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Słoneczne Dożynki Gminy Libiąż
Wieś Gromiec była 18 sierpnia 
2013 roku miejscem gminnego 
święta plonów. Obchody podsu-
mowujące zebrane plony i płody 
rolne odbywają się naprzemiennie 
w dwóch sołectwach gminy Libiąż. 
Tegoroczne uroczystości zapoczątko-
wał przemarsz barwnego korowodu 
dożynkowego do kaplicy pw. Matki 
Boskiej Różańcowej, gdzie podczas 
dziękczynnej Mszy Świętej ksiądz 
proboszcz Zdzisław Bury poświęcił 
dożynkowe wieńce i chleby. 
Część obrzędową przy Świetlicy 
LCK w Gromcu z udziałem Euro-
deputowanego Bogusława Sonika, 
Posła na Sejm RP Marka Polaka, Wi-
cestarosty Powiatu Chrzanowskiego 
Marii Siudy, Burmistrza Libiąża Ja-
cka Latko i jego zastępcy Jarosława 
Łabęckiego, radnych libiąskiej Rady 
Miejskiej, Sołtysów Żarek Bogusła-
wa Gucika i Gromca Jerzego Gór-
skiego, przedstawicieli organizacji 
społecznych oraz mieszkańców gmi-

ny Libiąż, rozpoczęło przekazanie 
chleba przez dożynkowych starostów 
Marii Oratowskiej i Rafała Balisia na 
ręce Burmistrza Libiąża Jacka Latko. 
Tradycyjnie temu zwyczajowi towa-
rzyszył ludowy program artystyczny 
w wykonaniu Kół Gospodyń Wiej-
skich Gromcaneczki, Libiążanki  
i Macierzanki, a także zespołów śpie-
waczych „Wrzos” i „Zorza”. 
- Składam serdeczne gratulacje  
i wyrazy uznania za trud, mozolną 
pracę oraz głębokie 
przywiązanie   mieszkańców 
do tradycji - dziękował 
rolnikom Burmistrz 
Libiąża Jacek Latko. 
Uczestnicy imprezy 
mieli okazje zmie-
rzyć się w typowo 
gospodarskich kon-
kursach z nagrodami. 
Panowie rywalizowali 
w konkurencji wiesza-
nia prania, natomiast Pa-

nie wcieliły się w rolę „kopciuszka”, 
a ich zadaniem było jak najszybsze 
oddzielenie grochu spośród wielu ro-
dzajów ziarna. Nieodzowny konkurs 
kwiatów i plonów wygrały wspólnie 
Zofia Bartula oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich Gromcaneczki i Macie-
rzanki z Żarek. Rozrywkę dla dzieci 
zapewniły rozmaite ciekawe konkur-
sy i zabawy z nagrodami ufundowa-
nymi przez LCK. Najmłodsi mogli 
równie miło spędzić czas na stoi-

skach wytwarzania papieru 
i garncarskim, a tak-

że wielu urządze-
niach do zabawy. 

Na zakończe-
nie imprezy 
jej uczestnicy 
świetnie ba-
wili się do mu-

zyki na żywo 
w wykonaniu 

zespołu „Tango 
Luz”. 

74 rocznica 
wybuchu 

II wojny światowej
Szacunek do historii i narodowych 
bohaterów, a także dbałość władz 
samorządowych o pamięć dla waż-
nych wydarzeń historii narodu Pol-
skiego. Takie idee przyświecają rok-
rocznym spotkaniom mieszkańców 

gminy Libiąż z okazji kolejnych 
rocznic wybuchu II wojny świa-
towej. Przedstawiciele libiąskiego 
samorządu, organizacji kombatan-
ckich, reprezentanci organizacji spo-
łecznych, placówek oświatowych 
i zakładów pracy złożyli 1 września 
br. kwiaty pod pomnikiem poświę-
conym zamordowanym przez hitle-
rowców członków Armii Krajowej  
i Związku Walki Zbrojnej. 
- Naszą rolą jest nie tylko pamiętać, 

ale również troszczyć się  o to, by  
o tę pamięć dbały również młode 
pokolenia – podkreślił w okolicz-
nościowym przemówieniu Wicebur-
mistrz Libiąża Jarosław Łabęcki.
Dalsza część uroczystości przygo-
towanej przez Libiąskie Centrum 
Kultury miała miejsce na  placu przy 
ul. 1 Maja, gdzie otwarto plenerową 
wystawę „Generał Władysław Sikor-
ski. Polityk i Żołnierz”. Ekspozycję 
można oglądać do 30 września br. 
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Gmina Libiąż jest jedną z pierwszych 
gmin w regionie, które realizowały 
wielkie przedsięwzięcie inwestycyj-
ne, jakim jest „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej 
na ternie gminy Libiąż”. Realizacja 
tego zadania rozpoczęła się w dniu 
06.07.2012 r. i objęła 14 budynków 
użyteczności publicznej na terenie 
gminy Libiąż: Urząd Miejski w Li-
biążu, Przedszkole Samorządowe  
nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Libiążu, Przed-
szkole Samorzą-
dowe nr 2 w Li-
biążu, Przedszkole 
Samorządowe nr 4 
w Libiążu, Szkoła 
Podstawowa nr 2 
w Libiążu,  Szkoła 
Podstawowa nr 3 
w Libiążu, Zespół 
Szkół w Żarkach, 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 
Gromcu, Zespół Szkolno - Gimna-
zjalny z Oddziałami Integracyjnymi 
w Libiążu,  Gimnazjum nr 1 w Li-
biążu, Dom Kultury w Żarkach, Li-
biąskie Centrum Kultury, Budynek 
komunalny przy ul. 9 Maja 2 (Miej-
skie Centrum Medyczne) oraz Budy-
nek komunalny przy ul. Andersa 9 
(Ochotnicza Straż Pożarna Moczyd-
ło). Ta inwestycja przyczyniła się do 
rozwiązania problemów związanych 
z wysokimi kosztami utrzymania 
budynków użyteczności publicznej 
oraz poprawy wizerunku Gminy Li-
biąż. Ilość ocieplonych budynków 
przyczyni się do mniejszej emisji 
dwutlenku węgla podczas chłodniej-
szych sezonów, a tym samym do po-
prawy jakości powietrza na naszym 
obszarze. Nie bez znaczenia będą 

