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     Górnicze święto
Dodatni wynik finansowy całej spółki, budowa nowych poziomów wydobywczych,
planowany wzrost zatrudnienia i optymistyczne prognozy. W tak dobrych nastrojach
świętowali tegoroczną Barbórkę pracownicy Południowego Koncernu Węglowego
S.A., którego jednym z podmiotów jest libiąski Zakład Górniczy „Janina”.
Zgodnie z tradycją jubilaci obchodzili ją wspólnie z rodzinami, rzeszą osób wspierających
górniczą branże, a także przedstawicielami wielu firm i instytucji współpracujących z górnictwem. Główne uroczystości zorganizowano w Jaworznie.
Mszę Świętą w intencji PKW S.A. odprawiono w tamtejszym Kolegiacie św. Wojciecha i
św. Katarzyny. W Libiążu o pomyślność dla
Braci Górniczej modlono się w kościele pw.
Św. Barbary. Jak co roku Orkiestra Górnicza
ZG „Janina” pod batutą Antoniego Mizi od
świtu koncertowała pojawiając się w różnych
miejscach Libiąża i wzbudzając niemałe zainteresowanie mieszkańców.
Okolicznościowa Akademia w hali MCKiS w
Jaworznie była okazją do życzeń i gratulacji
od zaproszonych gości oraz wręczenia wyróżnień pracowniczych. Złożyły się na nie mianowania na wyższe stopnie górnicze (m.in. dyrektorskie, inżynierskie, techniczne), honorowe odznaki
„Zasłużonych Dla Górnictwa”, medale za długoletnią służbę, odznaki Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, a także wręczane honorowe szpady i mundury górnicze. O wiele przyjemniej było je otrzymać
w atmosferze dobrego wyniku ekonomicznego spółki i optymistycznych prognoz. W imieniu PKW S.A.
prezes Andrzej Szymkiewicz podkreślił znakomitą współpracę z władzami samorządowymi Libiąża i Jaworzna.
- Ten rok jest dla nas przełomowy bo zamkniemy go dodatnim wynikiem finansowym, czego nie udało nam
się dokonać w poprzednich dwóch latach. Pomogła nam dobra koniunktura na węgiel i wzrost jego ceny
– powiedział prezes Andrzej Szymkiewicz.
Znaczący wzrost produkcji w skali całego Koncernu uzyskany został dzięki koncentracji produkcji, eksploatacji pewniejszych pól wydobywczych, a przede wszystkim zaangażowaniu załogi. Wydobycie węgla
wyniosło około 5,6 min ton, czyli niemal 20 procent więcej w stosunku do roku ubiegłego (4,6 mln ton
w 2007 r). Zakład Górniczy „Sobieski” wyprodukował około 3,35 mln ton, (16% wzrostu), natomiast
„Janina” około 2,25 mln ton, co w odniesieniu do roku 2007 stanowi aż 28% wzrost! W przypadku libiąskiej kopalni to pierwsze efekty restrukturyzacji zakładu. W połowie roku zakończono prace nad programem dostosowującym „Janinę” do uwarunkowań geologicznych. Jeszcze przed „Barbórką” zakończono
budowę nowego poziomu wydobywczego na
głębokości 500 m, co pozwoli na wydobycie
węgla z pokładu liczącego 12 mln ton. Od
grudnia w „Janinie” rozpoczęto pracę nad zejściem do bardziej zasobnego złoża, z którego
wydobycie prowadzone będzie na głębokości
800 metrów. W całej firmie w przyszłym roku
ma zostać wydrążone ponad 19 km wyrobisk.
W tym zakresie podjęto już działania w kierunku zwiększenia stanu załogi oddziałów robót
przygotowawczych.
Spotkanie „Barbórkowe” zorganizowały także
Związki Zawodowe przy ZG Janina oraz stowarzyszenia z terenu gminy Libiąz mające w
swych szeregach byłych i aktualnych pracowników górnictwa.
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Budżet Gminy Libiąż w 2008 roku

Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2008 r. przyjęto plan dochodów i wydatków gminy Libiąż na rok 2009. Jest to
budżet zrównoważony zamykający się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwotą 41 139 787 zł. W rozliczeniu
na jednego mieszkańca jest to kwota 1 796 zł, a więc w porównaniu z rokiem 2008 o 56 zł wyższa po stronie dochodów
i o 122 zł niższa jeśli chodzi o wydatki. W porównaniu z ubiegłorocznym budżetem dochody powinny się zwiększyć o
1 140 339 zł przy zmniejszonych wydatkach o kwotę 2 969 814 zł.
Na strukturę dochodów składają się m.in.:
Struktura dochodów
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz
na realizację własnych zadań gminy
- subwencja oświatowa
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych
- wpływy z innych podatków (m.in. od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty
podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności
cywilnoprawnych)
- opłaty (skarbowe, targowe, eksploatacyjne, zza
zezwolenia na sprzedaż alkoholu, lokalne, za koncesje i licencje)
- dochody z mienia komunalnego (m.in. nabycie
praw własności oraz użytkowania wieczystego
nieruchomości, najem i dzierżawa składników
majątkowych zaliczanych do sfery finansów publicznych)
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
- dochody jednostek organizacyjnych gminy
Wydatki gminy (41 139 787 zł) to głównie oświata i wychowanie (41 %), pomoc społeczna (16%),
Struktura wydatków
administracja publiczna (13 %), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6%), wydatki na
kulturę (6%) i sport (1%). Zapewniają one:
- finansowanie wydatków rzeczowych oświaty poprzez zabezpieczenie środków na funkcjonowanie
szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli,
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów, funkcjonowanie świetlic i stołówek oraz wydatki na
pomoc materialną dla uczniów
- środki na finansowanie płac i pochodnych od wynagrodzeń wszystkich jednostek organizacyjnych
gminy
- finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia
- finansowanie potrzeb sfery społecznej, w obrębie
zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i placówki opiekuńczo – wychowawcze
- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (LCK i MBP)
- finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- środki na obsługę długu publicznego
- finansowanie lokalnego transportu zbiorowego za pośrednictwem Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”
- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej
- finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji publicznej
- finansowanie zadań z zakresu rolnictwa, handlu, usług, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- realizację zadań własnych bieżących gminy dofinansowanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa
- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- zabezpieczenie środków na już zaciągnięte zobowiązania
						
(więcej o budżecie w styczniowym numerze Kuriera Libiąskiego)
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Łatwiej do UM

Z myślą o osobach niepełnosprawnych przebudowane zostało wejście do Urzędu Miejskiego
w Libiążu. W ramach tego zadania firma „ALUHIT” z Chrzanowa istniejące wejście zastąpiła
drzwiami dwuskrzydłowymi z profili aluminiowych z przegrodą termiczną, wyposażonymi w
automat otwierający. Z kolei firma RemontowoBudowlana-Transportowo-Handlowo-Usługowa
Leszek Kopeć z Chełmka, przeprowadziła roboty
budowlane związane z wykonaniem pochylni dla
osób niepełnosprawnych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 49 962,80 zł (brutto). Osoby niepełnosprawne, które teraz bez przeszkód dostaną się do
budynku Urzędu będą obsługiwane na parterze.
Wystarczy, że o swojej obecności poinformują
w Biurze Podawczym tuż przy wejściu, a do załatwienia danej sprawy wezwany zostanie odpowiedni urzędnik. 											

