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- WIEŚCI Z GMINY -

„Mądra Gmina” Libiąż

Po raz dziesiąty Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
w Krakowie przeprowadził plebiscyt gmin dbających o profesjonalny rozwój
swoich kadr. Laureaci zostają wyłonieni w oparciu o kryterium uczestnictwa
pracowników urzędów, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz
przedsiębiorców funkcjonujących na terenie danej gminy, w organizowanych
przez FRDL MISTiA szkoleniach i konferencjach oraz przynależności do działających przy tzw. Instytucie Forów. Jest przeprowadzany w trzech kategoriach:
gmina duża powyżej 15 000 mieszkańców, gmina średnia od 7500 do 15 000
mieszkańców i gmina mała do 7500 mieszkańców.
W tegorocznej edycji konkursu po raz trzeci w historii nagrodzono gminę Libiąż. Tym razem zajęliśmy trzecie miejsce wśród gmin dużych. Wcześniej tryumfowaliśmy w roku 2001, a
w 2004 również zajęliśmy trzecią pozycję.
Tegorocznych zwycięzców konkursu „Mądra Gmina” statuetkami i dyplomami nagrodził Wicemarszałek
Samorządu Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela. Uroczystość odbyła się podczas konferencji
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, w siedzibie MISTiA. Nagrodą dla najlepszych
były także dodatkowe pakiety szkoleń.
- Przy obecnie dynamicznie zmieniającym się stanie prawnym, związanym z dostosowaniem przepisów
do wymogów Unii Europejskiej, szkolenia pracowników są koniecznością. Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji oferuje nam bardzo dobre programy szkoleniowe, których efekty widać w
podnoszącej się jakości usług libiąskiego Urzędu Miejskiego , czy skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych – podsumował Burmistrz Libiąża Jacek Latko.						
PS
OSIĄGNIĘCIA GMINY LIBIĄŻ

Tegoroczne wyróżnienie prezentuje
Burmistrz J. Latko

Statuetka z 2001 r

Ówczesny Burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit (pierwszy z lewej)
tuż po ceremonii przyznania nagrody w 2004 r.
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Tytuły „Mądrej Gminy” to nie jedyne osiągnięcia Libiąża. Na koncie naszej gminy znajdują się
m.in. takie wyróżnienia jak:
- I miejsce w rankingu Gazety Prawnej „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” w kategorii
gmin miejsko-wiejskich w rankingu ogólnopolskim w 2007 i 2008 r., uwzględniającym skuteczność pozyskiwania środków unijnych
- I miejsce w rankingu „TRZY KORONY MAŁOPOLSKI” „Gazety Krakowskiej”, „Telewizji
Kraków” oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Małopolski w latach 2002 i 2006, za najbardziej
gospodarcze i przyjazne mieszkańcom miasto
- Wyróżnienie w zakresie „Nowoczesnego Zarządzania w Administracji Publicznej” i opracowanie projektu pt.: „Optymalna Polityka Oświatowa
Gminy” nadane przez MSWiA w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2003 r.
- Tytuł „Kreator Przedsiębiorczości” i przyznanie
„Krakowskiego Dukata” dla Burmistrza Libiąża
w plebiscycie organizowanym przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie w 2002 r.
- Tytuł „Profesjonalna gmina, przyjazna inwestorom” w ogólnopolskim rankingu organizowanym
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w
Warszawie w 2002 r.
- Medal św. Brata Alberta za wieloletnie wspieranie organizacji pozarządowych oraz za zorganizowanie w czerwcu 2001 r. ogólnopolskiego
spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych.


- WIEŚCI Z GMINY -

Zebranie wiejskie

Przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości Żarki na lata 2009-2016 było głównym punktem zebrania wiejskiego w Żarkach, które
15 marca odbyło się w tamtejszym Domu Kultury. Dokument jest aktualizacją uchwalonego w 2005r. Planu Rozwoju Miejscowości Żarki (inne nazewnictwo związane jest z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14
lutego 2008r.). W tworzenie tego planu aktywnie zaangażowała się lokalna grupa działania. Pracowała ona pod przewodnictwem
sołtysa, przy wsparciu merytorycznym pracowników Urzędu Miejskiego w Libiążu. W jej skład weszli także członkowie rady
sołeckiej i mieszkańcy.
- Plan będzie podstawą ubiegania się o środki unijne m.in. z Programu Odnowy Obszarów Wiejskich. Podobny dokument będzie
przygotowany dla sołectwa Gromiec – komentuje Burmistrz Jacek Latko.
Określa on najważniejsze cele i priorytety rozwoju
Żarek wraz ze wskazaniem najważniejszych zadań
inwestycyjnych i przedsięwzięć społecznych służących rozwojowi wsi.
- Główne inwestycje w tym zakresie dotyczą modernizacji drogi 780 (ul. Kościuszki), Zespołu Szkół wraz
z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego ze
sztuczną nawierzchnią i dalszej modernizacji stadionu
i terenów do niego przylegających – uściśla J. Latko.

Kolektory słoneczne w Gminie
Libiąż

Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby koordynuje projekt dotyczący
przygotowania wniosku do Szwajcarsko
- Polskiego Programu Współpracy, w
ramach Programu Środowisko i Infrastruktura, w celu pozyskania środków
finansowych na zakup kolektorów słonecznych.
Na prośbę wnioskodawcy Burmistrz Libiąża wystosował ogłoszenie do mieszkańców gminy o możliwości pozyskania
środków na dofinansowanie do około
50% kosztów zakupu kolektorów słonecznych, służących do ogrzewania
wody użytkowej. Pozostałe 50% muszą
ponieść bezpośrednio zainteresowani
mieszkańcy, którzy na ten cel mogą również ubiegać się o preferencyjne kredyty.
Z informacji Związku Gmin Dolnego
Dorzecza Rzeki Raby wynika, że przybliżony koszt kolektora do ciepłej wody
wraz z instalacją wyniesie około 10 000
zł. Koszty te mogą docelowo ulec zmianie ze względu na konieczność dostosowania instalacji urządzeń do indywidualnych uwarunkowań obiektu (budynku
mieszkalnego). Dofinansowanie obejmować będzie tylko osoby fizyczne.
Dzięki systemom solarnym można zaoszczędzić do 60 % rocznego zapotrzebowania na podgrzanie ciepłej wody. W
miesiącach letnich energia słoneczna
wystarcza prawie na całkowite pokrycie


tych potrzeb. W miesiącach przejściowych można optymalnie wykorzystać
energię słoneczną do wstępnego podgrzania wody redukując w ten sposób
zużycie oleju opałowego lub gazu.
Termin sondażu upłynął 27 lutego i wiązał się z koniecznością określenia skali
zainteresowania mieszkańców kolektorami. Do Urzędu Miejskiego w Libiążu
wpłynęło około 250 wstępnych deklaracji zainteresowania zakupem wspomnianych urządzeń.
Po zebraniu liczby chętnych na zakup
i instalację kolektorów, Związek Gmin
Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, złoży
wniosek o uzyskanie funduszy pomocowych. Jeżeli zostanie rozpatrzony pozytywnie i uzyska dofinansowanie, to z
każda zainteresowaną osobą Związek
podpisze indywidualną umowę. Umowa
będzie dotyczyła nieodpłatnej dzierżawy Związkowi połaci dachu lub terenu
zajmowanego przez urządzenia, które
pozostaną własnością Związku do 31
grudnia 2013r.

Decyzje budowlane

W roku 2008 Urząd Miejski w Libiążu
wydał 86 decyzji o warunkach zabudowy oraz 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W
porównaniu do roku poprzedniego (110
wydanych decyzji o warunkach zabudowy wraz z decyzjami celu publicznego)
zaobserwować można kilkustopniowy
spadek.

Przetarg rozstrzygnięty

Do przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części działki z
przeznaczeniem na lokalizację urządzeń
„Wesołego Miasteczka” w czasie „Dni
Libiąża” przystąpiły: Park Rozrywki

„Smokoland” Jerzy Strasz oraz Agencja Artystyczna „KIK” Jakub Zemirek,
Krzysztof Bochen.
Cena wywoławcza za jeden dzień dzierżawy wynosiła 145,00 zł. W wyniku
przeprowadzonego przetargu na wydzierżawienie części działki nr 1884/9 o
powierzchni 2000 m2 w okresie trwania
„Dni Libiąża 2009” najwyższą cenę netto za jeden dzień dzierżawy w kwocie
810,00 zł (słownie: osiemset dziesięć
złotych) zaoferowali i tym samym dzierżawcą gruntu zostali właściciele Agencji
Artystycznej „KIK” z siedzibą w Chrzanowie ul. Władysława Sikorskiego 1A.

