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MAJÓWKI W GMINIE

PATRIOTYCZNE ŚWIĘTA



Majowy patriotyzm
Msza Święta w intencji ojczyzny w kościele pw. św. Barbary z udziałem władz samorządowych, służb mundurowych,
reprezentantów organizacji społecznych, delegacji placówek oświatowych i mieszkańców rozpoczęła gminne obchody święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość kontynuowano okolicznościowym złożeniem kwiatów przy
pomniku Tadeusza Kościuszki, a miłym zakończeniem patriotycznego świętowania był majowy piknik przy Libiąskim
Centrum Kultury. 												
PS

Pomnik Poległych przy ul. 1 Maja i Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym były miejscami
uczczenia 62 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Tradycyjnie obchody zakończyło okolicznościowe
spotkanie z kombatantami w Muzeum Regionalnym im. Olgi Cygankiewicz.
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- WIEŚCI Z GMINY -

Absolutorium dla Burmistrza

Rada Miejska w Libiążu na sesji 30 kwietnia br. udzieliła burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu gminy w roku
2006. Sprawozdanie budżetowe
wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami przeszły wcześniej
pozytywnie wnikliwe analizy
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład Orzekający
Kolegium RIO w Krakowie bez zastrzeżeń stwierdził
zgodność przedłożonych przez burmistrza Libiąża sprawozdań z przepisami i zasadami wykonywania budżetu
przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Również pozytywną opinię wydała Komisja
Rewizyjna RM, która oprócz analizy sprawozdania brała
pod uwagę m.in. wyniki kontroli realizacji uchwał RM,
procedur zamówień publicznych oraz działalności jednostek gminnych i pełnomocników burmistrza. Pozytywnie
oceniono pozyskanie w 2006 r. środków zewnętrznych :
z funduszy strukturalnych – 4.947.765 zł, z budżetu państwa – 695.748 zł, kredyt na prefinansowanie w kwocie
4.955, 210 zł, co pozwoliło na realizację zadania Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Rouvroy.
Wykonanie tego zadania bez jakichkolwiek uchybień
potwierdziła też Kontrola Małopolskiego Urzędu Woje-

wódzkiego w Krakowie.
Po uchwaleniu absolutorium przez radnych Burmistrz
Tadeusz Arkit podziękował za dobrą i owocną współpracę Radzie Miejskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego
i jednostek gminy, których wspólny wysiłek na rzecz
rozwoju Libiąża przynosi tak dobre efekty, odczuwalne
przez wszystkich mieszkańców.

-

-

Dochody budżetu gminy w 2006 r. na planowaną kwotę 40.357.075 zł wykonano w wysokości
41.188.998,25 zł (tj. 102 %)
Wydatki budżetowe na planowaną kwotę
46.824.607 zł wykonano w wysokości 45.801.560,
71 zł (tj. 98%)
Wynik finansowy 2006 roku wyraża się wolnymi
środkami w kwocie 1.836.970,37 zł
W trakcie roku 2006 odnotowano znaczny spadek
zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w
porównaniu do r. 2005 (kwota ok. 93.000 zł) co
wynika z aktywnego ściągania zaległości podatkowych tam, gdzie organem podatkowym jest
burmistrz
Rok 2006 – wg, stanu na dzień 31. XII. 2006 r.zamknięto w gminie Libiąż bez wymagalnych zobowiązań.

Wymiany dowodów
Urząd Miejski przypomina o obowiązku
wymiany książeczkowych dowodów osobistych - Ich ważność
upływa 31 grudnia
2007 r. Okres oczekiwania na dowód osobisty, obecnie ustawowo wynoszący 30 dni, z uwagi na dużą ilość przyjmowanych wniosków o wymianę dowodów osobistych, pod koniec roku 2007 może
się znacznie wydłużyć. Dlatego też prosimy o nieodkładanie tego obowiązku
na koniec roku.
Niedokonanie wymiany dowodu osobistego do końca 2007 r. uniemożliwi obywatelom w 2008 r. załatwianie wszelkich spraw urzędowych i bankowych.

		
		

Wybory w Żarkach
Dwóch kandydatów ubiega
się o urząd sołtysa w Żarkach.
Są nimi obecni radni Tadeusz
Bogacz – aktualny sołtys i
Antoni Skupień – prezes spółki
pastwiskowej. Wybory odbędą
się 3 czerwca. Jedyny punkt
wyborczy zlokalizowany będzie
w Domu Kultury w Żarkach
przy ul. Klubowej, czynny w
godzinach od 8:00 do 18:00. W
dniu wyborów obowiązywać
będzie cisza wyborcza. Bliższe
informacje na temat wyborów
można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Libiążu pod nr tel.
627-13-11 wew. 116.

Z okazji Dnia Matki

składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia, samych radosnych dni oraz zadowolenia ze swoich
pociech!
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- WIEŚCI Z GMINY Podsumowanie Dnia Ziemi

W Przedszkolach nr 1 i nr 2 zorganizowano wielkie sprzątanie, dzieci z
wszystkich grup wzięły udział w zajęciach praktycznych w ogrodzie, gdzie
sadziły krzewy i drzewka oraz sprzątały teren wokół przedszkola.
Ponadto w PS nr 1 przedszkolaki przygotowały plakaty na miedzowy konkurs
plastyczny zorganizowany pod hasłem: „KOCHAMY NASZĄ ZIEMIĘ” A w
PS nr 2 odbył się quiz przyrodniczy pt. „Znam przyrodę”.
Liczne konkursy m. in. na najciekawszy plakat, hasło ekologiczne bądź
fantazyjne akwarium to niespodzianki, które przygotowano w Szkole
Podstawowej nr 2. Tegoroczne obchody Święta Ziemi odbył się tam pod hasłem
„Ziemia Odzyskana”. W finałowej części imprezy nagrodzono najlepsze
prace. Następnie wszyscy obejrzeli spektakl Pt. „W królestwie surowca
wtórnego” w wykonaniu uczniów kl. IIb. A później pięknie przystrojeni w
kolorowe czapeczki i wyposażeni w hasła ekologiczne oraz zielone baloniki,
uczniowie wraz z opiekunami udali się w barwnym korowodzie na przemarsz
ulicami miasta, wzbudzając żywe zainteresowanie mieszkańców.
Święto Ziemi uczczono również w Zespole Szkół w Żarkach. Odbył m.in.
konkurs na zbiórkę surowców wtórnych, konkurs plastyczny i na najciekawszy
transparent z hasłem ekologicznym.
Obchody Tygodnia ziemi stały się też pretekstem do zorganizowania
23 kwietnia w Zespole Szkół w Libiążu III edycji Gminnego Konkursu
Ekologicznego „Eko-Test”. Konkurs pt. „Ochron środowiska jako wyzwanie
współczesnego człowieka”, adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych
oraz średnich gminy Libiąż. Celem akcji było m.in. upowszechnienie wiedzy
o ochronie środowiska i zagrożeniach związanych z działalnością człowieka.