(inf. UM)

Wizualizacja rewitalizacji

Architekt Wojciech Franzblau przedstawił wstępną multimedialną prezentację planowanej przez gminę Libiąż rewitalizacji przestrzeni publicznej w rejonie ulic 1 Maja i Górniczej. W
miejscu starego targowiska proponuje skwer z ławeczkami i
kawiarnią, wzdłuż torów kolejowych oddzielony zielenią ciąg
pieszy z ławeczkami, ponadto nowy wizerunek Libiąskiego
Centrum Kultury z plenerową muszlą koncertową,
Zorganizowane 17 grudnia spotkanie w Urzędzie Miejskim
adresowane do przedstawicieli firm oraz właścicieli posesji
znajdujących się w rejonie tych ulic było okazją do zgłaszania
swoich wniosków związanych z przebudową i unowocześnieniem wizerunku tego terenu. Większość obszaru objętego rewitalizacją nie wymaga remontu, np. rondo siedmiu dróg, czy
„Skwer Skarbnika”. Konieczna jest z kolei modernizacja ulic,
chodników i zatoczki dla autobusów przy „Rondzie Uśmiechu”.
- Działania te służą pozyskaniu funduszy unijnych na rewitalizację traktu od „Ronda Uśmiechu do Zakładu Górniczego
„Janina”. Zanim złożymy stosowny wniosek gorąco zachęcamy
do współpracy w optymalnym przygotowaniu projektu – prosi
Burmistrz Jacek Latko.
Zainteresowani swoje wnioski do wizualizacji mogą zgłaszać
do końca bieżącego roku. Stosowna ankieta jest do pobrania na
stronie www.libiaz.pl w zakładce „lokalny program rewitalizacji”.						
(inf. UM)

Zasłużona seniorka

Wanda Bańkowska z libiąskiego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Zgoda”
została nominowana do tytułu Seniora Roku w II Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem”
organizowanym przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Do tego prestiżowego wyróżnienia zgłosił ją prezes „Zgody” Stanisław Lelito, a poparli Burmistrz Libiąża Jacek
Latko i dyrektor libiąskiego OPS Józefa Skalniak. Ogółem do nagrody nominowano 26 osób,
a libiążanka była jedyną zgłoszoną z naszego powiatu. Pani Wanda jest animatorką większości
inicjatyw stowarzyszenia. Organizuje wycieczki, imprezy okolicznościowe (m.in. święta seniora, andrzejki, zabawy dla wnuków), wczasy. Prowadzi też kronikę stowarzyszenia. – Nasze koło
zajmuje się zagospodarowaniem czasu wolnego osobom będącym na emeryturze, które bardzo
aktywnie uczestniczą w życiu gminy Libiąż. W tym roku mieliśmy 37 różnego rodzaju imprez, odwiedzaliśmy też chorych członków naszego stowarzyszenia – podsumowała Wanda Bańkowska.
Nominacja jeszcze bardziej zmobilizowała ją do społecznej pracy. –Wakacje planujemy spędzić w Chorwacji, więc przygotowania do zorganizowania wyjazdu są już w toku – stwierdziła seniorka. 						
PS
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Z prac Rady Miejskiej

6 listopada 2008 roku Komisja ds. Komunalnych
wzięła udział w wizji lokalnej na terenie
ZGOK w Balinie, w dniu 26 listopada
Komisja brała udział w spotkaniu w sprawie
utrzymania terenów położonych w rejonie
Kopalni tj. ul. Kopalnianej i ul. Górniczej oraz
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w
sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania zasobem Gminy Libiąż.
Komisja Rewizyjna 12 listopada przeprowadziła
kontrole jednostki pomocniczej - Sołectwo
Gromiec, a w dniu 26 listopada została
przeprowadzona kontrola Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Gromcu za 2007 rok i I
połowę 2008 roku oraz Zespołu Szkół w Żarkach
za 2007 rok i I połowę 2008 roku.
25 listopada 2008r. Komisja Oświaty i
Spraw Społecznych zaopiniowała projekty
następujących uchwał:
- w sprawie uchwalenia regulaminu na
2009 rok dotyczącego wysokości oraz
szczegółowych
warunków
przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli,
- w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem
Katowice oraz zaciągnięcia zobowiązania,
- w sprawie programu współpracy gminy Libiąż
z organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego,
- w sprawie przyjęcia gminnego programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych gminy Libiąż na 2009 rok,
- w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii gminy Libiąż na
lata 2009-2010.
Komisja ds. Planowania i Budżetu Gminy
na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2008r
zaopiniowała projekty uchwał:
- w sprawie zmian Uchwały Nr XVI/92/2008
Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11.02.2008r.
o pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego,
- w sprawie pomocy finansowej dla Miasta
Jaworzna,
- w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na
2008r,
ponadto Komisja zapoznała się z założeniami
i wytycznymi architektonicznymi zaprojektowanych obiektów: drogi dojazdowej do rynku
miejskiego i płyty rynku.
28 listopada odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej
na której był obecny Pan Arkadiusz Borka –
Prezes Instytutu Gospodarki Nieruchomościami
w Katowicach, który omówił
wieloletni
programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Libiąż. Ponadto na sesji zostały
podjęte następujące uchwały:
- w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem
Katowice oraz zaciągnięcia zobowiązania,
- w sprawie uchwalania regulaminu na
rok 2009 dotyczącego wysokości oraz
szczegółowych
warunków
przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Sylwetki Radnych

oraz szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli,
- w sprawie pomocy finansowej dla Miasta
Jaworzna,
- w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Rady Miasta Katowice
- w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach,
- w sprawie programu współpracy gminy Libiąż
z organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego,
- w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii gminy Libiąż na
lata 2009 -2010,
- w sprawie przyjęcia gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych gminy Libiąż na 2009 rok,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/92/2008
Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 11.02.2008
r. o pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego,
- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Libiąż,
- w spawie zmian w budżecie gminy Libiąż na
2008 rok,
- w sprawie przystąpienia Gminy Libiąż do
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo na Jurze”.
Przew. RM Stanisław Bigaj