Kolejna edycja projektu OPS

1 marca 2009 roku Ośrodek Pomocy
Społecznej w Libiążu przystąpił do realizacji projektu „Rozwój aktywnych form
integracji w Gminie Libiąż”. Jest to kontynuacja działań z 2008 roku jednakże
w tym roku wsparcie skierowane jest do
rodzin zamieszkujących Gminę Libiąż i
korzystających z pomocy społecznej, w
których występują problemy społeczne m.in.: bezrobocie, ubóstwo, problemy wychowawcze z dziećmi, przemoc
w rodzinie. W ramach projektu realizowane są następujące działania o charakterze społecznym:
- zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem,
- warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywania
konfliktów rodzinnych bez agresji,
- wzmocnienie więzi społecznych poprzez wspólne uczestnictwo w spotkaniach integracyjno-rekreacyjnych.
Działania w projekcie skierowane są nie
tylko do dorosłych członków rodziny,
ale również do dzieci, dla których zorganizowane zostaną zajęcia profilaktyczne
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- WIEŚCI Z GMINY z zakresu przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom życia społecznego. Wartość
projektu 106.988zł, z czego 95.754,00zł to
środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane
udziałem w projekcie prosimy o kontakt
ze swoim pracownikiem socjalnym lub w
siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w
Libiążu ul. 9 Maja 2 pok. 15

Gmina Libiąż
w akcji edukacyjnej

W kwietniu rusza kampania „Sprawdź czy
Twoje picie jest bezpieczne”, której głównym celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód zdrowotnych i
społecznych, jakie wiążą się piciem alkoholu. Elementami kampanii będą: edukacja w
zakresie przeliczania ilości wypijanego alkoholu na czas potrzebny do wytrzeźwienia
oraz promocja Testu Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alkoholu AUDIT- jako narzędzia przydatnego do
sprawdzenia aktualnego modelu picia. Patronatem honorowym objęło kampanię Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
w Polsce. Osobistego wsparcia udzielił jej
Wiceminister Zdrowia dr n. med. Adam
Fronczak. Partnerem przedsięwzięcia jest
Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Wywóz azbestu

W 2008r. libiąski Urząd Miejski sfinansował w 100% wywóz i unieszkodliwianie
odpadów azbestowych, zgromadzonych na
posesjach osób fizycznych na terenie gminy.
Ogółem wywieziono i unieszkodliwiono ok.
253 ton odpadów azbestowo-cementowych
za kwotę 93 646,27 zł. Odpady wywieziono
z 129 posesji. Obecnie na wywóz odpadów
oczekuje 29 osób.

Akcja deratyzacji

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008)
i Uchwały Nr XLVII/261/2006 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 7 lipca 2006 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż oraz w porozumieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Chrzanowie, termin przeprowadzenia
powszechnej akcji deratyzacji na terenie
gminy Libiąż wyznaczono w okresie od 23
marca – 24 kwietnia 2009 r.
Deratyzacją obejmuje nieruchomości i
obiekty na nich zlokalizowane, w których
prowadzi się działalność gospodarczą,
domy jednorodzinne i wielorodzinne, urzędy organów administracji, zakłady opieki
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zdrowotnej i społecznej, szkoły i placówki
oświatowe oraz kulturalno – oświatowe.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
w Libiążu z dnia 13 listopada 1998 roku
w sprawie: przeprowadzania akcji wyłapywania bezdomnych psów i kotów na terenie
gminy Libiąż oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. nr 116
poz.753) zawiadamy, że termin takiej akcji
na terenie gminy Libiąż wyznaczono na
dzień 27 kwietnia 2009r.
Akcję przeprowadzi Schronisko Bezdomnych Zwierząt w Olkuszu, natomiast opiekę
bezdomnym zwierzętom zapewni Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu.

„Bieżące utrzymanie placów
zabaw, terenów wypoczynku i
rekreacji”

Urząd Miejski w Libiążu ogłosił przetarg
nieograniczony, w którym termin składania ofert upływa z dniem 20 marca 2009r.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac polegających na utrzymaniu placów zabaw, terenu wypoczynku i rekreacji
na terenie Gminy Libiąż, tj.:
- uporządkowanie placów zabaw, terenów
wypoczynku i rekreacji,
- bieżąca konserwacja urządzeń,
- utrzymanie zieleni na placach zabaw, terenach wypoczynku i rekreacji,
- wymiana piasku w piaskownicach.

Sprzedaż nieruchomości

W formie przetargu ustnego nieograniczonego można nabyć trzy niezabudowane nieruchomości położone w rejonie ul.
Wspólnej w Libiążu. Pierwsza z nich oznaczona numerem 5697/2 ma powierzchnię 0,0953 ha. Druga o numerze 5697/3
ma powierzchnie 0,1047 ha. Trzecie składa
się z czterech działek o łącznej powierzchni
0,1015 ha. Przetargi odbędą się w dniu 16
kwietnia 2009r., kolejno o godzinach 10:00,
10:30 i 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu.
W rejonie ul. Urzędniczej w Libiążu
znajdują się przeznaczone do sprzedaży
działki wraz z garażami. Działki maja
powierzchnię 0,0022 ha każda i są zabudowane garażami. Działki zostaną sprzedane
w trybie bezprzetargowym. Osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie art.
34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2004 r.

Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami ) winny
złożyć wniosek w tej sprawie do Urzędu
Miejskiego w Libiążu o ich nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu, tj. od 11.03.2009r. do
22.04.2009 r. Z dniem 23.04.2009 r. wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

Zmiany organizacji ruchu

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach zlecono do opracowania projekty organizacji ruchu:
Plac Zwycięstwa - ruch jednokierunkowy (wjazd od ul. Oświęcimskiej w rejonie
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, wzdłuż
szkoły i wyjazd w kierunku kościoła na ul.
Oświęcimską)
ul. Kościelna – ruch jednokierunkowy
(wjazd od ul. Oświęcimskiej, wzdłuż placówki KSW i wyjazd na ul. Flasińskiego)
ul. 11 Listopada w rejonie skrzyżowania
z ul. Kwiatową – powierzchnia wyłączona z ruchu w rejonie skrzyżowań w celu
wyeliminowania parkowania samochodów
bezpośrednio przy skrzyżowaniach, które
utrudniają widoczność innym uczestnikom
ruchu drogowego.
Przedmiotowe zmiany w organizacji ruchu, o które wielokrotnie wnioskowali
mieszkańcy poprzedzone były spotkaniem w terenie, z udziałem przedstawicieli zarządzającego ruchem na drogach
oraz przedstawicielami policji. Powyższe
zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone po zatwierdzeniu w/w projektów
organizacji ruchu.

Pozimowe porządki

Okres wiosenny nie od dziś kojarzony
jest z czasem sprzątania i porządków. W
związku z powyższym, pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Libiążu rozpoczęli systematyczne likwidowanie dzikich wysypisk odpadów na
terenie Gminy Libiąż.
Rokrocznie wywożone na składowisko
odpady liczone są w dziesiątkach ton.
Niestety w miejscach, z których udało się
zlikwidować dzikie wysypiska ponownie pojawiają się nowe. Apelujemy, aby
nie wywozić odpadów na łąki i do lasów
oraz przypominamy o tym, że mieszkańcy
gminy Libiąż, zgodnie z obowiązującym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Libiąż winni mieć
podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych dostosowane do ilości zameldowanych osób. W związku z powyższym,
w roku bieżącym Straż Miejska w Libiążu
zapowiada rygorystyczne kontrole.


- KURIER LIBIĄSKI -

Poseł Arkit najlepszy!

Gazeta Krakowska
po raz drugi w tej
kadencji
Sejmu
zbadała aktywność
39 parlamentarzystów z Małopolski.
Miłym zaskoczeniem jest zdecydowane zwycięstwo
w tym rankingu
Tadeusza Arkita - jedynego posła z Powiatu Chrzanowskiego.
Plebiscyt pokazuje aktywność posłów od listopada
2008 r. i to w jakim stopniu pamiętają o swoich wyborcach. Pod uwagę brano każdy przejaw aktywności sejmowej, dodatkowo premiując posłów, którzy pamiętali
o naszym województwie.
Jak czytamy w wydaniu Gazety Krakowskiej z dnia 25
marca br. „za każde wystąpienie na mównicy sejmowej posłanka czy poseł dostawali po jednym punkcie.
W przypadku, gdy poruszone przez nich zostały kwestie związane bezpośrednio z regionem wyborczym czy
całą Małopolska, parlamentarzysta mógł liczyć na dwa
punkty. Podobnie traktowane były składane przez posłów interpelacje, pytania o sprawy bieżące czy zapytania. Tak samo obowiązywała zasada jednego lub dwóch
punktów, w zależności od tego, czy posłowie interweniowali w naszym, małopolskim interesie. Niżej punktowane były jedynie składane przez posłów oświadczenia,
zazwyczaj okolicznościowe, za które przyznawaliśmy
odpowiednio pół punktu i jeden punkt za ich małopolski
wątek. Jak się jednak okazało, najważniejszym i nieraz
decydującym o miejscu na liście kryterium było odejmowanie punktu za nieobecność za każde opuszczone
głosowanie”.
W pierwszej edycji rankingu, ogłoszonego w listopadzie ubiegłego roku nasz reprezentant w Sejmie RP
zajął drugie miejsce. Tym razem Tadeusz Arkit łącznie
zgromadził 96 punktów, i aż o 27 wyprzedził drugiego
na liście Józefa Rojka. W ocenianym okresie libiążanin
zaliczył aż 34 wystąpienia na sali sejmowej. Poseł często podkreśla, że Libiąż jest mu bliski, czego wyrazem
są wystąpienia plenarne w sprawie jednego z największych zakładów pracy w Małopolsce - Zakładu Górniczego „Janina”, jak również w sprawie „libiąskich”
obchodów Święta Niepodległości. Ponadto złożył 30
interpelacji i 15 zapytań poselskich, z których 11 dotyczyło naszego regionu.
- Takie wyróżnienia niezwykle cieszą, zwłaszcza, że jestem posłem z krótkim stażem i musiałem okrzepnąć w
parlamencie. Staram się dobrze reprezentować ziemię
chrzanowską,, z którą czuję się mocno związany, a w
szczególności Libiąż – komentuje laureat.
Poseł Arkit swoją aktywność przejawia nie tylko w
parlamencie, ale również w swoim okręgu wyborczym,
gdzie, jeśli tylko pozwala na to czas, uczestniczy w oficjalnych spotkaniach, konferencjach, uroczystościach i
okolicznościowych wydarzeniach. Oczywiście chętnie
też przyjmuje interesantów w swoim biurze poselskim.
- Uważam, że obowiązkiem posła jest uczestniczyć w
głosowaniach sejmowych, które są formalnym potwierdzeniem jego pracy. Dlatego staram się z tych obowiązków jak najlepiej wywiązywać. A gdy nie jestem w
Warszawie staram się jak najczęściej kontaktować ze
społecznością lokalną by w ten sposób poznać problemy, które bezpośrednio do Sejmu nie docierają – podsumował T. Arkit. 				
PS



