 dzieci w wieku od  7 – 14 lat. Poza działalnością merytoryczną biblioteka prowadzi 
działalność gospodarczą taką jak usługi ksero, przyjmowanie ogłoszeń prasowych i sprzedaż książek. 
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Widziane z balkonu – FELIETON           

  Gotówkowy zawrót głowy

Ściana płaczu, powszechnie nazywa-
na bankomatem, kolejny raz przyjęła piel-
grzymki swoich wiernych miłośników. W 
zwykły piątek kolejka wielbicieli sięga tam 
„jedynie” do wiaty przystanku, ale w tygo-
dniu przedwalentynkowym kończący ko-
lejkę zakochany osobnik stał przy wiacie..., 
ale tej na Chrzanów. Zakorkowała się nieco 
obwodnica, ale jako że w imię miłości, to i 

kierowcy nie mieli pretensji posyłając, od czasu do cza-
su, znudzonym czekającym buziaki. 

I nie byłoby w tym obrazku nic dziwnego, gdyby 
nie fakt, że przecież należymy do ubogiego społeczeń-
stwa. Ciągle ktoś narzeka, jak to ciężko żyć, jak mało 
pieniędzy się zarabia i jakie ceny wysokie. Okazuje się, 
że takie społeczne żale, to tylko zasłona dymna przed 
złodziejami. Bo czy w obliczu takiej biedy, o jakiej mó-
wią malkontenci, najczęściej obleganym miejscem w 
gminie byłby wspomniany bankomat? Przecież nie dają 
tam kredytów, a tylko przechowują należące do miesz-
kańców „głowy” Jagiełły i Starego. Skąd ludzie mają tyle 
forsy? – chciałoby się zapytać. Statystyki kradzieży od lat 
na podobnym, leniwym poziomie, więc chyba jednak 
uczciwie się bogacą.

Skoro przeciętny libiąski Kowalski dysponuje tak 
pokaźnym kapitałem, to przestaje dziwić wysyp skle-
pów, jaki fundują naszej gminie sprytni przedsiębiorcy. 
Wchodzisz do nowego sklepu – tłoczno, wchodzisz do 
starego – tłoczno, nawet w „stonce” ciągle koszykami 
na kółkach nie poszalejesz bo... ciasno. Istna mania ku-
powania!

Żeby nie być gołosłownym sam przeprowadziłem 
sklepowe obserwacje obrzydliwie bogatych mieszkań-
ców gminy w ich codziennym rytuale wydawania bank-
notów. Na dzień swoich badań wybrałem przypadkową 
datę (środek miesiąca i środek tygodnia) - 14 lutego. Rze-
czywistość znacząco spotęgowała moje przypuszczenia, 
co do zasobności libiąskich portfeli. Żeby w zwyczajny 
dzień tak szastać forsą, to trzeba zarabiać krocie! Kwiatki 
w zimie kupować? Czekoladki i bombonierki najwytwor-
niejsze – jakby nie można było zwykłego batona za bilon 
spożyć. Serca jakieś rozmiarów puszystych, kubki grawe-
rowane i biżuteria błyszcząca – arystokracja pełną gębą 
i to w roboczą środę!

Na własne oczy widziałem tę rozpustę i niech mi 
nikt nie mówi, że kasy brakuje, bo gdyby jej rzeczywiście 
nie było, to byśmy do bankomatów chodzili w centrum 
Dublina, a do kina na górniczą w Libiążu, bo bilety tam 
najtańsze ze wszystkich okolicznych. Wypada się jednak 
cieszyć z tak dużego obrotu gotówki w gminie. Kto wie 
– może kiedyś Giełda Papierów Wartościowych noto-
wać będzie na Paderewskiego?

Dla tych natomiast nielicznych, co pieniędzy trzy-
mają się nad wyraz kurczowo i skrupulatnie liczą, ile 
ziemniaków kupują - mam dobrą wiadomość. Jeśli do-
brze przewertujecie rynek, to i dom za 6 tys. kupicie.

Dawid Chylaszek

W zabytkowym świecie...
Swoją działalność rozpoczął w 1990 roku od pracy ze zwy-
kłymi parkietami. Interesowała go jednak historia i dawna ar-

chitektura, dlatego zde-
cydował się na podyplo-
mowe studia na kierunku 
konserwacja zabytków. 
W ten sposób jego dzia-
łalność zaczęła dotyczyć 
renowacji i odtwarzania 
historycznych wzorów. 
Kazimierz Wronka, bo o 
nim mowa, ma na swoim 
koncie już kilka takich 
przedsięwzięć. Za dzie-
ło swojego życia uważa 
konfesjonały, które znaj-
dują się w kościele p.w. 
Przemienienia Pańskie-
go. - Ks. Proboszcz zlecił 
mi w 2004 roku zrobienie 
dwóch dębowych kon-
fesjonałów, na wzór już 

