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- WIEŚCI Z GMINY -

Ekologiczny teatr

Jedenaście zespołów teatralnych w kategorii szkół podstawowych i pięć gimnazjalnych zaprezentowało 29 kwietnia autorskie
spektakle w ramach organizowanej przez Libiąskie Centrum Kultury IX Wojewódzkiego Przeglądu Przedstawień Ekologicznych „EKO – WIOSNA `2009”. Impreza od lat ma na celu propagowanie i ugruntowanie 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. Te założenia realizowane są poprzez sceniczne
prezentacje dorobku artystycznego uczniów i nauczycieli z zakresu ochrony środowiska.
- Uczestnicy tegorocznej „Eko-wiosny” zaprezentowali wysoki poziom przedstawień. W kategorii szkół podstawowych był on
wyrównany, natomiast wśród gimnazjalistów bardziej zróżnicowany. Na szczególne wyróżnienie zasługuje indywidualna gra
aktorska, za którą wyróżniono 6 osób w I kategorii i 4 w II. Co szczególnie cieszy, wszystkie przedstawienia były ściśle związane z ekologią, więc wątek przewodni imprezy został zachowany. Zaś dzięki hojności sponsorów dla najlepszych czekały bardzo
atrakcyjne nagrody – skomentowała Bożena Kikla, kierownik działu merytorycznego LCK.
Wysoki poziom przeglądu przed trudnym zadaniem postawił jurorów konkursu w składzie: Agnieszka Rembiecha – pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Libiążu, Bożena Szumniak
– pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, Antoni Buchała – polonista, dyrektor LO
Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu i ksiądz Rafał Piórkowski – duszpasterz parafii pod wezwaniem
św. Barbary w Libiążu, założyciel młodzieżowej grupy teatralnej działającej przy LCK, reżyser wielu spektakli teatralnych
wystawianych na naszej scenie. W swoim werdykcie wzięli oni przede wszystkim pod uwagę zgodność tematu inscenizacji z
ochroną środowiska, scenografię i choreografię, przekazywanie słowa żywego oraz pozasłownych form wyrazu scenicznego,
a także wrażenia artystyczne. W kategorii szkół podstawowych jury postanowiło przyznać I nagrodę klasie VI a SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu za przedstawienie pt: „Zielony Kapturek”, pod kierunkiem nauczycielek Agnieszki Zabawy,
Beaty Moskal i Danuty Bańkowskiej. II miejsce zdobyła grupa: „EKOBABECZKI” z SP w Grojcu za przedstawienie pt. „Na
wysypisku śmieci” (opiekun Iwona Kapnik), a trzecie kl. IV i VI SP nr 133 w Krakowie za przedstawienie pt. „Nie palcie łąk”
(opiekunowie: Barbara Szarata, Beata Góralczyk) Wyróżnienia w tej kategorii przypadły kl. IIIa i wychowankom świetlicy pod
opieką Agaty Szyndler i Lucyny Ciuły z libiąskiej SP nr 3 za przedstawienie pt. „Szanujmy przyrodę”; Kółku teatralnemu „Czarodziejki” SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie za „Kosmiczną randkę” przygotowana pod kierunkiem Katarzyny Tęczar i Marty Czarnasiak; a także „Babci Jadze” grupy teatralnej prowadzonej przez Alicję Czarnotę i Konrada Szlęzaka z
Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. Przyznano także indywidualne wyróżnienia aktorskie, a otrzymali je Patrycja Łowiec ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Libiążu, Weronika Korbut (SP 2 Libiąż), Jan Drzazga z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w
Bielanach, Weronika Róg i Agnieszka Linchard ze Szkoły Podstawowej w Grojc oraz Aleksandra Sliwy z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Sławkowie. W kategorii II jurorzy postanowili przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
- I miejsce - zespół teatralny „Bez Sceny” z Gimnazjum nr 1 w Bochni za przedstawienie „Awantura o Ziemię” (opiekun Agnieszka Kaźmirek)
- II miejsce - klasa III Zespółu Szkół nr 2 w Brodłach za przedstawieGłówni fundatorzy nagród:
nie Pt.„Ekopciuszek” (opiekunowie: Renata Wojcieszek i Katarzyna Urząd Miejski w Libiążu – Wydziału Gospodarki KoJonkisz)
munalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
III miejsce – klasa II A Gimnazjum nr 2 w Krakowie za przedstawienie Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – Wydział Ochro„EKO-BAJA” pod kierunkiem Beaty Sobocińskiej – Rodzeń.
ny Środowiska
Wyróżnienie – grupa teatralna MOS w Sławkowie za przedstawienie Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Chrzanowie
„Kochajcie trawy” (opiekunowie Alicja Czarnota i Konrad Szlęzak). Fundatorem nagrody głównej w obu kategoriach
Wyróżnienia indywidualne aktorskie zdobyli: Marcin Tadeusz i Syl- wiekowych była firma Zakład Gospodarki Odpadami
wester Fabiś z Zespołu Szkół w Brodłach, a także reprezentanci Gim- Komunalnymi Sp. z o.o. w Chrzanowie (Asystentka
nazjum nr 1 w Bochni Kinga Matrejek i Arkadiusz Hojnik.
PS Zarządu Magdalena Poremba)
Tryumfatorzy Ekowiosny 2009:

Pozostali sponsorzy:

SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

Gimnazjum nr 1 w Bochni
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Gościniec „Na Rozdrożu” w Libiążu - Urszula Kania
Nadleśnictwo Chrzanów - Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Apteka w Żarkach - Bożena i Marek Skalscy
Apteka „Pod Złotą Gwiazdą” w Libiążu - Maria Tworzydło
Firma JUKO S.C. z Libiąża Skup surowców wtórnych
w Libiążu - Jerzy i Andrzej Kozieł
INWESTMENT Firma Produkcyjna w Libiążu - Bogdan Jabłoński
BIURO-MAX S.C. w Chrzanowie - Agnieszka, Tomasz Gumkowscy
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WERSET z
Trzebini - Jerzy Woszczyna
Ministerstwo Środowiska w Warszawie - Departament
Edukacji Ekologicznej
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie


- WIEŚCI Z GMINY -

Nowoczesna „Janina”

Jednym z największych przedsięwzięć socjalnych w ostatnim okresie,
podjętych przez Południowy Koncern Węglowy S.A., było wyremontowanie pomieszczeń pod nową pralnię oraz zakup profesjonalnego
wyposażenia. - Dotychczas usługi pralnicze zlecane były firmom zewnętrznym, jednak mieliśmy duże zastrzeżenia, co do jakości wykonywanych usług. Poza tym, ubranie każdego górnika musi spełniać odpowiednie normy, co nie zawsze było priorytetem firm zewnętrznych.
Po przeprowadzeniu analiz ekonomicznych Zarząd podjął decyzję o
uruchomieniu pralni w ZG Janina, który będzie obsługiwał także ZG
„Sobieski „ w Jaworznie. Kierowaliśmy się troską o jak najlepsze warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników – wyjaśnił Prezes Zarządu PKW S.A. Andrzej Szymkiewicz.
Jedna z najnowocześniejszych pralni w Polsce i jedyna taka w górnictwie wyposażona została w maszyny i urządzenia firmy
Miele. Pralki, suszarki, maglownice, maszyny do szycia spełniają najwyższe standardy. Bęben pralki wykonany jest w technologii tzw. „plastra miodu”, dzięki czemu drobne odłamki, czy śruby pozostawione w ubraniach górników niczego nie uszkadzają.
Wydajność pracy wynosi 1400kg na dobre (w pracy na dwie zmiany). Warto dodać, iż kopalnia korzysta z własnych zasobów
wody spełniającej wymagane parametry, a oszczędność jej zużycia obecnie w porównaniu do starszych maszyn stosowanych
w pralniach wynosi 60%. Wprowadzono nowy system znakowania, gwarantujący niezawodną identyfikację odzieży oraz dobrą
organizację pracy. Stworzono nowe miejsca pracy dla 17 osób (12 osób w ZG „Janina” i 5 osób w ZG „Sobieski”). Obszerna
oferta usług pralni skierowana jest także do firm zewnętrznych oraz osób prywatnych. Oficjalne otwarcie pralni miało miejsce
5-go maja br.											
MW

„Elvita” z nową
jakością usług

Specjalistyczny sprzęt, wysoki poziom usług, nowocześnie zaaranżowane wnętrza to to, czego możemy się spodziewać korzystając z
unowocześnionej pracowni rentgenowskiej oraz Poradni dla Kobiet
w „Elvicie” NZOZ Górniczego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Libiążu. Generalna modernizacja oraz nowe urządzenia
umożliwiają wykonanie zdjęć wysokiej jakości przy zachowaniu
najwyższych standardów zabezpieczenia przed promieniowaniem
rentgenowskim zarówno pacjentów i personel. Poradnia dla kobiet oferuje wysoki poziom nie tylko opieki medycznej, ale także
komfort i poczucie bezpieczeństwa. Placówka wyposażona została w klimatyzację, co podniosło standard świadczeń medycznych
w trakcie oczekiwania na przeprowadzenie wizyty, jak również w
czasie wizyty. W uroczystym otwarciu obu pracowni, które miało
miejsce 29 kwietnia br. uczestniczyli przedstawiciele libiąskiego
samorządu, Południowego Koncernu Węglowego S.A. oraz Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Placówka znajduje
się w grupie kapitałowej „Elvita”, posiadającej swoje odziały w
Jaworznie i Katowicach, której jednym z priorytetowych celów
jest doposażenie i remontowanie gabinetów, poradni i sal zabiegowych, aby pacjenci mogli korzystać z wysokiego poziomu usług
medycznych. Do tej pory do libiąskiej Elvity zakupiono m.in. unit
stomatologiczny, lancerton, rektoskop, aparat do kriochirurgii. W
tym roku planowane jest nowe wyposażenie Poradni Chirurgicznej oraz zakup defibrylatora i sprzętu okulistycznego. Dodatkowo, aby ułatwić pacjentom dostęp do lekarzy, uruchomiono elektroniczną rejestrację, która działa od ubiegłego roku.
Pracownia RTG czynna jest od poniedziałku - czwartku w godzinach rannych i popołudniowych oraz w piątek w godzinach rannych. W Poradni dla Kobiet przyjmuje dwóch specjalistów: lek.
Rafał Łyp (ginekolog - położnik, cytolog) poniedziałek 15.0019.00 i wtorek 8.00-12.00 oraz lek. Barbara Kopacz (ginekolog
-położnik) czwartek 15.00-19.00.			
MW