Grażyna Poznańska: wykształcenie wyższe - filologia romańska UJ, zamężna, czworo dzieci.
Jestem osobą aktywną, dlatego swój czas poświęcam na angażowanie się w sprawy naszej lokalnej społeczności. W
Radzie Miejskiej pracuję w Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
Bliskie mojemu sercu były i pozostają sprawy dotyczące dzieci i młodzieży. Cieszę się, że także po moich
wystąpieniach ZKKM przywrócił bilety ulgowe dla młodzieży szkół średnich! Zabiegałam i będę zabiegać o budowę
boisk przyszkolnych i terenów rekreacyjnych w całej gminie. Wielofunkcyjne boisko przy SP nr 2 co prawda nie
powstało ale przynajmniej udało się zapobiec sprzedaży cennych „działek szkolnych”. Wierzę, że w przyszłości taki
obiekt tam powstanie. Przeciwległy biegun moich zainteresowań - to tematy dotyczące pomocy i opieki dla ludzi
starszych i chorych. Nie skupiam swojej uwagi i działań wyłącznie na problemach dzielnicy w której mieszkam,
lecz pozostaję otwarta na racjonalne propozycje i uwagi mieszkańców całej gminy. Wymienię tu chociażby moje zaangażowanie między
innymi w:
- sprawę egzekwowania od dyrekcji Kopalni Dolomitu wywiązywania się z obietnic wobec mieszkańców Pniaków
- przywrócenie bezpieczeństwa i spokoju wokół dyskoteki „Kombajn”
- sprawę podniesienia bezpieczeństwa poprzez ograniczenie zanieczyszczeń ul.Gromieckiej
- zabiegi o wsparcie finansowe dla remontowanego przedszkola oraz zaniedbanego Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach
- oświetlenie ul.Spokojnej, które będzie wykonane w nowym roku /projekt techniczny został opracowany w 2008 /. Zabiegam przy tej
okazji w Powiatowym Zarządzie Dróg o położenie nowej nakładki asfaltowej na tejże ulicy
- sprawę odbioru wszystkich domowych opakowań plastikowych, a nie tylko butelek typu PET, PP i PE.
Kończąc, chciałabym podziękować moim wyborcom za okazywane mi zaufanie. Wszystkim mieszkańcom z okazji nadchodzących Świąt
pragnę złożyć życzenia:
- Niechaj wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia będzie przepełniony Bożym błogosławieństwem,   szczęściem   i    radością. Zaś
nadchodzący Nowy   2009   Rok niech będzie pasmem wielu osobistych i rodzinnych, szkolnych i zawodowych sukcesów!
Pełnię dyżur bezpośrednio w miejscu zamieszkania. Telefoniczny kontakt za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej (032) 624-92-16.
Jan Pietruszka - 56 lat, emerytowany mgr inż. górnik; absolwent AGH; były pracownik KWK „Janina” - dyspozytor
ruchu; przewodniczący Libiąskiego Towarzystwa Przyjaciół Francji.
- Jestem rodowitym libiążaninem więc bardzo leżą mi na sercu problemy związane z moim miastem i jego mieszkańcami.
Chciałbym mieć istotny wpływ na poprawę infrastruktury miasta tj. rozbudowę i przebudowę dróg, chodników i
oświetlenia (energooszczędność), a tym samym aktywnie brać udział w planowaniu efektywnego gospodarowania
. Dyżur telefoniczny pełnię pod numerem telefonu 0-32627 75 16, a w Biurze Rady Urzędu Miasta po uprzednim
uzgodnieniu. 									
(inf. własne)
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Bezrobotni zaktywizowani

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zakończył
trwający pół roku projekt „Rozwój aktywnych form
integracji w Gminie Libiąż” zrealizowany w ramach
Narodowej Strategii Spójności „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” współfinansowany przez Unię
Europejską. Działania podsumowano na wspólnym
spotkaniu uczestników, organizatorów i władz samorządowych Libiąża.
Dziesięciu uczestników projektu – beneficjentów
OPS - wytypowali pracownicy socjalni. Ważnym
czynnikiem była sytuacja życiowa danej osoby, jej
predyspozycje oraz silna motywacja i determinacja
w dążeniu do zaistnienia na rynku pracy. Bezrobotni
uczestniczyli w warsztatach aktywizujących z doradcą zawodowym, psychologiem, specjalistą ds. BHP, radcą prawnym i pośrednikiem pracy. Podczas podsumowującego spotkania wręczono na ręce abiturientów kursu certyfikaty. – Obecnie mamy bardzo trudną sytuację na rynku pracy. Podejmowanie
takich inicjatyw oraz realizowanie projektów, które wychodzą naprzeciw osobom pragnących podjąć pracę jest bardzo pozytywne.
Program był świetnie przygotowany oraz zrealizowany. Dziękuję za wytrwałość, mimo, iż zapewne były ciężkie momenty – mówi
Przewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu Stanisław Bigaj. Do podziękowań dołączyła się także dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Józefa Skalniak: - Dziękuję pracownikom OPS, dzięki których pracy byliśmy pierwszą gminą w województwie realizującą
taki projekt. Przyczynili się do wspaniałej atmosfery panującej podczas szkoleń. Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatowym
Urzędem Pracy w Chrzanowie w przyszłości możemy skuteczniej realizować i dzielić zadania. Ośrodek będzie zajmował się reintegracją społeczną, a PUP reintegracją zawodową. Dane uczestników przekazane zostały do PUP, gdzie podjęto starania o ich
aktywizację zawodową. Dziękuję również władzom gminy za zrozumienie problemu oraz wsparcie.
Uczestnicy projektu wyrażali dużą satysfakcję z ukończenia szkoleń i podkreślali ich profesjonalizm. – Najtrudniejszy, ale i
najciekawszy dla mnie był kurs obsługi komputera. Okazało się, że tak jak można szybko nauczyć obsług telefonu komórkowego,
tak z podobną łatwością opanować można zagadnienia komputerowe. Teraz często korzystam z Internetu szukając interesujących
mnie informacji, czy przeglądając oferty pracy. Najbliższy moim umiejętnościom i zainteresowaniom był kurs florystyki. Posiadam
zdolności manualne i sprawiało mi to dużą radość. Otrzymałam ofertę pracy w kwiaciarni w Krzeszowicach, niestety potrzebowali
tam osoby z praktyką. Dzisiaj zadzwoniła do mnie pani z OPS proponując pracę jako opiekuna do osób starszych. Pracę zaczynam
23 grudnia – skomentowała jedna z uczestniczek kursu Barbara Nasiadko.
					
