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Udane wakacje z LCK
Z przyjemnością informujemy, że konkurs Udane wakacje z LCK

Poszukiwanie skarbu "Janiny" Spektakle dla dzieci w ramach 
"Letniej sceny pod filarami"

Warsztaty LEGO

Turniej siatkonogi w Żarkach

Kreatywne zajęcia plastyczne 

Zajęcia rękodzieła artystycznego

Wakacyjny Marsz Nordic Walking 

Warsztaty plastyczne 
w Kosówkach
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Kurier Libiąski: Małopolska to dziś obok Śląska i Ma-
zowsza województwo o największej liczbie zakażeń ko-
ronawirusem. Ile aktywnych przypadków SARS-CoV-2 
mamy obecnie w naszej gminie?
Jacek Latko:  Mamy 1 aktywny przypadek zakażenia koro-
nawirusem oraz 18 ozdrowieńców. Kwarantanną domową 
objętych jest 15 osób. Te dane cały czas się jednak zmienia-
ją, a specjaliści ostrzegają przed kolejną falą zachorowań. 
Zwłaszcza, że zbliża się sezon grypowy.
Przed nami także nowy rok szkolny. Czy libiąskie placów-
ki oświatowe są przygotowane na powrót uczniów? 
-  Dyrektorzy opracowali niezbędne procedury, w tym na 
wypadek kontaktu z osobą zakażoną, pozytywnego wyniku 
testu na koronawirusa oraz konieczności zawieszenia zajęć. 
Szkoły i przedszkola w gminie Libiąż są gotowe na przyję-
cie dzieci i młodzieży. Pomieszczenia są dezynfekowane. 
Zostały też wyposażone w płyny dezynfekujące. Sytuacja 
związana z pandemią jest jednak dynamiczna. W każdej 
chwili wszystko może się zmienić. Dyrektor szkoły, 
jeżeli pojawią się uzasadnione okoliczności, będzie 
mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjo-
narnej i wprowadzić system hybrydowy (nauczanie 
tradycyjne połączone z nauczaniem zdalnym) lub 
wyłącznie lekcje zdalne. O tym jaka forma kształ-
cenia zostanie zastosowana, dyrektor zdecyduje po 
uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego.  Dlatego proszę rodziców i uczniów o to, 
by śledzili strony internetowe placówek, do których 
uczęszczają. Będą tam zamieszczane aktualne ko-
munikaty. 
Z powodu SARS-CoV-2 ponownie wprowadzone 
zostały ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu 
Miejskiego w Libiążu. Jak długo to potrwa?
-  W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem, 
mając na uwadze dobro zarówno interesantów, jak 
i pracowników, zdecydowałem o ponownym wstrzy-
maniu bezpośredniej obsługi klientów. Ta decyzja 
będzie obowiązywać aż do odwołania. Urząd funk-
cjonuje nieprzerwanie, ale zmienia się forma obsłu-
gi. Prosimy mieszkańców, by w pierwszej kolejności 
kontaktowali się z nami telefonicznie, mailem lub 
przez platformę e-PUAP. Osobiście można załatwić 

tylko sprawy dotyczące rejestracji bieżącej zgonów oraz 
sporządzania aktów zgonów. Osoby odwiedzające urząd 
muszą mieć zasłonięte usta i nos, a także zachować dwu-
metrowy dystans. Wprowadzenie tych ograniczeń to nie jest 
nasz wymysł. Musimy stosować się do odgórnych zaleceń, 
by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. 
A co z zakładami opieki zdrowotnej w naszej gminie? 
Pacjenci skarżą się, że bezpośrednie wizyty u lekarzy 
zostały wstrzymane już w marcu i do dziś niewiele się 
zmieniło. 
- Wielu mieszkańców mnie o to pyta. Na naszym terenie 
nie mamy gminnego zakładu opieki zdrowotnej tak jak to 
jest np. w Kętach. Funkcjonujące przychodnie to podmioty 
prywatne. Nie mamy możliwości prawnej wpływania na ich 
funkcjonowanie. Niemniej jednak zwróciłem się w tej spra-
wie do Miejskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Libiążu 
z pytaniem, kiedy wznowiona zostanie bezpośrednia, nie-
ograniczona obsługa pacjentów. 

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

REKLAMA

Nawet 900 przypadków nowych zakażeń koronawirusem dziennie diagno-
zuje się dziś w Polsce. Za chwilę może być ich więcej. Zwłaszcza, że roz-

poczyna się nowy rok szkolny, a przed nami także sezon grypowy. Czy gmina 
Libiąż jest przygotowana na powrót uczniów do szkół? I jak poradzimy sobie 
z kolejną falą zachorowań na COVID-19? Kurier Libiąski pyta o to burmistrza 
Jacka Latko.

Koronawirus wciąż nam zagraża

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU 
ROZPOCZĄŁ REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW 

ZAJĘĆ DZIENNEGO DOMU “SENIOR +” 

Dzienny Dom „Senior+” znajduje się przy ul. Pił-
sudskiego 22 w Libiążu. Zajęcia dla seniorów roz-
poczną się w październiku 2020 r. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Libiążu przy ul. 9 Maja 2 pod 
numerem telefonu 32 627 78 25 wew. 30 oraz na 
stronie internetowej www.ops.libiaz.pl
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Teresa Litwińska odchodzi na emeryturę 
Przez ponad 30 lat odpowiadała za finanse gminy Libiąż, współpracując  

z kolejnymi burmistrzami: Kazimierzem Poznańskim, Tadeuszem Arkitem i Jackiem Latko. 
Praca była jej pasją. We wszystko, co robiła, angażowała się na sto procent, a swoje obowiązki 
wykonywała wzorowo. Świadczy o tym dobra kondycja finansowa gminy Libiąż i zrealizowane 
na przestrzeni ostatnich dekad inwestycje. Trudno sobie wyobrazić Urząd Miejski w Libiążu 
bez skarbnik Teresy Litwińskiej, która przechodzi na zasłużoną emeryturę. 

Teresa Litwińska rozpoczęła pracę w 
Urzędzie Miejskim w Libiążu w grud-
niu 1981 roku. Zaczynała w Referacie 
Budżetu i Podatków. W 1986 r. została 
kierownikiem Referatu Finansowo-Bu-
dżetowego, a w marcu 1989 r. - Głów-
ną Księgową. 21 czerwca 1990 roku 
powołano ją na stanowisko Skarbnika 
Miasta.
- Pracowita, rzetelna, niezwykle cha-
ryzmatyczna. Taka była i jest Teresa 
Litwińska. Miałem okazję współpraco-
wać z nią jako Naczelnik Miasta i Gmi-
ny Libiąż, ale także później, gdy byłem 
wicestarostą, starostą, a następnie 
burmistrzem Chrzanowa. Wyróżniała 
się na tle innych. Była zaangażowana                  
i bardzo ambitna. Zawsze wiedziałem, 
że wiele osiągnie i będzie piąć się po 
szczeblach administracyjnej kariery 
– przyznaje Ryszard Kosowski, Na-
czelnik Miasta i Gminy Libiąż w latach 
1982-1990.
Praktycznie całe zawodowe życie Te-
resa Litwińska poświęciła gminie Li-
biąż, pracując na rzecz miasta i jego 
mieszkańców. 
Gdy zaczynała pracę na stanowisku 
skarbnika gmina Libiąż wyglądała ina-
czej niż dziś. Wystarczy tylko popa-
trzeć na archiwalne zdjęcia. Nie było 
nowoczesnej infrastruktury miejskiej, 
tylu nowych dróg, kanalizacji, obiektów 

Teresa Litwińska podpisuje  umowę na emisję obli-
gacji komunalnych w 2001 r. 