Nowe miejsca pracy

Projekt zakończony

W pobliżu targowiska przy ul.
Rouvroy dobiega
końca
budowa
hipermarketów
Intermarche i Bricomarche. Pierwszy z nich będzie
związany z branżą spożywczą i zajmie powierzchnię około
940 m2, a drugi „Dom i Ogród” - ok. 990 m2. Ich otwarcie planowane jest w lipcu. Nabór na 27 stanowisk do Bricomarche
został już przeprowadzony w połowie maja przez Powiatowy
Urząd Pracy w Chrzanowie. Mieszkańcy gminy Libiąż mieli
pierwszeństwo w procesie rekrutacji. - Z 87 zaproszonych na
rozmowę osób, zgłosiło się 77. Nie udało się nam wyłonić całego personelu. Nadal poszukujemy chętnych do pracy w magazynie z uprawnieniami na obsługę wózków widłowych – mówi
Danuta Liszka – inspektor PUP. Następny nabór na ok. 30
stanowisk tym razem do hipermarketu z branżą spożywczą odbędzie się na początku czerwca. 			
AK

Burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit wystosował do prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismo wraz z projektem
programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de
minimis. Możliwość zainicjowania prac nad tym projektem na lata
2007-2013 dała Komisja Europejska, przyjmując 15 grudnia 2006
r. stosowne rozporządzenie, regulujące zasady udzielania pomocy.
Projekt programu zakłada zwolnienie od podatku od nieruchomości
na okres 1 roku przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji na
terenie Gminy Libiąż lub uruchamiających działalność gospodarczą
na nieruchomości. Warunkami koniecznymi do uzyskania zwolnienia
będą:
Zrealizowanie nowej inwestycji polegającej na budowie,
nadbudowie lub rozbudowie obiektów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, albo na zakupie
przedsiębiorstwa lub jego części,
Dokonanie zmiany sposobu użytkowania o zakresie prac
wymagającym pozwolenia na budowę,
Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na
nieruchomości, która nie była zajęta na taką działalność w
ciągu ostatniego roku.
Prezes UOKiK-u, ma możliwość w ciągu 14 dni wnieść zastrzeżenia
do przedłożonego projektu. Po upływie tego terminu Burmistrz
Libiąża przedłoży projekt uchwały Radzie Miejskiej.

W wieku 84 lat zmarł Stanisław Pawela - libiąski pisarz
i kronikarz. Z wykształcenia technik energetyk. Od 1956
roku pracował w kopalni „Janina” jako sztygar elektryk.
Znany libiąski działacz społeczny chętnie wspierał działalność gminnych organizacji i placówek oświatowych.
Niestrudzony kronikarz - był źródłem wiedzy o historii
naszej „małej ojczyzny” a najważniejsze jej wątki utrwalał
w monograficznych opracowaniach, które stanowią cenną
zawartość zbiorów gminnej biblioteki.
							
AK
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- WIEŚCI Z GMINY Sakrament chrześcijańskiej dojrzałości

Młodzież Parafii pw. św. Barbary w Libiążu przyjęła 17
maja Sakrament
Ducha Świętego. Szafarzem
Bierzmowania
udzielonego 84
osobom był biskup pomocniczy Józef Guzdek, pełniący także funkcję rektora
Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. 				
PS

Profilaktyczna troska

Uczniowie z libiąskich szkół uczestniczyli w majowych spotkaniach teatralnych zorganizowanym przez pełnomocnika burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Jerzego
Sabudę. W ramach cyklu odbyły się
trzy spektakle pt.,,Krupówki nocą” dla
szkół średnich, „ Nadmorskim okiem”(
szkoły podstawowe) „Szkolna Fala” (gimnazjaliści) w wykonaniu aktorów
z Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego w Krakowie. Tematyka
przedstawień dotyczyła problemów, z którymi często nie radzi sobie współczesna młodzież: przemoc, uzależnienia, złe towarzystwo itp. - Spotkania
miały charakter edukacyjno- profilaktyczny, a ich celem było pokazanie
sposobu radzenia sobie z różnymi zagrożeniami – mówi J. Sabuda.
AK

Matury w Libiążu

W libiąskim Zespole Szkół i KSW do matury przystąpiło łącznie 230 uczniów. Część
pisemna nowej matury rozpoczęła się w piątek 4 maja, trwała do 23 maja. Równolegle
do niej trwała sesja ustnych egzaminów, która zakończyła się 31 maja. W pierwszym
dniu młodzież zmagała się z obowiązkowym językiem polskim. Od 7 maja rozpoczęły
się pisemne egzaminy z wybranego języka obcego i dodatkowych przedmiotów. W ZS
ponad 90% absolwentów zdecydowało się pisać z języka angielskiego (195 osoby), język
niemiecki był drugim najchętniej zdawanym przedmiotem, a po nim język francuski.
Po raz pierwszy w historii szkoły na maturze pisemnej pojawił się język włoski, który
zdawała jedna osoba. W KSW język angielski wybrał każdy z 18 maturzystów.
W tym roku oprócz języka obcego uczniowie musieli zdawać obowiązkowo jeden dodatkowy przedmiot na poziomie
podstawowym lub rozszerzony. A dodatkowo mogli wybrać jeszcze jeden, dwa lub trzy przedmioty (inne niż wybrane jako
obowiązkowe) w tym języki obce. W KSW spora część osób zdawała historię (7), po niej geografię (6), biologię (3), matematykę
(3), chemię (2), Wos (2) i informatykę (1). W ZS największą grupę stanowili piszący z geografii (127 osób), w następnej
kolejności z matematyki (36), Wos-u (31), biologii (30) i historii (24). Chemia (6) i fizyka (7) podobnie jak w drugiej libiąskiej
szkole średniej nie cieszyły się dużym powodzeniem. 							
AK

Wybory ławników

Wydział SO bez pani Jolanty

W terminie do 30 czerwca 2007 r. Rada Miejska w Libiążu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
w Chrzanowie. Ławnikiem może być wybrany ten, kto posiada
obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest
zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej rok, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny, ze względu na stan
zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej
wykształcenie średnie. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania
kandydatów na ławników są prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców, inne organizacje
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem
partii politycznych, obywatele w liczbie co najmniej 25, mający
czynne prawo wyborcze, zamieszkujący stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na
karcie zgłoszenia. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek
załączyć: 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie, że nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie karne, zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w
Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, 31-547 Kraków, Przy Rondzie 7,
posługując się odpowiednim formularzem (pobierana jest opłata
w wysokości: 50 zł).

