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Środki unijne na
rewitalizację Libiąża
pozyskane!

REKLAMA

Elewacje i docieplenia budynków
- tynki mineralne, akrylowe, silikatowe,
żywiczne, kamień elewacyjny

Kompleksowe roboty ogólnobudowlane
wykończenia i aranżacje wnętrz
Konkurencyjne ceny!!!
tel. 784 132 961

tel./fax 32 612 06 97

Wszystko zaczęło się 15 lipca 2009 r., kiedy gmina Libiąż złożyła do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
(działanie 6.1. Rozwój miast, schemat A: Projekty realizowane wyłącznie
w ramach programów rewitalizacji) wniosek pod nazwą: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych
ulic miasta Libiąża – Etap I”. W listopadzie zakończono etap właściwej
oceny merytorycznej oraz strategicznej projektów i Zarząd Województwa
Małopolskiego zdecydował o przyznaniu dotacji Libiążowi. Stosowną umowę podpisano 29 stycznia 2010 podczas sesji Rady
Miejskiej. Parafowali ją członek Zarządu Województwa Marek Sowa, Burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz Skarbnik Miasta
Teresa Litwińska.
Długofalowym celem projektu jest wzmocnienie roli ul. 1 Maja i ul. Górniczej jako bieguna wzrostu społeczno – gospodarczego.
Celem bezpośrednim jest stworzenie dogodnych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta, poprawy jakości
i poziomu życia mieszkańców, a także uatrakcyjnienia jego obszarów dla osób ją odwiedzających.
Realizacja I etapu rewitalizacji przyniesie 0,5 km zmodernizowanej infrastruktury drogowej i 1,3215 ha powierzchni zrewitalizowanych terenów miejskich. Realizacja rzeczowa przedmiotowej inwestycji (początek robót budowlanych) rozpocznie się w IV
kwartale 2010 roku, natomiast planowane, rzeczowe zakończenie i odbiór robót budowlanych odbędzie się w grudniu 2011 roku.
Etap I w/w przedsięwzięcia, który uzyskał dofinansowanie z MRPO na lata 2007-2013 obejmuje następujące zadania (5 podprojektów):
1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej byłego placu targowego przy ul. 1 Maja zakłada rewitalizację placu miejskiego
odzyskanego po przeniesieniu starego targowiska miejskiego do nowoczesnej strefy aktywności przy ul. Rouvroy (notabene dofinansowane w ramach ZPORR-u). To cenne dziś miejsce, które powinno być wizytówką miasta użytkowane jest jako „dziki parking”. Projekt zakłada stworzenie przy głównej ulicy miasta atrakcyjnego miejsca wraz z ciągami pieszymi, elementami małej
architektury: latarniami, ławkami, koszami na śmieci, kwietnikami, a także objecie go hot spotem (bezprzewodowy i bezpłatny
Internet) i monitoringiem. Powierzchnia zagospodarowania: 2456 m2, w tym: miejsca postojowe i dojazdy – 617 m2, 1 miejsce
parkingowe dla osób niepełnosprawnych, powierzchnia zieleńców 263 m2, 7 latarni, 1 kamera obrotowa.
2 i 3. Przebudowa drogi powiatowej – ul. 1 Maja wraz z modernizacją oświetlenia i budową światłowodu. Instalacja systemu monitoringu wzdłuż ul. 1 Maja.
Zakłada się modernizację przylegającej do powyższego placu drogi powiatowej 1 Maja o dł. 500 mb; szer. nawierzchni 6,9
m wraz z modernizacją chodników i krawężników na całej długości drogi, wymianą 19 latarni, położeniem światłowodu oraz
odwodnieniem. Planuje się zainstalować 1 kamerę obrotową z zasięgiem na całą „main street” i wpiąć ją do istniejącej sieci
monitoringu.
4. Rozbudowa Domu Kultury przy ul. Górniczej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych –przewiduje wykonanie
parkingu na 60 miejsc (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) przylegającego do Libiąskiego Centrum Kultury, docelowo dla potrzeb rewitalizowanego w następnych etapach obiektu kultury, a także pobliskiego kościoła, cmentarza, hali sportowej, zespołu
szkół. Powierzchnia ciągów jezdnych: 1515m2, odwodnienie drogi: 56,50 m.
5. Rewitalizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 wraz z zagospodarowaniem zieleni parkowej oraz modernizacją placu zabaw – etap I. Uzupełnieniem wspomnianych wyżej przedsięwzięć będzie wymiana pokrycia dachowego obiektu
przedszkola samorządowego nr 2 przylegającego do ul. 1 Maja i Górniczej. Aktualnie pokrycie stanowi drewniana więźba
wykonana z płyt falistych azbestowo – cementowych. Zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu, usunięcie eternitu
z tego budynku jest wskazane w I grupie pilności. Powierzchnia zrewitalizowanego dachu – 865,60 m2. Stosowna umowa na
wykonanie tych robót została podpisana 16.03.2010 z Firmą Budowlaną „Morcin” z siedzibą w Ochotnicy Dolnej. Wartość robót
budowlanych wyniesie: 221 033,37 zł Czas realizacji przewidziano w okresie od 1 czerwca do 15 września 2010 r. Roboty budowlane obejmują między innymi wymianę pokrycia dachowego z azbestowo - cementowych na blacho-dachówkę, wykonanie
nowej instalacji odgromowej, przebudowę kominów oraz ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

MURIN

Projekt realizowany jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Libiąża na lata 2008-2016, a finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 3.980.193,62 zł. Dofinansowanie z MRPO w kwocie 2.786.135,53 zł stanowi 70% kosztów całkowitych.
Wkład własny gminy Libiąż na poziomie 29,23% ma zamknąć się kwotą 1.194.058,09 zł. Projekt realizowany jest także w partnerstwie z Powiatem Chrzanowskim, który sfinansował koszty wykonania projektu technicznego przebudowy ul. 1 Maja w wysokości
30.500,00 zł.
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Inwestycyjny rok

Z optymizmem w przyszłość – wywiad z Burmistrzem Jackiem Latko
Kurier Libiąski: W ubiegłym roku szalejący kryzys gospodarczy nie oszczędził nikogo,
niestety także naszej gminy. Czy podjęte działania ograniczyły jego skutki?
Burmistrz Jacek Latko: - Faktycznie echa światowego kryzysu gospodarczego odbiły się
również na naszej gminie. W połowie roku prognozy finansowe przedstawiały się bardzo
niekorzystnie i wymagały natychmiastowych, niejednokrotnie trudnych i niepopularnych
decyzji podjętych z bólem serca. Okazały się one jednak słuszne i przyniosły spodziewany
skutek w postaci realnych oszczędności, a tym samym uporanie się ze złą sytuacją finansową
i pozwoliły opracować optymistyczny budżet na kolejny rok.
To nie był jednak tylko i wyłącznie rok zmartwień. Udało się zrealizować wiele zaplanowanych zadań. Które według Pana są najważniejsze?
- Oczywiście, że nie był to tylko i wyłącznie okres pesymizmu. Raczej nie znajdzie się żaden
malkontent, któremu nie podoba się komfort, z jakim po modernizacji drogi 933 i budowie wiaduktu podróżujemy teraz do Chrzanowa. To bezsprzecznie jednen z największych sukcesów, zwłaszcza, że staraliśmy się o tę inwestycję od ponad 10 lat.
Dzięki skutecznie pozyskanym środkom z Ministerstwa Sportu powstało też wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią przy
Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2, podobne do tego przy Zespole Szkół. Planujemy by takie boiska w niedalekiej przyszłości miała każda szkoła w gminie. Jest więc się z czego cieszyć.
Konsekwentna polityka oszczędności pozwoliła opracować plan dochodów i wydatków na 2010 rok zapewniający nie
tylko sprawne funkcjonowanie gminy, ale także zabezpieczający wkład własny przy realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Jakie to zadania?
- Przede wszystkim rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie głównych ulic Libiąża - 1 Maja i Górniczej, które zdecydowanie
uatrakcyjni Libiąż i mam nadzieję stanie się motorem napędowym rozwoju miasta. Pierwszy etap realizacji tego zadania zamknie
się kwotą prawie 4 milionów złotych, z czego ponad 2,7 mln zł to wartość dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Czekamy też na rozstrzygnięcie wniosku złożonego do MRPO na realizacje zadania „Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury społecznej na terenie Zespołu Szkół w Żarkach”. Mamy nadzieję pozyskać środki z Ministerstwa
Sportu na dofinansowanie 50% kosztów budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1.
Tegoroczny budżet charakteryzuje aż 68% wzrost wydatków inwestycyjnych. Co wpływa na tak wysoki wskaźnik?
- Przede wszystkim wspomniane przeze mnie działania, ale również inne inwestycje infrastrukturalne, takie jak m.in. dalsza przebudowa bazy rekreacyjno – sportowej w rejonie ulic Klubowej i Ikara w Żarkach, modernizacje budynków Gimnazjum nr 1 i Miejskiego Centrum Medycznego, dalsza budowa kanalizacji, budowa parkingów w rejonie ulic Paderewskiego i Słowackiego, a także
przy ul. Głowackiego. Co do prac projektowych przygotowujemy projekt, który pozwoliłby nam na pozyskanie funduszy na rewitalizację Świetlicy LCK w Kosówkach i stworzenie w niej Międzynarodowego Centrum Rozwoju Talentów i Inicjatyw NGO’s.
Przełom roku 2009/2010 był dla libiążan powodem do optymizmu, głównie za sprawą środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które przy finansowym współudziale gminy Libiąż pozwolą na modernizacje drogi wojewódzkiej nr 780, a także rewitalizacje przestrzeni miejskiej w rejonie ulic 1 Maja i Górniczej. Czy w 2010 roku możemy
spodziewać się równie pozytywnych wiadomości?
- Myślę, że tak. Powinniśmy w tym roku w bardziej komfortowych warunkach podróżować już nie tylko do Chrzanowa, ale także
do Krakowa po zmodernizowanej drodze wojewódzkiej nr 780. Mam nadzieję, że będzie też okazja do uprawiania większości
zespołowych rodzajów sportu na dwóch następnych nowoczesnych wielofunkcyjnych boiskach w Libiążu i Żarkach. Zmieni się
też wizerunek Libiąża, dzięki zaadaptowaniu terenu po byłym targowisku na plac wraz parkingiem i zejsciem na nowe targowisko, ciągami pieszymi, latarniami, ławkami, gdzie będzie można usiąść i bezpłatnie skorzystać z internetu za pomocą zainstalowanego tam hot-spot’a. Miłośników sportu ucieszy fakt, że Libiąż został jednym z organizatorów pólfinałowego turnieju UEFA
Region’s Cup, które odbędą się w sierpniu tego roku.
Czego zatem życzyć samorządowi gminy Libiąż na ten rok?
- Udanej realizacji tych działań wraz z ich obiektywną i merytoryczną społeczną oceną.