W 2019 r. Teresa Litwińska została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi

sportowo-rekreacyj-
nych. Przez ostatnie 
trzy dekady miasto i 
sołectwa zmieniły się 
nie do poznania. Dziś 
to nowoczesne miej-
sce, dobre do życia, 
pracy i wypoczynku. 
To także jej zasługa. 
Bez racjonalnej polity-
ki finansowej, dobrego 
planowania i wzorowej 
współpracy z kolejnymi 
burmistrzami Libiąża, 
nie udałoby się tego 
wszystkiego osiągnąć. 
To dzięki niej wydatki 
majątkowe w ogólnej 
strukturze wydatków 
gminy Libiąż z roku na 
rok były coraz większe.  
- Pani Teresa to profe-
sjonalistka w każdym 
calu. Zawsze bardzo 
angażowała się w pracę zawodową i 
wielokrotnie poświęcała jej także czas 
prywatny. To nie tylko moja ocena, ale 
ocena wielu innych osób, które miały 
okazję z nią współpracować. Jej pracę 
wysoko oceniały też instytucje nadzo-
rujące jak Regionalna Izba Obrachun-
kowa czy Najwyższa Izba Kontroli. 

Nasza gmina często była stawiana za 
wzór dla innych samorządów pod ką-
tem prawidłowo prowadzonej gospo-
darki finansowej – mówi Tadeusz Arkit, 
burmistrz Libiąża w latach 2002-2008.
Podkreśla, że skarbnik to w każdej 
gminie bardzo ważna „instytucja”. Bez 
jego podpisu burmistrz nie może prze-
cież podejmować żadnych decyzji o 
wydatkach. 
- Wielu samorządowców nie ma wy-
kształcenia ekonomicznego i nie zna 
się dobrze na finansach. Dlatego tak 
ważne jest, by skarbnik był profesjo-
nalistą, a jednocześnie człowiekiem 
godnym zaufania, na którego wiedzy 
i doświadczeniu można się oprzeć. 
Taka właśnie jest Teresa Litwińska. 
Naszą współpracę wspominam bardzo 
dobrze – mówi Tadeusz Arkit. 
Najdłużej Teresa Litwińska współpra-
cowała z Jackiem Latko, obecnym 
burmistrzem Libiąża. Stanowili zgrany 
duet. Dobre planowanie, rozsądne i od-
powiedzialne korzystanie z kredytów, i 
duża aktywność w pozyskiwaniu środ-
ków unijnych pozwoliły zrealizować w 
gminie wiele ważnych dla mieszkań-
ców inwestycji.
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Libiąż ma nowego skarbnika
Uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu nowym Skarbnikiem Miasta 

została Lucyna Nędza, dotychczasowa Kierownik Wydziału 
Finansowo-Budżetowego w Urzędzie Miejskim w Libiążu. Zastą-
pi Teresę Litwińską, która po 30 latach pracy skarbnika i 39 la-
tach pracy zawodowej w libiąskim urzędzie postanowiła przejść 
na emeryturę. 
Lucyna Nędza posiada 32-
letni staż pracy zawodowej. 
Z samorządem jest związana 
od 1992 roku. Była Inspekto-
rem w Wydziale Finansowo-
Budżetowym, a następnie od 
2003 roku Kierownikiem Refe-
ratu Budżetu i Księgowości. 1 
września 2017 roku objęła sta-
nowisko Kierownika Wydziału 
Finansowo-Budżetowego, 
które piastowała do teraz.
- Lucyna Nędza większość 
swojego zawodowego życia 
związana jest ze służbą finansów pu-
blicznych. Dała się poznać jako pra-
cownik obowiązkowy, odpowiedzialny, 
sumienny oraz bardzo zaangażowa-
ny w pracę. Cieszy się dobrą opinią 
i zaufaniem zarówno przełożonych, 
jak i pracowników. Jest doskonałym 
fachowcem w swojej dziedzinie. Po-
siada kierunkowe wykształcenie, ale i 
wieloletnie doświadczenie zawodowe. 
Jestem przekonany, że na nowym sta-
nowisku poradzi sobie świetnie – mówi 
burmistrz Jacek Latko, który rekomen-
dował libiąskim radnym powołanie 
Lucyny Nędzy na stanowisko Skarb-
nika Miasta. Jako kierownik Wydziału 
Finansowo-Budżetowego i zarazem 
Główna Księgowa zajmowała się m.in. 
nadzorem i koordynacją pracy wy-
działu, wstępną kontrolą dokumentów 

Nauka nie musi być nudna
Dzięki nowym pomocom dydaktycznym, które zakupi Szkoła Podstawowa nr 
2 w Libiążu,  lekcje będą jeszcze ciekawsze. Na ten cel gmina Libiąż pozyskała 
41 tys. zł z rezerwy subwencji oświatowej.
Libiąż znalazł się wśród 1044 gmin w Polsce, które skorzystają z dodatkowych pie-
niędzy. Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło w kwietniu. Gmina mogła złożyć wniosek 
na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia 
i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.
– Co roku składamy wniosek na jedną placówkę, spełniającą kryteria. W tym roku 
zakwalifikowała się SP nr 2. Wniosek dotyczył zakupu pomocy dydaktycznych z 
biologii, geografii, chemii i fizyki. Otrzymaliśmy kwotę 40 926 zł – wyjaśnia burmistrz 
Jacek Latko.
W poprzednich latach skorzystały inne szkoły, które nie miały w swojej strukturze 
gimnazjów: w 2018 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu (kwota 8080 zł) i 
w 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu (kwota 17.969 zł).

księgowych, wykonywała dyspozycje środ-
ków pieniężnych i była odpowiedzialna za 
sporządzanie sprawozdań finansowych oraz 
budżetowych urzędu oraz gminy, a także 
opracowywanie wieloletniej prognozy finan-
sowej. Posiada wykształcenie ekonomiczne.  
W 1997 roku ukończyła studia zawodowe, a 
w 1999 roku uzupełniające studia magister-
skie na kierunku finanse i bankowość Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie. W 2016 roku 
ukończyła także studia podyplomowe na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
(kierunek rachunkowość i sprawozdawczość 
w sektorze finansów publicznych). Uczestni-
czy w licznych kursach oraz szkoleniach z 
zakresu finansów publicznych i rachunko-
wości, uaktualniając posiadaną wiedzę w 
tym zakresie. W ubiegłym roku została uho-
norowana Medalem Złotym za długoletnią 
służbę.

Lucyna Nędza odbiera gratulacje od władz Libiąża

- Teresa to legenda libiąskiego 
samorządu. Tytan pracy i świetny 
fachowiec. Swoje obowiązki za-
wsze wykonywała wzorowo. Jej 
„konikiem” była zieleń miejska. 
To w dużej mierze jej zasługa, że 
w naszej gminie jest tak ładnie. 
Cenię ją także za rozwagę, która 
często pomagała w rozwiązywa-
niu nawet bardzo trudnych pro-
blemów samorządowych – mówi 
burmistrz Jacek Latko.
Warto podkreślić, że Teresa Li-
twińska zawsze wykazywała się 
w pracy dużą inwencję własną, 
także w pozyskiwanie pieniędzy 
ze źródeł zewnętrznych. To dzięki 
jej staraniom gminie Libiąż udało 
się m.in. podpisać umowę z Na-
rodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na kwotę 10 mln zł, dzięki 
czemu wykonano kompleksową 
termomodernizację 13 budynków 
użyteczności publicznej w gminie 
Libiąż czy też pozyskać z Banku 
Gospodarstwa Krajowego środki 
na adaptację budynku przy ul. 
Leśnej, gdzie powstały mieszka-
nia socjalne. 
- Mimo wielu obowiązków zawo-
dowych na stanowisku skarbnika 
Teresa zawsze chętnie angażo-
wała się także w życie społecz-
ne. Jest osobą, która pobudza do 
aktywności mieszkańców i lokal-
nych przedsiębiorców. Wspierała 
aktywizację seniorów. Dzięki niej 
powołano do życia Uniwersytet III 
Wieku – podkreśla Jacek Latko.
Od wielu lat Teresa Litwińska jest 
członkiem Rady Duszpasterskiej 
przy Parafii Przemienienia Pań-
skiego w Libiążu. Przy jej udziale 
przeprowadzono renowację poli-
chromii z okresu międzywojenne-
go, a kościół zyskał relikwie Św. 
Jana Pawła II oraz św. Siostry 
Faustyny. Dzięki zaangażowaniu 
Teresy Litwińskiej i zaangażowa-
niu jej męża w 2003 r. w gminie 
Libiąż powstał punkt spotkań 
ekumenicznych – monumental-
na budowla „Krzyż Papieski na 
Lipiu”.
W ciągu kilkudziesięciu lat pra-
cy zawodowej wielokrotnie była 
odznaczana i wyróżniana m.in. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brą-
zowym Krzyżem Zasługi, Meda-
lem Złotym za długoletnią służbę, 
Srebrnym Medalem Jana Pawła 
II za zasługi dla Archidiecezji Kra-
kowskiej.
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W skrócie..

