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- WIEŚCI Z GMINY Górnicy obu kopalń Południowego Koncernu Węglowego
S.A. po raz pierwszy w historii wspólnie świętowali Barbórkę. Zorganizowane w Libiążu obchody rozpoczęła Msza
Święta koncelebrowana przez księdza Metropolitę Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza. W libiąskiej hali
sportowej odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa, na
której gościli m.in.: Minister Obrony Narodowej, przedstawiciel Ministerstwa Skarbu, eurodeputowani, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych Libiąża, Jaworzna oraz gmin sąsiadujących, powiatów chrzanowskiego
i jaworznickiego, przedstawiciele Południowego Koncernu
Energetycznego, Kompanii Węglowej, władze PKW. S.A.,
ZG „Janina” i ZG Sobieski, a także rodziny górników.
Na uroczystości nie zabrakło życzeń dla braci górniczej. Nie
zapomniano także o jubileuszowych gratulacjach dla załogi
„Janiny” z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia kopalni. Z programem artystycznym wystąpiły przedszkolaki
i dzieci z Domu Dziecka w Libiążu. Tradycyjnie „Barbórka” była okazją do uhonorowania zasłużonych pracowników. „Odznaki Honorowe - Zasłużony dla Górnictwa RP”,
„Odznaczenia Państwowe”, „Honorowe Szpady Górnicze”
i „Stopnie Górnicze” wręczyli prezesi Jan Kurp i Andrzej
Szymkiewicz.
Okazją do świętowania jest także coraz lepsza sytuacja
górnictwa. Przyszłość koncernu, a co za tym idzie Zakładu Górniczego „Janina”, rysuje się optymistycznie. W tym
roku Południowy Koncern Energetyczny (w jego skład
wchodzi PKW S.A.) został włączony do holdingu „Polska
Energia”, gwarantując sobie tym samym stałe rynki zbytu.
Jak przekonywał obecny w Libiążu Minister Obrony Narodowej i były poseł parlamentu europejskiego Bogdan Klich,
także Unia Europejska pracuje nad strategiami mającymi
w większym stopniu wykorzystać węgiel w technologiach
energetycznych. Najprawdopodobniej szeregi PKW S.A.
powiększy kopalnia „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych. O konieczności takiej konsolidacji w przemówieniu
przekonywał Jan Kurp – prezes Zarządu PKE S.A. i zarazem przewodniczący Rady Nadzorczej PKW S.A. Ważnym
aspektem są także inwestycje w wykwalifikowaną kadrę. W
porozumieniu z Zespołem Szkół w Libiążu, szkołą średnią
w Jaworznie i krakowską Akademią Górniczo – Hutniczą
kształceni są przyszli górnicy, którym koncern gwarantuje
zatrudnienie. 					
PS

Na tegorocznej Barbórce gościł francuz Bernard Bartet
(na zdjęciu w centrum) – wnuk jednego z założycieli
kopalni „Janina” - Aleksisa.

Zapraszamy mieszkańców gminy
na Spotkanie Opłatkowe przy
1

Betlejemskim Świetle Pokoju
21 grudnia 2007 r. o godz. 18:00
Plac Słoneczny (przy szopce Bożonarodzeniowej)
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- WIEŚCI Z GMINY -

Zmiana na stanowisku pełniącego funkcję burmistrza
Od poniedziałku 10 grudnia br. obowiązki burmistrza naszej gminy pełni, mianowany przez
premiera RP, dotychczasowy wiceburmistrz Jacek Latko. Były wiceburmistrz stanowczo
podkreśla, że będzie bezstronnie i rzetelnie sprawować tę funkcję nie wykorzystując jej do
celów wyborczych.
Przypomnijmy, że Jacek Latko jako I z-ca Burmistrza odpowiadał przez 9 lat za sprawy:
gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa, transportu lokalnego, miejskich
dróg, ulic, placów i organizację ruchu drogowego, porządek publiczny i ochronę przeciwpożarową, architekturę i planowanie przestrzenne, miejskie inwestycje i przetargi. W ramach
swych uprawnień nadzorował bezpośrednio prace następujących Wydziałów UM – Inwestycji; Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Architektury, Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami oraz Straży Miejskiej.

Libiąż promuje zielone zakątki
Z inicjatywy Urzędu Miejskiego wydany
został folder proekologiczny pt. ”Zielone
ścieżki Libiąża”. Kolorowa publikacja w
nakładzie 2000 szt. została sfinansowana
ze Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Libiążu. Pod przewodnictwem dr nauk
przyrodniczych Barbary Buszman powstało 48-stonowe opracowanie zawierające m.in. charakterystykę warunków
geograficznych Libiąża, walorów krajobrazowych i osobliwości przyrody
ożywionej. Folder promuje także ruch
na świeżym powietrzu, poprzez wskazanie szlaków turystycznych i tras rowerowych na terenie gminy. Mnogość informacji
zawartych w opracowaniu świadczy również o bogactwie libiąskiej
przyrody. Ilością „zielonych ostoi” oraz liczbą rzadkich gatunków
roślin i zwierząt zdumieni byli nawet sami autorzy opracowania.
Warto wiedzieć na przykład, że spośród bogatej flory i fauny Libiąża, co najmniej 25 gatunków roślin i 100 gatunków zwierząt jest
objętych prawną ochroną. Część przyrodniczych przewodników
przekazana zostanie do libiąskich szkół oraz bibliotek, natomiast
reszta zostanie wykorzystana na promocję gminy podczas targów,
festiwali i innych imprez, na których reprezentowany jest Libiąż.
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas
flory i fauny oraz bogactwo świata przyrodniczego w Libiążu.