Z dniem 1 czerwca
2007 r. przechodzi
na emeryturę Jolanta
Dobrowolska - wieloletnia Kierowniczka Wydziału Spraw
Obywatelskich
Urzędu
Miejskiego w Libiążu. Z 38
letniego stażu pracy
przeszło 22 lata (od
1985 r.) przepracowała w Urzędzie
Miejskim w Libiążu.
Swoją karierę urzędnika rozpoczęła w UM w Chełmku,
gdzie przechodząc kolejne szczeble awansu zawodowego
przez 11 lat poznawała specyfikę pracy m.in. w wydziale
ewidencji ludności oraz Urzędzie Stanu Cywilnego. - Pracę w Urzędzie w Libiążu wspominam bardzo miło. Sprawy
obywatelskie stały się częścią mojego życia. Najbardziej
lubiłam zajmować się sprawami wojskowymi. Współpraca
z obecnymi przedstawicielami libiąskiego samorządu układała się bardzo dobrze za co im serdecznie dziękuję – wspomina J. Dobrowolska. Wieloletnia kierowniczka wydziału
SO libiąskiego magistratu zamierza czynnie odpoczywać.
Wakacyjny czas spędzi na wycieczkach rowerowych i pieszych w okolicach swojego rodzinnego domu na pojezierzu
kaszubskim.
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- KURIER LIBIĄSKI Nowy Dyrektor Techniczny ZG Janina
Nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczugo „Janina” PKW SA.
Funkcję tę 16 kwietnia objął Witold Kasperkiewicz - absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie – Wydział Górniczy na kierunku Górnictwo i Geologia. Ukończył również studia podyplomowe
na Uniwersytecie Śląskim - wydział Prawa i Administracji w zakresie problemów prawnych górnictwa
oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej – Wydział Górniczy w zakresie zarządzania w górnictwie.
Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku pracując kolejno w KWK Janina, ZGE Janina, ZGE Sobieski
Jaworzno III i ZG Janina. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w ruchu zakładu górniczego
do kierownika działu robót górniczych włącznie.

Delegacja ROP w PKW

Południowy Koncern Węglowy SA odwiedzili członkowie Rady Ochrony
Pracy. Delegacja składała się z parlamentarzystów, liderów związkowych,
przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Gospodarki. Goście
wysłuchali prezentacji prezesa PKE Jana Kurpa i prezesa PKW
Andrzeja Szymkiewicza. Następnie kilkudziesięcioosobowa grupa
udała się do Zakładu Górniczego „Sobieski”, aby osobiście poznać
warunki pracy w górnictwie. Członkowie ROP z uznaniem wyrażali się o
dobrych relacjach pracodawcy z pracownikami panujących od lat w PKE
i PKW, chwalili także poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Pierwszy rok z „Socratesem”

Troje nauczycieli libiąskiego Zespołu Szkół - Beata Czarnik, Agnieszka Król
oraz koordynator programu Wanda Jarczyk gościło na początku maja we włoskim
Palermo. Wizyta dotyczyła realizacji projektu „Strategie Wsparcia i Pracy
Zespołowej” w ramach programu Socrates - Comenius, nad którym ZS pracuje
wraz ze szkołami ze Szwecji, Norwegii, Estonii, Belgii, Niemiec i Włoch. Socrates - Comenius to dla naszej szkoły interesujące doświadczenie, do którego
przygotowania rozpoczęliśmy już w zeszłym roku. Poważne potraktowanie
wymagań Programu zaowocowało przyznaniem naszej szkole grantu ze środków
finansowych Unii Europejskiej, a tym samym formalnym przyjęciem do grona jego
uczestników. Specjalnie powołana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Komisja Selekcyjna, zaakceptowała stworzony przez naszą międzynarodową grupę
roboczą projekt, a wizyta w Palermo to kolejny etap jego realizacji – wyjaśnia
W. Jarczyk. - Zadania projektu skupiają się wokół wypracowania metod pomocy
uczniom z problemami szkolnymi, społecznymi i emocjonalnymi. Liczymy, że
współpraca na tym polu z różnorodnymi szkołami przyniesie cenne i ciekawe
rezultaty oraz przerodzi się w stałe międzynarodowe współdziałanie. Obecnie
chcemy jak najlepiej wykorzystać szansę, którą naszej szkole i środowisku daje
Socrates Comenius. Program ten pozwala na wymianę praktycznych doświadczeń a jego ogromną zaletą jest możliwość
nawiązania przyjaźni między europejskimi szkołami. - podsumowała koordynator programu.

Goście z Corciano

Urząd Miejski w Libiążu
odwiedziła
47
osobowa
grupa uczniów, dyrektorów
i nauczycieli z ośmiu szkół
z Corciano we Włoszech
pod przewodnictwem pana
Stefano Gabrielli. W spotkaniu
uczestniczyła także delegacja
z Zespołu Szkół w Libiążu.
Wiceburmistrz Maria Siuda
przedstawiła gościom naszą gminie. Ciekawostką, zauważoną przez uczniów
ZS był fakt, iż w trakcie trwania spotkania jeden kolega z ich szkoły zdawał
egzamin maturalny z języka włoskiego - był to pierwszy taki egzamin z tego
języka w historii Zespołu Szkół. 					


Ogłoszenia drobne:
- Nagrania na kasetach wideo tracą jakość! Przegrywanie z VHS
i kaset Hi8 na DVD! Tanio! Tel.
600773167, 032 6271070
- Sprzedam DVD z Divx czytające
polską czcionkę txt! 600773167
- Dochodzenie odszkodowań w
imieniu poszkodowanego, bez zaliczek, płatne po odzyskaniu odszkodowania – Firma „Hexa”, tel. 502
540 357, e-mail: odszkodowanie@
poczta.onet.eu
- Pożyczka w minutę pod zastaw złota sprzętu TV, samochodu, mieszkania. Libiąż – Przychodnia, pokój 17
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- KURIER LIBIĄSKI -

„Leśni gospodarze”