MW		

Zimowe odśnieżanie

Rozstrzygnieto przetarg
na
zadanie
pn. „Zimowe
utrzymanie
dróg, chodników, placów,
parkingów na
terenie gminy
Libiąż w 2009 roku”. Zostało one podzielone na dwie części:
- drogi, chodniki, place, parkingi
miasta Libiąż od przyszłego roku odśnieżać będzie Zakład Usług Komunalnych z Oświęcimia, tel. 33 842 48
05 (w godzinach 7-14 dni robocze),
509 138 277 oraz 607 561 472 (całodobowe).
- drogi, chodniki, place, parkingi sołectw Żarki i Gromiec od przyszłego
roku odśnieżać będzie Firma Usługowa „KRISS” z Żarek, telefon całodobowy 503 077 030
Przypominamy, że do końca bieżącego roku gminne drogi odśnieża
jeszcze firma „Gardenbud” – wyłoniona w zeszłorocznym przetargu.
Tel. (032) 327 73 65
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Szlachetność mieszkańców Libiąża

Zespól Charytatywny z Libiąża, Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z
Libiąskim Centrum Kultury zorganizowały zbiórkę przedświąteczną żywności pod
hasłem „PODZIEL SIĘ SERCEM”. – Zbiórki żywności wspólnie z parafialnymi
zespołami charytatywnymi prowadzimy cały rok, a nabierają na sile w okresach
przedświątecznych. Klienci marketów chętnie dzielili się swoimi zakupami, w efekcie
czego uzbieraliśmy ponad 80 rodzajów asortymentu. Większość stanowiły podstawowe produkty spożywcze – skomentowała dyrektor libiąskiego OPS Józefa Skalniak
Akcja przeprowadzona została w marketach INTERMARCHE i BIEDRONKA w
Libiążu. Wszystkie zebrane dary zostały przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu gminy Libiąż, wskazanych przez organizatorów akcji.
- Serdecznie dziękuję mieszkańcom Libiąża, Żarek oraz Gromca za udział w tej
akcji charytatywnej. Dzięki Państwu ofiarności wiele najbiedniejszych rodzin
z terenu naszej gminy spędzi nadchodzące święta godnie i bardziej radośnie.
Pewien poeta powiedział:
„Są łzy, które jak ogień
palą, są serca, które nigdy się nie żalą”. Dzięki
podzieleniu się „sercem” przez mieszkańców
z najbiedniejszymi tych
łez w naszej gminie
będzie
zdecydowanie
mniej
podumował
Przewodniczący
Rady
Miejsiej Libiąża - Stanisław
Bigaj, który objął patronat
nad tą inicjatywą. 		


- KURIER LIBIĄSKI -

    Mikołajk

Tradycji stało się zadość!.. Św
pojawiając się wszędzie tam
obdarował dzieci prezentami,
koniec filmem animowanym
Potem wędrował po gminie – w
Szkolno – Przedszkolnego i ot
na niego występy grup taneczny
wręczając przy okazji nagrody
i zabawach; w Kosówkach zachwalał wykonaną podczas z
Miejskim częstował dzieci i dorosłych cukierkami; a na kon
choince, gdzie spotkał się z dziećmi w towarzystwie Aniołk
prezenty i słodycze, przynosząc radość i uśmiech, czym pot
gronie wszystkich pokoleń i środowisk mieszkańców gmin

„Świąteczna paczka”

Aż 19 klas libiąskiego Zespołu Szkół
zbierało
prezenty
dla podopiecznych
Świetlicy Środowiskowej. Inicjatywę
wsparli też nauczyciele oraz pracownicy administracyjni
szkoły. Koordynatorem akcji byli opiekunowie Szkolnego
Koła Caritas: Iwona
Remin, Magdalena Malczyk oraz ks. Paweł Król. SKC
otrzymało od dzieci 34 listy do św. Mikołaja. – Niektóre
z nich były wzruszające, wszystkie kolorowe i ozdobione.
Dzieci prosiły o skromne prezenty dla siebie nie zapominając o swoim młodszym rodzeństwie – stwierdza I. Remin.
Wręczenie paczek poprzedziło przedstawienie pt. „Semiramida” przygotowane przez uczniów kl. II C oraz I E pod
opieką Barbary Kirker.
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ki z LCK

w. Mikołaj odwiedził ponad 1000 dzieci w gminie Libiąż
m, gdzie był przez najmłodszych oczekiwany. W LCK
, udziałem we wspólnych zabawach i konkursach, a na
„Wyprawa na księżyc” (z trójwymiarowymi efektami!).
w Gromcu podziwiał występ artystyczny dzieci z Zespołu
trzymał mikołajkowe prace plastyczne; w Żarkach czekały
ych, popisy wokalne Justyny Pająk oraz quiz o nim samym,
ufundowane przez Market „Sąsiad” za udział w konkursach
zajęć plastycznych mikołajkową dekorację; na Targowisku
niec na Placu Słonecznym przy Szopce Bożonarodzeniowej i
ka i Diabełka. Wszędzie gościł chętnie gawędząc, wręczając
twierdził odwieczną tradycję przedświątecznych spotkań w
ny.
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Palą się do śpiewania!

Burmistrz Libiąża oraz Libiąskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają na

GMINNE SPOTKANIE OPŁATKOWE
6 stycznia 2009r.
w programie:
1800 Msza Święta w kościele p.w. Św. Barbary w
Libiążu.
1845 Koncert Noworoczny chóru Canticum Canticorum.
1930 Spotkanie uczestników na placu kościelnym
– wspólne kolędowanie, program artystyczny i poczęstunek.

Dofinansowanie książek

W ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w
2008r. pn. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci
rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka Szkolna”, pomoc finansową na zakup podręczników
otrzymało 5 przedszkolaków oraz 34 uczniów klas I–III szkół
podstawowych z terenu gminy Libiąż. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 5.284,50 zł.