Statystyki SM

Spełniali swoje ustawowe obowiązki, ściśle współpracowali z innymi służbami
zajmującymi się utrzymaniem porządku publicznego, współorganizowali szkolne akcje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego i angażowali się w organizację imprez dla dzieci. Libiąska Straż Miejska przedstawiła podsumowanie
swoich działań w 2008 roku.
Łącznie SM odnotowała
w ubiegłym roku 1350
pouczeń, nałożyła 245
mandatów na łączną
kwotę 21.030 zł i skierowała 29 wniosków
do sądu za wykroczenia
określone w polskim
prawie. Do izby wytrzeźwień odwiozła 12 osób, a
kolejne 49 doprowadziła
do miejsca zamieszkania.
Ujawniła 28 przestępstw,
ujęła i przekazała Policji 15 osób, z których 11 okazało się sprawcami przestępstw.
63-krotnie Strażnicy Miejscy zabezpieczali miejsca przestępstw, katastrof i innych
zdarzeń lub miejsca nimi zagrożone. Zajmowali się także konwojowaniem dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy
(114 razy).
Stadion Sportowy, Park Młodości, Plac Słoneczny, Strefa Aktywności Gospodarczej
przy ul. Rouvroy, Skwer Skarbnika, Park Janiny, obiekty sportowe na terenie sołectw
to chronione przez SM obiekty użyteczności publicznej.
W 2008 roku Straż Miejska odbyła łącznie 1086 interwencji, z czego 812 w miejscach
publicznych, 218 interwencji własnych Strażników i 56 innych. Wspólnie z Policją
zorganizowano 406 wspólne patrole (w tym 229 z przewodnikiem psa). Ich efektem
było m.in. ujawnienie 27 przestępstw i 308 wykroczeń, zatrzymanie 11 sprawców
przestępstw, nałożenie 112 mandatów karnych i 67 pouczeń, sporządzenie 9 wniosków o ukaranie, doprowadzenie 19 nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień a kolejnych
21 do miejsca zamieszkania, 12-krotne zabezpieczenia miejsca zdarzeń i 19-krotne
imprez i uroczystości – 19, zatrzymano 10 poszukiwanych osób.
- Wspólne piesze patrole z policjantami i rozmowy z mieszkańcami wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa. Jednak apelujemy o bezpośrednie reakcje na niepokojące
zdarzenia, wtedy łatwiej ująć nam sprawcę na gorącym uczynku i wówczas nie potrzebujemy już świadków – stwierdza komendant libiąskiej SM Grzegorz Widor.
- Pomysł tych patroli wziął się z powodu małej liczby etatów w policji. Mundurowi
obu służb wzmożone patrole wykonują w okresach wieczorowo – nocnych, w weekendy i okresie wakacyjnym – dodaje Burmistrz Jacek Latko.
Wraz z libiąskimi Policjantami Strażnicy miejscy przeprowadzili także w szkołach
naszej gminy akcję mającą na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego oraz bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. W czerwcu z kołem wędkarskim nr 33 Libiąż współorganizowali imprezę z okazji Dnia Dziecka. Każdy z uczestników otrzymał materiały edukacyjne dotyczące podstawowej
wiedzy o ruchu drogowym.
Wspólnie ze Społeczną Strażą Rybacką oraz z Państwową Strażą Rybacką Okręgów
Katowice i Kraków strażnicy miejscy przeprowadzali dzienne i nocne kontrole akwenów znajdujących się na terenie Gminy Libiąż.
- W ramach wspólnych działań ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Chrzanów, przeprowadzamy kontrole miejsc gdzie dochodzi do kradzieży drewna oraz miejsc gdzie
mieszkańcy tworzyli dzikie wysypiska śmieci. Dzięki naszej współpracy znacznie
zmniejszyła się liczba zarówno kradzieży jak i dzikich wysypisk – wyjaśnia G. Widor. - Współpracujemy również z Firmami Ochroniarskimi „NS POL” oraz „Konsorcjum Ochrony Kopalń” . Współpraca polega przede wszystkim na wymianie informacji o miejscach zagrożonych. Z firmą „NS POL” przeprowadzaliśmy również
wspólne patrole po terenie Miasta i Sołectw.
Na bieżąco odbywała się współpraca ze Schroniskiem Bezpańskich Zwierząt w Olkuszu. W wyniku 15 wspólnych patroli odwieziono do schroniska 54 psy biegających
po terenie Gminy bez nadzoru właściciela.
Łącznie podjęto 149 interwencji dotyczących wałęsających się psów stwarzających
zagrożenie mieszkańców.
- Dbamy także o bezpieczeństwo w szkołach. Każdej z nich podporządkowany jest jeden strażnik, który na bieżąco kontaktuje się z dyrektorami i szkolnymi pedagogami.
Patrolujemy też tereny szkolne, a także informujemy szkołę i rodziców o uczniach
przebywających na wagarach – podsumował komendant libiąskiej Straży Miejskiej.
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40 lat minęło…

Z prac Rady Miejskiej
Na posiedzeniu Komisji ds. Planowania i Budżetu Gminy w dniu 03 lutego 2009r. Burmistrz przedstawił informacje na temat planu sprzedaży mienia komunalnego na 2009 rok.
4 lutego 2009r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej została przeprowadzona kontrola Szkół
Podstawowych Nr 2, 3 i 4 w Libiążu.
Na posiedzeniu Komisji ds. Komunalnych w dniu 05 lutego 2009r. została przedstawiona prezentacja koncepcji zagospodarowania części hałdy przy ul. Krakowskiej w Libiążu.
10 lutego 2009r. na posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych członkowie Komisji
zapoznali się z organizacją pracy gimnazjów na terenie gminy Libiąż.
przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Bigaj

Sylwetki radnych

Historia herbu

W 1968 roku, przed nadaniem praw miejskich, ogłoszono konkurs na herb Libiąża. Do
udziału w nim zaproszono zarówno uczniów
szkól podstawowych , jak i zawodowych
plastyków. Napłynęło ponad 100 prac. Autorem zwycięskiego projektu zatwierdzonego
przez Miejską Radę Narodową w 1968 roku
był Lech Chwastowski, plastyk pracujący w
dziale budowlanym kopalni „Janina”. Herb
Libiąża przedstawia na tarczy dwudzielnej
w słup w polu prawym czerwonym połowę
białego piastowskiego orła, w polu lewym
złotym czarna wieża kopalni i jej białe zabudowania. W podstawie herbu na zielonej
poprzecznej belce umieszczone są dwa złote
kłosy. W czole tarczy napis (srebrne litery w
czarnym polu) „Libiąż”. Stosowana jest także wersja bez napisu.
Herb zawiera elementy symboliczne nawiązujące do górniczych korzeni Libiąża (KWK
„Janina”, od 1907r.), kłosy i zieleń mówią
o rolniczym charakterze gminy (Libiąż jest
gminą miejsko – wiejską), a biały orzeł na
czerwonym tle zawiera akcent narodowy.

Józef Sibik, pełniący funkcję radnego drugą kadencję, członek komisji ds.
komunalnych.
- Zajmuję się działaniami w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Libiąż. Działania te obejmują między innymi współpracę z Policją czy Strażą Miejską w zakresie zapobiegania różnym zjawiskom przestępczym, Byłem
i jestem zwolennikiem zwiększenia na drogach liczby patroli służb mundurowych, gdyż niewątpliwie przyczyniają się one do poprawy bezpieczeństwa.
Podejmowane przeze mnie do tej pory działania miały na celu również modernizację niebezpiecznych skrzyżowań i ulic, a także oświetlenia dróg.
Zygmunt Sroka – lat 44, z wykształcenia technik elektryk, od 1983 roku
pracuje w ZG „ Janina” w Libiążu, funkcję radnego pełni 2 kadencję, jest
członkiem Komisji Rewizyjnej.
- Jako radny staram się w miarę możliwości dbać o dobro społeczeństwa
Libiąskiego. Bardzo zależy mi na poprawie bezpieczeństwa w Gminie jak
również na poprawie ochrony środowiska, a w szczególności interesuje mnie
działalność Zakładów Dolomitowych oraz ich wpływ na Osiedle „Pniaki”.
Jak radny i wieloletni sportowiec interesuje się wychowaniem fizycznym w
gminie, chciałbym aby sport odgrywał dużą rolę w życiu każdego dziecka od najmłodszych
(inf. własne)
lat.
		
