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Nowe propozycje 
kulturalne

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Libiążu po rewitalizacji

Nowe zasady 
segregacji śmieci

Budżet Libiąża na 2020 rok. 
Największa inwestycja to 
budowa krytej pływalni!
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Kurier Libiąski: Projekt budżetu na 
2020 rok, wraz z pana autopoprawką 
w kwocie 5.401.000 zł, zakłada wy-
datki w wysokości ponad 106 mln zł. 
Co będzie kosztować najwięcej? 
Jacek Latko: Lwia część budżetu to 
wydatki bieżące, zapewniające spraw-
ne funkcjonowanie gminy. Dużo wyda-
jemy na utrzymanie szkół i przedszkoli, 
by zapewnić dzieciom najwyższy po-
ziom nauczania i komfortowe warun-
ki nauki, a także na wynagrodzenia 
dla nauczycieli i pracowników obsłu-
gi. Przyznawana gminie subwencja 
oświatowa jest niewystarczająca. Tylko 
w tym roku z budżetu gminy dołożymy 
do oświaty ok. 9 mln zł. Sporo kosztuje 
także pomoc społeczna i wsparcie ro-
dziny. Duże wydatki idą na gospodarkę 
komunalną, dzięki czemu w mieście  
i sołectwach jest czysto i schludnie, 
a pięknie utrzymana zieleń jest wizy-
tówką gminy. Kosztowna jest ochrona 
środowiska. Z tej puli finansujemy m.in. 
dopłaty do wymiany starych pieców wę-
glowych na nowe, niskoemisyjne źró-
dła ciepła. Kolejne znaczące wydatki to 
administracja publiczna oraz transport, 
w obrębie którego mieści się m.in. fi-
nansowanie komunikacji miejskiej oraz 
remonty dróg. Mógłbym długo wymie-
niać, ale dla wielu osób najważniejsza 
jest skala wydatków majątkowych. Za-
planowaliśmy na ten cel ponad 16,9 
mln zł.
To prawie 16 proc. wydatków ogó-
łem co oznacza, że budżet na 2020 
rok jest prorozwojowy?
- Mamy powody do zadowolenia. Po-
dobny procent wydatków na inwestycje 
planuje w tym roku przeznaczyć Kra-
ków! W gminie Libiąż największą inwe-
stycją jest kontynuacja budowy krytej 
pływalni. Zarezerwowaliśmy na nią 
blisko 11 mln zł. Termin zakończenia 
inwestycji to rok 2022. 
Niektórzy mieszkańcy obawiali się, 
że z powodu budowy basenu nic in-
nego w mieście i sołectwach dziać 

się nie będzie. 
- Były nawet obawy, że gminy nie bę-
dzie stać na zapewnienie wkładu wła-
snego do nowych projektów. Uspoka-
jam, że w budżecie na 2020 rok na to 
wszystko są pieniądze. Uda się też zre-
alizować szereg innych zadań nie tylko 
w mieście, ale i w sołectwach. Jestem 
zadowolony z tego budżetu. Radni i 
mieszkańcy też powinni go docenić. 
To bardzo dobry budżet, ale trudny. 
Dlaczego? 
- Przy realizacji musi nam przyświecać 
cel zachowania równowagi budżeto-
wej, jako warunku stabilnego rozwoju 
gminy. Zmiany wprowadzane przez 
ustawodawcę: zerowy PIT dla osób 
poniżej 26 roku życia, obniżenie stawki 
PIT z 18 proc. do 17 proc., zwiększe-
nie kosztów uzyskania przychodu, są 
korzystne dla mieszkańców, ale nega-
tywnie odbijają się na finansach gminy. 
Tak jak coraz wyższe koszty funkcjono-
wania oświaty czy droższa energia. Sa-
morząd nie ma wpływu na te czynniki, 
ale powodują one, że proces planowa-
nia i realizacji budżetu jest utrudniony i 
wymaga szczególnej ostrożności. 
Wiele osób pyta o przebudowę dróg. 
Ile pieniędzy gmina przeznaczy na 
ten cel?
- Zgodnie z obietnicą w budżecie zapla-
nowano blisko 3,7 mln zł na przebudowę 
dróg, w tym dróg powiatowych: Nadwi-
ślańskiej i Broniewskiego oraz przepu-
stu w Gromcu i ul. Jaworowej w Libiążu.  
W zgłoszonej przeze mnie autopo-
prawce zaproponowałem dodatkowo, 
by wolne środki w wysokości prawie 
2,7 mln zł przeznaczyć na moderni-
zację kolejnych 10 dróg (szczegółowy 
wykaz dróg na s.4  – przyp. red). To 
bardzo dobra wiadomość dla miesz-
kańców. Pod względem wielkości 
środków finansowych oraz liczby dróg 
planowanych do przebudowy gmina 
Libiąż wypada niezwykle korzystnie na 
tle innych samorządów. 
Libiąż nie zapomina o osobach starszych.

- Tak, w Libiążu powstaje dzienny dom 
pobytu dla osób starszych. To pierwsza 
taka placówka w okolicy. Trwa proce-
dura odbioru i uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie budynku dworca kole-
jowego PKP, w którym będzie się mie-
ścić. Na wyposażenie gmina ubiega się 
o dofinansowanie z programu Senior+.
W mieście sporo się będzie działo, 
ale co z sołectwami? 
- Nie zapominam o nich. Na zagospo-
darowanie centrum Żarek w rejonie ul. 
Piastów wraz z modernizacją kaplicy 
mamy w budżecie 238 tys. zł. Cen-
trum sołectwa nabierze blasku  i stanie 
się jego wizytówką. Zmodernizowany 
zostanie też Dom Kultury w Żarkach 
wraz z otoczeniem, które będzie słu-
żyć mieszkańcom do wypoczynku i re-
kreacji. Kolejne 310 tys. zł w budżecie 
na 2020 rok jest zarezerwowane na 
przebudowę ul. Olszynka w Żarkach. 
Ponad pół miliona złotych zaplanowa-
liśmy też dla Gromca na przebudowę 
ul. Czarnieckiego i dofinansowanie 
do wspomnianej już przebudowy dróg 
powiatowych: Nadwiślańskiej i Bro-
niewskiego oraz przepustu w Gromcu. 
Ponadto prawie 37 tys. zł z funduszu 
sołeckiego pozwoli wyremontować ul. 
Baśniową. 