istniejących neogotyckich, autorstwa artysty Andrzeja Lenika 
z Krakowa. Byłem przestraszony ogromem pracy, ale udało się 
dotrzymać terminu. Najbardziej skomplikowane było odtworze-
nie wieży, niektóre prace wykonywaliśmy na miejscu, a co dało 
się zdemontować, zabierałem na warsztat – wspomina twórca. 
Obie repliki stoją dziś przy wejściach bocznych do kościoła. 
Nie jest to jednak jedyny wkład pana Wronki w wystrój wnę-
trza świątyni. - Wykonaliśmy także drzwi między przedsionkiem 
a nawą główną, wiatrołapy oraz konserwowaliśmy najstarszy 
zabytek w świątyni, czyli piąty konfesjonał (stojący przy filarze 
w prawej nawie bocznej – przyp. red.), który może liczyć na-
wet ok. 200 lat – kontynuuje nasz rozmówca. Wiąże się z tym 
ciekawa historia pewnego mieszkania w Krakowie, o którym 
opowiada pan Kazimierz. – Kiedy ekipa remontująca zaczęła 
niszczyć ściany, okazało się że widnieją tam cenne malowid-
ła datowane na 1832 rok. Wykładowca, z którym miałem do 
czynienia na studiach badał akurat pochodzenie znaleziska i 
w ten sposób ja trafiłem do tego pomieszczenia. Wspólnie ze 
współpracownikami odtwarzaliśmy tam 60m2 posadzki i drzwi 
przez około 2 miesiące. W kolejnych latach były prace m.in. 
w: Pałacu Donnesmarcków w Brynku (sala czytelni), Zespole 
Pałacowym Izbicko (sala baletowa i konferencyjna), kościele 
neobarokowym w Chełmku (konfesjonały, ołtarz z ambonką). 
Bohater artykułu ciągle dokształca się w dziedzinie architek-
tury i historii wertując liczne publikacje. Jak mówi, tradycje 
architektoniczne kontynuuje po przodkach. – Mój pradziadek 
(zm. 1908r.) był Mistrzem Budowlanym w Pałacu Księżnej 
Ogińskiej, natomiast brat dziadka także zajmował się budow-
nictwem. Zapytany o własne inwencje w pracy nad rekonstruk-
cją zabytków mówi, że nad każdym takim projektem czuwa 
konserwator zabytków i zależnie od tego jak szeroka zachowa-
ła się dokumentacja na temat danego zabytku, z taką precyzją 
on sprawuje kontrolę nad wykonaniem. – W tej pracy przede 
wszystkim trzeba czuć historię. To duża sprawa dla mnie, na-
śladować wielkich twórców – podsumowuje Kazimierz Wron-
ka. Kto wie, być może kiedyś inni będą go naśladować...     
      Diego



Kurier Libiąski nr 19 2007 9

- WIEŚCI SZKOLNE -

Co mówią o… Walentynkach?
Gabrysia Głąb
W Walentynki daje 
się mamie rożne 
kartki i takie ser-
duszka z napisami. 
Tacie też można je 
dać. 
A czyje to święto?

Mh… chyba mamy i taty. Nie wiem 
zresztą.

Asia Bartosik
To taki dzień, że się 
komuś coś daje.
A co można poda-
rować swojej sym-
patii?
Misie, kwiatki…
A kartki walentyn-

kowe?
Też i można w nich napisać, że się ko-
goś kocha.

Weronika Krajnik
Jak jeszcze można 
sprawić przyjem-
ność najbliższym 
w Dniu Zakocha-
nych?
Można kogoś po-
całować, przytulić, 

albo na przykład wziąć ślub. 
A czy masz już swoją sympatię?
Tak, lubię Michałka.

Milenka Bałazy
To czas zakocha-
nych,
Czyli np. kogo?

 Tych, którzy chcą 
powiedzieć sobie, 
że się kochają ,a 
nie wiedzą jak to 

zrobić i dlatego piszą to w kartkach. 

Wojtuś Grudziń-
ski
A ja nie wiem czy 
dostanę kartę.
A może dostałeś w 
ubiegłym roku ?
Tak… dostałem i 
sam przeczytałem, 

bo umiem czytać, ale dokładnie nie pa-
miętam, od kogo ona była.
A ty podarujesz komuś Walentynkę?
Tak Wiktorii, ale nie teraz, bo idzie już 
do domu.