			

„Podzielmy się sercem”

Pod patronatem Stanisława Bigaja - przewodniczącego Rady Miejskiej w Libiążu rozpoczęła się akcja „Podziel się sercem” organizowana przez Zespół Charytatywny, Ośrodek
Pomocy Społecznej i Libiąskie Centrum Kultury. Przedświąteczną zbiórkę żywności dla
osób potrzebujących rozpoczęto 28 marca w markecie „Intermarche”, a kolejna odbędzie się
w sobotę 4 kwietnia w godzinach 8:00 -14:00 w sklepie „Biedronka”.

Nie dla siebie, lecz dla innych

Idea niesienia pomocy i prowadzenia tzw. „dogoterapii”, czyli rehabilitacji dzieci, przyświecają powstaniu libiąskiej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego. Stowarzyszenie o takiej nazwie zarejestrowano 15 stycznia br.
Ta umundurowana jednostka przeznaczona jest w szczególności do działań z zakresu poszukiwania i ratowania osób zaginionych przy użyciu specjalnie wyszkolonych do tego celu psów
ratowniczych i elektronicznego sprzętu lokacyjnego, działań z zakresu ratownictwa wysokościowego przy użyciu technik alpinistycznych, ratownictwa medycznego, technicznego i wodnego, walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ponadto
członkowie prowadzić będą zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem psów.
Inicjatorami powstania stowarzyszenia są policjanci Eliasz Mołda i Roman Hardzina.
- Do kilku miesięcy powinna się zawiązać właściwa grupa osób chcących działać w naszych
szeregach. Od swoich członków oczekujemy przede wszystkim odpowiedzialności, sumiennego
wykonywania obowiązków, dobrej kondycji fizycznej, mobilności i zaangażowania - wyjaśnia
prezes Eliasz Mołda. – W nasze szeregi zapraszamy osoby od 16 roku życia, którzy bezinteresownie chcą nieść pomoc i są gotowe przejść wszelkie niezbędne szkolenia. Oczywiście niepełnoletnich tylko za zgodą ustawowych opiekunów.
Docelowo w szeregach organizacji powinno się znaleźć 5–7 psów, każdy z własnym przewodnikiem. Jak
na razie w skład grupy wchodzi jeden pies Bongo należący do Bogumiły Staszczyk.
- Jesteśmy niezależni, ale ściśle współpracujemy z OSP Libiąż, z którą będziemy wzajemnie pomagać sobie podczas akcji. Planujemy też plenerowy pokaz
naszej przyszłej działalności, którą zaprezentują ratownicy z innej zaprzyjaźnionej jednostki GRS – dodaje Roman Hardzina, naczelnik GRS i wiceprezes.
W skład nowej organizacji w Libiążu weszli także: Anna Cygan – skarbnik, Piotr Grygiel – sekretarz, Daniel Chylaszek - członek zarządu,
Katarzyna Cygan - rzecznik prasowy oraz członkowie Katarzyna Łysak, Bogumiła Staszczyk, Dominik Gałuszka, Monika Babich, Bartłomiej
Kania, Marcin Orzechowski, Mateusz Wiechaj, Andrzej Janiszewski, Paweł Staroń, Dariusz Łysak i Marek Cygan.
Członkowie GRS działają na zasadzie wolontariatu, więc każda forma wsparcia od osób fizycznych i firm pomoże w dalszym rozwoju. Darowizny można wpłacać na konto: PKOBP Oddział 1 w Chrzanowie, nr rachunku: 74 1020 2384 0000 9302 0111 6367, w tytule wpłaty podać:
Darowizna dla Grupy Ratownictwa Specjalistycznego w Libiążu.
Członkowie GRS Libiąż mają za sobą już pierwsze szkolenie. Odbyli je 16 marca w Rajsku koło Oświęcimia, a jego celem było odnalezienie
zaginionej osoby w terenie zalesionym w pobliży rzeki „Soła”. Byli też bohaterami reportażu w programie TVP 3 Kraków.
PS
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Dnia 8 marca…
Dzień Kobiet tradycyjnie obchodzi się w naszej gminie
uroczyście. Panowie stają na wysokości zadania, starając się,
aby ten dzień był wyjątkowy dla każdej mieszkanki Libiąża.
W przedszkolach, szkołach, instytucjach, a nawet na ulicach
miasta widać było krążących, młodszych i starszych mężczyzn
z kwiatami lub czekoladkami w dłoni. Z tej okazji na terenie
naszej gminy odbyło się wiele imprez okolicznościowych,
m.in. w Muzeum im. Olgi Cygankiewicz. Na spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lubiąża przybył pan
poseł Tadeusz Arkit oraz Burmistrz Jacek Latko, którzy złożyli
Paniom życzenia oraz wręczyli drobne upominki.
Ponad czterdzieści osób bawiło się przy wspólnym śpiewie oraz zabawach w Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów
i Inwalidów „Przyjaźń” w Żarkach. Każda kobieta otrzymała
symboliczny kwiatek. Imprezę zaszczycił swoją obecnością
wiceburmistrz Jarosław Łabęcki, sołtys Żarek Antoni Skupień
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji. Atmosferę
umilił występ zespołu śpiewaczego „Wrzos”.
W żareckim Domu Kultury święto kobiet upłynęło pod
znakiem imprezy sponsorowanej przez Market „Sąsiad”. Każda z solenizantek otrzymała tulipana z rąk sołtysa A. Skupienia
i współwłaściciela sklepu Krzysztofa Habczyka. Wśród klientów „Sąsiada” rozlosowano cenne nagrody rzeczowe. Pokazy
kosmetyczne i losowanie upominków dla pań przygotowała
firma „Oriflame”. W programie był także pokaz tańca towarzyskiego, występ wokalny Marka Dwornika i skecz „Niebo” w
wykonaniu grupy kabaretowej „Herodotki”.
KGW Libiążanki świętowały w towarzystwie posła Tadeusza Arkita i wiceburmistrza Jarosława Łabęckiego, którzy
nie szczędzili jubilatkom życzeń i serdeczności. Nie obyło się
bez poczęstunku i programu artystycznego w wykonaniu członkiń koła. – Tradycja tych spotkań w naszej organizacji sięga
początków jej istnienia. Tym razem bawiliśmy się w gronie 35
członkiń, a wśród nich były nowe osoby, którym tak się spodobało, że wstąpiły w nasze szeregi – relacjonuje Helena Marchewka, przewodnicząca libiąskiego Koła Gospodyń Wiejskich.
Wiceburmistrz J. Łabęcki, żareccy radni Libiąskiej RM
oraz przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji z terenu sołectwa gościli na imprezie Koła Gospodyń Wiejskich
w Żarkach. Panie tradycyjnie podjęły zaproszonych gości poczęstunkiem i śpiewem zespołu „Macierzanki”. Wśród zasłużonych życzeń dla pań, były również i takie by większą troską
otaczać płeć przeciwną - oczywiście zarówno złożone przez
panów, jak i odebrane przez solenizantki w żartobliwej formie… - Przy okazji wyrażamy wdzięczność naszym sponsorom
– Ubojni Drobiu Stanisławy i Tadeusza Ryttom za ufundowanie gorącego dania – podziękowała przewodnicząca KGW Stanisława Norys.
W Świetlicy w Kosówkach 36 pań bawiło się na imprezie zorganizowanej przez LCK, gdzie przybyli Burmistrz
Jacek Latko i jego zastępca J. Łabęcki. Impreza upłynęła w
znakomitej atmosferze, której sprzyjały między innymi zabawne konkursy z nagrodami: picie pepsi przez słomkę na czas,
taniec z piłką w parach, czy quiz „jaka to melodia”.
W Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów
„Zgoda” w gronie członków organizacji świętowali także Burmistrz Jacek Latko i poseł Tadeusz Arkit. W programie imprezy
znalazło się wspólne biesiadowanie i występ znanego z telewizji kabareciarza i wodzireja Grzegorza Stasiaka. MW&PS
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Obiecuję być dobrym zuchem…

