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płaszcze, kurtki, sukienki, kostiumy, żakiety, spódnice, marynarki męskie, garnitury i dodatki

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
w imieniu samorządu Libiąża
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niechaj ten Radosny Czas
przyniesie wiele zdrowia, pomyślności i rodzinnego ciepła,
a wiosenny optymizm zaowocuje nowymi planami i marzeniami.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Burmistrz Libiąża

Wiary, która przenosi góry,
Nadziei większej od wszystkiego, co
się jej może sprzeciwiać,
Miłości, która wszystko przetrzyma i
która nigdy nie ustaje!
Na Święta Wielkiejnocy wszystkiego co
najlepsze Mieszkańcom gminy Libiąż
– z radosnym Alleluja
życzy
Poseł Na Sejm RP
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- WIEŚCI Z GMINY -

Rusza termomodernizacja
budynków komunalnych

Już niedługo m.in. te budynki będą nie tylko ładniejsze, ale i tańsze w utrzymaniu:

Będzie to druga największa, po budowie Nowoczesnego
Targowiska Miejskiego przy ul. Rouvroy, inwestycja w
gminie Libiąż. Jej realizacja znacznie przyczyni się do
zmniejszenia kosztów utrzymania budynków komunalnych, które zyskają nowy atrakcyjny wygląd. W tym roku
w naszej gminie rusza realizacja projektu „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie
gminy Libiąż”. Wniosek o dofinansowanie tego projektu
został złożony przez Gminę Libiąż w lipcu 2011 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie do III Konkursu Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
- Termomodernizacja przyniesie nam realne oszczędności rzędu 30% widoczne w rachunkach za media płacone
przez wszystkie gminne instytucje. Budynki komunalne
zyskają nowe oblicze, szkoły będą bardziej przyjazne dla
dzieci i młodzieży. Zwiększy się komfort użytkowania tych
obiektów. Jest to więc olbrzymi sukces całej naszej gminy
– podkreśla Burmistrz Libiąża Jacek Latko.
W Libiążu termomodernizacja obejmie budynki Urzędu
Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z Przedszkolem Samorządowym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi,
Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum nr
1, Przedszkola Samorządowego nr 2, Przedszkola Samorządowego nr 4, Miejskiego Centrum Medycznego, Libiąskiego Centrum Kultury, siedziby Ochotniczej Straży
Pożarnej Moczydło. W Żarkach modernizacji poddane
zostaną budynki Zespołu Szkół i Domu Kultury, a w
Gromcu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
Konkretne działania obejmą modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, modernizację systemu grzewczego polegającej na
wymianie instalacji c.o. i montażu przygrzejnikowych
zaworów termostatycznych, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana drzwi zewnętrznych oraz
wyposażenie instalacji ciepłej wody użytkowej w nowe
źródło ciepła.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 9.263.741,00 zł
brutto. Wartość dotacji to 2.301.604,00 zł w wysokości
30% kosztów kwalifikowanych. Kwota preferencyjnej
pożyczki z NFOŚiGW wyniesie 4.903.213,00 zł, a jej
spłata rozłożona na 15 lat, rozpocznie się w grudniu 2013
r. Wkład własny gminy Libiąż to jedynie 10% kosztów
kwalifikowanych.
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- KURIER LIBIĄSKI ROK WIELKICH INWESTYCJI

Libiąska oświata

Kurier Libiąski: W tym roku nie trzeba już będzie zaciągać kredytów na spłatę
poprzednich zobowiązań gminy. To chyba dobra wiadomość?
Jacek Latko: Cieszę się, że sytuacja finansowa gminy ulega stabilizacji dzięki racjonalnym i konsekwentnym działaniom oszczędnościowym. W tym roku nie musimy już zaciągać kredytu na spłatę wcześniejszych kredytów i jest to bez wątpienia dobra wiadomość.
Jakie są więc priorytety w działaniach samorządu na rok
2012?
Mimo globalnego kryzysu będzie to dla gminy Libiąż rok największych inwestycji od wielu lat. Już wkrótce rusza termomodernizacja 13 budynków komunalnych, warta ponad 9 mln zł, na którą udało nam się pozyskać
środki zewnętrzne. Dzięki temu budynki te zyskają nowe oblicze, a dodatkowo przyniosą
w niedalekiej przyszłości nowe oszczędności w postaci mniejszych rachunków za ciepło.
Czy wzorem lat ubiegłych czekają nas dalsze inwestycje drogowe w naszej gminie?
Jak najbardziej. W tym roku rozpocznie się budowa chodnika przy ulicach Skłodowskiej,
zmodernizowane zostaną ciągi piesze przy Placu Zwycięstwa, Górniczej, Krakowskiej.
Remontu doczekają się ulice Leśna, Pilotów, Rouvroy. Przybędzie też miejsc parkingowych - powstaną parkingi przy ul. Urzędniczej i Głowackiego.Powstanie też projekt
budowy drogi łączącej ulice Wspólną z terenami inwestycyjnymi oraz drogi bocznej od
ul. Krasickiego.
W poprzednich latach mocno rozwijała się w naszej gminie baza sportowa. Przy
szkołach powstało 5 boisk ze sztuczną nawierzchnią, zmodernizowano stadiony w
Libiążu, Żarkach i Gromcu. Czy w roku 2012 przewidziane są działania w sferze
infrastruktury sportowej?
Rozpoczęła się modernizacja części rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trwa wyburzanie budynku „Kombajnu”, a w przyszłości powstanie tam kawiarenka. Planujemy również budowę studni głębinowej, skąd czerpana będzie woda do basenu i do podlewania płyty boiska, co też przyniesie znaczące oszczędności. W kolejnych
latach przymierzamy się do remontu niecki basenu i brodzika.
Od kilku lat postępuje proces kanalizacji gminy. Jakie ulice będą przyłączane do
niej w tym roku?
W 2012 roku będziemy kontynuować budowę kanalizacji na ulicy Oświęcimskiej oraz
pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Przyrodniczej. Mają powstać też kolektory kanalizacyjne, które pozwolą docelowo skanalizować rejon „Skotnicy”.
Co dla sołectw?
W Żarkach oprócz termomodernizacji budynków Zespołu Szkół i Domu Kultury powstanie między innymi oświetlenie przy ulicach Łęgowej i Kadetów. W Gromcu obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego będzie przeprowadzony remont Świetlicy przy ul. Traugutta.
Obiekt będzie ocieplony i zyska nowa elewację. Ponadto na terenie sołectw czeka nas
szereg prac związanych z odwodnieniem i utwardzaniem ulic.
Zyskać ma też świetlica w Kosówkach…
W tegorocznym budżecie znaleźliśmy środki na kontynuacje prac wykończeniowych
tego obiektu.
Wiele ostatnio mówiło się o oświacie...
Chcę jasno i wyraźnie podkreślić, że nie planujemy zamknięcia żadnej ze szkół! Oświatę
dotknął niż demograficzny i stąd zaistniała konieczność racjonalizacji jej funkcjonowania. Co więcej, placówki oświatowe rozwijają się i podnoszą jakość kształcenia. Realizują wiele ciekawych projektów, na które skutecznie pozyskują środki zewnętrzne.
Podsumowując, rok 2012 mimo globalnego kryzysu to konsekwentny rozwój gminy?
Mimo trudności takich jak: dokładanie przez rząd samorządom kolejnych zadań bez
wystarczających środków finansowych, podnoszeniu stawki podatku VAT, a w br. składki rentowej, niestabilnej sytuacji gospodarczej całej UE, panującego niżu demograficznego, cały czas idziemy do przodu. Dziękuję doświadczonej i oddanej pracy kadrze
pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych. Cieszę się, że wspólnie
potrafimy radzić sobie z przeciwnościami. Dziękuję też Mieszkańcom Libiąża, Żarek i
Gromca za wyrozumiałość i codzienne wspieranie naszych działań na rzecz rozwoju
gminy.