Co mówią o... Dniu Dziecka

Koło myśliwskie „Daniel” działające na terenie Libiąża i Chełmka
istnieje już od 55 lat.
Organizacja zrzesza 22
członków i gospodaruje w dwóch obwodach
polno-leśnych o łącznej
powierzchni ok. 3000
ha. Na terenie dzierżawionych obwodów koło
ma ok. 20 paśników, 20
ambon wolno stojących
oraz domek myśliwski.
Zarząd stanowią obecPolowanie na Syberii w miejscowości Ułan- Ude nie: prezes – Jan Frączek,
łowczy – Adam Rokita , skarbnik –Artur Piekarczyk , sekretarz- Jan Trybuś.
W łowisku (obszar polowań podległy „Danielowi”) występują: jeleń przechodni, sarna, dzik, kaczka, łoś przechodni. Ponadto można spotkać zające, bażanty, kuropatwy,
lisy. Teren myśliwski zamieszkuje również zwierzyna niełowna jak bóbr i wszelkiego rodzaju ptactwo m.in. jastrzębie, myszołowy itp.
- Ciekawostką jest obecność w libiąskich lasach jenota. Ssak należący do rodziny
psowatych wraz z lisem i wilkiem prawdopodobnie przywędrował do nas z dalekiego
wschodu – mówi Maciej Dwornik myśliwy i członek koła.
Jenot jest jednym z najokazalszych trofeów p. Dwornika wraz z niedźwiedziem upolowanym na Syberii. Libiąscy myśliwi polowali m.in. na terenie Czech, Grenlandii, Syberii i wielu innych krajów. Raz w roku organizowane jest walne zebranie,
na którym ustala się liczbę polowań
zbiorowych. Średnio jest ich ok. 20
rocznie, ale oprócz nich odbywają się
polowania indywidualne.
- Koło łowieckie można porównać do
takiego domowego gospodarstwa –
trzeba zaorać, zasiać, nakarmić zwierzęta i dopiero wtedy można zbierać
„plony”. Polowania nie mogą odbywać się bezprawnie. Myśliwy idąc do
lasu musi wpisać do książki rejestrującej pobyt w łowisku ilość upolowanej zwierzyny oraz każdy oddany
odstrzał, nawet niecelny i oczywiście
musi zapłacić za tuszę – tłumaczy M. 55- lecie koła „Daniel” w libiąskim klubie
„Pikawa”.
Dwornik. 		
AK

Julia Horawa
- W „Dzień
Dziecka” można się świetnie
bawić. W tamtym roku jak
miałam 5 lat
koleżanki mojej mamy dały mi ciasteczka i różne
słodycze. A od mamy dostałam malowidła… takie prawdziwe.

Maturalna dekada
Dziesiąta rocznica egzaminu
dojrzałości
była okazją do spotkania
maturzystów
klasy „gemini” Liceum Ogólnokształcącego KSW. Absolwenci
szkoły z roku 1997 w
towarzystwie wychowawczyni Krystyny
Majcher wspominali
wspólne szkolne dzieje i poznawali swoje
obecne losy.
PS
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Klaudia Gregoryczyk
- Można się też
kąpać,
łowić
ryby, albo np.
zorganizować
konkurs rysowania.
Mikołaj Karaszkiewicz
- Ja też się kąpałem w basenie… A mój
kuzyn dostał
czterokołowca
ze światłami i
kluczykami jak w prawdziwym samochodzie.
Magda
Zaczyk
Ja
dostałam
lalkę „ chou
chou” co płacze i zasypia.
A czym różni
się Dzień Dziecka np. od Dnia Matki i innych podobnych świąt? Wyróżnia się tym, że nie
trzeba mówić wierszyków.
Mateusz Janiszewski
Ja w Dzień
Dziecka będę
się bawił, grał
na
komputerze….
A co jeszcze
można robić w święto wszystkich dzieci? Nie wiem … iść na spacer?
Z sześciolatkami z Przedszkola w Żarkach
rozmawiała Agnieszka Kopacz



- KURIER LIBIĄSKI Rozstrzygnięcie Wiosennego Konkursu Poetyckiego o nagrodę „Złotego Żonkila”, wystawa rzeźby i koncert muzyki kameralnej złożyły się na tradycyjne spotkanie artystyczne
w LCK.
Imprezę rozpoczęto otwarciem wernisażu ekspozycji o tematyce sakralnej. Na konkurs poezji wpłynęły prace nawet z tak odległych zakątków Polski jak Olsztyn czy Turek. Komisja
Konkursowa w składzie: Antoni Buchała – przewodniczący, Bernarda Mędela i Bożena Kikla
postanowiła uhonorować nagrodą „Złotego Żonkila” Edytę Wysocką z Miastka. Drugą nagrodę
przyznano Lechowi Lamentowi z Turka, a trzecią libiążance Barbarze Chrząszcz. - Nagrodzone wiersze podejmowały tematykę samopoznania, kontemplacji i poznania świata. Uwagę
zwróciło publicystyczne zacięcie jednego z autorów.
Jest to poezja
konkretu, przeżycia
emocjonalnego, raczej nie pojęć abstrakcyjnych i idei; jest jednocześnie delikatna i zmysłowa, plastyczna i ulotna. Wiersze emanują dojrzałością warsztatową, oszczędnością słowa, celnym skrótem metaforycznym i sprawnymi
rymami - w tych nielicznych tekstach, które rymy zawierają. Na podkreślenie
i gorące gratulacje zasługuje wielka kultura słowa reprezentowana przez
uczestników oraz literacka wrażliwość – argumentowali werdykt jurorzy.
Ponadto wyróżniono najmłodszą uczestniczkę konkursu Agnieszkę Gut. Wiersze piszę od roku, a poezją fascynuje się od 2 lat. – wyjaśnia A. Gut.
Wernisaż rzeźbiarski był potwierdzeniem talentów twórców Amatorskiego
Ruchu Artystycznego „Kanon”: Józefa Gawła, Ryszarda Gondka, Andrzeja Łapuszka i Ryszarda Miziołka, a uwieńczeniem spotkania było wykonanie dzieł znakomitych kompozytorów muzyki klasycznej przez duet Anna Kumanek
– fortepian i Jakub Pałącarz – skrzypce. 							
PS

Wieczór trzech sztuk

„Na ostro”

Rajd pokoleń

Fani mocniejszego brzmienia licznie odwiedzili 4
maja salę widowiskową Libiąskiego Centrum Kultury, gdzie koncert zagrały dwa miejscowe zespoły, ćwiczące na co dzień w LCK. Zarówno rockowy
repertuar grupy Hellfire, jak i metalowe brzmienie
Wersetu przypadło do gustu uczestnikom. 		
						
