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GRAND PRIX KONKURSU – Maja Golema
Grupa I: 
I miejsce – Antoni Uberman, Miłosz Zybek
Grupa II: 
I miejsce – Hanna Wypych
Grupa III: 
I miejsce – nie przyznano
Grupa IV: 
I miejsce – Sofiia Zaika
Grupa V: 
I miejsce – Anna Zimowska
Grupa VI:
I miejsce – Maja Golema

Szczegółowe wyniki na www.lck.libiaz.pl

III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 
Libiąż 2022

Uczestnicy III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Libiąż 2022

Burmistrz Jacek Latko gratulował pianistom
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REKLAMA

Zorganizowany przez Libiąskie Cen-
trum Kultury i Prywatną Szkołę Mu-
zyczną I stopnia w Libiążu konkurs 
odbył się pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Małopolskie-
go Witolda Kozłowskiego, Burmistrza 
Libiąża Jacka Latko i Starosty Powiatu 
Chrzanowskiego Andrzeja Urygi. 
Nie brakowało tremy
Przez dwa dni w sali widowiskowej 
LCK zaprezentowało się blisko 100 
młodych pianistów z całej Polski. Każ-
dy z uczestników miał do zagrania 
dwa utwory. Wcześniej trwały próby 
na specjalnie przygotowanych stano-
wiskach z pianinami, wyposażonymi w 
słuchawki, i na scenie. Ta druga możli-
wość jest szczególnie ważna. Ostatnie 
przygotowanie: przećwiczenie występu 

i rozgrzanie palców to ważne elementy. 
Pomagają w stresie. Gra na scenie to 
duże przeżycie dla uczestników i jesz-
cze większe dla ich opiekunów i rodzi-
ców. 
- Córka uczy się gry na pianinie od 
dwóch lat. Przez pandemię nie miała 
wielu okazji do występów.  Przyjecha-
łyśmy specjalnie ze Szczecina, aby 
mogła wystąpić przed publicznością - 
mówiła Olena Biały. 
- Fajnie, że można było wystąpić na 
żywo. Stresu jednak nie brakowało - 
mówiła po występie jej córka Milana.
Laury dla najlepszych 
Każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kową statuetkę, certyfikat oraz upomi-
nek. Najlepsi w swoich grupach, oprócz 
nagród, otrzymali możliwość występu 

podczas niedzielnego Koncertu Laure-
atów. Ich występ podziwiali wicestaro-
sta Bartłomiej Gębala i burmistrz Jacek 
Latko.
- Wiem, że taka piękna gra wymaga 
solidnej pracy i wielu wyrzeczeń od 
młodych pianistów i ich rodzin, więc 
ogromne brawa - mówił po koncercie 
burmistrz Jacek Latko. 
Przed pełną salą swoje umiejętności 
zaprezentowało kilkunastu wykonaw-
ców. W tym gronie byli uczniowie szkół 
muzycznych w Libiążu i  Chrzanowie: 
Maria Budnicka i Miłosz Zybek. Decy-
zja, kto otrzyma Grand Prix konkursu 
zapadła dopiero po ostatnich wystę-
pach. Rywalizowały o nią: Anna Zi-
mowska z Krakowa oraz szczecinianki 
- Sofiia Zaika i Maja Golema. Tytuł po-
wędrował do Mai. 

Emocje przy fortepianie
III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Libiąż 2022 przyciągnął blisko 100 młodych pianistów. Wielu z nich  
miało po raz pierwszy możliwość  zaprezentowania swoich umiejętności na żywo od początku pandemii. 

Serdecznie dziękujemy
patronom, partnerom i sponsorom:

Witoldowi Kozłowskiemu
Marszałkowi Województwa Małopolskiego

Andrzejowi Urydze
Staroście Powiatu Chrzanowskiego

Anderski instrumenty muzyczne / PWM EDITION

Wodociągi Chrzanowskie / Meritum Grupa Budowlana

Restauracja Nata / Gościniec na Rozdrożu

TVP3 Kraków / Radio Kraków / Przełom

Za pomoc i wsparcie w organizacji
III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego

Statuetki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Zapraszamy: 

Libiąż, ul. 1 Maja 11C
 32 627 11 85

KREDYT KONSOLIDACYJNY

POŁĄCZ KREDYTY 
I ZYSKAJ 
BEZPIECZEŃSTWO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) oferty promocyjnej „Bezpieczna 
konsolidacja IV” wynosi 10,43%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów): 74 500 zł; całkowita kwota do zapłaty: 111 900,88 zł; oprocentowanie 
zmienne: 7,5%; całkowity koszt kredytu: 37 400,88 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), 
składka na ubezpieczenie od utraty pracy i NNW: 7384,80 zł, odsetki: 30 016,08 zł;  
105 miesięcznych rat, w tym 104 równe raty w wysokości 1065,73 zł, ostatnia rata: 
1064,96 zł. Kalkulacja została dokonana na 6.12.2021 r. na reprezentatywnym 
przykładzie. 
Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 zł. Oferta promocyjna uwzględnia zawarcie umowy 
ubezpieczenia na życie dla kwot kredytu od 30 000 zł  do 70 000 zł lub umowy ubezpieczenia na wypadek 
utraty pracy i NNW dla kwot kredytu powyżej 70 000 zł. Zawarcie umowy ubezpieczenia  w Alior Banku 
jest dobrowolne. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo. Dla kwot kredytu powyżej 70 
000 zł Alior Bank wymaga zabezpieczenia kredytu w formie cesji z umowy ubezpieczenia na wypadek 
utraty pracy i NNW. Wyżej przedstawione kwoty obejmują kredytowane koszty. W ramach promocji 
można konsolidować zobowiązania tylko spoza Alior Banku, w tym min. jedną pożyczkę lub kredyt.  
Łączna kwota konsolidowanych pożyczek i kredytów spoza Alior Banku wynosi min. 10 000 
zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty kredytu, 
daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Ubezpieczenie na życie z PZU Życie 
SA – ochrona trwa 24 albo 36 miesięcy, także po przedterminowej całkowitej spłacie kredytu, o 
ile nie zostanie zgłoszona rezygnacja z ubezpieczenia. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy i 
NNW z PZU SA – ochrona trwa w okresie obowiązywania umowy kredytu, ale nie dłużej niż 60 
miesięcy, a miesięczne świadczenie z tytułu utraty pracy przysługuje, o ile utrata pracy nastąpiła 
nie wcześniej niż 61. dnia od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Ochrona trwa także po 
przedterminowej całkowitej spłacie kredytu, o ile nie zostanie zgłoszona rezygnacja z ubezpieczenia. 
Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF i działającym na rzecz wielu 
ubezpieczycieli.  Regulamin promocji „Bezpieczna konsolidacja IV”, Taryfa opłat i prowizji dla Klientów 
Indywidualnych, ogólne warunki obu ubezpieczeń dla kredytobiorców, pełnomocnictwo agenta, karty 
produktu oraz dokumenty zawierające informacje o produktach ubezpieczeniowych są dostępne  
w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl. 