Drodzy czytelnicy,

w 2020 rok wkraczamy w nowej odsłonie. Mamy nadzieję, że te nowości przypadną Wam do gustu. Nie zmienia się jednak 
jedno – Kurier Libiąski wciąż będzie źródłem informacji o tym, co dzieje się w naszej gminie.  

Basen, remonty dróg i inwestycje w sołectwach

Największą inwestycją w gminie Libiąż w 2020 roku będzie kontynuacja budowy krytej 
pływalni na os. Flagówka. Nie oznacza to jednak, że nic innego w mieście i sołectwach 

działo się nie będzie. Wręcz przeciwnie, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców sporo 
pieniędzy pójdzie na przebudowę dróg. O szczegółach mówi burmistrz Libiąża Jacek Latko.

ROZMOWA MIESIĄCA
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Uwaga mieszkańcy. Wszyscy musimy segrego-
wać odpady!
Nowy Rok przyniósł kilka nowych zasad w segregowaniu odpadów. Najwięk-

sza zmiana to konieczność oddzielnego gromadzenia bioodpadów, w tym 
tzw. resztek kuchennych. Można je wyrzucać do specjalnych pojemników albo 
kompostować. Mieszkańcy, którzy zdecydują się założyć własny kompostow-
nik, mogą liczyć na zniżkę w opłacie za wywóz śmieci.

Nowe zasady wynikają z konieczności 
dostosowania przepisów do prawa kra-
jowego i unijnego. W imieniu gminy Li-
biąż gospodarką odpadami zajmuje się 
Związek Międzygminny „Gospodarka 
Komunalna” w Chrzanowie, który ob-
sługuje także gminy Trzebinia i Chrza-
nów. 
Każdy budynek jednorodzinny zosta-
nie wyposażony w specjalne pojemniki 
na bioodpady. Trafią one także na sta-
nowiska kontenerowe przy budynkach 
wielorodzinnych. Należy do nich wrzu-
cać: 
kuchenne odpadki warzywne i owo-
cowe, obierki, skoszoną 
trawę, liście i kwiaty, drob-
ne gałązki drzew i krzewów, 
trociny i korę drzew, nieza-
impregnowane drewno, a 
także skorupki jaj oraz fusy 
po kawie i herbacie. 
W domach jednorodzinnych mieszkań-
cy mogą też kompostować bioodpady i 
odpady zielone. Jeżeli założą kompo-
stownik, miesięczna opłata za wywóz 
śmieci zostanie obniżona o 2 zł od 
osoby. 
Odpady, których nie segregujemy (np. 
gruz, odpady poremontowe, okna i 
drzwi, gabaryty, zużyty sprzęt) można 
bezpłatnie oddać do PSZOK. W Libiążu 
PSZOK mieści się przy ul. Gromieckiej 
(teren oczyszczalni ścieków). Czynny: 
poniedziałki -  13:00-19:00, środy - 
godz. 8:00-14:00, soboty - godz. 6:00-
12:00.
Uwaga!
Zmiana przepisów nie oznacza ko-
nieczności składania nowych de-
klaracji chyba, że zmieniła się liczba 
osób zamieszkujących dane gospo-
darstwo domowe albo zdecydujemy 
się na kompostowanie odpadów.
Od 1 lutego 2020 r. z systemu odbio-
ru odpadów komunalnych obsługi-
wanego przez ZMGK zostają wyłą-
czone nieruchomości niezamieszka-
łe. Te podmioty muszą zawrzeć in-
dywidualną umowę na wywóz odpa-
dów z przedsiębiorcą prowadzącym 
działalność w zakresie odbierania i 
zagospodarowania odpadów komu-

nalnych, wpisanym do rejestru dzia-
łalności regulowanej. Lista dostępna 
na stronie www.zmgk.chrzanow.pl w 
zakładce Rejestr Działalności Regu-
lowanej. O zawarciu umowy należy 
powiadomić związek. Obowiązek za-
warcia umowy dotyczy wszystkich 
przedsiębiorców, instytucji kultury, 
oświaty, zdrowia, zarządców ogro-
dów działkowych, cmentarzy, wła-
ścicieli działek letniskowych oraz 
zarządców budynków mieszkanio-
wych, w których znajdują się lokale 
użytkowe (tzw. nieruchomości mie-
szane).

Najczęściej zadawane pytania:
1.Kiedy otrzymam pojemnik na bio-
odpady?
- Do końca stycznia firma zajmująca się 
wywozem śmieci ma dostarczyć kubły 
na bioodpady. W przypadku proble-
mów należy kontaktować się z ZMGK 
– tel. 32 623 29 08; 32 624 05 04. Dla 
mieszkańców, którzy nie otrzymali po-
jemników na bioodpady, a wyznaczony 
dla ich adresu termin odbioru już upły-
nął, będzie wyznaczony dodatkowy 
termin w lutym lub marcu. W styczniu 
takie osoby odpady bio mogą wysta-
wić w zastępczych pojemnikach lub w 
workach. Należy je oznaczyć kartką z 
napisem „BIO” lub „BIOODPADY”.
2. Ile kubłów na odpady bio przysłu-
guje na rodzinę?
- 1 kubeł na 6 osób. 2 kubły powyżej 
6 osób.
3. Czy ilość odbieranych odpadów 
bio jest ograniczona?
- Można oddać dowolną ilość takich 
odpadów, ale wyłącznie w przeznaczo-
nych do tego pojemnikach. Worki nie 
będą odbierane. Dodatkowe kubły każ-
dy musi zakupić we własnym zakresie.
4.  Czy kubeł na bioodpady musi być 
brązowy?
- Taki wymóg nakładają przepisy. Moż-