PS

Już po raz piąty w Żarkach odbył się rowerowy „Rajd trzech
pokoleń” zorganizowany przez LCK oraz Stowarzyszenie
Emerytów Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń” . W imprezie
wzięło udział 15 rodzin. Pierwsze miejsce zdobyli Piegzikowie
, drugie rodzina Drużbików, trzecie Jurczykowie, czwarte
Drzymałowie, piątą pozycję wywalczyli Zębalowie, a szóstą
Głowaczowie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody
ufundowane przez burmistrza Libiaża. 		
AK
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- KURIER LIBIĄSKI Strażacy świętowali

Tegoroczne obchody święta patrona strażaków Floriana Ochotnicze Straże Pożarne gminy Libiąż rozpoczęły na Rynku w Chrzanowie, gdzie uczczono Jubileusz 135 – lecia Chrzanowskiej Straży Pożarnej połączony z 15 – leciem powołania Państwowej
Straży Pożarnej. Gminne świętowanie na festynie przy remizie OSP Libiąż Wielki rozpoczęli najmłodsi udziałem w zabawach
przygotowanych przez LCK. Dzieci rywalizowały w konkursie plastycznym przedstawiającym straż w akcjach pożarniczych
oraz w zmaganiach sprawnościowych z użyciem strażackiego ekwipunku. Dorośli po uhonorowaniu strażackich zasług wspólnie
biesiadowali i uczestniczyli w zabawie tanecznej. 								
PS

Majowe zabawy

Ponad 50 osób uczestniczyło w Wesołym Podwórku organizowanym 4 maja przez LCK przy świetlicy w Gromcu. Przygotowano
zabawy sprawnościowe i konkursy z nagrodami. W konkurencji
rzutów do celu najlepsi byli Przemek Bebak, Tomasz Księżarczyk
i Paulina Zając. W grze w ringo w parach wygrali Patrycja Szyjka i
Karina Majcherek przed duetem Natalia Chormańska - Arleta Sznajderowska.
Popularnym hula-hopem
najlepiej kręcili Damian i
Paulina Prasakowie, wraz
z Klaudią Grabowską.
Podbijanie piłki najlepiej
wychodziło Krzysztofowi
Kaczmarczykowi, Justynie Księżarczyk i Klaudii Sowie. W wyścigach samochodzików tryumfowała Patrycja Szyjka, drugie miejsce zajął Beniamin Ryska, a trzecie Tomasz Księżarczyk. Majówkę w Gromcu zakończyła zabawa poszukiwania ukrytych
zabawek, których szczęśliwymi zwycięzcami okazali się Paulina Prasak i Beata Bernaś. 								
Diego

Żarecki weekend...

W wolne od pracy pierwsze dni maja dla mieszkańców Żarek
LCK przygotowało wiele atrakcji. Pierwszą z nich były pokazowe
zawody siłaczy, którzy rywalizowali w konkurencjach wyciskania sztangi leżąc, unoszenia sztangi na biceps, spaceru farmera,
martwego ciągu, przerzucania opony na czas oraz przeciągania
strażackiego „Żuka” należącego do OSP Żarki. Odbył się także
siłowy konkurs wyciskania sztangi dla amatorów, zakończony
zwycięstwem Adama Latko. Imprezie towarzyszyły konkursy i
zabawy z nagrodami ufundowanymi przez market „Sąsiad”. Nie
zabrakło także występów artystycznych w wykonaniu sekcji wokalno-instrumentalnej „LCK Band” i miejscowego kabaretu „I
co dalej”. Zakończeniem majówki była zabawa taneczna z zespołem „Alados”. 				
Slavka
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- WIEŚCI SZKOLNE -

Konkurs „wyszehradzki”
Na zorganizowany przez Gimnazjum nr 2 konkurs nt. krajów Grupy Wyszehradzkiej przybył Konsul Republiki Czeskiej.
Impreza odbyła się 11 maja br. w LCK i uczestniczyły w niej wszystkie gimnazja z naszej gminy. Uczniowie Gimnazjum
nr 2 przybliżyli zgromadzonym gościom kulturę, tradycję i historię Czech. Zaprezentowali „polkę” taniec ludowy oraz
okolicznościowy utwór w stylu rap, ujmujący najważniejsze fakty historyczne tego kraju. Oryginalna prezentacja została
nagrodzona gromkimi brawami. Gimnazjum nr 1 przygotowało równie pomysłowy pokaz, w którym zaprezentowano
węgierskie obyczaje, walory turystyczne i gościnność mieszkańców tego kraju w myśl przysłowia „Polak, Węgier dwa
bratanki i do szabli i do szklanki”. Natomiast Gimnazjum ZS w Żarkach pomysłowo zobrazowało polskie realia z okresu
PRL oraz współczesny wizerunek naszej ojczyzny. Uczniowie z Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
przedstawili ciekawostki historyczne, legendy oraz bogactwa turystyczne Słowacji. Po części artystycznej wszyscy goście
zostali zaproszenie na degustację kulinarną. Każda drużyna przygotowała 2 charakterystyczne dla danego kraju potrawy.
Był: „Tort Dobosza”, leczo, chłodnik (Węgry), zapiekana z czerstwych bułek, „utopenec” (Czechy), chleb ze smalcem, kiszony ogórek, gorący kubek (Polska), pieczony ser, „parówki utopinki”, „halusky” (Słowacja). W konkursie wiedzy wzięły udział 4 osoby z każdej szkoły wyłonione podczas etapu szkolnego. Największą ilość poprawnych odpowiedzi udzielili
reprezentanci Gimnazjum nr 2, a tuż za nimi uczniowie Gimnazjum nr 1. III miejsce w tej konkurencji zajęło Gimnazjum
z ZS w Żarkach i IV Gimnazjum KSW. Po podliczeniu punktów za wszystkie konSponsorzy konkursu:
kurencje jury w składzie: Josef Byrtus - Konsul Generalny Czech, wizytator Ewa
Urząd Miejski w Libiążu
Baran, wiceburmistrz Maria Siuda, Ewa Kowalska – dyrektor Gimnazjum nr 1,
Konsul Generalny
Agnieszka Zabawa – dyrektor Gimnazjum nr 2 oraz Aneta Gwóźdź - kierownik
Republiki Czeskiej
Działu Merytorycznego LCK I miejsce przyznało uczniom Gimnazjum nr 2, II
miejsce zajęło Gimnazjum nr 1, III - Gimnazjum z ZS w Żarkach i IV - Gimnazjum Firma „Radkarser” sp. z o.o. materiały
KSW. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali upominki w po- budowlane z siedzibą w Oświęcimiu
Piotr Ciuła
staci książek i słodyczy oraz wartościowe nagrody od Konsula Czech. Największą
„Tkanina”
Kazimiera Jedynak
niespodzianką jest nagroda główna – wycieczka za granicę ufundowana przez burRada Rodziców Gimnazjum nr 2
mistrza Libiąża, na którą pojadą zdobywcy dwóch pierwszych miejsc.
AK

Konsul Josef Byrtus w towarzystwie
uczennic oraz dyrektor Gimnazjum nr 2

Roztańczone przedszkolaki

Tegoroczny przegląd form tanecznych w wykonaniu przedszkolaków odbył się 25 kwietnia br. w LCK. Organizatorem
było Przedszkole Samorządowe nr 2 w Libiążu. Zaprezentowano różne formy tańca nowoczesnego i musicalu. Dzieci
z PS nr 2 wykonały „Taniec
hiszpański” (6 – latki, pod opieką Katarzyny Łysik oraz Danuty Godek), „Zabawę zajączków”
(5 - latki - Mariola Baca , Marzena Swruk), tańce nowoczesne
„Lody”(6 latki – Elżbieta Drabik) i „Smerfowanie” (5-latki, Małgorzata Gregorczyk) oraz „Deszczowy taniec” (6- latki – Barbara
Dela). PS nr 1 reprezentowała grupa straszaków w tańcu „Weo,
weo” pod opieką Haliny Jagody i Katarzyny Długosz. Natomiast
6 -latki z PS nr 4 zatańczyły w rytm piosenki „ Ciułała” – ( Mariola Latko, Krystyna Pawłowska) oraz „ Holly Doly” ( Krystyna Sasor). Publiczność zachwycił wysoki poziom przedstawień.
Wszystkie występujące dzieci otrzymały nagrody i pamiątkowe
dyplomy. 		
		