Rewitalizacja miasta - wnioskujemy dalej!

Po skutecznym pozyskaniu środków unijnych na I etap rewitalizacji Libiąża w rejonie ulic 1 Maja i Górniczej gmina Libiąż przystąpiła do pracy na rzecz sięgnięcia po kolejne fundusze zewnętrzne na realizację II etapu przemian przestrzennych, społecznych
i ekonomicznych, przewidzianych na najbliższe lata. Nabór wniosków do Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego
planowany jest na jesień tego roku.
Pierwszym jej akcentem będzie wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do późniejszego rozpoczęcia prac budowlanych. W ramach II etapu rewitalizacji planowane jest zagospodarowanie zajezdni autobusowej przy ulicy Oświęcimskiej i 1
Maja, w taki sposób by stała się ona wizytówką Libiąża. Zmodernizowana ma zostać siedziba główna Libiąskiego Centrum
Kultury przy ul. Górniczej w Libiążu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Kontynuowana będzie modernizacja
budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 wraz z zagospodarowaniem zieleni parkowej oraz remontem placu zabaw. Projekt
przewiduje też dalszy wzrost liczby miejsc parkingowych za sprawą planowanej budowy parkingów przy ul. Głowackiego i ul.
1 Maja w rejonie restauracji „Milenium”, a także remont nawierzchni chodnika przy. ul. 11 Listopada.
Efektem powyższych działań rewitalizacyjnych będzie poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych, zwiększenie konkurencyjności działających w otoczeniu podmiotów gospodarczych, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,
a także wzrost dostępności i atrakcyjności miasta; poprawa dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych, starszych i
dzieci.
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Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
w rejonie ulic 1 Maja i Górniczej jest
najważniejszą przewidzianą na ten rok
inwestycją w gminie Libiąż. Nie jest to
jedyne działanie mające na celu poprawę komfortu życia mieszkańców. W tegorocznym budżecie są środki przeznaczone na inwestycje zarówno w samym
Libiążu, jak i sołectwach.
Z pewnością ucieszą się uczniowie i
miłośnicy sportu, bowiem w tym roku w
naszej gminie mogą powstać dwa kolejne
wielofunkcyjne boiska sportowe przy Zespole Szkół w Żarkach i Gimnazjum nr 1
w Libiążu. W Żarkach, w ramach zadania
„Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury społecznej na terenie Zespołu Szkół” wartego 1 210 196,68 zł,
zostanie zakończona rozpoczęta w 2007
r. modernizacja oraz budowa nowej infrastruktury społecznej. W wyniku projektu
ma powstać zmodernizowany kompleks
dostosowany do potrzeb edukacyjno
– wychowawczych placówek: przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz
boisko wielofunkcyjne o wymiarach: 22,0
x 44,0 m o nawierzchni poliuretanowej
wraz z ogrodzeniem oraz chodnikami wokół boiska. Aktualnie gmina oczekuje na
wyniki konkursu o dofinaskowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Obiekt o podobnej specyfikacji
powstanie przy Gimnazjum nr 1. Wraz z
nim zostanie zmodernizowane oświetlenie zewnętrzne szkoły. Koszt tego zadania
to 360 000 zł, ale w połowie może zostać
sfinansowane ze środków zewnętrznych.
Zostało bowiem zgłoszone do „Programu
budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i mło-

dzieży”, którego kolejną edycję w 2010
roku zamierza ogłosić Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W tym roku zostaną zakończone prace
związane z przebudową i modernizacją
boiska sportowego LKS Żarki w ramach
„Przebudowy bazy rekreacyjno – sportowej na terenie sołectwa Żarki w rejonie
ulic Klubowej i Ikara”. Będzie to kosztować tegoroczny budżet 45 000 zł. Gmina
uzyskała dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczone na remonty i modernizacje boisk
sportowych o nawierzchni naturalnej wraz
z zapleczem „ORLIK PLUS”, w kwocie
72 000 zł. W tym roku gmina Libiąż powinna uzyskać zwrot prawie 28 000 zł, ze
środków WFOŚiGW w Krakowie.
Za kwotę 23 000 zł opracowany zostanie
audyt energetyczny zgodnie z Ustawą o
Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych, projekt docieplenia i modernizacji konstrukcji, projekt instalacji grzewczej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w budynku Gimnazjum Nr 1 w
Libiążu. Gmina przygotowuje wniosek o
dofinansowanie tego projektu ze środków
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Rozpocznie się także pierwszy etap modernizacji budynku komunalnego przy
ul. 9 Maja 2. Zadanie kosztujące 47 000 zł
obejmuje wymianę posadzki na wykładzinę
obiektową w przyziemiu oraz naprawę tarasu przed wejściem głównym do budynku.
2010 rok przyniesie kontynuacje prac
kanalizacyjnych. W rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej z ul. Rouvroy w Libiążu
kosztem 148 000 zł zostanie wykonane
213 mb kanalizacji sanitarnej. Za 20 000

zł powstanie projekt kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sikorskiego w Libiążu. W
tym zakresie zostanie wykonana dokumentacja projektowa kolektora kanalizacji
grawitacyjnej, która umożliwi podłączenie
się dużej grupy domostw zlokalizowanych
przy ulicach: Przyrodniczej, Sikorskiego,
Barbary. Powstanie również dokumentacja
projektowa kanalizacji Sanitarnej wzdłuż
ul.Oświęcimskiej dla budynków położonych pomiędzy ulicami: Konopnickiej i
Kopernika, z włączeniem do wykonanej w
latach ubiegłych kanalizacji sanitarnej ze
środków Funduszu Spójności. (12 000 zł).
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańów
gminy kwota 150 000 zł zostanie przeznaczona na zakup używanego samochodu
ratowniczo – gaśniczego o parametrach:
zbiornik wody do 3 ton, z autopompą i
szybkim natarciem, wysuwanym masztem
oświetleniowym i agregatem prądotwórczym, oraz napędem na cztery koła.
W Gromcu planowany jest zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu przy
Przychodni Zdrowia w Gromcu na ul.
Traugutta (Kwota: 45 000 zł). Zyska także tamtejsza świetlica LCK. Kwota 30 000
zł pokryje wykonanie drobnych prac budowlanych związanych z remontem świetlicy. W ramach tych środków zostaną także
zakupione elementy jej wyposażenia.
Wśród inwestycji drogowych najważniejszą będzie kontynuacja drugiego etapu
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780
Kraków-Chełmek. Koszty prac mających
wstępnie zakończyć się w 2011 roku, na
terenie gminy Libiąż oszacowano na kwotę 7 mln zł, z czego partycypacja kosztów z
budżetu Libiąża wyniesie 300 tys. zł.