Pieniądze podzielone
Otwarty konkurs ofert na realizację za-
dania z zakresu ochrony i promocji zdro-
wia psychofizycznego oraz zapobiega-
nia zaburzeniom psychicznym został 
rozstrzygnięty.  Na organizację zajęć 
dla osób niepełnosprawnych umysło-
wo i ruchowo w 2020 r. Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w 
Libiążu otrzyma z budżetu gminy Libiąż 
10.000zł, a Fundacja im. Brata Alberta 
– Świetlica Terapeutyczna w Libiążu - 
2.000 zł.

Razem łatwiej
Rada Miejska w Libiążu zgodziła się 
na przystąpienie gminy Libiąż do Sto-
warzyszenia Powiatów, Miast i Gmin 
– Forum Małopolski Zachodniej, które 
będzie zrzeszać samorządy z terenów 
powiatu chrzanowskiego,  oświęcim-
skiego, olkuskiego i wadowickiego. Ma 
pomóc jego członkom m.in. w jeszcze 
skuteczniejszym pozyskiwaniu fundu-
szy unijnych, a także w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów. Wspólny głos  
w województwie i w kraju zdecydowanie 
lepiej słychać niż głosy pojedynczych 
gmin i powiatów.

Czas się SPISać
Od 1 września do 30 listopada w całej 
Polsce prowadzony będzie Powszech-
ny Spis Rolny.  Mieszkańcy gminy Li-
biąż posiadający gospodarstwa rolne 
także mają obowiązek wziąć w nim 
udział. Spis zostanie przeprowadzony 
w gospodarstwach rolnych osób fizycz-
nych (gospodarstwach indywidualnych), 
osób prawnych i jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości praw-
nej. Użytkownik gospodarstwa rolnego  
w ramach spisu rolnego przekazuje 
dane w formie: samospisu interneto-
wego, wywiadu telefonicznego prze-
prowadzonego przez rachmistrza tele-
fonicznego, bezpośredniego wywiadu 
przeprowadzonego przez rachmistrza 
terenowego, który odwiedzi gospodar-
stwo rolne. Rolnicy nie posiadający w 
domu Internetu będą mieli zapewniony 
dostęp do stanowiska komputerowego 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libią-
żu. Zachęcamy do przekazania danych 
w formie samospisu internetowego za 
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, 
która będzie dostępna na stronie inter-
netowej Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Szczegółowe informacje doty-
czące Powszechnego Spisu Rolnego 
znajdują się na stronie internetowej: 
www.spisrolny.gov.pl, www.libiaz.pl. 

Z myślą o kierowcach i pieszych
Sporo się dzieje na drogach w gminie Libiąż. Roboty dro-

gowe są prowadzone w mieście i w sołectwach. 

W ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych przebudowywana jest ul. An-
dersa w Libiążu. Wartość robót drogo-
wych to ponad 741 tys. zł. Połowa tej 
kwoty to środki własne gminy, a druga 
połowa pochodzi z budżetu państwa, 
jako dofinansowane w ramach FDS. 
Zakres robót obejmuje: wzmocnienie 
podbudowy, budowę odcinka kanaliza-
cji deszczowej, przebudowę chodnika i 
jezdni, wykonanie poboczy utwardzo-
nych, przejść dla pieszych, oznako-
wanie pionowe i poziome, zabudowę 
elementów bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. W ramach środków własnych 
pokrywane są koszty nadzoru inwe-
storskiego.
Niedawno zakończyła się przebudo-
wa ulic: Bolesława Śmiałego, Graży-
ny i drogi wewnętrznej bocznej od ul.  
Wańkowicza w Libiążu. 
W pierwszym przypadku zakres robót 
obejmował: wzmocnienie podbudowy 
oraz wykonanie nowej nawierzchni 

jezdni i utwardzenie poboczy. Wartość 
zadania wyniosła ponad 114 tys. zł.
Na ul. Grażyny podbudowa drogi zo-
stała wzmocniona, a drogowcy położyli 
też nową nawierzchnię i utwardzili po-

bocza. Wartość zadania wyniosła po-
nad 127 tys. zł.
Zakres robót na drodze wewnętrznej 
bocznej od ul. Wańkowicza objął: wy-
mianę krawężników i obrzeży, wyko-
nanie nowej nawierzchni jezdni oraz 
miejsc postojowych i poprawę odwod-
nienia. W zakres zadania wchodzą 
koszty opracowania dokumentacjioraz 
nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczęły się prace drogowe na 
ulicy Żeromskiego w Libiążu, a tak-
że przebudowa ul. Żniwnej w Libią-
żu. W planach jest ponadto prze-
budowa ulic: Konwaliowej i  25 
Stycznia w Libiążu, ul. Olszynka  
w Żarkach  oraz przebudowa ul. Czar-
nieckiego i remont ul. Baśniowej w 
Gromcu. Gmina zleciła również opra-
cowanie dokumentacji dotyczącej od-
wodnienia ul. Matejki w Libiążu (odci-
nek od ul. Krakowskiej) wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budowę. Zadanie 
to ma zostać zrealizowane jesienią 
tego roku.
Kolejne tegoroczne zadanie to prze-
budowa drogi wewnętrznej – bocznej 
od ul. Krasickiego w Libiążu, która się 
zakończyła. Koszt inwestycji, obejmu-
jącej także odprowadzenie wód po-
wierzchniowych, to ok. 204 tys. zł.
Ponadto gmina współfinansuje prace 
na drogach powiatowych i wojewódz-
kich przebiegających przez jej teren. 
W lipcu podpisana została umowa na 
realizację robót budowlanych związa-
nych z drugim etapem budowy chodni-
ka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 
tj. na ul. Beskidzkiej w Libiążu. Inwe-
stycja jest realizowana wspólnie z wo-
jewództwem małopolskim w ramach 
programu Inicjatywy Samorządowe. 
Umowny termin zakończenia robót bu-
dowlanych to 29 października br.
350 tys. zł w ramach pomocy finanso-
wej Libiąż przekaże także powiatowi 
chrzanowskiemu na przebudowę dro-
gi powiatowej wraz z przepustem w 
Gromcu. Tyle samo wynosi także dota-
cja celowa dla powiatu na kontynuację 
przebudowy ul. Jaworowej w Libiążu. 
Prace zostały już zakończone. Ich koszt 
to w sumie 900 tys. zł. Na Jaworowej 
drogowcy wykonali nową podbudowę i 
położyli nowy asfalt. Pobocze zostało 
utwardzone przy pomocy grysów. Po-
prawione zostało także oznakowanie 
poziome na całym przebudowanym 
odcinku oraz na wysokości lasu. 
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Uruchomienie basenu i placu zabaw 
na terenie Miejskiego Ośrodka Rekre-
acji i Sportu przy ul. Piłsudskiego w Li-
biążu wymagało dostosowania obiektu 
do restrykcyjnych wymogów Narodo-
wego Instytutu Zdrowia Publicznego. 
Jednym z ograniczeń była konieczność 

zapewnienia odpowiedniej przestrzeni 
- 4 mkw dla każdego. To ograniczyło 
maksymalną liczbę osób mogących w 
danym momencie korzystać z basenu 
i wodnego placu zabaw, do odpowied-
no: 450 i 240. Zgodnie z wytycznymi 
każdy element wyposażenia był de-

zynfekowany środkiem wirusobójczym, 
zarówno przed otwarciem obiektu, jak 
i w trakcie dnia. Stąd też konieczność 
wprowadzenia przerwy technicznej w 
godz. 13.30 – 14.30. Dezynfekowane 
były również toalety, urządzenia wod-
nego placu zabaw i parku linowego, 
uzupełniane są środki odkażające do-
stępne na terenie basenu. 
Te obostrzenia wiązały się z pewnymi 
utrudnieniami dla osób chcących sko-
rzystać z obiektu przy ul. Piłsudskiego. 
Mimo tego wodne atrakcje przyciąga-
ły wiele osób, nie tylko z gminy Libiąż, 
ale także okolicznych miejscowości. 
Szczególnie zyskali posiadacze Karty 
Dużej Rodziny, otrzymując 50 proc. ra-
bat na wejściówki. 
Nie było łatwo, ale z całą stanowczo-
ścią możemy stwierdzić, że się udało! 
Dziękujemy za wyrozumiałość i zapra-
szamy w przyszłym roku. 