Ekologiczne inicjatywy

Na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonano 2255 sztuk torb
ekologicznych wg nowego projektu. Tego typu ekologiczne
przedmioty Urząd zamówił po raz drugi, a środki na ten cel (6
300 zł brutto) pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z tzw. opłaty produktowej.
Torby wykonała firma ART-ATAK z Chorzowa, a zostaną one
rozdysponowane w szkołach oraz przedszkolach oraz przeznaczone na cele promocji. Akcja rozpropagowania torb ma na
celu promocję ekologicznych opakowań i reklamówek, które
– co daje się zauważyć - powoli wypierają pakunki mniej ekologiczne.
O kolejne 1000 sztuk folderu „Zielone ścieżki Libiąża” wzbogacił się Urząd Miejski w grudniu br. Dodruk publikacji związany jest ze sporym zainteresowaniem, z jakim spotkało się
opracowanie. W ubiegłym roku wydano 2000 jego sztuk, które
dość szybko zostały rozdysponowane nie tylko w gminie Libiąż, ale i na targach turystycznych. Dodruk, który miał miejsce w tym miesiącu, kosztował 6000 zł (brutto), a pieniądze
pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W całym powiecie chrzanowskim nie ma drugiego takiego
zespołu, a jego powstaniu przyklaskują władze Ochotniczych
Straży Pożarnych każdego szczebla. 9 października br. przy
żareckiej OSP zawiązał się 12-osobowy zespół „Żar”. Jak mówią
założyciele, nazwa została zaczerpnięta z członu pojawiającego
się w nazwie miejscowości i pożarniczego charakteru zespołu.
– Oczywiście wszyscy członkowie zostali siłą wcieleni do naszej
straży – żartuje prezes OSP Kazimierz Sroka, jeden z inicjatorów
powstania „Żaru”. Wtórowali mu Wiesław Malik (kierownik
muzyczny), Stanisław Jurczyk (menedżer) i Adam Dróżbik.
We wtorkowe wieczory w Strażnicy w Żarkach płynie strażacka
nuta. Każdy z występów rozpoczyna hymn „Rycerze Floriana”,
a oprócz niego żarczanie śpiewają m.in. pieśni „U nas w
Żarkach”, „Biją dzwony” czy „OSP”. – W tej chwili wykonujemy
już istniejące utwory, w przyszłości zamierzamy komponować
własne, a także stworzyć autorskie programy artystyczne –
zapowiada Stanisław Jurczyk.
Jak dotychczas „Żar” wystąpił podczas tegorocznych imprez
„Żarecka Jesień”, „Autobus Wici” (występy podczas 1 dnia w
Domu Urbańczyka w Chrzanowie, Domu Oazowym w Babicach
i Domu Strażaka w Alwernii) i na II Powiatowym Przeglądzie
Twórczości Seniorów.
Oprócz wspomnianych osób skład zespołu uzupełniają Ewa
Malik, Józefa Dróżnik, Janina Bogacz – Miziołek, Małgorzata
Piegzik, Irena Jurczyk. Czesław Miziołek, Józef Kosowski.
Sekcję muzyczną wspólnie z klarnecistą W. Malikiem tworzy
grający na harmonii Jan Celarek.
- Chcemy brać udział w imprezach strażackich w powiecie i
nie tylko. Na innych też chętnie zaśpiewamy. Jesteśmy otwarci
na przyjęcie nowych członków no i oczywiście ewentualnych
sponsorów… - podsumował A. Dróżnik. 			

Z okazji dnia św. Andrzeja

Tradycyjne wróżby, konkursy sprawnościowe i plastyczne, poczęstunek i dobra zabawa towarzyszyły zabawie andrzejkowej
zorganizowanej przez LCK w świetlicy w Kosówkach.

Przetarg

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą
„bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Libiąż w
2009 roku”. Oferty należy złożyć do dnia 8 stycznia 2009r. do
godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Libiążu.

Ogłoszenia drobne
Przegrywanie z kaset VHS i Hi8 na DVD! Tanio! tel 600 773
167, 0-32 6271070
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Piotr Milewski „Rok nie wyrok”

Podczas ulicznej obławy na handlarzy narkotyków, tajniacy zatrzymują korespondenta Radia Zet w Nowym Jorku, Piotra Milewskiego.
Policjantka zakuwa dziennikarza w kajdanki i wkłada mu do kieszeni podniesioną z chodnika torebkę cracku – taniej kokainy. Kołowrót
absurdalnych zdarzeń sprawia, że Milewski zostaje skazany za handel
najgroźniejszą z „substancji kontrolowanych”, na rok przymusowego
odwyku w towarzystwie zawodowych kryminalistów: głównie Murzynów i Latynosów. Podczas terapii, opisuje zderzenie dwóch kultur,
Uwaga!!!
języków oraz sposobów myślenia, prowadzące do dalszych nieporozuW grudniu zmiany w pracy MBP!
mień i niedorzeczności, czasem zabawnych, czasem groźnych. „Rok nie wyrok” to książka,
24 grudnia, tj. w Wigilię Bożego Narodzenia:
której nie odważyłby się napisać żaden biały dziennikarz amerykański: bardzo niepoprawBiblioteka Głowna oraz wszystkie filie – za- na politycznie, ale prawdziwa: seks, dragi i hiphop nieubarwione stylizacją MTV, filozofia
mknięte
gangsta, język czarnego getta. (Wypożyczalnia dla dorosłych).

27 grudnia, tj. w sobotę:
Biblioteka Głowna – zamknięte
MBP dla dzieci
17 grudnia w libiąskiej bibliotece odbyło się spotkanie dla najmłodszych czytelników pod
31 grudnia, tj. w Sylwestra:
Biblioteka Głowna – czynne w godz. 8.00 hasłem „Najweselsze wierszyki dla dzieci”, bohaterem tego spotkania był Julian Tuwim.
Młodzi uczestnicy poznali życiorys pisarza i historię jego literackiej twórczości, wspólnie
– 14.00
czytali wybrane wiersze, a także uczestniczyli w konkursach i zabawach dotyczących twórFilie – czynne w godz. 10.00 – 14.00
ZAPRASZAMY na naszą stronę internetową: czości literackiej tego wybitnego polskiego poety. Przy tej okazji wręczono również upominki i dyplomy trzydziestu największym młodym miłośnikom literatury, którzy w roku 2008
www.mbp-libiaz.pl
największą ilość razy odwiedzili wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży, zachęcając ich w