RRSO 10,43%
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Inwestycje nie są zagrożone
Libiąska Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2022 r. Burmistrz Jacek Latko nie ukrywa, że to je-

den z najtrudniejszych budżetów, jakie przyszło mu konstruować. By zachować równowagę budżetową, konieczne 
były cięcia i oszczędności, ale sztandarowe inwestycje w gminie zagrożone nie są. 
- Ten budżet pokazuje jak istotny 
wpływ na kondycję finansową gminy 
mają czynniki zewnętrzne, na które sa-
morząd nie ma wpływu. Mam na myśli 
aktualną sytuację gospodarczą, eko-
nomiczne skutki pandemii, a przede 
wszystkim zmiany przepisów wprowa-
dzone przez rząd, które wprost przekła-
dają się na wielkość dochodów i wydat-
ków budżetowych. Wpływy do budżetu 
gminy z tytułu PIT (na skutek zmian w 
przepisach podatkowych) będą w tym 
roku mniejsze od szacowanych o po-
nad 5 mln zł – wyjaśnia burmistrz Libią-
ża Jacek Latko.
Budżet na 2022 r. 
przewiduje dochody 
na poziomie ponad 
102 mln zł i wydatki 
na poziomie ponad 
110 mln zł (szcze-
góły prezentujemy na slajdach).  Wy-
datki majątkowe to ponad 21 mln zł, co 

stanowi 19,5 proc. wydatków ogółem. 
W porównaniu z sąsiednimi gminami 
wskaźnik inwestycyjny jest wysoki. To 
potwierdza, że choć czasy są trud-
ne, gmina Libiąż nie zwalnia tempa. 
Wszystko po to, by mieszkańcom żyło 
się lepiej. 
- Zaplanowaliśmy kilka dużych zadań 
inwestycyjnych, z których część jest 
współfinansowana ze środków ze-
wnętrznych m.in. z Polskiego Ładu. To 
budowa ekologicznego przedszkola i 
przebudowa infrastruktury drogowej 
(remont ul. Obieżowej w Libiążu oraz 

ul. Struga w Żar-
kach). W autopo-
prawce wprowa-
dziliśmy także 600 
tys. zł na moderni-
zację oświetlenia 
w gminnych pla-

cówkach oświatowych. To zmniejszy 
bieżące wydatki w związku z wysokimi 

podwyżkami cen energii – tłumaczy 
burmistrz.  
Główną pozycją w wydatkach inwesty-
cyjnych na 2022 r. jest budowa krytej 
pływalni.  Jeżeli pozwoli na to sytuacja 
pandemiczna, jej otwarcie nastąpi 28 
kwietnia i będzie połączone ze skrom-
nymi obchodami Dni Libiąża. 
Ze środków z Funduszu Sołeckiego 
przewidziano inwestycje w sołectwach: 
zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej przy Zespole Szkół w Żarkach na 
cele integracji społecznej, a w Gromcu 
kontynuację modernizacji wielofunkcyj-
nego kompleksu sportowo-rekreacyj-
nego przy ul. Kolonia. W strukturze wy-
datków bieżących nic się nie zmienia. 
Największe nakłady pójdą na oświatę 
i wychowanie oraz edukacyjną opiekę 
wychowawczą, pomoc społeczną, ad-
ministrację publiczną, bieżące utrzy-
manie dróg i obiektów komunalnych 
oraz transport i ochronę środowiska. 

,,Zaplanowaliśmy kilka dużych zadań 
inwestycyjnych, z których część jest 
współfinansowana ze środków ze-
wnętrznych m.in. z Polskiego Ładu."
 Burmistrz Jacek Latko



5

5

Ograniczenia w funkcjonowaniu 
libiąskiego komisariatu? 
Jest szansa, że w Libiążu powstanie w końcu nowy komisariat policji. To dobra wiadomość. Jest też zła. Na czas 

budowy ma zostać ograniczona działalność obecnej jednostki. Plan jest taki, że większość funkcjonariuszy prze-
niesie się do komendy powiatowej, a w Libiążu zostanie jedynie punkt przyjęć. Libiąski samorząd jest przeciwny 
takiemu rozwiązaniu. 

Burmistrz Jacek Latko i wicestarosta 
Bartłomiej Gębala spotkali się z Ko-
mendantem Wojewódzkim Policji w 
Krakowie, by wyrazić swoje obawy 
związane z planami policji. 
- Budowa nowej siedziby policji w Libią-
żu to świetna wiadomość. Na czas in-
westycji stary komisariat powinien jed-
nak działać w niezmienionym kształcie. 
Tylko w ten sposób zapewnimy odpo-
wiedni poziom bezpieczeństwa miesz-
kańcom gminy Libiąż – mówi burmistrz 
Libiąża Jacek Latko.
A wicestarosta Bartłomiej Gębala pod-
kreśla, że choć funkcjonowanie jedno-
stek policji nie jest zadaniem własnym 
powiatu czy gminy, to jednak troska o 
bezpieczeństwo obywateli stanowi dla 
samorządu priorytet. Stąd zdecydowa-
na reakcja na plany mundurowych.
Świadomość, że w mieście działa ko-

misariat, tak jak widok policjantów na 
ulicach, działa prewencyjnie. Funk-
cjonariusze są bliżej obywateli i mają 
z nimi lepszy kontakt. W momencie 
przeniesienia większości policjantów 
do Chrzanowa, dostępność do policji 
będzie w gminie Libiąż ograniczona. 
Z większością spraw trzeba będzie się 
udać do komendy powiatowej, kilka a 
nawet kilkanaście kilometrów (w przy-
padku sołectw). To uciążliwe, zwłasz-
cza, że nie każdy dysponuje samocho-
dem. Wydłuży się także czas reakcji 
na zgłoszenie.
 Policjanci nie będą też mieli bieżą-
cego podglądu z kamer miejskiego 
monitoringu, który dziś znajduje się w 
dyżurce komisariatu w Libiążu. Nawet 
jeżeli w Libiążu pozostanie punkt ob-
sługi mieszkańców i rewir dzielnico-
wych, to obsada będzie ograniczona. 