Przybędzie miejsc parkingowych!
Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingu na 60
miejsc dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem przy LCK i Kościele pw. św. Barbary. Wykonawcą tego zadania jest Zakład Inżynierii Drogowej - Maria Rozmus z siedzibą
w Rudzie Śląskiej. Koszt prac budowlanych wynosi: 301 299,74 zł, a czas realizacji robót
ma zakończyć się 120 dni od daty podpisania umowy liczonych od dnia 25 marca br. W tym
dniu nastąpiło także przekazanie placu pod budowę parkingu. Planowane roboty budowlane
obejmują między innymi roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, budowę ciągów jezdnych
i 60-ciu miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej, odwodnienie powierzchni jezdni
i parkingów. Zadanie to jest jednym z pięciu przewidzianych do realizacji w latach 2010
– 2011, w ramach Projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej - głównych ulic miasta Libiąża - Etap I– Rozbudowa Domu Kultury przy ul. Górniczej
w Libiążu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”, dofinansowanego przez Unię
Europejską w wysokości 70% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
To nie będą jedyne nowe miejsca dla postoju samochodów w gminie Libiąż. W rejonie skrzyżowania ul. Paderewskiego i ul. Słowackiego kosztem 125 000 zł. będzie kontynuowanie
robót związanych z budową chodnika, 27 miejsc postojowych dla samochodów i przejścia
dla pieszych, a także uporządkowanie terenu w ruchliwym rejonie przyszkolnym.
W porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie planuje się również wykorzystać część zajmowanej przez Policję działki, na budowę ogólnodostępnego parkingu przy
ulicy Głowackiego( koszt 25 000 zł).
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Kulturalne centrum w
Kosówkach?

Gmina Libiąż planuje nadać nową funkcję gospodarczo
– społeczną administrowanemu przez LCK budynkowi przy
ul. Wilczej. Niewykończona w tej chwili świetlica miałby w
przyszłości, po uzyskaniu środków na jej rewitalizacje, stać
się Międzynarodowym Centrum Rozwoju Talentów i Inicjatyw NGO’s. (inicjatyw obywatelskich).
Miejsce to uzupełniałoby i wspierało dotychczasową działalność statutową Libiąskiego Centrum Kultury, która z racji
ograniczonych warunków lokalowych oraz technicznych realizowana jest w ograniczonym zakresie.
W zrewitalizowanym obiekcie świetlicy powołane zostałoby Centrum Rozwoju Talentów, tak aby zapewnić wszystkim, przede
wszystkim dzieciom i młodzieży z terenu gminy, równy start w przyszłość, dostęp do informacji oraz możliwość edukacji, niezależnie od sytuacji finansowej i miejsca zamieszkania.
Z kolei Centrum Inicjatyw NGO’s zapewniłoby wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców gminy, wspomogłoby technicznie i merytorycznie ponad 60 libiąskich stowarzyszeń i organizacji (w sumie zrzeszonych ok. 1000 osób), prowadziłoby rekrutację i przygotowania wolontariuszy, wspierałoby inicjatywy kulturalne i społeczne z terenu gminy. Jednak najistotniejszym elementem funkcjonowania byłaby integracja europejska ze stowarzyszeniami i członkami społeczności lokalnych miasteczka Rouvroy (Francja) i Corciano (Włochy), z którymi gmina Libiąż posiada podpisane porozumienia o współpracy bliźniaczej.
Opracowana koncepcja projektu rewitalizacji pozwoli na przygotowanie projektu technicznego oraz wniosku o dofinansowanie ze
środków zewnętrznych.

Szkoły sięgnęły po środki ministerialne

Gmina Libiąż pozyskała środki na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gromcu. Wniosek został przygotowany przez Miejski Zespół
Administracyjny w Libiążu we współpracy z wymienionymi placówkami.
Pozyskane środki pochodzą z programu rządowego „Radosna Szkoła - kraina sprawności i zdrowia”. Szkoły otrzymają dofinansowanie w następującej
wysokości:
- SP nr 2 w kwocie 11 883,00 zł. W ramach środków zostaną zakupione m.in.
materace, mega klocki, skrzynia gimnastyczna, kamienie rzeczne, gry ruchowe, dyski dotykowe, podesty równoważne itp.
- SP nr 3 w kwocie 12 000,00 zł, z które zostaną zakupione między innymi:
zestawy figur geometrycznych, piłki, materace, tory przeszkód, chusty terapeutyczne, mega walce, klocki geometryczne, pojemniki, kosze, elementy do
pokonywania wysokości i wspinaczki itp.
- SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w kwocie 11 990,10 zł. na mega klocki, piłki na sznurku, piłki sensoryczne, zabawki dydaktyczne, tor przeszkód,
układanki, gry planszowe, klocki, kostki manipulacyjne, wyspa aktywności,
poduchy, itp.
- ZSP w Gromcu w kwocie 6 000,00 zł na klocki logiczne, gry dydaktyczne, gry zręcznościowe, gry planszowe, układanki, rebusy, labirynty, akcesoria
sportowe do gier i zabaw, piłki, przeszkody, tunele, itp.
Razem Gmina Libiąż pozyskała na pomoce dydaktyczne kwotę 41 873,10 zł.
Wysokość wnioskowanych przez placówki kwot zależna była od liczby dzieci uczęszczających do danej szkoły. Placówki, w których liczba uczniów w
klasach I-III wynosi do 69 uczniów, mogły się starać o maksymalnie 6 000
natomiast placówki liczące od więcej niż 70 uczniów mogły wnioskować o 12
000,00 zł.
W ramach dofinansowania każda szkoła wyposaży jedną salę w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Aby zadanie mogło być realizowane
Gmina musiała zapewnić wkład własny.
W skład wkładu własnego wchodzą: malowanie ścian, wymiana żaluzji w oknach, malowanie stolarki okiennej, zakup i montaż wykładziny, zakup akcesoriów do malowania.
Pomoce dydaktyczne mają na celu wspomaganie realizacji celów kształcenia
oraz wspomaganie kształtowania umiejętności określonych szczegółowo w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, dla uczniów
klas I-III. Otwarcie sal zabaw dla dzieci planowane jest na wrzesień 2010 r.


W trosce o babcie

Gmina Libiąż przystąpiła do akcji promującej
badania mammograficzne pod hasłem „Promienna Laurka dla Mojej Babci”. Akcja polega
na rozdaniu specjalnie przygotowanych laurek
wśród wszystkich przedszkolaków z terenu
Gminy Libiąż – po 2 laurki dla każdego dziecka. „Promienna Laurka dla Mojej Babci” to
konkurs, dzięki któremu babcie z województwa małopolskiego mają szansę nie tylko wziąć
udział w programie przesiewnego badania
mammograficznego, ale jeszcze dodatkowo
wygrać atrakcyjne nagrody dla siebie i zapraszających je wnuków. Wypełniony kupon należy przesłać na adres:
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 19
31-501 Kraków

Klasa sportowa w SP nr 4!

Bardzo dobra baza sportowa (hala sportowa,
boisko wielofunkcyjne), wykwalifikowaną kadra
trenerską i pedagogiczna, możliwość korzystania ze stołówki i świetlicy szkolnej, wraz z zapewnieniem uczniom równoczesnego rozwoju
w klubach sportowych, udziału w rozgrywkach
ligowych, a także wyjazdów na obozy sportowe.
W roku szkolnym 2010/11 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zostanie
uruchomiona długo wyczekiwana klasa sportowa o specjalnościach piłki ręcznej dla chłopców
i piłki siatkowej dla dziewcząt. Testy sprawnościowe uczniów klas trzecich, kwalifikujące ich
do tego oddziału przeprowadzono 24 lutego w
szkolnej sali gimnastycznej.
Kurier Libiąski nr 50, 2010 r.
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65 rocznica wyzwolenia Libiąża

- Jest tak zimno jak w 1945 roku - podkreślali libiąscy kombatanci, którzy wraz z władzami samorządowymi gminy Libiąż,
przedstawicielami organizacji społecznych, placówek oświatowych i mieszkańcami uczestniczyli 25 stycznia w corocznym
spotkaniu z okazji rocznicy wyzwolenia Libiąża. Przy obelisku upamiętniającym wyzwolenie podobozu „Janinagrube” na ulicy
Obieżowej, w asyście warty honorowej gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Harcerzy, przybyli złożyli
kwiaty i modlili się za dusze poległych obrońców Libiąża. Wcześniej okolicznościowym przemówieniem przywitał uczestników
Burmistrz Libiąża Jacek Latko.
Dalsza część obchodów miał miejsce w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie kombatanci z Libiąża, w scenerii wystawy
„Pozostał po nich ślad” upamiętniającej bohaterów II Wojny Światowej, dzielili się z zebranymi opowieściami o czasach wojny i okupacji.