Drogowe utrudnienia

Z powodu budowy wiaduktu w Kroczymiechu od 18 maja
2009 roku na najbliższe dwa miesiące uległa zmianie trasa
przejazdu na odcinku Chrzanów - Libiąż. Objazd przebiega
ulicą Powstańców Styczniowych. Przystanki Libiąż Jowisz
oraz Libiąż Kamieniec nie są obsługiwane. Nastąpiły także
zmiany w rozkładach jazdy autobusów oraz trasy przejazdu
linii: 318, 339, 361, X, K. Zatrzymują się one na przystanku
Libiąż Pawilon przy ul. 11 Listopada oraz Libiąż Przejazd
Kolejowy przy ulicy Jaworowej. Dalej autobusy do Chrzanowa jeżdżą ulicami Powstańców Styczniowych oraz Oświęcimską i nie zatrzymują się na przystankach: Libiąż Myśliwska, Libiąż Jaworek, Oczyszczalnia, Chłodnia, Przetwórnia,
Zakłady Mleczarskie, Powstańców Styczniowych. Nową trasą kursuje autobus linii 325. Przebiega ona ulicami: Oświęcimską, Powstańców Styczniowych następnie przez Zagórze,
Żarki, Moczydło aż do Kopalni Janina. Trasa powrotna biegnie następująco: Kopalnia Janina, Jowisz przez ul. Sikorskiego, Moczydło, Żarki, Zagórcze, ul. Powstańców Styczniowych, wjazd na os. Kopanina, ul. Oświęcimską przez PZGS
do ul. Siennej i dworca ZKKM. Bez zmian kursują autobusy
linii 308, 336, 338, 340. Termin otwarcia wiaduktu zależy od
inspektorów nadzoru budowlanego. Planuję się jednak, że
będzie on gotowy za około dwa miesiące. – Najgorszy był
pierwszy dzień po zamknięciu drogi w Kroczymiechu i uruchomieniu objazdu ul. Jaworową. Stopniowo jednak sytuacja
się ustabilizowała i ruch przebiega spokojnie i płynnie. Jeżeli
występują jakieś utrudnienia lub przestoje w ruchu, to jedynie na rondzie siedmiu dróg, co związane jest z przejazdem
kolejowym. Do tej pory nie było większych interwencji w tym
temacie. Kierowcy korzystają z innych alternatywnych dróg
dojazdu do Chrzanowa, dzięki czemu natężenie ruchu nie jest
tak wielkie. Ograniczony jest także ruch tirów. Rozmawialiśmy z mieszkańcami ul. Jaworowej, gdyż to oni narażeni są
na największe niedogodności związane z objazdem. Problem
stanowi brak chodnika. Zajęliśmy się ta sprawą i co prawda
nie rozpoczniemy w tym momencie nowej inwestycji budowy
chodnika, która utrudniła by przejazd, ale wpisaliśmy ul. Jaworową do tzw. Schetynówki, czyli programu MSWiA – komentuje Burmistrz Libiąża Jacek Latko.			
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- WIEŚCI Z GMINY Europejski Libiąż!!

W organizowanym rankingu przez Gazetę Prawną konkursie „Europejska Gmina- Europejskie Miasto”, Gmina Libiąż
trzeci rok z rzędu znalazła się w gronie
laureatów konkursu dla województwa
małopolskiego. Ranking wyróżnia samorządy, na obszarze których osiągane
są największe sukcesy w pozyskiwaniu
środków unijnych. Uwzględniane są
wszystkie programy unijne, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy i organizacje społeczne. Ranking obejmuje
projekty podpisane do końca 2008 roku
(bez projektów przedakcesyjnych). Podstawą są dane zgromadzone w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które objęło patronat nad tym przedsięwzięciem.
Partnerami merytorycznymi rankingu są
ING Bank Polski oraz firma doradcza
Deloitte i Kancelaria Salans.

Uwaga przedsiębiorcy!!

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Libiążu przypomina
wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, że w dniu 31 maja 2009r.
upływa termin płatności II raty za korzy-

stanie z zezwoleń na handel alkoholem.
Niedokonanie w/w wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje wygaśnięciem
posiadanych zezwoleń, zgodnie z art. 18
ust 12 pkt.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. – Ustawodawca jest w tej materii bezwzględny,
dlatego apeluję o terminowość w uiszczaniu opłat, gdyż nie ma możliwości
nawet naliczenia karnych odsetek. Za
nie wywiązanie się ze zobowiązania grozi roczna utrata koncesji.

Lokalna historia w internecie

Na stronie www.libiaz.pl, jest już dostępna kronika Gminy Libiąż. Dokument
zeskanowano ze względu na jego stan
techniczny, gdyż wypożyczanie i częste
przeglądanie kart sprawiło, iż jest podniszczony. Tymczasem ze względu na
swoją historyczną wartość kronika powinna nadal być źródłem wiedzy o gminie i ludziach ją tworzących.W kolejnym
etapie zostaną zeskanowane pozostałe
części kroniki i podzielone na dziesięciolecia celem ułatwienia korzystania z
nich. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej kartami w wersji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że
już niedługo, zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami, libiąska strona interne-

towa wzbogaci się o wersję angielską.

SM sprawdzi
utrzymanie porządku

W czerwcu rozpoczną się kontrole sanitarno-porządkowe na terenie gminy
Libiąż. Ich celem jest sprawdzenie, w
jaki sposób mieszkańcy wypełniają obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż Kontrole dotyczyć
będą w szczególności czy właściciele i
administratorzy nieruchomości:
- posiadają umowy zawarte z firmą
świadczącą usługi w zakresie wywozu
stałych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz dowody opłat za te
usługi,
-dokonali przyłącza nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- dokonali rejestracji psa,
- posiadają aktualne dowody szczepienia
psa przeciwko wściekliźnie.
Kontrole przeprowadzać będą funkcjonariusze Straży Miejskiej w Libiążu.
Stwierdzenie nieprawidłowości skutkować będzie nałożeniem kary grzywny
zgodnie z art.10 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

Podopieczni św. Floriana wyróżnieni

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy dzień swojego patrona święcili podczas uroczystości powiatowych i gminnych. Pierwsze z nich odbyły się na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, gdzie w okolicznościowej akademii wzięli także udział strażacy Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie, delegacje jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu wraz z pocztami sztandarowymi, parlamentarzyści (m.in. Tadeusz Arkit), przedstawiciele
samorządów w tym Libiąża na czele z Burmistrzem Jackiem Latko, przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy PSP oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych zakładów pracy i instytucji oraz liczni goście. Uroczysty apel został poprzedzono mszą świętą w intencji
strażaków odprawioną w tamtejszym drewnianym zabytkowym kościele. Za wzorową realizacje zadań służbowych funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i druhowie OSP zostali odznaczeni, a także awansowani do wyższych stopni służbowych. Za
zasługi dla pożarnictwa Złote Medale otrzymali Paulina Kosowska z OSP Żarki oraz Marek Wojtal z OSP w Libiążu.
Gminne obchody połączono z piknikiem strażackim przy OSP Moczydło. Gośćmi honorowymi byli: Burmistrz Jacek Latko,
jego zastępca Jarosław Łabędzki, Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Henryk Januszkiewicz oraz Przedstawiciel Powiatowego Zarządu OSP Jan Zemirek. Podczas pikniku przyznano odznaki strażaka wzorowego oraz srebrne i brązowe medale
czynnym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę
społeczną. Uhonorowanymi zostali: Mariusz Włodarz z OSP Żarki, Antonina Mickiewicz i Sylwia Waliczek z OSP Moczydło;
Jacek Latko, Dariusz Łysak, Krystian Ślazyk, Przemysław Cebula z OSP w Libiążu; Jaromir Rak, Klemens Hołownia z OSP w
Gromcu. Za zasługi dla pożarnictwa srebrne medale otrzymali: Adam Szyndler, Maria Wapiennik, Janusz Całus z OSP Moczydło, natomiast brązowe Zbigniew Lichota i Jan Skinderowicz także z OSP Moczydło.
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- KURIER LIBIĄSKI -

Wybory do Europarlamentu już 7 czerwca!!!

Jest najlepszym eurodeputowanym regionu Małopolska – Świętokrzyskie, a także jednym z najaktywniejszych i najskuteczniejszych polskich posłów w Parlamencie Europejskim. O znaczeniu europejskich wyborów i pięcioleciu Polski w
strukturach Unii Europejskiej rozmawiamy z europosłem Bogusławem Sonikiem.