Czwarta edycja warsztatów zakończona

Klub Integracji Społecznej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zakończył w listopadzie br.
czwartą edycję warsztatów terapeutycznych. Podczas
warsztatów były poruszane następujące zagadnienia:
wzmacnianie poczucia własnej wartości i samooceny
w odniesieniu do pracy zawodowej, przezwyciężanie
problemów życiowych oraz konstruktywność działań
w sytuacjach trudnych, autoprezentacja jako zasadniczy
czynnik kompetencji zawodowych człowieka oraz warunek jego osobistego rozwoju, poszukiwanie pracy jako
jeden z głównych celów w życiu człowieka i sposoby
jego realizacji, współpraca i współdziałanie w społeczności lokalnej, trening zachowań asertywnych, trening
umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem
domowym, zdrowy tryb życia, prawo na co dzień – czyli
znajomość podstawowych przepisów prawnych.
Uzupełnieniem zajęć z autoprezentacji było spotkanie z
fryzjerką, kosmetyczką, oraz stylistką. Obecnie następuje rekrutacja do kolejnej edycji warsztatów, a ich rozpoczęcie planuję się w połowie stycznia 2008 roku. W
warsztatach będą mogły uczestniczyć osoby długotrwale
bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w
Libiążu.
KIS zaprasza osoby zainteresowane wzięciem udziału
w kolejnej edycji warsztatów terapeutycznych, jak również osoby poszukujące informacji o pracy i bezpłatnych
szkoleniach.

Janinagrube w brytyjskiej książce

Dwaj niezależni historycy Artur Hojan i pochodzący ze Szkocji Cameron Monro w porozumieniu z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau pracują nad powstaniem Monografii związanej z działalnością 44 podobozów należących do oświęcimskiego obozu zagłady. Jeden z
takich 44 podobozów zlokalizowany był przy ulicy Obieżowej w Libiążu, stąd obecność obu
panów w naszym mieście. – Będzie to synteza wiadomości o obozach, fotograficzne porównanie okresu okupacji z jego pozostałościami w dzisiejszych czasach. Ciekawostką tego wydawnictwa będzie aneks z biogramami SS-manów pełniących kontrole nad obozami – wyjaśnia A.
Hojan. Obaj panowie szczegółowo badający zbrodnie nazistowskie założyli międzynarodową
instytucję „Nacie Crime Institute”. Pod jej egidą od dwóch lat pracują nad mającym ukazać się
w Wielkiej Brytanii wydawnictwem, które w całości finansuje Cameron Monro. Szkot na stałe
mieszkający w Londynie pracuje tam jako bankier. Historią nazizmu interesuje się już od ponad
30 lat. – Zbrodnicza działalność Niemców w okresie II Wojny Światowej szczególnie mocno
dotknęła Europę Środkową, stąd nasza działalność właśnie głównie na terenie Polski. W pracy
badawczej natrafiamy na wiele interesujących wątków, jak np. niezgodność oryginalnych map niemieckich ze zdjęciami lotniczymi. Często też na terenie byłych podobozów spotykamy się z wrogim przyjęciem mieszkańców, na szczęście Libiąż to bardzo
przyjazne miasto i pracuje się tu bardzo przyjemnie – stwierdza C. Monro. 			
PS
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- WIEŚCI Z GMINY Poseł zaprasza!

W piątek 14 grudnia br. dokonano
oficjalnego otwarcia libiąskiego Biura Poselskiego posła Tadeusza Arkita.
Na uroczystość przybyli: ks. Dziekan
Stanisław Pasternak, który dokonał
poświęcenia miejsca, starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak wraz z wicestarostą Adamem Potockim, burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski, burmistrz
Trzebini Adam Adamczyk, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Alwerni na
czele z burmistrzem Janem Rychlikiem, były wójt gminy Babice Wiesław Domin, wiceprezes Zarządu PKW S.A. Jerzy Wróbel, sołtys Gromca Halina Ławczys, przewodniczący libiąskiej RM Stanisław Bigaj oraz przewodniczący RM w Chrzanowie
Krzysztof Zubik. W gronie zaproszonych gości znaleźli się również zarządcy budynku, w którym mieści się biuro i sąsiadujący
najemcy. Podczas spotkania poseł m.in. podkreślał swoją otwartość na współpracę z wszystkimi jednostkami samorządowym
z powiatu chrzanowskiego. – Myślę, że nadal będziemy dobrze współpracować, bo tam gdzie ludzie solidarnie działają tam są
efekty – mówił poseł.
Po wystąpieniu gospodarza zgromadzeni podzieli się opłatkiem. Tym świątecznym akcentem zakończono uroczystość. Biuro
Poselskie mieści się przy ul. 1-Maja w Libiążu i jest czynne od poniedziałku do piątku w następujących godzinach pon. 10-17,
wt - czw. 10-16, piątek 10-15.

Na co dzień w biurze posła Tadeusza Arkita pracują
jego asystenci: Magdalena Kleszcz i Paweł Biały.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom gminy Libiąż
życzę wielu szczęśliwych chwil spędzonych w gronie najbliższych, a Nowy 2008
rok niech przyniesie optymizm, powodzenie oraz spełnienie marzeń…
				

Poseł na Sejm

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”
Projekt „Mieć wyobraźnie miłosierdzia„, organizowany przez Krakowską Kurię, Kuratorium Oświaty i Urząd Marszałkowski ma swój wydźwięk także w gminie Libiąż. Na
przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym odpowiedział Zespół Szkół w Żarkach.
Celem projektu jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi, przygotowanie
ich do społecznego działania na rzecz potrzebującym oraz ukazanie młodzieży sposobu
realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.
W tym roku po raz pierwszy do projektu „ Mieć wyobraźnię Miłosierdzia” przyłączyła
się młodzież z Zespołu Szkól w Żarkach, tworząc tym samym podstawy wolontariatu
w szkole i społeczności lokalnej. Młodzi swoją pomocą i troską objęli osoby starsze i
samotne mieszkające w Żarkach. Akcja polegała na odwiedzaniu tych osób w domach,
robieniu zakupów, posprzątaniu pokoi, rozmowie i wspólnym spędzaniu czasu. Młodzi
bardzo chętnie, z ogromnym zapałem i odpowiedzialnością ofiarują swój czas oraz młodzieńczy entuzjazm, by nieść pomoc innym. Obligatoryjnie akcja trwała w terminie od
1 września do 5 listopada br., ale Zespół Szkół postanowił jednak dobrowolnie działać
dalej i akcja pomocy, w której bierze udział 5 uczniów gimnazjum, będzie kontynuowana co najmniej do końca roku szkolnego.
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Pożegnanie pani Zofi

W sobotę 8 grudnia br. zmarła najstarsza mieszkanka gminy Libiąż,
102-letnia Zofia Siuda. Była osobą
utalentowaną artystycznie, serdeczną i zawsze dbającą o swoją rodzinę.
Niedawno, jeszcze w świetnej formie,
gościła kilkukrotnie delegację libiąskiego samorządu (m.in. na setnych
urodzinach).