także dla budżetu gminy 
efekty ekonomiczne tej in-
westycji. 
- Wedle prognoz powinni-
śmy zaoszczędzić do 30% 
kwot wydawanych teraz 
na zużycie energii. Testem 
słuszności działań samo-
rządu był sezon zimowy.  
W budynkach, w których 

prace były mocno zaawansowane 
dało się odczuć, że jest po prostu cie-
plej. Dodatkowym atutem projektu 
jest poprawa estetyki gminy dzięki 
ujednoliceniu kolorów elewacji bu-
dynków – tłumaczy Burmistrz Libią-
ża Jacek Latko. 
Prace termomodernizacyjne objęły 
modernizacje kotłowni i instalacji 
centralnego ogrzewania, wymianę 
stolarki okiennej, modernizacje sy-

stemu grzewczego polegająca na 
wymianie instalacji c.o. i montażu 
przygrzejnikowych zaworów termo-
statycznych, docieplenie ścian ze-
wnętrznych i stropodachu, wymianę 
drzwi zewnętrznych oraz wyposaże-
nie instalacji ciepłej wody użytkowej 
w nowe źródło ciepła.
Na realizację tego przedsięwzięcia 
Gmina Libiąż pozyskała środki z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
- Umowa o dotację zawarta z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej dała nam 
spory zastrzyk zewnętrznych środków 
finansowych, ale również wymagała 
od nas zakończenia prac w czerwcu 
br. Prace prowadzone były tak, by 
w jak najmniejszym stopniu nega-

tywnie oddziaływały na otoczenie. 
Na pewno było sporo utrudnień, za 
co przepraszam Mieszkańców. Myślę 
jednak, że ryzyko się opłaciło i może-
my sobie pogratulować końcowego 
efektu termomodernizacji - tłumaczy 
Burmistrz Libiąża Jacek Latko.

Podsumowanie 
projektu 

termomodernizacji 
Gminy Libiąż Koszt inwestycji: 

8 758 090 zł, w tym:
- prace przygotowawcze: 
214 224 zł (audyt, program funk-
cjonalno użytkowy, dokumentacja 
ornitologa, opłaty przyłączenio-
we)
- umowa z NFOŚiGW: 8 061 670 
zł
- roboty dodatkowe: 482 196 zł 
(likwidacja zsypów, opaski wokół 
budynków,  malowania i remonty 
podestów, murków, zadaszeń, wy-
miana drzwi, demontaż komina, 
itp.)
Koszty kwalifikowane do dotacji:  
7 690 581 zł
Koszty kwalifikowane do pożycz-
ki: 7 825 881 zł
Kwota dotacji: 2 301 604 zł
Kwota pożyczki:  4 695 528 zł 

Roboty budowlane uzupełniają-
ce do realizacji w 2013 roku:

- malowanie sali gimnastycz-
nej i remont sanitariatów w Ze-
spole Szkolno Gimnazjalnym 
w Libiążu, zabudowa osłon 
instalacji c.o. w ZSG w Libią-
żu, Gimnazjum nr 1 w Libiążu  
i w sali gimnastycznej w Zespole 
Szkół w Żarkach,
- malowanie dachu, naprawa ko-
minów i wykonanie nowej elewa-
cji na budynku SP nr 2 w Libiążu,
- malowanie dachu i naprawa ko-
minów w Przedszkolu Samorzą-
dowym nr 1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Libiążu,
- prace związane z odgrzybieniem 
murów piwnic oraz wykonanie 
zabezpieczenia przeciwwilgocio-
wego w SP nr 2 w Libiążu.

Koszt robót: ok.  490 000 zł 
(prowadzone są postępowania 
przetargowe).

(Odnowiony budynek Gimnazjum nr 1 w Libiążu)
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Kurier Libiąski: Kontrowersje 
wzbudza budowa parkingu przy Koś-
ciele pw. Przemienienia Pańskiego w 
Libiążu. Dlaczego?
Burmistrz Libiąża Jacek Latko: 
Pojawiają się głosy, że fundujemy 
parking kościołowi. Fakty są takie, 
że inwestujemy na  terenie na-
leżącym formalnie do gminy, 
bowiem wydzierżawiliśmy go  
od Kurii Krakowskiej na 30 lat. 
Po drugie realizujemy inwesty-
cję zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców. Każdy, kto bywa 
w kościele p.w. Przemienienia 
Pańskiego w niedzielę lub przy 
okazji świąt kościelnych wie, 
jakie są tam problemy z pozo-
stawianiem pojazdów. Poza tym 
parking będzie służył także po-
bliskiej szkole KSW  i mieszkań-
com. Parking ten zatem niczym 
nie różni się od tego, który jest 
pod urzędem, przychodnią, czy do-
mem kultury. Tworzymy dodatkowe 
miejsca postojowe, na które jest za-
potrzebowanie społeczne.     
Kurier Libiąski: Gmina Libiąż sta-
ra się również o środki z tzw. fun-
duszu norweskiego. Na co zostaną 
przeznaczone?
- Chcemy pozyskać fundusze na za-
danie pod nazwą „Zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego poprzez eks-
pozycję muzealiów obozu Auschwitz 
– Birkenau  w libiąskich obiektach 
kulturalnych”. W grę wchodzą tu-
taj środki rzędu 5 mln złotych, jest 
więc o co się starać. Jesteśmy już 
w posiadaniu przekazanych w formie 
daru przez oświęcimskie muzeum 
eksponatów dotyczących twórczości 
obozowej. Miejscem ich ekspozycji 
ma być świetlica w Kosówkach oraz 
Libiąskie Centrum Kultury. Dodam 
również, że przygotowujemy wnio-
sek o dofinansowanie kompleksowej 
modernizacji biblioteki miejskiej i 

dostosowania jej do nowoczesnych 
standardów odpowiadających na co-
raz bardziej wygórowane potrzeby  
czytelników.   
Kurier Libiąski: Gołym okiem wi-
dać, że gmina pięknieje…spójrzmy 
choćby na ronda. 