(Przedszkolaków PS nr 4 pytała Ag-
nieszka Kopacz)

W Gimnazjum nr 2 w Dzień Zakochanych 
odbyło się przedstawienie na wzór telewi-
zyjnej ”Randki w ciemno” przygotowane 
przez uczniów klasy I b wraz z opiekunem 
panią Elżbietą Kierońską. Poza tym Samo-
rząd Uczniowski w ramach akcji „Na po-
moc bezdomnym zwierzakom” zorganizował 
kiermasz walentynkowy, na którym można 
było kupić kartkę, zawiesić serduszko dla 

sympatii na dużym szkolnym sercu lub zamówić dedykację. Cały dochód z kierma-
szu zostanie przekazany na zakup karmy dla zwierząt ze schroniska w Oświęcimiu. 
W najbardziej romantyczne święto w roku Sa-
morząd Uczniowski SP nr 3 z opiekunem Danutą 
Korycik przygotował wiele atrakcji. Klasom 1-3 
przedstawiono bajkę o tym, jak królewicz szukał 
żony. Dla starszych przygotowano program arty-
styczny, konkurs piosenek zawierających słowa 
„miłość” i „kocham” oraz konkurs na najpięk-
niejsze walentynkowe serce. Odbyła się także 
„Dyskoteka pod Serduszkiem”.

Szkolne walentynki

Zabawy karnawałowe

W tłusty czwartek 15.02.2007 w przedszkolu 
samorządowym w Żarkach się wielki bal karna-
wałowy. Wszyscy uczestnicy balu wraz z opie-
kunami wystąpili w ciekawych i kolorowych 
strojach. Podczas zabawy dzieci brały udział w 
różnych konkursach i każdy w nagrodę otrzy-
mał słodki poczęstunek.

W ZSP w Gromcu odbył się bal przebierań-
ców dla uczniów klas I-VI. Dzieci bawiły się 
wyśmienicie biorąc udział w licznych konkur-
sach m.in. na najciekawszy kostium. Jednak 
największym zainteresowaniem cieszył się 
taniec w parach z balonami. 

W przedszkolu nr 4 zabawa karnawałowa od-
była się 7 lutego br. Dzieci przebrały się za 
rozmaite postacie bajkowe, ale panie wycho-
wawczynie również zadbały o barwne stroje. 
Radości i emocji nie zabrakło nikomu.

W SP nr 4 około 150 dzieci bawiło się na holu 
szkolnym. Były tańce, wspólne śpiewy i cieka-
we konkursy z nagrodami. Bawiono się w wy-
myślnych przebraniach...

W SP nr 2 bal karnawałowy odbył się 15 lutego. 
Dzieci wzięły udział w licznych konkursach i zaba-
wach organizowanych przez wodzireja. Zwycięscy 
zostali nagrodzeni słodyczami zakupionymi przez 
Radę Rodziców. Nie zabrakło również walentynko-
wych życzeń i dedykacji. Rodzice uczestników za-
dbali o zimne napoje i poczęstunek.
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Ryś
produkcja: Polska  2007
gatunek: Komedia, czas 
trwania: 143 min. wiek>12 
lat Gramy: Od 16.03. do 
20.03.  godz. 1900. Cena bi-
letu: 10 zł

Eragon
produkcja: USA, GB  
2006, gatunek: fantasy, 
przygodowy, familijny-
czas trwania: 104 min.
wiek>12 lat Gramy: Od 
23.03. do 25.03.  godz. 

1900. Cena biletu: 10 zł

Konkurs Biletomania! Wygraj 20 dar-
mowych wejściówek na dowolne filmy 
oraz nagrody rzeczowe!! Szczegóły w 
kasie Ale! Kino oraz na plakatach. 

- KURIER LIBIĄSKI -

Podsumowanie ferii z LCK

Apocalypto
produkcja: USA  2006
gatunek: Dramat, Przygo-
dowy, czas trwania: 139 
min. wiek>18 lat. Gramy: 
Od 23.02. do 25.02.  godz. 
1900 Cena biletu: 10 zł

Borat
produkcja: USA  2006 
gatunek: Komedia, czas 
trwania: 84 min., wiek>15 
lat Gramy: Od 02.03. do 
04.03.  godz. 1900. Cena 
biletu: 10 zł

Dlaczego nie
produkcja: Polska  2007
gatunek: Komedia roman-
tyczna, czas trwania: 94 
min, .wiek>12 lat. Gramy: 
Od 09.03. do 11.03.  godz. 