Grupa zuchów „Leśni przyjaciele” w Żarkach działająca pod
kierunkiem Gabrieli Bąby i Urszuli Likus liczy 16 osób. Są to
uczniowie klasy 1-3 Zespołu Szkół w Żarkach. 14 lutego zorganizowano wycieczkę na Lipowiec, która jednocześnie stała się okazją do złożenia obietnicy zuchowej. Dzięki temu zuchy oficjalnie
mogły wstąpić w szeregi Związku Harcerzy Polskich. W imprezie
uczestniczyło około siedemdziesięciu osób, oprócz zuchów i ich
rodziców, zaproszeni goście m.in. władze Hufca z Trzebini, wiceburmistrz Maria Siuda, sołtys Żarek Antoni Skupień, dyrekcja
ZS w Żarkach. – Wycieczka połączona ze złożeniem obietnicy
zuchowej była dużą niespodzianką dla naszych podopiecznych.
Całe wyjście na zamek było oświetlone przez pochodnie, na miejscu rozpaliliśmy ognisko, piekliśmy kiełbaski i śpiewaliśmy. W
organizację aktywnie włączyli się rodzice, którzy zasponsorowali
pochodnie i poczęstunek. Przedstawiciele Hufca z Trzebini byli
pozytywnie zaskoczeni zainteresowaniem całych rodzin. Rodzice
widząc w jaki sposób zmienia się zachowanie ich dzieci, wspierają
nas jak mogą (w grudniu zakupili dla nas całe umundurowanie).
Członkowie uczą się odpowiedzialności, przestrzegania zasad
i wytrwałości, co potem przekłada się na zachowanie w domu i
w szkole – mówi Gabriela Bąba. Spotkania „Leśnych przyjaciół”
odbywają się w każdą środę w godz. 15.00 – 16.00 w Zuchówce
przy ZS w Żarkach. Może na nie przyjść każdy, kto chciałby zmierzyć się z nowym wyzwaniem, przeżyć przygodę oraz nauczyć się
zasad, które przydają się w życiu dorosłym – Na kwiecień planujemy biwak w Czyżówce, którego organizatorem będzie ZHP. Następnie chcielibyśmy przeprowadzić dwie sprawności: strażacką
połączoną z wycieczką do Muzeum Pożarnictwa w Alwerni oraz
olimpijską. Na pożegnanie roku zuchowego przygotowana będzie
specjalna niespodzianka – zapowiada G. Bąba.
MW

„Śmierć za Życie” to tytuł ostatniego spektaklu wystawianego przez Grupę Teatralną Pióro. Jego premiera odbyła się
21 marca na deskach sceny Libiąskiego Centrum Kultury.
Sztuka pasyjna jest sceniczną Drogą Krzyżową. Składają się
na nią symboliczne scenki z życia młodych ludzi oraz piosenki w wykonaniu Magdaleny Kani i Krzysztofa Bigaja.
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Jubileusz trzydziestolecia prezesowania Ochotniczej Straży Pożarnej na Moczydle obchodzi w tym roku Jan
Zemirek (61 lat). Człowiek wyjątkowy, oddany swojej pracy oraz wielkiej życiowej pasji. Emerytowany pracownik ZG „Janina”, strażak oraz przewodniczący Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Libiążu. Dzięki jego
pracy na rzecz OSP zmieniło się wiele. Mimo utrudnień na wielu płaszczyznach działalności w roku 1979, potrafił zmobilizować ludzi do wspólnych przedsięwzięć tj. rozbudowa budynku jednostki. Obejmując stanowisko
prezesa OSP miało do dyspozycji jedną salę bez węzła sanitarnego, a garaż dostosowany był do bryczek. Dzięki
pomocy ze strony kopalni „Janina”, dobrej współpracy z władzami oraz społecznemu zaangażowaniu ochotników i mieszkańców udało się zgromadzić materiały oraz rozpocząć rozbudowę budynku, przystosowując go
do odpowiednich standardów. Wybudowano i powiększono sale, powstały sanitariaty, kotłownia, dwa garaże,
pomieszczenie warsztatowe, dyżurka, przebieralnia oraz boisko sportowe za głównym budynkiem. Dzięki nadbudówkom zagospodarowano miejsce na zaplecze kuchenne oraz gabinet weterynaryjny, który obecnie adaptowany
jest na siłownię. OSP dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi samochodami strażackimi. Strażacy chętnie służą
pomocą i włączają się w organizację różnych imprez na terenie gminy. Od lat szkolą młode drużyny, zarówno męskie, jak i żeńskie. Wszystkie
reorganizacje w OSP Moczydło, do których przyczynił się Jan Zemirek, pozytywnie służą braci strażackiej oraz mieszkańcom Libiąża. Od 1997
roku OSP Moczydło należy do sytemu krajowego, co oznacza, że są do dyspozycji podczas akcji strażackich na terenie całego kraju. Choć to nie
mało, pan Jan nie potrafi mówić o sobie, o tym, czego dokonał. Podkreśla za każdym razem, że to wspólne dzieło strażaków.
Kurier Libiąski: - Dlaczego został Pan straża- - Co sprawiało Panu największą trudność w to, co by to było?
kiem?
pracy?
- Gdybym mógł cofnąć czas podjąłbym większe
Jan Zemirek: - Od młodzieńczego wieku fascy- - Wiele niedoskonałości w przepisach i ustawach. starania w dziedzinie edukacji. Dawniej sytuacja
nowała mnie działalność związana z udzielaniem Są one tworzone bez zrozumienia i wiedzy na te- była zupełnie inna, nie było takich możliwości jak
pomocy, związana z niebezpiecznymi sytuacjami mat tradycji strażackiej i specyficznego charakteru teraz. Czasy się zmieniają i kto wie może gdybym
na pograniczu ryzyka. Mając 15 lat wstąpiłem do pracy. Obawiam się, że jak zabraknie najstarszego zdobył lepsze wykształecenie, może mógłbym czeDrużyny Młodzieżowej, potem do Seniorów.
pokolenia, to młodsi nie będą już wcale zabiegać goś więcej dokonać. Jako człowiek czuję się speł- Czy utkwiła Panu w pamięci jakaś akcja?
o kultywowanie tych wspaniałych strażackich tra- niony. Powiedzmy, tak na 80%.
- Akcji było bardzo dużo, różnego rodzaju. Pa- dycji, które zawsze były neutralne w stosunku do - Jakie są Pańskie plany na przyszłość?
miętam szczególnie jedną, kiedy rozprzestrzeniał zmieniających się opcji politycznych.
- Wypracowałem już emeryturę, więc teraz przysię pożar łąk. Była to niebezpieczna akcja, zginął - Czy stanowisko prezesa zmieniło coś w Pań- szedł czas na wymarzony odpoczynek. Czas biegwówczas człowiek, którego otoczył ogień. Kiedy skim życiu prywatnym i zawodowym?
nie, nie wiem, ile mi go jeszcze zostało. Nie czuję
szliśmy drużyną penetrować teren zauważyliśmy - Owszem, w życiu prywatnym zmieniło się bardzo się wypalony, ale wiem ze należy już nieco odnadpalone zwłoki. Pamiętam także dużą akcję w dużo. Objąłem to stanowisko w 1979 roku. Począt- puścić. Jak tylko mam możliwość, to korzystam z
Alwerni, kiedy wybuchł pożar hotelu „Włodarz” ki były bardzo trudne, zważywszy na fakt, iż było wczasów dla emerytów organizowanych przez ZG
oraz w Czechowicach – Dziedzicach podczas ga- to w stanie wojennym. Trudne czasy dla zwykłych „Janina”. W tym roku też się wybieram, najprawszenia rafinerii. Ta ostatnia była największą akcją, ludzi, jak i organizacji. Aby móc coś stworzyć nale- dopodobniej do Krynicy.
w której straż poniosła wiele strat zarówno w lu- żało poświęcić się temu całkowicie. Wtedy praca w - W jaki sposób ocenia Pan współpracę z władziach, jak i sprzęcie. W 2005 roku brałem udział OSP była dla mniej na pierwszym miejscy. Na tym dzami gminy?
z drużyną w akcji powodziowej, gdzie zostaliśmy ucierpiała niestety moja rodzina i dom, gdyż nie Bardzo pozytywnie. Zawsze mogliśmy liczyć na
oddelegowani do Nowego Sącza.
mogłem być jednocześnie w dwóch miejscach na wysłuchanie naszych problemów oraz przychylne
- Skojarzenie ze słowem „straż pożarna”.
raz. Wiele mnie ominęło. Działalność na rzecz stra- nastawienie do ich rozwiązania. Nie mówię tutaj
- Ratunek.
ży pożarnej wyzwalała we mnie tak ogromną ener- tylko o obowiązku ustawowym leżącym na gminie
- Najmilsze chwile w pracy to takie kiedy…?
gię i mobilizację do reorganizacji domu strażaka, w kwestii choćby dbania o sprzęt, ale pomocy przy
- Na pewno każdy sukces jest miły, większy i że nie wyobrażałem sobie innego życia. Zawodowo wielu przedsięwzięciach. Cieszę się także z dobrej
mniejszy, będący uwieńczeniem wysiłku i pracy. pracowałem na kopalni „Janina” i należałem do współpracy z organizacjami oraz LCK. OstatZ perspektywy czasu różne problemy i perturba- Drużyny Ratownictwa Górniczego, tak, więc głów- nio zostałem uhonorowany szablą przez Związek
cje traktuje się z przymrużeniem oka i pamięta się ny cel, jakim jest niesienie pomocy współgrał też Zawodowy „Kontra” z ZG „Janina” za dobrą
to, co jest dobre. Miłe jest to, że ludzie doceniają na gruncie zawodowym. Wyjeżdżaliśmy na dwuty- współpracę.
moją pracę, zarówno zwykli ludzie, sąsiedzi, jak i godniowe pogotowie do Jaworzna, gdzie byliśmy - O czym powinni wiedzieć młodzi ludzie, któwładze oraz różne organizacje.
do dyspozycji podczas wszelkich działań ratowni- rzy myślą o zawodzie strażaka?
- Jakie są Pańskie największe sukcesy?
czych na każdej kopalni. Zawsze byłem gotów do -W dobie kryzysu i niepewnych czasów zawód
- Sądzę, że te 30 lat są sukcesem samym w sobie. podjęcia ryzyka na pograniczu niebezpieczeństwa strażaka jest atrakcyjny. Jest to bardzo prestiżowe
Sukces dla mnie to poparcie, akceptacja działań w imię ratowania ludzkiego życia.
zajęcie. Kierujemy się chęcią pomocy, ochrony żyprzez nas preferowanych, dobra współpraca z Ko- - Czy Pańska prezesura była ciągła?
cia i dobytku człowieka. Trzeba mieć jednak odpomendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w - Nie, miałem przerwę w pełnieniu tej funkcji na wiednie predyspozycje. Poprzeczka dla przyszłych
Chrzanowie i władzami samorządowymi Libiąża. okres około roku. Było to w 1983 roku i związane kandydatów postawiona jest wysoko, dotyczy nie
Najcenniejsze dla mnie jest poczucie, że to wszyst- było z prywatnym życiem.
tylko świetnego stanu zdrowia, ale i poziomu eduko było i jest potrzebne.
- Gdyby mógł Pan coś zmienić w swoim życiu kacji. 				
MW