Przejścia dla pieszych na ul. Chrza-
nowskiej w Libiążu (w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Rouvroy i w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Juniorów) zostaną doświe-
tlone dwiema lampami wyposażonymi 
w czujnik zmierzchowy. 
Wniosek do programu poprawy bez-
pieczeństwa na pasach zlokalizowa-
nych w ciągu dróg województwa mało-
polskiego gmina Libiąż złożyła na po-
czątku tego roku. Dotyczył on w sumie 
czterech miejsc. Poza wymienionymi 
przejściami chodziło także o te zloka-
lizowane w rejonie skrzyżowania z ul. 
Sienkiewicza i z ul. Sikorskiego. Jesz-
cze w tym roku jest szansa na doświe-
tlenie przynajmniej jednego z nich.
Przypomnijmy, że to nie pierwsze dzia-
łania gminy Libiąż związane z poprawą 
bezpieczeństwa pieszych. W ubiegłym 
roku w ramach współpracy samorzą-
du z ZDW doświetlono pasy w pięciu 
miejscach drogi wojewódzkiej nr 933 
i drogi wojewódzkiej nr 780. Cztery z 
nich znajdowały się w mieście, a jedno 

w sołectwie Żarki. Na każdym z przejść 
zamontowano dwie lampy z czujni-
kiem zmierzchowym oraz czujnikiem 
obecności pieszego. Programem ob-
jęto przejścia w Libiążu na ul. Chrza-
nowskiej (na wysokości Lidla), na ul. 
Oświęcimskiej (na wysokości Netto) , w 
rejonie skrzyżowania ul. Oświęcimskiej 
z ul. Mickiewicza (na wysokości Urzę-
du Miejskiego), w rejonie skrzyżowania 
ul. Oświęcimskiej z ul. Heleny Kmieć 

oraz w Żarkach przy ul. Kościuszki (w 
rejonie skrzyżowania z ul. Ściegienne-
go).  Łączny koszt doświetlenia pięciu 
przejść dla pieszych to blisko 168 tys. 
zł  Gmina na ten cel przekazała 75 tys. 
zł, a pozostałą część sfinansował Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.  
- Bezpieczeństwo pieszych to dla nas 
priorytet. Co roku staramy się brać 
udział w tym programie – mówi bur-
mistrz Jacek Latko.

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Udana letnia atrakcja

Dzięki współpracy gminy Libiąż i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie uda się po-
prawić bezpieczeństwo na kolejnych przejściach dla pieszych w Libiążu. Libiąscy radni 

zarezerwowali na ten cel w budżecie kwotę 35 tys. zł. Drugie tyle przekaże województwo.

Libiąż był jedyną miejscowością w okolicy, która w trudnych warunkach, pomimo wielu 
obostrzeń związanych z pandemią, zdecydowała się otworzyć letni basen i wodny plac 

zabaw. 

Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Chrzanowskiej i Rouvroy już wkrótce 
będzie bezpieczniejsze

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
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Mapa z 1848 r. pokazująca rejon Krzywdy w ramach 
Libiąża Wielkiego (aktualnie ulica Dąbrowskiego). 
Po prawej widoczna granica pomiędzy Libiążem 
Wielkim a Libiążem Małym w okolicy hałdy. 

Początki poczty na ziemiach polskich sięgają roku 1558. Do Libiąża usługi pocztowe 
świadczone za pośrednictwem miejscowego urzędu zawitały w 1890 r.

130 lat libiąskiej poczty

Genezy powstania placówki poczto-
wej w Libiążu upatruje się w wier-

ceniach górniczych, które prowadzono 
na naszych terenach w II poł. XIX w. 
Sądzę jednak, że powody były bardziej 
złożone i na pewno było ich kilka. War-
to wspomnieć o powstałej w 1856 r. linii 
kolejowej, dzięki której ekspediowano 
przesyłki pocztowe, o rozwoju demo-
graficznym naszych terenów, który za-
pewniał klientelę, o wzroście świado-
mości mieszkańców i coraz wyższym 
odsetku ludzi posiadających umiejęt-
ność pisania i czytania, a także polityce 
władz austriackich, dla których rozwój 
sieci pocztowej ułatwiał administrowa-
nie terenami imperium.

Urząd pocztowy w Libiążu Wielkim 
rozpoczął swoją działalność 1 lipca 
1890 r. Należał – w związku z ówcze-
sną przynależnością państwową na-
szej miejscowości – do systemu poczty 
austriackiej w Galicji. Pierwszą kierow-
niczką placówki była Katharine Krist-
mau. Urząd obejmował swoim działa-
niem Libiąż Wielki, Libiąż Mały, Dąb 
i stację kolejową. Związek pocztowy 
utrzymywano dzięki pociągom kursują-
cym pomiędzy Krakowem a Wiedniem. 

Warto wspomnieć, że usługi telegra-
ficzne świadczone były w Libiążu nie-
co wcześniej – bo już od końca 1888 
r. Uruchomiono wówczas przy stacji 
kolejowej stację telegraficzną, która 
przyjmowała, odsyłała oraz dostarcza-
ła nadchodzące telegramy rządowe  
i prywatne. 

W roku 1895 urząd został przeniesio-
ny do Libiąża Małego. Kronika libiąskiej 
poczty nie podaje tego faktu. Jest on 
nam znany wyłącznie z doniesień pra-
sowych. Natomiast w kronice znajduje 
się informacja o przeniesieniu poczty 
do murowanego budynku należącego 
do stolarza Zięby.  Powodem był pożar 
drewnianego budynku krytego słomą,  
w którym urząd miał swoją dotychcza-
sową siedzibę. Nowy budynek z pew-
nością położony był w Libiążu Małym. 
Można przypuszczać z dużą dozą 
prawdopodobieństwa, że oba źródła 
dotyczą tego samego wydarzenia.

Poczta swoją siedzibę zmieniła 
dopiero w okresie międzywojennym. 
Przeniesiono ją wówczas w miejsce, 
gdzie funkcjonuje po dzień dzisiejszy. 
Powodem przenosin był wzrost zapo-
trzebowania na usługi pocztowe, wyni-

kający bezpośrednio z rozwoju Libiąża, 
a w szczególności z powstania na jego 
terenie kopalni węgla kamiennego. 
Zresztą nowy budynek – na tamte cza-
sy przestronny, położony przy głównym 
gościńcu, przy skrzyżowaniu z drogą 
biegnącą do stacji - należał właśnie do 
kopalni. Urząd w 1932 r. przekształco-
ny został w agencję pocztową i w tej 
formie doczekał końca lat 40., kiedy 
nadano mu status urzędu V klasy. 

W 1951 r. budynek został odnowiony 

Wycinek prasowy informujący o po-
wstaniu Urzędu pocztowego w Libią-
żu . "Czas" z 24 czerwca 1890 r. 

Informacja prasowa o przeniesieniu 
urzędu do Libiąża Małego. "Gazeta 
Narodowa" z 8 sierpnia 1895 r. 

Budynek poczty w 1980 r. 
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i powiększony. Po kolejnych moder-
nizacjach, m.in. instalacji radiowęzła, 
urząd formalnie uznano za wzorcowy 
w 1962 r. Wtedy także przeprowadzo-
no remont centrali telefonicznej, wpro-
wadzając jej całodobową obsługę. Rok 
później tutejszy urząd objął swoją ob-
sługą jednostkę wojskową. W 1970 r. 
przeklasyfikowano libiąską placówkę 
pocztową do II klasy i jednocześnie 
przedłużono jej pracę do godz. 20.  
W 1975 r. w związku z reformą ad-
ministracyjną do obsługi dołączono 
Gromiec, a 4  lata później uruchomio-
no Urząd Pocztowy w Żarkach – jako 
Libiąż 3. W tym samym roku zlikwido-
wano centralę telefoniczną, a dotych-
czasowych abonentów podłączono do 
automatycznej centrali na Flagówce.  
W 1980 r. przeprowadzono general-
ny remont placówki. Poprawie uległy 
warunki obsługi interesantów oraz za-
plecze socjalne. Warto jednak przypo-
mnieć, że mimo wszystko budynek był 
nadal bardzo ciasny, a w środku wiła 
się kolejka interesantów. Ten stan trwał 

kolejne 2 dekady, kiedy podjęto decy-
zję o rozbudowie poczty i modernizacji 
otoczenia budynku. Ze starej poczty po-
zostały jedynie pomieszczenia obsługi 
interesantów od ul. Oświęcimskiej.