1900. Cena biletu: 10 zł

Ogłoszenia drobne:
Żaluzje, rolety -  032-6271347, 
604271347

Przegrywanie VHS i Hi8 na DVD za 15 
zł! 600773167, 0-32 6271070

Zajęcia świetlicowe w Żarkach Bal w Kosówkach Zimowe podwórko w Gromcu

Halowy turniej piłkarski Wycieczka do Teatru lalek
Zimowe podwórko 
(Os. Kopalniane)

Zimowe podwórko 
(Plac Słoneczny)

Komputerowy Turniej 
IV Skoczni Bal przebierańców w Gromcu

LCK dla zakochanych
Romantyczny seans słu-
żący utrwalaniu miłości 
przygotowano z okazji 
dnia św. Walentego. Za-
kochani zanim obejrze-
li „Taniec zmysłów”, 
wzięli udział w quizie o 
tematyce filmowej. Pary, 

które prawidłowo dopasowały podpowiedzi 
do tytułów filmów, wzięły udział w loso-
waniu kosmetyków „Oriflame” ufundowa-
nych przez Krystynę Kawałek i karnetów 
do zrealizowania w salonie kosmetycznym 
„Dorota” i salonie fryzjerskim „Venus”. 
Zwycięzcami okazali się Marzena i Adam 
Smalec, Katarzyna Gut i Mariusz Dziedzic 
(otrzymali kosmetyki), a także Katarzyna 
Bochenek i Konrad Kirker, Katarzyna Jeż 
i Grzegorz Lamparski oraz Małgorzata Pta-
sińska i Krystian Wilczak (karnety).   PS
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Karnawał w Żarkach
Do białego rana bawiono się na zabawie w 
Domu Kultury w Żarkach. Zorganizowanej 
27 stycznia przez Libiąskie Centrum Kultury 
imprezie towarzyszyło wiele atrakcji. Pań-
stwo Miziołkowie w strojach dzieci szkolnych 
zwyciężyli w konkursie najatrakcyjniej ubra-
nej pary. Odbyły się też konkursy wokalne i 
skoków na skakance, a także występ zespołu 
„Abba”, w który wcielili się Marlena Janicka 
Amelia Gut, Dawid Paliwoda, i Marek Dwornik. Ze względu na zainte-

resowanie karnawałowe spotkania w Żarkach będą odbywać się corocznie.      PS

Obsesja lat 70’
W najbarwniejszy okres XX wieku 
przenieśli się 10 lutego uczestnicy wie-
czoru w libiąskim klubie „Obsesja”, 
słynącym przede wszystkim z muzyki 
dla ambitniejszych słuchaczy. W cha-
rakterystycznych dla tamtego okresu 
koszulach, spodniach dzwonach, butach 
na koturnach, okularach „lenonkach”, 
uczesaniach a nawet perukach bawiono 
się m.in. przy utworach The Doors, Janis 
Joplin, Led Zepelin oraz Pink Floyd. PS

Zabawa bez mężczyzn
Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy Pracowników PKW S.A. ZG „Jani-
na” w Libiążu na czele z Marią Bochenek 
oraz Związek Zawodowy NSSZ „Solidar-
ność” pod przewodnictwem Teresy Czu-
bały po raz siódmy w historii zorganizo-
wały „Comber Babski”. Na tę imprezę od-
bywającą się na wzór górniczych karczm 
piwnych wstęp mają tylko i wyłącznie 

kobiety. Rokrocznie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku wzięło 
w niej udział 240 pracownic PKW S.A. na czele z wiceprezes ds. ekonomiczno-finan-
sowych Teresą Rajcą-Bisztygą. Do zabawy włączyły się wiceburmistrz Maria Siuda, 
a także żony prezesów koncernu, dyrektorów ZG „Janina” oraz burmistrzów Libiąża. 
– W 2000 roku w odpowiedzi na męskie karczmy górnicze wpadłyśmy na pomysł zor-
ganizowania imprezy dla pań. W „Janinie” pracuje około 300 kobiet więc nigdy nie 
było problemów z frekwencją. Comber to znakomita  zabawa na którą składają się 
śpiewy, tańce i kon-
kursy. Przy okazji 
nie odmawiamy so-
bie odrobiny piwa 
– podsumowała 
Maria Bochenek. 

Doroczne spotkania gwarków
Obyczajem braci górniczej są doroczne spotkania na popularnych karczmach piwnych, gdzie 
przy kuflu ze złotym trunkiem dowcipom, śpiewom i tańcom nie ma końca. W tym roku w ZG 
Janina odbyły się imprezy dla kadr i dwie karczmy zorganizowane przez Związki Zawodo-
we. Mające już 11-letnią historię spotkania związkowe chętnie odwiedzają zaproszeni goście 
w osobach władz PKW S.A., dyrektorów kopalń ZG Janina i ZG Sobieski, władz Libiąża, 
przedstawicieli Starostwa, Jednostki Wojskowej w Libiążu, a także lotników z zaprzyjaźnio-
nej eskadry „Biało – czerwone Iskry” z Dęblina. Tradycją karczm piwnych są pożegnania 
odchodzących na emeryturę górników.                  PS