III edycja projektu OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zaprasza do udziału w pierwszym etapie projektu pt. „Rozwój aktywnych form integracji w
Gminie Libiąż” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W I etapie działań przewidzianych na 2010 rok wsparcie jest skierowane do rodzin korzystających ze świadczeń OPS, które zostały dotknięte problemami społecznymi m. in. ubóstwem, problemami wychowawczymi z dziećmi, bezrobociem, przemocą w rodzinie. Weźmie w nich udział piętnastu uczestników, z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne, przewidujące m.in. takie formy wsparcia jak
prowadzone przez specjalistów warsztaty terapeutyczne w Klubie Integracji Społecznej, poruszające takie zagadnienia jak kompetencje
psychospołeczne, aktywizacja zawodowa, kompetencje wychowawcze, prowadzenie gospodarstwa domowego i zarządzanie budżetem domowym, przedsiębiorczość społeczna, prawo pracy i prawo rodzinne, autoprezentacja z wizażystką i fryzjerką, rozwiązywanie
konfliktów rodzinnych bez agresji itp. Przewidziano także inne działania jak poradnictwo indywidualne z psychologiem i pedagogiem,
szkolenie z zakresu obsługi komputera i komunikacji internetowej, wsparcie rodziny przez asystenta rodzinnego, wsparcie finansowe
zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, wycieczka integracyjno-edukacyjna dla rodzin uczestników oraz piknik dla uczestników projektu i jego otoczenia. Rekrutacja do I etapu potrwa do 16.04.2010 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt ze swoim opiekunem socjalnym lub pracownikami Klubu Integracji Społecznego w Libiążu, ul. 9 Maja 2, pok. 15.

Młodzież zapobiega pożarom

- Dziękuję Wam serdecznie za to, że podtrzymujecie wieloletnią już tradycję tego konkursu i wpływacie na kształtowanie
właściwych postaw przeciw zagrożeniom pożarowym oraz za to, że pomimo zajęć szkolnych znaleźliście czas by tak dobrze do
tego konkursu się przygotować – komentował Burmistrz Jacek Latko tuż przed wręczeniem nagród laureatom etapu gminnego
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Uczniowie startujący w konkursie wyłonieni zostali z eliminacji szkolnych prowadzonych przy udziale Zarządów Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. W etapie gminnym, który odbył się 25 marca w siedzibie OSP Moczydło, 32 uczestników
odpowiadało m.in. na takie pytania jak „w jakiej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalać ognisko”; „co
oznacza symbol D10W”; czy „jaka forma grzecznościowa obowiązuje we wzajemnym zwracaniu się strażaków do siebie”.
Organizatorem zmagań było Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Libiążu i Libiąskie Centrum Kultury. Stawką rywalizacji
był awans na powiatowy szczebel konkursu i nagrody książkowe ufundowane przez Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego oraz puchary od LCK.
W kategorii szkół podstawowych drużynowo zwyciężyła SP nr 3, przed KSW i SP nr 2. Indywidualnie najlepszym okazał się
Maciej Słowik, przed Jakubem Stachurą i Moniką Greń.
Uczniowie KSW byli najlepsi w kategorii szkół gimnazjalnych. Z nimi uplasowały się Gimnazjum nr 1 i ZS w Żarkach.
Indywidualnie najlepszy był Mikołaj Tahl, przed Fatimą Krzemińską i Łukaszem Ronowiczem. W grupie szkół ponadgimnazjalnych
tryumfowała Marcelina Poznańska, druga była Patrycja Gawor, a trzecie Róża Wypyska. Drużynowo Zespół Szkół w Libiążu
okazał się lepszy od Liceum KSW.
Kurier Libiąski nr 50, 2010 r.
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Prozą i wierszem
Wyłonieni z eliminacji szkolnych reprezentanci poszczególnych placówek oświatowych gminy Libiąż wzięli udział 11
marca w eliminacjach do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
Recytatorsko-prozatorskie umiejętności uczestników oceniało
jury w składzie: Małgorzata Wrześniewska - zastępca dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini,
Aneta Gwóźdź – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Libiążu oraz Iwona Głownia - nauczyciel języka polskiego z
Zespołu Szkół w Libiążu. W swojej ocenie komisja konkursowa kierowała się takimi kryteriami jak dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.
W kategorii szkół podstawowych wyróżnienia równoznaczne
z awansem na szczebel powiatowy konkursu uzyskali Patrycja
Jagielska (SP nr 2 Libiąż), Marta Kurek (ZSP Gromiec), Martyna Ptasińska (SP nr 3) i Anna Buchała KSW. Uhonorowanymi gimnazjalistami zostali Aleksandra Łukojć Karolina Rembiecha z Gimnazjum nr 1, a także Weronika Buchała i Alicja
Czarnik z KSW. Laureaci, oprócz zaszczytu reprezentowania
gminy Libiąż, otrzymali tez nagrody książkowe ufundowane
przez organizatora gminnego etapu konkursu – LCK.

Olbrzymie zainteresowanie towarzyszyło ofercie Libiąskiego
Centrum Kultury przygotowanej dla dzieci i młodzieży na czas
tegorocznego zimowego wypoczynku od zajęć szkolnych. W
tym roku, oprócz możliwości wyjazdów jednorazowych, można było kupić karnet na wszystkie organizowane przez LCK
wycieczki. Taki ruch przyciągnął rekordową ilość uczestników, a na większość atrakcji po prostu brakowało miejsc!
Oprócz oferty wyjazdowej równie imponująco przedstawiała
się liczba zajęć stałych. Na zajęciach plastycznych w LCK i
świetlicach w Żarkach, Gromcu i Kosówkach dzieci wykonały m.in. elementy strojów karnawałowych, laurki dla babć i
dziadków z okazji ich święta, zimowe komiksy, czy też uszyły
ubranka dla lalek barbie. Odbyły się także zabawy i turnieje
sportowe, można też było pograć w gry stolikowe, malować
i rysować pod okiem instruktorów LCK. Była też okazja do
potańczenia na zajęciach „zimowej galerii tańca”.
Ferie były też okazją do poślizgania się, a także zabaw na śniegu i lodzie. Uczestnicy najpierw wyjechali na lodowisko do
Oświęcimia, a później dzięki wspólnej inicjatywie LCK, klubu sportowego GKS „Janina” w Libiążu oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych z Moczydła i Żarek mogli pojeździć się na
lodowiskach wykonanych na terenie MORS, w Żarkach przy
tamtejszym Domu Kultury oraz na boisku sportowym przy
OSP Moczydło.
Dzięki uprzejmości Powiatowej Komendy Policji w Chrzanowie możliwy był wyjazd do ich nowej siedziby. Uczestnicy
mieli możliwość zobaczenia m.in. strzelnicy, cel więziennych i
pomieszczeń służących codziennej pracy policjantów. Pracownicy komendy pouczyli też swoich gości na temat bezpiecznego zachowania się na jezdni i podczas samotnego przebywania
w domu. Obdarowali też dzieci gazetami edukacyjnymi.
Zapoznanie się z pracą żołnierzy i sprzętem militarnym było
celem wycieczki do Jednostki Wojskowej w Libiążu. Żołnierze
ugościli uczestników ferii z LCK przygotowując ognisko.
Miłośnicy zabaw wodnych z chęcią wyjechali do krakowskiego AquaParku, gdzie świetnie bawili się pośród tamtejszych
atrakcji.
Oczywiście nie obyło się bez tradycyjnego kuligów. W leśnych
sceneriach Libiąża mknęły dwa zaprzęgi konne ciągnące sanie
z dziećmi, a w połowie trasy czekało ognisko z kiełbaskami.
Bohaterowie baśni, bajek, komiksów przybili na organizowane bale karnawałowe w Gromcu, Libiążu i Kosówkach. Tam
oprócz zabawy przy muzyce, była możliwość wzięcia udziału
w ciekawych i niejednokrotnie zabawnych konkursach z nagrodami. W Libiążu uczestnicy balu obejrzeli także spektakl
teatralny pt. „Pinokio” w wykonaniu artystów teatru „Art.-Re”
z Krakowa.
W Libiążu na popularnym „wielorybie” (górka za Zespołem
Szkół w Libiążu) rozegrano konkurs na najciekawszy pojazd
na zimowy zjazd. Uczestnicy wystylizowali swoje sanki na
pojazdy kosmiczne, rakiety, a nawet zwierzęta, a na autorów
najciekawszego wykonania i zjazdu czekały nagrody.