-  Tak, środki z opłat środowiskowych, 
które mogą być przekazywane tylko i 
wyłącznie na tereny zielone, przezna-
czyliśmy na upiększenie libiąskich 
rond, przebudowę zieleni przy urzę-
dzie i skwerze DH Agat. Są to repre-
zentacyjne miejsca gminy więc war-
to, by były wizytówkami. Słyszę głosy 
osób, które kwestionują wydawanie 
pieniędzy na kwiatki uważając, że są 
pilniejsze potrzeby. Niestety te środki 
możemy wydać tylko na „kwiatki”. 
Kurier Libiąski: Pojawiło się nowe 
przejście dla pieszych przy ul. Sło-
wackiego...
Tak, remont ten poprawi bezpieczeń-
stwo dzieci i młodzieży szkolnej na 
ulicach Słowackiego i Paderewskie-
go. W odpowiedzi na sygnały miesz-
kańców powstało tam lepiej oznako-
wane i podniesione przejście dla pie-
szych, więc rodzice mogą być o wiele 
spokojniejsi o swoje pociechy.
Kurier Libiąski: Przedsiębiorcy 
burzą się przeciwko kolejnemu 

marketowi, przy ulicy Oświęcim-
skiej, który ma być czynny od 
września? Uważają, że burmistrz 
nie powinien dopuścić do jego ot-
warcia. 
Niestety, samorząd nie ma możliwo-
ści blokowania prywatnych inwe-
stycji, jeśli te odbywają się zgodnie 
przepisami prawa. 
 Kurier Libiąski: W Internecie po-
jawiła się ankieta, w której miesz-
kańcy mogą wskazać najważniej-
sze inwestycje gminne w 2014 r. Są 
głosy internautów, że gmina tonie 
w długach i nie ma pieniędzy na 

kolejne inwestycje. 
- Nieprawda, sytuacja finansowa 
gminy jest bardzo dobra. Mówiłem 
podczas podsumowania ubiegłego 
roku na sesji absolutoryjnej, że 
wskaźniki zadłużenia gminy zna-
cząco zmalały. Potwierdzeniem 
tego jest także niezależny ran-
king kondycji finansowej opubli-
kowany przez „Rzeczpospolitą”, 
w którym gmina uplasowała się 
na 73 miejscu spośród 602 gmin 
miejsko – wiejskich. To bardzo 
dobra pozycja. Świadczy o tym, 
że dzięki dobremu zarządzaniu 
finansami gminnymi wyszliśmy z 

przejściowych trudności i możemy 
podejmować nowe inwestycje, może-
my inwestować w rozwój gminy. Ko-
lejne niezależne badania, tym razem 
Małopolskiego Obserwatorium Go-
spodarczego bardzo wysoko oceniło 
atrakcyjność inwestycyjną gminy,  
a w Banku Danych Lokalnych znaj-
dziemy dane statystyczne za ostanie 
lata, które potwierdzają przyrost sek-
tora prywatnego w gminie Libiąż. 
Zatem kondycja finansowa jest sta-
bilna i gmina rozwija się. 
Kurier Libiąski: A wracając do an-
kiety…
Zapraszam mieszkańców do jej wy-
pełnienia, ich opinia wskaże mi 
potrzeby i kierunki inwestowania 
w przyszłym roku także w kontekście 
nowej perspektywy unijnej na lata 
2014 – 2020, bowiem niektóre zada-
nia jak na przykład budowę kanali-
zacji trzeba rozłożyć na kilka lat. 
Kurier Libiąski: Dziękuję za roz-
mowę.

Wywiad z Burmistrzem Libiąża
Sezon wakacyjny wcale nie oznacza zmniejszenia intensywności działań 
libiąskiego samorządu. Wręcz przeciwnie, co już jest tradycją, także i w 
tym okresie na terenie gminy realizowane są inwestycje i podejmowane 
dalsze działania na rzecz konsekwentnego rozwoju gminy Libiąż. Opo-
wiada o nich Burmistrz Libiąża Jacek Latko. 
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Odnowiony budynek libiąskiego 
magistratu juz wkrótce jeszcze 
bardziej zyska na atrakcyjności.  
Trwa pierwszy etap prac w ramach 
zadania pn. „Przebudowa terenów 
zieleni w rejonie ulic Działkowej i 
Konopnickiej w Libiążu”, które po 
termomodernizacji 
obiektu Urzędu Miej-
skiego mają podnieść 
estetykę i zagospoda-
rować ten ważny dla 
mieszkańców fragment miasta. 
- Pojawiły się głosy, że wydajemy 
środki, które mogłyby być wyko-
rzystane na pilniejsze potrzeby. 
Niestety są to fundusze pochodzą-
ce z opłat środowiskowych i mu-

szą zostać wydatkowane tylko i 
wyłącznie w ramach tej dziedziny 
– wyjaśnia Burmistrz Libiąża Ja-
cek Latko. – Warto pamiętać, że 
Urząd Miejski to jeden z ważniej-
szych obiektów całej gminy. Należy 
zatem dołożyć starań by nie tylko 

jakość obsługi mieszkańców, ale 
również otoczenie magistratu było 
na odpowiednim poziomie.
Prace obejmują usunięcie starych 
drzew i krzewów kolidujących 
z realizacją projektu, wymianę 

podłoża, wykonanie nasadzeń 
kwiatów, drzew i krzewów ozdob-
nych, pielęgnację roślin, usunięcie 
podmurówki po starym ogrodze-
niu, wykonanie elementów małej 
architektury w postaci murków 
ozdobnych wokół rabat, wymianę 

krawężników, rozmiesz-
czenie głazów, ławek i 
koszy. Wartość umowy 
na realizację I etapu obej-
mującego rabaty bez-

pośrednio przyległe do budynku 
Urzędu wynosi 80 692,72 zł brut-
to. Termin realizacji I etapu do 30 
września 2013 r. Wykonawcą jest 
firma „Gradenbud”, która wygrała 
przetarg nieograniczony.