Zadanie pod hasłem „Czytam czyli jestem”
zakończone

Konkurs „O czym pisałbym, gdybym był pisarzem” był ostatnim
punktem cyklu wydarzeń organizowanych przez MBP w Libiążu w
ramach zadania „Czytam czyli jestem” dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”. Komisja oceniająca w składzie: Barbara
Kirker – Zespół Szkół w Libiążu, Bożena Kikla – Libiąskie Centrum
Kultury i Bernarda Mędela – Miejska Biblioteka Publiczna oceniła
prace 17 uczestników w trzech kategoriach wiekowych i postanowiła
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii uczniów klas I-III: I miejsce – Antonina Chechelska, Wyróżnienia – Hubert Szewczyk, Julia Kosowska i Weronika Wawrzuta
klasy IV-VI: I miejsce - Wiktoria Pawłowska, II miejsce - Lidia Cicho, III miejsce - Sebastian Sroka
gimnazja: I miejsce - Aleksandra Rzechowska
Wszyscy laureaci oraz pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
Całe zadanie to realizowane było od czerwca i obejmowało sześć
samodzielnych wydarzeń kulturalnych przeznaczonych głównie dla
dzieci i młodzieży. 6 czerwca prawie 120 najmłodszych czytelników
Biblioteki Głównej oraz filii w Żarkach i Gromcu wzięło udział w
spotkaniu autorskim z popularną pisarką Wiolettą Piasecką.
W ramach Dni Libiąża 15 czerwca, podczas akcji „Cały Libiąż czyta
dzieciom” miał miejsce program promocyjny MBP, podczas którego
odbył się spektakl teatralny dla najmłodszych, głośne czytanie wybranych fragmentów literatury dziecięcej oraz zabawy i konkursy literackie. W tych ostatnich uczestniczyło ok. 100 młodych miłośników
literatury, w sumie program obejrzało prawie 500 osób.
W lipcu i sierpniu w ramach „Lata z książką” libiąska książnica zaproponowała dzieciom i młodzieży wiele ciekawych zajęć, odbywających się w Bibliotece Głównej oraz jej filiach. Z tej oferty MBP
skorzystało 260 uczestników.
22 września, podczas spotkania autorskiego z Agnieszką Górską,
autorką książki kucharskiej dla dzieci oraz warsztatów kulinarnych
– sztuki przyrządzania posiłków, nakrywania do stołu oraz dobrego
zachowania przy stole uczyło się 30 najmłodszych czytelników biblioteki w Libiążu.
W ramach zadania „Czytam czyli jestem” odbyła się również konferencja dla nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców oraz młodzieży pod
hasłem „Same korzyści z czytania”, podczas której wykłady prowadziły: Krystyna Śmigielska – pisarka oraz Agnieszka Bubka – pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W konferencji wzięło udział 50 osób.

Kurier Libiąski nr 42 2008

ten sposób do dalszego wypożyczania i czytania książek. Podsumowano także konkurs
plastyczny
dla
dzieci w wieku
przedszkolnym
oraz z klas I – III
pod hasłem „Moje
bajkowe Boże Narodzenie”. Spośród prawie 60
prac konkursowych przedstawiających ulubionych bohaterów bajek i
opowieści dla dzieci w scenerii zimowo – świątecznej dziesięć nagrodzono równorzędnymi wyróżnieniami, a laureaci otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe. Wszystkie rysunki wystawione są w Bibliotece
Głównej w Libiążu.

Laureaci konkursu plastycznego
pt. „Moje bajkowe Boże Narodzenie”
Natalia Pawłowska, Patrycja Klimek, Oliwia Matyja (Przedszkole
Samorządowe nr 2 w Libiążu), Agnieszka Madejek i Oleńka Wójcik
(Przedszkole Samorządowe nr 4), Gabrysia Wielgus i Marysia Stanisławczyk (KSW), Gabrysia Wądrzyk (Zespół Szkół w Żarkach), Izabela Pacura (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gromcu), Agnieszka
Kazienko( Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu.)

Staropolskim obyczajem,
gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
spełnienia marzeń z okazji nadchodzącego Nowego Roku,
wszystkim Czytelnikom życzą: Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu.
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- WIESCI SZKOLNE VI Tydzień
Integracji

Po raz szósty Szkoła
Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi uczestniczyła w VIII
Powiatowym Festiwalu
Twórczości Integracyjnej „Bliżej siebie”, której organizatorem była
Szkoła Podstawowa nr
8 im. Jana Pawła II w
Trzebini. - Każdego roku
wybierany jest temat
przewodni festiwalu, w
tym roku brzmiał on: „W świecie folkloru”. Wszystkie uczestniczące palcówki integracyjne miały opracować i pokazać tradycje danego regionu Polski. My mieliśmy
Kujawy. Klasa 2c i 5a przygotowała występy – mówi nauczyciel Agata Wojtaś. Najważniejsza jest atmosfera życzliwości, która tam panuje. Wszyscy są równi, nie
ma rywalizacji, każdy dostaje nagrodę. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i radością
biorą udział w takich imprezach, a nas cieszy to, że na ich buziach widzimy uśmiech
– dodaje dyrektor Alina Bańkowska. Udziałem w trzebińskim festiwalu SP nr 4 rozpoczęła VI Tydzień Integracji z mottem „Bądź moim przyjacielem, a wszystko wyda
się prostsze”. Program składał się z lekcji wychowawczych, konkursów plastycznych, występów artystycznych, turniejów gier i zabaw oraz imprezy andrzejkowej
pt. „Wieczór czarów i magii” i lekcji tradycyjnych obrzędów tj. „Kiszenie kapusty”
zaprezentowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Libiążanki”.
Festiwal wspierany był przez sponsorów: Cafe Club „Nata”, „Ptyś” Chełmek, Piekarnia Dyrcz Chełmek, Piekarnia „Paj” Chełmem i sklep „Witaminka” z Libiąża.

Zabawy andrzejkowe

Z tej okazji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gromcu
odbyła się dyskoteka. Uczniowie mieli także okazję poznać swoje losy w Sali Wróżb,
przygotowanej przez przedstawicieli najstarszych klas.
Wróżki przepowiadały przyszłość między innymi z kart,
domina, liter imienia i nazwiska czy daty urodzenia. W ten
sposób można było poznać
imię swojej przyszłej sympatii czy też odpowiedzieć sobie
na pytanie dotyczące kariery.
Dodatkową atrakcją były konkursy takie jak: taniec na gazecie czy „lepienie” papierowego bałwana. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki.
Tradycyjnie „andrzejki” obchodzono w libiąskim Przedszkolu Samorządowym
nr 2. Z tej okazji zorganizowano bale, podczas
których wychowankowie
placówki poznawali związane z tą okolicznością
ludowe obyczaje. Na spotkaniu służącym integracji
różnych grup wiekowych
przedszkolaków, rodziców
i wychowawców nie zabrakło zabaw tanecznych i
poczęstunku.
12

Bezpieczniejsi na drodze

Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Wypadki na drogach - porozmawiajmy”.
Uczniowie brali udział w dyskusjach,
oglądali filmy edukacyjne i spotkali się z
przedstawicielami policji. Szkolny Klub
Europejski ogłosił konkurs plastyczny
pt.: „Europejskie rozwiązania komunikacyjne w Libiążu”. Temat pracy musiał
zawierać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w okolicach szkoły. Marzenia dzieci na temat bezpieczeństwa
dotyczyły najczęściej zamontowania
sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla
pieszych przy ulicy Oświęcimskiej, wybudowania wiaduktu łączącego „Park
Janiny” ze szkołą, lub ograniczenia prędkości wokół ulic okalających szkołę.
Były też bardziej osobiste postulaty np.:
stworzenia przejścia dla pieszych przy
poszczególnych domach dzieci. Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy 4a
Dawid Oleksy. Zakończeniem akcji był
apel z udziałem rodziców. Uczniowie z
klas piątych przypomnieli podstawowe
zasady uczestnictwa w ruchu drogowym. Zachęcali rodziców do aktywnego
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych oraz zaapelowali
do zachowania przez nich szczególnej
ostrożności w pobliżu szkół, przedszkoli
i przejść dla pieszych.