cówkach oświatowych. Dzięki realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych
zakupiono pomoce dydaktyczne, dzieci uczą
się języka angielskiego, poprawiają wymowę,
uczestniczą w dodatkowych zajęciach wyrównawczych, rozwijają talenty i zainteresowania..
W szkołach i przedszkolach gminy Libiąż Miejski Zespół Administracyjny realizuje 5 projektów unijnych o łącznej wartości 236 801,30 zł.
W Przedszkolu Samorządowym w Zespole Szkół
w Żarkach trwa projekt „Bajkowy elementarz
rozwoju mowy”. W jego ramach odbywają się
zajęcia z logopedii i logorytmiki.
„Dobry start - lepsza przyszłość” to zajęcia z
logopedii, w których bierze udział 30 dzieci 5
i 6-letnich z Przedszkola Samorządowego nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, w tym
5 niepełnosprawnych. Projekt realizowany jbędzie do 29 czerwca 2012 r.
W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Libiążu
trwa realizacja projektów pn. „Angielski dla
Malucha”, „Zabawnie z PROI” oraz „Z Angielskim do szkoły”, których głównym celem
jest podniesienie umiejętności językowych u
dzieci.
W nowym roku szkolnym we wszystkich szkołach podstawowych będzie realizowany projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III”, dofinansowany środkami w wysokości 211 622,00 zł z
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Będą to zajęcia
zarówno dla uczniów mających problemy w nauce matematyki, trudności w pisaniu i czytaniu,
z zaburzeniami rozwoju, warsztaty socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Uczniowie
będą mogli brać udział w zajęciach rozwijające
zainteresowania naukami matematyczno - przyrodniczymi, językiem angielskim, muzyczno
– rytmiczne, a także gimnastyki korekcyjnej.
Ponadto każde dziecko biorące udział w projekcie zostanie objęte co najmniej 1 h wsparciem psychologiczno- pedagogicznym. W 2012
r. rozpocznie się również realizacja projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu internet szansą na lepszy start w przyszłość
dla uczniów Małopolski”. Zostanie zakupionych 56 komputerów dla uczniów gimnazjów,
3 komputery dla nauczycieli oraz 22 komputery
dla gospodarstw domowych w Gminie Libiąż.
Szacowana wartość projektu to 261 133,91 zł.
MZA realizuje także program „Pomoc materialna dla uczniów”. W tym roku szkolnym 55
wniosków spełniło kryteria przyznania wsparcia. W okresie wrzesień- grudzień 2011 r. zostało wydanych 28 decyzji pozytywnych na łączną
wartość 20 566,00 zł. Po otrzymaniu środków
na okres styczeń - czerwiec 2012 zostaną przyznane kolejne zasiłki.

Konsekwentna polityka oszczędnościowa, stabilizująca się sytuacja gminy
pozyskuje środki zewnętrzne
i jej dalszy rozwój. O najważniejszych zadaniach samorządu w roku 2012
Zwiększa się jakość nauczania w libiąskich plarozmawiamy z Burmistrzem Libiąża Jackiem Latko.



Kurier Libiąski nr 53 2012

- KURIER LIBIĄSKI -

67 Rocznica Wyzwolenia Libiąża
W okresie II Wojny Światowej w okolicy dzisiejszej ulicy Obieżowej istniał hitlerowski obóz pracy. Wyzwolono go 25 stycznia
1945 r., a dla upamiętnienia tego wydarzenia libiążanie rokrocznie spotykają się przy miejscowym obelisku. W tym roku w okolicznościowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Władz Samorządowych Libiąża, Kombatanci i inni uczestnicy wydarzeń
z okresu II Wojny Światowej, reprezentanci Placówek Oświatowych, Zakładów Pracy, Stowarzyszeń, Organizacji Społecznych
oraz młodzież szkolna.
Dalsza część obchodów miała miejsce w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie wspomnieniami z okresu wojny i okupacji podzielili się libiąscy kombatanci, a okolicznościowy wykład na temat podobozu wygłosił pracownik Muzeum w Chrzanowie. Spotkanie było też okazją do rozstrzygnięcia konkursu dla młodzieży pt. „Historia Podobozu Janinagrube”, w którym
czołowe miejsca przypadły uczennicom Gimnazjum nr 1w Libiążu Gabrieli Chaber, Adriannie Kalwińskiej i Marii Szkaradek.
Wyróżnienia otrzymały Zofia Owsiak i Barbara Wziętek (Gimnazjum KSW) oraz Aleksandra Syc (Gimnazjum nr 1).

Dla przedsiębiorców
18 stycznia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Libiążu odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców chcących ubiegać się o fundusze europejskie na rozwój swoich firm.
Podczas
szkolenia
uczestnicy mogli dowiedzieć się czy ich
projekt może otrzymać dofinansowanie
w ramach Działania
2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”,
Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” lub Działania 2.2 „Wsparcie
komercjalizacji badań naukowych”. Przedstawione zostały maksymalne kwoty dotacji, harmonogram konkursów, proces przygotowania wniosków aplikacyjnych, opis wymaganych załączników,
kryteria decydujące o wyborze projektu oraz najczęściej popełniane
błędy przez wnioskodawców. Szkolenie poprowadzone było przez
ekspertów Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Burmistrz
Libiąża Jacek Latko zachęcił zebranych przedstawicieli firm do
ubiegania się o środki unijne, oferując przy tym pomoc doradczą
i współpracę z Urzędem Miejskim w Libiążu. Wydarzenie cieszyło
się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców.

Pomagamy najuboższym

Parafialne Zespoły Charytatywne, Świetlica Środowiskowa w Libiążu, Ośrodek Pomocy Społecznej przy
współpracy z Libiąskim Centrum Kultury i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi zorganizowały przedświąteczną
zbiórkę żywności pod hasłem „PODZIEL SIĘ SERCEM”. Patronat nad nią objęła libiąska Rada Miejska.
Zbiórka prowadzona była w marketach INTERMARCHE i BIEDRONKA w Libiążu, sklepach „Georg” w
Gromcu i „Sąsiad” w Żarkach. Do akcji znacząco włączyła się także Spółka Pastwiskowa z Żarek, która ufundowała produkty żywnościowe. Wszystkie zebrane dary
zostały przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom
z terenu gminy Libiąż, wskazanym przez organizatorów
akcji.

Burmistrz Libiąża apeluje o niewypalanie traw!!
W związku z nagminnym zjawiskiem wypalania traw Gminie
Libiąż, przypominam wszystkim mieszkańcom o ustawowym
zakazie wypalania roślinności, art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze
zm.). Wypalanie traw bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu ludzi,
zwierząt i środowisku naturalnemu. Ten proceder niepotrzebnie
angażuje służby ratownicze i pochłania ograniczone środki
finansowe gminy. Dlatego jeszcze raz apeluję o rozsądek!
Kurier Libiąski nr 53 2012



- KURIER LIBIĄSKI Jubileusz par małżeńskich

Cechuje ich miłość, cierpliwość i wyrozumiałość, a przeciwności losu tylko cementowały ich więzi. Razem dożyli okrągłych
rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego, a świętowali je podczas Uroczystości zorganizowanej przez Urząd Miejski i Libiąskie Centrum Kultury 31 stycznia 2012 r.
Spośród szacownych jubilatów złote gody święciło 20 małżeństw, a 4 pary obchodziły rocznicę 60-lecia małżeństwa. Jubileuszowym parom „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz upominki,
kwiaty i dyplomy wręczył Burmistrz Libiąża Jacek
Jubileusz 50 – lecia obchodzili:
Latko wspólnie w Posłem Tadeuszem Arkitem, Wiceburmistrzem Jarosławem Łabęckim oraz Przewod- Władysława i Tadeusz Baran, Krystyna i Stanisław Bigaj, Władysława
i Józef Bogacz, Stanisława i Czesław Gucik, Stanisława i Jan Gucik,
niczącą libiąskiej Rady Miejskiej Bogumiłą Latko.
Spotkanie było okazją do radosnych wspomnień Janina i Józef Gut, Janina i Kazimierz Gut, Alicja i Marian Janusz,
związanych z początkami znajomości jubileuszo- Władysława i Tadeusz Kopeć, Janina i Tadeusz Kopyć, Fryderyka i
wych par. O odpowiednią atmosferę zadbał też Ze- Stanisław Księżarczyk, Czesława i Tadeusz Latko, Barbara i Stanisław
spół „Wrzos” z Żarek, który przygotował specjalny Ławczys, Maria i Stanisław Norys, Maria i Józef Paliwoda, Barbara
repertuar piosenek biesiadnych. W imieniu jubileu- i Kazimierz Palka, Genowefa i Jan Przybyłowscy, Zofia i Jan Targasz,
szowych małżeństw podziękowanie za pamięć i zor- Maria i Józef Zastawni, Anna i Adolf Żydzik.
ganizowanie tej wspaniałej uroczystości złożył Jan
Jubileusz 60 – lecia świetowali:
Targosz. Burmistrz Jacek Latko tradycyjnie już poWeronika i Jan Hudzik, Zofia i Józef Lisowscy, Ludwika i Tadeusz
prosił jubilatów o wykorzystanie otrzymanych upoŁawczys, Maria i Tadeusz Moskała
minków w postaci koców już najbliższej nocy….