Ładniej wokół Urzędu

Piękniejsze
oblicze
Libiąża

- Efekt jest! Zauważają to nie tyl-
ko mieszkańcy, ale również osoby 
przejeżdżające przez naszą gminę 
– mówi Burmistrz Libiąża Jacek 
Latko o nowym wizerunku trzech 
libiąskich rond. W oparciu o po-
rozumienie zawarte pomiędzy Za-
rządem Wojewódz-
twa Małopolskiego,  
a Burmistrzem Libią-
ża utrzymaniem ziele-
ni na rondach zlokali-
zowanych w obrębie 
dróg wojewódzkich nr 
780 i nr 933 na terenie 
Libiąża w latach 2013 
-2017 będzie zajmo-
wał się Samorząd Li-
biąża. Podjęte prace 
mają na celu zachowa-
nie na rondach zieleni oraz wzbo-
gacenie jej o nowe egzemplarze, 
w szczególności krzewy ozdobne i 
rośliny jednoroczne, które przyczy-
nią się z pewnością do podniesie-

nia estetyki i wizerunku miasta w 
oczach przejeżdżających osób. Do 
realizacji zadania została wybrana 
firma „Gardenbud” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Krakowie. Wartość umo-

wy obejmującej zagospodarowanie 
rond zielenią oraz jej utrzymanie w 
okresie do 15 listopada 2013 r. wy-
nosi 57 598,43 zł brutto.
- To zadanie realizowane jest ze 
środków pochodzących z opłat śro-
dowiskowych, nie ma więc żadnej 

możliwości na wydat-
kowanie ich na inne 
cele. Zarządu Dróg 
Wojewódzkich co naj-
mniej do 2017 roku 
nie będzie stać na 
utrzymanie zieleni w 
obrębie rond na tere-
nie naszej gminy. Sa-
morządowi, a myślę, 
że i każdemu z miesz-
kańców zależy na jak 
najlepszym wizerunku 

naszej gminy, dlatego zdecydowa-
liśmy o takim właśnie rozdyspo-
nowaniu tych środków – tłumaczy 
Burmistrz Libiąża Jacek Latko. 

Przykadowy projekt zagospdarowania terenu przy UM 

Piękniejsze rondo „Uśmiechu” 
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Nobilitacja 
dla 

Libiąża
W opublikowanym w dniu 18 lip-
ca 2013 r. na łamach Dziennika  
„Rzeczpospolita” rankingu Samo-
rządów 2013, dotyczącym miast 
i gmin, które najbardziej trosz-
czą się o rozwój i standard życia 
mieszkańców, przy jednoczesnym 
dbaniu o bezpieczeństwo finanso-
we, Gmina Libiąż uplasowała się 
na wysokim 73 miejscu spośród 
samorządów zakwalifikowanych 
do drugiego etapu rankingu w 
kategorii Gminy Miejskie i Gmi-
ny Miejsko-Wiejskie. Na całość 
oceny złożyły się takie czynniki 
jak: - dynamika wzrostu wydat-
ków majątkowych (pomniejszo-
nych o środki unijne) w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca 
w latach 2009-2012; 
- zadłużenie samorządu w stosun-
ku do dochodów w latach 2010-
2012; 
- wartość środków unijnych 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca  (zdobyte środki w latach 
2009-2012); 
- dynamika wzrostu dochodów 
własnych w latach 2009-2012; 
- nadwyżka operacyjna w stosun-
ku do dochodów w latach 2009-
2012; 
- relacja nakładów inwestycyjnych 
do przyrostu zadłużenia (2009-
2012);  
- dynamika wzrostu wydatków 
ogółem na jednego mieszkańca;
-  transport, łączność oraz ochrona 
środowiska.
- W przypadku Libiąża pozycja ta 
jest dużym sukcesem i świadczy 
ona o bardzo dobrym  zarządzaniu 
finansami publicznymi gminy, ak-
tywności w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, które pozwoliły na 
wyjście z przejściowych trudności 
finansowych w ubiegłej kadencji 
- mówi Burmistrz Libiąza Jacek 
Latko.

Małopolskie Obserwatorium Gospo-
darki działające w Departamencie 
Polityki Regionalnej w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego opublikowało raport 
„Klimat inwestycyjny w wojewódz-
twie małopolskim”. Badania oparto 
na danych statystycznych i innych 
publicznie dostępnych źródłach in-
formacji, jak i na informacjach uzy-
skanych w trakcie wywiadów i an-
kiet, których respondentami byli za-
rządzający małopolskimi gminami, 
inwestujące w tych gminach firmy 
zagraniczne i krajowe oraz instytucje 
otoczenia bizne-
su. W tym zesta-
wieniu wysoko 
oceniono gminę 
Libiąż. Spośród 
169 gmin (182 
gmin ogółem w 
małopolsce) dokonano przeglądu 
dokumentów strategicznych. Z ra-
portu wynika, iż działania proinwe-
stycyjne przewidziano do realizacji 
tylko w dokumentach 19 jednostek 
samorządu terytorialnego i w tejże 
grupie znalazł się Libiąż. Dokumen-
ty strategiczne oceniano pod kątem 
kompleksowości oraz szczegółowo-
ści proponowanych rozwiązań pro-
inwestycyjnych. Maksymalną oce-
nę otrzymało jedynie 13 badanych 
jednostek samorządu terytorialnego, 
wśród nich także znalazła się Gmi-
na Libiąż. Oprócz tworzenia nowych  
i rozwoju istniejących terenów in-
westycyjnych na bazie niezagospo-
darowanych dotychczas gruntów,  
w dokumentach niewielkiej liczby 
małopolskich gmin przewidziano 
przygotowywanie oferty inwesty-
cyjnej w oparciu o 
wcześniej użytkowa-
ne nieruchomości. W 
przypadku 15 gmin 
(8,9% badanych) za-
planowano rewitaliza-
cję terenów problemo-
wych (zdegradowanych  
i poprzemysłowych),  
a następnie przeznacze-
nie ich pod inwestycje. 
W grupie tej wyraźnie 
dominują gminy miej-