Kurier Libiąski nr 50, 2010 r.

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Libiąż ul. Makowa 2
Organizuje kursy kategorii A,B, B + E
tel. kontakt. 502 035 373

Promocyjna cena - 1099 zł
Czas trwania kursu 4 tygodnie

Termin rozpoczęcia zajęć:
14.04. i 28.04.2010 r. (środa)
Osoby, które rozpoczną kurs w tych dniach otrzymają gratis
całość materiałów dydaktycznych
Kurier Libiąski nr 50, 2010 r.
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Libiąż w

biektywie

Wykonanie zdjęć przedstawiających architekturę, wydarzenia charakterystyczne dla gminy Libiąż lub jej mieszkańców
były kryteriami II edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Libiąskie Centrum Kultury, a poświęconemu
pamięci wybitnego fotografa Leszka Tworzyło.
- Obowiązkiem nas żyjących jest zachowanie w żywej pamięci tych którzy odeszli, a którzy istotnie zapisali się w historii. Leszek Tworzyło na
gruncie fotografii uczynił dla Libiąża bardzo wiele. Bez wątpienia powstała po nim pustka, ale ta żywa pamięć przeistaczająca się w działanie inspirujące do kultywowania zainicjowanych przez niego działań sprawia, że ta pustka powoli wypełnia się kolejnym dziełem Leszka,
którym zaraził wielu z nas – stwierdził przewodniczący komisji konkursowej Waldemar Karol Mroziewski. Obok niego zdjęcia uczestników
oceniali także Agata Kaczara – pracownik zakładu fotograficznego „Foto - Express” i Bogusława Zychowicz – instruktor LCK.
Na konkurs napłynęło 47 prac, zgłoszonych przez 24 uczestników. Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła fotografia przedstawiająca
ordynatora oddziału kardiologii dr Jacka Nowaka w trakcie zabiegu implantacji kardiowertera defibrylatora autorstwa Łukasza Kulaka.
- Fragmentarycznie potraktowany motyw człowieka, szalenie indywidualny, ze zwróceniem uwagi na profesje, na koncentracje, a w
warstwie fotograficznej bardzo ciekawe rozwiązanie polegające na pewnej dwupłaszczyznowości. W zwykłym portrecie dostrzegamy
fragment, który pokazuje w odbiciu to co jest istotą tej fotografii i pozwala odczytać o wyjątkowo odpowiedzialnym zawodzie lekarza
– argumentował werdykt jury przewodniczący.
Druga nagroda za cykl „Zima” przypadł Robertowi Rzeźnickiemu, a trzecie przypadło autorce zdjęcia „Kopalnia Janina”. Wyróżnienia
zdobyli Janusz Gęborski za cykl „Modelka Agnieszka” i Karolina Sala za „Krajobraz Libiąża”.
Laureat drugiego miejsca Robert Rzeźnicki długo zwlekał z wyborem konkursowych fotografii. - Miałem kilka zdjęć o różnych porach
roku, ale w konkursie postanowiłem nawiązać do zimy
– wyjaśnia.
W ocenie jury było to wyjątkowo ciekawe zestawienie
trzech fotografii pokazujących Libiąż w różnych osłonach
- od osobistej, subiektywnej, uzewnętrznionej emocjonalnie ze słowem „kocham Cię”, przez oglądanie Libiąża przez otwarte okno, po ulotną fotografię zwisających
sopli.
- Fotografia pasjonuje mnie od wielu lat, nawet sam nie
pamiętam jak długo. Odziedziczyłem ją po ojcu, którego
także bardzo interesowała. Kupiłem zatem aparat i zacząłem fotografować, a że wychodziły coraz ładniejsze zdjęcia
to zainwestowałem w lepszy sprzęt. Ze swoich fotografii
staram się samodzielnie wychwytywać poszczególne elementy, cały czas starając się poprawiać swój warsztat
– mówi o swojej pasji Robert.
Spotkanie w LCK było także okazją do wysłuchaniu ciekawego wykładu na temat historii fotografii przygotowanego przez W.K. Mroziewskiego, a także wręczenia nagród
dla tych, którzy wypełnili ankiety dotyczące działalności
LCK. (konkursowe prace prezentujemy na str. 15)

Walentynki w LCK

Zespół „DejaVu” tworzony
przez mieszkańców powiatu
chrzanowskiego wystąpił 14
lutego w Libiąskim Centrum
Kultury. Na okoliczność
święta zakochanych muzycy
przygotowali specjalny repertuar utworów miłosnych.
Uczestnicy imprezy mieli okazje usłyszeć ciekawe i dynamiczne aranżacje m.in. takich utworów jak „It must have been love”
zespołu Roxette, „Corazon Espinado” Carlosa Santany, „Bez
Ciebie umieram” i „Kocham Cię kochanie moje” grupy Maanam, „Znalazłam” O.N.A, „I love You baby” Paula Anki, czy „Z
ciszą pośród czterech ścian” Anny Wyszkoni.
Oprócz muzycznej atrakcji dla zakochanych przygotowano
jeszcze możliwość konsultacji kosmetyczno-fryzjerskich na stoiskach firmy kosmetycznej Doroty Pilzak, salonu „Wenus” Michaliny Kondrackiej i firmy „Oriflame”. Był także quiz o tematyce miłosnej z nagrodami, a tradycję walentynkową w Libiążu
podkreślił seans filmowy „(500) Dni miłości”.
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- KURIER LIBIĄSKI -

Zagrają dla „Nadziei”

Zespoły „Destigma” (trash metal), „8 Pigs” (rock), „BAO” (rock), “Heaven Eye’s Dead” (black/folk metal) i The Trepp (punk)
zagrają 10 kwietnia od godz. 16:00 w LCK koncert charytatywny,
z którego całkowity dochód przeznaczony będzie na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci ze Stowarzyszeniu Osób
Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu. Bilety w cenie 7 zł w
przedsprzedaży można kupić w LCK pok. nr 7 od pon.-piątek w
godz. 7:00-15:00, w siedzibie stowarzyszenia w libiąskim Miejskim
Centrum Medycznym we wtorki i czwartki w godzinach 14:00 –
17:00 oraz w pubie „Obsesja” przy ul. Sikorskiego w Libiążu.
- Zapraszamy wszystkich o wielkich sercach, których szczodrość
pomoże nam doposażyć nasza placówkę w niezbędny sprzęt
rehabilitacyjny dla najmłodszych. Rozprowadzamy także cegiełki,
których zakup za dobrowolną kwotę także wspomoże nasz cel – prosi
Ewa Sieczkowska, nowy prezes „Nadziei”.

W piątek 9 kwietnia o godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu
zaprasza na wyjątkowe spotkanie literackie w ramach

Klubu Czytelnika
Gościem spotkania będzie:

BARBARA GRUSZKA-ZYCH

poetka, dziennikarka, krytyk literacki i reportażystka.

Uwaga!

Informujemy wszystkich Czytelników, że w dniu
3 kwietnia, tj. w Wielką Sobotę Biblioteka Główna w Libiążu będzie nieczynna.

“Książka na telefon”

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu proponuje
swoim czytelnikom nową usługę pod nazwą „Książka
na telefon”. W ramach tego projektu Biblioteka oferuje bezpłatne korzystanie ze swojego księgozbioru
z dostawą do domu. Projekt obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Libiąża i Żarek. Z usługi mogą
korzystać wszyscy, którzy lubią czytać, ale z różnych
przyczyn mają utrudniony dostęp do literatury; mogą
to być osoby niepełnosprawne, chore i starsze. Zachęcamy do korzystania z tej formy także osoby, które
nie są jeszcze zarejestrowane jako nasi czytelnicy, w
takim przypadku odwiedzi je bibliotekarz, który na
miejscu, w domu wypełni kartę biblioteczną.. Biblioteka chce dostosować w ten sposób swoje funkcje do
potrzeb czytelników, chce przełamywać bariery związane z niepełnosprawnością, pomagać czytelnikom w
przetrwaniu i przezwyciężeniu choroby przez dobór
odpowiedniej lektury, a także rozwijać zainteresowania literaturą. Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem tel. 32 627 75 77 od poniedziałku do
czwartku w godz. 12.00 – 19.00. Zamówione książki
będą dostarczane do domu przez wolontariuszy z 23
Libiąskiej Drużyny Harcerskiej w każdą sobotę w godzinach południowych.
Przy wyborze literatury czytelnicy mogą liczyć na
pomoc bibliotekarza. Usługa ta obejmuje również
książki mówione oraz z serii Duże Litery.

MBP pozyskuje komputery!