To może powodować, że zgłaszający 
interwencje będą zmuszeni czekać w 
kolejce. Poza tym wszystkie akta pro-
wadzonych spraw także zostaną prze-
niesione do KPP w Chrzanowie więc,  
w przypadku trwających postępowań, 
mieszkańcy i tak będą musieli udać się 
tam.
- Ograniczenia w funkcjonowaniu Ko-
misariatu Policji w Libiążu do czasu 
otwarcia nowej siedziby niosą za sobą 
sporo zagrożeń. Dlatego w imieniu sa-
morządu Libiąża, władz powiatu chrza-
nowskiego, a przede wszystkim miesz-
kańców gminy Libiąż wyraziliśmy nasz 
stanowczy sprzeciw wobec tych pla-
nów. Są one tym bardziej niezrozumia-
łe, że w ostatnich latach w całej Polsce 
przywracane są likwidowane posterun-
ki, bo policja chce być bliżej obywateli 
– zauważa burmistrz Jacek Latko.

Akademickie kształcenie dla 
licealistów w Libiążu
Znakomita wiadomość inauguruje nowy, 2022 rok. Uroczyście, w siedzibie uczelni, zostało podpisane porozumie-

nie pomiędzy Zespołem Szkół w Libiążu a Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. 

Współpraca została zaini-
cjowana z instytutem Histo-
rii i Archiwistyki, jednakże 
obejmuje wszystkie wydzia-
ły uczelni. W ramach poro-
zumienia uczniowie będą 
uczestniczyć w zajęciach 
uniwersyteckich, do Libiąża 
zaś będą przyjeżdżać na 
wykłady i warsztaty najlep-
si krakowscy wykładowcy. 
Nawiązana została  także 
współpraca z kołem histo-
rii i archiwistyki. Umożliwi 
to młodzieży uczestnictwo  
w fascynujących projek-
tach. W ramach współpracy 

zagwarantowane są także 
dla wyróżniających się ab-
solwentów “Złote indeksy”, 
umożliwiające studiowanie 
na preferencyjnych warun-
kach na Uniwersytecie Pe-
dagogicznym w Krakowie. 
Ponadto planowane jest 
rozszerzenie współpracy z 
uczelnią w kontekście utwo-
rzenia od września 2022 
roku w libiąskim zespole 
szkół klasy akademickiej 
liceum ogólnokształcącego 
pod patronatem Uniwersy-
tetu Pedagogicznego. 

Podpisanie umowy
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Przeniesienie Przed-
szkola Samorządowe-

go nr 4 z ul. Wańkowicza 
do Szkoły Podstawowej nr 
1 na ul. Szkolną staje się 
faktem. Od września ub. 
roku w szkole działa jeden 
oddział przedszkolny, a 
za chwilę powstaną kolej-
ne. Placówka została już 
przekształcona w Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 
2 w Libiążu. Na adaptację 
pomieszczeń dla najmłod-
szych gmina Libiąż pozy-
skała spore dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład.  O szczegółach 
Kurier Libiąski rozmawia 
z Hubertem Szumniakiem, 
zastępcą burmistrza Li-
biąża, który odpowiada za 
oświatę. 

Zastępca burmistrza Libiąża 
Hubert Szumniak

To była dobra decyzja
Kurier Libiąski: W ub. roku temat prze-
prowadzki przedszkola im. Kubusia 
Puchatka wywołał sporo kontrowersji. 
Część rodziców protestowała. Jak dziś 
wygląda sytuacja? 

Hubert Szumniak: Dziś wielu rodziców 
zgadza się, że to dobre rozwiązanie w sy-
tuacji, w której się znaleźliśmy. Postępujący 
niż demograficzny i malejąca liczba dzieci 
spowodowały konieczność zracjonalizo-
wania sieci gminnych przedszkoli. Chcie-
liśmy także zlikwidować dysproporcje w 
dotychczasowej sieci. Potrzeby rodziców 
mieszkających we wschodniej części Libią-
ża zabezpieczały dotąd aż 3 placówki, do 
których uczęszczało ok. 80 proc. dzieci, a 
w zachodniej części mieliśmy tylko jedno 
przedszkole.  Cały proces przeniesienia PS 
nr 4 na ul. Szkolną potrwa w sumie dwa lata 
i zakończy się w czerwcu 2023 r.

Na razie w SP nr 1 działa jeden oddział 
przedszkolny, ale powstaną kolejne?

- Ogłosiliśmy przetarg na adaptację kolej-
nych pomieszczeń dla przedszkolaków. Od 
września br. będziemy mogli przyjąć więcej 
chętnych dzieci. To będzie nowoczesny 
obiekt,  przyjazny dla maluchów, spełniają-
cy wszystkie obowiązujące wymogi, dosto-
sowany do potrzeb dzieci z niepełnospraw-
nościami. Wybudujemy tu także piękny i 
bezpieczny plac zabaw, a przedszkole bę-
dzie mogło korzystać z istniejącej bazy SP 
nr 1, boiska sportowego i sali gimnastycz-
nej.

Na utworzenie nowego przedszkola  
gmina Libiąż pozyskała dofinansowanie 
z Rządowego Programu Polski Ład?

- W sumie udało nam się pozyskać 4,25 
mln zł. To pieniądze nie tylko na utworzenie 
nowego przedszkola, ale także na moder-
nizację węzłów sanitarnych w jednostkach 
oświatowych gminy Libiąż. Część pieniędzy 

na ten cel będzie pochodzić też ze środków 
własnych gminy.

Pozytywnym efektem racjonalizacji  
sieci publicznych przedszkoli w gminie 
Libiąż będzie nie tylko powstanie ko-
lejnej, nowoczesnej placówki na mapie 
gminy. Uchwałą rady miejskiej wpro-
wadzone zostało także nowe kryterium 
obowiązujące przy przyjęciu do przed-
szkola, o które od lat upominali się ro-
dzice?