Od prawej: Poseł do Parlametnu Europejskiego
Bogusław Sonik na spotkaniu w powiecie chrzanowskim (obok dyrektor wydziału ochrony środowiska Starostwa W. Domin i poseł T. Arkit)

Kurier Libiąski: Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Czym faktycznie jest PE,
którego członków wybierzemy 7 czerwca? Czy
podejmowane przez niego decyzje mają realny
wpływ na życie mieszkańców UE, czy też mają
tylko charakter konsultacyjny?
Bogusław Sonik: - Parlament Europejski jest jedną z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej,
obok Rady Europejskiej, Rady Ministrów oraz
Komisji Europejskiej. Jest też jedyną instytucją,
której członkowie wybierani są bezpośrednio w
demokratycznych wyborach. Podstawowym celem
PE jest reprezentowanie głosu obywateli UE wobec pozostałych instytucji. Jego kompetencje, choć
mniejsze od kompetencji parlamentów krajowych,
w miarę postępów integracji europejskiej stale ulegają zwiększeniu. W coraz częściej stosowanej procedurze współdecydowania Rada UE oraz PE mają
równy udział w kształtowaniu regulacji. Biorąc pod
uwagę, iż ponad 2/3 obowiązującego prawa w UE
ma swoje źródło w instytucjach unijnych w Brukseli, wpływ Parlamentu Europejskiego na kształt
krajowych regulacji też jest znaczący.Jeśli chodzi o
znaczenie decyzji podejmowanych przez Parlament,
to trzeba pamiętać, że prawo UE jest obecne we
wszystkich dziedzinach życia, często tam, gdzie się
tego wcale nie spodziewamy. Dyrektywami unijnymi
regulowany jest nawet skład tego co jemy i czym się
myjemy, dokładnie określona jest wielkość liter na
opakowaniach używanych produktów. Dzięki prawu
unijnemu łamane są monopole – możemy latać tanimi liniami lotniczymi, korzystać z taniego roamingu.
To znaczy, że regulacje przyjmowane przez PE maja
bezpośredni wpływ na życie obywateli.
Eurodeputowani pracują na posiedzeniach
Parlamentu w Strasburgu, w przypisanych im
komisjach, czy też przy uzgadnianiu wspólnych
stanowisk w ramach frakcji politycznych. Jak
przy takim natężeniu obowiązków europoseł
znajduje czas na pracę dla swojego regionu?
- Praca posła polega przede wszystkim na reprezentowaniu na płaszczyźnie Parlamentu Europejskiego
interesów wyborców, stąd też każdy poseł musi pozostawać w stałym kontakcie ze swoim regionem. Typowy miesiąc w kalendarzu posła składa się z: tygodnia
poświęconego na pracę w komisjach, tygodnia działalności w grupach politycznych (oba w Brukseli),
tygodnia w Strasburgu, gdzie odbywają się posiedzenia plenarne i większość głosowań oraz tygodnia
przeznaczonego właśnie na działalność w regionach.



W związku z tym każdy eurodeputowany ma przynajmniej trzy biura poselskie: w Strasburgu, w Brukseli oraz w stolicy regionu, z którego został wybrany.
Dodatkowo może także prowadzić mniejsze biura w
kluczowych miejscowościach swojego regionu.
Uznano Pana najlepszym posłem w naszym okręgu wyborczym i jednym z najaktywniejszych w
kraju. Czym Pan zasłużył na takie miano?
- W rankingu, na który Państwo się powołują – przypomnę, że chodzi o raport opracowany przez Instytut
Kościuszki i naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
i Instytutu Studiów Politycznych PAN – brano pod
uwagę wiele rozmaitych kryteriów. Wśród najważniejszych znalazły się: aktywność w przygotowywaniu raportów i opinii do nich, zajmowanie stanowisk,
członkostwo w komisjach i delegacjach PE, obecność
na posiedzeniach komisji, inicjatywy, aktywność
podczas prac PE oraz zaplecze administracyjne. W
moim przypadku szczególnie doceniono dużą ilość
inicjatyw własnych – w tej kategorii zająłem trzecie
miejsce wśród wszystkich polskich posłów.
Decydujący głos w PE posiadają największe frakcje
polityczne. Pan w upływającej kadencji należy do
Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich
Demokratów) i Europejskich Demokratów (EPL-ED),
która jest najliczniejszą frakcją parlamentarną. Jaki
udział w ich decyzjach mają posłowie z Polski?
- Polscy posłowie dzięki licznej piętnastoosobowej
reprezentacji we frakcji EPL-ED mają mocną pozycję i wywierają istotny wpływ na prace parlamentarne. W Parlamencie Europejskim Polacy należący
do grupy EPL-ED zajmują istotne stanowiska, dzięki
czemu mogą w skuteczny sposób prezentować polski
punkt widzenia i zdobywać poparcie dla naszych inicjatyw. Zajmowanie eksponowanych stanowisk jest
poza tym dowodem zaufania, jakim jesteśmy darzeni
przez europejskich partnerów. W obecnej kadencji
posłowie polskiej Delegacji EPL-ED pracowali nad
wieloma istotnymi kwestiami. Były to zagadnienia
polityki wschodniej UE, bezpieczeństwa energetycznego, demokracji na Ukrainie i Białorusi, wykorzystania funduszy strukturalnych i funduszu spójności,
otwarcia rynku usług dla nowych krajów członkowskich i równego dostępu do rynku pracy.
Wraz z upływem obecnej kadencji PE, w której
po raz pierwszy znaleźli się reprezentanci Narodu Polskiego, upłynęło 5 lat naszego kraju w
strukturach Unii Europejskiej. Jak z perspektywy europosła można scharakteryzować ten czas?
Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku,
podobnie jak pięć lat wcześniej wstąpienie do
NATO, to wydarzenia historyczne. Po ponad półwiecznej, przymusowej izolacji ponownie staliśmy
się częścią rodziny europejskiej. Sądzę, że tym, co
z perspektywy wielu obywateli wydaje się największym plusem naszego członkostwa w UE jest możliwość uczestniczenia w unijnym systemie wspierania gospodarki i rolnictwa. Symbolem tego są
inwestycje zrealizowane dzięki funduszom unijnym.
Szacuje się, iż w latach 2007-2013 Polska otrzyma
od Unii Europejskiej w sumie 87 mld euro, a do budżetu odda 22 mld euro. To zdecydowanie najwięcej
ze wszystkich krajów członkowskich.

Drugim, jeszcze bardziej wymownym symbolem jest
otwarcie granic. Wejście Polski do strefy Schengen
umożliwiło nam swobodne przemieszczanie się
między krajami UE. To coś, o czym Polacy marzyli
od kilkudziesięciu lat. Wiele wskazuje na to, że korzyści z wejścia do UE są zauważalne, co odzwierciedla m.in. fakt, że 78% Polaków popiera naszą
przynależność do struktur europejskich.
Członkostwo w UE przyniosło Polsce korzystne zmiany, dzięki dotacjom unijnym widoczne
gołym okiem chociażby w poprawiającym się
stanie infrastruktury. Dlaczego więc, mimo
ewidentnych pozytywnych aspektów wstąpienia do Wspólnoty Europejskiej, wszelkie sondaże wskazują zaledwie kilkunastoprocentową
deklaracje Polaków do udziału w wyborach europejskich, a więc tak naprawdę nikłe zainteresowanie obecnością Polski w strukturach UE?
- Myślę, że pewne niedoinformowanie co do wagi
i celu tych wyborów związane jest ze specyficznym
podejściem partii politycznych. Trzeba pamiętać, że
posłowie pracujący w Parlamencie Europejskim nie
są zaangażowani w partyjne rozgrywki na scenie
krajowej i w trakcie kadencji w pewien sposób „znikają” z życia politycznego. Dzieje się tak, nawet jeśli skutecznie reprezentują swoją partię i bronią jej
interesów na arenie międzynarodowej i są bardzo
aktywni w PE. Wybory do PE mogą więc być poniekąd traktowane przez partie jako próba sił, czyli
sprawdzian przed wyborami krajowymi, choćby do
samorządów. Takie podejście, choć zrozumiałe, nie
jest jednak właściwe. W Parlamencie Europejskim
zasiada 785 posłów, którzy reprezentują prawie
500 mln mieszkańców UE. Polska stanowi piątą, co
do wielkości siłę polityczną w instytucji złożonej z
27 krajów członkowskich. Po wyborach 2009 polska delegacja będzie liczyć 50 eurodeputowanych.
Parlament Europejski jest jedyną bezpośrednio wybieraną instytucją unijną i też jedyną, której celem
jest reprezentowanie głosu obywateli UE. Wszystkie wymienione fakty stanowią argument na rzecz
poważnego traktowania zbliżających się wyborów
i wzięcia w nich udziału. Niewykorzystanie głosu
to dobrowolna rezygnacja z praw obywatelskich i
strata dla społeczeństwa.
Za panem i pozostałymi europarlamentarzystami 5 lat zbierania doświadczeń w Parlamencie Europejskim. Czy zaprocentują
one w kolejnej kadencji i będziecie Państwo
skuteczniej upominać się o interesy Polski?
- Działalność, jaką prowadziłem w dobiegającej końca kadencji na rzecz Małopolski i Świętokrzyskiego pozwoliła mi dobrze poznać problemy,
możliwości i szanse stojące przed moim regionem.
Chciałbym, aby możliwości te nie zostały zaprzepaszczone, a rozpoczęte po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej ważne zadania zostały pomyślnie doprowadzone do końca. Dlatego w przyszłej
kadencji pragnę nadal reprezentować na forum
europejskim interesy Małopolski i Świętokrzyskiego, podejmując działania w obszarach, w których
byłem aktywny w latach 2004-2009.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy wyborczego
sukcesu!
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40 lat minęło…

Francuski partner

Gmina Libiąż od 1987 roku współpracuje z francuskim miasteczkiem Rouvroy (Region Nord Pas de Calais). Do
oficjalnego sformalizowania współpracy doszło 18 czerwca 1999r. Umowę o
współpracy podpisali w imieniu Libiąża Burmistrz Tadeusz Arkit oraz mer Rouvroy Jean Haja.
Obie strony zadeklarowały się w niej do rozwijania form
wymiany oraz informacji i dążenia do umacniania tradycyjnych więzów przyjaźni i wzajemnego poznania. Efektem tego porozumienia jest coroczna wymiana kolonijna
dzieci i młodzieży, liczne inicjatywy kulturalne, wzajemne wizyty urzędników (prezentacje strategii i głównych
kierunków rozwojowych, najważniejszych inwestycji,
sukcesów gospodarczych).