Karta pocztowa wysłana do Dębu na początku XIX w. Dostarczyła ją libiąska 
poczta, o czym świadczy charakterystyczny stempel. 

oprac. Łukasz Płatek na podst. „Historia Pocz-
ty w Libiążu” aut. Jana Gąsiora oraz „Staś  
z Pocty” przedruk wspomnień ks. Stanisława 
Szamoty [w:] Katalog Okręgowej Wystawy Fi-
latelistycznej Libiąż 1999; zdj. UM w Libiążu, 
pocztówka ze zbiorów Pawła Siudy.

Otoczenie się zmieni

Jeszcze w tym roku gmina planuje zago-
spodarować teren przy ul. Klubowej w 

Żarkach. 

Powstanie tu plac rekreacyjno-sportowy wraz z urzą-
dzeniami do ćwiczeń siłowych w plenerze. Gmina otrzy-
mała na ten cel dofinansowanie z budżetu województwa 
małopolskiego w wysokości 38.380 zł. W sumie wartość 
inwestycji ma wynieść ok. 165 tys. zł. W ramach tej 
kwoty mieszczą się środki funduszu sołeckiego w wyso-
kości 36,993,40 zł. Pozostała część pieniędzy została 
zarezerwowana w budżecie gminy Libiąż. 
 - Otoczenie domu kultury w Żarkach bardzo się zmieni. 
Na placu zamontowane zostaną urządzenia do ćwiczeń 
typu street workout, a nawierzchnia asfaltowego dziś 
boiska zostanie pokryta poliuretanem, by można było 
z niego bezpiecznie korzystać  - informuje burmistrz 
Jacek Latko.

- WIEŚCI Z SOŁECTW -

Kapliczka odzyska blask
Gmina Libiąż otrzyma 15 tys. zł z konkur-

su „Kapliczki Małopolski_2020” na wyko-
nanie prac konserwatorskich kapliczki postu-
mentowej w Żarkach. 

Położony u zbiegu 
ulic: Zuchów, Jana 
III i Kilińskiego obiekt 
pochodzi z 1848 roku 
i jest w złym stanie. 
Warunkiem uzyska-
nia pomocy jest opra-
cowanie programu 
konserwatorskiego, 
który musi zaopinio-
wać małopolski kon-
serwator zabytków. 
Całkowita wartość 
renowacji kapliczki to 
koszt ponad 40 tys. 
zł. Pozostałą kwo-
tę gmina sfinansuje 
z własnej kieszeni. 
Radni zgodzili się na 
ujęcie tego zadania w 
tegorocznym budże-
cie. 

Urządzenia street workout'u. Podobne staną przy DK 
Żarki. 



10

10 KURIER LIBIĄSKI  

23-latek podpisał kontrakt z klubem 
Grupa Azoty Tarnów. Jest wychowan-
kiem UKS Czwórka Libiąż. Kacper Ma-
jewski jest synem Bogusławy i Marcina 
Majewskich, a więc trenerów, którzy 
z sukcesami prowadzą młodych libią-
skich szczypiornistów.  Swoje pierwsze 
kroki w tej dyscyplinie stawiał oczywi-
ście w rodzinnym mieście. 
- W tym czasie trenerem zespołu był 
Michał Gacek, to on nauczył mnie pod-
staw i zaraził tym sportem. Dziwnym 
trafem to nie rodzice namówili mnie 
na piłkę ręczną, przypadek sprawił, że 
kiedyś kuzyn wziął mnie ze sobą na 
trening. Spodobało mi się to i postano-
wiłem zmienić pływanie na piłkę ręczną 
– wspomina szczypiornista.  
Jak sam podkreśla, wybrał piłkę ręczną 
dlatego, że otaczają go fajni ludzie. 
- W tym sporcie możesz liczyć na ko-
legów, którzy zawsze starają się po-
móc na boisku. W pływaniu można li-
czyć tylko na siebie. Bardzo lubię gry 
kontaktowe, a piłka ręczna to właśnie 
taki sport. Z roku na rok ten sport staje 
się coraz bardziej dynamiczny i wido-
wiskowy. To przyciąga kibiców, a ich 
zainteresowanie napędza i pozwala na 
rozwój tej dyscypliny. 
Kacper od początku kariery był skrzy-
dłowym. Miał też małe epizody na 
środku rozegrania, spowodowane kon-
tuzjami lub brakami zawodników o tej 
specyfice. Teraz gra na lewym skrzydle 
i czuje, że to jego pozycja.  
Sportowy sukces nie pozwolił zapo-
mnieć o korzeniach. 
- Grę w Libiążu wspominam bardzo 
dobrze, poznałem tam świetnych ludzi 

z którymi do dziś mam dobry kontakt. 
Zdobyłem tam swój pierwszy medal 
Mistrzostw Polski. Dzięki temu klubowi 
pokochałem ten sport i postanowiłem 
mu się poświęcić. Dla dalszego rozwo-
ju wraz z moim przyjacielem postano-
wiliśmy odejść do zespołu z Legnicy. 
Zmiana barw klubowych zawsze niesie 
za sobą rozwój, nawet jeśli klub nie 
jest mocniejszy, gra z ludź-
mi których przedtem się 
nie znało zawsze poma-
ga w rozwoju zawodni-
ka. Dla mnie osobiście 
to był duży przeskok, Le-
gnica to klub z tradycjami i 
historią. W czasie kiedy się 
tam przeniosłem klub grał w 
Superlidze. Zdawałem sobie 
sprawę z tego, że nie będzie ła-
two. Chłopaki z Legnicy okazali 
się bardzo fajnymi ludźmi i inte-
gracja przebiegła przyjemnie.
K. Majewski zaliczył wiele uda-
nych występów w 1 lidze, gdzie 
był wyróżniającym się zawodni-
kiem, m.in. podczas starcia jego klubu 
z Grupą Azoty Tarnów w rozgrywach 
Pucharu Polski 2019/2020. Trafił wtedy 
pięciokrotnie do bramki rywali i wpadł 
w oko trenerom klubu z Superligi.  
- Chciałem zrobić kolejny krok naprzód 
i spróbować gry w najwyższej klasie 
rozrywkowej. Zacząłem współpracę z 
menadżerem, który pomógł mi w osią-
gnięciu tego celu – wspomina.  
Różnicę poziomu libiążanin odczuł 
zwłaszcza w treningach między kluba-
mi. W 1 lidzę maksymalnie w tygodniu 
trenuję się 4-5 razy, w Superlidze tych 

treningów jest dwa razy więcej. 
- Trenujemy rano i wieczorem od po-
niedziałku do piątku, w weekendy gra-
my mecze kontrolne. Czasem sparin-
gów jest kilka w tygodniu. Na trening 
poświęcamy około 4 godziny, do tego 
dochodzi regeneracja, praca z fizjote-
rapeutą więc dziennie to około 5-6 go-
dzin pracy. 

Zawodnik stara się twardo stąpać 
po ziemi. Chce jak najlepiej grać dla 

drużyny z Tarnowa. 
- Muszę ciężko pracować aby 
stawać się lepszym zawodni-
kiem. Jeśli uda mi się wsko-
czyć na odpowiedni poziom 
będę sobie stawiał następ-
ne cele – stwierdza. 