- Tak, od tego roku przy przyjęciu do przed-
szkoli będzie obowiązywało nowe kryte-
rium dotyczące zamieszkania dziecka w 
obwodzie danej szkoły. Wcześniej tego 
nie było i wielu rodziców pytało, dlaczego, 
chociaż mieszkają blisko, to ich dziecko nie 
może się dostać do danego przedszkola, 
a są do niego przyjmowane dzieci z odle-
glejszych rejonów gminy. To właśnie dzię-
ki przeniesieniu PS 4 do budynku SP 1 na 
ul. Szkolną mamy sytuację, że w obwodzie 
każdej szkoły jest przedszkole. Stąd zmia-
ny. Oczywiście zamieszkanie to tylko jedno 
z sześciu  kryteriów i w dalszym ciągu pre-
ferowane są dzieci pracujących rodziców.  
W sumie kryteriów jest 13 i najważniejsze to 
te ustawowe. W pierwszym etapie postępo-
wania rekrutacyjnego to one są brane pod 
uwagę. Dopiero w sytuacji, gdy dwoje lub 
więcej dzieci uzyskają taką samą punktację 
lub przedszkole dysponuje jeszcze wolny-
mi miejscami, bierze się pod uwagę kryteria 
ujęte w uchwale rady miejskiej.

Do czerwca 2023 r. część przedszkola-
ków będzie mogła kontynuować eduka-
cję w przedszkolu na ul. Wańkowicza, 
ale potem budynek zmieni swoje prze-
znaczenie. Czy wiadomo już na co gmi-
na go wykorzysta? 

- Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapa-
dła. Na jej podjęcie mamy ponad rok.

Rozpoczyna się rekrutacja

Od 14 lutego można składać wnioski o przyjęcie dziecka do 
przedszkola w gminie Libiąż, a od 21 lutego o przyjęcie do 

klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja kończy się 
w kwietniu. 

Kryteria przyjęć, terminy przeprowadzenia postępowania rekruta-
cyjnego i postępowania uzupełniającego oraz wszystkie niezbędne 

informacje znajdują się na stronie:

                     www.libiaz.pl

Na cześć Helenki
Do 15 kwietnia można zgłaszać się do udzia-

łu w I Festiwalu Piosenki Religijnej „Bogu 
Dźwięki” im. Heleny Kmieć, który organizuje li-
biąski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wy-
chowawców przy współpracy z LCK.
Festiwal odbędzie się w dniach 4-5 czerwca w sali 
LCK oraz na estradzie plenerowej przy ul. Heleny 
Kmieć w Libiążu podczas „Rodzinady”. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Libiąża 
Jacek Latko. Szczegółowe informacje i regulamin 
dostępne są na stronie www.libiaz.ksw.pl. 
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Biletomat już działa
Dobra wiadomość dla mieszkańców podróżujących koleją. Bilet na pociąg można kupić w biletomacie, który kilka 

miesięcy temu stanął przy stacji PKP w Libiążu.

Urządzenie powstało w ra-
mach systemu Małopolskiej 
Karty Aglomeracyjnej (MKA), 
która integruje funkcjonujące 
w regionie usługi publicznego 
transportu zbiorowego. 
W biletomacie można kupić 
bilet na pociąg, ale także bi-
lety na przejazd komunikacją 
miejską w Krakowie i innych 
miastach, które przystąpiły do 
MKA. Obok stolicy Małopolski 

są to: Tarnów, Zakopane, Wie-
liczka, Nowy Targ, Miechów 
czy Oświęcim. Korzystanie 
z biletomatu jest bardzo pro-
ste. Wystarczy postępować 
zgodnie z instrukcją na wy-
świetlaczu. Płatność jest bez-
gotówkowa i odbywa się za 
pomocą kart płatniczych. 

Jeszcze bardziej skuteczni 
Nowy, lekki pojazd rozpoznawczo-ratowniczy trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej Libiąż-Moczydło. 

Na jego zakup gmina Libiąż otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa.

OSP Moczydło znajduje się w czołów-
ce najaktywniejszych jednostek w po-
wiecie chrzanowskim. Z nowym samo-
chodem druhowie będą mogli działać 
jeszcze sprawniej i być bardziej sku-
teczni w zapewnieniu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
- Długo czekaliśmy na ten dzień – mó-
wią strażacy. Lekki pojazd ratowniczo-
rozpoznawczy to ISUZU D-MAX 4x4 
wyposażony w silnik 1.9 LSE 163km. 
Kosztował dokładnie 254.400,90 zł. 
Większą część tej kwoty gmina pozy-
skała z budżetu państwa za pośred-
nictwem wojewody małopolskiego. 

Dotacja wynosi 203.520 zł. Pozostała 
kwota w wysokości 50.880,90zł po-
chodzi z gminnego budżetu. 
- Zawsze powtarzam, że współpracą 
można osiągnąć najwięcej. To kolejny 
przyk ład. 
Zakup no-
wego auta 
dla OSP 
Moczydło 
to efekt dobrej współpracy pomiędzy 
strażakami, gminą Libiąż, wojewodą i 
posłem Krzysztofem Kozikiem. Ciszę 
się, że tak nowoczesny pojazd trafił do 
libiąskiej jednostki 

i będzie pomagał druhom w zapewnie-
niu bezpieczeństwa gminie i jej miesz-
kańcom – mówi burmistrz Libiąża 
Jacek Latko.
Lekki pojazd rozpoznawczo-ratowni-

czy wyposażony jest w wysoko-
ciśnieniowy agregat gaśniczy 
wodno-pianowy o wydajności 
50l/min przy ciśnieniu 40 ba-
rów, zbiornik na wodę o poj. 200 

l oraz zbiornik na środek pianotwórczy 
o poj. 20 l, linię szybkiego natarcia na 
dł. 60 m oraz elektryczne zwijadło, 
agregat prądotwórczy o mocy 3.6 kW  
i drabinę teleskopową, przegubową. 

Biletomat przy stacji PKP w Libiążu

Nowy samochód strażacki OSP Moczydło

 F
ot
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254 400,90 zł
to koszt zakupu nowego 
auta dla OSP Moczydło 
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Mnóstwo atrakcji czekało na dzieci i młodzież podczas teogorocznych ferii: wycieczki, zajęcia capoeiry i 
tai chi, wycieczki, bale karnawałowe, retro bajki, warsztaty etniczno-rytmiczne i ceramiczne. 