Z prac Rady Miejskiej

W dniu 17 kwietnia 2009 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej,
na której uczczono obchody 40- lecia nadania praw miejskich Libiążowi,
wręczony został tytuł Honorowego Obywatela Libiąża Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Janowi Zającowi oraz zostało podpisane porozumienie
o współpracy pomiędzy gminami Corciano (Włochy) i Libiążem ( Polska).
Komisja ds. Komunalnych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 roku
zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami
dla Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „ Gospodarka
Komunalna” za lata 2007-2008, oraz zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zadania służącego ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
wynikającego z zasady zrównoważonego rozwoju.
W dniu 23 kwietnia 2009 roku Komisja ds. Planowania i Budżetu Gminy
zaopiniowała blok uchwał w sprawie :
- odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
- zmiany zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok,
- zmian w budżecie gminy Libiąż na 2009 rok.
Na posiedzeniu XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2009 roku
zostało udzielone absolutorium dla Burmistrza Libiąża oraz zostały podjęte
następujące uchwały:
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
- w sprawie ustalenia zadania służącego ochronie środowiska i gospodarce
wodnej, wynikającego z zasady zrównoważonego rozwoju,
- w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok,
- w sprawie zmiany w budżecie gminy Libiąż na 2009 rok.
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia
2009 roku zapoznała się z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej
Przewodniczący RM Stanisław Bigaj
w Libiążu.		

Libiąż wczoraj i dziś...

O wzajemne kontakty dbają Libiąskie Towarzystwo
Przyjaciół Francji i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej z Rouvroy. Rokrocznie do Libiąża przyjeżdżają
goście z Rouvroy jak również przedstawiciele libiąskiego
koła cyklicznie odwiedzają Francję. - Współpraca układa
się harmonijnie, a cechują ją przyjacielskie i serdeczne
stosunki pomiędzy mieszkańcami obu miast - podkreśla
Jan Pietruszka przewodniczący TPF.
W 2003 r. radni zadecydowali o nazwaniu jednej z libiąskich ulic francuskiego nazwą
miasta partnerskiego - Rouvroy. To
ulica położona w
Strefie Aktywności Gospodarczej
przy Targowisku
Miejskim.
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Rozstrzygnięto konkurs plastyczny z okazji 40-lecia nadania praw miejskich
dla Libiąża pt. ,,Libiąż wczoraj i dziś”. Na konkurs wpłynęło 107 prac plastycznych wykonanych przez 105 uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Pierwsza objęła najmłodszych uczestników konkursu – przedszkolaków. Druga kategoria uczniów klas I-III szkół podstawowych. Do trzeciej
grupy zaliczeni zostali uczniowie klas IV-V szkół podstawowych. Najstarszą
grupą uczestników byli uczniowie szkół gimnazjalnych. Prace zostały ocenione przez trzyosobową komisję z Libiaskiego Centrum Kultury w skład, której
weszły: Dorota Dereszowska, Katarzyna Głogowska i Bogusława Zychowicz.
Wybrano 12 najlepszych prac oraz przyznano po trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej.
W I kategorii wśród przedszkolaków pierwsze miejsce zajęła Weronika Furman. Drugie miejsce przypadło Filipowi Nowak a trzecie Wiktorii Graboń..
Wszyscy nagrodzeni w tej kategorii wiekowej są z PS nr 2 w Libiążu. Spośród
uczniów klas I-III pierwsze miejsce zajęła Milena Bałazy z SP nr 4 w Libiążu,
drugiej miejsce Laura Dziedzic, także z SP nr 3 w Libiążu, natomiast trzecie
miejsce zajęła Łucja Majka z ZS-P w Gromcu. W trzeciej kategorii - uczniów klas IV-VI na najwyższym podium stanęła Katarzyna Kura z SP nr 4 w
Libiążu, drugie miejsce Katarzyna Gregorczyk z SP nr 3 w Libiążu, trzecie
ostatnie miejsce zajęła Katarzyna Piotrowska także z SP nr 3 w Libiążu. Spośród najstarszych uczestników konkursu – gimnazjalistów pierwsze miejsce
przypadło Natalii Makuch z Zespołu Szkół w Żarkach, drugie miejsce zajęła
Anna Zmarzły – przedstawicielka Gimnazjum nr 1 w Libiążu, a trzecie Angelika Gałuszek z Gimnazjum nr 2 w Libiążu.
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Majówka w g

Pod znakiem patriotyzmu, rekreacji i sztuki upłynęły w gminie Libiąż pierwsze dni maja. Integralną częścią majówkowych imprez zorganizowanych
przez LCK były uroczystości z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, tradycyjnie zainaugurowane
Mszą Świętą w kościele pw. Św. Barbary. Stamtąd
przemaszerowano pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił
Burmistrz Libiąża Jacek Latko, a kwiaty złożyli
przedstawiciele samorządu wraz z posłem Tadeuszem Arkitem, reprezentanci organizacji społecznych, stowarzyszeń, zakładów pracy, placówek
oświatowych oraz mieszkańcy. Przy LCK odbył się
piknik połączony z plenerową wystawą zatytułowaną „Tadeusz Kościuszko w kręgu tradycji ludowej
i narodowej” wypożyczonej ze zbiorów Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
(wystawa w sali spotkań artystycznych „Nisza” do
22 maja). Czas majowego wypoczynku był także
okazją do kontaktu ze sztuką. W galerii LCK odbył
się wernisaż wystawy malarstwa Stanisława Wolińskiego połączony z rozstrzygnięciem konkursu
plastycznego „Libiąż wczoraj i dziś” ogłoszonego
z okazji 40-lecia nadania praw miejskich Libiążo-
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gminie Libiąż

wi. Wśród imprez rekreacyjnych na terenie „klatki”
przy LCK odbył się turniej mini piłki nożnej drużyn trzyosobowych. Stąd też wyruszyli uczestnicy joggingu po terenach leśnych „Pod Jaworem”.
Boisko sportowe przy świetlicy LCK w Gromcu
gościło najmłodszych uczestników gier, zabaw i
konkursów. Przy świetlicy w Kosówkach odbył się
„piknik rodzinny” a w jego ramach mecz siatkówki
rodzice kontra dzieci o Puchar Burmistrza Libiąża,
konkursy z nagrodami dla najmłodszych i ognisko
z kiełbaskami.
W Domu Kultury w Żarkach dzieci i młodzież w majowych zabawach na wesoło, wśród których dominowały konkurencje sprawnościowe dla dzieci.
Pomnik Poległych przy ul. 1-go Maja i Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym były
miejscami uczczenia 64 rocznicy zakończenia II
wojny światowej. Przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, reprezentanci organizacji społecznych oraz delegacje z placówek
oświatowych oddali hołd poległym i złożyli kwiaty
w miejscach pamięci. Obchody zakończyło okolicznościowe spotkanie z kombatantami w Muzeum
Regionalnym im. Olgi Cygankiewicz.
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Łyk lokalnej historii…

Na wstecznym biegu
Michael Jordan wracał na parkiety NBA, żeby jeszcze trochę porzucać do kosza, Andrzej Gołota wracał na ring, żeby dostać po twarzy, ja natomiast
wracam na niniejsze łamy, żeby co nieco dopisać
w felietonowym okienku. Nie pokażą tego w telewizji, bo i bez tego już różnego dziadostwa jest
tam codziennie bez liku. Tym bardziej więc budujący staje się fakt, że młodzi mieszkańcy naszej gminy, zamiast zadowolić się telewizyjną papką, licznie
stawili się na starcie akcji „Polska Biega”, która to
już na trwałe wpisuje się w polską rzeczywistość i
ma znamiona nowoczesnego „pospolitego ruszenia”. Kiedy jednak
przyjrzeć się twarzom uczestników libiąskiego biegu, przychodzi
niekoniecznie miła refleksja. Otóż poza niestrudzonym Posłem Arkitem, przedstawicielami samorządu Libiąża i nauczycielami, próżno
było szukać wśród biegaczy oblicz pomarszczonych, z brodą, grubymi okularami, siwymi włosami - słowem - dorosłych. Tacy ludzie
w Libiążu nie biegają, nie widać ich na ulicach miasta o poranku,
bardzo rzadko są też na terenach leśnych, nie garnęli się nigdy do
biegów ulicznych - ale dlaczego? Przecież to nie wstyd biegać! Honoru w dziedzinie rekreacji osób urodzonych przed rokiem około
1975 bronią już chyba tylko nieliczni miłośnicy gry w futsal, tenis,
pływacy, panie od aerobiku i ewentualnie rowerzyści. Czyżbyście
drodzy seniorzy zapomnieli o potrzebie aktywności fizycznej każdego organizmu? Nie wystarczy schylić się dwa razy na dzień w celu
zawiązania sznurówek, nie wystarczy też pomachać ręką podczas
posiłków, podbieganie do odjeżdżającego autobusu to też jeszcze
nie sport i nie rekreacja. Czy aż tak bardzo się zagoniliśmy w codziennych czynnościach, że gimnastyka i ruch wypadły na dobre
z kalendarza? Nie trzeba być przecież lekarzem pierwszego kontaktu, żeby wiedzieć, że sport to zdrowie. A już zaszczepienie tego
powiedzenia w dzieciach i wnukach może przynieść w przyszłości
wiele pożytku tymże potomkom. Może nie będą rzucać tak celnie
jak Jordan i pewnie nie będą miały tak zbitej głowy jak Gołota (to
akurat dobrze), ale na pewno nie będą też wyglądać, jak żywa reklama restauracji spod szyldu fast-food. Wiem, że na reklamie można zarobić kupę forsy, ale niech już to wasze(nasze) potomstwo
reklamuje lepiej... cokolwiek innego.