W Superlidze Kacper zmie-
rzy się z bardzo silnymi druży-
nami z Kielc i Płocka, grającymi 
regularnie w lidze mistrzów.  
- To bardzo mocne ekipy, a 
gra z nimi to bardzo dobra lek-
cja. Można sprawdzić różne 
warianty i rozwiązania z tak 

mocnymi rywalami, zawsze do meczu 
podchodzi się z myślą wygranej, bez 
takiego nastawienia nie warto wycho-
dzić na boisko, ale każdy bardzo do-
brze zna siłę Kielc i Płocka. 
Marzeniem każdego sportowca, Kac-
pra również, jest gra w reprezentacji 
Polski. 
- Na ten moment moim marzeniem jest 
dobra gra w Superlidze bez żadnych 
kontuzji, może na koniec kariery wrócę 
jeszcze pograć do Libiąża – podsumo-
wuje szczypiornista z Superligi. 

Libiążanin w Superlidze!
Pochodzący z Libiąża piłkarz ręczny zagra na najwyższym poziomie rozgrywkowym  

w Polsce! Stąd tylko jeden krok do reprezentacji Polski. 

Sportowa rywalizacja w Żarkach
Podczas wakacji w Żarkach rywalizowali uczestnicy letniej olimpiady organizowanej przez 

Libiąskie Centrum Kultury. 
Jedną z konkurencji był hokej na 
trawie. W niezwykle zaciętych 
pojedynkach najlepsi okazali się 
reprezentanci drużyny „FC Jaro” 
w składzie Miłosz Wojciechowski, 
Jakub Żmuda, Mateusz Bakun, 
Kacper Jaros i Kacper Kosowski. 
Pokonali oni 6:0 „Czarne Tygrysy” 
(Maciej Kaluga, Dawid Szczurek, 
Olek Szczurek, Antek Kierczek i 
Dominik Twaróg) i 4:0 „FC Nikt 

Cię Nie Chce” (Antek Garlacz, 
Antek Gabryś, Krystian Lelito, 
Hubert Kurzak i Filip Jaros. Dru-
gie miejsce, po zwycięstwie 3:0 
nad „Czarnymi Tygrysami” zajęła 
drużyna „FC Nikt Cię Nie Chce”. 
„Czarne Tygrysy” byli najmłodsza 
drużyną w stawce i za niezwykłą 
waleczność wyróżniono ich tytu-
łem najbardziej ambitnej drużyny 
turnieju. 

- SPORT - 
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Siatkarski memoriał
Pamięci znakomitego libiąskiego siatkarza zadedykowano turniej siatkówki plażowej zorga-

nizowany w sobotę 8 sierpnia na boiskach plażowych MORS w Libiążu. Wydarzenie orga-
nizacyjnie wsparło Libiąskie Centrum Kultury.

Inicjatorami uczczenia pamięci tragicz-
nie zmarłego przed rokiem Macieja Kli-
masa byli jego przyjaciele na czele z 
Marcinem Szyszką. 
- Zwróciłem się do rodziny Maćka z 
prośbą o wyrażenie zgody na zorga-
nizowanie memoriału jego imienia w 
siatkówce plażowej. Dzięki ich zgodzie 
udało się zorganizować ten turniej. Wy-
startowało 12 par, dobrych znajomych 
i przyjaciół popularnego w Libiążu „Ke-
neta”. Chciałbym, aby to wydarzenie  
odbywało się rokrocznie – mówi pomy-
słodawca.  
Maciej Klimas zginął przed rokiem w 
wypadku samochodowym. Miał 35 lat. 
Był jednym z bardziej utytułowanych 
libiąskich siatkarzy. Na swoim kon-
cie miał m.in. tytuł wicemistrza Polski 
kadetów i brązowy medal Mistrzostw 
Polski w siatkówce plażowej juniorów 
w parze z Arturem Bacą. Na hali grał 
m.in. w Janinie Libiąż, a także w dru-
goligowych krakowskich zespołach i w 
Brzesku. Uczestniczył również w roz-
grywkach zimowej odmiany w tej dys-
cyplinie sportu.

- Nie ma osoby, która mogłaby powie-
dzieć o Maćku złe słowo. Wszyscy 
wspominamy go bardzo dobrze. Był 
pozytywną postacią. Miał bzika na 
punkcie siatkówki w każdej jej odmia-
nie. Prowadził nawet własną firmę dzia-
łającą w tej branży. Zawsze serdeczny 
i uśmiechnięty. Można było liczyć na 
jego pomoc. Na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci - wspomina kolegę 
Marcin Szyszka. 

W sportowej rywalizacji I Memoriału 
Macieja Klimasa najlepsi byli Michał 
Matyja i Piotr Słonina, drugie miejsce 
zajęli Krzysztof Szopa i Wojciech Lu-

boń, trzecie para Przemysław Paliwo-
da – Damian Hudzik, a czwarte Michał 
Zając i Roman Balcar. 
Gośćmi specjalnymi turnieju była rodzi-
na zmarłego siatkarza. Najlepsi otrzy-
mali pamiątkowe puchary. 
- Były też upominki od pani Krystyny 
Kawałek z firmy Oriflame, a także ko-
szulki siatkarskie z firmy Maćka. Na 
jednym z boisk do gry wisiała siatka, 
na której wspólnie z Maćkiem treno-

waliśmy siatkówkę plażową. Na jej tle 
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie – 
podkreśla M. Szyszka. 

Boks też jest dla pań!
Od połowy lipca w libiąskiej hali sportowej odbywają się zajęcia bokserskie specjalnie dla 

kobiet. Prowadzi je coraz prężniej działająca Akademia Bokserska. 
- Panie już wcześniej wyrażały zain-
teresowanie treningami bokserskimi. 
Były to jednak nieśmiałe zapytania. Po-
tem pojawiły się jednoznaczne zapew-
nienia, że będą ćwiczyć, ale najchętniej 
we własnym gronie. Postanowiliśmy 
spróbować i udało się – opowiada pre-
zes Akademii Ariel Środa.  
Zajęcia dla pań mają charakter 
typowo rekreacyjny. Uczą się 
podstaw boksu, są też ćwicze-
nia ogólnorozwojowe, które przy 
okazji ujędrniają ciało. Dla Pań 
ma to niebagatelne znaczenie. 
Trenują trzy razy w tygodniu. 
Jedną z ćwiczących jest Anna Ja-
nic. To zadeklarowana biegacz-
ka. Co skłoniło ją do boksu?
- Dostałam zaproszenie i posta-
nowiłam spróbować nowej dyscypliny. 
Bardzo mi się spodobało. Jesteśmy 
fajną grupą, a trenerzy potrafią zmo-
tywować. Dwa treningi są z podstaw 

boksu, a trzeci to ćwiczenia wysiłkowe: 
pompki, wyskoki, skakanka, uderzenia 
w oponę. Jest ciężko, ale dajemy radę 
– zachwala A. Janic. 
- Na każdym z wakacyjnych treningów 
było minimum 10 kobiet, a wszystkich 
Pań zgłosiło się 27. Na zajęcia zaczę-

ły przychodzić coraz wcześniej by wy-
mieniać się doświadczeniami, jak na 
przykład radzić sobie z zakwasami. Z 
tymi Paniami pracuje się wzorowo. Są 

zdyscyplinowane i zaangażowane – 
chwali prezes. 
Treningi bokserskie to nie tylko szansa 
na aktywność fizyczną. Trenerzy Aka-
demii uczą też podstaw samoobrony. 
Są to dopiero początki, ale libiąska 
Akademia Bokserska chętnie pomo-

że, gdy którejś z zawodniczek 
zamarzy się walczyć w ringu. 
W każdym momencie do grupy 
mogą dołączyć kolejne panie. 
Warto wspomnieć, że po po-
nownym uruchomieniu zajęć 
sportowych, zawodnicy akade-
mii ochoczo wrócili do trenin-
gów. Prawdopodobnie klub bę-
dzie miał 9 nowych zawodników 
turniejowych.  
- Od września w każdy weekend 

będziemy mieli zawody. Już 12 wrze-
śnia zapraszam do libiąskiej hali spor-
towej na IV Międzynarodowy Memoriał 
Ryszarda Jarnota – mówi Ariel Środa.  
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„Menopauza. Podróż do 
esencji kobiecości” A. Maciąg

Autorką książki jest Agnieszka Maciąg 
- modelka, dzien-
nikarka i aktorka. 
Do jej talentów 
zaliczyć należy 
także działalność 
pisarską.  W tym 
roku ukazała się 
jej kolejna książ-
ka zatytułowana 
„ M e n o p a u z a . 
Podróż do esen-
cji kobiecości”. 