na zakupić pojemnik w innym kolorze i 
go przemalować. Kubły na bioodpady 
muszą być także wyposażone w otwo-
ry wentylacyjne i specjalny ruszt.
5. Co jest powodem podwyżki?
- M.in. wzrost tzw. opłaty marszał-
kowskiej (kosztów zagospodarowania 
odpadów), wzrost kosztów transportu 
związany z wyższą ceną paliwa, pod-
wyżka prądu etc. Dwa razy przetarg na 
odbiór i wywóz odpadów od mieszkań-
ców gmin obsługiwanych przez ZMGK 
był unieważniany ze względu na zbyt 
wysoką stawkę, proponowaną przez 
firmy, które do niego przystąpiły. Ofer-

ty były dwukrotnie wyższe 
niż kwota zarezerwowana 
na ten cel przez gminy two-
rzące związek.  Do trzeciego 
przetargu stanęła tylko jedna 
firma. Jej oferta była o 1,5 
mln zł wyższa niż szacował 

związek. Przy takiej kwocie mieszkań-
cy musieliby płacić za wywóz odpadów 
25 zł od osoby miesięcznie. Zgroma-
dzenie związku zdecydowało się na 
uruchomienie nadwyżki budżetowej i 
stawkę udało się obniżyć do 23 zł.
6.  Czy jeżeli zadeklaruję komposto-
wanie odpadów, ktoś sprawdzi, czy 
mam kompostownik?
- Tak, przedstawiciele związku mogą 
skontrolować posesję. 
7. Czy kompostownik musi spełniać 
określone wymogi techniczne?
- Przepisy tego nie precyzują. Można 
zbić go z desek, zakupić gotowy w 
sklepie, albo usypać pryzmę z biood-
padów. 
8.  Jak często firma odpowiadająca 
za wywóz odpadów powinna myć 
kubły?
- Usługa wykonywana była w ramach 
opłaty śmieciowej raz w roku. Obecnie 
jej nie będzie. Ogłaszając nowy prze-
targ na wywóz odpadów, związek nie 
uwzględnił mycia kubłów w specyfikacji 
przetargowej. 
9. Co robić z przeterminowanymi le-
kami i odpadami medycznymi? 
- Przeterminowane leki należy wyrzu-
cić do specjalnych pojemników znaj-
dujących się w wybranych aptekach. 

23 zł – miesięczna stawka od osoby za wy-
wóz śmieci segregowanych

46 zł - miesięczna stawka od osoby w przypad-
ku braku lub źle prowadzonej segregacji
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW:
Domy jednorodzinne: 

Od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie
Od listopada do marca – raz w miesiącu

Zabudowa wielorodzinna:
Od kwietnia do października – raz na tydzień
Od listopada do marca – raz na dwa tygodnie

*Zbiórki odpadów segregowanych (pojemniki/
worki żółte, zielone i niebieskie) oraz zmieszanych 
(pojemniki czarne) zostają bez zmian.

* Dokładne terminy można sprawdzać w aplikacji 
EcoHarmonogram.

W Libiążu to „Twoja Apteka” ul. Oświę-
cimska 50 i ul. Paderewskiego 1, „Pod 
Złotą Gwiazdą” - ul. Głowackiego 8 i ul. 
Górnicza 5. Można je też zawieźć do 
PSZOK-a. Należy tu oddać także od-
pady medyczne.
10. Czy pracownicy firmy wywozo-
wej mają prawo kontrolować, co jest 
w kubłach, a śmieci są właściwie se-
gregowane?
- Tak, mają obowiązek sprawdzać, czy 
zgodnie z deklaracją odpady są segre-
gowane, a w przypadku braku segre-
gacji lub niewłaściwego jej prowadze-
nia są zobowiązani wykonać zdjęcie i 

poinformować o stwierdzonych niepra-
widłowościach właściciela oraz ZMGK. 
11. Co z segregacją w blokach? Czy 
jeżeli któryś z lokatorów nie będzie 
segregował odpadów, reszta miesz-
kańców za ich wywóz zapłaci wyż-
szą stawkę?
- Ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach zakłada w takich 
przypadkach odpowiedzialność zbioro-
wą. Jeżeli część lokatorów nie będzie 
segregować śmieci, to cały blok za 
ich wywóz zapłaci więcej. Wynika to z 
przepisów ogólnokrajowych, na które 
ZMGK ani gminy nie mają wpływu. 

12. Po co mieszkańcy mają segre-
gować śmieci, skoro odbierająca je 
firma ładuje posegregowane odpa-
dy razem ze zmieszanymi na jedną 
śmieciarkę?
- Taka sytuacja może się zdarzyć tylko 
w sytuacji, jeżeli pracownicy firmy wy-
wozowej stwierdzą, że w pojemnikach 
na posegregowane odpady, są odpady 
zmieszane. Związek wprowadził wy-
móg, by każdy z samochodów firmy 
wywozowej był oznaczony specjalną 
naklejką, jaką frakcję wywozi. Rozwa-
żany jest też montaż kamer na śmie-
ciarkach. 

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
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Cudowne dźwięki w Libiążu
Po raz drugi w naszym mieście odbył się Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny. W weekend 

18-19 stycznia Libiąskie Centrum Kultury brzmiało piękną muzyką wydobywającą się  
z rąk młodych artystów z całej Polski, a nawet z Ukrainy. 