Zebranie wiejskie w Żarkach
Około 60 mieszkańców sołectwa wzięło udział w Zebraniu Wiejskim, które 18 marca odbyło się w Domu Kultury w Żarkach.
Było to drugie zebranie zwołane przez nowego Sołtysa Bogusława Gucika. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli Burmistrz
Libiąża Jacek Latko, Wiceburmistrz Jarosław Łabęcki, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa UM w Libiążu Urszula Mizołek i przedstawiciel libiąskiej Policji Grzegorz Tuligłowicz.
Zebranie było okazją do omówienia zadań zrealizowanych w 2011 roku, a także przedstawienia planów na rok obecny.
- Najważniejszymi działaniami w tym roku będzie termomodernizacja budynku szkoły i Domu Kultury w Żarkach, na które to
zadania gmina pozyskała środki zewnętrzne. Inne sprawy bieżące to m.in. utrzymanie rowów i przepustów, utwardzenie ulic
Gajowej, Lotosu i Samotnej, oświetlenie ulicy Łęgowej, wycinka drzew i odwodnienie w dzielnicy Ziajki – relacjonuje Sołtys
Bogusław Gucik.
Podczas zebrania mieszkańcy postulowali u przedstawiciela Policji o zwiększenie bezpieczeństwa, zwłaszcza drogowego na
ulicy Kościuszki. W sprawach oświaty na pytania uczestników odpoKonkursy rozstrzygnięte
wiadała Dyrektor Zespołu Szkół W Żarkach W związku z wstrząsami Burmistrz Libiąża – Jacek Latko informuje, że w wywywołanymi eksploatacją górniczą informacji w zastępstwie przedsta- niku przeprowadzonego w dniu 14 marca 2012 r. konwiciela kopalni, udzielił Burmistrz Libiąża.
kursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorzą- Wszyscy, których mienie w wyniku tych wstrząsów w jakikolwiek spo- dowego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu,
sób ucierpiało mogą składać wnioski o odszkodowanie w Zakładzie wyłoniono Panią Bernadettę Mańkę, natomiast na staGórniczym „Janina”. Wzory tych wniosków są do odebrania u mnie nowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr
– informuje Sołtys.
2 w Libiążu Panią Elżbietę Kieres. Obie Panie były
Specjalne spotkanie w tym właśnie temacie Bogusław Gucik chce zor- dotychczasowymi dyrektorami tych placówek. Natoganizować w czerwcu br.
miast w dniu 15 marca 2012 r. rozstrzygnięto konkurs
- Chciałbym podziękować wszystkim obecnym za kulturalny i spokojny na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żarkach, na
udział w zebraniu. Zapraszam wszystkich mieszkańców Żarek na kolej- które wyłoniono Pana Marcina Włodarczyka.
ne spotkania, by w merytorycznej dyskusji wpływać na rozwój naszego Powierzenia stanowiska dyrektorów od dnia 1 wrześsołectwa.
nia 2012 r. dokona organ prowadzący szkoły, którego

Zebranie Wiejskie w Gromcu odbędzie się 22 kwietnia kompetencje w tym zakresie wykonuje Burmistrz Libiąża.
br. o godz. 15.30 w Świetlicy w Gromcu
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- KURIER LIBIĄSKI Trzeci rok realizacji programu OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu realizuje od 2010 r. projekt systemowy „Rozwój aktywnych form integracji w gminie
Libiąż”, dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację Kontraktów Socjalnych oraz Programu Aktywności Lokalnej wśród osób
będących beneficjentami pomocy społecznej oraz ich otoczenia w Gminie Libiąż.
- Nastawiamy się na rozwój osób i całych rodzin mieszkających na terenie naszej gminy. W myśl motta „Człowiek najlepsza
inwestycja” w naszych działaniach dążymy do rozwoju kompetencji, zmiany postaw i zapobiegania wykluczeniu społecznemu
– wyjaśnia Mariusz Podlipski z Klubu Integracji Społecznej libiąskiego OPS.
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą korzystać porad specjalistów. W ramach kontraktów socjalnych potrzebujący mogą wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, prowadzenia gospodarstwa domowego, czy zajęciach
wzmacniających kompetencje psychospołeczne i wychowawcze. Ponadto mogą spotkać się z mediatorem, który pomoże rozwiązać konflikty rodzinne oraz prawnikiem w ramach porad z zakresu prawa pracy i rodzinnego. Beneficjenci mogą odbyć kursy
komputerowe, wziąć udział w atrakcyjnych wyjazdach integracyjno-edukacyjnych i piknikach rodzinnych. Mogą też skorzystać
z wsparcia asystenta rodzinnego.
Program Aktywności Lokalnej poprzez warsztaty motywacyjno – integracyjne oraz kompetencji psychospołecznych służy
wzmacnianiu umiejętności rozwiązywania problemów i współpracy w grupie, uczy kreatywnego myślenia, wzmacnia poczucie
własnej wartości. Na warsztatach animacji lokalnej można rozwinąć motywacje do podejmowania działań na rzecz społeczności
lokalnej. W ramach działań środowiskowych PAL odbywają się
spotkania ze specjalistami, a także osobami działającymi na rzecz
społeczności, organizowane są imprezy środowiskowe promujące pozytywne wzorce postaw i zachowań.
- Dzięki temu projektowi zmieniło się moje nastawienie do życia,
stałam się bardziej asertywna. Uczestniczyłam kursie języka włoskiego, pierwszej pomocy, poszukiwania pracy. Te zajęcia to nie
tylko szansa zwiększenia kwalifikacji, ale także możliwość oderwania się od codzienności, zawarcia nowych znajomości i osobistego dowartościowania – dzieli się odczuciami uczestniczka
projektu Małgorzata Samul.
Dyrektor OPS Józefa Skalniak i pracownicy KIS podsu- Od Ośrodka pomocy Społecznej otrzymujemy wszelakiego ro- mowali dotychczasowe efekty programu i przedstawili
dzaju pomoc, wiemy, że zawsze możemy liczyć na wsparcie pra- plany jego realizaji w roku 2012
cowników tej instytucji – nie kryją Irena Nester
Pogotowie lekcyjne w OPS!
i Jolanta Grochal
Klub Wolontariusza działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w LibiąJednym z działań projektowych OPS było wyżu prowadzi zajęcia, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych
danie „Poradnika społeczno - zawodowego”
dzieci i młodzieży.
dotyczącego poradnictwa specjalistycznego na
Zajęcia są skierowane do uczniów, którzy nie są w stanie przy wykorzystaterenie gminy Libiąż. Publikacja ma na celu
niu własnych środków i możliwości osiągnąć zadawalających wyników w
uporządkowanie informacji o organizacjach,
nauce. Główne założenia programu to pomoc w odrabianiu lekcji, wspomastowarzyszeniach, fundacjach działających na
ganie w procesie samodzielnego uczenia się oraz wyrównywanie braków w
obszarze gminy Libiąż, a przede wszystkim pełnauce.Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w Punkcie Aktywności Obywanić rolę praktycznego poradnika, przewodnika
telskiej, który mieści się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu przy
dla osób poszukujących pomocy, dostarczając
ulicy Górniczej 11.
im wiedzy o dostępnej ofercie wsparcia.

Akcja krwiodawstwa OSP Libiąż

Ochotnicza Straż Pożarna z Libiąża Wielkiego zorganizowała 26 lutego akcję krwiodawstwa pod hasłem „Ratuj razem z nami!
W akcji mógł uczestniczyć każdy, kto ukończył 18 lat, okazał dokument tożsamości ze zdjęciem i pomyślnie przeszedł badanie
obecnego na miejscu lekarza. Efekt akcji to 8,55 litra bezcennego daru dla potrzebujących.
- Warto było! To cudowne uczucie móc pomagać potrzebującym i to pomagać w tak szlachetnej sprawie - bo jak wiemy nie
istnieje żadna alternatywna metoda uzyskiwania krwi do transfuzji jak tylko od biorców, którzy z dobrego serca potrafią ofiarować część siebie dla innych. Każdy z dawców mógł podarować 450 ml krwi, co podsumowując dało wspomniane 8,55 litra krwi
- relacjonuje st. str. rat. Dominik Gałuszka, Dowódca Zastępu ratownictwa Medycznego OSP Libiąż. – Wszystkim,
którzy zdecydowali się na ten
szlachetny gest dziękujemy i
prosimy o więcej. Prawdopodobnie w maju zorganizujemy
kolejną taką zbiórkę. Dziękujemy także tym, którzy nagłośnili naszą akcję.
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- KURIER LIBIĄSKI Art – Talent 2012