Szata graficzna jest odzwierciedleniem 
treści książki, która mówi o pięknie ży-
cia, przemianie  i akceptacji siebie. W 
bardzo pozytywny sposób traktuje  trud-
ne  zagadnienia zmian hormonalnych, 
jakie przechodzi lub przechodzić będzie 
każda kobieta. Autorka pisze o swoich 
doświadczeniach związanych z tym pro-
cesem. Książka bardzo pomaga w zna-
lezieniu sposobu na łagodne przejście 
tego okresu i pogodzenia się z natural-
ną koleją życia. Książka udziela cen-
nych wskazówek w jaki sposób dokonać 
zmiany w obrębie naszych złych nawy-
ków, aby cieszyć się zdrowiem i długim 
życiem. Autorka  opisuje przypadki dłu-
gowieczności. Jak tego dokonać? Oto 
pytanie, na które szuka odpowiedzi au-
torka.     Lucyna Matyja

- WIEŚCI Z BIBLIOTEKI - 

Drodzy 
Czytelnicy!
Od września szy-

kujemy dla Was kolejne zmiany w na-
szej codziennej działalności. Biblioteka 
główna będzie też czynna w soboty. W 
placówkach wznawiamy wolny dostęp 
do półek – będziecie mogli sami znaleźć 
dla siebie książkę i pospacerować mię-
dzy regałami, a wiemy, że tego najbar-
dziej Wam brakowało. Konieczna będzie 
dezynfekcja rąk i maseczka na twarzy. 
Utrzymane zostanie osobne stanowisko 
zwrotów, ale kwarantanna książek zo-
stanie skrócona do 3 dni. W bibliotece 
głównej wznowi działalność czytelnia 
internetowa oraz świadczenie usług, tj. 
ksero, wydruki i skanowanie. W trosce o 
nasze wspólne bezpieczeństwo musimy 
jednak pamiętać o dalszym utrzymaniu 
zasad, którymi kierowaliśmy się do tej 
pory – dezynfekcji rąk, zakrywania twa-
rzy oraz nie przychodzenia do biblioteki 
w okresie, kiedy my lub nasi najbliżsi 
mają objawy chorobowe.

Konkurs literacko – historyczny 
im. Andrzeja Harata

Szkoła Podstawowa nr 1 w Libiążu 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna za-
praszają młodzież i dorosłych miesz-
kańców gminy do udziału w kon-
kursie literacko-historycznym im. 
Andrzeja Harata „Sztafeta Pamięci. 
Losy mieszkańców gminy Libiąż 
w czasie II wojny światowej”. Jego 
celem jest przywracanie pamięci o 
dramatycznych losach mieszkańców 
okupowanej przez III Rzeszę Nie-
miecką gminy Libiąż podczas II woj-
ny światowej. Zadaniem uczestników 
jest poznanie losów libiąskiej rodzi-
ny i nadesłanie do 15 października 
br. pisemnej pracy prezentującej jej 
losy w latach 1939-1945. Regulamin 
ze szczegółowymi informacjami oraz 
załącznikami można znaleźć na stro-
nach: sp1libiaz.edupage.org; mbp.
libiaz.pl.

Lato z książką i… internetem

W tym szczególnym roku, kiedy razem 
pokonujemy pandemię, libiąska biblio-
teka nie mogła prowadzić stacjonarnych 
imprez wakacyjnych.  Nie znaczy to, że 
z nich zrezygnowaliśmy.  Przygotowali-
śmy specjalną ofertę działań upowszech-
niających czytelnictwo i przenieśliśmy 
ją do Internetu. 
W lipcu dla dzieci i młodzieży przygo-
towano konkurs plastyczny, polegają-
cy na wykonaniu pamiątki z wakacji. 

Zwyciężyła Katarzyna Klamka 
wykonując przepiękną pra-

cę z muszelek i piasku.  

Chętni do uczestniczenia w literackich 
zabawach mogli rozwiązywać przygo-
towane przez nas krzyżówki i quizy. 
Z kolei dla dorosłych na fanpage'u MBP 
pojawiały się propozycje książek, które 
przeniosły nas w odległe zakątki. Pole-
cane tytuły szybko znalazły się w rękach 
czytelników zainteresowanych tematem. 
Prezentowaliśmy także  biblioteki ze 
świata i Polski, udowadniając, że  także 
one mogą stanowić wyjątkową atrakcję 
turystyczną.
Sierpień również obfitował w liczne pro-
pozycje dla naszych Czytelników. Były 
to: quiz dla znawców literatury, polega-
jący na rozpoznaniu z jakiej książki po-
chodzi dany fragment, zabawa literacka 
dla dzieci i młodzieży, w której uczestni-
cy zgadywali na podstawie opisu o jaką 
postać chodzi oraz poetyckie zmagania- 
należało ułożyć wiersz lub sentencję z 
podanych tytułów książek. 
Przez całe wakacje trwały konkursy dla 
młodych i nieco starszych mieszkańców 
naszej gminy. W konkursie pt. „Książ-
ka-mój wakacyjny przyjaciel” zmagali 
się najmłodsi Czytelnicy, którzy udo-
wadniali, że lato sprzyja poznawaniu 
nowych lektur; we wrześniu nagrodzimy 
tych spośród nich, którzy wypożyczyli i 
przeczytali największą liczbę książek.
Do konkursu fotograficznego „Ogród 
Małego Księcia” mogli przystąpić do-
rośli mieszkańcy, którzy przysłali nam 
zdjęcia róż hodowanych w swoich ogro-
dach, na balkonach czy działkach. Także 
ten konkurs zostanie rozstrzygnięty po 
wakacjach.

  Narodowe Czytanie 2020 – 
„Balladyna”

Lekturą dziewiątej odsłony Narodo-
wego Czytania jest Balladyna Juliu-
sza Słowackiego. Wydarzenie zapla-
nowano na 5 września 2020 roku. 
W tym roku MBP w Libiążu odchodzi 
od tradycyjnej formy z poprzednich 
lat, tj. wspólnego czytania w plenerze 
na rzecz nowoczesnych rozwiązań. 
Aktorzy libiąskiego przedsięwzięcia 
zostaną nagrani podczas czytania 
sztuki.  Zmontowany film będzie do-
stępny na stronie internetowej i face-
booku biblioteki. 

WARTO PRZECZYTAĆ
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Sierpień w Libiążu rozpoczął się wyjątkowo. Przy budynku Libiąskiego 
Centrum Kultury kilkanaście osób rozłożyło maty i wzięło udział w za-
jęciach jogi prowadzonych przez Justynę Szopę. Instruktorka wprowa-
dziła wszystkich w odpowiedni nastrój relaksu i skupienia, co pozwoliło 
na odprężenie i odcięcie się od świata zewnętrznego. Uzupełnieniem 
były zajęcia jogi dla dzieci oraz specjalna projekcja filmu dokumental-
nego „Powitanie Słońca”. 

Po południu przed sceną pod filarami LCK zebrały się całe rodziny, aby 
podziwiać sztuczki podczas widowiska „Zaczarowany świat cyrku”. Były 
wirujące na patykach talerze, znikające kwiaty, popis żonglerki i balony 
zamieniające się w zwierzęta. Później zaprezentował się zespół „Się 
Zobaczy”. Wykonał swoje autorskie utwory, ale też covery m.in. „Lonley 
Day” z repertuaru System Of A Down oraz „Kraków” Myslovitza. Występ 
został nagrodzony brawami, a publiczność doczekała się bisów. 
- Bardzo nam się podobało, szczególnie głos wokalistki. Jesteśmy 
pierwszy raz podczas takiego występu, wrażenia mamy pozytywne – 
mówiły po występie Antonina i Wanda – słuchaczki Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Libiążu. Występ był wyjątkowy także dla członków „Się 
Zobaczy”, szczególnie wykonanie piosenki „Zaklęcie”.
- Ten kawałek powstał w czasie „lockdownu”. Wszyscy nagrywali swo-
je partie osobno, bez wytycznych jak powinny wyglądać. Każdy mu-
siał się też sfilmować. Całość została poklejona, zmontowana. Dzisiaj 
pierwszy raz zagraliśmy to przed publicznością – tłumaczy gitarzysta 
Adam Kozłowski. 

