Libiąskie Centrum Kultury
Program imprez wrzesień`2017
01 IX

78 Rocznica wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ
• uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem przy ul. 1 Maja z udziałem honorowej asysty Szwadronu
Kawalerii Ochotniczej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
• wystawa okolicznościowa militariów ze zbiorów Szwadronu
• wystawa eksponatów rzeźbiarskich ze zbiorów LCK, otrzymanych od Państwowego Muzeum Auschwitz
Birkenau
• krótka prelekcja dotycząca upamiętnienia wydarzeń 1 września 1939 roku oraz działalności Szwadronu
Kawalerii Ochotniczej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Libiążu
(teren przy Pomniku - ul. 1 Maja, wystawy prezentowane na terenie parkingu za budynkiem kancelarii przy ul.
1-go Maja - godz. 1630; prelekcja w Restauracji Millenium, ul. 1 Maja 17 w Libiążu)

02 IX

„NARODOWE CZYTANIE” – „…czas inspirujących refleksji, przynoszący radość z kontaktu z prawdziwie
wielką literaturą…” czyli publiczne czytanie fragmentów arcydramatu wybitnego dramaturga, poety i malarza
Stanisława Wyspiańskiego pt: „WESELE” przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu.
Wydarzenie współorganizowane przez Libiąskie Centrum Kultury
(Park Młodości w Libiążu, godz. 1400)

02 IX

PIKNIK RODZINNY (35-lecie NSZZ Pracowników Turon Wydobycie ZG Janina w Libiążu) – rekreacyjnomuzyczne zakończenie wakacji z grami, zabawami dla najmłodszych, konkurencjami rodzinnymi oraz zabawą
taneczną z zespołem RED GAN – impreza współorganizowana
(MORS w Libiążu, ul Piłsudskiego 10, godz. 1500)

07 IX

Podsumowanie Konkursu Plastycznego „WĘDRÓWKI PO FRANCJI” organizowanego z okazji 30-lecia
współpracy miast partnerskich Libiąż – Rouvroy wraz z wystawą pokonkursową. Impreza współorganizowana
z Libiąskim Towarzystwem Przyjaciół Francji
(Galeria LCK, godz. 1800)

08 IX

Piknik przy LCK - konkurencje sportowe i zabawy dla najmłodszych podczas otwarcia ścieżki rowerowej przy
ul. Górniczej w Libiążu
(Teren przy LCK, godz. 1230)

09 IX

Impreza środowiskowa o charakterze profilaktycznym: „Ruch i zabawa – nasza wspólna sprawa. Chroń dzieci
w sieci” – organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy współudziale LCK
(Plac zabaw w obrębie ul. Leśnej i ul. Jaworowej w Libiążu, godz. 1500)

09 IX

GROMCOMANIA Z TAURONEM - impreza kulturalna z pokazami, blokiem zabaw i konkursów dla dzieci
oraz zabawą taneczną z zespołem ASPECT – impreza na zlecenie
(Teren przy Świetlicy w Gromcu, godz. 1600)

10 IX

ŚWIĘTO CHLEBA – DOŻYNKI GMINNE W ŻARKACH
(Plac przy ul. IKARA w Żarkach, początek uroczystości godz. 1330)

16 IX

Wyjazdowa impreza kulturalna do Teatru Śląskiego w Katowicach na spektakl Jarosława Marka
Rymkiewicza pt: „PORWANIE EUROPY” w reżyserii PIOTRA CIEPLAKA
(impreza wyjazdowa)
cena wyjazdu: 78,00 zł/os.

21 IX

Otwarte spotkanie z kosmetyczką w świetlicy w Kosówkach organizowane z inicjatywy Stowarzyszenia
„ISKRA” z Libiąża
(Świetlica w Kosówkach, godz. 1730)
wstęp wolny !

23 IX

„Pozytywnie sKOŁOwani” - ROWEROWY RAJD Z UDZIAŁEM GRUPY ROWEROWEJ LIBIĄŻ
TEAM - dla młodzieży, dorosłych oraz rodzin z dziećmi szlakami rowerowymi gminy Libiąż i okolicy
(start: spod LCK godz. 1000; meta: świetlica Kosówki)

30 IX

KONCERT TERESY WERNER – premiera nowej płyty
(Sala widowiskowa LCK w Libiążu, godz. 1600)

Działalność bieżąca:
• „Ale! Kino” (seanse w dniach: 01-03 IX; 08-10 IX; 15-17 IX; 22-24 IX; 29-30 IX - wg repertuaru miesięcznego)
• Koła zainteresowań (wg harmonogramów)
• Dom Kultury w Żarkach (od poniedziałku do piątku w godz. 1400-2000)
• Świetlica w Gromcu (wtorki i czwartki w godz. 1430 - 1630)
• Świetlica w Kosówkach (poniedziałki w godz. 1400-1700, czwartki w godz. 1400-1745)
• Siłownia LCK (od poniedziałku do soboty w godz. 800-2030; niedziela w godz. 1100- 2030)