Wszystko zaczęło się od lokalnego konkursu plastycznego w 1997 r. Rosnąca ranga konkursu
w kolejnych latach przyciągnęła do Libiąża młodych twórców nieprofesjonalnych z terenu powiatu chrzanowskiego, następnie województw śląskiego i małopolskiego, by stać się wreszcie
wydarzeniem ogólnopolskim. „Art. – Talent” organizowany przez Libiąskie Centrum Kultury
na stałe wpisał się w kalendarz imprez artystycznych i od 15 lat promuje młodych twórców
technik plastycznych. Dorobek 15 edycji konkursu to udział 898 uczestników, którzy wystawili 2213 prac.
W tegorocznej edycji konkursu 90 uczestników z całej Polski zaprezentowało 367 prac. Tradycyjnie konkursowe prace oceniło profesjonalne jury pod przewodnictwem Profesora Józefa
Murzyna – Dziekana Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wraz z fotografem Marią Fiedler i artystą plastykiem Grzegorzem Sitkiem.
Komisja konkursowa w dziedzinie fotografii przyznała wyróżnienie Paulinie Lichocie z Pogorzyc za cykl „Oczekiwanie”, III
miejsce - Joannie Piesiak z Wrocławia za pracę „Kot -Jesień – Kot”, a drugie Bogumile Pasierb z Bochni za cykl „Stare jest piękne”. W dziedzinie plastyki w kategorii uczniów szkół nieartystycznych w wieku 13-18 lat wyróżnienia otrzymali Rafał Tomczak
z Częstochowy za pracę „Kocia mama” oraz Weronika Ro- Tradycyjnie konkurs „Art. – Talent” dał uczestnikom z całego
dzińska z Libiąża – „Twarz marzyciela”. Przyznano dwie kraju nie tylko możliwość prezentacji własnej twórczości, ale
równorzędne nagrody za miejsca III, które otrzymały bę- również wygrania atrakcyjnych nagród ufundowanych przez
dzinianki Zuzanna Spyrka za pracę „ Na szczycie” i Sonia hojnych sponsorów, którymi w tym roku byli:
Siudak „Zanurzyć się”. Nagrody za miejsca II otrzymały Marszałek Marek Sowa - Urząd Marszałkowski Województwa
Izabela Pawluśkiewicz z Chełmka za pracę „W ciemnoś- Małopolskiego
ci” i Maria Szkaradek z Libiąża za „Drabinę”. W kategorii Starosta Adam Potocki - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
uczniów w wieku 19-25 lat wyróżnienie za pracę „ Pod kon- Kurator Aleksander Palczewski - Małopolskie Kuratorium
trolą” otrzymała Marta Kłeczek z Trzebini. Komisja arty- Oświaty w Krakowie
styczna nie przyznała
Zdzisław Wołos - Prezes Banku Spółdzielczego w Chrzanowie
pierwszych nagród w kategorii fotografia i plastyka, a także Krystyna i Andrzej Kawałek - Firma “Oriflame” w Libiążu
w dziedzinie plastyki uczniów szkół artystycznych.
Mirosław Korbut - Raab Karcher oddz. Oświęcim
15-lecie imprezy było okazją do wspomnień, podsumowań Bożena i Krzysztof Ćwięk - Bricomarche w Libiążu
i podziękowań dla pomysłodawczyni konkursu Małgorzaty Andrzej i Jerzy Kozieł - Firma “JUKO” w Libiążu
Hołowni – instruktor LCK, które złożyli Burmistrz Libiąża Agnieszka i Tomasz Gumkowscy - Firma “BiuroMax” w
Jacek Latko, Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit, Wicestaro- Chrzanowie
sta Powiatu Chrzanowskiego Maria Siuda i Jolanta Kapnik Piotr Ciuła - FHU “CIUŁA” w Libiążu
– Starszy Wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Sebastian Urbański - Restauracja “NATA” w Libiążu
Imprezę uświetnił występ zespołu muzycznego „Kompro- Halina i Marek Palka - Sklep “SPRING” w Libiążu
mis”, ćwiczącego na co dzień w Libiąskim Centrum Kul- Barbara Piwowarczyk - Hurtownia “WEST” w Libiążu
tury.

Trzech Króli w Libiążu

Gminne obchody święta Trzech Króli zorganizowała Parafia pw. Św. Barbary i Chór
Canticum Canticorum przy współpracy z Libiąskim Centrum Kultury. Tegoroczne
święto było szczególne dla parafian ze względu na poświęcenie nowych organów
kościelnych, którego dokonał goszczący w Libiążu z wizytą kanoniczną biskup Jan
Szkodoń. Święto uświetnił koncert organowy, udział chóru Canticum Canticorum
pod przewodnictwem Piotra Ciuły, bożonarodzeniowa szopka na placu przykościelnym, gdzie także można było wspólnie kolędować przy ognisku. Dla uczestników obchodów czekał też poczęstunek w postaci potraw wigilijnych przygotowanych przez
Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Moczydła. Święto Trzech Króli, określane
także terminem „Święta Światła”, podsumował pokaz ogni sztucznych i laserów.

Wielkanocny kiermasz przy LCK
Świąteczne ozdoby, palmy oraz wyroby rękodzieła
artystycznego wykonane przez grupę „Zaczarowane
niteczki” można było podziwiać i kupić w ramach
kiermaszu wielkanocnego zorganizowanego w
niedzielę palmową przez Libiąskim Centrum Kultury.
Z tej okazji rozstrzygnięto też wielkanocny konkurs
plastyczny dla najmłodszych. Za pięknie wykonane
prace w tematyce świątecznej pamiątkowe dyplomy i
nagrody otrzymali: Jan Szkaradek, Katarzyna Norys,
Nataniel Bigaj, Ania Bigaj, Weronika Bębenek,
Patrycja Bogacz, Szymon Szyjka, Mateusz Bogacz, Anita Cudak, Wiktoria Cyganik, Aleksandra Klachacz, Maria Szkaradek,
Dawid Bogacz, Karolina Pęczek, Ania Dunaj, Katarzyna Zelek i Natalia Ptasińska.
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- KURIER LIBIĄSKI WOŚP 2012 w Libiążu

Od wczesnych godzin porannych 8 stycznia 2012 na terenie gminy Libiąż 44 uczniów Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół, a także wolontariusze na koniach ze Szkółki Jeździeckiej
Tęcza Ilony Kosowskiej kwestowało na rzecz jubileuszowego XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku
celem publicznej zbiórki był zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych
dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Miejscowy Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tradycyjnie już zorganizowało
Libiąskie Centrum Kultury, przy wsparciu Zastępu Ratownictwa Medycznego w Libiążu, OSP Libiąż, OSP Pogorzyce i OSP
Chrzanów, którzy wspólnie zaprezentowali widowiskowy pokaz pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego. Można go było
oglądać delektując się smacznym żurkiem przygotowanym przez libiąskich strażaków. O muzyczną stronę imprezy zadbały
zespoły muzyczne „Kompromis”, „El – Machina” i „Kings of Unity”, a także soliści z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z
Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu: Karolina Olszewska, Zuzanna Stasiowska oraz Dominika Kutka. Dużym powodzeniem
cieszyły się okolicznościowe gadżety WOŚP, które wylicytowali Barbara i Piotr Poznańscy, Krzysztof Bartosiński, Ewelina Pałka, Alina Bańkowska i Paweł Siuda. Udany finał libiąskiej imprezy WOŚP w LCK podsumowano tradycyjnym światełkiem do
nieba, na które złożyły się pokaz fajerwerków, zimne ognie, indywidualnie palone świeczki, zapalniczki i asysta sygnałów świetlnych wozów bojowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu. Tegoroczny dar serca mieszkańców
gminy Libiąż podczas XX Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy wyniósł ponad 18.600 tys. zł.
Indywidualnie najefektywniejszą wolontariuszką
okazała się Klaudia Bębenek z Gimnazjum nr 1,
która kwestując już od godziny 630 zebrała kwotę
prawie 2500 zł!
Imprezę wsparli ponadto Sklep „Spring” w Libiążu,
Cukiernia „Ptyś” w Chełmku, Firma Transportowa
Adam Norys z Żarek i Cukiernia „Nata” w Libiążu.

Śmiechosteron w LCK
Wszędzie, gdziekolwiek się pojawiają, zdobywają rzesze
fanów i nie inaczej było w Libiążu. Jeden z czołowych
kabaretów polskiej sceny rozrywkowej gościł 12 lutego
2012 r. w Libiąskim Centrum Kultury.
Kabaret Skeczów Męczących zgromadził na sali widowiskowej LCK pełną widownie, której zafundował prawdziwą „śmiechoterapię”. Nie zabrakło najbardziej kojarzonego z tą grupą ochroniarza „Śruby” i „Kłaka”, a także parodii piłkarskiej reprezentacji Polski i Euro 2012 z kultowym już hymnem imprezy proponowanym przez tą formację kabaretową, czyli
przyśpiewki „Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało”…
Libiąska publiczność miała możliwość śmiać się z premierowych skeczy, a także licznych parodii, piosenek i gagów. Po występie członkowie kabaretu chętnie pozowali do wspólnych zdjęć z widzami, którym udzielili pamiątkowych autografów.

Prozą i wierszem

Wiersze m.in. Szymborskiej,
Gałczyńskiego i ks. Twardowskiego, a także fragmenty lektur
szkolnych i nie tylko recytowali
uczestnicy etapu miejsko - gminnego POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH l GIMNAZJALNYCH. Konkurs odbył się 14 marca w Libiąskim Centrum Kultury, a wystartowało w nim 26 uczniów, wyłonionych w eliminacjach wewnątrzszkolnych. Uczniów oceniała Komisja w składzie: Małgorzata Wrześniewska - nauczyciel Młodzieżowego
Domu Kultury w Trzebini, Aneta Gwóźdź - Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Libiążu, Ewelina Pałka - nauczyciel j.
polskiego z Zespołu Szkół w Libiążu. W kategorii szkół podstawowych najwyżej oceniono Martę Kurek i Jakuba Klocka (ZSP
Gromiec), Agnieszkę Kazienko (SP nr 2) oraz Olgę Matysik (SP
nr 3). Wśród gimnazjalistów najlepsi byli Zofia Owsiak i Anna
Buchała (KSW), a także Ewa Matyaszek i Dominika Główczak
(Gimnazjum nr 1). Wszyscy wymienieni reprezentować będą
gminę Libiąż w etapie finałoym konkursu.
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„Żareckie pejzaże”

Zespół Szkół w Żarkach przy współpracy z miejscowym
Domem Kultury zorganizowały konkurs fotograficzny,
którego tematyka dotyczyła wykonania zdjęć na terenie sołectwa. Konkursowe prace oceniało jury w składzie Anna
Rybak i Rafał Sikora, które zdecydowało przyznać 1 nagrodę Natalii Kulig. Drugie miejsce zajęła Martyna Rosa, a
trzecie Katarzyna Gucik. Nagrody dla najlepszych ufundowało Libiąskie Centrum Kultury, a wszystkie konkursowe
zdjęcia były eksponowane w żareckim Domu Kultury.