Filia w Gromcu jako pierwsza otrzymała sprzęt komputerowy w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek, do którego przystąpiła MBP w Libiążu. Czytelnicy mogą już
korzystać z nowoczesnego zestawu komputerowego
połączonego z Internetem, wyposażonego w kamerkę
internetową oraz urządzenie wielofunkcyjne. Na dostawę sprzętu czekają jeszcze pozostałe filie – w Libiążu
oraz Żarkach. Już niedługo także w tych placówkach
będzie można korzystać z komputera i Internetu, a także z usługi ksero czy wydruku. Bibliotekarze wszystkich filii w niedługim czasie będą także uczestniczyć w
cyklu szkoleń komputerowych, które przygotują ich do
udzielania fachowych porad i pomocy użytkownikom.

Wieczór autorski Barbary Gruszki – Zych w dniu 9 kwietnia będzie okazją
do inauguracji działalności

DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

Projekt ten adresowany jest do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz również rozmawiać o książkach. Klubowiczem może zostać każdy użytkownik biblioteki, niezależnie od wieku, zainteresowań oraz tego, jak wiele i jak szybko czyta.
Najważniejsza jest pasja czytania, ochota na rozmowę o tym co czytamy, a także
chęć poznawania nowej literatury. W DKK poznamy współczesną literaturę - polską
i obcą, wymienimy swoje poglądy na literaturę, skonfrontujemy gusta czytelnicze
przy zachowaniu zasady, że o przeczytanych książkach rozmawiamy w swobodny,
niczym nieskrępowany sposób.
Udział w DKK to nie tylko aktywizacja intelektualna, ale także przyjemnie, a zarazem pożytecznie spędzony czas. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się po zakończeniu spotkania autorskiego.

Nowości na stronie internetowej MBP
Czytelników, którzy chcą zapoznać się z nowościami książkowymi dostępnymi w naszych wypożyczalniach zachęcamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej: mbp-libiaz.pl, gdzie na bieżąco prezentujemy listę nowo zakupionych pozycji wraz z opisami.

Życzenia szczęśliwych i pogodnych Świąt
Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności składają
				
dyrekcja i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu

Ogłoszenia drobne:

Przegrywanie z kaset wideo i kaset z kamer Hi8 na DVD. Tel.
600 773 167, 032 6271 070
Sprzedam małego laptopa 8,9’’ - tel. 600773167
Kurier Libiąski nr 50, 2010 r.

Barbara Gruszka-Zych urodziła się w Czeladzi. Skończyła filologię polską. Studiowała też teologię. Poetka, reporterka, pracuje jako dziennikarz w tygodniku „Gość
Niedzielny”, współpracuje z innymi tytułami prasowymi, zajmuje się też krytyką
literacką.
Wiersze i prozę drukowała m.in. w czasopismach: „Topos”, „Śląsk”,
„Fronda”, „Zeszyty Literackie”, „Akcent”, „Zarys”, „Fraza”, „Znad Wilii”.
O jej twórczości pisali m.in. Czesław Miłosz, ks. Jan Twardowski, Ewa Lipska, reżyser Krzysztof Zanussi. Jej wiersze były nagradzane w konkursach - im. H. Poświatowskiej i im. Zbigniewa Herberta, w konkursie na wiersz miłosny miesięcznika
„Twój Styl”. Były tłumaczone na angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski,
litewski, ukraiński, białoruski, węgierski i arabski.
Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.
Autorka książek: Napić się pierwszej wody /1989/; Teren prywatny /1994/; Nic się
nie stało /1997/; Pali się mój próg /1997/; Zapinając kolczyki /2000/; Sprawdzanie
obecności /2004/; Ile kosztuje łąka /2007/; Muchy i ludzie /2008/, Ostatnie śniadanie
(2009) oraz reportaży Mało obstawiony święty. Cztery reportaże z Bratem Albertem
w tle /2002/; Zapisz jako... /2004/. Za jeden z reportaży przyznano jej tytuł honorowy „Przyjaciel Ubogich Dzieci miasta Katowice”, zaś po tekście Dziewczynka
z kluczem na szyi opisane w nim dziecko znalazło rodzinę zastępczą. Napisała tez
osobiste wspomnienie o Czesławie Miłoszu „Mój Poeta” (2007). Od pięciu lat pisze
reportaże o Kresach Wschodnich i miejscach związanych z Polakami pomordowanymi na Wschodzie.
Czesław Miłosz o poezji Barbary Gruszki-Zych: - Bardzo śmiała poezja kobieca,
przyznająca się do swojej kobiecości, czyli chłonięcia świata przede wszystkim zmysłami.

Kurier Libiąski nr 50, 2010 r.
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- WIEŚCI SZKOLNE -

Naukowe gimnazjum

W Gimnazjum Nr2 w ramach
projektu unijnego „Aktywny w
szkole – aktywny w życiu” zorganizowano Festiwal Nauki. Wydarzenie pod nazwą „Tajemnice
kosmosu” było największym z
dotychczasowych przedsięwzięć
koordynowanych przez Uniwersytet Śląski. Szkoła przystąpiła
do niego w styczniu 2009 r., a
jego najważniejszym celem jest
poszerzenie wiedzy uczniów z
zakresu nauk ścisłych, informatyki i przedsiębiorczości. Uczestnicząc
w licznych zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach na Uniwersytet
Śląski uczniowie mogą oswajać się z przedmiotami ścisłymi i rozwijać swoje zainteresowania w ciekawy i często empiryczny sposób.
Pierwszą cześć festiwalu poświęcono Mikołajowi Kopernikowi. W
537 rocznice urodzin uczniowie gimnazjum i wykładowcy UŚ przybliżyli życie i dokonania wielkiego astronoma, matematyka i lekarza.
Szczególne zainteresowanie wzbudziły przykłady lekarstw wystawianych przez Kopernika jak serce z jelenia, żółć cielęcą, dżdżownice w
winie, ośli mocz…Na zakończenie tej części uczniowie realizujący
projekt przedstawili dotychczasowe rezultaty swojej pracy w sekcjach: naukowo-technicznej, informatycznej i przedsiębiorczości.
Druga część festiwalu miała charakter warsztatowy. Wędrując po
szkolnych salach można było obejrzeć 12 pokazów związanych z
naukami ścisłymi, zorganizowanych przez uczniów i nauczycieli
gimnazjum i dla uczniów szkół zaproszonych. Wybrano dla nich najbardziej ciekawe i zagadnienia naukowe m.in.: doświadczenia chemiczne i fizyczne, układanie modelu żeberkowego figury przestrzennej, budowa kalejdoskopu oraz pokazy informatyczne, gry i zabawy
dydaktyczne oraz quizy.

Owocowe szkoły

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów Agencja Rynku Rolnego wdraża na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w roku szkolnym
2009/2010 pro-

gram „Owoce w szkole”.
Do tego ogólnopolskiego programu przystąpiły Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu, Zespół Szkół w Żarkach i Zespół Szkolno
– Przedszkolny w Gromcu. W jego ramach w II semestrze roku
szkolnego 2009/2010 dzieci otrzymują 3 razy w tygodniu porcje
owoców i warzyw. Łącznie dzieci przez okres 10 wybranych tygodni zjedzą łącznie 30 porcji zdrowej żywności.

Nikotynowe „nie”

Przedszkole Samorządowe nr 2 wzięło udział w kolejnej
edycji programu antynikotynowego „Czyste powietrze
wokół nas” zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sanepid. Pięcio i sześciolatki początkiem
marca brały udział w specjalnych zajęciach, podczas których dowiedziały się o szkodliwości dymu tytoniowego
oraz zachowań przy bezpośrednim kontakcie z palącymi.
Dzieci wykonały również samodzielnie znaki informujące o zakazie palenia. – Zainteresowanie przedszkolaków
programem dowodzi trafności i zasadności wprowadzenia
edukacji antynikotynowej, jako ważnego aspektu wychowania zdrowotnego – podsumowuje koordynator akcji Jolanta
Januszkiewicz.

Profilaktyczna tradycja

W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Libiążu w ramach
akcji: „Profilaktyczny
marzec” po raz ósmy
odbyła się Gminna
Olimpiada
Wiedzy
o Zdrowiu dla szkół
podstawowych pod hasłem „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”.Uczestnikami byli uczniowie z klas III oraz klas V-VI
szkół podstawowych naszej gminy, którzy w różnorodnych
umysłowych, plastycznych i ruchowych zadaniach wykazali
się wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi zachowań prospołecznych, działań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
Współpraca i współdziałanie w grupie wzmacniały pozytywne
zachowania uczniów oraz ich poczucie wartości. W kategorii
klas III zwycięstwo odnieśli gospodarze z SP nr 4, II miejsce
przypadło SP nr 3, a III zajęły wspólnie: SP nr 2, ZS w Żarkach
i ZSP w Gromcu. W kategorii klas VI zwyciężył ZSP Gromiec, II miejsce zajęły SP nr 2 i SP nr 3, III ZS w Żarkach, a
IV SP nr 4. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali dyplomy
i nagrody książkowe, ufundowane przez Burmistrza Libiąża.