- KURIER LIBIĄSKI Nastolatek - świadomy obywatel    
Od września br. Zespół Szkół w Libiążu realizuje projekt pod nazwą „Nastolatek – świadomy obywatel”. To koncepcja edukacji młodzieży, która jest częścią szerszej akcji „Przyjazna szkoła”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”, a finansowanej ze
środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Przystąpienie do projektu jest wynikiem szkolenia, w którym uczestniczył przedstawiciel szkoły. Opłaciło się, bo zaangażowanie w edukację młodzieży wiąże się z zastosowaniem nowoczesnych
technologii multimedialnych.
- Dzięki platformie e-learningowej, wartej kilkadziesiąt tysięcy złotych, do której otrzymaliśmy bezpłatny dostęp, możemy korzystać z wielkiej bazy informacji. Wirtualne koła zainteresowań, kursy i kontakt z wieloma placówkami w całym kraju, to tylko niektóre z zalet technologii, którą mamy na wyciągnięcie ręki – mówi koordynator lokalny projektu Wioletta Kosowska, nauczyciel
języka polskiego. Edukację obywatelską Szkoła przeprowadza uczestnicząc w lokalnych przedsięwzięciach, takich jak Libiąska
Biesiada Patriotyczna czy Szkolny Rajd Niepodległości (szlakiem Piłsudskiego). W ramach tego projektu uczniowie gościli też
w dniu 21 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Libiążu, gdzie zapoznali się m.in. z działalnością samorządu gminnego i funkcjonowaniem poszczególnych wydziałów urzędu. Podobne wizyty uczestnicy projektu złożą jeszcze w Starostwie Powiatowym
i Urzędzie Marszałkowskim. Realizacja projektu ma na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, przybliżenie pojęcia
patriotyzmu, zaangażowanie młodzieży w życie kulturalne i społeczne regionu oraz promocję efektów twórczej pracy uczniów,
poprzez integrację i zaangażowanie młodzieży w działalność instytucji życia publicznego gminy, powiatu i województwa. Ponadto uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji filmowej i medialnej, w czym pomoże z pewnością kamera
oraz podręczniki, które szkoła otrzymała bezpłatnie do realizacji projektu.
dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Śro- finansowaniem zostało objętych 46 uczGotowy chodnik przy
dowiskowej przy Ośrodku Pomocy Spo- niów. Ogólna kwota dofinansowania jedul. Krakowskiej
Zakończono budowę 337 m chodnika łecznej w Libiążu, w którym uczestni- nolitych strojów wyniosła 6.900,00 zł.
oraz trzech zatok autobusowych wzdłuż czyło 50 dzieci. Obie Wigilie odbyły się
ul. Krakowskiej w Libiążu (droga wo- w Zespole Szkół w Libiążu.
Dla przedsiębiorców
jewódzka nr 780). Jest to kontynuacja
robót budowlanych w ramach II etapu
przebudowy ul. Krakowskiej w Libiążu
na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasickiego do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Zadanie realizowane było przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w trybie inicjatyw samorządowych,
gdzie udział gminy stanowi 50% kosztów
budowy. Wartość robót to 507.964,14 zł
(brutto).

Chodnik na Paderewskiego

Zakończono pierwszy etap zadania pn.
„Przebudowa chodnika przy ulicy Paderewskiego i ulicy Słowackiego w Libiążu”. Wykonane prace poprawiły bezpieczeństwo pieszych (w tym uczniów
uczęszczających do SP4 i Gim nr 2) oraz
pozwoliły uporządkować główny ciąg
komunikacyjny od ulicy Wańkowicza,
do ul. Paderewskiego.

Spotkanie Wigilijne
dla ubogich

Gmina Libiąż nie pozostaje obojętna na
los potrzebujących, i zgodnie z maksymą „święta dla każdego” działalność
Ośrodka Pomocy Społecznej pozwoli
cieszyć się Wigilią także ubogim. Wzorem lat ubiegłych OPS zorganizował w
dniu 21 grudnia br. „Spotkanie Wigilijne” dla samotnych, chorych, starszych
i bezdomnych, w którym wzięło udział
około 40 osób. Z kolei dzień wcześniej
zorganizowano „Spotkanie Wigilijne”


Konkurs świąteczny!

Urząd Miejski w Libiążu ogłasza konkurs na najpiękniej oświetloną posesję
(balkon) w gminie. W konkursie mogą
wziąć udział osoby fizyczne - właściciele posesji i balkonów, którzy oceniani będą w osobnych kategoriach. Dla
właścicieli najpiękniejszych oświetleń
przewidziano nagrody rzeczowe. Szczegółowych informacji udziela Wydział
Rozwoju Urzędu Miejskiego w Libiążu
(32) 6271-311 w.122.