AK
10
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- WIEŚCI SZKOLNE „Kraina nimf” nagrodzona

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu
zdobyli wyróżnienie I stopnia w przeglądzie Form
Teatralnych IX Powiatowego Festiwalu Kultur Młodzieży Szkolnej. W konkursie wzięły udział klasa III
b oraz III c pod opieką nauczycielek: Anny Bębenek i
Leokadii Rzechowskiej. Przedstawienie reprezentantów libiąskiej SP 3 pt. „Kraina Nimf” zostało zakwalifikowane do Małopolskiego Festiwalu „Bandurka”,
który odbędzie się w Nowym Sączu.

Pożegnanie klas trzecich
Zakończenie roku szkolnego maturzystów w libiąskim Zespole Szkół odbyło
się 27 kwietnia. Dwunastu absolwentów
otrzymało dyplomy i gratulacje za bardzo dobre wyniki w nauce. Słowa uznania skierowano także do rodziców najlepszych absolwentów. Ponadto wyróżniono grono uczniów, którzy wykazali
się działalnością w Radzie Uczniowskiej,
brali udział w konkursach pozaszkolnych
oraz zawodach sportowych.
AK

V Rajd „Wzgórzami Libiąża”

Trasa ekologicznej wędrówki wiodła przez Górę, Lipie, Obieżową, Wysoką po
Wzgórza Jaworek. Na mecie uczniowie zmierzyli się w konkurencjach sprawnościowych, gdzie ocenie podlegała ilość uczestników, rozwiązane zadania, przyniesiony na start eko-ludek i fraszki o wiośnie ułożone na trasie. I miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa nr 2, II miejsce klasa 1 e z Gimnazjum nr 1, III miejsce Szkoła
Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. W rajdzie wzięło udział 9 drużyn
z libiąskich gimnazjów oraz SP2 i SP4 – w sumie ponad 200 uczestników. Rajd
został zorganizowany przez 30 uczniów z Gimnazjum nr 2 pod kierownictwem
nauczycielek Ilony Lech, Anny Hoffmann i Romualdy Skiby.

„Od przedszkola do Opola”

Po raz 5 Przedszkole Samorządowe nr 4 w Libiążu zorganizowało Konkurs Piosenki Dziecięcej pt. ”Przyroda wokół nas”.
W imprezie wzięły udział dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Trzy
czołowe miejsca przyznano: Oliwi Burzec – PS nr 2, Monice
Gaudyn – PS nr 1, Kamili Borowa – PS nr 4. II miejsce zdobyła
Joanna Karnas (PS nr 1), a dwa III miejsca zajęły: Alekasadra
Świątek oraz Karina Świstak z PS nr 2. Nie zabrakło nagród i
słodkich upominków ufundowanych przez Urząd Miejski oraz
sponsorów i przyjaciół przedszkola. 		
AgaK

Udany występ cheerleaderek

Zespół taneczny „Metrum” z Gimnazjum nr 1 w Libiążu
uczestniczył w IX Przeglądzie Kultury Młodzieży Szkolnej
w Chrzanowie. Dziewczęta wystąpiły w układzie tanecznym
Millenium-Basshunter i zdobyły wyróżnienie II stopnia. Zespół prowadzony jest przez nauczyciela wychowania fizycznego Monikę Gacek, a wspierają go sponsorzy: państwo Bąkowie i państwo Rysiowie z Libiąża.
Kurier Libiąski nr 23 2007
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- KURIER LIBIĄSKI Widziane z balkonu – FELIETON
Trochę tolerancji
Maturalny żart kabaretowy:
- Podobno teraz wystarczy mieć 30% punktów
żeby zdać maturę?
- O rany! To już nawet człowiek nie jest wtedy
półgłówkiem…
Zanim libiąscy maturzyści poznają wyniki egzaminów, życzę im zdecydowanie wyższych
procentów (nie kojarzyć z denaturatem!), a co
najważniejsze wypasionej drogi do emerytury. I nie bierzcie
sobie do serca, droga młodzieży, reklam angielskiego rynku,
bo nasz wcale nie gorszy. Sypiać gdzie macie, bo mieszkania z
widokiem na park już się cementują. Mają być dwupoziomowe, z czego szczególnie cieszy się płeć męska – któryż bowiem
samiec nie marzy, by szepnąć żonie/koleżance/sąsiadce (niepotrzebne skreślić) słynne „chodźmy na pięterko”. Z zakupami
też problemów być nie powinno – markety, stragany, allegro,
nawet Galeria handlowa, choć nieco mniejsza od krakowskiej
– to wszystko na wyciągnięcie ręki. A pieniądze? – zapytacie.
Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach - odpowiem. Tymczasem z waszego odejścia ze szkoły cieszą się nauczyciele. Nie
dotarło chyba do nich jeszcze, że po wakacjach dostaną kolejną porcję zaczepnej młodzieży. Panuje powszechna opinia, że
najtrudniej (po)uczyć gimnazjalistów – bo to taki przełomowy
wiek. Jako wtajemniczony w problem edukacyjny (byłem parę
razy w szkole) zaproponuję kilka rozwiązań kończących maltretowanie biednych nauczycieli, którym nawet drewnianym cyrklem nie wolno przydusić rozrabiaki. Oto proponowany przeze
mnie program „mniej niż zero tolerancji” dla naszych szkół:
• Za każde obelżywe słowo, nauczyciel ma prawo kopnąć uczniowi tornister (oj połamią się Mp3-ki, komórki
i inne lustereczka).
• Za rzucanie przedmiotami, nauczyciel ma prawo
skonfiskować uczniowi oryginalne spodnie lub bluzę,
które nie mogą być ponownie kupione przez rodziców.
• Jeśli przedmiot został rzucony w stronę nauczyciela,
ten może - w ramach bonusu – odrzucić przedmiot
zgodnie z wektorem o tym samym kierunku, lecz
przeciwnym zwrocie (humanistów uprasza się o konsultację merytoryczną z fizykami).
• Jeżeli uczeń dopuści się czynnej napaści (a istnieje
bierna?) na nauczyciela, ten ma prawo skonsumować
drugie śniadanie oprawcy.
• W przypadku, gdy napaść ma miejsce na zajęciach
pozalekcyjnych, stosuje się odpowiedzialność zbiorową i poszkodowany belfer może zjeść drugie śniadanie wszystkich uczniów w klasie.
Na kolejne punkty szkolnej wyliczanki nie ma już miejsca, bo
numer poszedł do druku. Zaznaczę jednak, że program obejmuje także nagradzanie uczniów. Wzorem wojskowym, na
mundur(k)ach, uczniom naszywać się będzie „belki” – zależnie
od zasług. Różnica z wojskowymi polegać ma jednak na tym,
że najbardziej „oblepieni” nie pojadą w nagrodę na praktyki do
Iraku, ale np. do Francji. Gdyby zatem w którejś placówce były
problemy z wdrożeniem mojego programu i w wyniku afery
przyjechał TVN – piszcie do Ministerstwa. Jeśli się natomiast
uda, wszelkie fanfary wezmę na siebie, żeby drobiazgami nie
zawracać głowy Warszawie.