„Ogródek” zabaw

- SPORT -

UEFA Region’s Cup Piłkarskie Amatorskie
Mistrzostwa Europy
ponownie w Libiążu!
Po raz drugi w historii nasza gmina będzie gospodarzem
spotkań w ramach mistrzostw Europy piłkarzy-amatorów. Małopolski Związek Piłki Nożnej będzie bowiem
organizatorem jednego z ośmiu turniejów półfinałowych
UEFA Regions’ Cup. Decyzją władz wojewódzkiej centrali piłkarskiej, spośród kilkudziesięciu kandydatur
wytypowano trzy miasta, które znakomicie sprawdziły
się już w tej roli przed pięcioma laty - Libiąż, Myślenice i Wolbrom. Ponadto na werdykt wpłynęło olbrzymie
zainteresowanie, jakim cieszyły się wówczas mecze
turnieju.
Rywalami reprezentującej w mistrzostwach Polskę Małopolski będą drużyny z Rosji, Finlandii i Białorusi.
Cztery zespoły rozegrają mecze w systemie „każdy z
każdym”, odbędzie się zatem 6 meczów, po 2 w każdym
z miast. Reprezentacja Małopolski rozegra po jednym
spotkaniu w Libiążu, Myślenicach i Wolbromiu.
W siedzibie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w
Krakowie 23 marca Burmistrz Libiąża Jacek Latko i
jego zastępca Jarosław Łabęcki uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym z udziałem włodarzy miast-gospodarzy, prezesów klubów i zarządców stadionów. Tam
przedstawiono wymogi UEFA stawiane przy organizacji
tego typu imprez sportowych. Ustalono także wspólnie
zakres niezbędnych prac modernizacyjnych jakie należy
wykonać w okresie pozostałym do rozpoczęcia turnieju.
Samorząd Libiąża będzie starał się o środki finansowe
z budżetu Województwa Małopolskiego na pokrycie
kosztów związanych z przygotowaniem obiektu Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy ul. Piłsudskiego. Decyzję o wysokości tego dofinansowania podejmie
Sejmik Województwa Małopolskiego w kwietniu.
- To dla nas ogromny zaszczyt móc po raz drugi gościć
w Libiążu tak wielką imprezę jak UEFA Region’s Cup.
Natychmiast rozpoczniemy też prace z tym celem związane. Sporządzimy kosztorys niezbędny do ubiegania
się o środki z urzędu marszałkowskiego, powołamy też
zespół organizacyjny i dokonamy korekt w tegorocznym
budżecie gminy – komentuje Burmistrz Jacek Latko.
Libiaż był jednym z miast gospodarzy tej imprezy, która
odbywała się w dniach 3-9 lipca 2005 roku. Wówczas
na stadionie w Libiążu odbyły się dwa mecze, które
obserwowało około 5 tys. widzów. W jednym z nich
zmierzyły się Reprezentację Małopolski i Regionu Południowo-Zachodniej Sofii. W barwach reprezentującej w tym turnieju Polskę kadrze Małopolski wystąpił
wówczas libiążanin Dawid Chylaszek.
Drugim spotkaniem rozegranym w Libiążu był pojedynek pomiędzy reprezentacjami regionów Kahovka
– Kzeso z Ukrainy i Dacia z Rumuni.

Przedszkolaki z ZSP Gromiec otrzymały atrakcyjne miejsce zabaw przed swoimi salami.
Hol został oddzielony od pozostałej części budynku ścianką działową a jego powierzchnię
zagospodarowano suchym basenem, stołami z torami wyścigowymi dla samochodzików i
pociągów-zabawek. Jest tam też kolorowy domek i duże pluszaki. Inicjatorem tego przedsięwzięcia byli nauczycielka grupy młodszej Jolanta Kosowska i dyrektor placówki Hubert
Szumniak. Oni również nadzorowali zaplanowane prace. Głównym sponsorem dzieła była
Spółka Pastwiskowa w Gromcu. Dzieci z rodzicami, nauczyciele i dyrektor dziękują Zarządowi Spółki Pastwiskowej za sfinansowanie materiałów potrzebnych na wykonanie „ogródka
zabaw” w przedszkolu.
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Reaktywacja seniorkiego szczypiorniaka
Pełne trybuny i żywiołowy doping towarzyszy rozgrywkom III ligi piłki ręcznej z udziałem drużyny
UMKS PMOS SPR Libiąż. Reaktywacji seniorskiego zespołu w Libiążu podjął się Michał Gacek.
-Nawiązaliśmy współpracę z Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, klubami MTS
Chrzanów, Chrzanovią, i MUKS Żak Libiąż. Powołanie zespołu ma na celu dać możliwość ogrywania
młodym zawodnikom z okolic na poziomie III, a w
przyszłości może nawet II ligi. Naszą drużynę tworzą też starsi zawodnicy, którzy w swojej karierze
występowali na parkietach II i I ligowych – wyjaśnia trener M. Gacek.
Drużyna pod pełną nazwą UMKS PMOS SPR Libiąż, trenuje dwa razy w tygodniu w libiąskiej hali sportowej w Libiążu. W III lidze grupowymi rywalami są zespoły Kusego Kraków, którego w inauguracyjnym spotkaniu, po emocjonującej końcówce udało się pokonać
27:25, a także Babia Góra Sucha Beskidzka i Krakowiak Kraków.
Warto podkreślić, że wszyscy zawodnicy to prawdziwi pasjonaci, często z własnej inicjatywy podejmujący działanie mające na celu popularyzację piłki ręcznej, pomagający przy
organizacji zawodów. Trenują z sentymentu do tego sportu.
- Bez względu na ostateczny wynik sportowy, godne podkreślenia jest fakt zainteresowania ze
strony mieszkańców gminy seniorską piłką ręczną w naszym mieście. Można więc sądzić, że
przy spełnieniu paru istotnych warunków uda się aby piłka ręczna na poziomie seniorskim na
stałe zadomowiła się w Libiążu w wydaniu III-cio, a nawet II-go ligowym. Ten sezon traktujemy próbnie to też nie zakładaliśmy sobie wyższych celów. Takie będą być może będą możliwe
po spełnieniu kilku czynników takich jak ogranie się młodych zawodników młodych, ułatwionego dostępu do hali sportowej i znalezieniu sponsora generalnego – podsumowuje trener,
który z powodu kontuzji zawodników, zdecydował się także na występy na parkiecie.
- Dziękujemy kibicom za wsparcie i zapraszamy na nasz kolejny mecz (18 lub 25 kwietnia),
podczas którego rozlosujemy atrakcyjne nagrody dla widzów – namawiają zawodnicy.

Skład drużyny nazwą UMKS PMOS SPR Libiąż:
Marcin Majewski, Paweł Sokołowski, Sebastian Kulawik, Bartosz Luboń – bramkarze; Przemysław Kulawik, Artur Luboń, Krzysztof Sroka, Tomasz Czak, Rafał Latko,
Grzegorz Mikunda, Przemysław Żyłka, Krzysztof Turaczyk, Paweł Boroń, Sebastian
Sokoliński, Piotr Drewniak, Krzysztof Zygmunt, Piotr Orlicki i Łukasz Trybuś