skie (Bukowno, Kraków, Oświęcim) 
oraz miejsko - wiejskie (Andrychów, 
Brzeszcze, Chełmek, Chrzanów,  
Libiąż, Myślenice, Skawina, Trzebi-
nia, Żabno). 
Analizie zostały poddane również 
oficjalne serwisy internetowe gmin 
województwa małopolskiego i tutaj 
gmina Libiąż zajęła 12 pozycję w ca-
łym województwie. 
Ponadprzeciętnie oceniono rów-
nież wskaźnik syntetyczny Libiąża, 
na który składają się takie czynniki 
jak kapitał ludzki, rynek pracy, do-
stępność transportowa, wyposażenie 

infrastruktu-
ralne, poten-
cjał rynkowy, 
przedsiębior-
czość, inwe-
stycje zagra-
niczne, firmy 

otoczenia biznesu, atrakcyjność re-
zydencjonalna, oferta inwestycyjna 
i aktywność proinwestycyjna gmin. 
Najwyższe wartości tego wskaźnika 
odnotowano dla Krakowa, i gmin 
położonych w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie (Zielonki, Zabierzów  
i Skawina). Wartość wskaźnika syn-
tetycznego to 51,9 co daję naszej 
gminie 17 pozycję. Dla porównaniu 
Kraków otrzymał 96,1, następnie 
Zielonki 66,6, Skawina 61,8, Za-
bierzów 60,1. Warto dodać, że gmi-
na Libiąż znalazła się wśród gmin, 
które w każdym z aspektów klimatu 
inwestycyjnego mogą pochwalić się 
lepszymi niż przeciętnie wskaźnika-
mi. Pozytywnie oceniono wszystkie 
elementy składowe klimatu inwesty-
cyjnego, co jest wyznacznikiem do-
brej pracy libiąskiego samorządu. 

Gmina atrakcyjna 
i przyjazna 
inwestorom

Tereny inwestycyjne na osiedlu Flagówka



Kurier Libiąski nr 588

- KURIER LIBIĄSKI -

Bezpieczniej do szkoły
Gmina Libiąż zrealizowała kolejną inwestycje drogową. 
Jest już gotowe oczekiwane przez mieszkańców przej-
ście dla pieszych przy ul. Słowackiego w Libiążu. W ra-
mach tego zadania Firma Handlowo-Usługowa „AB-S” 
Adam Barański z Chrzanowa wykonała tzw. wyniesione 
przejście dla pieszych z kostki brukowej. Koszt realizacji 
tej inwestycji wyniósł 26 700 zł. Dzięki niej poprawi się 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczają-
cej tamtędy do Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Od-
działami Integracyjnymi. 

Szansa na dalszą 
kanalizację gminy

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. ogłosiło przetarg na opracowanie koncepcji 
dalszej kanalizacji trzech gmin powiatu chrzanowskie-
go: Chrzanowa, Libiąża i Trzebini w ramach zadania 
„Gospodarka wodna w Chrzanowie – etap II”. Kon-
cepcja ta będzie podstawowym dokumentem umożli-
wiającym przygotowanie dokumentacji technicznej do 
złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unij-
nych. W koncepcji tej będą uwzględnione następujące 
rejony i ulice Gminy Libiąż: 
- zlewnia ulicy Spokojnej (między innymi: ul. 
Mieszka I, B. Chrobrego, W. Łokietka, B. Śmiałe-
go, Sobieskiego, K. Wielkiego, S. Batorego, Żniw-
na, Floriańska, Jazdówka, W. Jagiełły, Zaułek),
- zlewnia ulicy Leśnej (między innymi: ul. Jaworo-
wa, Myśliwska, Żeromskiego, Sucha, Podgórska, 
Wysoka, pl. Jaworkowy),
- zlewnia ulicy Sikorskiego,
- a także obszar sołectwa Żarki i części sołectwa 
Gromiec.
- Należy podkreślić, że z opracowanej koncepcji do 
dalszych prac projektowych będą mogły być wybra-
ne tylko tereny, dla których spełnione będą wskaźniki 
wymagane do uzyskania dofinansowania  – komentuje 
Burmistrz Libiąża Jacek Latko.

Nowe chodniki 
w Libiążu

W ostatnim czasie Gmina Libiąż zrealizowała inwesty-
cje związane z polepszeniem ruchu i bezpieczeństwa 
pieszych. Przy ulicy Leśnej powstał chodnik o długości 
96 m i powierzchni 192 m2, który już ułatwia pieszym 
drogę do marketów oraz na targowisko miejskie. Bez-
pieczniej i wygodniej można spacerować ulicą 1 Stycz-
nia, gdzie betonowe płyty na długości 174,5 metrów za-
stąpiła bardziej estetyczna kostka brukowa. Także łatwiej 
do Gimnazjum nr 1 w Libiążu uczęszczają uczniowie. 
Tam również wysłużone płyty betonowe zastąpił wy-
brukowany chodnik o długości 65 metrów. Wymienione 
chodniki wykonała Firma Handlowo-Usługowa „AB-S” 
Adam Barański z Chrzanowa. Łączny koszt wykonanych 
robót wyniósł 107 500 zł.