Dofinansowanie dla uczniów

Jak informuje Miejski Zespół Administracyjny, w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r.
„Dofinansowanie zakupu podręczników
dla dzieci rozpoczynających roczne
przygotowanie przedszkolne lub naukę
w klasach I-III szkoły podstawowej i w
klasach I-III ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie
zakupu jednolitego stroju dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów”, dofinansowanie do podręczników otrzymało 16 dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz 49 uczniów
klas I – III szkół podstawowych. Łączna
kwota dofinansowania zakupu podręczników wyniosła 8.037,76 zł. Uczniowie
otrzymali również dofinansowanie zakupu jednolitych strojów. W szkołach
podstawowych liczba uprawnionych
uczniów wynosi 92, a w gimnazjach do-

W dniu 3 grudnia br. w LCK odbyła się
bezpłatna sesja informacyjna dla libiąskich przedsiębiorców dotycząca „Finansowania działalności gospodarczej
małych i średnich przedsiębiorstw - preferencyjne pożyczki, poręczenia, programy operacyjne na lata 2007- 2013”.
Organizatorami spotkania informacyjnego były Lokalny Punkt Konsultacyjny działający przy Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej w Małopolskim
Instytucie Samorządu Terytorialnego i
Administracji oraz Urząd Miejski w Libiążu. O szansach dla firm i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych opowiadali
konsultanci Zofia Gródek (MISTiA) i
Piotr Dyrka (MARR). Niestety przedsiębiorcy w większości nie odpowiedzieli
na przesłane im zaproszenia. Spośród
około 70 zaproszonych tylko 15 wyraziło chęć doszkolenia się i stawiło się na
sesji. Program sesji obejmował m.in.:
•
prezentację możliwości finansowania rozwoju działalności gospodarczej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013
•
prezentację możliwości finansowania rozwoju działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
•
Wystąpienie przedstawiciela
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na temat instrumentów finansowych dla firm (pożyczki, poręczenia).
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- KURIER LIBIĄSKI -

Mikołajki w gminie Libiąż

Wiersze, piosenki, tańce lub po prostu grzeczne rozmowy przygotowali najmłodsi na tegoroczne spotkania ze świętym Mikołajem. Jako pierwsi spotkali się z nim w LCK uczniowie libiąskich szkół, którzy otrzymali podarek w postaci filmu animowanego.
W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mikołaj odwiedził
również dzieci z grup socjoterapeutycznych. Następnie udał się na spotkania z najmłodszymi do świetlicy w Kosówkach, w
Gromcu oraz do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Najwięcej dzieciaków czekało na ulubieńca dzieci na Placu Słonecznym przy
Szopce Betlejemskiej, gdzie zlokalizowano także wielką choinkę. Tam św. Mikołaj przygotował konkursy z nagrodami i wspólne zabawy. Oczywiście nie obyło się bez obdarowania najmłodszych prezentami.

Święty Mikołaj odwiedził także Szkołę Podstawową nr 3,
gdzie obdarował prezentami wszystkie grzeczne dzieci. Towarzyszyły Mu dwa śliczne aniołki i dwa psotne diabełki.
Samorząd Uczniowski postanowił pomóc Świętemu i w ramach akcji „Świętym Mikołajem Być” zebrał trzy ogromne
kartony słodyczy dla libiąskiego Domu Dziecka.

Na powitanie Mikołaja przedszkolaki z ZSP w Gromcu przygotowały występ, na który złożyły się wierszyki i piosenki. Występ bardzo spodobał się Mikołajowi
i w zamian ofiarował dzieciom prezenty.
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Przeżyjmy to jeszc

W tym roku odbyła się 11 edycja
„Złotego Sznurowadła”. Po raz
pierwszy w historii impreza miała
formę plenerowego festiwalu tanecznego na Placu Słonecznym.

Kwiecień to m
o zasięgu woj
przez LCK.

W maju rozpoczęto przegląd twórczości dziec
lenie Artystyczne” zorganizowanego przez L
wój inicjatyw lokalnych” dofinansowanego z
ctwa Narodowego.

Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć
też wizualny projekt przyszłego
centrum Libiąża.

Rok 2007 był także czasem sportowych
jubileuszy. Święciły je kluby LKS Żarki i sekcja siatkówki GKS „Janina”



W czerwcu obchodziliśmy
obfitujące w mnogość a

W 2007 roku stulecie powstania
święcił Zakład Górniczy „Janina” – największy pracodawca
naszej gminy
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cze raz – rok 2007

miesiąc cyklicznych spotkań ekologicznych
jewódzkim „Eko – Wiosna” organizowanych

W lipcu ogłoszono wyniki rankingu „Europejska Gmina
– Europejskie Miasto”, w którym Libiąż zajął I miejsce w
kategorii gmin miejsko-wiejskich
Sierpień był miesiącem
wielkich zakupów w
nowo otwartych marketach Bricomarche i
Intermarche

cięcej „Cztery Pory Roku” – Libiąskie PokoLCK w ramach programu operacyjnego „Rozze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzi-

y Dni Libiąża, tradycyjnie
atrakcyjnych wydarzeń

Gminne święto plonów, które w tym roku odbyło
się Gromcu świętowaliśmy we wrześniu

Wynik
październikowych
wyborów parlamentarnych
był miłą niespodzianką dla
całej społeczności libiąskiej
– dotychczasowy burmistrz
Tadeusz Arkit został naszym
reprezentantem w sejmie
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Święto Niepodległości tradycyjnie libiążanie
uczcili podczas IX Biesiady Patriotycznej,
tym razem pod hasłem „Libiąż na ludowo”
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Kulturalne pory roku
W okresie od kwietnia do
grudnia 2007 Libiąskie
Centrum Kultury realizowało projekt z zakresu
edukacji kulturalnej pt.
„Cztery pory roku-libiąskie
pokolenia artystyczne”, na
który otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój
inicjatyw lokalnych”.
Całe zadanie rozłożone zostało na - cztery niezależne, choć
ściśle z sobą powiązane wydarzenia kulturalne, skierowane do
czterech grup wiekowych mieszkańców naszej gminy:
- „Libiąska Wiosna” - Wiosenny Festiwal Twórczości Dziecię-