Karaoke Retro Party 

Już po raz szósty „Młodzi De-
mokraci” wraz z Libiąskim 
Centrum Kultury zorganizo-
wali Karaoke Retro Party. Bli-
sko 250 osób bawiło się w Cafe 
„Nata” przy rytmach starych, 
ale niezapomnianych polskich 
przebojów. Gości bawił zespół 
„Bajka” z Piekar Śląskich. – 
Dochód ze sprzedaży wejśció-
wek jak zwykle przeznaczymy 
na cele dobroczynne - mówi 
Bartłomiej Gębala jeden z or-
ganizatorów imprezy. 
      AK
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Szachownica dla młodych
Dzieci i młodzież do lat 16 wzięły udział 
w Turnieju Szachowym, rozegranym 
27 stycznia w Libiąskim Centrum Kul-
tury. Potyczki na szachownicy toczono 
w systemie każdy z każdym. Komplet 
zwycięstw zapewnił turniejowy tryumf 
Adrianowi Kędrze, drugie miejsce zajął 
Norbert Szyjka, a trzecie Wojciech Ka-
sperek.             Slavka

Kierunek: Hiszpania
18-letni Paweł Budniak, utalentowany wychowanek 
Janiny Libiąż, wyjechał do Hiszpanii, gdzie będzie 
grał przez najbliższe pół roku. Występujący jesienią w 
Śląskiej Lidze Juniorów w barwach SMS Bielsko Bia-
ła piłkarz, został wypożyczony do drużyny wicelidera 
Segunda Division (II ligi hiszpańskiej) Realu Murcia, 
gdzie będzie występował w drużynie juniorów. Paweł 
Budniak gra na pozycji pomocnika. Pierwsze piłkarskie 
kroki stawiał jako zawodnik Janiny Libiąż, potem grał 

w Pasjonacie Dankowice, a ostatnio w zespole Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 
Bielsku Białej, której jest uczniem. Po wyjeździe przyjmie indywidualny tok nauki. 
Zagraniczne wypożyczenie Pawła zostało zrealizowane z pomocą menadżera Ry-
szarda Szustera. Najpierw był styczniowy wyjazd na 10-dniowe testy wraz z dwoma 
innymi rówieśnikami. Działacze hiszpańskiego klubu zdecydowali się wypożyczyć 
tylko piłkarza mieszkającego w Libiążu, który będzie teraz występował w drużynie 
juniorów. Będzie to z pewnością mocy akcent nabierającej tempa kariery piłkarskiej 
libiążanina.           Diego

Piłkarska szkółka Z inicjatywy piłkarza GKS Janina Jakuba Korby w 
październiku ubiegłego roku w libiąskim klubie powstała szkółka piłkarska. Trenują 
w niej najmłodsi adepci piłki nożnej z roczników 1996-99. Treningi dwóch grup, 
wyselekcjonowanych ze względu na piłkarskie umiejętności, prowadzone są wspólnie 
przez inicjatora i Huberta Szumniaka. Te zajęcia to przede wszystkim zabawy z piłką. 
– Pracujemy głównie nad techniką i podstawowymi elementami taktycznymi. Staramy 
się nie ograniczać tylko i wyłącznie do samych treningów, ale także rozmawiamy z 
chłopcami na bieżąco zwracając uwagę na popełniane przez nich błędy. – stwierdza 
J. Korba. Tak łatwiej będzie wychować piłkarskie talenty. Jednym z nich może być 
Benjamin Łuczak. – Cała moja rodzina gra w piłkę nożną, a ja chodzę na treningi bo 
bardzo lubię grać. Chciałbym być w przyszłości piłkarzem i występować na pozycji 
pomocnika. – podsumował ośmioletni Benjamin.                                          Slavka

Mistrzostwa PKW
Zwycięstwem drużyny G II z ZG Sobieski zakończył się rozegrany 10 lutego 
w Libiążu halowy turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa Zarządu PKW S.A., 
zorganizowany przez Związki Zawodowe i Fundację Ochrony Zdrowia ZG Janina. 
Wchodzące w skład koncernu kopalnie wystawiły w rozgrywkach po 4 reprezentacje 
oddziałowe. W każdym z ćwierćfinałów zmierzyły się drużyny z „Sobieskiego” i 
„Janiny”. Honor libiąskiej kopalni uratowała ekipa GPP, która w finale musiała 
uznać wyższość reprezentantów „Sobieskiego”. Podczas turnieju rozegrano także 
towarzyskie spotkanie pomiędzy Szkołami Górniczymi z Libiąża i Jaworzna.  PS

LCK Futsal Liga
W libiąskiej hali spor-
towej zapoczątkowała  
rozgrywki LCK Futsal 
Liga. W rozgrywkach or-

ganizowanych przez Libiąskie Centrum 
Kultury uczestniczy 10 drużyn, które 
grają systemem każdy z każdym. Za-
wody odbywają się przez 10 kolejnych 
niedziel, z czego w ostatnią (1 kwietnia) 
rozegrana zostanie faza play-off, do któ-
rej awansują 4 najlepsze ekipy. 
(Aktualne wyniki, statystyki i ciekawostki 

ligowe na stronie www.lck.libiaz.pl)