Dawid Chylaszek

W maju przypada rocznica wydarzenia,
które miało miejsce w Libiążu w 1944 roku.
Właśnie w 1944 roku 6 maja, w libiąskim
lesie został zlikwidowany przez Niemców
bunkier, w którym ukrywali się partyzanci z
oddziału Gwardii Ludowej (późniejszej Armii Ludowej) im. Jarosława Dąbrowskiego.
Tak więc w roku 2009 mija 65 lat od tego
wydarzenia. Z tej okazji warto przypomnieć
jego krotką historię. Oddział powstał w
końcu roku 1942. Założycielem i dowódcą był Stanisław Baran ps. Bolek. Na początku działali jako tzw. grupa libiąska, później dołączyła grupa
mętkowska (pod dowództwem Stanisława Wałacha ps. Zdzich). Partyzanci
przeprowadzali szereg akcji dywersyjnych oraz akcji kolejowych polegających na rozkręcaniu torów i wykolejaniu pociągów. Oddział posiadał kilka
miejsc pobytu, jednak głównym był bunkier w libiąskim lesie. 6.05.1944
r. Niemcy zorganizowali wielką obławę, której celem był libiąski bunkier,
wraz z załogą. Na skutek zdrady znali miejsce lokalizacji bunkra, jednak
był on tak dobrze zamaskowany, że nie mogli go znaleźć. Dopiero użycie
ciężkiego sprzętu (niektórzy twierdzą że czołgu) spowodowało zarwanie
się stropu bunkra i wtedy wywiązała się nierówna walka pomiędzy partyzantami a okupantem. Część z dziewięciu partyzantów przebywających
wtedy w bunkrze poległo na miejscu.: Stanisław Baran („Bolek”) - szef
sztabu AL obwodu V, Józef Szalonek („Walek”), Józef Gęborski („Kuna”),
Bronisław Pierzchała („Zbyszek”) i Roman Trybuś („Zygmunt”). Ciężko
ranni partyzanci: Wincenty Poznański („Adam”), Alojzy Zajas („Lojzik”),
Józef Dudek („Wiktor”) i Jan Czubaja („Antek”), zostali przewiezieni
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam zamordowani. W miejscu gdzie znajdował się bunkier leśny oddziału partyzanckiego, jest teraz
pomnik upamiętniający te wydarzenia. Pomnik ten wielokrotnie zmieniał
swój wygląd. Na obecnym jeszcze niedawno znajdowała się mosiężna tablica, na której była opisana historia oddziału, niestety została skradziona
(podobnie jak płotek okalający pomnik) najprawdopodobniej przez handlujących metalami. W 1969 roku otwarto w Libiążu Szkołę Podstawową
nr 3, której nadano imię Stanisława Barana „Bolka”. W szkole tej zorganizowano Izbę Pamięci otwartą 4.05.1974r. (zlikwidowaną w latach 90-tych),
w której znajdowały się liczne zdjęcia i dokumenty dotyczące działalności
oddziału partyzanckiego na naszych ziemiach.
Myślę, że powinniśmy od czasu do czasu przypominać o historii naszego
miasta i o wydarzeniach, które go dotyczą. Nawet tej historii, która być
może niektórym wyda się w obecnych czasach zbędna i wręcz niepoprawna politycznie. Nie powinniśmy o tym zapominać!
Paweł Siuda

Aktywne +pięćdziesięciolatki

Klub Seniora „50 Plus” działający przy Libiąskim Centrum Kultury jest
jednym z prężniej działających klubów dla emerytów i rencistów w powiecie chrzanowskim. Został założony we wrześniu 2008 roku by należący do
niego członkowie mogli w miłym i wesołym towarzystwie spędzać czas
w ramach zajęć klubu. Przewodniczącą została Janina Matysik. Spotkania
odbywają się co czwartek o godzinie 16:00 w sali spotkań artystycznych
,Nisza” Libiąskiego Centrum Kultury. W ich ramach seniorzy obchodzą
rocznice ważnych w historii naszego kraju wydarzeń jak np. święto Konstytucji 3-go Maja, czy rocznicy Odzyskania Niepodległości, podczas których biesiadują i śpiewają pieśni patriotyczne. Organizują
też okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Kobiet, Walentynek, karnawału, czy też świąt „Bożonarodzeniowych i „Wielkanocnych”. „Klub Seniora” aktywnie uczestnicy w wyjazdach rozrywkowych. Ostatnio gościli w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach gdzie obejrzeli sztukę Ray’a Cooney’a i John’a Chapman’a pt. ,,Nie teraz kochanie”. Członkowie klubu
uczestniczyli także w wyjazdach do Bukowiny Tatrzańskiej (tam mogli zrelaksować się i wypocząć w termach podhalańskich), do
Muzeum Piwowarstwa w Tychach i do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl ,,Sylwester na bis”, podczas którego wysłuchali
piosenek lirycznych i pastiżowych, gorących rytmów i nostalgiczOgłoszenia drobne:
nych ballad. Zorganizowano także multimedialna prelekcję na temat
Przegrywanie z kaset wideo i kaset z kamer Hi8 na DVD.
Meksyku. „Klub Seniora” prowadzi również kronikę, w której odTel. 600 773 167, 032 6271 070
notowuje wszystkie wydarzenia zachodzące w klubie i środowisku
Zespół weselny – tel. 798 967 682
jako świadectwo przeżyć jego członków i zapis dla przyszłych pokoKupię garaż w okolicach Flagówki - tel. 502391682
leń. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do klubu, spęOrganizacja gier paintballowych na terenie Libiąża. Nabija- dzić swój wolny czas w miłym i wesołym towarzystwie serdecznie
nie butli CO2, wypożyczanie sprzętu – kontakt 692 954 671 zapraszają w swoje szeregi. 		
Joanna Madej
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- KURIER LIBIĄSKI NOWOŚCI CZYTELNICZE

Stanisław Srokowski „Ukraiński kochanek”

Autor od lat opisuje burzliwe dzieje ziem kresowych. Otrzymujemy fascynującą opowieść, w której splatają się losy wielu bohaterów, Polaków, Ukraińców, Żydów, Niemców, Rosjan, Ormian i
Karaimów. Miłośnicy Lwowa odnajdą w niej niepowtarzalny klimat przedwojennego miasta, jego życia duchowego, towarzyskich
spotkań. Wielka i tragiczna miłość polskiej dziewczyny i ukraińskiego chłopca ujawnia sens ludzkiej egzystencji w poszukiwaniu
prawdy w podzielonym świecie. Porywająca akcja, klarowny i
DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECE:
piękny język, a przede wszystkim głębia psychologiczna nadają koloryt i smak au1 czerwca, tj. w poniedziałek o godz. 16.00 zapraszatentycznym wydarzeniom. Ukraiński kochanek stawia podstawowe pytania o wartość
my na spotkanie autorskie z popularną pisarką Bar- ludzkiego życia i sens historii. To znakomity kresowy epos, w którym odkrywamy
bara Gawryluk /Podczas spotkania będzie możliwość polskie losy i naszą zagubioną pamięć.

zakupu książek wraz z autografem autorki/. Jest ona
autorką książek dla najmłodszych. Mieszka w Krakowie. Ukończyła filologię szwedzką na UJ. Pracuje jako
tłumaczka i dziennikarka radiowa (Radio Kraków). Jest
także autorką cyklicznej audycji „Książka na szóstkę”,
poświęconej literaturze dziecięcej. Barbara Gawryluk
mówi, że bohaterowie jej książek są tacy jak dzieci,
które znajdują się wokół niej. Historie, jakie opisuje, są
zabawne i pełne ciepła, autorka porusza w nich jednak
trudne i ważne dla młodych czytelników problemy. Jej
książki zyskały dużą popularność m. in. dlatego, że ma
ona doskonałe wyczucie dziecięcej psychiki. Jest autorką następujących pozycji: „Dżok, legenda o psiej wierności”, „Gwizdek nie chce spać”, „Gwizdek i śniegowa
kula”, „Przedszkolaki z ulicy morelowej”, „Kaktus, dobry pies”, „Kaktus, szukaj”, „W zielonej dolinie”.
********************
W dniach 2-5 czerwca o godz. 10.00 dla najmłodszych odbędą się spotkania pod hasłem „CZYTAMY
DZIECIOM”
1-6 czerwca w godzinach otwarcia biblioteki będzie miał miejsce KIERMASZ KSIĄŻEK DLA
DZIECI. Dzięki współpracy z wydawnictwami
„Skrzat” oraz „Literatura” będziemy dysponować ok. 50 tytułami literatury dla najmłodszych
w promocyjnych cenach.
DZIEŃ DZIECKA W FILIACH:
FILIA NR 1 W ŻARKACH zaprasza na Bajkowy
Konkurs Czytelniczy pod tytułem: „Kto napisał ten
wierszyk?” 5 czerwca godz. 15.00
********************
FILIA NR 2 W LIBIĄŻU zaprasza na spotkania
pod hasłem „Z bajką mile spędzamy chwile…” 2,
4 czerwca w godz. 10.00 – 14.00
********************
FILIA NR 3 W GROMCU zaprasza na Dzień
Dziecka z książką 1 czerwca godz. 16.00

Warsztaty animacji komputerowej

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu zaprasza na
warsztaty poświęcone animacji komputerowej, które poprowadzi Monika Czubin - plastyk, animator
filmów rysunkowych dla dzieci i animacji do filmów
(np. czołówki serialu „Brzydula”).Zapraszamy od
03 czerwca br., zajęcia będą się odbywać w każdą
środę w godz. 17.00 – 19.00. W programie warsztatów: prezentacja procesu powstawania filmu
animowanego, nauka samodzielnej animacji, tworzenie animacji lalkowej, doskonalenie umiejętności rysowania na komputerze.
Kurier Libiąski nr 47, 2009 r.