Konkurs fotograficzny 
„Libiąż w obiektywie”

Burmistrz Libiąża Jacek Latko i LCK zapraszają do udzia-
łu w konkursie fotograficznym. Konkursowe zdjęcia mogą 
przedstawiać architekturę, przyrodę, mieszkańców, dowol-
ne obiekty i miejsca pod warunkiem, że znajdują się one w 
granicach administracyjnych Gminy Libiąż. Czekamy na 
prace ukazujące Libiąż, Żarki i Gromiec w ciekawy i orygi-
nalny sposób. Konkurs ma też na celu promowanie talentów 
w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej 
i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania 
piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczo-
ści. Konkursowe prace należy składać do dnia 16 września 
2013 r. włącznie (decyduje data wpływu) w siedzibie Libią-
skiego Centrum Kultury (ul. Górnicza 1) wraz z wypełnio-
nym Formularzem zgłoszeniowym. Szczegółowy regula-
min, wzory formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia 
dla osób niepełnoletnich są dostępne na stronie internetowej 
www.libiaz.pl oraz www.lck.libiaz.pl . Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi w terminie do 30 września 2013 r. 

Czekają atrakcyjne nagrody!! 
Główna nagroda to kwota 1000 zł brutto!!

Nowe, bezpieczniejsze przejście przy ul. Słowackiego

Chodnik przy Gimnazjum nr 1 na ul. Szkolnej
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Andrzej Szostek, Helena Kosowska, Kazimierz Ptasiń-
ski i Józef Kuras weszli w skład zarządu, a Czesława 
Wiśniewska i Kazimiera Trybuś tworzą komisję rewi-
zyjną reaktywowanego Związku Kombatantów Rzecz-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
- Koło Miejskie w Libiążu. Nowa organizacja jest owo-
cem spotkania 23 sierpnia w Libiąskim Centrum Kultu-
ry osób związanych z libiąskim środowiskiem komba-
tanckim. Przewodniczył mu kapitan Zbigniew Ptasiński, 
członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatan-
tów RP. Libiąscy kombatanci od lat aktywnie uczestniczą 
w wydarzeniach kulturalnych związanych z upamiętnie-
niem historii i tradycji, takich jak  rocznica wyzwolenia 
Libiąża, uroczystości 3 Maja, obchody rocznicy wybu-
chu II Wojny Światowej oraz święta Niepodległości 11 
listopada. Obecny na spotkaniu Burmistrz Libiąża Jacek 
Latko gratulując zawiązania organizacji, złożył wszyst-
kim członkom życzenia pomyślności i zadeklarował 
wsparcie działalności.

- KURIER LIBIĄSKI -

Reaktywacja Związku 
Kombatantów RP i BWP 

w Libiążu 

Libiąż na szlaku 
Jana III 

Sobieskiego 
W związku z obchodzoną w tym roku 
330 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej 
libiąski samorząd dołączył do inicja-
tywy Kazimierza Kowalcze, który 
z okazji jubileuszu zorganizował pie-
szą wyprawę śladami króla Jana III 
Sobieskiego. Ówczesny Król Polski 
w 1683 roku wyruszył z Krakowa na 
odsiecz oblężonemu przez wojska 
Imperium Osmańskiego Wiedniowi. 
Trasa o długości 520 km wiedzie 

przez miejsca, w których organizo-
wały się polskie wojska, gdzie dziś 
na pamiątkę tamtego wydarzenia sto-
ją okolicznościowe pomniki na cześć 
króla i jego armii. Na tym szlaku 
znajduje się również Gmina Libiąż, 
a Pomnik upamiętniający Odsiecz 
Wiedeńską zlokalizowany jest przy 
Gimnazjum nr 1 w Libiążu. Uczest-
nicy marszu w każdej odwiedzanej 
miejscowości sadzą lipę – ulubione  
drzewo króla Jana III Sobieskiego. 
W Libiążu maszerujący zameldowali 
się 26 sierpnia, przywitani chlebem i 
solą przez Burmistrza Libiąża Jacka 
Latko w towarzystwie młodzieży w 
strojach górniczych i krakowskich. 
W pochodzie przez miasto uczest-
nicy marszu zatrzymali się pod po-

mnikiem Jana Pawła II w libiąskim 
Parku Młodości, gdzie złożyli kwia-
ty. Punktem kulminacyjnym pocho-
du było okolicznościowe spotkanie 
pod pomnikiem ku pamięci Jana 
III Sobieskiego przy Gimnazjum nr 
1, gdzie uczestnicy na cześć króla i 
jego armii zasadzili lipę. Dla gości 
libiąska młodzież przygotowała oko-
licznościowe przedstawienie teatral-
ne. Pomysłodawca rajdu Kazimierz 
Kowalcze dziękował mieszkańcom 
gminy za ciepłe powitanie, a w krót-
kim przemówieniu zaznaczył, jak 
ważna jest pamięć o historii i trady-
cji Państwa Polskiego. Libiążanie 
odprowadzili podróżnych do granic 
miasta, życząc im wytrwałości i sił 
w dalszej drodze do Wiednia.

Uczestnicy pieszej wyprawy do Wiednia z Mieszkańcami gminy Libiąż
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Miłośników wysiłku fizycznego 
przez cały rok zapraszamy do siłow-
ni w LCK, czynnej od poniedziałku 
do soboty w godzinach 8:00-20:00 
i od 11:00 do 20:00 w niedzielę. Pod 
okiem instruktora można ćwiczyć w 
poniedziałki, środy i piątki w godzi-
nach 16:00 – 18:00. Ceny miesięcz-
nych karnetów to 20 zł na zajęcia 
z instruktorem i 30 zł ogólny. Bilet 
jednodniowy to koszt 8 zł. 

W każdym z oddziałów LCK 
prowadzone są zajęcia plastyczne.  
W LCK są to warsztaty Amatorskie-
go Ruchu Artystycznego „Kanon” 
skupiającego dzieci i młodzież od 10 
lat oraz dorosłych we wtorki i środy 
w godzinach 15:00 – 18:00. Spot-
kanie organizacyjne 10 września o 
godz. 15:00.

Zajęcia grupy „Pinokio” dla dzieci 
w wieku 5-7 lat odbywają się w każ-
dą środę w godzinach 15:45 – 16:45. 
Zajęcia płatne 4 zł jednorazowo lub 
12 zł miesięcznie. Dla dzieci w tym 
wieku także w środy w godz. 15:15 
- 15:45 odbywają się zajęcia rytmi-
ki płatne 4 zł jednorazowo lub 12 zł 
miesięcznie. Opłata miesięczna za 
zajęcia plastyczne i rytmiczne - 20 
zł. 