W II Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym Libiąż 2020 pod hono-
rowym patronatem Burmistrza Libiąża 
Jacka Latko i Starosty Chrzanowskie-
go Andrzeja Urygi wystąpiło aż 165 
uczestników, dzieci w wieku od kilku 
do kilkunastu lat. To trzecia edycja zy-
skującego coraz większą rangę kon-
kursu organizowanego wspólnie przez 
Libiąskie Centrum Kultury i Prywatną 
Szkołę Muzyczną w Libiążu. 
- Młodzi pianiści bardzo chętnie przy-
jeżdżają do Libiąża, bo to miasto 
uśmiechu. Cenią nasz konkurs piani-
styczny za świetną organizację oraz 
oczywiście nagrody. Nikt nie wyjeżdża 
z Libiąża z pustymi rękami. Laureaci 
otrzymują statuetki, a dla każdego 
uczestnika mamy upominek – wyja-
śnia pomysłodawczyni Anna Kuma-
nek.
 Przed występami młodzi pianiści mo-
gli w galerii LCK ćwiczyć konkursowe 
numery na specjalnie przygotowanych 
stanowiskach z pianinami wyposażo-
nymi w słuchawki. Każdy z uczestni-
ków miał do zagrania dwa utwory, któ-
rym przysłuchiwało się jury w składzie 
prof. Mirosław Herbowski - Akademia 
Muzyczna w Krakowie, prof. Anna 
Górecka – Akademia Muzyczna w 
Katowicach, mgr Krzysztof Gutowski 
– Państwowa Szkoła Muzyczna I St. 
W Chrzanowie i mgr Anna Kumanek 
– Prywatna Szkoła Muzyczna I st. w 
Libiążu. Podczas występów po mło-
dych muzykach było widać ogromne 

skupienie. Więcej emocji przeżywali 
za to ich rodzice. 
Jedną z uczestniczek konkursu była 
ośmioletnia Julia Wyrwiak z Libiąża. 
Na co dzień uczęszcza do  do Prywat-
nej Szkoły Muzycznej w Libiążu, gdzie 
jest uczennicą Anny Kumanek.  
- Na fortepianie gram od dwóch lat, w 
konkursie w Libiążu w ubiegłym roku 
zajęłam II miejsce. Teraz też poszło mi 
dobrze – komentowała tuż po wystę-
pie młoda pianistka. W tegorocznym 
konkursie zagrała utwory J. B. Duver-
noy’a - Etiuda C-dur i Y. Nakady - Ta-
niec Aborygenów. Za swój występ Ju-
lia znalazła się w gronie wyróżnionych 
w swojej klasie. 
- Wybrałam fortepian bo ten instru-
ment mi się po prostu podoba. Chodzę 
na lekcję 2 razy w tygodniu, ćwiczę też  
w domu – zdradza J. Wyrwiak.  
W libiąskim konkursie wzięło udział 

dwoje uczniów z Państwowej Szko-
ły Muzycznej nr 5 we Lwowie Vadym 
Dmytriiev i Maria Mishyna. Prowadzi 
ich Sofia Hanshoshyn. 
– Po raz pierwszy jesteśmy w Libią-
żu. Konkurs stoi na wysokim pozio-
mie i jest świetnie zorganizowany. Nie 
spodziewaliśmy się takiego wielkiego 
wydarzenia w tak małym miasteczku. 
Jest tu pięknie. Z przyjemnością sko-
rzystaliśmy też z wycieczki do sztolni 
waszej kopalni. Wszystko nam się tu 
podoba! – skwitowała nauczycielka. 

Wyniki Konkursu

Grand Prix: 
Bartosz Wątroba 

- ASM I st. w Krakowie 

Zwycięzcy konkursu w poszcze-
gólnych klasach:

Klasa I:
1. Bartłomiej Radwański - PSM I 
st. im. W. Kilara w Olkuszu i Sanae 
Harada - PSM I i II st. Wadowicach

Klasa II:
1. Mikołaj Banyś - PSM I st. im. W. 
Kilara w Olkuszu, Rafał Balcarek 
- PSM I i II st. im. F. Chopina w 
Opolu, Liya Luo - OSM im. K. 
Szymanowskiego we Wrocławiu

Klasa III:
1. Bartosz Wątroba - ASM I st. w 
Krakowie 

Klasa IV:
1. – nie przyznano

Klasa V:
1. Sara Fumnanya - Szkoła muzyczna 
I st. nr.2 w Poznaniu

Klasa VI:
1. Mikołaj Godzina - PSM I i II ST. im. 
K. Szymanowskiego we Wrocławiu 
i Joanna Maja Jasnowska - POSM I 
st. im. E. Młynarskiego w ZPSM w 
Warszawie

Szczegółowe wyniki konkursu 
dostępne na stronie 

www.lck.libiaz.pl 

WYDARZENIE MIESIĄCA
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Jeszcze 30 lat temu zwolennicy zimowych dyscyplin sportowych mieli szansę swoje pasje 
realizować w naszym mieście.

Zimowe atrakcje w Libiążu
W przestrzeni powojennego Libiąża 
najmocniejsze piętno odbiła kopalnia 
„Janina”. Jej rozwój i rozbudowa spo-
wodowały napływ do naszego miasta 
setek nowych rodzin, które zamiesz-
kały w nowych osiedlach. Kopalnia za-
dbała również o budowę infrastruktury 
w sferze oświaty, kultury, sportu i rekre-
acji. Libiąż miał tutaj sporo szczęścia 
do włodarzy największego w mieście 
zakładu. Czuli się oni częścią miejsco-
wej społeczności i mocno angażowali 
się w jej funkcjonowanie. 