Zarząd z absolutorium

Sprawozdanie z całorocznej działalności oraz finansowe za 2008 r. przedstawione 28
lutego przez Zarząd były głównymi punktami zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu. Oprócz członków jednostki w zebraniu uczestniczyli
również zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP – Tadeusz Arkit, Burmistrz Libiąża
– Jacek Latko pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego OSP i zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie: st. kpt. Janusz
Zmyślony, którzy w krótkich wystąpieniach docenili codzienną pracę strażaków z ul.
Floriańskiej. W ogólnym głosowaniu Zarządowi OSP Libiąż udzielono absolutorium
za 2008 rok. Na koniec spotkania z okazji zbliżającego się wówczas „Dnia Kobiet”
Prezes Jan Wojtal wraz z Burmistrzem Jackiem Latko złożyli życzenia członkiniom
OSP oraz żonom strażaków.
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Nowości czytelnicze

Paulo Coelho „Brida”

Dzień Ziemi w MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu zaprasza
na prelekcje organizowane z okazji Światowego
Dnia Ziemi, które poprowadzi przedstawiciel
Stowarzyszenia Ekologiczno Kulturalnego Klub
Gaja z Bielska – Białej w dniu 16 kwietnia Br.:
godz. 10.00 – spotkanie pod hasłem „Święto Drzewa”,
godz. 11.00 – spotkanie pod hasłem „Pomagamy
zwierzętom. Chronimy klimat”.
Zgłoszenia i informacje w Czytelni MBP, tel. 032, 627-75-77.

Opowieść o Bridzie, młodej irlandzkiej dziewczynie, i o jej
duchowych poszukiwaniach. Na swej drodze Brida spotyka
mędrca, który uczy ją, jak radzić sobie z lękami i własnym
cieniem oraz kobietę, która wprowadza ją w arkana magii.
Żadne z nich nie ma najmniejszych wątpliwości, że dziewczyna ma dar, ale tylko od niej zależy, jak go wykorzysta.
Musi wybrać między uczuciem a pragnieniem przemiany.
Musi odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytania.

Barbara Wood „Zielone miasto w Słońcu”

Dzieje rodziny angielskiej, która wybrała sobie Kenię
na ojczyznę, splatające się z dziejami rodziny Kikuju,
dla których Kenia była zawsze ojczyzną. Powieść oparta
na wydarzeniach historycznych obejmuje czasy od roku
1919 do lat osiemdziesiątych. Obfituje zarówno w romantyczne, jak i mocne epizody, jest lekka i ciekawa, przy
czym rzeczywiście ukazuje nam świat wschodniej Afryki,
jakiego nie znamy.

Wiosenne spotkanie ze sztuką
hafciarską

7 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy na otwarcie wystawy

tkanin wykonanych różnymi technikami hafciarskimi
przez członkinie Grupy Tkactwa Artystycznego
„Osnowa” z Oświęcimia oraz prac wychowanków WTZ
przy Fundacji Brata Alberta w Libiążu.
W programie spotkania znajdą się także krótkie
warsztaty rękodzielnicze poprowadzone przez
panie z „Osnowy”, pogadanka o regionalnych
tradycjach wielkanocnych oraz kiermasz ozdób
świątecznych. Wystawę można oglądać w Galerii
Mikro oraz Świetlicy MBP do 8 maja Br.

Wiosenne wydarzenia kulturalne
w filiach MBP

Filia nr 1 w Żarkach zaprasza 1 kwietnia o
godz. 16.00 na spotkanie z członkiniami KGW w
Żarkach pod hasłem „Tradycje, zwyczaje i obrzędy
wielkanocne w Polsce i naszym regionie”.
Filia nr 2 w Libiążu w dniu 3 kwietnia o godz.
16.00 z okazji Międzynarodowego Dnia Książki
dla Dzieci organizuje zabawy i konkursy dla
najmłodszych czytelników pod hasłem „Czytać
by wiedzieć” na podstawie książki Pt. „Księga
krajów i kontynentów”.
Filia nr 3 w Gromcu zaprasza na zajęcia
plastyczne i literackie poświecone literaturze
Ewy Szelburg – Zarembiny w 110 rocznicę
urodzin – 17 kwietnia o godz. 16.00.
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Najmłodsi czytelnicy MBP podczas zajęć literacko – plastycznych pod hasłem
„Wesołe historie w baśniach i wierszykach Ewy Szelburg – Zarembiny”.

Andrzej Grabowski w libiąskiej bibliotece

2 kwietnia, tj. w czwartek o godz. 15.30 zapraszamy
wszystkich miłośników talentu znanego i popularnego
aktora Andrzeja Grabowskiego do MBP w Libiążu, gdzie
gość będzie prezentował swoją książkę zatytułowaną „Na
garnuszku życia”. W niepozbawionej humoru opowieści
Autor mówi w niej o swoim życiu i upodobaniach
kulinarnych.
Dzięki temu spotkaniu oraz doskonale napisanej książce
będziemy mieć okazję do poznania Andrzeja Grabowskiego nie tylko
jako aktora, odtwórcę wielu niezapomnianych ról, ale także znakomitego
gawędziarza i... wybornego kucharza.
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- WIEŚCI SZKOLNE -

Profilaktyczna tradycja

Po raz siódmy w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi odbył się tydzień profilaktyki pod hasłem „Powitanie wiosny”. Akcja
trwająca od 23 – 27 marca br. cieszyła się jak zawsze wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów oraz nauczycieli.
- Tydzień profilaktyki to już tradycja naszej szkoły. Program rozłożony jest
na cały tydzień. Kierujemy go do uczniów, nauczycieli i rodziców. Odbyła
się m.in. Rada Pedagogiczna nt. „Jak postępować z dziećmi z zespołem
alkoholowym”. Zapoczątkowaliśmy cykl spotkań z rodzicami nt. „Rola
domu rodzinnego w procesie kształcenia i wychowania w I etapie edukacyjnym” – mówi koordynator akcji pedagog Renata Tomczyk. 24 marca
miała miejsce VII Gminna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu dla klas III i VI
szkół podstawowych, której hasłem przewodnim było „Profilaktycznie
znaczy zdrowo i ekologicznie”. Brały w nim udział wszystkie szkoły z
terenu naszej gminy. Nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Libiążu wręczyła uczestnikom wiceburmistrz Maria Siuda. W kategorii klas
III zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 4, a kolejne miejsca przypadły: SP
nr 3, ZS w Żarkach, PS nr 2, ZS w Gromcu. W kategorii klas VI pierwsze miejsce przypadło ZS w Żarkach, następnie SP nr 2 (II miejsce), a
miejsce III zajęły wspólnie SP nr 3 i SP nr 4. W programie zajęć znalazły
się zawody sportowe, czyli gry i zabawy sprawnościowe, mające na celu
zwrócenie uwagi na rolę współdziałania w grupie i zasadę „Fair Play„ –
Taka forma aktywności dzieci jest alternatywnym sposobem nauki reagowania na zachowania agresywne. Zawody sportowe, konkursy literackie,
czy plastyczne nie mają charakteru rywalizacji, wręcz przeciwnie są one
w taki sposób prowadzone, aby dzieci uczyły się współpracy i współdziałania. Dzięki temu tworzą się więzi miedzy nimi, uczą się pracy w zespole.
Widzą, że warto się dzielić radością z wygranej, jak i smutkiem z przegranej. Działanie w grupie wzmacnia pozytywne zachowania uczniów oraz
ich poczucie wartości. – dodaje pedagog Renata Tomczyk. We wszystkich klasach przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne nt. „Jak dobrze komunikować się ze sobą” i „Kiedy czujemy się ze sobą dobrze?”.
W piątek 27 marca br. podsumowano konkursy literackie klas I-III temat:
„Zasady właściwego zachowania”(bezpieczeństwo, ruch drogowy) i klas
VI – VI temat: „Bajka profilaktyczna”(problem dobro – zło, alkoholizm,
zazdrość w grupie). Autorzy wszystkich złożonych prac zostali nagrodzeni. W tym samym dniu w szkole trwała Ogólnopolska Akcja „Szkoła
Bez Przemocy”. W jej ramach wykonano kolorowe dekoracje ze słowami „proszę, dziękuję, przepraszam, pomogę, porozmawiaj ze mną itp.”,
następnie połączono je ze sobą tworząc tzw. „Łańcuch przyjaźni naszej
szkoły”. Na znak sprzeciwu wobec agresji i przemocy przeprowadzono
Akcję SU Niebieska Wstążeczka. Uczniowie i nauczyciele przypinali do
ubrań niebieską wstążeczkę lub zakładali niebieskie koszulki. Każdy, kto
w ten sposób przyłączył się do akcji zwolniony był w tym dniu z odpowiedzi ustnych na lekcjach. 					
MW
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Recytowali