Tabela po IV kolejkach:

Dragon Ball

Czołówka klasyfikacji strzelców:
12 – Pactwa (Saform), 7 – Pawlik (BP 
Piekarnia Siuda), 5 – Chłopek (Orły).
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Podsumowanie rundy młodzieżowców
Niedawno na łamach Kuriera podsumowaliśmy pierwszą rundę rozgrywek piłkarskich i siatkarskich 
drużyn seniorskich. W tym wydaniu przedstawiamy tabele i komentarze trenerów na półmetku (piłkarze) 
i na finiszu (siatkarze) rozgrywek grup młodzieżowych.

Juniorzy starsi (roczniki od 1988 
do 1990)

Andrzej Kos (trener GKS „Janina” Li-
biąż): Nasza dobra pozycja wynika z 
dużej pracy, jaką wkładamy w zajęcia. 
Trenujemy 5 razy w tygodniu, w kadrze 
jest 23 zawodników, wśród których kilku 
(Widlarz, Szyjka, Mrózek) tworzy także 
kadrę pierwszej drużyny seniorskiej.. 
Zimą mamy zajęcia w hali, ale i niedługo 
rozpoczniemy w terenie. W rundzie re-
wanżowej będziemy walczyć o awans do 
Okręgowej Ligi Juniorów (awansuje tam 
tylko zwycięzca ligi – przyp. Diego). 

Andrzej Pactwa (trener Nadwiślanina 
Gromiec): Mieliśmy bardzo dobry po-
czątek rozgrywek, ale pod koniec rundy 
jesiennej trzech podstawowych zawodni-
ków wyjechało za granicę, a dwóch było 
kontuzjowanych. Jestem jednak bardzo 
zadowolony z postawy wszystkich chło-
paków. W rundzie rewanżowej naszym 
celem jest wygranie wszystkich meczy, 
bowiem aż 10 z 11 gramy u siebie. Nie 
patrzymy w tabele, a staramy się tak 
prowadzić drużynę, by młodzi zawodnicy 
stopniowo wchodzili do pierwszej druży-
ny. W tym sezonie występy w seniorach 
zaliczyli już Budek i Gawor. 

Juniorzy młodsi (rocznik 1990)
Bogusław Gucik  (trener LKS Żarki): Na-
sza kadra liczy 25 osób. 8-9 zawodników 
tworzy trzon drużyny, jeden z nich, Łu-
kasz Horawa, jest także w kadrze pierw-
szego zespołu seniorów. Drużyna cieszy 
się dużym zainteresowaniem rodziców, 
dobrze współpracujemy także ze szkołą. 
Przed klubem stoi jednak organizacyjny 
dylemat, bo niektórzy z chłopców skoń-
czą za pół roku wiek juniora młodszego, 
a że nie mamy juniorów starszych, mu-
sieliby przejść od razu do dorosłej pił-

ki. Możliwe zatem są przekształcenia w 
kategoriach wiekowych naszego klubu. 
Przez najbliższy okres będziemy spoty-
kać się w sali gimnastycznej, a w marcu 
wrócimy do zajęć pod gołym niebem.

Trampkarze starsi: grupa chrzanow-
sko-olkuska (roczniki 1992 i 1993)

Paweł Przebinda (trener GKS „Janina” 
Libiąż): Na pewno nowa liga, w jakiej 
znalazła się drużyna jest większym wy-
zwaniem. Wśród zawodników jest kilku 
wyróżniających się zapałem i umie-
jętnościami. Od września na treningi 
uczęszcza mniej osób, średnio po 12-14. 
W meczach minionej rundy lepiej szło 
nam u siebie, gdzie zgromadziliśmy wię-
cej punktów niż na wyjazdach.

Trampkarze starsi (roczniki 1992 i 
1993)

Michał Bisaga (trener LKS Żarki): Tre-
nuje 35 chłopaków, wśród których kil-
kunastu stanowi kadrę meczową. Mamy 
też grupę 8-9latków, którzy dopiero za-
czynają przygodę z piłką nożną. W tej 
rundzie nie zaznaliśmy porażki, więc na-
szym celem jest zdobycie także na koniec 
sezonu pierwszego miejsca. Po feriach 
rozpoczniemy zajęcia w sali gimnastycz-
nej w Żarkach i hali w Libiążu. 

Bartłomiej Kosowski (trener Nadwiśla-
nina Gromiec): Nasza drużyna to mie-
szanka kilku roczników. Trenują chłopcy 
od 4 klasy szkoły podstawowej do 2 klasy 
gimnazjum, w tym 5 zawodników z Libią-
ża, których na treningi dowożą rodzice. 