Profesjonalizm od podstaw

Rozpoczęli działalność w listopadzie ubiegłego roku, a ich celem
jest kształtowanie piłkarskich talentów dzieci i młodzieży z gminy
Libiąż i okolic, zapewnienie dobrego startu w świecie sportu, a przede
wszystkim wychowanie poprzez sport. Takie idee przyświecają Szkole
Piłkarskiej Górnik Libiąż, założonej przez pasjonatów futbolu i ludzi z
piłką związanych od lat.
Na pierwszy, styczniowy nabór młodych adeptów futbolu w wieku
7-10 lat odpowiedziało aż 55 dzieci i ich rodziców, co pozwoliło na
utworzenie dwóch grup wiekowych. Już miesiąc później nowe stowarzyszenie zorganizowało
Halowy Turniej “Barbórka Cup”, który uznają za oficjalne rozpoczęcie działalności. W imprezie
oprócz młodych piłkarzy z Libiąża wzięły udział m.in. drużyny Polonii Bytom, Górnika Zabrze
i Zagłębia Sosnowiec, a gościem specjalnym był reprezentant Polski Arkadiusz Głowacki!
- Naszym celem jest kształcenie dzieci i młodzieży do 18-go roku życia, a kolejne nabory kilkulatków planujemy przeprowadzać w każdym następnym roku - tworząc kolejne roczniki uzdolnionych dzieci - zapowiada Dawid Chylaszek, jeden z założycieli Szkoły.
Szkoła działa pod patronatem Agencji Managerskiej BMG-SPORT, reprezentującej najlepszych sportowców w kraju, która nie tylko pomoże wskazać właściwy kierunek najbardziej
uzdolnionym wychowankom, ale również zadba o spotkania ze znanymi osobistościami polskiego sportu.
- Mierząc w najwyższe cele, zakładamy że nasze drużyny będą starały się o grę w najwyższych
możliwych ligach jak np. wydzielone ligi juniorskie. Warto dodać, że opieką medyczną naszą
Szkołę objął dr Krzysztof Ficek, czołowy specjalista w leczeniu najlepszych polskich sportowców. Aby prawidłowo realizować założenia systemu szkolenia dzieci i młodzieży, dbamy o
fachową opiekę trenerską i wysokiej jakości sprzęt sportowy. Chcielibyśmy także, by nasi wychowankowie uczestniczyli w wielu prestiżowych turniejach, wyjeżdżali na obozy sportowe, a
także mecze Ekstraklasy i Reprezentacji Polski. Aby realizować te cele, od początku działalności
skupiamy się też na pozyskiwaniu funduszy z programów pomocowych. Przygotowaliśmy też
specjalną ofertę dla sponsorów, dlatego zapraszamy do współtworzenia wymarzonej Szkoły
Piłkarskiej dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy - podsumowuje D. Chylaszek.
Więcej informacji na www.szkola.gorniklibiaz.pl
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Art-Talent 2010
Rekordowym zainteresowaniem aż 127 uczestników, którzy przygotowali 335 prac, cieszyła się
trzynasta edycja Przeglądu Twórczości Artystów Nieprofesjonalnych „Art. –Talent” Konkursowe
prace napłynęły do organizującego imprezę Libiąskiego Centrum Kultury z niemal 30 miast i miejscowości w Polsce m.in. z Bydgoszczy, Wrocławia, Dęblina, Starachowic, Hrubieszowa, Świdnicy, Bochni, Kędzierzyna Koźla, Piaseczna, Dąbrowy Górniczej, Zabrza, Gorlic, Będzina, Nowego
Wiśnicza i Krakowa.
- To wydarzenie wartościowe społecznie, dające szanse pokazania młodym ludziom efektów własnej
twórczości, którą rozwijają swoją wrażliwość artystyczną – komentował obecny na imprezie profesor Antoni Porczak – prorektor ds. nauki krakowskiej ASP. - W pracach amatorów widać dużo tzw.
pierwiastka twórczego, który w połączeniu z silną motywacją i ciężką praca może zaprocentować
w przyszłości.
Ten konkurs adresowany do młodych twórców wszystkich technik plastycznych. Organizowany od 13 lat przez Libiąskie Centrum Kultury służy wymianie doświadczeń, rozwijaniu wrażliwości artystycznej oraz promocji młodych artystów, a także konfrontacji ich sposobu pojmowania świata. - Pierwsza edycja konkursu w roku 1997 miała charakter lokalny. W kolejnych latach
rosnąca ranga imprezy przyciągała do Libiąża artystów powiatu chrzanowskiego, następnie województw małopolskiego i śląskiego, by uzyskać wreszcie status wydarzenia ogólnopolskiego, ocenianego przez profesjonalnych jurorów – wykładowców ASP,
artystów plastyków i fotografików – przybliża pomysłodawca konkursu i instruktor LCK Małgorzata Hołownia.
Tegoroczny „Art-Talent” skonfrontował ponadto talenty taneczne w układach solowych. Najwyżej oceniono umiejętności
libiążanki Joanny Kremer, przed Justyną Kędrą z Chrzanowa i Damianem Ceterą z Jaworzna.
W dziedzinie plastyki komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Józef Murzyn – profesor Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie, Maria Fiedler – Fotografik, Klemens Hołownia – plastyk – Adiunkt Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w
Oświęcimiu w kategorii uczniów szkół artystycznych przyznała pierwsze miejsce Izabeli Ligęzie (miejscowość Sędziszowa) za
prace „3 x Ona”, drugie Cyprianowi Hołowni z Libiąża za „Więzienie”, trzecie Agnieszce Jakubowskiej (Dąbrowa Górnicza)
za zestaw grafiki, a wyróżnienie za prace „Zima” Monice Piwowarczyk-Grzesickiej z Nowego Wiśnicza.
Wśród uczniów szkół nieartystycznych zwyciężyły prace Izabeli Pawluśkiewicz (Oświęcim) przed tymi autorstwa Agnieszki
Gorgań (Będzin), a trzecie miejsce za grafikę „Ziarno” przypadło Justynie Boryło (Dąbniki). Wyróżnienia zdobyły Aleksandra
Kot (Oświęcim) – za pracę „Drzewo”, Agnieszka Żołnież (Dąbniki) – grafika „Martwa natura” i Małgorzata Grygielska (Będzin)
za zestaw prac. Specjalne wyróżnienie jurorzy przyznali libiążance Annie Starzykiewicz.
W fotografii najwyżej oceniono cykl zdjęć „Miękkość” Roberta Jędrygasa z Krakowa. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Pieczara
(Chrzanów) za prace „Krople deszczu – najstarsza kołysanka”, a trzecie Aleksandra Hajdon (Nowy Wiśnicz) za cykl „Mechaniczno – Organiczny”. Wyróżnienia przypadły reprezentującym Chrzanów Krzysztofowi Wątrobie za całość zdjęć i Barbarze
Grzesiak za „Lekkość nocy”.
Tradycyjnie LCK zadbało o właściwą oprawę imprezy. Tym razem zatańczył zespół Bęc, popularne przeboje zaśpiewały Nicola
Bochenek, Martyna Feluś i Aleksandra Grębska (uczennice Szkoły Muzycznej w Libiążu). Z programem kabaretowym zaprezentowali się członkowie grupy teatralnej „Pióro”, a całość zakończył efektowny pokaz laserów. Wernisażowi wystawy konkursowej towarzyszyły także warsztaty plastyczne prowadzone przez członka jury Klemensa Hołownię.

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
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
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Libiąż w „obiektywie”
Robert Rzeźnicki cykl „Zima”

Konkurs oświetlonych
posesji i balkonów

Promocja gminy Libiąż poprzez podniesienie jej atrakcyjności i estetyki,
a także inspirowanie mieszkańców
do współtworzenia atmosfery Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku
były głównymi celami ogłoszonego w grudniu konkursu na najpiękniej oświetloną posesję i balkon w gminie Libiąż.
W kategorii „posesji” udział wzięli Franciszek Handzlik, Cecylia i Zbigniew
Zapiórowie (Gromiec), Renata Bogacz i Lucyna Sulma (Żarki). Balkony zgłosili Dorota Binger oraz Arkadiusz Syc z Libiąża i Stanisława Skupień z Żarek.
Oceniając wystrój zewnętrzny posesji/balkonu, walory estetyczne, pomysłowość i nawiązanie do tradycji świąteczno – noworocznej komisja w kategorii
najładniej oświetlonej posesji przyznała główną nagrodę Franciszkowi Handzlikowi. Najładniej oświetlonym balkonem został ten Arkadiusza Syca z trzeciego piętra bloku nr 22 przy ul. 11 Listopada.
W organizowanym już po raz trzeci konkursie, na najlepszych czekały cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez gminę Libiąż. Ich wręczenia dokonał
osobiście Burmistrz Libiąża Jacek Latko podczas okolicznościowego spotkania z laureatami.
Kurier Libiąski nr 50, 2010 r.

Marcelina Łapuszek „Kopalnia Janina”

Janusz Gęborski „Agnieszka”

Dzień Kobiet
Kurier Libiąski nr 50, 2010 r.

Katarzyna Kochańska „Góra Szybowcowa”

w gminie Libi

ąż
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„..I niech się święci w świetle wirowanie pyłu,
i niech się święci ten dzień, co jest miłość
ten dzień, co niósł na sobie przez trumny i ruchy
złożenie w grobie ciałem, a wstawanie duchem..”
(Wielkanoc, Krzysztof Kamil Baczyński)

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
składamy Mieszkańcom Libiąża, Żarek i Gromca
najserdeczniejsze życzenia.
Niechaj ten Radosny Czas
przyniesie wiele zdrowia, pomyślności i rodzinnego ciepła,
a wiosenny optymizm zaowocuje nowymi planami i
marzeniami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Libiąża

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

Kurier Libiąski nr 50, 2010 r.