Miejsko – gminny etap Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego
Młodzieży Szkół
Podstawowych i
Gimnazjalnych
miał miejsce 17
marca br. w Libiąskim Centrum Kultury. W konkursie
wzięło udział 23 uczestników – uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych gminy Libiąż. Komisja oceniająca w składzie: Małgorzata Wrześniewska (Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini), Aneta Gwóźdź (Miejska
Biblioteka Publiczna) oraz Wioletta Kosowska (Zespół
Szkół Libiążu) nagrodziła i wyróżniła następujące osoby:
w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Zofia
Owsiak (KSW, kl. V), II miejsce przypadło Julii Kasperczyk (SP nr 3, kl. VI), a III miejsce Adriannie Kalwińska
(SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, kl. VI), a wyróżniono Anitę Wziętek (KSW, kl. V); w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobyła Weronika Buchała (KSW,
kl. I, na zdjęciu), II miejsce Alicja Czarnik (KSW, kl. I),
II miejsce Justyna Pająk (Zespół Szkół w Żarkach, kl. III),
wyróżniono Aleksandrę Łukojć (Gimnazjum nr 1, kl. II).
Laureaci konkursu przechodzą do następnego etapu powiatowego. 		
		
MW

Rozśpiewane przedszkolaki
Kolejna edycja konkursu pt. „Śpiewaj razem z nami”
odbyła się 11 marca w Przedszkolu Samorządowym
nr 2. Wzięło w nim udział piętnastu przedszkolaków:
Bartek Ostapowicz gr. I, Milena Tarka gr. II, Patrycja
Bagnicka gr. III, Kamil Szopa gr. III, Natalia Siudy gr.
IV, Roksana Matyjek gr. IV, Ola Dec gr. V, Karolina
Drela gr. V, Filip Niemczyk gr. VI, Nikola Płachky gr.
VI, Gabrysia Czekaj gr. VII, Weronika Burzec gr. VIII,
Wiktoria Graboń gr. VIII, Karolina Kuca gr. IX, Ania
Bigaj gr. IX. Organizatorkami konkursu były Małgorzata Budniak i Mariola Baca, a przewodniczącą jury
- pani dyrektor Elżbieta Kieres. Zwycięzcami zostali:
Wiktoria Graboń (I miejsce), Patrycja Bagnicka (II
miejsce) oraz Nikola Płachky z gr. VI. Oprócz kibicowania swoim kolegom mali widzowie wraz ze swoimi
wychowawcami uczestniczyli w zabawach muzyczno
– tanecznych. 				
MW
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- SPORT / REKREACJA „Janina” Libiąż

Przed rundą wiosenną

Niejako na własne życzenie piłkarze z Libiąża nie przezimowali przerwy w rozgrywkach w fotelu lidera rozgrywek V ligi krakowsko –
wadowickiej, tracąc przodownictwo w tabeli po przegranej u siebie ze
Spójnią Osiek. Za tę porażkę podopieczni Andrzeja Kosa zrewanżowali się podczas przygotowań do rundy wiosennej pokonując piłkarzy
z Osieka 3:2. W innych meczach kontrolnych „Janina” przegrała 2-5
z Beskidem Andrychów na sztucznym boisku usytuowanym przy Zespole Szkół nr 2 w Chrzanowie, zremisowali 2-2 z liderem wadowickiej A klasy Jubilatem Izdebnik (drużynę prowadzi libiążanin Rafał
Dobrowolski) oraz pokonała 2-0 Unię Oświęcim i Skawę Wadowice
4-3. Zanotowali też porażki z wyżej notowanymi pzreciwnikami 1-5
z MKS Trzebinią, 1-3 z Alwernią, 1-2 ze Szczakowiankę Jaworzno i
0-2 z drugoligowym Przebojem Wolbrom. Wskutek odwołanej inaugurującej piłkarską wiosnę kolejki spotkań w piątej lidze zawodnicy
Janiny rozegrali też wygrany 2-1 mecz sparingowy z Zaporą Porąbka.
Tegoroczne treningi piłkarze z Libiąża rozpoczęli w styczniu na własnych obiektach. Nowymi twarzami w zespole są Tomasz Jaśko (powrócił z wypożyczenia z Nadwiślanina Gromiec), Marcin Ficek (były
zawodnik MKS Alwernia i Unii Kwiczała), Dawid Adamczyk (były
gracz Janiny, a ostatnio MKS Trzebini i Rozwoju Katowice), Tomasz
Kustra (Chełmek), Paweł Przebinda (wychowanek, ostatnio występował w Hutniku Kraków i Przeciszovii) oraz Tomasz Gajda (Imielin). Z
zespołu odeszli: Łukasz Pactwa, który postanowił wrócić do swojego
macierzystego klubu z Gromiec. Z zespołu odszedł też Rafał Szkółka,
do KS Chełmek Damian Kułaga, po okresie wypożyczenia Zatorzanki
Zator powrócił Damian Makuch, a Szymon Wojtoń do Okleśnej.
- Zrobimy wszystko co w naszej mocy by awansować do IV ligi. Szanse
są duże, choć przypuszczam, że nawet 7 drużyn będzie ubiegać się o
promocję na wyższy szczebel rozgrywek – zapowiada trener Andrzej
Kos. – Zadecydują poszczególne mecze i siła kadr poszczególnych
drużyn. My na dzień dzisiejszy dysponujemy 22 zawodnikami. Zgodnie z planem przebiegły nasze przygotowania do rundy wiosennej.
Znakomicie spisał się zarząd klubu, który zadbał o optymalne warunki do treningów i zapewnił aż pięciokrotnie możliwość rozegrania
sparingów na sztucznych boiskach - podsumował trener.
- Podobnie jak w przypadku Żarek tak i „Janina” powinna w tym sezonie awansować. Liczę też na zachowanie szóstoligowego bytu przez
Gromiec. Ja nie widzę innych możliwowści - optymistycznie prognozuje wiceburmistrz Libiąża Jarosław Łabęcki.

Przygotowania do sezonu piłkarze Gromca rozpoczęli 15 stycznia
pod wodzą nowego szkoleniowca. Został nim Stanisław Bąk, który
ostatnio prowadził Zryw Kąty Chrzanów. Treningi odbywały się trzy
razy w tygodniu: dwukrotnie w sali gimnastycznej ZSP Gromiec i raz
na otwartym powietrzu. W okresie przygotowawczym LKS Gromiec
rozegrał następujące mecze sparingowe: z Przecieszynem 2-3, z LKS
Żarki 4:2, z Fablokiem Chrzanów 1:0, z Iskrą Brzezinka 0:6 i Sołą
Oświęcim 1:1. Wiosną kadra zespołu została wzmocniona. Z Babic
wrócił Grzegorz Wierzbic, a z zagranicy Grzegorz Zajas. Z Mysłachowic przybył młodzieżowiec Maciej Kępka. Wzmocnieniem powinno okazać się pozyskanie znanego z występów w MKS Trzebini
Piotra Stojewskiego i powrót po kontuzji Macieja Rudnickiego.
Po stronie ubytków znajduje się odejście Marcina Budka do Zagórzanki. Nie jasna jest te sytuacja Michała Pawlika, który rzadko pojawiał się na treningach.

LKS Żarki

Drużyna Stanisława Dwornika drugą połowę rozgrywek rozpocznie z
pozycji lidera, z siedmiopunktową przewagą nad drugim w tabeli Zagórzem. – To jednocześnie dużo i mało, zwłaszcza, że większość drużyn zgromadziło jesienią podobną zdobycz punktową i będą broniły się
przed spadkiem, a takie mecze zawsze są trudne – prognozuje trener.
Okres przygotowawczy dla piłkarzy z Żarek rozpoczął się 13 stycznia.
Tygodniowo odbywali oni pięć jednostek treningowych w salach gimnastycznych w Gromcu i Libiążu i na otwartym boisku. Rozegrali tez
kilka wysoko wygranych sparingów na hali. Przeciwnikami Żarek w
meczach kontrolnych na trawie były kolejno: Brzezinka wygrana 5:4,
Gromiec 2:4, Zator 2:4, Zaborze 2:0 i Myśłachowice 6:0. Wśród nowych twarzy w zespole są były zawodnik „Janiny” i Alwerni Robert Lubański oraz bramkarz Krzysztof Poznański, który powrócił z Jankowic.
- Naszym celem w rundzie wiosennej będzie utrzymanie pierwszego
miejsca w tabeli. Nie będzie to łatwe bo na lidera każdy mocniej się
mobilizuje, ale zrobimy wszystko, by jak najlepiej zagrać – zapowiada
S. Dwornik.
Gwarantem awansu jest już sama osoba trenera, który z każdym
prowadzonym przez siebie klubem odnotowywał promocje na wyższe szczeble rozgrywek. Wprawdzie popularny „Netzer” ma już na
koncie awanse z klubem z Żarek, ale nie będziemy mieć nic przeciw
temu, by tradycji ponownie stało się zadość. 		
(PS)

LKS Gromiec

Z bardzo trudnej pozycji do rundy wiosennej przystąpią piłkarze z
Gromca, zajmujący z 7 zaledwie punktami ostatnie miejsce na półmetku rozgrywek VI ligi Wadowickiej. – O utrzymanie będzie bardzo
trudno, głównie wskutek regulaminu rozgrywek na ten sezon, który w
tej chwili zakłada bezpośredni spadek 4 drużyn, a czterech kolejnych
wikła w spotkania barażowe. Jednak zrobimy wszystko co w naszej
mocy aby w gronie szóstoligowców pozostać. Zawodnicy sami poczuli wagę sytuacji bo frekwencja na treningach była zadawalająca.
– zapowiada prezes klubu Andrzej Pactwa.