Widziane z balkonu – FELIETON

Większe pół
Parę osób mnie ostatnio zaczepiło pytaniem
o to, jak wygląda druga połowa mojej głowy. Ucieszyłem się bardzo na tę dociekliwość,
świadczy ona bowiem co najmniej o tym, że
ktoś ogląda niniejsze felietony. Od obrazków
do tekstu już niedaleko, więc jest nadzieja, że
i zacznie wkrótce czytać teksty. Wracając jednak do postawionego pytania - odpowiadam
następująco. Druga połowa mojej głowy jest
słabo widoczna, bo przykrywają ją włosy, tak
samo zresztą jak i połowę trzecią. Dopiero
czwarta połowa jest podobna do pierwszej,
widocznej powyżej, stanowiąc jej lustrzane
odbicie. Nadążacie…? Co ciekawe wyznając to - obaliłem mit,
niczym dwaj bohaterowie kanału Discovery, że połówki mogą
być tylko dwie. Ja mam akurat cztery…
Jeśli natomiast myślicie, że wykorzystam je do napisania czegoś przełomowego -tak na finał roku, to lepiej odpuście sobie dalsze składanie liter. Zamiast tego, wybiorę wariant odśnieżania świątecznych stosunków. Pora zapomnieć o
wszelkich w naszej gminie podziałkach i potulnie spędzić okres
świąteczno noworoczny. Nie dostaliśmy, co prawda nowego
burmistrza na Mikołaja, nie dostaniemy też na gwiazdkę, ale
nie ma co rozpaczać. Poznamy go w okolicach walentynek,
więc na pewno pokochamy. Zanim jednak rozbijemy skarbonkę naszej miłości, cieszmy się tym uczuciem podczas świąt i
nowego roku. Okażmy ją nawet podczas zwykłych czynności:
chcesz uderzyć karpia, zrób to gumowym młotkiem, dywan
trzepiesz – oszczędź go i walnij tylko z jednej strony, na oblodzonym chodniku wyrżnąłeś – przytul go, ucałuj, że z takim
impetem na niego napierasz. Nie ma co szczędzić dobroci,
wszak ktoś kiedyś niegłupio powiedział, że „szczęście to szczególna wartość, która się mnoży, kiedy się ją dzieli”. Ciągnąc
ten tekst w ciepłej tonacji, życzę wszystkim zostawiającym swe
odciski palców na „Kurierze” bezgranicznego szczęścia, które
ugasi wasze życiowe pragnienia. A skoro o suszeniu w gardle
mowa, to przestrzegam tym razem nie tylko przed noworocznymi petardami, ale i przed sylwestrowymi napojami o nominale „pół litra”. Te bowiem połówki, w odróżnieniu od tych we
wstępie, mogą się aż cztery w jednej głowie nie zmieścić, a
wtedy znów będzie trzeba przepraszać śliski chodnik…

Dawid Chylaszek
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cej – odbył się w maju. W przeglądzie wzięły udział 4 przedszkola oraz uczniowie ze szkół podstawowych. Uczestnicy
prezentowali się w następujących dziedzinach: recytacja, występ muzyczny, występ taneczny, plastyka. W sumie w I etapie
projektu uczestniczyło ok. 500 osób
- „Libiąskie Lato” - Wakacyjny Przegląd Twórczości Artystycznej Młodzieży – zorganizowany został w lipcu. W ramach
tego wydarzenia odbył się plenerowy przegląd muzyczny, w
którym udział wzięło 2 solistów i 6 zespołów muzycznych.
Ponadto zorganizowane zostały plenerowe zajęcia z malarstwa
i ceramiki prowadzone przez Grzegorza Sitka. Z kolei miłośnicy poezji odbyli warsztaty literackie w Galerii LCK pod okiem
poety i pisarza Andrzeja Górszczyka.
- „Libiąska Jesień” - Przegląd Twórczości Dorosłych – przeprowadzony został we wrześniu. W ramach trzeciego jesiennego etapu projektu odbyły się: warsztaty malarskie prowadzone
przez panią Wandę Sucherek, warsztaty rzeźbiarskie, które poprowadził absolwent ASP w Krakowie Łukasz Murzyn oraz
satyryczny konkurs literacki o „Szpilkę LCK”. Efekty twórczych wysiłków dorosłych zaprezentowano na spotkaniu artystycznym, podczas którego nagrodzono laureatów poszczególnych dyscyplin sztuki oraz rozstrzygnięto konkurs literacki.
- „Libiąska Zima” – Przegląd Twórczości Seniorów odbył się
w listopadzie. Był ostatnim etapem projektu. Tym razem jury
oceniało prace hafciarskie i szydełkowe. Z nadesłanych prac
powstała wystawa nawiązująca do dawnego rękodzieła artystycznego. Oprócz indywidualnych wyróżnień nagrodzone zostały koła folklorystyczne działające przy LCK.
Podsumowaniem całorocznego projektu było spotkanie w Galerii LCK, które odbyło się 14 grudnia. Uczestnicy każdego z
wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach programu
tym razem wspólnie obejrzeli wernisaż wystawy prezentującej twórczość libiąskiej artystki Wandy Sucherek i instalacje
doktoranta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Łukasza
Murzyna. Ekspozycje wzbogaciły ponadto prace uczestników
warsztatów ceramiczno-rzeźbiarskich, a czas umilały standardy muzyczne w wykonaniu absolwentów katowickiej Akademii Muzycznej. W artystycznym gronie był zatem czas do
wspólnych rozmów oraz wspomnień przy zdjęciach i wydanym specjalnie na tę okazję albumie dokumentującymi przebieg „Czterech pór roku”. 				
PS

Ogłoszenia drobne
Nagrania na kasetach wideo szybko tracą jakość! Zachowaj
wspomnienia na zawsze! Przegrywanie kaset VHS i Hi8 na
DVD! Tanio! tel 600 773 167, 0-32 6271070
Zespół weselny poszukuje gitarzysty - tel. 506746344
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Uwaga!!!
Z uwagi na okres świąteczny w pracy MBP w
Libiążu nastąpią zmiany. Za wszelkie utrudnienia, na które w ten sposób narazimy naszych czytelników, serdecznie przepraszamy.
Biblioteka Główna:
W dniach 24 oraz 29 grudnia – nieczynne
W dniu 31 grudnia – czynne w godzinach
8.00 – 13.00.
Filia nr 2 w Libiążu
(Szkoła Podstawowa nr 2):
w dniach 24 - 31 grudnia nieczynne.
Filia nr 3 w Gromcu:
W dniach 24 i 31 grudnia czynne w godzinach 8.00 – 12.00.