Na propozycję LCK złożyły 
się codzienne zajęcia w Li-
biążu, Żarkach, Gromcu i Ko-
sówkach. Nie zabrakło oczy-
wiście seansów w Ale! Kino i 
wycieczek, które jak zwykle 
cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. W Krakowie była 
okazja zwiedzić podziemia 
Rynku Głównego, przespa-
cerować się Bulwarami Wi-
ślanymi i zobaczyć ciekawe 
eksponaty podczas wystawy 
motyli. Dużo frajdy młodszym 
i starszym sprawił wyjazd na 
lodowisko oraz późniejsze 
ognisko i pieczone kiełbaski 
przy LCK. Rajem dla młodych 
pasjonatów była wycieczka do 
Kolejkowa, gdzie każdy mógł 
zobaczyć niezwykły świat w 
miniaturze. 
Popularne były zajęcia stacjo-
narne. Dzieci chętnie obejrza-
ły retro bajki, czyli przygody 
Misia Uszatka i kota Filemo-
na, które były połączone z 
zajęciami origami. Podczas 

warsztatów etniczno-rytmicz-
nych miały okazję do tańca  
i zabawy przy akompania-
mencie różnych instrumen-
tów. Ciekawe były również 
zajęcia capoeiry i tai chi. 
Swoje zdolności manualne 
i plastyczne młodsi i starsi 
ćwiczyli podczas warsztatów 
ceramicznych i plastycznych. 
Powstały wtedy piękne kola-
że, prezenty na Dzień Babci 
i Dzień Dziadka, a także ma-
ski karnawałowe. Te ozdoby 
przydały się podczas balów, 
które odbyły się w Żarkach, 
Kosówkach i Libiążu. Czas 
miło spędziły nie tylko dzie-
ci, bo w zabawę włączyli się 
także rodzice. Publiczność 
zgromadziły również teatrzyki 
lalkowe „Baśń o 12 miesią-
cach” wystawiane przez in-
struktorów LCK. Dodatkowo, 
po występach dzieci mogły 
obejrzeć kukiełki i próbować 
je własnoręcznie animować. 

Ferie 2022 z LCK

Zajęcia plastyczne w Żarkach

Teatrzyk lalkowy „Baśń o 12 miesiącach”
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Gry i zabawy w Kosówkach

Zajęcia plastyczne w Libiążu

Bal karnawałowy

Wycieczka do Krakowa

Ognisko z pieczonymi kiełbaskami przy LCK
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Blisko 100 lat temu - jesienią 1922 r. - odbyły się wybory do Sejmu I kadencji.

Libiążanie wybierali…

W 1922 r. odbyły się drugie w histo-
rii odrodzonego kraju, a pierwsze 

na podstawie Konstytucji Marcowej  
i przy ukształtowanych granicach, wy-
bory do Sejmu. Libiąż i okolice wraz 
z powiatem chrzanowskim stanowi-
ły część okręgu nr 42. Obejmował on 
również powiaty: Kraków, Oświęcim, 
Podgórze, Olkusz, Miechów i wybiera-
no w nim 8 posłów.
     Na podstawie materiałów opracowa-
nych przez Główny Urząd Statystyczny 
można nakreślić obraz ówczesnych 
preferencji politycznych naszych pra-
dziadów. Jest on o tyle fascynujący, 
że pokazuje daleko idącą lewicowość 
mieszkańców Libiąża, Żarek i Grom-
ca. Takie poglądy polityczne nie były 
jednak czczą fanaberią, ale wynikały 
z sytuacji społecznej i gospodarczej.  
Pamiętać powinniśmy o niskim pozio-
mie życia, wysokim bezrobociu, kry-
zysie gospodarczym lat powojennych, 
niskich płacach i braku zabezpieczenia 
socjalnego dla pracowników kopalni. 
W takich warunkach lewica, mająca 
w swoim programie politycznym ha-
sła poprawy warunków pracy i życia 
robotników, w naturalny sposób po-
zyskiwała rzesze wyborców. Zresztą 
środowiska robotnicze – a takim było 
społeczeństwo Libiąża i okolic oraz po-
wiatu chrzanowskiego (Zagłębia Kra-
kowskiego) – od dłuższego czasu były 
mocno przesiąknięte agitacją politycz-
ną partii lewicowych.
   Wyniki, które są zaprezentowane  
w poniższej tabeli, z perspektywy na-
szych czasów, mogą uchodzić wręcz 

za sensacyjne. Główna partia lewico-
wa 
– Polska Partia Socjalistyczna – wygry-
wała we wszystkich miejscowościach 
wchodzących w skład dzisiejszej Gmi-
ny Libiąż, osiągając od 32,6% głosów 
w Gromcu, przez 46,5% głosów w Li-
biążu Wielkim i 53% głosów w Libiążu 
Małym, aż po 71,5% głosów w Żar-
kach. Druga siłą polityczną w Libiążu 
był Chrześcijański Związek Jedności 
Narodowej, który otrzymał w Libiążu 
Wielkim poparcie na poziomie 45,9% 
głosów, a w Libiążu Małym odpowied-
nio 5 punktów procentowych mniej. 
Ciekawe jest porównanie wyników  
z Libiąża i okolic z innymi miejscowo-
ściami oraz z wynikami sumarycznymi 
całego powiatu chrzanowskiego w ów-
czesnych, dużo szerszych granicach. 
Wynika z niego, że na terenie Libiąża 
i obu dzisiejszych sołectw PPS noto-
wało generalnie podobne poparcie, ale 
wyniki CHZJN w Libiążu były istotnie 
wyższe. Uderza niższy niż w powiecie 
poziom poparcia dla PSL i niewielkie 
poparcie dla partii żydowskich, szcze-
gólnie w porównaniu do Chrzanowa  
i Trzebini, co tylko potwierdza fakt za-
mieszkiwania w Libiążu nielicznej spo-
łeczności żydowskiej.
   Ostatecznie, po podliczeniu głosów 
w całym okręgu, 3 mandaty przypa-
dły Polskiej Partii Socjalistycznej (po-
wszechnie znany w całym kraju Ignacy 
Daszyński, Zygmunt Żuławski, Piotr 
Chałupka), po 2 mandaty:  Chrześci-
jański Związek Jedności Narodowej 
(Tadeusz Tabaczyński, Józef Matłosz) 

i Polskie Stronnictwo Ludowe „Wy-
zwolenie” (Jan Tabor, Józef Sanojca),  
a 1 mandat poszedł na konto Polskie-
go Stronnictwa Ludowego „Piast” (Jan 
Gawlikowski). Żaden z wybranych po-
słów nie był związany z ziemią chrza-
nowską.

oprac. Łukasz Płatek na podst. Statystyki 
wyborów do sejmu i senatu odbytych w dniu  
5 i 12 listopada 1922 r., Główny Urząd Staty-
styczny, Warszawa 1926.