Wkład kopalni najmocniej widoczny 
jest przy ul. Górniczej, gdzie wszystkie 
budynki powstały dzięki jej inspiracji  
i finansowaniu. Część z nich już dzi-
siaj nie istnieje, a dwa z nich pozwalały 
na realizację zimowych pasji. Obie te 
inwestycje powstały w pewnym odda-
leniu od ul. Górniczej. Pierwsza z nich 
– mam tutaj na myśli lodowisko – zo-
stała zlokalizowana za halą sportową. 
Obiekt robił spore wrażenie, tym bar-
dziej, że płytę lodowiska i maszynow-
nię umieszczono w głębokim wykopie, 
a całość - w tym jeżdżących na łyż-
wach - można było obserwować z góry.  
W sąsiednim budynku szkoły umiesz-
czona była wypożyczalnia łyżew, do 
której wchodzono przez tylne drzwi 
przy hali sportowej. Drugim obiektem 
sportów zimowych w Libiążu był wy-
ciąg narciarski, zlokalizowany przy 
tym samym wzgórzu, ale dużo dalej  
w kierunku ul. Szybowcowej. Otwarto 
go w 1986 r., a miejscowi narciarze 
mogli szusować po zboczu, które w 

tamtych czasach było znacznie mniej 
pokryte roślinnością.

Kres obu tym inicjatywom przynio-
sła restrukturyzacja kopalni w latach 
90. XX w. W nowych warunkach eko-
nomicznych, przy gospodarce wolno-
rynkowej, zakłady pracy pozbywały się 
majątku nieprodukcyjnego, który ge-
nerował znaczne koszty, a obiekty bez 
opieki i nakładów finansowych popadły 
w ruinę. Aktualnie na fundamentach lo-
dowiska znajduje się boisko poliureta-
nowe Zespołu Szkół w Libiążu.

oprac. Łukasz Płatek; zdjęcia ze zbiorów 
Pawła Siudy i Wiesława Wójcika.

Lodowisko za halą sportową pod koniec lat 80. XX w. (kadr z filmu).

Wyciąg narciarski 
- ujęcie w kierunku ul. Jaworowej. 

czy wiesz, że: 
- inicjatorem powstania wyciągu narciarskiego w naszym 
mieście, ale również wyjazdów mieszkańców Libiąża na nar-
ty do Korbielowa, Szczyrku i Zawoi, był Wojciech Bałazy,
- wyciąg (orczyk) nazywał się "Wojtek" (dla uhonorowania 
inicjatora),
- obiekt spełniał swoją funkcję przez kilka sezonów,  
a głównym problemem były zimy z małą ilością śniegu,
- dolną stację wyciągu umiejscowiono w rejonie ulicy  
Myśliwskiej,
- po demontażu urządzenie trafiło do Zawoi, gdzie istnieje 
po dzień dzisiejszy (wg relacji ks. Janusza Grodeckiego).

na podstawie wspomnień Urszuli Słowik
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Wspólnie walczymy o lepsze powietrze

Mieszkańcy mogą spodziewać się kolejnych kontroli czym palą w domowych paleniskach 
realizowanych za pomocą drona.  

Wystarczy jeden „truciciel”, aby przez 
dym wydobywający się z komina cier-
piała cała okolica. Problem jest istotny, 
bo smog daje się we znaki ludziom w 
każdym wieku. W grudniu specjali-
styczny dron dokonywał pomiarów 
tego, co wydobywa się z kominów bu-
dynków m.in. na ul. Lecha, Andersa, 
Sikorskiego, Konarskiego, Ziemowita, 
Brzoskwiniowej, Wiślan a także Skow-
rończej, Jaskółczej, Słowiczej, Kole-
jowej, Kruczej i Gołębiej. Było sporo 
posesji, gdzie normy zostały przekro-
czone. Mandaty nałożone na „trucicieli” 
mają być przestrogą, a kontrole będą 
powtarzane. Dodatkowo, burmistrz Li-
biąża zgłosił pomysł, aby gminy z na-
szego powiatu kupiły wspólnie własne-
go drona do takich celów, który trafiłby 
do Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Chrzanowie. 
- W zimie służyłby do kontroli jakości 
powietrza, w lecie korzystałaby z niego 
policja i straż pożarna, np. do poszu-
kiwań ludzi lub wykrywania podpaleń 
traw – proponuje Jacek Latko. 

Podczas kontroli w gminie przebadano powietrze nad 67 budynkami. Spaliny  

z kominów poddano analizie zawartych w nich szkodliwych związków: formaldehydu, 

chlorowodoru, lotnych związków organicznych, pyłu zawieszonego: PM 2,5 oraz PM 10. 

W 30 przypadkach stwierdzono przekroczenie norm wymienionych zanieczyszczeń. 

Dzięki platformie znajdującej się na stronie https://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza można spraw-
dzać stan powietrza w całym województwie małopolskim. Dodatkowo Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego uruchomił formularz pn. „Ekointerwencje” https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja, 
który daje możliwość zgłaszania naruszeń z zakresu środowiska.

Te rozmowy muszą przynieść efekt

Tereny pokopalniane Ruchu II mają zostać zaktywizowane gospodarczo. Rozmowy w tej 
sprawie toczą się od wielu lat, ale tym razem są duże szanse, że uda się je sfinalizować. 