- WIEŚCI SZKOLNE Po angielsku w PS nr 2

W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Libiążu trwa realizacja 3 projektów: „Angielski dla Malucha”, „Zabawnie z PROTI”, i z „Z Angielskim do szkoły”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze Środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektów jest podniesienie umiejętności językowych u dzieci w zakresie języka angielskiego poprzez realizację zajęć
metodą PROTI.
W czasie trwania projektu dzieci poznały pierwsze angielskie
zwroty, takie jak: przedstawianie się, przywitanie się z kolegami i koleżankami, omawiany był temat zabawek. Dzieci
poznały nazwy i utrwalały je w
różnych zabawach, poznawały
kolory, owoce i warzywa. W
trakcie zajęć śpiewały piosenki i krótkie rymowanki, wykonywały
również prace plastyczne związane z tematyką jesienną i świąteczną. Poznawały słówka z działów tematycznych: „Moje ulubione zabawki”, „Podstawowe czynności na zajęciach”, „Święta i choinka”,
„Zima i jej atrybuty”. Dzieci chętnie biorą udział w zabawach, które
stymulują je do nauki języka angielskiego. Na tym etapie nauki dzieci nie tylko bez problemu reagują na polecenia i wskazują nazwane
przedmioty czy obrazki, ale wykorzystują wiedzę w sposób czynny,
czyli nazywają rzeczy, ludzi i zjawiska. Każde dziecko otrzymało materiały dydaktyczne i plastyczne odpowiednie do programu nauczania
metodą PROTI, co wpływa dodatkowo na atrakcyjność zajęć i podnosi ich efektywność. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach.

Duży sukces
małej Julii

Przedszkole Samorządowe nr 1 rozwija inwencję twórczą dzieci,
dzięki czemu z sukcesami uczestniczą w różnorodnych konkursach
i plenerach malarskich.
W ramach obchodów XI Dnia Papieskiego 5 i 6- latki wzięły udział
w ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Jan Paweł II w oczach
dziecka”. Na konkurs nadesłano 1650 prac z całej Polski. Wielkim
osiągnięciem było zdobycie III miejsca w kategorii dzieci przedszkolnych przez Juliannę Grochal. Dziewczynka odebrała nagrodę z
rąk Burmistrza Libiąża Jacka Latko.

Przedszkolaki już mówią wyraźniej

W Przedszkolu Samorządowym w Żarkach minął półmetek w realizacji unijnego projektu Bajkowy elementarz rozwoju mowy, który
zapewnia zaplanowaną i systematyczną pomoc logopedyczną dla
dzieci. Celem projektu jest usprawnianie i stymulowanie mowy u najmłodszych oraz przygotowanie rodziców i nauczycieli do podnoszenia efektywności wymowy dzieci. Od września ub. roku trwały warsztaty, szkolenia i porady logopedyczne dla nauczycieli i rodziców.
Pomoc w ramach tego projektu jest realizowana w formach indywidualnej terapii dla 30 dzieci i logorytmiki dla wszystkich 100 przedszkolaków. Efektem zajęć są postępy w mowie u wszystkich z dzieci, z
prawidłowym wymawianiem
przez nie głosek; sz, cz, c, s,
dz ,z ,w i f.. Kolejnym etapem
działań jest ich utrwalenie.
Ulubionymi zajęciami dzieci
jest logorytmika wspomagająca rozwój mowy poprzez
zabawę. Dzięki nim dzieci
usprawniają narządy artykulacyjne, kształciły umiejętność prawidłowego operowania głosem i oddechem oraz podstawowe umiejętności słowno-rytmiczne, wzbogacające
słownictwo i mowę czynną. W ramach projektu powstał wyposażony
w pomoce dydaktyczne wartości 2 tys. zł. „Kącik logopedyczny”.

Walentynki po angielsku

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Żarkach
wzięli udział 8 lutego w Walentynkowym Konkursie Piosenki w
Języku Obcym pt. „Love songs”, przygotowanym przez nauczycieli
Jolantę Adryan, Jakuba Kosowskiego, Annę Rybak i Jadwigę
Szumniak - Zdonek. Konkurs został zorganizowany w celu promocji
kultury języka angielskiego. Zwycięzców wyłoniło profesjonalne
jury w składzie Marta Pędziwiatr, Anna Rybak oraz Marzena Zakuła,
które brało pod uwagę poprawność językową, walory wokalne, a
także ogólne wrażenie artystyczne. Najwyżej oceniono uczennicę
gimnazjum Aleksandrę Pławecką, przed Magdaleną Zaczyk ze szkoły
podstawowej, a trzecie miejsce zajęli wspólnie Albert Bizoń, Kornel
Łowiec i Korneliusz Siuda (gimnazjaliści).

Szkolne wieści z Gromca

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu przystąpił do akcji WARTO
BYĆ DOBRYM organizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjazna
Szkoła”. Celami akcji jest wyzwolenie w młodych ludziach mody
na dobro, oraz świadomości, że warto być dobrym, a tym dobrem
można zarażać innych nawet starszych, ukazanie wolontariatu, jako
wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji, docenienie
odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiego
człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata. Realizacji
6 latek „Kubusia Puchatka”
przedsięwzięcia w szkole patronuje Samorząd Uczniowski. Nagrodą
Przedszkole Samorządowe nr 4 obchodziło 21 marca br. 6 rocznigłówną jest rower marki KROSS, o wartości ok. 1000 zł, ufundowany
cę nadania imienia – „Kubuś Puchatek”. Z tej okazji społeczność
przez Organizatora. Będzie on wyłoniony spośród 54 uczniów
przedszkola spotkała się na urodzinowym poranku m.in. z zastępcą
biorących udział w tym konkursie.
Burmistrza Libiąża Panem Jarosławem Łabęckim, Dyrektorem MiejZSP Gromiec, w ramach wystawy zatytułowanej
skiego Zespołu Administracyjnego Panią Dorotą Fudal oraz libiąskim
„Historia szkół na kartach kronik”, wziął
Kołem Pszczelarskim. Dzieci
udział w konkursie „Na najpiękniejszą kronikę
obejrzały przedstawienie maszkolną” zorganizowanym przez Muzeum w
gika i iluzjonisty, recytować
Chrzanowie
oraz Szkołę Podstawowej w
wiersze oraz śpiewać piosenki.
Luszowicach Do konkursu zgłosiło się 25 szkół
Pszczelarze opowiedzieli najz powiatu chrzanowskiego, a kryteriami oceny
młodszym o pszczołach i miobyła ciągłość i oryginalność prowadzenia zapisu w
dzie. Na dzieci czekały liczne
kronice, różnorodność i interesujące ujęcie odnotowywanych wydarzeń
niespodzianki m.in.: torcik,
z życia szkoły, treść i formę zapisu charakterystyczną dla danej kroniki
degustacja miodu z waflami,
oraz jej niewątpliwe walory estetyczne. Dyrektor ZSP Gromiec Hubert
ciasteczka, soczki oraz upoSzumniak, odpowiadając na apel organizatorów, udostępnił na niniejszą
minki
wystawę najstarszą kronikę spisaną przez nauczyciela szkoły w Gromcu
- Wszystkie nasze placówki są gotowe do przyjęcia sześciolatków, dlatego p. Michała Miodońskiego oraz jedną z najnowszych
rodzice mogą bez najmniejszych obaw zapisywać swoje pociechy do Szkół kronik opracowywaną komputerowo przez nauczycielkę
Renatę Malicką. To właśnie kroniki gromieckiej szkoły
Podstawowych naszej gminy – informuje Wiceburmistrz Jarosław Łabęcki.
zostały nagrodzone zaszczytną I nagrodą.
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- WIEŚCI SZKOLNE Osiągnięcia uczniów „trójki”