Joga jest dobra 
w każdym wieku

O zaletach 
wynikających z 
praktykowania 
jogi z 
instruktorką 
Justyną Szopą 
rozmawia 
Maciej Kozicki. 

- Ile trzeba mieć lat, aby zainteresować się 
jogą? 
Justyna Szopa: - Dwa lata wystarczą. Nie ma 
ograniczeń, w górę także nie. Joga jest dobra dla 
osób w każdym wieku.
Dlaczego?
- Aby wprowadzić do życia balans i harmonię. 
Codzienność wiąże się z zabieganiem, warto się 
czasem zastanowić za czym gonimy. Joga trochę 
nas „uziemia”, wprowadza równowagę i pozwa-
la spojrzeć na wszystko z dystansem. Przy okazji 
wpływa pozytywnie na ciało, pozwala utrzymać 
je w dobrej kondycji. Działa odmładzająco, bo 
na przykład z wiekiem pojawiają się różne przy-
kurcze, które ona niweluje. 
Joga to nie tylko ćwiczenia.
Tak, ćwiczenia fizyczne czyli asany to tylko 
część ścieżki jogi. Na nią składają się jeszcze 
ćwiczenia oddechowe – pranayama. A inne ele-
menty to koncentracja i medytacja. Całość okre-
śla się jako praktykowanie jogi. 
Od jak dawna trwa pani przygoda z jogą. 
Od 15 lat. Od 10 jestem instruktorem, a od roku 
-  terapeutą. 
Co się zmieniło przez ten czas? 
Pierwsza kwestia to ciało. Po urodzeniu córki 
miałam problemy z kręgosłupem. Dzięki jodze 
nie wiem już co to ból pleców albo głowy. Dru-
ga kwestia to siła psychiczna. Obecnie nie ma 
rzeczy, które mocno by mnie stresowały albo 
wydawałoby mi się, że sobie z nimi nie poradzę. 
Mam w sobie większy spokój i harmonię. Joga 
to także rozwój duchowy. 
Myślę, że wiele osób może się zainteresować 
jogą, ale powstrzymywać może ich własna 
kondycja i brak elastyczności. 
Joga jest właśnie dla osób, które nie są rozcią-
gnięte. Nie muszą być wysportowane, pozycje 
zawsze dobieramy do ich możliwości i ograni-
czeń, które mają ich ciała. Nie ma się czego wsty-
dzić. Po tylu latach wciąż są pozycje, których nie 
jestem w stanie wykonać. Jeszcze (śmiech). 

Rankiem joga, wieczorem wyjątkowy„Kraków”
Sierpniową część Libiąskiego Lata Artystycznego rozpoczęliśmy od powitania Słońca pod-

czas zajęć jogi. Później na scenie pod filarami Libiąskiego Centrum Kultury można było 
obejrzeć cyrkowe sztuczki i posłuchać zespołu „Się Zobaczy”. 
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Wiersze osiodłane

Miłośnicy liryki uczestniczyli 30 lipca w kolejnym wydarzeniu z cyklu „Odkurzanie Poezji”. 

W plenerze zorganizowanym przez 
Libiąskie Centrum Kultury uczest-
niczyło 14 artystów ze Śląska i Ma-
łopolski. W tym gronie znaleźli się 
profesorowie i wykładowcy uczelni 
wyższych: Józef Murzyn, Grażyna 
Borowik, Aleksander Pieniek, Adam 
Pociecha, Renata Sułczyńska, An-
drzej Szarek,  Łukasz Murzyn, Piotr 
Bąk, Damian Pietrek, Ewa Janus, 
Agnieszka Bartak-Lisikiewicz, Je-
rzy Pietruczuk, Sławomir Śląski  
i Elżbieta Mokrzycka-Murzyn. Po 
raz pierwszy naszą gminę odwie-
dziło tak doborowe – artystyczne 
towarzystwo. Wizytę goście rozpo-
częli od spotkania z burmistrzem w ka-
wiarni „Nisza” w LCK. 
– Libiąż leży na pograniczu dwóch wo-
jewództw: małopolskiego i śląskiego. 
To miasto węgla, gdyż powstało dzięki 
kopalni „Janina”, ale też miasto wina. 
Od kilku lat w Libiążu działa winnica. 
Okazało się, że libiąska ziemia i nasło-
necznione wzgórza są wprost stworzo-

ne do uprawy winorośli, z których po-
wstaje przepyszne wino, nagradzane w 
wielu międzynarodowych konkursach. 
Cieszę się z pomysłu zorganizowania 
tego pleneru i faktu, że Libiąż odwie-
dzili tak znakomici artyści – mówił bur-
mistrz Jacek Latko.
Po powitaniu goście otrzymali pakiety 
zawierające min. mapy. Ciekawe i in-
spirujące miejsca w naszej gminie po-

kazywali im przewodnicy, w któ-
rych wcielili się członkowie grup 
plastycznych działających w LCK. 
Podziwiali widoki ze wzgórz Ja-
wor, Lipie, Grodzisko; odwiedzili 
m.in kościół Przemienienia Pań-
skiego i libiąską winnicę. Efekty 
pleneru będzie można zobaczyć 
podczas wernisażu zaplanowa-
nego na wrzesień. Już dziś szy-
kujemy się do tego niepowtarzal-
nego wydarzenia.

Oczarowani Libiążem
Tylu uznanych artystów w jednym czasie w naszym mieście jeszcze nie było. Do tego wy-

jątkowego spotkania doszło w ramach pleneru artystycznego Libiąskie Inspiracje „Libiąż 
Węgla i Wina”. Ich wrażenia, ujęte w różnych formach artystycznego wyrazu, zobaczymy pod-
czas wernisażu zaplanowanego na jesień.

Uczestników pleneru w Libiążu powitał osobi-
ście burmistrz Jacek Latko

Letnia aura znakomicie wpisała się w kowbojską scenerię spo-
tkania odbywającego się pod hasłem „Poezja na oklep”. Po raz 
pierwszy ta cykliczna poetycka impreza, której pomysłodawczy-
nią jest Bogusława Chwierut, odbyła się w plenerze, w letnim 
ogródku kawiarni „Nisza” Libiąskiego Centrum Kultury. Znani z 
nietuzinkowego poczucia humoru lokalni artyści zadbali o niepo-
wtarzalny charakter spotkania. Nie zabrakło akcentów mniej lub 
bardziej poważnie nawiązujących do dzikiego zachodu: obrazów, 
strojów kowbojskich, koników na biegunach, skocznych tańców, 
piosenek i okolicznościowych autorskich wierszy. 

Inspiracji artyści szukali wędrując 
urokliwymi zakątkami Libiąża
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RRSO 13,38%

6

ul. 1 Maja 11C 

ROZPAKUJ MARZENIA I RUSZAJ

REKLAMA
Zaprogramuj dziecku najlepszą przyszłość!

UWAGA! Młodzi konstruktorzy robotów i przyszli 
zawodowi programiści! Akademia „Robomania” 
i LCK ogłaszają nabór na profesjonalne kursy le-
gorobotyki i programowania w Libiąskim Centrum 
Kultury! Trwają już zapisy na nowy rok szkolny 
2020/2021.

Nowe grupy wystartują od 
października 2020:
- „Konstruktor programista” 
(8-12 lat,ok. 30 robotów Le-
goMidstormsEV3 – katapul-
ty, walki sumobotów, wyścigi 
dragsterów itd., nauka progra-
mowania w wizualnym języku 
LEGO LABView, piątki 17.30-
20.00, koszt 170 zł/mies.)
- „Zawodowy programista”(10-
14 lat, kodowanie mikrokon-
trolerów Micro:bit dla począt-

kujących, podstawy informatyki i elektroniki, diody; czuj-
niki; tworzenie własnych gier, projektowanie 3D, nauka 
Pythona od podstaw – najbardziej pożądany współcześnie 
język; pisanie własnych programów, programowanie ra-
mienia robota przemysłowego - środy 18.00-20.00, koszt 
220zł/mies.)
Zaufaj profesjonalistom! Grupy max.12-14 osobowe. Za-
pisy na Stronie www.robomania.pl; dodatkowe pytania 
infolinia: 730999823.

Na zajęciach zachowujemy wszystkie zasady 
bezpieczeństwa. 
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