W sezonie trenujemy 3 razy na tydzień, 
a teraz w okresie zimowym 2 razy w ty-
godniu na sali w Gromcu. Zależnie od 
pogody przeniesiemy się na boisko – naj-
prawdopodobniej na początku marca.

Trampkarze młodsi: grupa chrzanow-
sko-olkuska (rocznik 1994 i młodsi)

Jakub Korba (trener GKS „Janina” Li-
biąż): Jeszcze zbyt krótko prowadzę 
drużynę, żeby wyciągać daleko idące 
wnioski. Na pewno wśród 15 chłopaków 
będących w drużynie jest kilka „diamen-
tów”, które można „oszlifować” i wy-
prowadzić na dobrych piłkarzy. W klubie 
są też dwie grupy najmłodszych adeptów 
piłkarstwa, czyli „Szkółki” i tych właśnie 
chłopców chciałbym w kolejnej rundzie 
powoli wprowadzać do drużyny. 

Siatkówka
Juniorzy starsi GKS „Janina” zajęli w tym 
sezonie 3 miejsce (na 5 drużyn) ulegając 
ekipom Andrychowa i Kęt. Komentuje 
trener Mateusz Drabik: - Chłopcy zagrali 
dobry sezon. W naszej kadrze dominują 
zawodnicy, którzy powinni grać jeszcze 
w juniorach młodszych(nawet 15-latko-
wie). Jednak liczymy, że w kolejnym se-
zonie, już bardziej doświadczeni i oswo-
jeni w starszym towarzystwie – osiągną 
jeszcze lepsze wyniki. Obecnie normal-
nie trenujemy, powoli dopasowując na-
sze zajęcia do siatkówki plażowej, która 
jest naszą alternatywą w przerwach mię-
dzy sezonami halowymi.             Diego
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Art Talent 2006
Jubileuszowy tort, profesjo-
nalnie przygotowana impreza i 
zacierająca się granica między 
profesjonalizmem, a amator-
stwem w sztuce były główny-
mi akcentami X Konkursu Art 
– Talent. 

Organizowany nieprzerwanie 
od 1997 roku przez Libiąskie Centrum 
Kultury wspólnie z działającym tu Ama-
torskim Ruchem Artystycznym „Kanon” 
adresowany jest do młodzieży w wieku 
od 14 do 26 lat służy rozwijaniu wraż-
liwości artystycznej młodych artystów 
nieprofesjonalnych z naszego regionu, 
ich promocji, wymianie doświadczeń 
oraz konfrontacji upodobań i artystycz-
nego sposobu pojmowania świata. – Tak 
naprawdę wszystko zaczęło się w 1996 
roku wraz z powstaniem grupy „Kanon” 
dla młodzieży do 13 lat. Już rok później 
dorobiła się ona znacznego dorobku i 
dlatego postanowiliśmy go zaprezento-
wać w formie konkursu o charakterze lo-
kalnym. – wyjaśnia Małgorzata Hołow-
nia, instruktor LCK i pomysłodawczyni 
imprezy. – W kolejnych latach Art – Ta-
lent poszerzył krąg uczestników o powiat 
chrzanowski, poprzez regiony małopol-
ski i śląski, aż do miana przeglądu ogól-
nopolskiego. 

Tegoroczna, jubileuszowa edy-
cja odbywająca się pod honorowym pa-
tronatem Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie, Małopolskie-
go Kuratora Oświaty i Burmistrza Libiąża 
przedstawiła dorobek rekordowej liczby 
82 młodych twórców. Uroczystego ot-
warcia wystawy i ogłoszenia laureatów 
dokonano 10 lutego w LCK, a imprezę 
uświetniły występy zespołu muzyczne-
go „Without the name’ i grupy tanecznej 
„Szalone małolaty” z Brzeszcz. – Wysoki 
poziom, nieskażonych profesjonalizmem 
prac, które skutecznie sprawiają, że sztu-
kę profesjonalną i nieprofesjonalna za-
czyna dzielić coraz cieńsza nić. – podsu-
mował wystawę przewodniczący komisji 
profesor Józef Murzyn z Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, dla którego wizy-
ta w Libiążu była okazją do wspomnień, 
bowiem właśnie tutaj jako młody artysta 
wystawiał swoje prace. Komisja konkur-
sowa pod jego przewodnictwem, w któ-
rej zasiadali jeszcze Leszek Tworzydło 
– artysta fotografik, Klemens Hołownia 
– adiunkt Muzeum Auschwitz-Birke-