W Szkole Podstawowej nr 3 dobra współpraca nauczycieli z rodzicami, którzy wspólnie o dbają o właściwy rozwój dziecka, zapobiega trudnościom w nauce i pozwala rozwijać zdolności. W efekcie
tej współpracy uczniowie zdobywają wysokie lokaty w konkursach
przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Są też dobrze przygotowani do tego, aby sprostać wymaganiom gimnazjum. W ostatnich
trzech szkoła ma 17 laureatów w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz wiele osiągnięć na szczeblu rejonu, powiatu
i gminy. Szkoła w dalszym ciągu nie ma sobie równych w „Grach
i Zabawach – Konkurs Pięciu Milionów” z udziałem uczniów klas
II-V. Uczniowie „trójki” liczą się w sztafetowych i indywidualnych
biegach przełajowych, czwórboju lekkoatletycznym oraz piłce nożnej chłopców. Od 2009 roku Burmistrz Libiąża przyznał absolwentom SP nr 3 12 stypendiów. Wśród nauczycieli w ostatnich latach:
7 otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej, 5 Medal Srebrny
za Długoletnią Służbę, a 9 Nagrodę Burmistrza. Także obecny rok
szkolny jest czasem sukcesów uczniów
w najbardziej prestiżowych konkursach Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Uczennica V klasy Wiktoria Matysik
(na zdjęciu) zdobyła zaszczytny tytuł
laureata Małopolskiego Konkursu
Humanistycznego z wysoką lokatą na
5 miejscu w województwie. Tym samym już zapewniła sobie miejsce nauki
w każdym wybranym gimnazjum oraz
nie będzie pisała sprawdzianu po klasie
VI. Opiekunem naukowym Wiktorii
jest pani Bożena Poznańska. W tym
konkursie jeszcze 4 uczniów zdobyło
tytuł finalisty: Weronika Wawrzuta, Anita Cudak, Kamil Berny
oraz Sebastian Budek – uczniowie pani Renaty Sroczyńskiej. W tematycznym konkursie „O wolność Rzeczypospolitej. Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski – żołnierze wolności” dla uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego Antoni
Jagoda i Bartosz Kulak także zakwalifikowali się do ścisłego finału
konkursu.

Międzynarodowe doświadczenia ZS Libiąż

Zespół Szkół w Libiążu otrzymał grant w wysokości 20 000
euro na udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym,
realizowanym w latach 2011-2013. Szkoły partnerskie pochodzą
z Turcji, Portugalii, Włoch, Słowacji oraz Hiszpanii.
- Zadaniem uczniów biorących udział w projekcie jest zaznajomienie
się z Europejską Konwencją Praw Człowieka, wybranie kilku
zagadnień prawnych, przeanalizowanie ich przestrzegania
w poszczególnych krajach oraz nakręcenie filmu mającego
zwrócić uwagę opinii publicznej na ten temat. Film będzie wysłany
na festiwal filmowy. Projekt odbywa się w języku angielskim – mówi
Wanda Jarczyk, koordynator projektu. Do chwili obecnej odbyły się
dwa z zaplanowanych sześciu międzynarodowych spotkań. Pierwsza
wizyta projektowa programu odbyła się w Turcji w Sanliurfie w
października 2011 roku. Zespół Szkół w Libiążu reprezentowała
Bogumiła Buchała - dyrektor ZS w Libiążu oraz koordynator
projektu Wanda Jarczyk. Drugie spotkanie miało miejsce w lutym
2012 r. na Sycylii w miejscowości Sant’ Agata. Wzięli w nim udział
nauczyciele jak i uczniowie z wszystkich szkół partnerskich. Ogółem
40 uczniów i pedagogów. Podczas spotkania uczniowie brali udział w
warsztatach filmowych oraz pracowali nad Konwencją Praw Dziecka
w międzynarodowym gronie swych rówieśników. Kolejne wymiany
międzynarodowe odbędą się w Hiszpanii (już w maju), na Słowacji
oraz w Portugalii. W wszystkich spotkaniach wezmą udział uczniowie
i nauczyciele Zespołu Szkół. Podsumowanie projektu nastąpi w
Libiążu w czerwcu 2013 roku. Przyjadą wówczas do naszego miasta
uczniowie i nauczyciele z pięciu zagranicznych szkół by wspólnie
pracować, a także poznać nasze miasto oraz region.
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Sukcesy uczniów Zespołu Szkolno –
Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi

Uczniowie gimnazjum:
Mateusz Hurbol 1B – kwalifikacja do etapu wojewódzkiego „Losy
żołnierza…”, udział w rejonowych Konkursach Biologicznym i
Cemicznym
Kinga Sraga 2B – laureatka w wojewódzkim konkursie plastycznym
„Boże Narodzenie – Tradycje i Współczesność
Katarzyna Kura 2B – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „Światło i cień”
Jakub Bochenek, Jakub Kita, Kacper Policht 1B– II miejsce w
gminie w Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Jakub Bochenek 1B– II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki
Świątecznej w Języku Angielskim
Joanna Romańska 2B – II miejsce w rejonowej „Olimpiadzie
Zdrowego Stylu Życia PCK”
Reprezentacja szkoły chłopcy – II miejsce w Gimnazjadzie
Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców na szczeblu powiatu
Reprezentacja szkoły chłopcy – III miejsce w powiatowych
zawodach Mini Piłki Koszykowej
Szkoła Podstawowa:
Patryk Plewka 5b – II miejsce w Szkolnych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej – etap wojewódzki
Chłopcy rocznik 2000 – I miejsce w Międzynarodowym Turnieju
Piłki Ręcznej „CABAN CUP” 2012
Reprezentacja szkoły chłopcy (IV – VI) – II miejsce w rejonach w
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Mini Piłkę Siatkową
Reprezentacja szkoły chłopcy (IV – VI) – II miejsce w Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Koszykowej chłopców na szczeblu
powiatu
Wiktoria Śreniawska 5b i Mateusz Węgorek 4b – finalistka w
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – biegi przełajowe – etap wojewódzki
Karol Latko – IV miejsce, Wiktoria Świerkosz, Julia Świadek i
Oliwia Biała VI miejsce, Karolina Urbańczyk– VII miejsce, Kacper
Staszczyk – VIII w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „OLIMPUSEK”
(wszyscy kl. 1a)
Karolina Urbańczyk 1a –, II miejsce w konkursie plastycznym na
ozdobę świąteczną i kartkę świąteczną
Mateusz Hajda 1c – III miejsce w konkursie plastycznym na ozdobę
świąteczną i kartkę świąteczna, kwalifikacja do etapu powiatowego
Konkursu Pięknego Czytania
Natalia Sałaszewska i Sebastian Głownia z 1B – wyróżnienie w
gminnym etapie Konkursu Pięknego Czytania – kwalifikacja do etapu
powiatowego
Julita Ochran, Aleksandra Brzęczek, Natalia Nowak (Klasa 3b)
- Konkursu Pięknego Czytania – kwalifikacja do etapu powiatowego
Julia Klajdzińska 3a i Daria Nowak 4b – wyróżnienie z nagrodą
w Wojewódzkim Konkursie „Dom i Ogród Moich Marzeń”
organizowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów,
Stowarzyszenie Budowniczych i Mieszkań oraz Stowarzyszenie
Architektów Polskich O. Kraków.
Katarzyna Bochenek 5a Aleksandra Świątek 5b – wyróżnienie w
Konkursie MOKSiR – Wielkanocna Kartka Świąteczna
Sandra Gregorasz 4b – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Kolenda w kolorach”

11

- KURIER LIBIĄSKI Ferie 2012

Ciekawie, pożytecznie, twórczo, rekreacyjnie i wesoło spędzili ferie najmłodsi,
którzy skorzystali z oferty Libiąskiego
Centrum Kultury. Na bogaty program
atrakcji złożyły się warsztaty, zajęcia
plastyczne, interesujące wyjazdy, turnieje sportowe, gry, zabawy, quizy, przestawienia teatralne i projekcje filmów animowanych. W Libiążu pierwszego dnia
zimowego wypoczynku dzieci gościły
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
Libiąż Wielki, gdzie miejscowi strażacy opowiedzieli o swojej pracy i zademonstrowali sprzęt pożarniczy. Dzięki
uprzejmości Libiąskiej Grupy Ratownictwa Medycznego najmłodsi mieli
okazję nauczyć się udzielania pierwszej
pomocy oraz uczestniczyć w pokazowej
akcji ratowniczej. Na zajęciach plastycznych powstały walentynkowe laurki i
serduszka, a także domki z kartonu. Odbyły się turnieje gier stolikowych, pingponga, piłkarzyków stołowych, a także
gry i zabawy na śniegu. Tradycyjnie
podczas karnawału nie mogło zabraknąć
balu, na który dzieci przebrały się w postacie z bajek, komiksów, filmów animowanych, a nawet gier komputerowych.
Ciekawostką były zajęcia brazylijskiej
sztuki walki z elementami tańca. Trening
pozwolił dzieciom na poznanie podstaw
tej dyscypliny, a także nauczył kilku elementów gimnastycznych. Wiele atrakcji
czekało podczas wycieczek. W Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie
uczestnicy odwiedzili strzelnicę, gdzie
otrzymali na pamiątkę łuski po nabojach
i tarcze strzelnicze, poznali zakres obowiązków policjantów na poszczególnych
stanowiskach pracy, zwiedzili areszt,
wysłuchali ciekawej prelekcji na temat
bezpieczeństwa i uczestniczyli w quizie
z nagrodami. W Bielsku – Białej w Studiu Filmów Rysunkowych obserwowali
kolejne etapy powstawania bajek, a w
Centrum Wspinaczkowym „Totem” mogli powspinać się na sztucznej ściance.
Wycieczka do Wadowic była okazją do
jazdy na łyżwach na plenerowym lodowisku i obejrzenia trójwymiarowego
seansu filmowego „Kot w Butach”. Zi-