Plakat wyborczy listy nr 8 
(Chrześcijańskiego Związku Jedności 
Narodowej) w wyborach z 1922 r.
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Sprawdź, czy Twój zwierzak nie trafił 
do schroniska!
Za wyłapanie bezpańskiego psa i umieszczenie go w schronisku gmina Libiąż  

płaci 3 tys. zł. Wielokrotnie tego wydatku można byłoby uniknąć, gdyby właści-
ciele lepiej pilnowali czworonogów.
Z roku na rok interwencji dotyczących 
bezdomnych zwierząt jest więcej. Psy i 
koty często zostają wyłapane i zabrane 
do schroniska, bo wałęsają się po ulicy. 
Gdy zwierzę rzeczywiście jest bezpańskie, 
chore, ranne albo niebezpieczne umiesz-
czenie go w schronisku jest uzasadnione. 
Ale wielu takich interwencji można byłoby 
uniknąć. W ubiegłym roku urzędnicy odno-
towali kilkanaście przypadków umieszcze-
nia zwierząt w schronisku, choć miały one 
właścicieli. Zdarzało się, że ktoś dopiero 
po tygodniu zauważył zniknięcie pupila. 
- Najczęściej po kilku dniach od interwen-
cji mieszkańcy odbierają psa lub kota. 
Niestety, gmina i tak musi ponieść koszty 
związane z umieszczeniem zwierzęcia w 
schronisku. To spory wydatek, ok. 3 tys. 
zł – wyjaśnia Kornelia Walatek, Kierow-
nik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Libiążu.
Można byłoby go uniknąć, a pieniądze le-
piej spożytkować, gdyby tylko właściciele 
lepiej pilnowali czworonogów. Przepisy 
nakładają na nich określone obowiązki. 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Libiąż (§4 pkt. 1) utrzymujący zwierzęta 
domowe zobowiązani są do sprawowa-
nia nad nimi właściwej opieki, a zgodnie 
z Kodeksem wykroczeń (art. 77), kto 
nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzęcia, podlega karze ograniczenia wolno-

ści, grzywny do 1000 złotych albo karze 
nagany. Jeżeli zwierzę stwarza niebezpie-
czeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, 
właściciel podlega karze ograniczenia wol-
ności, grzywny albo karze nagany.

Przyjdź, posłuchaj i weź dotację!
Libiąż jest jedną z kilkudziesięciu najaktywniejszych gmin w Polsce w programie „Czyste Powietrze”. W ostatnim 

rankingu opublikowanym przez Polski Alarm Smogowy znalazł się na 63 miejscu i pnie się w górę. 

W 2022 r. wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt 

w gminie Libiąż zajmuje się 
Schronisko dla bezdomnych  

zwierząt w Chełmku
(ul. Jaworznicka 67), tel. 577 000 945.

W przypadku zaginięcia zwierzęcia, 
prosimy o jak najszybszy kontakt 

telefoniczny z pracownikami 
schroniska, by sprawdzić czy 

pies nie został tu przywieziony. 

Ranking jest tworzony na podstawie 
danych dostarczonych przez Woje-
wódzkie Fundusze Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Ostatnie 
wyniki powstały na bazie wniosków 
przyjętych w III kwartale 2021 roku. 
O pozycji gminy decyduje wskaźnik, 
którego wartość wyznacza liczba wnio-
sków złożonych z terenu danej gminy 
na 1000 budynków jednorodzinnych.63 
miejsce dało Libiążowi 95 złożonych 
wniosków. 

A to nie koniec. Cały czas można skła-
dać kolejne i zdobyć dofinansowanie 
na zakup i montaż ekologicznych źró-
deł ciepła. Przypominamy, że w urzę-
dzie działa punkt konsultacyjno-infor-
macyjny programu „Czyste Powietrze”, 
w którym można uzyskać wszelkie in-
formacje, a także wsparcie w zakresie 
przygotowania wniosku i jego rozlicze-
nia. Warto zadzwonić na numer 32 624 
92 69 i umówić się na konsultacje. 
22 lutego o godz. 16.00 w Libiąskim 

Centrum Kultury (galeria) odbędzie 
się też spotkanie z mieszkańcami  
w ramach programu „Czyste Powie-
trze”. Będzie można poznać jego 
szczegóły i dowiedzieć się, jakie szy-
kują się zmiany. Nie przegapcie tej 
okazji. W 2022 roku wdrażana będzie 
III część programu dla beneficjentów 
uprawnionych do najwyższego pozio-
mu dofinansowania (nawet 90% kosz-
tów kwalifikowanych). 

Bezpańskie psy z gminy Libiąż trafiają 
do schroniska w Chełmku

Krótko
Miejsce dla Seniorów
Dzienny Dom „Senior+” w Li-
biążu zaprasza osoby, które 
ukończyły 60 rok życia. Dla 
swoich podopiecznych pro-
ponuje m.in. zajęcia: rucho-
we, artystyczne, edukacyjne, 
krajoznawcze, z zakresu te-
rapii zajęciowej. Do dyspo-
zycji psycholog, pielęgniarka 
i fizjoterapeuta. Szczegóły  
i liczbę wolnych miejsc moż-
na sprawdzić pod nr tel. 32 
627 50 31. 

Nowy punkt
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Libiążu uruchomił dodatko-
wy punkt obsługi wniosków 
dotyczących dodatku osło-
nowego. Mieści się na Tar-
gowisku Miejskim w Libiążu 
(ul. Rouvroy 10, Pawilon 58) 
Sprawę można załatwić go-
dzinach: pon. (7.30 – 15.30), 
wt. - czw. (7.30 – 14.30), pt. 
(7.30 – 13.30).

Zostań strażakiem
OSP Libiąż prowadzi nabór 
do Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, dla osób które 
skończyły 14 lat. Ćwiczenia 
odbywają się w każdą nie-
dzielę o godz. 11. To zajęcia 
teoretyczne i praktyczne pro-
wadzone pod okiem doświad-
czonych strażaków. Więcej 
informacji na FB OSP Libiąż 
oraz pod nr tel. 698435484. 
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Moliki Książkowe - najmłodsi Czytelnicy 
dają przykład rówieśnikom i dorosłym

WARTO 
PRZECZYTAĆ

Max Czornyj jest znanym autorem 
krwawych kryminałów, trzymających 
w napięciu i wartych przeczytania 
jednym tchem. Z chęcią sięgnęłam 
po jego nową książkę. Zupełnie inna 
tematyka i rodzaj opowieści, ale jest 
równie dobra i zaskakująca.
Powieść pisana jest z kilku perspek-
tyw. Główną narratorką jest Greta 
Rott, 80-latka cierpiąca na Alzhe-
imera,  obwiniająca się za działania 
podejmowane w trakcie II wojny 

