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Nowoczesny, ekologiczny, wielofunkcyjny i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – taki jest Park Wodny 
Libiąż, który zaczął działać z  końcem kwietnia. To największa inwestycja w historii gminy i jeden z najnowocześniejszych tego 
typu obiektów w regionie. W uroczystym otwarciu obok przedstawicieli libiąskiego samorządu wzięli udział: wojewoda mało-
polski Łukasz Kmita, członek zarządu województwa małopolskiego Iwona Gibas i wielu gości.

Burmistrz Libiąża Jacek Latko

Park wodny to magnes na inwestorów
Kurier Libiąski: Udało się! Park Wodny Li-
biąż działa, a wkrótce oddana do użytku 
zostanie nowa droga, która biegnie wo-
kół obiektu. Dlaczego to ważna inwesty-
cja?

Burmistrz Jacek Latko: - Droga skomuni-
kuje znajdujące się poniżej Parku Wodne-
go tereny i otworzy je na nowe inwesty-
cje. Jesteśmy na etapie przygotowywania 
atrakcyjnej oferty dla inwestorów. Mam 
nadzieję, że szybko znajdą się podmioty 
zainteresowane zrealizowaniem tu swoich 
projektów, a Park Wodny Libiąż będzie ma-
gnesem przyciągającym nowe inwestycje. 
Dla tego obszaru obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z nim teren przeznaczony jest pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 
zabudowę usługową oraz wielofunkcyjną 
mieszkaniowo-usługową. Zależy nam, by 
uzupełnić zabudowę w centrum miasta 
tkanką mieszkaniową, bo mieszkań w gmi-
nie brakuje. Developerzy są zainteresowa-
ni inwestowaniem w Libiążu. W najbliż-
szym czasie ogłosimy przetarg na sprzedaż 
atrakcyjnych terenów na os. Flagówka.

Pozyskanie nowych inwestorów i stwo-
rzenie dodatkowych miejsc pracy to dla 
gminy priorytet, zwłaszcza w kontekście 
transformacji energetycznej?

- Zdecydowanie tak. Zgodnie z oficjalnymi 
zapowiedziami Zakład Górniczy Janina ma 
istnieć do 2049 r., ale nie ma gwarancji, że 
te plany się nie zmienią i kopalnia nie zosta-
nie zamknięta wcześniej. Dlatego już dziś 
musimy myśleć o ściągnięciu do Libiąża 
nowych firm, które stworzą alternatywne 
dla górnictwa miejsca pracy. W rejonie Alei 
Jana Pawła II mamy do zaoferowania około 
2 ha. Gmina rozważa również możliwość  
przejęcia hałdy po ZG Janina, która po re-
kultywacji mogłaby zostać wykorzystana 
pod nowe inwestycje. Ponowne zagospo-
darowanie tego terenu było powodem 
kilkudniowej wizyty przedstawicieli Banku 
Światowego w Libiążu. Eksperci zapoznali 
się z terenem hałdy i go zbadali. Zebrane 
dane zostaną teraz przeanalizowane przy 
pomocy aplikacji LURA. Na podstawie uzy-
skanych wyników spółka Tauron Wydoby-
cie będzie mogła wybrać najlepszy sposób 
rekultywacji, a gmina ustalić optymalny 
sposób zagospodarowania tego terenu (86 
ha) w studium i miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego. Wstępnie 
mówi się o trzech kierunkach. Pierwszy – 
inwestycje komercyjne, drugi to rekreacja,  
a trzeci – wykorzystanie terenu pod odna-
wialne źródła energii. Gmina interesuje się 
tym tematem, choć hałda nie jest jej wła-
snością. Wszystko dlatego, że w momencie 
zamknięcia ZG Janina, temat hałdy może 
stać się problemem gminy. Przejmując 
hałdę gmina zyska nowe tereny inwesty-
cyjne, a kopalnia i mieszkańcy gwarancję 
bezpieczeństwa, że teren będzie właściwie 
wykorzystany. 
Od wielu lat trwają także starania o utwo-
rzenie strefy aktywności gospodarczej na 
pokopalnianym terenie Ruchu II przy uli-
cach Paprociej i Wilczej na granicy Libiąża 
i Chełmka. Dla tego terenu sporządzany 
jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Właścicielem działki o po-
wierzchni ok. 24 hektarów nie jest jednak 
gmina, a Spółka Restrukturyzacji Kopalń, 
która zobowiązała się, że doprowadzi do 
końca wszystkie formalności umożliwiają-
ce udostępnienie tego terenu inwestorom. 
Dużą rolę w łagodzeniu społeczno-gospo-
darczych skutków transformacji energe-
tycznej w gminach górniczych odegra Fun-
dusz Sprawiedliwej Transformacji. Mamy 
nadzieję, że Małopolska Zachodnia, w tym 
Libiąż, zostanie nim objęta. Intensywnie 
nad tym pracujemy już od dwóch lat. 