Ostatnio w Urzędzie Miejskim w Libiążu 
miało miejsce kolejne ważne spotka-
nie.
- Wspólnie z posłem Krzysztofem Kozi-
kiem, burmistrzem Chełmka Andrzejem 
Saternusem, a także przedstawicielami 
Krakowskiego Parku Technologicznego 
i Spółki Restrukturyzacji Kopalń rozma-
wialiśmy o zagospodarowaniu terenów 
pokopalnianych Ruchu II i ściągnięciu 
tu dużych inwestorów. Skupiliśmy się 
przede wszystkim na zagadnieniach 
prawnych, które są kluczowe dla fina-
lizacji tego projektu – mówi burmistrz 

Jacek Latko.
 Opracowywany jest Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego dla 
tego  obszaru i północnej części Libią-
ża. Podczas ostatniego spotkania usta-
lono harmonogram dalszych prac.
- Gmina zrobi wszystko, by ożywić go-
spodarczo obszar Ruchu II. Należy jed-
nak pamiętać, że te 24 hektary, o któ-
rych mówimy, nie są naszą własnością. 
To teren Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
Staraliśmy się go przejąć, ale w obec-
nym stanie prawnym jest to niemożliwe. 
Zresztą wcześniej ten teren miał kilku 

właścicieli. Nawet naciski ze strony róż-
nych ministrów nie pomogły. Na ostat-
nim spotkaniu SRK zobowiązała się, że 
doprowadzi do końca wszystkie formal-
ności umożliwiające podpisanie umowy 
z Krakowskim Parkiem Technologicz-
nym i zaproponowanie nieruchomości 
potencjalnym inwestorom – podkreśla 
burmistrz.
Ściągnięcie do Libiąża dużych firm, 
oznacza budowę nowych zakładów 
pracy, a to przełoży się na atrakcyjne 
warunki zatrudnienia i zamieszkania w 
gminie.
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Odnowiona siedziba Fundacji im. Brata Alberta 

Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej i Świetlicy Terapeutycznej w Libiążu potrafią 
się cieszyć z najmniejszych rzeczy. Tym razem powód do radości mają jednak ogromny! 

Po niemal roku wrócili oni do swoje-
go drugiego domu, jak sami określają 
budynek przy ul. Piłsudskiego w Li-
biążu. Jego modernizacja to część 
projektu realizowanego przez Urząd 
Miejski w Libiążu pn. „Kontynuacja 
rewitalizacji przestrzeni publicznej 
miasta Libiąża wzdłuż ulic: 1 Maja, 
Piłsudskiego i Górniczej”. W jego ra-
mach odnowiono przestrzeń publicz-
ną wokół głównej arterii miasta, po-
wstał też m.in. nowy dworzec autobu-
sowy, a wkrótce otwarty zostanie dom 
dziennej opieki dla osób starszych.  
Siedziba Fundacji wygląda teraz jak 
nowa, a zajęcia odbywają się w kom-
fortowych warunkach. Dzięki termo-
modernizacji budynek generuje też 
mniejsze koszty utrzymania. Koszt 
inwestycji to blisko 1,417 mln zł. Na 
ten cel udało się jednak uzyskać do-
finansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego w wysokości ponad 
637 tys. zł. Efektem tych działań jest 
nie tylko odnowienie głównej siedziby 
WTZ, ale także nowy budynek gospo-
darczy i otoczenie. W dniu 22 stycznia 
oficjalnie podsumowano inwestycję 
w obecności władz samorządowych 
gminy Libiąż, starostwa powiato-
wego w Chrzanowie, rodziców pod-
opiecznych i  zaproszonych gości. 
Radości i podziękowaniom nie było 
końca. Burmistrz Libiąża Jacek Latko 
i skarbnik Teresa Litwińska odebrali 
z rąk prezesa Zarządu Krajowego 
Fundacji ks. Tadeusza Isakowicza-
Zaleskiego medal św. Brata Alberta 
za wieloletnie wspieranie libiąskiego 
oddziału. Taki sam medal przyznano 
także zarządowi województwa mało-
polskiego, który w jego imieniu ode-
brał radny wojewódzki Rafał Kosow-
ski. Remont budynku to nie jedyna 
niespodzianka dla społeczności Fun-
dacji im. Brata Alberta. W prezencie 
otrzymali oni także nowy 9-osobowy 
samochód, dostosowany do przewo-
zu osób niepełnosprawnych na wóz-
kach inwalidzkich. Jego zakup został 
dofinansowany ze środków  PFRON 
w wysokości 80 tys. zł. Realizatorem 
programu był Powiat Chrzanowski.

Uczestnicy uroczystości

Moment przecięcia wstęgi

Przekazanie nowego pojazdu
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Z Libiąża do kadry 

Ostatni rok to pasmo sukcesów dla Bar-
tosza Pałaca, młodego wędkarza z Li-

biąża. 

Do największych osiągnięć Bartosza należy zaliczyć 
piąte miejsce w Grand Prix Polski, ale były również 
zwycięstwa na zawodach gminnych i powiatowych. 
Potwierdzeniem wysokiego poziomu umiejętności 
młodego zawodnika z Libiąża jest powołanie do kadry 
narodowej. 
Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego nr 33 w Libiążu Bartosz odebrał 
puchar za zeszłoroczne osiągnięcia. Burmistrz Jacek 
Latko wręczył mu także list gratulacyjny i drobny 
upominek, dziękując za to, że tak pięknie promuje 
naszą gminę. 

Pieniądze na sport 
Znamy wyniki otwartego konkursu wnio-

sków na zlecenie realizacji zadań wła-
snych gminy Libiąż w zakresie rozwoju spor-
tu. 