Miłośników rękodzieła artystycz-
nego w swoje szeregi chętnie przyj-
mie sekcja „Zaczarowane niteczki”. 
Zajęcia w galerii LCK w każdy wto-
rek w godz. 17:00 – 19:30. Spotkanie 
organizacyjne 10 września o godz. 
17:00. Opłata za zajęcia 3 zł jedno-
razowo i 10 zł miesięcznie. 

W Domu Kultury w Żarkach zaję-
cia plastyczne dla dzieci szkolnych 
i przedszkolnych odbywać się będą 
w każdy poniedziałek o godz. 15:30. 
Opłata miesięczna to 12 zł. Pierwsze 
zajęcia 16 września. Ćwiczący w DK 
Żarki zespół tańca współczesnego 
„Bęc” zaprasza we wtorki i czwartki 
o godz. 17:00. Opłata miesięczna 20 
zł. Obowiązuje strój sportowy i obu-

wie zamienne. 
Zajęcia rekreacyjno-świetlicowe w 

świetlicy LCK w Gromcu odbywa-
ją się we wtorki i czwartki w godz. 
15:00 – 16:45. Świetlica w Kosów-
kach zaprasza na zajęcia świetlicowe 
w poniedziałki w godz. 14:00 – 17:00 
i czwartki w godz. 14:00 – 17:45. 

Zapraszamy na zajęcia taneczne w 
trzech grupach wiekowych. W sali 
baletowej LCK odbywają się zaję-
cia Studia Tańca „Flash”. We wtorki  
i czwartki w godz. 15:30 – 16:15 
dzieci w wieku 7-9 lat, w środy i 
piątki w godz. 16:30 – 17:30 dzieci 
w wieku 10-12 lat, a w środy w godz. 
18:30 – 20:00 młodzież od 16 lat. Na 
zajęciach obowiązuje strój sportowy 
i obuwie zamienne! Odpłatność za 
miesiąc wynosi 20 zł. 

W swoje szeregi zaprasza chór 
„Canticorianie”, który na próbach 
gromadzi się w środy w godzinach 
18:30 – 21:00 w sali spotkań arty-
stycznych „Nisza” w LCK. 

Emeryci i renciści mogą mile spę-
dzać czas w ramach zajęć Klubu Se-
niora „50 +”, które odbywają się w 
czwartki o godz. 16:00 w LCK („Ni-
sza”). 

W swoje szeregi zapraszają także 
Koła Gospodyń Wiejskich spotykają-
ce się w LCK („Libiążanki” w ponie-
działki 16:00 – 20:00 Galeria), Domu 
Kultury w Żarkach („Macierzanki”, 
17:00 – 20:00) i świetlicy w Gromcu 
(„Gromcaneczki”, w czwartki 18:00 
– 21:00), a także zespół śpiewaczy 
„Wrzos” (poniedziałki i czwartki w 

godz. 16:00 – 19:00) i „Zorza” (wtor-
ki i środy 17:00 – 20:00) w żareckim 
Domu Strażaka.

Chętnych aktorskich wrażeń  
w swoje szeregi zaprasza Sekcja 
Teatralna „Pióro”, mająca próby w 
sali kinowej LCK w poniedziałki i 
czwartki. Grupa I (9-12 lat) w go-
dzinach 15:30 – 16:30; Grupa II (13-
16 lat) w godzinach 15:30 – 16:30; 
Grupa III (14-20 lat) w godz. 17:30 
– 19:30. Spotkanie organizacyjne  
z każdą z grup 9 września wg harmo-
nogramu. 

Miłośników aktywnych form spę-
dzania wolnego czasu zapraszamy 
na zajęcia grupy Nordic Walking. W 
ramach zajęć uczestnicy mają moż-
liwość nie tylko poprawienia kon-
dycji fizycznej wraz z podziwianiem 
piękna naturalnych terenów gminy 
Libiąż oraz nowych kontaktów to-
warzyskich, ale również udziału w 
ciekawych zabawach integracyjnych 
z kijkami. Zajęcia (od 17 września) 
we wtorki o godz. 9:00 zbiórki pod 
LCK lub w innych ustalanych na bie-
żąco miejscach.

Wszystkich, którzy chcą osiągnąć 
wewnętrzny spokój, mieć sprawne 
ciało i silny umysł zapraszamy we 
wtorki o godz. 18:30 na zajęcia jogi. 
Pierwsze zajęcia 3 września o godz. 
18:30. Karnet miesięczny 35 zł, bilet 
jednorazowy 10 zł. 

Nowościami w ofercie LCK są za-
jęcia „Akademii Biegania” i „Aero 
– fit & dance”. W programie zajęć 
„Akademii biegania” przewidziano 
rozgrzewki, marszobiegi, biegi krót-
kie i długie, ćwiczenia rozciągają-
ce, siłowe, sprawnościowe, porady 
treningowe, a także odpłatnie basen 
i saunę. Zajęcia we wtorki w godz. 
17:00 – 18:00. Spotkanie organiza-
cyjne i pierwsze zajęcia 10 września 
2013 r. o godz. 16:30 w LCK. 

W programie zajęć „Aero – fit & 
dance” dla dorosłych przewidziano 
ćwiczenia aerobowe, rozciągające, 
siłowe i taneczne. Pierwsze zajęcia 
w czwartek 5 września o godz. 19:00 
w Sali baletowej LCK. Cotygodnio-
we zajęcia w czwartki o godz. 19:00. 
Karnet miesięczny 40 zł, bilet jedno-
razowy 15 zł. 