4 grudnia Bibliotekę Główną w Libiążu odwiedziła znana szczególnie młodym
czytelnikom pisarka i poetka – Marta Fox. W spotkaniu uczestniczyła młodzież
z libiąskich gimnazjów oraz czytelnicy zainteresowani jej literaturą. Autorka
opowiedziała o swoich wydanych do tej pory książkach, streściła ich fabułę, a
także czytała wybrane fragmenty. Sporo czasu poświęciła szczególnie często
przez nią podejmowanej tematyce – relacji rodziców z dziećmi, rodzinie, problemów współczesnej młodzieży, miłości.
Marta Fox przywiozła z sobą swoją najnowszą powieść dla młodzieży zatytułowaną „Paulina w orbicie kotów” (do wypożyczenia w libiąskiej bibliotece), która jest kontynuacją wcześniej wydanych – „Magdy.doc” i „Pauliny.doc”, a także
przeznaczoną dla dorosłych poruszającą pozycję „Coraz mniej milczenia”.
Zainteresowanym osobą Marty Fox zdradzimy jeszcze, że jest ona teściową Piotra Kupichy, wokalisty zespołu Feel, który nagraniem „Jest już ciemno” zdobył
Bursztynowego Słowika podczas Sopot Festiwal 2007.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ

7 grudnia libiąską bibliotekę odwiedził szczególny gość – Święty Mikołaj. Na spotkanie zaproszonych
zostało czterdziestu młodych czytelników, którzy przeczytali w bieżącym roku najwięcej książek. Mikołaj
dla wszystkich miał świąteczny upominek, a dla dziesiątki największych
miłośników literatury – naGALERIA MIKRO ZAPRASZA
grody książkowe.
Nagrodzeni zostali: WeGaleria Mikro Miejskiej Biblioteki Publicznej
ronika Neuman, Bartosz w Libiążu zaprasza na wystawę najpiękniejStarzec, Nikola Szwichtenberg, Kuba Żegleń, Angelika Pawlas, Patrycja Doma- szych pocztówek bożonarodzeniowych. W tej
gała, Anita Cudak, Dominika Główczyk, Justyna Szpyra, Szymek Piasecki. W kolorowej i o szczególnie radosnej tematyce
programie spotkania znalazły się także ciekawe dyskusje na temat tradycji świą- ekspozycji znajdą się kartki wysłane z wielu
tecznych, choinki, mikołajowych prezentów; uczestnicy wzięli także udział we europejskich krajów, np. Szwecji, Niemiec,
wspólnych zabawach i zajęciach plastycznych, których efekty zostały wystawio- Francji czy Rosji. Serdecznie zapraszamy do
Czytelni MBP od 19 grudnia.
ne w Bibliotece Głównej.

Filia w Gromcu po remoncie

Po ponad miesięcznym okresie remontu, ruszyła filia MBP nr 3 w Gromcu. Praca
w odnowionych pomieszczeniach rozpoczęła się 17 grudnia od Spotkania Świątecznego, w którym wzięli udział zaproszeni goście oraz młodzież. Z tej ważnej
dla biblioteki okazji goście podarowali filii ciekawe pozycje książkowe, które zasilą gromiecki księgozbiór, a każda z nich otrzyma wpis z nazwiskiem darczyńcy. Znajduje się wśród nich biografia Ojca Świętego pt. „Jan Paweł II Wielki” autorstwa Ligi podarowana przez posła Tadeusza Akita. Na zakończenie spotkania
dzieci i młodzież
wzięły udział we
wspólnym przygotowywaniu ozdób choinkowych, które urozmaicą wystrój biblioteki.
Wszystkich gromieckich czytelników zapraszamy do korzystania
z księgozbioru w zwyczajowych godzinach, tj. codziennie od poniedziałku do piątku 15.00 – 19.00 , z wyjątkiem Wigilii i Sylwestra, kiedy to będzie ona czynna w godzinach 8.00 – 12.00.
Kurier Libiąski nr 30 2007
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- WIEŚCI SZKOLNE -

Projekty podsumowane

And

W żareckim Zespole Szkół 11 grudnia br. odbył się Dzień Edukacji Europejskiej, który
stał się dobrą okazją do podsumowania programów edukacyjnych realizowanych przez
placówkę. Uczniowie zaprezentowali m.in. prace, które wykonali na zajęciach pozalekcyjnych, finansowanych w ramach projektu „Super Szkoła” organizowanego przez
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej i współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej. Uczestnictwo w programie „ Super Szkoła” umożliwiło również zakup
pomocy dydaktycznych i organizację bezpłatnych wycieczek.W trakcie prezentacji podsumowano także inne projekty: „Jestem dobry - będę lepszy”, „Matematyka kluczem do
sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” oraz program „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w którym uczestniczy zorganizowana grupa uczniów angażująca
się w charytatywną pomoc ludziom starszym i chorym.
Spotkanie urozmaiciły występy uczniów oraz piknik rodzinny, podczas którego przybyli
goście mogli degustować zdrową, ekologiczną żywność przygotowaną przez podopiecznych ZS.

rzejk

i

W Gimnazjum nr 1 odbyła się andrzejkowa dyskoteka. Jedną z atrakcji wieczoru było przepowiadanie przyszłości przez prawdziwe czarownice i wróżki (zdjęcie po lewej). Nie zbrakło także gier, zabaw i
konkursów z nagrodami.
W SP nr 3 kto chciał poznać swoją przyszłość, mógł skorzystać z przepowiedni pięciu wróżek, które potrafiły odpowiedzieć na wszystkie
pytania każdemu, kto zapłacił 1 grosika. Oprócz wróżb, horoskopów
i przepowiedni można było odlotowo pobawić się na andrzejkowej
dyskotece, którą dla uczniów naszej szkoły zorganizował Samorząd
Uczniowski wraz z opiekunem Danutą Korycik.