światowej przez jej ojca, dyrektora obozu koncentracyjne-
go na lubelskim Majdanku. Czornyj w skrupulatny i wnikli-
wy sposób ukazał jej przeżycia i wątpliwości. Skupia się na 
palącym poczuciu winy i chęci odpokutowania za grzechy 
ojca. Ukazuje też dramat głównej bohaterki, która zmaga się 
nie tylko z demonami przeszłości, ale także z postępującą 
chorobą Alzheimera. Drugą postacią jest Anna, która stała 
po drugiej stronie wojennej barykady. Córka polskiego ofi-
cera trafiła na Majdanek razem z matką, gdzie ostatecznie 
została zmuszona do pracy u ojca Grety. Narracja toczy się 
wokół tych postaci i szukania odpowiedzi na pytanie o ist-
nienie genu zła. 
Książka dostępna w Bibliotece Głównej
i Filii Nr 3 w Gromcu. 
Polecam na zimowe, długie wieczory - Bernarda Mędela, 
MBP w Libiążu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu co roku wyróżnia 
swoich najlepszych najmłodszych Czytelników. Zarówno  
w Bibliotece Głównej, jak i wszystkich filiach wybieramy 
dzieci najczęściej nas odwiedzające, a następnie zaprasza-
my ich na spotkanie, gdzie wręczamy nagrody i dyplomy. 
Chcemy w ten sposób podkreślić, jak ważne dla rozwoju 
młodych ludzi jest czytanie, obcowanie z literaturą i kulturą.
Podczas ferii zimowych, w trakcie Spotkań Molików 
Książkowych, nagrodziliśmy najlepszych Czytelników 
2021 roku. W Bibliotece Głównej byli to:
Kornelia Harańczyk, Olga Martyka, Julia Wojtusiak, Fran-
ciszek Siuda, Zuzanna Kwiecień, Nikola Kajfasz, Bartosz 
Zmarzły, Nadia Kajfasz, Zofia Szarek, Hanna Markiewicz, 
Maksymilian Karpow, Iga Pluta, Miłosz Gucik, Aleksander 
Kucharski i Zuzanna Manzel.
W Filii nr 1 w Żarkach 
najlepszymi Czytelnikami w 2021 r. byli: 
Emilia  Ząbkowska, Michał Romański, Mateusz Piątek, Zofia 
Latko, Gabriel Kuśnierczyk.
Filię nr 2 w Libiążu odwiedzali najczęściej: 
Oliwier Jarzmik, Julia Dąbek, Antoni Sałęga, Antoni Prusar-
czyk, Natalia Dyner, Zofia Prusarczyk.
Najlepsi mali Czytelnicy w Filii w nr 3 w Gromcu to: 
Aniela Poniewierska, Ignacy Zalewski, Bianka Ławczys, 
Antoni Szyjka i Emilia Szymańska. 

Przeczytałeś ciekawą książkę
 - poleć ją innym!
Od kilku lat prezentujemy w „Kurierze” recenzje książek 
z naszego księgozbioru, które chcemy polecić do czytania. 
Wiemy, że ta forma zachęcania do lektury się sprawdza, bo 
pozycje prezentowane w gazecie są chętnie wypożyczane. 
Chcemy pójść o krok dalej i zaproponować wspólną zaba-
wę. Przeczytałeś ciekawą książkę? Poleć ją innym! Książ-
ki polecane przez innych będziemy prezentować na swojej 
stronie www oraz w „Kurierze Libiąskim”. 
Pisanie recenzji wcale nie jest trudne - wystarczy odpowie-
dzieć na kilka pytań: kto poleca? (imię i nazwisko lub tylko 
samo imię), jaką książkę (tytuł i autor), rodzaj i gatunek (np. 
historyczna, obyczajowa, sensacyjna), komu poleca, ale 
przede wszystkim – dlaczego? Ostatnie pytanie jest bardzo 
ważne. Tutaj napiszcie, co najbardziej się wam podobało, 
wzbudziło emocje, czy udało się czegoś nowego dowie-
dzieć, a może była to okazja, aby spędzić leniwy wieczór. 
Wszystkie szczegóły, formularz i klauzula do pobrania w bi-
bliotece lub na stronie internetowej
www.mbp.libiaz.pl

Nie masz czasu na czytanie? Słuchaj!
W zbiorach Biblioteki Głównej w Libiążu nasi czytelnicy 
oprócz papierowych książek znajdą także audiobooki. 
Wśród prawie 1200 pozycji nagranych na płytkach cd, do-
stępne są najróżniejsze propozycje literackie – sensacja, 
romanse, fantastyka, powieści obyczajowe, historyczne, 
i inne dla dorosłych i dzieci. 

„Córka nazisty” - Max Czornyj

Zdarzyło się w styczniu…
13 stycznia 2022 roku spotkaliśmy się na kolejnym wie-
czorze poetyckim z cyklu „Odkurzanie poezji”. Spotkanie 
„Dobrze zacząć rok od uśmiechu”  uświetniły wiersze i 
fraszki znanego chrzanowskiego poety Bogusława Zakor-
dońca. Wieczór ilustrowany nastrojową muzyka prowadzi-
ła  Bogusława Chwierut.
24 stycznia 2022 roku w klubie „Relaks” swój jubileusz 
świętowali członkowie Koła nr 88 Polskiego Związku Fila-
telistów w Libiążu. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wysta-
wy „Stany Zjednoczone na kopertach pocztowych F.D.C” 
przygotowanej przez Edwarda Iwaniaka i Bogusławę Zy-
chowicz z LCK.
26 stycznia 2022 roku zakończenie IX semestru świę-
towali studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Libiążu. 
Podsumowaniu zajęć i wydarzeń minionego półrocza to-
warzyszył premierowy spektakl „ABC górnictwa dla niewta-
jemniczonych" w wykonaniu grupy teatralno-kabaretowej 
Oddział Specjalnej Troski (na zdjęciu poniżej). 



13

13

Organizacja tegorocznej edycji turnieju nie 
była łatwa. Z powodu pandemii przygoto-
waniom towarzyszyło wiele niepewności 
i niewiadomych. Praktycznie do ostatniej 
chwili do organizatorów napływały infor-
macje o zawodnikach wypadających z 
rywalizacji z powodu kwarantanny.  Osta-
tecznie udało się jednak skompletować 
składy i w turnieju wystartowało 12 drużyn 
z całego kraju. 
Reprezentanci Libiąża uplasowali się na 
siódmym miejscu w klasyfikacji general-
nej. 
- Jestem zadowolony z naszego występu 
i myślę, że to pozycja, która obiektywnie 
oddaje nasze miejsce w tej, bardzo moc-
nej stawce. Nasze mecze były wyrów-
nane i zacięte. Myślę, że przy odrobinie 
szczęścia moglibyśmy być jedno „oczko” 
lub dwa wyżej – mówi Grzegorz Mikun-

da, trener Czwórki Libiąż. Według niego 
wśród czterech najlepszych drużyn turnie-
ju może być przyszły mistrz i wicemistrz 
Polski. 
- Cieszę się, że udało się zorganizować 
turniej, a tak dobrzy szczypiorniści przyje-
chali do nas. Z pozytywnych komentarzy 
wiem, że zarówno nasz klub jak i Libiąż są 
coraz bardziej rozpoznawalne na sporto-
wej mapie – dodaje trener Czwórki. 