Uczniowie SP 4 odwiedzili wystawę
szopek bożonarodzeniowych w Muzeum Historycznym w Krakowie. Zachwyt
dzieci wzbudziło ich precyzyjne wykonanie i kolorystyka. Przy okazji wizyty w
stolicy naszego województwa nie obyło
się bez spaceru po Krakowskim Rynku,
zakupów w Sukiennicach, a także seansu
w kinie „Plaza”.
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Mistrzowie województwa

Zaprocentowała znakomita współpraca klubu LKS Żarki z
tamtejszym Zespołem Szkół. Reprezentacja Gimnazjum tej
placówki w halowej piłce nożnej nie znalazła pogromców
na powiatowym, rejonowym i wojewódzkim etapie rozgrywek i zasłużenie szczyci się tytułem Mistrzów Małopolski.
Podopieczni Bogusława Gucika okazali się bezkonkurencyjni
w tarnowskim finale. . – Prawie wszyscy z chłopców są zawodnikami LKS Żarki. Każdego roku startujemy w zawodach
szkolnych i klubowych. W tamtym roku jako LKS zajęliśmy 5
miejsce w województwie małopolskim, a teraz ta dobra praca
potwierdziła się w rozgrywkach szkół – komentuje B. Gucik.
Uczniowie ZS w Żarkach w składzie: Mateusz Wiśniewski,
Bartłomiej Kurzak, Michał Gucik, Jakub Horawa, Łukasz
Wierzba, Dawid Malik, Patryk Paliwoda, Martin Jasioeczko,
Bartłomiej Majka, Patryk Miziołek i Damian Zub z Tarnowa oprócz tytułu przywieźli pamiątkowy puchar, złote medale i dyplomy. 													
PS

Futsal pod znakiem „fair play”

Ponad 120 uczestników wzięło udział w dwóch turniejach piłkarskich o Puchar Burmistrza Libiąża zorganizowanych przez LCK w
hali sportowej w Libiążu. Do sportowych zmagań, oprócz młodych mieszkańców naszej gminy, przystąpiły także drużyny z Chrzanowa, Trzebini, Chełmka i Gorzowa. W pierwszej kategorii wiekowej do lat 15 bezkonkurencyjni okazali się gracze drużyny „Batalion wodza” w składzie Mateusz Wiśniewski, Łukasz Wierzba, Jakub Horawa, Michał Gucik, Patryk Paliwoda, Mateusz Jasieczko
i Krystian Madej. Drugie miejsce przypadło :”Małopolskiej Gieksie”, a trzecie wspólnie ekipą Maggot’s i Revival. Dopiero rzuty
karne wyłoniły zwycięzcę kategorii do lat 18. W regulaminowym czasie gry stojący na wysokim poziomie pojedynek zakończył się
wynikiem 2:2, a lepsi w serii karnych okazali
się libiążanie z drużyny Menelaos (Bartłomiej
Pycia, Rafał Pacwa, Karol Drozdowicz, Sebastian Oleśkowicz, Waldemar Oleszka, Michał
Sobień, Michał Doległo i Łukasz Horawa), którzy pokonali Orange Team z Chełmka. Trzecie
miejsca zdobyły drużyny PES Team i Żarki.
- Swoim zaangażowaniem i sportową postawą
pokazaliście sens organizowania takich turniejów – podsumował wiceburmistrz Jarosław
Łabęcki, który nagradzał najlepszych pamiątkowymi pucharami, dyplomami i nagrodami
rzeczowymi ufundowanymi przez LCK i firmę
Juko S.C.			
PS

Tylko dla kobiet!

Od czerwca br. działa jedyny w swoim rodzaju klub – „femino fitness”. Właścicielka Katarzyna Klocek podkreśla jego wyjątkowość, mówiąc, iż nie jest
to typowa sala ćwiczeń, tylko klub – miejsce spotkań, rozmów, gdzie można
zadbać o poprawę nastroju i formę. Katarzyna Klocek: - Otwierając klub spełniłam swoje marzenie. Fitness od zawsze był moja pasją, żywiołem. Poświęcałam się temu całą sobą i kształciłam się w tym kierunku. Zdecydowałam
się na otwarcie klubu fitness w Libiążu, ponieważ takie przedsięwzięcie może
sprawdzić się w mieście rozwijającym się. Paniom brakuje miejsc przeznaczonych tylko dla nich, gdzie mogą czuć się swobodnie. Kobiety zainteresowane
są poprawą kondycji i wyglądu bez względu na wiek. Ważne jest to, iż siłownia czynna jest od godziny 9.00 – 21.00 i można przyjść w godzinach, które
najbardziej nam odpowiadają: przed pracą lub po, w trakcie zakupów, czy po
odprowadzeniu dziecka do przedszkola. Rodzaj i intensywność ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb. Sprzęt, jakim dysponuje klub
to: bieżnia Life Fitness, Crosstreiner Life Fitness, rowery Lifecycle, Stepper
Life Fitness Clasic, rowery spinningowe Schwin, a w ofercie zajęć treningowych jest Slimnastik, TBC – Step, aerobik, zumba
(instruktorka Anna Syska), body-step, joga, pilates oraz rytmika dla dzieci. Współpracuję także z Eweliną Piwowarczyk (salon
kosmetyczny „Nefryt”) i dzięki temu uczestniczki zajęć mogą promocyjnie korzystać z usług salonu. Co miesiąc losowane są
nagrody. 17 stycznia 2009 odbędzie się impreza z udziałem szkoleniowców AWF z Krakowa. Będziemy gościć także dietetyczkę,
która będzie udzielać indywidualnych porad – dodaje Katarzyna Klocek. Femino fitness mieści się przy ulicy Słowackiego 3a,
a z ofertą można się zapoznać na stronie www.femino-fitness.pl 						
MW
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Obcowanie z wierszami