Sukcesy uczniów

I miejsce w III Powiatowym
Multimedialnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej zdobyli uczniowie
Gimnazjum nr 2 Paweł
Marcela i Bartosz Doległo,
pod kierunkiem pań: Ilony
Lech i Elżbiety Hoffmann.
Uczniowie przygotowali
prezentację nowoczesnego
Targowiska Miejskiego w
Libiążu jako inwestycji powstałej dzięki dotacji Unii Europejskiej.
Praca przedstawiała cel budowy, zalety lokalizacji, koszty inwestycji, fotografie powstałych obiektów i funkcjonowanie targowiska obecnie. W pracy znalazły sie także inne obiekty powstałe z
dofinansowania Unii - Plac Słoneczny i parki. Uczniowie zgłębili
wiedzę z zakresu Unii Europejskiej i poznali szczegóły wykonanych na terenie Libiąża projektów. Laureaci odebrali nagrody w I
LO w Chrzanowie.

Muzyczna szkoła

W ramach unijnego projektu
„Super Szkoła” w ZSP Gromiec organizowane są „poranki muzyczne”, przybliżające
historię muzyki rozrywkowej.
Uczniowie usłyszeli między innymi: angielską balladę z
okresu renesansu; pieśni religijne; pieśni pracy; blues; jazz;
oraz rock&roll. Prezentacje każdego z gatunków poprzedza
omówienie kontekstu kulturowego danego okresu i geneza
powstania właściwej dla niego muzyki. Ta forma zajęć spotyka się z bardzo żywiołowym przyjęciem uczniów.

Bezkonkurencyjna „trójka”

Hala sportowa w Libiążu była miejscem, gdzie 28 listopada rozegrano finał wojewódzki w Turnieju Gier i Zabaw.
W zawodach wystartowało 160 uczniów klas II, III, IV
i V, którzy po zwycięstwie zawodach miejskich zdobyli
prawo udziału w finale wojewódzkim. Chrzanów reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Olkusz
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9, Trzebinię - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8, a gospodarzy tradycyjnie
libiąska „trójka”. Każda grupa wiekowa miała do rozegrania po trzy zabawy takie jak: ”Sadzenie ziemniaków”, „Celowanie
woreczkiem do obręczy”, „Zanieś –przynieś”, „ Z kosza do kosza”, „Sztafeta wahadłowa” , „Bieg w podporze tyłem”, „Tor
przeszkód z dorosłymi” – w tej konkurencji startowały dzieci z rodzicami. Po rozegraniu 13 zabaw najwięcej punktów zdobyli
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu, drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Olkuszu, trzecie SP
nr 8 w Trzebini, a czwarte SP nr 1 z Chrzanowa. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Organizatorami
zawodów byli Szkolny Związek Sportowy oraz LCK.
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Futbol odziałowy

Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora ZG „Janina” był pierwszym akcentem tegorocznych obchodów „Barbórki”. Do sportowej
rywalizacji stanęło 13 reprezentacji oddziałowych, spośród których 8 najlepszych uzyskało awans to ścisłej fazy turnieju. W
niej toczono rywalizację w dwóch grupach, których zwycięzcy spotkali się w finale, a ekipy z drugich miejsc zagrały o trzecie
miejsce. W najważniejszym meczu turnieju oddział ED po dwóch golach Rafała Szkółki pokonał faworyzowanych Ratowników.
Trzecie miejsce przypadło ekipie MSZ po zwycięstwie w rzutach karnych nad odziałem Inżynieryjno – Technicznym. Puchary wraz z nagrodami rzeczowymi dla czołowych drużyn oraz wyróżnienia indywidualne dla króla strzelców imprezy Roberta
Smoka (Ratownicy) i najlepszego bramkarza Zygmunta Sroki (ED) wręczyli dyrektorzy ZG Janina Witold Kasperkiewicz i Marcin Nastawny. Podczas turnieju rozegrano także towarzyskie spotkanie pomiędzy wspólną reprezentacją samorządów Libiąża,
Chrzanowa i Powiatu a zespołem ZG „Janina”, które zakończyło się remisem 1:1.				
PS

Młodzieżowcy po jesieni

Dobre lokaty zajmują młodzi piłkarze
klubów naszej gminy na półmetku sezonu 2007/08. W rozgrywkach toczonych
na szczeblu chrzanowskiego podokręgu
nasi reprezentanci plasują się na czołowych miejscach i wiosną możemy
spodziewać się przynajmniej jednego
awansu. Zdecydowanie najlepszą jesień
mieli zawodnicy Janiny Libiąż, którzy z
kompletem zwycięstw przewodzą tabeli
II ligi juniorów grupy chrzanowsko-olkuskiej, także trampkarze starsi LKS
Żarki. Dobrze radzą sobie także trampkarze „Janiny”, którzy w swoich ligach
rywalizują w systemie czterorundowym,
więc w całym sezonie wybiegną oni na
boisko aż 44-krotnie.		
PS
Juniorzy starsi:

II liga Juniorów grupa chrzanowsko - olkuska

Trampkarze starsi grupa chrzanowsko - olkuska

Zostań sędzią piłkarskim

Kolegium
Sędziów chrzanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej
organizuje kurs
dla
kandydatów na sędziów.
Chętni powinni być w wieku
od 17 do 30 lat.
Koszt kursu to
50 zł (organizator zapewnia materiały szkoleniowe). Spotkania organizacyjne odbędą się w dniach 7 oraz 15
stycznia 2008 o godz. 16:30 w siedzibie
Podokręgu Chrzanów al. Henryka 2/4
(II piętro). Więcej informacji na stronie
www.ppnch.webd.pl/kurs.htm, pod adresem e-mail: ks.chrzanow@wp.pl lub pod
numerami telefonów: (0-32) 627 36 76
oraz 505 187 005.