Zawodnicy dostaną wsparcie
Ponad 440 tysięcy złotych dotacji z urzędu miejskiego trafi do 10 klubów sportowych działających na terenie 

naszej gminy. 

Dotacje zostały przyznane w wyniku 
rozstrzygnięcia konkursu, dotyczące-
go rozwoju sportu na terenie gminy Li-
biąż w 2022 r. Łączna pula to 444 tys. 
zł, które zostaną rozdzielone wśród 10 
klubów. 
Najwięcej, bo 100 tysięcy złotych, 
otrzyma szkolący młodzież UKS Gór-
nik Libiąż. Z tej kwoty 45 tys. zł zosta-
nie przeznaczonych na utrzymanie 
obiektu sportowego przy ul. Piłsud-

skiego w Libiążu. Wsparcie trafi rów-
nież do trzech klubów piłkarskich gra-
jących w klasie okręgowej. LKS Żarki 
otrzyma 85 tys. zł (w tym jest 25,5 tys. 
zł na utrzymanie boiska i zaplecza). 
MKS Nadwiślanin Gromiec dostanie 
74 tys. zł (w tym 24,3 tys. zł na utrzy-
manie obiektu). Dotacja MKS Libiąż 
sięgnie 70 tys zł. 
Na dotacje mogą liczyć także kluby 
uczniowskie. Do UKS „Czwórka” trafi 

40 tys. zł, UMKS PMOS – 23 tys. zł, 
a UKS Jedynka – 22 tys. zł. Samo-
rządową pomoc otrzymają również 
kluby sportów walki: Akademia Bok-
serska w Libiążu - 13,5 tys. zł, Chrza-
nowski Klub Karate i Dalekowschod-
nich Sportów Walki - 12,5 tys. zł,  
a Polska Federacja Ju-Jitsu i Kobudo 
w Jaworznie, pod skrzydłami której 
trenują zawodnicy z naszej gminy -  
4 tys. zł. 

Dni pełne rywalizacji
W ostatni weekend stycznia w Libiążu gościliśmy zespoły, zawodników, trenerów i entuzjastów piłki ręcznej pod-

czas XI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Libiąża LIBIĄŻ CUP 2022. 

Turniej w liczbach:
12 zespołów
42 emocjonujące mecze
150 zawodników
600 km przejechał na turniej zespół                            
MLKS Czarni Olecko
1270 minut gry
1326 zdobytych bramek

Klasyfikacja 
końcowa turnieju:

1.  MSPR Siódemka-Huras     
     Legnica
2.  SKS Kusy Kraków
3.  SPR Pogoń 1945 Zabrze
4.  MKS Nielba Wągrowiec
5.  MLKS Czarni Olecko
6.  LKPR Moto-Jelcz Oława
7.  UKS Czwórka Libiąż
8.  MKS Żagiew Dzierżoniów
9.  UMKS PMOS Chrzanów 
10. ASPR Zawadzkie
11. UKS Szczypiorniak               
       Zielona Góra 
12. Handball Club Husaria      
        Lubliniec

Zawodnicy UKS „Czwórka” Libiąż, fot. WJAMM Photo
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Wielkie serca mieszkańców 
Podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie  

udało się zebrać więcej niż w ubiegłym roku. 

Tegoroczna kwesta odbywała się pod 
hasłem „Przejrzyj na oczy”, a pienią-
dze były zbierane na zapewnienie 
najwyższych standardów diagnostyki i 
leczenia wzroku u dzieci. Na ulice Li-
biąża, Żarek i Gromca 
wyruszyło 29 wolon-
tariuszy. Sztab mie-
ścił się w Libiąskim 
Centrum Kultury. Tu 
koncentrowały się też 
wydarzenia związane 
z finałem pod hasłem 
„Magiczny wieczór”.  Podczas koncer-
tu „Hej kolęda, kolęda” wystąpiły koła 
śpiewacze Libiążanki i Macierzan-

ki oraz Grupa Śpiewacza „Wrzos” z 
Żarek. Uczestnicy mogli też obejrzeć 
nagrania z występami zwycięzców 
Konkursu Piosenki Świątecznej, który 
odbył się w grudniu. Później na sce-

nie wystąpił Oddział 
Specjalnej Troski 
z kabaretem „ABC 
górnictwa dla nie-
wtajemniczonych”. 
Najmłodsi bawili się 
na Karnawałowym 
Balu Przebierań-

ców.
Podczas wszystkich wydarzeń pro-
wadzone były licytacje (stacjonarnie 

i telefonicznie). Mieszkańcy licytowa-
li rzeczy z logo WOŚP oraz gadżety 
promocyjne gminy Libiąż. „Magiczny 
wieczór” zakończyło Światełko do Nie-
ba, do którego włączyli się strażacy z 
OSP Moczydło.
Serdecznie dziękujemy wolontariu-
szom i wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację finału WOŚP w 
LCK, występującym na scenie paniom 
z KGW Libiążanki, KGW Macierzan-
ki, członkom GŚ „Wrzos” i Oddziału 
Specjalnej Troski, strażakom z OSP 
Moczydło i OSP Libiąż oraz wszystkim 
mieszkańcom, którzy wsparli akcję. 

Występ Koła Śpiewaczego Macierzanki

Występ Grupy Śpiewaczej Wrzos

Występ Koła Śpiewaczego Libiążanki

Wolontariusze WOŚP

23 037,87 zł 
taką kwotę udało się zebrać 
podczas 30. finału WOŚP 

w gminie Libiąż
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REKLAMA

To jest miejsce na 
twoją reklamę!

kontakt: 
dpr@lck.libiaz.pl 

tel:  32 627 12 62  w. 18

Nakład 7 tysięcy egzemplarzy

koloportaż na terenie 
Libiąża, Żarek i Gromca.

Atrakcyjne ceny reklam

cennik: 
www.lck.libiaz.pl/wydawnictwa
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