TAJNE PRZEZ POUFNE
Gatunek: Komedia kryminalna; Produkcja: Francja
2008; Czas trwania: 96
min, Od 12 lat, Gramy: 911 stycznia, godz. 19:00,
cena biletu: 10.oo zł
GARFIELG 3:
FESTYN HUMORU
Produkcja: USA 2008; Gatunek: Animowany (DUBBING); Czas: 79 min, B.O.
gramy: 16-18 stycznia, godz.
16:00, cena biletu: 10.oo zł
HIGH SCHOOL
MUSICAL
Produkcja: USA 2008;
Gatunek: Musical (DUBBING); Czas: 100 min,
od 7 lat, Gramy: 23-25
stycznia, godz. 16:00,
cena biletu: 10.oo zł
DZIEWCZYNA
MOJEGO KUMPLA
Produkcja: USA 2008; Gatunek: Komedia; Czas: 101
min, Od 12 lat, Gramy: 30
stycznia - 1 lutego, godz.
19:00, bilet: 10.oo zł
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Rozstrzygniecie Jesiennego Konkursu Poetyckiego o „Czarny
Parasol” i wieczór autorski Elżbiety Adamiec były głównymi
punktami wieczoru artystycznego w Libiąskim Centrum Kultury.
W kameralnej sali spotkań artystycznych „Nisza”, gdzie 12 grudnia zorganizowano tą imprezę, autorzy sami przedstawili swoje
utwory. W kategorii wiekowej dzieci i młodzieży do 17 lat komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Antoni Buchała
(polonista), Aneta Gwóźdź (dyrektor MBP) i Elżbieta Adamiec
(poetka) I nagrodę przyznali Katarzynie Gawryś z Chrzanowa (na
zdjęciu) za wiersz pt: „Droga”, a wyróżnienie: Julii Kasperczyk z Libiąża za utwór pt:
„Czarny Koń”. Wśród dorosłych tryumfowały wiersze Tadeusza Charmuszko z Suwałk,
druga nagrodę przyznano Wandzie Rychel z Chrzanowa, a trzecie Annie Jekiel z Libiąża,
za wiersz pt: „Rozstanie”.
- Jest to poezja konkretu, przeżycia emocjonalnego, ale również uniwersalnych idei; jest
jednocześnie delikatna i zmysłowa, plastyczna i ulotna. Nagrodzone wiersze zwracają
uwagę dojrzałością warsztatową, oszczędnością słowa i celnym skrótem metaforycznym.
Na podkreślenie i gorące gratulacje zasługuje wielka kultura słowa reprezentowana przez
uczestników oraz literacka wrażliwość – podsumował przewodniczący jury A. Buchała.
Drugą część wieczoru wypełniła twórczość Elżbiety Adamiec. Oprócz prezentacji własnego dorobku, poetka przedstawiła utwory muzyczne, które wpływają na jej sposób postrzegania świata. – Moje wiersze to osobiste doznania ujęte w formie poezji prozatorskiej, z dominującą tematyką kobiety i życia – wyjaśnia E. Adamiec.
Największy wpływ na artystkę wywiera muzyka Cata Stevensa. Na temat jego osobowości podjęła się poetyckiej polemiki ze swoim przyjacielem Sławkiem Majewskim.
Pani Elżbieta zaprezentowała także utwory odnoszące się do dzieciństwa, do rodzinnych
Żuław.
E. Adamiec to libiąska poetka, która tworzy od dziecka. Jako największy swój sukces wymienia główną
nagrodę w konkursie o „Czarny
Parasol LCK” w 2002r. i wydanie
własnego tomiku poezji zatytułowanego „Jesienna kobieta”. Jej
wiersze znajdują się także w „Anatalogii Podbeskidzia”. Na jej koncie
są także spotkania autorskie: dwukrotnie w Bielsku Białej, w libiąskiej MBP i w Warszawie wspólnie
z H. Kasperczakiem.
PS

Zapraszamy na wyjazd do chorzowskiego Teatru Rozrywki na spektakl pt. „Sylwester BIS”, który odbędzie
się 7 lutego 2009 r. (sobota). Wyjazd o godz. 13:00
z pod parkingu przy komisariacie policji w Libiążu
(przejazd przez Chrzanów). Zapisy na wyjazd są przyjmowane w LCK do dnia 12
stycznia 2009 r. Cena wyjazdu 61.00 zł (I miejsca). Wszelkich informacji udziela
st. Instruktor LCK Bożena Kikla tel 32 6271-262.
Libiąskie Centrum Kultury ogłasza konkurs na najpiękniej udekorowaną posesję i balkon w Gminie Libiąż.
Celem konkursu jest promocja gminy Libiąż poprzez podniesienie jej atrakcyjności i
estetyki, a także inspirowanie mieszkańców do współtworzenia atmosfery Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 5 stycznia 2009 r. (włącznie) „karty zgłoszenia” w LCK. Można zgłosić
tylko jedną posesję/balkon. Karty zgłoszeń są dostępne w:
- Urzędzie Miejskim w Libiążu, ul. Działkowa 1 – dziennik podawczy,
- Libiąskim Centrum Kultury, ul. Górnicza 1 – pokój nr 6
- Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Górnicza 11 – czytelnia
- u sołtysów: Gromca, p. Halina Ławczys i Żarek, p. Antoni Skupień
Dla zwycięzcy konkursu w każdej kategorii przewiduje się nagrody rzeczowe do
kwoty 750 zł. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w lokalnej prasie, na stronie
UM w Libiążu www.libiaz.pl na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie LCK
www.lck.libiaz.pl do 13 stycznia 2009 r.
Kurier Libiąski nr 42 2008

Rok 2008 w gminie Libiąż

Nowy Rok tradycyjnie powitaliśmy plenerowym
spotkaniem na Placu Słonecznym

W wyniku uzyskania przez Tadeusza Arkita mandatu posła
na Sejm RP - odbyły się wybory na stanowisko Burmistrza
Libiąża. Zwyciężył zdecydowanie Jacek Latko.
Jednym z sukcesów
Libiąża była nagroda
Gazety Prawnej i Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego w rankingu
„Europejska
Gmina - Europejskie
Miasto” za największe osiągnięcia w pozyskiwaniu funduszy
unijnych.

Tegoroczne Dni Libiąża obchodziliśmy podczas licznych imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych. Na finał wystąpił
„Lady Pank”.

Rok 2008 obfitował w ważne wydarzenia kulturalne organizowane przez LCK. Jednym z
nich był Festiwal Filmów o Holokauście, poprzedzany prelekcjami naocznych świadków
wydarzeń wojny i okupacji.

Dużą hojnością wykazali się właściciele marketów Bricomarche i Intermarche, którzy w rocznice otwarcia swoich sklepów
wybudowali nowoczesny plac zabaw przy ulicy Słowackiego
w Libiążu.

Dożynki Gminne upłynęły pod znakiem świętowania jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich w Żarkach.

Był to także rok inwestycji. Jedną z nich
była budowa nowego
skrzyżowania z rondem, w miejscu gdzie
łączą się ze sobą ulice
1-go Maja, Sikorskiego, Górnicza, Ks. Pieli,
Szybowcowa, Jaworowa i Leśna.

Ważny projekt społeczny
realizował libiąski OPS,
który podjął działania na
rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej ulicy Obieżowej.
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W radosnej atmosferze uczciliśmy Święto Niepodległości, po raz
dziesiąty uczestnicząc w Biesiadzie Patriotycznej 1115
listopada.
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