Postraszą Duchem
Trampkarze młodsi grupa chrzanowsko - olkuska
Trampkarze starsi:

Libiąż.
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Po słabej rundzie
jesiennej nastąpiła zmiana na stanowisku trenera
szóstoligowego
LKS-u Gromiec.
Wiesława Liszkę
zastąpił Krzysztof Duch, który
dał się już poznać jako szkoleniowiec Janiny
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- W LIBIĄSKIM CENTRUM KULTURY “Kto nie pamięta przeszłości, skazany jest na jej powtórne przeżycie...”

George Santayana

Cztery i pół roku niewoli…
- relacja z II dnia Festiwalu Filmów o Holokauście
Tajemnica Kwiatu
Paproci
Produkcja: Polska 2004
r., Gatunek: Animacja,
Gramy: 4.01. do 6.01.
godz. 16:00 czas trwania: 70 min., cena biletu: 5zł

3:10 do Yumy

Produkcja: USA 2007
r., Gatunek: Western,
Gramy: 11.01. do
12.01. godz. 19:00, czas
trwania: 117 min., cena
biletu: 10zł. od 12 lat

Sztuczki

Produkcja: Polska 2007
r., Gatunek: Komedia,
Gramy: 18.01. do 20.01
godz. 19:00 czas trwania: 116 min., cena biletu: 10zł, od 12 lat

Były Więzień obozów Auschwitz i Mauthausen-Gussen, harcmistrz, nauczyciel,
członek ruchu oporu – Józef Drożdż był gościem specjalnym drugiego dnia Festiwalu Filmów o Holokauście, który odbył się 30 listopada br. w libiąskim Ale!Kino.
89-cio letni dziś mieszkaniec Bielska-Białej, który w obozach i więzieniach spędził
58 miesięcy, opowiedział o swoich życiowych losach. Rozpoczął od przytoczenia
czasów, kiedy był harcerzem. „Właśnie to, czego nauczyłem się w harcerstwie, pozwoliło mi przeżyć w obozie” – powiedział, po czym opisał samo aresztowanie. Dalej mówił o życiu obozowym, najtrudniejszych chwilach i o tym, że razem z dwójką
przyjaciół postanowili, że za wszelką cenę muszą przeżyć. Jest dziś szczęśliwy, że
całemu trio się to udało, ale dość niechętnie mówi o swoich losach, ze względu na
skromność. „Ja nic wielkiego nie zrobiłem, a jeśli macie odznaczać, to podziękujcie
wszystkim” – wspomniał słowa, które wypowiedział podczas odbierania jednego
z orderów. Około 200 widzów miało okazję zobaczyć kilkadziesiąt takich odznaczeń, które Pan Drożdż przywiózł ze sobą do Libiąża. Niecodziennym gadżetem
była także oryginalna, pasiasta czapka, którą Pan Józef nosił w obozie Mauthausen.
Po prelekcji widzowie zobaczyli słynny polski film pt. „Ulica Graniczna” w reżyserii
Aleksandra Forda. Jest to dramat wojenny ukazujący tragedię ludności żydowskiej
(w tym głównie dzieci) w okupowanej Warszawie. W seansie popołudniowym, już
bez prelekcji, uczestniczyło blisko 50 osób.

FF o Holokauście: Korczak
Produkcja: Polska 1990 r., Gatunek:
Biograficzny, Gramy: 24.01. godz. 11:30
oraz 25.01. godz. 17:00 czas trwania:
113 min., cena biletu: 3zł; od 15 lat
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Sportowy sukces
Dobrym wynikiem zawodników sekcji Akrobatyki Sportowej Libiąskiego Centrum
Kultury zakończył się Turniej Andrzejkowy o Mistrzostwo Małopolski, rozegrany
15 grudnia w Libiążu. Spośród 13 klubów nasi reprezentanci uplasowali się drużynowo na trzecim miejscu. Ogółem w zawodach wystartowało 223 zawodników z 13
klubów.
Spośród 34 podopiecznych trenerów Jolanty Klimas i Marka Starczyńskiego złote
medale zdobyła czwórka chłopców w klasie młodzieżowej (Grzegorz Sikora, Michał Kosowski, Szymon Gąszczak i Tomasz Knapik) oraz dwójka Patryk Kiereta
i Jakub Dęba w klasie III. Brązowe medale zawisły na piersiach dwójki męskiej
Grzegorz Sikora - Tomasz Knapik (kl. młodzieżowa), a także Klaudii Lipowskiej w
skokach na ścieżce dziewcząt (kl. III). W strefie medalowo - dyplomowej znalazły
się również dwie trójki dziewcząt w kl. III: Kasia Gut, Iga Wrzołek i Nina Zając (5
miejsce) oraz Martyna Biskup, Oliwia Szira i Julia Wróblewska (6 m.), a także szósta
w skokach na ścieżce dziewcząt klasy II Joanna Lipowska. Tak znakomity występ
akrobatów z Libiąża to przede wszystkim wynik znakomitej pracy trenerskiej Marka
Starczyńskiego (prowadzi zawodników w skokach na ścieżce) i Jolanty Klimas (zespoły). Praca ta z roku na rok owocuje zauważalnymi postępami. – Cieszy nas duże
zainteresowanie tą dyscypliną sportu w samym Libiążu i poza nim. W naszej sekcji
trenuje także sześcioro dzieci z Chrzanowa. W tym roku udało się przeprowadzić
bardzo dobry nabór i zaledwie dwa miesiące treningów osiągnąć młodym adeptom
akrobatyki zadawalające wyniki. Oczywiście te sukcesy sportowe i organizacyjne nie
były by możliwe bez sponsorów: libiąskiego Urzędu Miejskiego, LCK, firm:„Titan
Lux”, „Plastmar”, „Styl – Gach” i ZZ „Kontra”, którym składamy serdeczne podziękowania – podsumowała J. Klimas. 					
PS
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PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA LIBIĄŻA
JACEK LATKO
SERDECZNIE ZAPRASZA
MIESZKAŃCÓW LIBIĄŻA, ŻAREK I GROMCA NA

Wszystkim mieszkańcom
gminy życzymy szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku
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