mową atrakcją był kulig leśnymi
drogami zakończony ogniskiem z
kiełbaskami. Spektakl „Jaś i Małgosia” był celem wycieczki do
Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. W Żarkach dzieciom podczas
zimowego wypoczynku towarzyszyły gry i zabawy ruchowe na
śniegu połączone z nieodzownym
lepieniem bałwanów. Zorganizowano turnieje mini hokeja, tenisa stołowego, piłkarzyków, szachowy oraz gry w gumę, a także
konkursy śpiewania, rymowania
i kalambury. Odbyła się również
zabawa karnawałowa, nauka tańca w stylach „walca angielskiego”
i „rock’n’roll’a”. W ramach zajęć
plastycznych powstały ozdoby
walentynkowe, rysunki o tematyce zimowej, rzeźby z masy solnej.
Dzieci odwiedziło również kino
objazdowe. W Gromcu najmłodsi
również mieli okazję oglądać bajki
na dużym ekranie. Karnawałowe
maski, kwiaty z bibuły, ozdoby
filcowe, karmniki dla ptaków powstały na tamtejszych zajęciach
plastycznych. Podczas zajęć plenerowych dzieciaki wykonały budowle na śniegu oraz uczestniczyły
w konkursach i zabawach. Odbył
się także turniej gier planszowych.
Zajęcia w świetlicy w Kosówkach
zaczęły się od przygotowania masek karnawałowych i dekoracji na
bal, który upłynął pod znakiem
konkursów i walentynkowych zabaw na wesoło. Tamtejsze dzieci
odwiedził policjant, który opowiedział o
bezpiecznych zachowaniach na śniegu.
Owocem zajęć plastycznych były rysunki w tematyce „bezpiecznych ferii”,
pomalowane odlewy gipsowe i rzeźby
śnieżnie. Zorganizowano także komputerowy kurs szybkiego pisania na klawiaturze, mini teatrzyk, turnieje tenisa
stołowego, gier planszowych i piłkarzyków. Na zakończenie ferii w Kosówkach
odbył się konkurs karaoke i dyskoteka.
– Przeglądałem oferty zajęć na ferie oko-

licznych miejscowości i moim zdaniem
tylko Libiąskie Centrum Kultury stanęło na wysokości zadania pod względem
atrakcyjności i różnorodności podczas
organizacji czasu wolnego dla najmłodszych mieszkańców Libiąża– skwitował
jeden z rodziców. Okazało się jednak, iż
nie tylko dzieciaki z Gminy Libiąż skorzystały z programowych atrakcji, gdyż
na zajęcia rodzice dowozili również
dzieci z Chrzanowa oraz Chełmka.

Tegoroczne ferie zimowe w libiąskich bibliotekach upłynęły pod hasłem zabaw plastycznych i literackich oraz spotkań z filmem. W Bibliotece
Głównej oraz Filii w Gromcu najmłodsi czytelnicy brali udział w zajęciach, gdzie wspólnie malowano, wykonywano ciekawe prace plastyczne,
grano w gry planszowe, rozwiązywano zagadki i krzyżówki literackie.Do młodzieży skierowany
był program „Ferii z filmem”, gdzie podczas trzech seansów filmowych wyświetlano filmy ze
zbiorów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Były to: fabularny film niemiecki poruszający problem
dyskryminacji i niepełnosprawności pt. „Krokodyle z przedmieścia”, „Siła silniejsza od przemocy”
– seria prezentacji najważniejszych ruchów społecznych XX wieku wykorzystujących w walce z
przemocą, totalitaryzmem, rasizmem pokojowe sposoby sprzeciwu w Indiach, Nashville, Chile,
RPA, Danii i Polsce oraz piętnujący komercjalizacyjny styl życia film dokumentalny „Opowieść o
rzeczach”.
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- SPORT Bogata działalność libiąskiej Szkoły Piłkarskiej

Treningi, zgrupowania, turnieje, sukcesy organizacyjne i sportowe.
Tak w skrócie można opisać działalność Szkoły Piłkarskiej „Górnik” Libiąż. W zorganizowanym w lutym II Halowym Turnieju
„AMAGO CUP” w libiąskiej hali sportowej gospodarze wystawili
2 drużyny, a ogółem do rywalizacji przystąpiło 8 ekip. W turnieju tryumfowali młodzi piłkarze Ruchu Chorzów, którzy rzutami
karnymi pokonali Krakusa Nowa Huta. Drużyna Górnika Libiąż
I nie miała szczęścia zarówno w meczu półfinałowym, jak i spotkaniu o 3 miejsce, które to przegrała rzutami karnymi. Drużyna
Górnika Libiąża II dzielnie walczyła w fazie zasadniczej turnieju,
ale ostatecznie nie udało jej się wyjść z grupy. Pocieszeniem dla
naszych zawodników był indywidualny tytuł „króla dryblingu” dla
Szymona Miziołka.
Szkoła Piłkarska „Górnik” Libiąż bierze udział w ogól- Podczas imprezy odbył się finał akcji „Poda(ru)j piłkę”, podczas
nopolskiej akcji „Szkółki Piłkarskie NIVEA”, dzięki któ- którego podziękowano wszystkim fundatorom piłek dla wychorej 100 klubów sportowych z największą liczbą głosów wanków SP „Górnik” Libiąż. Od września 2011 r. udało się zeotrzyma najwyższej klasy program treningowy oraz sprzęt brać 91 piłek, a celem jest liczba 100 futbolówek. Podczas tursportowy, a najlepsze mają szanse pojechać na obozy nieju miała też miejsce miła uroczystość wręczenia podziękowań
szkoleniowe do Akademii Piłkarskiej Ajaxu Amsterdam! osobom wspierającym działalność Szkoły Piłkarskiej od początku
Głosy na Szkołę Piłkarską „Górnik” Libiąż można odda- jej istnienia. I tak koszulkę oraz szalik „Górnika Libiąż” otrzywać na stronie internetowej http://www.szkolkinivea.pl mał Burmistrz Libiążą Jacek Latko, natomiast okazjonalny grawer
Prezes Firmy Amago - Marek Wiącek (w jego imieniu wyrónienie
odebrał Dyrektor firmy - Piotr Klupa). Działalność Szkoły w ostatnim roku podsumowało Walne Zgromadzenie Członków Klubu, które odbyło się 16 marca br. w Libiąskim Centrum Kultury. Dla wszystkich wspierających działalność SP „Górnik” Libiąż
zorganizowano też bal karnawałowy w restauracji „Nata”.

Sukces minisiatkarek

I i II miejsce w gronie 15 zespołów zajęły libiąskie zawodniczki w styczniowym Turnieju
Mini Siatkówki Dziewcząt w Tychach. Zwyciężyła drużyna w składzie Gabriela Głąb,
Wiktoria Śreniawska, Paulina Frosik i Aleksandra Świątek. Drugie miejsce przypadło
Dalii Syrokosz, Weronice Krajnik oraz Annie
Dunaj. Podopieczne trener Moniki Gacek dobrze spisały się również w rejonowym turnieju
mini piłki siatkowej Kinder+Sport, który 10
marca 2012 r. odbył się w Liszkach. W turnieju uczestniczyło 14 drużyn m.in. z Krakowa,
Liszek, Myślenic i Chrzanowa. Najlepsze dwa
Libiążanki bez problemów wygrały rozgrywki
grupowe i awansowały do ścisłego finału. Tam
pokonały 3 zespoły, ulegając jedynie drużynom z Krakowa i Myślenic. Ostatecznie zajęły 3 miejsce. Tym samym libiąskie siatkarki
awansowały do ścisłego finału Kinder+Sport.
Zespół wystąpił w składzie: Wiktoria Śreniawska, Paulina Frosik i Aleksandra Świątek.

Ruszyła runda wiosenna
Po zimowej przerwie wznowili rozgrywki piłkarze ligowi klubów naszej
gminy. Na półmetku rozgrywek w najgorszej sytuacji znajdowała się występująca w III lidze GKS Janina Libiąż, która rundę jesienną zakończyła
tuż nad strefa spadkową. Miejsce w środku tabeli zajmowali z kolei piłkarze
Nadwiślanina Gromiec występujący w wadowickiej okręgówce. Z wyraźnymi szansami na awans w czołówce tabeli w środku sezonu legitymowali
się piłkarze LKS Żarki. Rundę jesienną wszystkie nasze zespoły rozpoczęły
przyzwoicie.
Już trzy kolejki rundy rewanżowej mają za sobą piłkarze GKS „Janina”.
Podopieczni Antoniego Gawronka zdobyli w nich pięć punktów za dwa bezbramkowe remisy u siebie z Wierną Małogoszcz i Limanovia Limanowa,
a także wyjazdowe zwycięstwo z Lubaniem Maniowy, po trafieniu z rzutu
wolnego Łukasza Ząbka.
Piłkarze Nadwiślanina Gromiec na inauguracje rundy ulegli 1:4 drużynie
CDO Izdebnik (bramka M. Pactwa), a następnie zremisowali na wyjeździe z
Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska (gole strzelili Jaśko i Zejma).
LKS Żarki pierwszy ligowy mecz w tym roku rozegrał 1 kwietnia na własnym
boisku ze Startem Kamień. Podopieczni Stanisława Dwornika pokonali przeciwników 3:0 bo bramkach Gregorczyka, Likusa i Kurzaka, czym zmniejszyli stratę do literującej rozgrywkom Dulowej do zaledwie 3 punktów.