W 2020 roku dotacje otrzyma w sumie 12 klubów 
sportowych. To: UKS „Górnik” Libiąż – 70 tys. zł, MKS 
Libiąż – 79 tys. zł, LKS „Nadwiślanin” w Gromcu – 66 tys. 
zł, LKS „Żarki” – 69 tys. zł., UKS „Jedynka” w Libiążu – 14 
tys. zł, UKS „Czwórka” w Libiążu – 14 tys. zł, Uczniowski 
Międzyszkolny Klub Sportowy przy PMOS w Chrzanowie 
– 14 tys. zł, Chrzanowski Klub Karate i Dalekowschodnich 
Sportów Walki – 7 tys. zł, Towarzystwo Wspierania Sportu 
„Sokrates” w Libiążu – 2,6 tys. zł, Stowarzyszenie Klub 
Sportowy Akademia Bokserska w Libiążu – 3,5 tys. zł, 
Polska Federacja Ju-Jitsu i Kobudo w Jaworznie – 1,7 tys. 
zł, Klub Brydża Sportowego LCK ATUT Libiąż – 2,8 tys. 
zł.
Rozstrzygnięty został także konkurs ofert na zlecenie 
realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej i 
przeciwdziałania narkomanii. 9 podmiotów otrzyma 
pieniądze z gminy na organizowanie i finansowanie różnych 
form spędzania wolnego czasu, w tym pozalekcyjnych 
zajęć sportowych.
Pieniądze trafią do UKS „Górnik” Libiąż – 36 tys. zł, 
Stowarzyszenia Klub Sportowy Akademia Bokserska Libiąż 
– 6,5 tys. zł, LKS „Żarki” – 12 tys. zł, LKS „Nadwiślanin” w 
Gromcu – 4 tys. zł, UKS „Jedynka” w Libiążu – 3 tys. zł, 
UKS „Czwórka” – 11 tys. zł, UMKS przy PMOS Chrzanów 
– 8 tys. zł, Chrzanowski Klub Karate Dalekowschodnich 
Sportów Walki w Chrzanowie – 4.500 zł, Polska Federacja 
Ju-Jitsu w Jaworznie – 2 tys. zł.

Wymaszerowany rekord! 

W ramach 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy LCK zorganizowało m.in. marsz 
nordic walking. 

Wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników także spoza gminy. Hojnie wrzucali datki do puszek wolontariuszy 
WOŚP. Na ulicach miasta i w sołectwach kwestowało ich w sumie 34. Podczas tegorocznej zbiórki w Libiążu, Żarkach  
i Gromcu udało się zebrać na rzecz akcji Jurka Owsiaka ponad 31 tys. zł.  
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WARTO PRZECZYTAĆ
„Nie ma” – Mariusz Szczygieł

Reportaże krótsze i dłuższe, wszystkie wynikające z 
własnej interpretacji doznań i przeżyć dziennikarza za-
warte w książce nagrodzonej Nagrodą Nike 2018 poleca 
Weronika Wątroba, wolontariuszka Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Libiążu.

Mamy tu emocje powodo-
wane przez życie codzien-
ne. Jakaś drobna sytuacja, 
zbieg okoliczności wywierają 
wpływ na nasze życie. Każ-
dy człowiek, osoba napo-
tkana przypadkowo 
oddziałuje na nasz 
sposób postrzega-
nia świata, urucha-
mia wewnętrzną po-
trzebę przemyślenia 
tego wydarzenia. 
Pamięć potrafi być 
zawodna, sami ją kształtuje-
my, dodajemy do niej lub od 
niej odejmujemy fakty. Dwie 
osoby wystarczą, by inaczej 
zapamiętać to samo wyda-
rzenie, inaczej je interpre-
tować, inaczej je przedsta-
wiać, a przecież przeżyliśmy 
to samo. Książka wciąga, 
momentami irytuje, kiedy 

uświadomimy sobie, że autor 
wymaga czasem od nas kon-
trolowania stwarzanej przez 
siebie iluzji, że niby mamy 
jakikolwiek wpływ. Przecież 
jesteśmy tylko czytelnikami 

możemy rozważać, 
nie możemy zmienić 
biegu wydarzeń. Jest 
czymś w rodzaju tera-
pii. Zawartość książki 
rewelacyjnie interpre-
tuje okładka przedsta-
wiająca obraz Spado-

chroniarze Michała Mroczki 
- „nagle uświadomiłem so-
bie, że jest idealny na okład-
kę(...) jeszcze nie dolecieli, a 
już ich nie ma. Jeszcze spa-
dają, a już się rozpuszczają. 
Nie są u celu, a już znikają. 
Czyli dobrze ilustrują słynne 
zdanie Marii Janion, że żyjąc 
tracimy życie.”

KALENDARIUM WYDARZEŃ:

07 II  KULTURALNA NISZA „Koncert na Kolanie”  – 
Małgorzata Piegzik, Krzysztof Szostek, (Kawiarnia NI-
SZA, ul. Górnicza 1 w Libiążu, godz. 1800)  wstęp wolny !

7-9 II IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ 
LIBIĄŻ CUP 2020 – (Hala sportowa w Libiążu, godz. 900)

8 II  „ZDRADZIŁEŚ MNIE … KOTKU!” – walentynkowy 
spektakl komediowy; wystąpią: Ewa Kuklińska, Sylwester 
Maciejewski, Dariusz Gnatowski, Michał Pietrzaki Ewa 
Konstanciak. (Sala kinowa LCK, godz. 1800) cena biletu: 
70,00 zł/os.; bilety do nabycia tylko i wyłącznie na stronie: 
www.kupbilecik.pl)

12 II ZABAWA KARNAWAŁOWA dla dzieci, organizo-
wana z udziałem uczniów klas I-VIII Zespołu Szkolno-
Przedszkolnym w Gromcu  (Sala widowiskowa – świetlica 
w Gromcu, godz. 1500-1900)

13 II KULTURALNA NISZA „ODKURZANIE POEZJI” – 
cykl: WIECZÓR WALENTYNKOWY z poezją w tle, opra-
wa muzyczna: Urszula Siarczyńska (Kawiarnia NISZA, , 
godz. 1800) wstęp wolny !

14 II MUZYCZNE WALENTYNKI – koncert akordeonisty 
Grzegorza Zagórskiego (Kawiarnia NISZA, ul. Górnicza 1 
w Libiążu, godz. 18:00), cena biletu: 10,00 zł/os.

15 II Wyjazd do Teatru Ludowego SCENA POD RA-
TUSZEM w Krakowie na spektakl muzyczny pt.: „KRA-
KOWSKA LEKKOŚĆ BYTU” (Impreza wyjazdowa,) 
cena: 82,00 zł/os.