Dawid Chylaszek
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Sukcesy taneczne

Reprezentanci Studia Tańca
Flash Libiąskiego Centrum Kultury wytańczyli
wyróżnienia w
imprezach
tanecznych. W Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się XX
Małopolski Festiwal Form Tanecznych „Talenty Małopolski
2007”, z udziałem ponad 1000 tancerzy z powiatów: krakowskiego ziemskiego, krakowskiego grodzkiego, wadowickiego,
nowotarskiego, miechowskiego, suskiego, chrzanowskiego,
olkuskiego i oświęcimskiego. W kategorii „Widowiska taneczne” III miejsce zajął Zespół „Bęc” z Żarek pod kierunkiem Anny Kremer, w
kategorii „Solistów” I
miejsce zdobyła Monika
Libura, a na wyróżnienia
zapracowali: Karolina
Antos i Zespół „Impuls”
– oczywiście z Libiąża.
Z kolei w „Chrzanowskiej Lokomotywie Artystycznej” zorganizowanej w ramach II Ogólnopolskiego Integracyjnego Festiwalu
Piosenki i Tańca I miejsce w kategorii młodszej zajął Zespół
„Bęc”, a w kategorii starszej pierwszy był kierowany przez
Jacka Kremera zespół „Impuls”. W dniach 19-20 czerwca
tancerze „Flash’a” wystąpili w Mistrzostwach
Polski w Szczecinie. Tam
w ścisłych finałach zatańczył duet Asia Kremer Kasia Horawa oraz solistka Monika Libura, która
zajmując czwarte miejsce
zakwalifikowała się do
reprezentacji Polski!
Diego

Młodzi Papieżowi...
Po raz trzeci członkowie libiąskiego stowarzyszenia „Młodzi
Demokraci” wraz z Libiąskim
Centrum Kultury zorganizowali
montaż artystyczny poświęcony Janowi Pawłowi II. Po Marcinie Bosaku i Rafale Mroczku,
tym razem wieczór poezji i
śpiewu uświetnił Rafał Cieszyński (aktor z filmu „To My”,
znany z wielu seriali, uczestnik
„Tańca z Gwiazdami”). Wspólnie z libiążanką Natalią Hołownią deklamował utwory Karola
Wojtyły oraz m.in. Czesława
Miłosza i Cypriana Kamila Norwida. Muzyczną interpretację
wierszy zaprezentował tercet z zespołu „Oversight”. Nastrojowa atmosfera i płynące słowa liryki były hołdem dla Papieża
Polaka – Papieża Poety. 				
Diego
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- SPORT Plażowe przymiarki

Piłka nożna

Kryzys „Janiny” i Żareckich rezerw

Runda wiosenna piłkarskich rozgrywek
wkracza w decydującą fazę, co tylko potęguje emocje w walce o możliwie najlepsze
miejsca na finiszu rozgrywek. Znaczny
kryzys przechodzą drużyny „Janiny” (6
porażek) i Żarek II (5 porażek), od pięciu
meczy nie wygrał także Gromiec.
V liga
GKS „Janina” Libiąż – Błyskawica
Marcówka 0:1
Orzeł Piaski Wielkie – GKS 2:0
GKS – Prądniczanka 1:2 (Korba)

Rozpoczyna się decydująca faza
sezonu siatkówki plażowej. – W
marcu, kiedy zakończyliśmy sezon halowy od razu rozpoczęliśmy
przygotowania do gry na plaży,
prowadząc ćwiczenia siłowe i wytrzymałościowe. - wyjaśnia trener
Mateusz Drabik. - W tym sezonie
skupiamy się przede wszystkim na
dwóch turniejach: Wojewódzkich
Finałach kadetów (16.06. w Libiążu) i juniorów (10.06. w Bulowicach), w których wywalczyć można
awans do Finału Mistrzostw Polski
oraz Międzynarodowym Turnieju
siatkarskim w Pobierowie, gdzie
walka toczyć się będzie o Puchar
Bałtyku. Oprócz tego najlepsze libiąskie pary siatkarskie będą reprezentować LCK m.in. w rankingowych rozgrywkach seniorów o
Mistrzostwo Małopolski. Jak mówi
trener, atmosfera w drużynie jest
GKS – Wróblowianka 0:1
dobra, a zawodnicy sumiennie tre- Skawa Wadowice – GKS 3:1 (Witkownują. 			
Diego
ski)

GKS – Słomniczanka 2:2 (Przebinda,
Grabowski)
VI liga
Halniak Maków Podhalański – Nadwiślanin Gromiec 3:4
Gromiec – Iskra Brzezinka 1:1 (Ł. Pactwa)
Spójnia Osiek – Gromiec 3:2 (Adamczyk, Kosowski)
Gromiec – Przeciszovia 1:1 (Łukaszka)
Cedrom Brody – Gromiec 2:2 (Adamczyk, Pawlik)
Gromiec – Iskra Klecza 2:3 (Adamczyk,
Pactwa)
Klasa A
LKS Żarki – Zagórzanka Zagórze 1:1
Korona Lgota – Żarki 0:2
Żarki – Regulice 2:0
Żarki – Arka Babice 2:1
Ruch Młoszowa – Żarki 3:1
Żarki – Start Kamień 1:4
Klasa B
GKS „Janina” II – Victoria Zalas 2:5
Zryw Kąty – Janina II 5:0
Janina II – Ruch II Młoszowa 8:1
Polonia Luszowice – Janina II 0:1
Janina II – Wisła Jankowice 0:1
Zryw Brodła – Janina II 3:2
Klasa C
Pogorzanka Pogorzyce – Żarki II 2:1
Żarki II – Wolanka II Wola Filipowska
0:1
Zagórzanka II Zagórze – Żarki II 2:0
Żarki II – Kościelec Chrzanów 1:5
Sankowia Sanka – Żarki II (w 50 min.
dekompletacja gości przy stanie 4:1)