LKS Żarki w rundzie wiosennej 2012
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- KURIER LIBIĄSKI Angielski w bibliotece

Już ponad 30 dzieci w wieku 6-12 lat bierze udział w bezpłatnym komputerowym kursie
języka angielskiego FunEnglish.pl. odbywającym się w placówkach Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Libiążu.
Kurs łączy zabawę i naukę z używaniem komputera. FunEnglish to połączenie najnowszych
technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z ponad 60 gier edukacyjnych, setek
filmów, piosenek, „foto-lekcji” i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Dzieci przeżywają
tutaj przygody wraz z bohaterami gier i filmów i uczą się bezpośrednio od native speakerów.
Kurs jest oparty o metodę immersion, polegającą na zanurzeniu w języku angielskim. FunEnglish.pl tworzy sytuacje komunikacyjne i sprawia,
że dzieci mówią i myślą w języku angielskim. Dzięki temu postępy w nauce są znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach nauczania.
Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. Zarówno biblioteka, jak i dzieci
uczestniczące w kursie, będą mogły także uczestniczyć w specjalnych konkursach organizowanych przez FunEnglish.pl i Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.Dzieci, które chciałyby jeszcze skorzystać z możliwości udziału
w kursie prosimy o kontakt z Czytelnią MBP: tel. 32 627 75 77, mbp.libiaz@interia.pl

Dzień Kobiet

Tradycyjnie z okazji 8 marca atrakcyjne wydarzenia kulturalne przygotowało dla Pań Libiąskie Centrum Kultury. W Libiążu zorganizowano koncert zespołu muzycznego „Dejavu” w repertuarze piosenek „O Kobietach i
dla Kobiet” z humorystycznymi akcentami dotyczącymi mężczyzn. Odbył się wernisaż wystawy autorstwa Pań
Bogusławy Jachimczyk, Ewy Pieczary, Janiny Namysłowskiej, Beaty Marchewki, Zdzisławy Bigaj, Lucyny Brusik, Heleny Czarneckiej, Izabeli Szyjki, Danuty Jarosz, Ewy Gruszki, Anny Sroki i Doroty Dereszowskiej z sekcji „Zaczarowane niteczki”. Grupa działa w strukturach Libiąskim Centrum Kultury i tworzy w
technikach szydełkowania, haftowania, decoupage’u. Na zajęciach Panie wymieniają się pomysłami, wzorami
i doświadczeniami, a wykonane podczas zajęć prace prezentowane są na licznych wystawach. Wystawę można
oglądać w galerii LCK do końca marca br.
Wszystkie uczestniczące Panie miały okazje podkreślić swoją urodę na stoiskach kosmetycznych firm Oriflame
Krystyny i Andrzeja Kawałek, „Świat paznokci i rzęs” i „Mary Kay”.
W Żarkach impreza z okazji Dnia Kobiet również przebiegła w wesołej atmosferze. Z okolicznościowym repertuarem wystąpiły zespoły śpiewacze „Macierzanki” „Wrzos” i „Zorza”. Piosenki dla Pań przygotowali również „Sami swoi” - Panowie z zespołu „Wrzos”. O Kobietach zaśpiewał
też zespół „Cameleon”. Odbyły się również zabawne konkursy dla par. Jednym z
nich było stworzenie przy pomocy kolorowych rolek papieru wymyślnej kreacji
dla Pań. Poczęstunek Paniom podawali przebrani w czepki i fartuszki Panowie
na czele z Sołtysem Bogusławem Gucikiem. Panie korzystały również z porad
fryzjerskich „Studia Fryzur” z Chrzanowa. Sponsorami imprezy były firmy „Sąsiad” i Avon, które dla Kobiet ufundowały atrakcyjne nagrody. Równie dobrze
bawiły się Panie w świetlicy w Kosówkach, gdzie czekały m.in. wymyślne konkursy z nagrodami i poczęstunek. Obchody święta pań zorganizowały równiez
stowarzyszenia i organizacje społeczne z terenu gminy Libiąż, często prezentując
zaproszonym gościom swój artystyczny dorobek.
Dzień Kobiet Stowarzyszenia „Nie bądź sam w Żarkach”.
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Libiążanin wydał płytę
„Timshel” nosi nazwę płyta libiąskiego artysty
Krzysztofa Bigaja. Tytuł z języka hebrajskiego
oznacza słowo „możesz”, a idea albumu została
zaczerpnięta z powieści John’a Steinbeck’a pt.
„Na wschód od Edenu”.
- Słowo „Możesz” daje prawo wyboru. Kto wie,
czy to nie najważniejsze słowo na świecie. Mówi
ono, że droga jest otwarta. Przenosi odpowiedzialność na człowieka – argumentuje Krzysztof
Bigaj.
Jest to płyta autorska, profesjonalnie nagrana
i wydana. Wśród jedenastu piosenek słuchacz
znajdzie tu m.in. takie tytuły: „Zakochaj mnie”,
„Wstyd”, „Pasterz”, „Kain”, „Intymnie”…
Aranżerem i producentem muzycznym jest krakowski artysta, Adam Prucnal, znany m.in. z zespołu BRAThANKI.
- Dla mnie jest to zwieńczenie dotychczasowych poszukiwań artystycznych oraz otwarcie się na
nowe brzmienia i styl śpiewania. Płyta porusza temat relacji człowieka z Bogiem, która jest bardzo dynamiczna. Człowiek jest tu tym, który ucieka, buntuje się, nie wierzy w miłość, która nieustannie go poszukuje. Za względu na treść oraz nowoczesne, elektroniczne aranżacje, album ten
powinien spodobać się szczególnie młodzieży.
Utworów z płyty „Timshel” w wykonaniu autora będzie można posłuchać 1 maja w ramach koncertu z okazji rocznicy obchodów Beatyfikacji Jana Pawła II w Libiąskim Centrum Kultury.
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Projekt „Rozwój aktywnych form integracji
w Gminie Libiąż” współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

PUNKT AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ ZAPRASZA
WSZYSTKICH CHĘTNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY LIBIĄŻ
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROPONOWANYCH ZAJĘCIACH
Zajęcia cykliczne w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w 2012 r.
 „Badacze Świata” – dla rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (zaj. plastyczno- techniczne),
 „Bajkowy poniedziałek” – projekcja bajek dla dzieci,
 „Pogotowie lekcyjne” – bezpłatne korepetycje z języka polskiego, j. angielskiego, matematyki – zajęcia wyrównawcze
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 Zabawy z językiem włoskim,
 Zajęcia ruchowe dla seniorów,
 Spotkania tematyczne dla mieszkańców gminy Libiąż ze
specjalistami,
Planowane zajęcia w Punkcie Aktywności Obywatelskiej
w 2012 roku
 Spotkania tematyczne, ze specjalistami, z zakresu dietetyki
„Prawidłowe odżywianie ludzi zdrowych”, z obszaru tradycji, kultury Libiąża,
 Rękodzieło artystyczne – zaj. dla osób dorosłych z wykorzystaniem różnych technik artystycznych ( podstawy
szydełkowania, frywolitki, sutasz, itp.)
 Zajęcia komputerowe dla seniorów,
 Klub spacerowicza – spacery po okolicy z przewodnikiem,
Ponadto w Punkcie Aktywności Obywatelskiej można
bezpłatnie korzystać z Internetu i kącika zabaw dla dzieci.
Godziny otwarcia Punktu Aktywności Obywatelskiej:
Poniedziałek: 8.00-19.00
Wtorek: 8.00 – 19.00
Środa: 8.00 – 19.00
Czwartek: 8.00 – 19.00
Piątek: 8.00 – 18.00

NATA

RESTAURACJA
POKOJE GOŚCINNE
CUKIERNIA

wesela, przyjęcia, catering
Libiąż, ul. 1 Maja 13 B
tel. 32 627 72 28, 32 627 46 22

www.nata-libiaz.pl
e-mail: nata-libiaz@wp.pl

człowiek – najlepsza inwestycja

Chcesz zdobyć bransoletkę APART za 1 zł?
Zadzwoń!!
Dyrektor Oriflame
Krystyna i Andrzej Kawałek
tel. 501 259 376
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salony meblowe

...a teraz przyjdź do nas a zobaczysz więcej

Chrzanów ul. Oświęcimska 90d,b tel. 32 6230086
Chełmek ul. Krakowska 24 tel. 33 8461083
Trzebinia ul. Kościuszki 45 tel. 32 7534965
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