Roberto Saviano „Gomorra”

Wydana w 2006 roku Gomorra przyniosła autorowi, 27-letniemu Robertowi Saviano wielki sukces literacki, ale naraziła jego
życie na tak poważne niebezpieczeństwo, że władze przydzieliły mu ochronę, a pisarz na jakiś czas musiał opuścić Neapol. W
swojej niezwykłej, wielogatunkowej pracy Saviano opisuje nowe
mechanizmy działania kamory neapolitańskiej, która w ostatnich
latach niepostrzeżenie oplotła swymi mackami praktycznie cały
świat. Ukazuje wielkie imperia finansowe, które powstały na międzynarodowym handlu bronią i narkotykami, na agresywnej, nielegalnej konkurencji,
na szantażach, wymuszeniach, korupcji i morderstwach. Opisując świat mafii, wojny
między klanami, vendetty, killerów i dealerów, Gomorra odniosła wielki sukces w
wielu krajach Europy; w listopadzie 2007 roku znalazła się na liście 100 najlepszych
książek non fiction ogłaszanej każdego roku przez New York Times. Film nakręcony na
podstawie tej książki, w reżyserii Matteo Garrone, otrzymał Grand Prix na festiwalu
w Cannes.
Laureaci konkursu dla młodzieży
pt. „Polskie symbole państwowe
jako element tożsamości narodowej” organizowanego w ramach
„Tygodnia Bibliotek 2009”:
I miejsce
Justyna Szpyra – SP nr 3 Libiąż
Patrycja Miklas – ZSP Gromiec
II miejsce
Ewa Szyniec – SP nr 3 Libiąż
Jakub Poznański – KSW
III miejsce
Mateusz Hurbol – Sp nr 3 Libiąż
Justyna Siudy – SP nr 3 Libiąż
Wiktoria Tabak – ZSP Gromiec
Krzysztof Piekarczyk – KSW
Kinga Czaplińska – ZS Żarki
Wyróżnienia
Marcelina Widor – Gimnazjum nr
1 Libiąż
Angelina Pawlas – SP nr 3 Libiąż
Kacper Szyjka – SP nr 2 Libiąż
Paulina Prasak – ZSP Gromiec
Piotr Patyk – KSW
Magdalena Bogacz – ZSP Gromiec
Jakub Banasik – SP nr 2 Libiąż
Wojciech Wątor – SP nr 2 Libiąż
Michał Turzyński – KSW
Bartłomiej Gut – SP nr 3 Libiąż
Arkadiusz Małota – SP nr 3 Libiąż
Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczyli laureatom z-ca Burmistrza Jarosław Łabęcki oraz Poseł Tadeusz
Arkit. podczas otwarcia wystawy
„Libiąż w fotografii Leszka Tworzydły” w dniu 13 maja br.

Galeria Mikro zaprasza

Zapraszamy na wystawę „Libiąż w fotografii Leszka Tworzydły”. W Czytelni oraz Świetlicy MBP
prezentowane są zdjęcia naszego miasta wykonane
przez zmarłego przed rokiem fotografika – nastrojowe pejzaże, interesujące miejsca, ciekawe wydarzenia kulturalne. Wystawa pokazuje historyczny i
współczesny Libiąż jako nie tylko piękne, ale tętniące życiem i wyjątkowe miejsce. Wystawę można
oglądać do końca czerwca br.
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- WIEŚCI SZKOLNE Rozśpiewane przedszkolaki

,,Cztery pory roku” były motywem przewodnim Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej. W sumie zaprezentowało się 19 wokalistów w bardzo oryginalnych i nawiązujących do tematyki utworu strojach. Występy oceniało
jury w składzie: Elżbieta Kieres – dyrektor Przedszkola
Samorządowego nr 2 w Libiążu, Renatę Sowę – nauczycielkę z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Libiążu
oraz Marka Dwornika wokalistę zespołu „Cameleon” i
instruktora LCK. Całą imprezę znakomicie poprowadziła
Małgorzata Szatanik. Po przesłuchaniach konkursowych
maluchy uczestniczyli w zabawach przygotowanych przez
Ewelinę Hodur. Przedszkolaki śpiewały dobrze znane im
piosenki oraz tańczyły do rytmów macareny. Nie zabrakło też ochotników, którzy poza konkursem chętni byli
do wykonania swojej ulubionej piosenki. Zwyciężczynią
konkursu została Nikola Płachky (na zdjęciu) z Przedszkola Samorządowego
nr 2, która pod okiem swojej nauczycielki Jolanty Bacy wykonała piosenkę
pt.,, Czerwone jabłuszko”. Drugie miejsce zajęły wspólnie: Natalia Kowalik
z PS nr 1, Rozalia Latko z PS nr 1 oraz Kinga Łączkowska z PS nr 4. Trzecie
miejsce przypadło Natalii Nowak oraz Dominice Nazimek z PS nr 4 a także
Karolinie Dreli z PS nr 2. Laureatki otrzymały nagrody książkowe oraz słodką niespodziankę. Wszyscy uczestnicy zostali natomiast nagrodzeni łakociami. 						
AM

Maturalny
maj

Jak co roku w maju
został przeprowadzony egzamin maturalny.
Ponad dwustu uczniów
z Libiąża przystąpiło do
egzaminu dojrzałości. Każdy z maturzystów obowiązkowo musiał zmierzyć
się z egzaminem z języka polskiego, wybranego przez siebie języka obcego
i przynajmniej jednego wybranego przedmiotu obowiązkowego na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym. Wszystkie egzaminy, zarówno pisemne jak
i ustne zostały przeprowadzone między 4 a 29 maja. Najczęściej wybieranym
przez maturzystów przedmiotem dodatkowym była geografia lub biologia natomiast językiem obcym - angielski. Zdaniem większości kończących szkołę
licealistów tegoroczne egzaminy były proste, liczą, więc na wysoki wynik i
dostanie się na wymarzone studia.
- Tegoroczny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym był wręcz
banalny, lekkie trudności miałam z językiem angielskim gdyż część egzaminu,
podczas której słuchamy nagrania była dość niewyraźna, geografia natomiast
była bardzo przystępna, nie zrobiła nam, więc nie miłej niespodzianki – mówi
Anita Wicher, maturzystka z Zespołu Szkół w Libiążu, która, mimo iż ukończyła klasę teatralno -dziennikarską chciałaby się dostać na studia związane z
zarządzaniem turystyką. Mam, nadzieję, że ilość zdobytych przeze mnie punktów pozwoli mi zrealizować moje dalsze plany i marzenia – dodaje.
Zdaniem innej maturzystki egzamin z historii, który zdawała na poziomie
rozszerzonym niestety sprawił jej małe problemy.
- Troszeczkę się rozczarowałam, może po prostu nie trafiłam na pytania,
mam jednak nadzieję, że uzyskany przeze mnie wynik pozwoli mi się dostać
na wymarzoną przeze mnie politologię a jeżeli nie to cóż…znów za rok
matura.. Miejmy nadzieję, że każdy z tegorocznych maturzystów zrealizuje
swoje plany w jak najkrótszym czasie.

„Eurodwójka”

Pamiętając o licznych
majowych datach, kiedy
świętuje się wydarzenia
związane z Unią Europejską, Szkolny Klub Europejski działający w Szkole
Podstawowej nr 2 w Libiążu, zaprosił 8 maja 2009 r. uczniów klas 4-6 na drugie już spotkanie edukacyjne poświęcone tym razem Czechom - krajowi,
który w tym półroczu sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej. Klubowicze nie zanudzali kolegów encyklopedycznymi
informacjami o kraju naszych sąsiadów, ale w zabawny sposób
przybliżyli uczniom niektóre czeskie postacie oraz symbole
rozpoznawane na całym świecie. Była więc nauka liczebników
od 1 do 10 w języku czeskim, był wyścig konny z przeszkodami
„Wielka Pardubicka”. Uczniowie układali anagramy, rysowali
postać Wojaka Szwejka, ćwiczyli musztrę wojskową. Poznali
również postać słynnego pisarza Jarosława Haska. Zabawom
towarzyszyło nagranie piosenki „Malovany dzbanku” w wykonaniu czeskiej piosenkarki Heleny Vondrackovej. Eurospotkanie było imprezą kończącą pracę klubu w tym roku szkolnym.

Integracyjny
spacer

Po raz kolejny młodzież
poznawała miasto i podziwiała panoramę okolicy uczestnicząc w zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 Gminnym
Rajdzie „Wzgórzami Libiąża”.Rajd odbywa się corocznie w celu
uczczenia Dnia Ziemi. Na starcie przywitał uczniów Wiceburmistrz
Libiąża Jarosław Łabęcki i dyrektor Gimnazjum nr 2 Michał Rapka.
W tym roku uczniowie przemierzyli trasę od Wzgórza Flagówka,
przez Grodzisko, Lipie, Obieżową, Wysoką aż do Wzgórz Jaworek
za kopalnią. Na trasie poznawali historię wzgórz i zdobywali wiedzę
na temat ochrony lasów, gdyż w bieżącym roku Dzień Ziemi przebiegał pod hasłem „Chrońmy Lasy”. Celem rajdu była także integracja uczniów ze wszystkich szkół. Wzięło w nim udział około 160
osób wraz z organizatorami. Młodzież libiąska dzielnie walczyła o
punkty, rozwiązując zadania i trudząc się w konkurencjach sportowych. Wszyscy uczestnicy świetnie poradzili sobie z zadaniami, a
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 2, II miejsce drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 2 i III klasa ze Szkoły Podstawowej nr 3.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Organizatorzy (Ilona Lech,
Elżbieta Hoffmann i Agnieszka Szumniak) dziękują fundatorom
nagród: Urzędowi Miejskiemu, Prezesowi ZNP i Radzie Rodziców
przy Gimnazjum nr 2 oraz wszystkim uczestnikom.