Rocznicowy akcent
Turniej oldbojów rozegrano 12 maja w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gromcu w związku z przypadającą na ten rok rocznicą sześćdziesięciolecia sekcji siatkówki w Libiążu. Do zmagań przystąpiły cztery drużyny, a najlepszą
z nich okazali się reprezentanci ZG Janina w składzie Waldemar Baca, Marcin Baca,
Marek Furlaga, Ireneusz Furtak oraz Marek Pozzi. Drugie miejsce przypadło ekipie
TKKF „8” Chrzanów, na trzeciej pozycji uplasowali się oldboje I LO Chrzanów, a
czwarte miejsce zajął drugi z libiąskich zespołów „Efekt” (Marta Nepelska, Marek Rostecki, Jerzy Kuras, Czesław Pawłowski, Władysław Kapcia, Włodzimierz
Chrząszcz). 		
PS
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Komitet organizacyjny obchodów 60-lecia działalności sekcji piłki siatkowej w
Libiążu informuje, że w dniu
2.06.2007 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Libiążu odbędzie się gala sportowa połączona z pokazami
zręcznościowymi oraz meczem siatkówki pomiędzy
I ligową drużyną „Energia”
Jaworzno, a wychowankami
GKS „Janina” Libiąż. Komitet zaprasza wszystkich
sympatyków
siatkówki,
jak również byłych zawodników związanych z tym
klubem. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 605 699 537 oraz
503 878 887.
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Taneczny Dzień Dziecka

Wielka podróż Bolka i Lolka

produkcja:
Polska
1977, gatunek: Animacja, czas trwania: 101
min. Gramy: Od 01.06.
do 03.06. godz. 1600
Cena biletu: 5 zł

Labirynt Fauna

produkcja: Hiszpania,
Meksyk,
USAgatunek: Dramat, Fantasy,
czas trwania: 112 min.
Od 15 lat, Gramy: Od
08.06. do 10.06. godz.
1900. Cena biletu: 10 zł
Wakacje Jasia Fasoli
produkcja:
Wielka
Brytania, gatunek: Komedia, czas trwania: 89
min. Gramy: Od 15.06.
do 17.06. godz. 1900.
Cena biletu: 10 zł
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Festiwal Tańca „Złote Sznurowadło”
będzie główną atrakcją tegorocznych
obchodów Dnia Dziecka w Libiążu. W
tym roku impreza odbędzie się 3 czerwca
na Placu Słonecznym, a oprócz zmagań
tamecznych przewidziano wiele innych
atrakcji dla najmłodszych.
Złote Sznurowadło to prestiżowy turniej
tańca organizowany corocznie przez Libiąskie Centrum Kultury. - Jest to impreza, która cieszy się dużą popularnością.
W tym roku zmieniliśmy trochę charakter tradycyjnego turnieju tańca przekształcając go na festiwal, który po raz
pierwszy odbędzie się w plenerze - mówi
Jacek Kremer, organizator i pomysłodawca „Złotego Sznurowadła”. Dewizą
imprezy tradycyjnie jest zasada 3 x R =
Radość, Roztańczenie, Rywalizacja, a
jej celem popularyzacja tańca w naszym
regionie oraz promocja aktywności i
sprawności fizycznej.
Program imprezy:
1500 - 1630 - Zabawy i konkursy z okazji
„Dnia Dziecka”
– Rejestracja zespołów w biurze organizacyjnym
1630 - 1700 - „Kolorowy Zawrót Głowy”
– czyli „Wesoły Korowód”
1700 - 1715 - Oficjalne otwarcie festiwalu
/czas dla zespołów na przygotowanie się
do konkursu/
1715 - 1720 - „PIERWSZA SZNURÓWKA”- cz.1
1725 – 1805 - PREZENTACJE KONKURSOWE – cz.1
1805 – 1810 - „PIERWSZA SZNURÓWKA” - cz.2
1810 – 1850- PREZENTACJE KONKURSOWE – cz.2
1850 - 1905 - Niespodzianka!!!
1905 – 1930 - „Wspólny Układ Finałowy”
/nauka układu oraz czas dla jury/
1930 - 2000 - Ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród, pokaz zdobywcy
GRAND PRIX FINAŁ!!!
2000 – 2200 - DYSKOTEKA PANA DŻEKA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Wiosenny Festiwal
na wesoło
„Cztery Pory Roku – Libiąskie Pokolenia Artystyczne” to wiosenny festiwal
twórczości dziecięcej zorganizowany
przez LCK w ramach programu operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych” dofinansowanego ze Środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Konkurs odbył się w kategoriach przedszkoli i szkół podstawowych.
Jury w składzie Anna Kremer - instruktor tańca, Jacek Kraszewski muzyk i
dyrektor prywatnej szkoły muzycznej
w Libiążu, Jacek Celadyn - pracownik
Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini, wyłoniło laureatów w kategoriach:
Przedszkolaki:
recytacja – Przedszkole Samorządowe
nr 4 w Libiążu („Jesień w ogródku”)
występ muzyczny – Przedszkole Samorządowe nr 2 w Libiążu („Kwiatki kupujcie”)
występ taneczny– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Libiążu ( „Zabawa Zajączków”) oraz Przedszkole Samorządowe w
Żarkach („Taniec z kapeluszami”)
plastyka: Renata Domanus (PS nr 2 w
Libiążu), Zuzia Furtak (PS nr 4 w Libiążu), Martyna Nalepa ( PS nr 2 w
Libiążu), Patrycja Cholewa (PS nr 1 w
Libiążu), Natalia Księżarczyk (PS nr 2 w
Libiążu), Izabela Janiszewska (PS nr 2 w
Libiążu).
Uczniowie szkół podstawowych:
recytacja – Szkoła Podstawowa KSW w
Libiążu („Nieporozumienie”)
występ muzyczny – Zespół Szkół w
Żarkach-Szkoła Podstawowa („Jesienna
piosenka”)
przedstawienie teatralne – Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu („W królestwie
surowca wtórnego”)
plastyka: Anita Miarka (ZS w Żarkach),
Kinga Czaplińska (ZS w Żarkach), Dagmara Gucik (ZS w Żarkach), praca zbiorowa kl. 2B (ZS w Żarkach)
Zwycięzcy festiwalu zaprezentowali
się w finale 13 maja br. na Placu Słonecznym. Podczas imprezy plenerowej
odbyły się również konkursy plastyczne, recytatorskie i wokalne dla dzieci,
a także akcja znakowania rowerów.
Kolejną atrakcją tego dnia był słowno
– muzyczny program „Kim zostanę
jak dorosnę”, w wykonaniu aktorów
Krzysztofa Leszczyńskiego oraz Marcina Samolczyka.
		
AK
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