nau w Oświęcimiu i Jan Funek - artysta 
plastyk , w dziedzinie fotografii zdecy-
dowała o przyznaniu II nagrody Wero-
nice Ptak za zdjęcie „Wieża Eifla” oraz 
wyróżnienia dla Przemysława Stankie-
wicza. W kategorii plastyka malarstwo, 
rysunek, grafika, rzeźba i inne techniki 
jurorzy przyznali po 3 równorzędne na-
grody. Pierwsze miejsca zdobyli Mag-
dalena Kozar za „Kompozycję z mebli”, 
Michał Grudziński za obraz „Inspiracje” 
i Karolina Saganiak za „Spacer”. Drugie 
równorzędne przyznano Justynie Wój-
cickiej za obraz „Manipulacja”, Mar-
cie Żyłkce za „Śpiącą” i Alicji Werner 
za „Kota”. Wyróżnienia regulaminowe 
otrzymali Izabella Norys „Kosmiczny 
akt”, Ewelina Proszek -„Martwa natura” 
i Marcelina Gajda. 

Od 3 lat w libiąskim konkursie 
biorą udział prace tegorocznej laureatki 
Magdaleny Kozar. – O konkursie dowie-
działam się 2 lata temu w Centrum Kul-
tury i Sztuki w Lesznie i postanowiłam 
wziąć w nim udział osobiście. Libiąż jest 
jednym z najdalszych miejsc, w których 
prezentuje swoje prace. Z całą stanow-
czością jest to jednak najlepiej zorga-
nizowana impreza artystyczna w jakiej 
brałam udział. – podsumowała trzykrot-
na uczestniczka konkursu, uczennica LO 
w Lesznie. 

Każda z dziesięciu edycji pre-
zentowała dzieła Marty Żyłki. Libią-
żanka, która jest laureatką z roku 1999 
i wielokrotnie wyróżnianą uczestniczką 
konkursu, maluje od czasu wstąpienia do 
grupy Kanon, a oprócz malarstwa zajmu-
je się także haftem artystycznym. – Naj-
bardziej lubię tworzyć pejzaże i martwa 
naturę. Obraz „Śpiąca” powstał z uwagi 
na imponującą mi kolorystykę malarstwą 
olejnego.   Slavka

LCK oraz ARA „Kanon” składa-
ją serdeczne podziękowania spon-
sorom: Bogusław Lelito z Libiąża, 
Krystyna i Andrzej Kawałkowie z 
Libiąża, Jerzy i Andrzej Kozieł z Li-
biąża, Maciej Henryk Dwornik z Li-
biąża, Piotr Ciuła z Libiąża, Krystyna 
Chechelska i Michał Łatka z Chrza-
nowa, Andrzej Olszowski z Libiąża, 
Anetta Zimny z Libiąża, Krystyna i 
Leszek Sałaszewscy z Libiąża, Bar-
bara i Ryszard Miziołek z Libiąż, Ste-
fan Dziwak z Gromca oraz Starostwu 
Powiatowemu w Chrzanowie. 

Libiąskie Centrum Kultury i 
Studio Tańca „Flash” 

zapraszają osoby dorosłe 
na zajęcia 

„Klubu Miłośników Tańca” 

W programie nauka tańca to-
warzyskiego, dyskotekowego 

oraz rock&roll’a. 

Spotkanie organizacyjne i za-
pisy w piątek 2 marca o godz. 
19:00 w Sali Baletowej LCK. 
Bezpłatne zajęcia odbywać się 
będą w środy i piątki o godz. 
19:00. Obowiązywać będzie 

obuwie zamienne i strój spor-
towy. 

Zajęcia poprowadzi instruktor 
tańca Jacek Kremer. Szczegó-

łowe informacje pod nr tel. 
0-606-345-503.
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„Sakralna architektura drewniana” 
Dzieła 31 artystów Stowarzyszenia Twórców Kultury Małopolski Zachodniej „Pasja” z siedzibą w Ketach pre-
zentowała wystawa otwarta 27 stycznia w Libiąskim Centrum Kultury. Można było zobaczyć obrazy, zdjęcia, 
makiety cerkwi rosyjskich i kompozycje kwiatowe. - Chcieliśmy w naszych dziełach artystycznie ocalić ginącą 
architekturę sakralną. Okazało się, że wielu z nas ma w swoich zbiorach prace w tej tematyce. Udało nam 
się zebrać ponad 100 eksponatów, więc postanowiliśmy je wystawić. – wyjaśnia Stanisław Sikor, kurator eks-
pozycji, a także założyciel stowarzyszenia,  które obejmuje swoim zakresem działania obszar Oświęcimia, 
Kęt, Andrychowa, Wadowic, Suchej Beskidzkiej, Chrzanowa, Libiąża i Chełmka zrzesza artystów wielu pasji 
twórczych. Zajmuje się ona organizacją wystaw, koncertów i spotkań artystycznych, a także wydawaniem 
katalogów i tomików poetyckich.           PS

Bal przebierańców w LCK (17.02)