Święto Ziemi w Zespole Szkół z Żarkach...

...uczniowie obchodzili wraz z członkami Stowarzyszenia
Emerytów Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń”. Spotkanie umilił
występ zespołu śpiewaczego „Wrzos”, a dodatkową atrakcją,
która przypadła do gustu zwłaszcza młodszym uczestnikom
spotkania, był wiosenno-ekologiczny poczęstunek.

Maluchy dla Ziemi

W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w dniach 2730.04 br. w ramach obchodów Światowego Dnia
Ziemi odbył się tygodniowy cykl imprez pt. „Tydzień
Ziemi”. Podczas tych kilku dni dzieci brały udział w
akcji sprzątania świata oraz sadzeniu krzewów i kwiatów, pokazie „Mody ekologicznej”, czy w projektowaniu „Torby ekologicznej”. Przedszkolaki uczestniczyły także w międzygrupowym konkursie „Jesteśmy
przyjaciółmi natury” oraz w „Marszu i balu małych
Ekoludków”. Organizatorami były: Elżbieta Drabik, Jolanta Baca oraz Małgorzata Gregorczyk.
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- SPORT „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

W ramach Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej 19 maja odbyły się Mistrzostwa Libiąża w piłce
nożnej chłopców kl. I – III. W zmaganiach o puchar prezesa GKS „Janina” najlepiej zaprezentowali
się uczniowie SP nr 4, którzy wygrali wszystkie mecze i zajęli pierwsze miejsce. Kolejne przypadły
SP nr 3, SP w Gromcu i SP nr 2. Wszystkie zespoły otrzymały puchary i dyplomy ufundowane przez
libiąski klub. Organizatorzy składają podziękowania dla Pana Tomasza Dresslera za ufundowanie
profesjonalnych strojów piłkarskich. Zwycięski zespół w składzie Patryk Plewka, Dariusz Olejnik,
Patryk Kosowski, Konrad Wojtaś, Beniamin Łuczak, Bartosz Nelec, Łukasz Nowak, Marcin Szopa pod
opieką Bogusławy Majewskiej uzyskał prawo reprezentowania gminy w rozgrywkach powiatowych.
Skład drużyny– uzupełnili: Kacper Cyzio i Jakub Żegleń z SP 3 oraz Wiktor Kaniaburka i Tomasz
Kosowski z SP 2. W Regulicach, gdzie odbyły się eliminacje powiatowe, nasi reprezentanci nie
dali szans swoim rówieśnikom gospodarzy (2:0) i Trzebini (5:0). Z rąk Prezesa Chrzanowskiego
Podokręgu Piłki Nożnej Józefa Cichonia otrzymali puchar i dyplom wraz z życzeniami dalszych
sukcesów na szczeblu wojewódzkim 4 czerwca w Tymbarku.

Sportowe akcenty 40-lecia

Chłopcy ze szkół podstawowych
rywalizowali 30 kwietnia na stadionie w Gromcu w mini piłce
nożnej o Puchar 40-lecia Libiąża.
W meczu o trzecie miejsce chłopcy
z SP3 pokonali drużynę z Gromca
1:0. W finale ZS Żarki rzutami karnymi pokonali SP4. W zawodach powiatowych tych rozegranych w Regulicach drużyna z
Żarek pokonała Zagórze 3:1, Trzebinię 2:0, przegrała z Regulicami 2:3, z Chrzanowem 1:4 i
zajęła IV miejsce. W rozrywkach piłkarskich gimnazjalistów na stadionie w Libiążu zwyciężyło Gimnazjum nr 1, przed reprezentantami Zespołu Szkół w Żarkach i Gimnazjum nr 2. Na
szczeblu powiatowych podopieczni Michała Guta uzyskali awans do zawodów wojewódzkich
w Brzeczach.
Turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Libiąża rozegrany 9 maja w Hali
Sportowej, był kolejnym ze sportowych
akcentów obchodów 40 - lecia nadania
praw miejskich naszemu miastu. Do rywalizacji przystąpiły libiąskie drużyny
„Bobasy”, „Amatorzy” i „Spider-Team”,
a także „Mikasa” Chełmek oraz TKKF „Ósemka” Chrzanów. - Imprezę charakteryzowała
wspaniała rywalizacja przy pełnym zaangażowaniu zawodników. Wydawało się, że w turnieju zwycięży faworyzowana drużyna „Ósemki”, jednak niespodziankę sprawili siatkarze „Bobasów”, którzy z kompletem
zwycięstw zasłużenie zdobyli Puchar Burmistrza. To największy sukces w historii tej drużyny – skomentował Stanisław Widlarz, organizator turnieju wspólnie z Libiąskim Centrum Kultury. W rywalizacji „każdy
z każdym” drugie miejsce w turnieju zdobyła TKKF „Ósemka” Chrzanów, trzecie „Mikasa” Chełmek, a
kolejne zajęli „Amatorzy” i „Spider-Team”. Skład zwycięzców: Bartłomiej Głogowski, Mateusz Śmigacz,
Jarosław Urbański, Krystian Bury, Grzegorz Rojek, Piotr Gurgul, Patryk Jagoda. 		
PS

Wszyscy zwyciężyli!

Ścieżkami leśnymi dzielnicy „Pod Jaworem” biegła czterokilometrowa trasa „Biegu wiosny”,
zorganizowanego przez libiąski Urząd Miejski, LCK i Szkolny Związek Sportowy w ramach
ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. Imprezę patronatem honorowym objął poseł Tadeusz Arkit, który
tradycyjnie wziął udział we wspólnym bieganiu. Około 350 uczestników, wśród których znaleźli się
Wiceburmistrz Jarosław Łabęcki, nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna, a także mieszkańcy, spotkało
się na terenie LCK, gdzie poprzedzającą właściwe bieganie rozgrzewkę poprowadził nauczyciel
wychowania fizycznego Bartłomiej Kosowski. Następnie przemaszerowano na start i wyruszono na
trasę biegu. - W tej akcji wzięliśmy udział po raz trzeci, a naszym celem pozostaje niezmiennie chęć
zarażenia mieszkańców naszej gminy nie tylko bieganiem, ale ogólnie zdrowym stylem życia. Nie liczył
się rezultat, nie chodziło o wyprzedzanie się, lecz o stworzenie wspólnoty biegających. Tak naprawdę
w biegu zwyciężył każdy, kto wziął w nim udział – skomentował prowadzący imprezę Jan Matysik.
Dystans 4 kilometrów bez większych trudności pokonali wszyscy biegacze. W nagrodę czekał na nich
piknik przy LCK i pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w akcji „Polska Biega”. Sportowe spotkanie
PS
uwieczniła wspólna fotografia. 			
(zdjęcia z imprezy na stronie 15)
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Czwórbój LA

Przy SP nr 3 w Libiążu rywalizowały 5 maja
drużyny szkół podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym. Na wynik drużyny składały się
rezultaty uzyskane przez każdego zawodnika w
czterech konkurencjach: bieg na 60m, skok w dal,
rzut piłeczką palantową, bieg na 600m dziewcząt i
1000m chłopców. Po rozegraniu wszystkich konkurencji najlepsza okazała się drużyna dziewcząt
SP3 w składzie: Marta Ciuła, Joanna Piotrowska,
Marcelina Rutkowska, Marcelina Suska, Agnieszka Szwed, Klaudia Śniadek, drugie miejsce zajęły
dziewczęta z SP4, a trzecie z SP2. Wśród chłopców
także zwyciężyła drużyna SP3 w składzie: Konrad
Bogacz, Łukasz Burda, Kamil Dziubiński, Maciej
Słowik, Mateusz Sułkowski, Kacper Szczurek,
przed SP4 i SP2. Nagrodą za zwycięstwo były
Puchary 40-lecia Libiąża i awans do zawodów
powiatowych. Wywalczyły go również drużyny
z drugich miejsc. W etapie powiatowym rozegranym w Alwerni dziewczęta z ,,trójki” zajęły drugie
miejsce (przegrały z Regulicami) i awansowały
na szczebel rejonowy. Awans wywalczyli także
chłopcy z ,,czwórki”. - Zawody rejonowe odbyły
się 19 maja w hali w Brzeszczach. Po rozegraniu
trzech konkurencji (bieg na 60m,rzut p.palantową,
skok w dal) dziewczęta z SP3 zajmowały trzecie
miejsce. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na
rozegranie biegów długich na otwartym stadionie
i rywalizacja zakończyła się na tym etapie. Niestety nie wystarczyło to do awansu do zawodów wojewódzkich. Drużyna chłopców z SP4 zajęła czwarte
miejsce – zrelacjonował Jan Matysik ze Szkolnego
Związku Sportowego.