25 II Uroczysta Inauguracja IV roku Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (rok akademicki 2020, semestr VII).  
Wykład inauguracyjny wraz z występem artystycznym 
(Sala widowiskowa LCK, godz. 1600)
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Aleksander Andrzejewski 
Urodził się w Kijowie, pierwszy raz do Polski przyjechał 1952 r. wraz z grupą teatralną. Jego 
pasją są muzyka i teatr. Koncertuje: gra i śpiewa, tworzy muzykę i spektakle. Często występu-
je w „Piwnicy pod baranami” w Krakowie. W Polsce przebywa od 18 lat. 

Jakie są różnice między polskimi i ukraińskimi kolędami? 
- W obu krajach poważna muzyka symfoniczna powstawała w mniej więcej tym samym czasie. W 
Polsce był Moniuszko, na Ukrainie Łysenko. Obaj opierali się na pieśniach ludowych, korzystali z 

folkloru, czyli między innymi kolęd. Tak się stało, że Polska szybciej dołączyła do kultury miejskiej-świeckiej. Mamy tu 
bardziej patetyczny, można powiedzieć klasyczny styl. To główna różnica, na Ukrainie zostało więcej tradycji wiejskiego 
kolędowania i śpiewania, z naleciałościami cerkiewnymi – prawosławnymi. Na Ukrainie wciąż można spotkać kolędni-
ków, w Polsce ta tradycja zanika. 

Kurier Libiąski - Informator Gminny

Wydawca: Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż, tel. 32 627 1262, 32 627 3710, fax: 32 624 2060, e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Nakład: 8000 sztuk
Redaktor naczelny: Paweł Salawa
Redaktor prowadzący: Maciej Kozicki
Współpraca: Wydział Rozwoju, Bezpieczeństwa i Cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Libiążu
Skład: Paweł Salawa
Druk: Grafikon Wadowice 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń, reklam  
i listów redakcja nie odpowiada.

WYDARZENIA

Aktorzy amatorzy porwali publiczność

Wyjątkowe jasełka obejrzeli uczestnicy Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Żarkach. 

Na scenie wystąpiły Macierzanki, Zorza i Wrzos. 
Publiczności udzieliła się świąteczna atmosfera 
wspólnego kolędowania. Prowadzący imprezę 
Stanisław Dwornik wybrał spośród gości obsadę 
do jasełek. Gdy występował zespół akordeonistów 
z saksofonistą, aktorzy-amatorzy przebierali się w 
stroje i byli charakteryzowani. Mogli też zapoznać 
się ze scenariuszem. Czasu na opanowanie kwe-
stii i chociażby kolejności pojawiania się na scenie 
było oczywiście za mało, więc występ był bardzo 
spontaniczny i zabawny. Publiczność nagradza-
ła występujących gromkimi brawami i śmiechem. 
Później kolędy i pastorałki zza wschodniej granicy 
zaprezentował Aleksander Andrzejewski z Ukrainy, 
któremu towarzyszyła żona Walentyna. 

Wigilijka w Kosówkach
Siódmy już raz w świetlicy Kosówkach odbyła się tra-
dycyjna Wigilijka. Stroiki świąteczne i kilkanaście róż-
nych potraw na stół wigilijny przygotowali członkowie i 
sympatycy Klubu "Pokolenia". Podczas spotkania była 
okazja do złożenia sobie życzeń, przełamania opłat-
kiem i zaśpiewania kolęd. Życzenia uczestnikom złożyli 
również przedstawiciele samorządu. Tradycją spotkań 
wigilijnych w Kosówkach jest też pokaz archiwalnych 
zdjęć i filmów dokumentujących życie mieszkańców i 
dzielnicy w minionych czasach. 

Coroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy na libiąskim placu targowym wprowadził kupujących w świąteczny nastrój. 20 grudnia można 
było zrobić zakupy na wigilijny stół i skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego i Libiąskie Centrum 
Kultury. W ferworze przedświątecznych przygotowań można było na chwilę przystanąć i posłuchać kolęd w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego 
Libiążanki, a także świątecznych melodii serwowanych przez akordeonistów Józefa Pałkę i Jana Celarka, przy akompaniamencie saksofonisty 
Adriana Pałki.  Libiąscy harcerze przekazali na ręce władz samorządowych Libiąża tradycyjne betlejemskie światełko pokoju. O dobry humor 
uczestników wydarzenia dbali animatorzy: mimowie rozbawiali uczestników wydarzenia robiąc psikusy i wożąc na specjalnym bicyklu, 
a szczudlarze częstowali słodyczami. Najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących powstawania smogu oraz przyozdobić 
świąteczne pierniki. Burmistrz Libiąża Jacek Latko i przewodnicząca rady miejskiej Bogumiła Latko osobiście złożyli mieszkańcom życzenia 
dużo spokoju, radości i miłości, a także wspaniałego 2020 roku. 
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W święto Trzech Króli Mieszkańcy obejrzeli i usłyszeli wy-
jątkowe widowisko o Bożym Narodzeniu. 
Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele Św. Barbary. 
Po niej zebrani zobaczyli specjalne widowisko –  świąteczny 
film wyświetlany na telebimie. Muzykę do niego, na żywo, 
zapewnił chór Canticum Canticorum i Górnicza Orkiestra 
Dęta ZG „Janina”. 
- Myślę, że zaproponowaliśmy coś ciekawego, czego jeszcze w 
Libiążu nie było. Cieszę się, że publiczność dopisała – mówi 
Piotr Ciuła, dyrygent chóru. 
Po wspólnym kolędowaniu i życzeniach od Burmistrza Li-
biąża Jacka Latko na mieszkańców czekała żywa szopka, 
ognisko i poczęstunek. Na zakończenie mieszkańcy zoba-
czyli fajerwerki. 
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Mikołaja oraz najlepszych życzeń złożonych przez Burmistrza Libiąża Jacka Latko.  Na zakończenie odbył się pokaz sztucznych ogni.
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