- KURIER LIBIĄSKI -

Joga, Nordic Walking, „Akademia Biegania”, 

„Aero - fit & dance”

LCK zaprasza na zajęcia stałe

Zajęcia świetlicowe 
w Kosówkach
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Udane wakacje 
w Gminie Libiąż
Urozmaicenie wolnego czasu mieszkań-
com gminy poprzez zabawy, konkursy, 
wycieczki, turnieje sportowe, z mnó-
stwem wrażeń przypieczętowanych do-
brą zabawą. Taki cel przyświecał „Akcji 
Lato 2013” organizowanej przez Libią-
skie Centrum Kultury w okresie letniego 
wypoczynku na terenie gminy. Ciekawie 
zorganizowany czas upłynął na wyjazdo-
wych wycieczkach. Dzięki nim najmłodsi 
mieszkańcy gminy odwiedzili Pokazową 
Zagrodę Żubrów w Pszczynie, poznali kli-
mat amerykańskiego dzikiego zachodu 
w Westernowym Parku Rozrywki „Tween-
pigs” w Żorach, zobaczyli etapy powsta-
wania pieczywa w Muzeum Chleba w 
Radzionkowie, odwiedzili Górnośląskie 

Muzeum Etnograficzne w Chorzowie i 
podziwiali mieszkańców tamtejszego 
ogrodu zoologicznego. 
W okresie upałów pękał w szwach ba-
sen i brodzik Miejskiego Ośrodka Rekre-
acyjnego i Sportu. Tam instruktorzy LCK 
przygotowali gry, zabawy i konkursy oraz 
zawody pływackie. Na boiskach piaszczy-
stych MORS odbyły się rozgrywki Letniej 
Ligi Siatkówki, a także turniej mini piłki 
nożnej na piasku. 
Piękna pogoda była także okazją do wy-
cieczek rowerowych. Ten ekologiczny 
środek transportu posłużył do odwiedze-
nia m.in. Muzeum Pamięci Baty w Cheł-
mku, Stadniny Koni w Gromcu i Skansenu 
w Wygiełzowie. 
Nie zabrakło też ciekawych zajęć pla-
stycznych, podczas których wykonano 
m.in. kolorowe lampiony, kartonowe do-
mki, czy ramki na wakacyjne zdjęcia. 
Rywalizacja sportowa toczyła się w ra-
mach turniejów piłki nożnej na nowoczes-

nych boiskach przy szkołach w Gromcu i 
Żarkach. W Kosówkach zorganizowano 
turniej siatkówki, w Żarkach turniej ko-
szykówki, a na kortach tenisowych MORS 
dobyły się 2 turnieje tenisa ziemnego. 
Rekreacyjnie można było wziąć udział w 
pikniku biegowym i rodzinnym marszu 
nordic walking. 
Instruktorzy LCK odwiedzili także więk-
szość placów zabaw na terenie gminy, 
gdzie zorganizowali popularne „wesołe 
podwórka”, czyli plenerowe konkursy, gry 
i zabawy dla najmłodszych. Dzieci równie 
wesoło bawiły się przy muzyce podczas 
imprezy „Junior Party” w świetlicy w Ko-
sówkach. 
Cykl wakacyjnych imprez z LCK podsu-
mowało „Kino pod gwiazdami” na Placu 
Słonecznym w Libiążu, podczas którego 
mieszkańcy gminy obejrzeli na świeżym 
powietrzu dwa filmy familijne.
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Rodzinne podsumowanie 
wakacji z LCK

Pod hasłem “Postaw na rodzinę” Libiąskie Centrum 
Kultury zorganizowało 23 sierpnia plenerową im-
prezę z kinem na świeżym powietrzu. Zanim uczest-
nicy zasiedli na wygodnych fotelach i obejrzeli dwa 
seanse filmowe, dzieci i całe rodziny wzięły udział 

w przygotowanych konkursach i zabawach z nagrodami. Najmłodsi swój udział w imprezie rozpoczęli od zabawy z bańkami 
mydlanymi, a następnie rywalizowali w konkurencjach najszybszego zjedzenia andruta, utrzymania jak największej liczby 
balonów, wyścigu ślimaków na sznurkach, przechodzenia pod coraz niżej zawieszaną poprzeczką, tańca z balonami oraz 
przeciągania liny – w czym przekonywująco pokonali nawet dorosłych! Rodzinne drużyny miały za zadanie m.in. skompo-
nowanie bukietu kwiatowego, pokonanie toru przeszkód ze skokami na skakance, przejście tunelem, przenoszenia worecz-
ków i wspólnego biegu pomiędzy szczeblami leżącej drabiny. Gdy zapadł zmrok Plac Słoneczny, na którym odbywała się 
impreza, zamienił się w plenerowe kino. Widzowie, których stanowili nie tylko uczestnicy imprezy, ale także z balkonów 
mieszkańcy pobliskich wieżowców, obejrzeli familijne filmy „Asterix na Olimpiadzie”, oraz „Kupiliśmy ZOO”. Impreza 
finansowana była ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Libiąż. 

Ale! Stare Kino
Burmistrz Libiąża Jacek Latko i Libiąskie Centrum 
Kultury serdecznie zapraszają na ciekawy i ambit-
ny cykl filmowy „Ale! Stare Kino - Wielcy artyści – 
nie tylko kina” składający się z czterech wielkich dzieł 
światowego kina, poprzedzonych prelekcjami wpro-
wadzającymi w tematykę każdego z filmów oraz dys-
kusji po seansie. Realizacji projektu towarzyszyć będą 
inne ciekawe wydarzenia jak wystawy starego sprzętu 
filmowego, dawnych plakatów filmowych, spotkanie z 
reżyserem lub aktorem, pokaz działania starego projek-
tora filmowego i inne. Na pierwszy seans zapraszamy 
19 września o godz. 12.00 i 18.00, kiedy zobaczymy 
dzieło włoskiego reżysera Giuseppe Tornatore pt. “Ci-
nema Paradiso”. W ramach cyklu LCK pokaże jeszcze 
filmy „Amadeusz” Milosa Formana 11 października, 
„O północy w Paryżu” Woody’ego Allena 15 listopa-
da oraz „Dyktator” Charleego Chaplina 13 grudnia. 
Wszystkie filmy w godzinach 12:00 i 18:00. Bilety w 
cenie 10 zł indywidualny i 8 zł grupowy (minimum 10 
osób).  