Piłkarski flesz

W znakomitej dyspozycji znajdują się
piłkarze Janiny. W majowych meczach
odnotowali 2 zwycięstwa nad Górnikiem
Brzeszcze i Świtem Krzeszowice oraz 2
remisy z Orłem Balin i Wróblowianką.
Podopieczni Andrzeja Kosa po 25
kolejkach zajmują pierwsze miejsce w
tabeli z przewagą 5 pkt nad Orłem Balin.
Piłkarze Gromca po 26 kolejkach zajmują
14 pozycje mając w swoim dorobku
18 pkt tracąc do drużyny z 13 miejsca
5 punktów. W majowych meczach
zawodnicy Gromca wywalczyli 6 pkt
pokonując Laskowiankę Laski i Iskrę
Brzezinkę a także odnotowali porażki z
drużynami z Oświęcimia i Przytkowic.
Bardzo dobrze spisują się piłkarze Żarek,
którzy po 22 kolejkach zajmują pozycję
lidera w klasie A, mając przewagę 9
pkt nad drugą w tabeli Zagórzanką W
ostatnich czterech meczach odnotowali
trzy zwycięstwa nad piłkarzami z
Dulowej, Kamienia i Lgoty a także jeden
remis z drużyną Płazy.
MD
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Plenerowa atrakcja taneczna

DZIELNY
DESPERO

Animowany (DUBBING); Prod.: USA
2009; Czas: 94
min, B.O. Gramy:
28-31 maj; 1 czerwca, godz. 17:00;
cena biletu 10zł

GENERAŁ
NIL

Biograficzny;
Prod.: POL 2009;
Czas: 125 min, od
12 lat. Gramy: 57 czerwiec; godz.
19.00; cena biletu
10 zł

HANNAH
MOTANA

Muzyczny (DUBBING); Prod.: USA
2009; Czas: 102
min, B.O. Gramy:
12-14 czerwiec;
godz. 18.00; cena
biletu: 10 zł

Kurier Libiąski
Informator Gminny
Ukazuje sie w ostatnim tygodniu miesiąca

Wydawca: Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż,
tel. 0-32 627 3708, 032 627 3710,
fax: 032 624 2060
e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Redaktor naczelny:
Paweł Salawa
Zespół redakcyjny: Monika Widlarz, Marcin Franaszek, Joanna
Madej
Współpraca: Wydział Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Libiążu
Skład: Paweł Salawa
Druk: Grafikon Wadowice
Redakcja zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian i skracania
tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść
ogłoszeń, reklam i listów redakcja
nie odpowiada.
Ogłoszenia i reklamy przyjmowane są w
Libiąskim Centrym Kultury w pokoju nr 7
codziennie w godzinach 7:00-15:00.
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www.lck-libiaz.pl/Kurier
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Pod hasłem „3xR = radość, roztańczenie i rywalizacja” 18 czerwca
na Placu Słonecznym w Libiążu
już po raz kolejny odbędzie się Festiwal Tańca ,,Złote sznurowadło”
(godz. 11.30 – eliminacje, 16.30 –
kolorowy korowód, 17.00 – GALA
FINAŁOWA).
Patronat nad festiwalem objął Burmistrz Libiąża. Głównym celem
festiwalu jest popularyzacja tańca
w naszym regionie, promocja aktywności i sprawności fizycznej, atrakcyjna forma
spędzenia wolnego czasu jak i wymiana doświadczeń. Organizatorami imprezy są:
Libiąskie Centrum Kultury oraz Studio Tańca ,,FLASH”. Warunkiem uczestnictwa w
imprezie jest przesłanie lub dostarczenie osobiście pisemnego zgłoszenia, które musi
zawierać nazwę zespołu, listę zawodników z datami urodzenia, nazwę i adres instytucji
delegującej, imię i nazwisko opiekuna – trenera oraz kontaktowy numer telefonu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres biura organizacyjnego: Libiąskie Centrum Kultury,
32-590 Libiąż; ul. Górnicza 1; z dopiskiem: ,,Złote sznurowadło 2009” lub na adres email: jacek-flash@tlen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2009r.
Festiwal oceniać będzie komisja sędziowska, w skład, której wejdą specjaliści z zakresu tańca. Ocenie będą podlegać takie elementy jak: rytm, technika tańca, choreografia, kostium i ogólne wrażenie artystyczne. Każdy zespół i solista/solistka będzie
tańczyć oraz prezentować przygotowany program artystyczny do wybranej przez siebie muzyki. Uczestnicy zmierzą się w czterech kategoriach tanecznych: street dance show, hip-hop, break dance i cheerleders. Laureaci festiwalu otrzymają puchary
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Dla finalistów przewidziane
są także dyplomy a dla pozostałych uczestników certyfikaty uczestnictwa. Komisja
artystyczna może również przyznać nagrodę główną ,,GRAND PRIX”. Wszystkich
chętnych do udziału w festiwalu serdecznie zapraszamy!
Libiaskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na wyjazd do Teatru Bagatela w
Krakowie na spektakl teatralny pt.,,Siostrzyczki biorą wszystko”.
Wyjazd 27 czerwca 2009r. (sobota) o godzinie 15.00 z parkingu przy Policji w Libiążu (przejazd przez Trzebinię, Chrzanów). Cena wyjazdu 62,00 zł (bilet normalny), 55 zł (bilet ulgowy). Zapisy w LCK do dnia 12.06.2009r. Wpłaty (do dnia
16.06.2009) można dokonywać w LCK pokój nr 6 lub na konto: PKO BP S.A. o/Libiąż nr 71 1020 2384 0000 9602 0011 3779. Szczegółowych informacji udziela st.
Instruktor LCK Bożena Kikla tel. 032 627 12 62

Serce matki

Jedyne serce matki o wszystkim dobrze
wie…- tymi słowami z tekstu piosenki
w Towarzystwie Przyjaciół Libiąża i
Lidze Kobiet rozpoczęły się obchody
Dnia Matki. Oprócz miłej atmosfery,
życzeń, kwiatów i poczęstunku, na
uczestników spotkania czekały dwie
niespodzianki. Jedną z nich była wizyta
poetki Anny Jekiel (na zdjęciu z Wiesławą Szefer), laureatki wielu konkursów poetyckich,
której wiersze opublikowane są w kilku pokonkursowych tomikach poezji. Jednym z
pierwszych zaprezentowanych wierszy był utwór o mamie pt. Zielona sukienka. Dodatkowo
zorganizowano wystawę prac Stanisławy Bogackiej. Dzieła przedstawiają martwe natury,
sceny religijne i rodzajowe stanowiące
odtworzone sceny malarskie słynnych
artystów m.in. Józefa Chełmońskiego,
czy Stanisława Wyspiańskiego. Wszystkie
wykonane są haftem krzyżykowym. - Tą
techniką zajmuje się od trzech lat. Wzory
kupuję gotowe, a praca nad jednym
obiektem zajmuje mi około trzech miesięcy
– mówi autorka Stanisława Bogacka. MW
Kurier Libiąski nr 47, 2009 r.

Bieg wiosny

Dla każdego coś miłego – tym stwierdzeniem najtrafniej scharakteryzować majówkową imprezę, która na okoliczność obchodów 40-lecia Praw
Miejskich Libiąża odbyła się 24 maja w Żarkach przy tamtejszym Domu Kultury. Rozpoczął ją blok zabaw i konkursów z nagrodami dla najmłodszych. W efektownych układach tanecznych „Remont” i „W kawiarni” zaprezentowały się zespoły ST Flash LCK. Piłkarskie lanie urządzili
drużynie Oldbojów Żarek dziennikarze. O ludowej tradycji traktowały programy artystyczne zespołów „Macierzanki” i „Wrzos”. Dużo humoru
towarzyszyło konkursom rodzinnym. W jednym z nich końcowym efektem rywalizacji było ubicie przez mamę piany z jajek, które wcześniej najpierw musiał dostarczyć na łyżeczce trzymanej w ustach jadąc na hulajnodze tata, a ich rozbijanie i rozdzielanie żółtek od białek było zadaniem
dziecka. Kobiety zmagały się w konkursie rzutu wałkiem do kukły mężczyzny, natomiast panowie rywalizowali w ilości wykonanych „pompek”.
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reprezentantem Ziemi Chrzanowskiej
Szanowni Państwo�

w Parlamencie Europejskim

Mieszkańcy Gminy Libiąż

7 czerwca 2009 r. wybierzemy swoich reprezentantów do Parlamentu
Europejskiego. Nie powinno wśród nich zabraknąć naszego wspólnego
przedstawiciela. Kandydatem godnym zaufania jest Andrzej Saternus –
burmistrz Chełmka, osoba znana z wielkiego zaangażowania, solidności,
odpowiedzialności, wiedzy, a także skuteczności w pozyskiwaniu środków
europejskich. Osoba Andrzeja Saternusa związana jest z Libiążem. To tutaj
urodził się, mieszkał, a także rozpoczynał pracę zawodową w KWK „Janina”.
Dobrze zna problemy lokalnej społeczności. Obecnie to dobry sąsiad
-samorządowiec. Gmina Libiąż posiada wiele atutów, które mogą przyczynić
się do jej szybkiego rozwoju. Możemy do nich zaliczyć dobre usytuowanie pomiędzy aglomeracją śląską i krakowską,
bliskość autostrady A-4, potencjał intelektualny i dobrze rozwinięty przemysł. Ważnym zadaniem nowych
eurodeputowanych będzie dobre zaprojektowanie unijnego budżetu na lata 2013 – 2020. To w tym dokumencie powinny
znaleźć się środki w odpowiedniej wysokości na rozwój Małopolski Zachodniej. Andrzej Saternus konsekwentnie realizuje
założone cele. Nie boi się wielkich wyzwań. W naszych gminach Europę już widać. Wiele inwestycji zostało zrealizowanych
przy współpracy z instytucjami, które rozdzielają europejskie fundusze. Stawiając na Andrzeja, wykorzystasz szansę na
dynamiczny rozwój Ziemi Chrzanowskiej i Małopolski Zachodniej. Potencjał i europejskie zasoby oraz zewnętrzne źródła
finansowania pozwolą na nowe rozwiązania komunikacyjne, większą liczbę miejsc pracy, programy chroniące środowisko,
wzrost poziomu edukacji i świadczonych usług medycznych, a także lepszy dostęp do nowoczesnych technologii
informacyjnch. ODDAJ G@OS NA ANDRZEJA SATERNBSA.

Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit

Pozycja 6
Lista nr 9

www.andrzejstarenus.eu
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ANDRZEJ SATERNUS
NASZ KANDYDAT W WYBORACH
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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