Sparing LKS Żarki – KS Chełmek

Sportowy zysk

Nasza gmina wzbogaciła się o wielofunkcyjny obiekt sportowy. W ramach inwestycji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy Zespole Szkół w Libiążu powstało
boisko z nawierzchnią poliuretanową, charakteryzującą się trwałością i bezpieczeństwem dla użytkowników przy użyciu minimalnych zabezpieczeń konserwacyjnych.
Inwestycję uzupełnia ogrodzenie systemowe ze słupów stalowych, trzyrzędowa trybuna o długości 36 m oraz chodnik o powierzchni 227,30 m2. Obiekt o powierzchni 1463,06 m2 przeznaczony jest nie tylko do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów ZS, ale jest także ogólnodostępny dla mieszkańców. Służy
uprawianiu takich dyscyplin jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, biegi lekkoatletyczne, gimnastyka oraz innych gier i zabaw sportowych. Rywalizację w grach
zespołowych ułatwiają wyraźnie zaznaczone place gry do piłki ręcznej (wymiary:
20x40 m), koszykówki (12x24 m) i siatkówki (9x18 m.). Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się 15 września 2008 roku, a wykonało
go Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” z Dąbrowy Górniczej. Wartość inwestycji to 550.000 zł, w tym 350.000 zł z budżetu
powiatu, a 200.000 zł z Ministerstwa Sportu i Rekreacji, do którego chrzanowskie Starostwo Powiatowe złożyło wniosek o dofinansowanie
inwestycji. 												
PS
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Maraton teatralny w LCK!

POPIEŁUSZKO

Dramat, prod.: POL
2009; czas: 150 min,
od 12 lat. Gramy:
3-7 kwietnia, godz.
19:00, cena biletu
10.oo zł
WŁATCY MÓCH
Animowany; Prod.:
POL 2009; Czas: 97
min, od 15 lat. Gramy:
18-19 kwietnia, godz.
19:00, cena biletu
10.oo zł
KOCHAJ I TAŃCZ
Muzyczny;
prod.:
POL 2009; Czas: 123
min, od 12 lat. Gramy:
24-26 kwietnia, godz.
19:00
cena biletu
10.oo zł
WYSPA
DINOZAURA 2
Animowany; Prod.:
Niemcy 2009; Czas:
84 min, B.O. Gramy
1-3 maja, godz. 16:00,
cena biletu 10.oo zł
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Libiąskie Centrum Kultury zaprasza w
kwietniu na rewelację teatralną ostatniego sezonu – spektakle „Wszystko o kobietach” i „Wszystko o mężczyznach”,
czyli słynne sztuki połączone w jedno
wydarzenie sceniczne w wykonaniu aktorów Teatru Nowego w Zabrzu, misternie skonstruowane przez współczesnego
chorwackiego dramatopisarza Miro Gavrana. Trzy aktorki i trzech aktorów wykreują kilkanaście postaci z pasją i sentymentem, szczerością i humorem, miłością i nienawiścią, szczęściem i rozpaczą.
Opowiedzą Państwu różne historie, obnażą skomplikowane relacje międzyludzkie
i niezaprzeczalnie rozbawią!
Zapraszamy i gwarantujemy dawkę humoru nie mniejsza niż podczas marcowego spotkania z kabaretem „Łowcy.B”
Spektakle 30 kwietnia od godz. 18:00 w LCK, bilety w cenie 48 zł (oba spektakle) do nabycia w LCK, pokój nr 6. Prosimy o wcześniejszą rezerwację biletów
tel. 0-32 627 37 08, 627 37 10.

Za pan brat z ekologią

Libiąskie Centrum Kultury serdecznie
zaprasza wszystkich zainteresowanych
do udziału w XIV edycji „EkoWiosny”.
Organizowana
przez
nas impreza od 9 lat ma charakter
edukacyjno – artystycznego wydarzenia
w formie Wojewódzkiego Przeglądu
Przedstawień Ekologicznych.
Jej celem
jest propagowanie i
ugruntowanie uczestnikom wartości
ekologicznych, rozwijanie wrażliwości
estetycznej, inspirowanej wartościami
związanymi z ochroną naturalnych dóbr przyrody oraz kreowanie pozytywnego wizerunku
przyszłego życia i przyjaznego stosunku do ludzi i przyrody. Powyższe wartości realizowane
są poprzez sceniczne prezentacje dorobku artystycznego uczniów i nauczyciel z zakresu
ochrony środowiska. W tym roku termin imprezy wyznaczony został na 29.04.2009r. Ze
względu na fakt, iż konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych, tj.:
I kategoria - uczniowie szkół podstawowych i II kategoria – gimnazjaliści
w godzinach dopołudniowych odbędą się występy uczniów szkół podstawowych (I kategoria),
po których nastąpi podsumowanie przeglądu wraz z wręczeniem nagród laureatom. Po
południu zaproszeni zostaną do prezentacji swoich spektakli gimnazjaliści, którzy także w
ten sam dzień poznają wyniki Wojewódzkiego Przeglądu Przedstawień Ekologicznych.
Zwracamy się zatem z prośbą o przeprowadzenie wewnętrznego konkursu (bądź
wyznaczenie grupy młodych artystów, reprezentujących daną szkołę lub placówkę), która
przygotuje inscenizację teatralną, zgodnie z regulaminem. Kartę zgłoszenia (załączoną
do regulaminu) należy przesłać w terminie do 01.04.2009r. na adres LCK, faksem na nr
032/624-20-60 lub drogą elektroniczną - lck@libiaz.pl
Mamy nadzieję, iż kolejna edycja proponowanego przez nas przedsięwzięcia spotka się z
Państwa zainteresowaniem i aprobatą tego rodzaju edukacji młodego pokolenia w zakresie
dbałości o środowisko, w którym żyjemy. Jak co roku dołożymy wszelkich starań, aby
poziom imprezy, zarówno pod względem organizacyjnym jak i artystycznym, zadowolił
zarówno nasze jak i Państwa oczekiwania. Oprócz radości i satysfakcji z prezentacji
dorobku artystyczno-ekologicznego młodych artystów i ich opiekunów, laureaci zyskają
równocześnie atrakcyjne nagrody rzeczowe jak i możliwość wymiany doświadczeń w
szerokim gronie rówieśników.
Wszelkie pytania oraz szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu imprezy należy
kierować do Bożeny Kikli st. instruktora LCK pod nr telefonu 032/627-12-62, 627-3710, 627-37-08.
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Przybyli i rozbawili
Ponad 500 osób gościło 6 marca w LCK, gdzie z premierowym programem dwa seanse dobrej zabawy zafundował jeden z najlepszych
w Polsce kabaretów – „Łowcy.B”. Grupę tą w 2002 roku założyli studenci Uniwersytetu Śląskiego, a na jej koncie jest mnóstwo nagród
i wyróżnień – m.in. zwycięstwo w Przeglądzie Kabaretów „PAKA” w 2003 roku, czy dwukrotne wygrane w Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Kabaretowej „O.B.O.R.A.”. Artyści tradycyjnie zaprezentowali charakterystyczny dla siebie absurdalny humor wzbogacony elementami pantomimy, oryginalnej garderoby, śpiewu i wykonywanej na żywo muzyki, czym wprawili widzów w znakomity nastrój. Na
dwóch seansach tego dnia nie było nikogo, kogo „Łowcom” nie udało by się rozśmieszyć… „Bo radość jest jedyną rzeczą, którą dzieląc
- mnożymy” - brzmiała jedna z piosenek w wykonaniu utalentowanych kabareciarzy…					
LCK zadbało organizacyjnie o widzów tego spektaklu – uruchamiając okazjonalną kawiarenkę i udostępniając gościom galerie wystawową. W planach działalności kulturalnej są kolejne atrakcje, np. w kwietniu rewelacja teatralna ostatnich sezonów – „Wszystko o
kobietach” i „Wszystko o mężczyznach”, czyli słynne sztuki połączone w jedno wydarzenie sceniczne. Zapraszamy!		
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życzy
Libiąskie Centrum Kultury
i Redakcja Kuriera Libiąskiego

Radosnych Świąt Wielkanocnych
Wypełnionych Nadzieją budzącej się do życia wiosny
I wiarą w sens życia
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania
Pańskiego
Oraz wielu szczęśliwych chwil spędzonych w gronie
najbliższych
Życzy
Poseł na Sejm RP
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