Czy w gminie Libiąż działa już jakaś stre-
fa aktywności gospodarczej? I na jakie 
ulgi mogą liczyć inwestorzy?

- Aktualnie w gminie funkcjonuje jedna 
strefa aktywności gospodarczej. To teren 
targowiska miejskiego w Libiążu przy ul. 
Rouvroy. Gmina dysponuje też terenami 
inwestycyjnymi na tzw. Wałgaszu przy ul. 
Krakowskiej. To teren o łącznej powierzch-
ni 1,2185 ha składający się z pięciu działek 
przeznaczonych do sprzedaży. Działki te 
mają dostęp do drogi wojewódzkiej przez 
urządzoną drogę wewnętrzną.
Informacje w sprawie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości nowych budynków i 
nowych budowli związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej można 
znaleźć pod linkiem:
https://libiaz.pl/kontakt/zalatw-sprawe-
w-urzedzie-miejskim/podatki/zwolnienia-
z-podatku/

Park Wodny Libiąż zo-
stał oficjalnie otwarty. 
Końca dobiega także 
budowa okalającej go 
drogi, która otworzy 
atrakcyjne tereny in-
westycyjne. Już wkrót-
ce ta część osiedla Fla-
gówka ma się zmienić. 
Jakie plany wobec tych 
terenów ma gmina? 
Kurier Libiąski zapytał 
o to burmistrza Libiąża 
Jacka Latko.

"W najbliższym 
czasie ogłosimy 
przetarg na sprze-
daż atrakcyjnych 
terenów na  
os. Flagówka". 
            Jacek Latko

Park Wodny Libiąż już otwarty!
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Wystrzałowe hobby
Z Bartłomiejem Kamińskim, prezesem Stowarzyszenia Strzelców  
i Kolekcjonerów Broni „Tatcical Core”, prowadzącym strzelnicę w Parku 
Wodnym Libiąż, rozmawia Kurier Libiąski.

Kurier Libiąski: - Co trzeba zrobić, aby 
móc skorzystać z libiąskiej strzelnicy? 
Trzeba być pełnoletnim?
Bartłomiej Kamiński: - Nie ma szczegól-
nych wymagań. Osoby małoletnie też 
mogą u nas postrzelać, ale muszą być z 
rodzicem lub opiekunem prawnym. Nasz 
instruktor udostępni broń, oczywiście po 
wcześniejszym dopełnieniu formalności i 
przeszkoleniu z jej użycia. W przypadku 
osób posiadających pozwolenie na broń, 
jest możliwość wynajęcia samego stano-
wiska strzeleckiego. 
Jaką broń mamy do dyspozycji?
- Zacznijmy od najmniejszego kalibru. 
Mamy kilka rewolwerów i pistoletów 
m.in. HK P30L, CZ P-07. Są karabinki: M4, 
AK 47, S&W w kalibrze .22, czy strzelba 
Hatsan (potocznie zwana shootgunem). 

Jesteśmy w trakcie rozbudowy arsenału. 
Złożyliśmy zamówienie, na jego realizację 
musimy trochę dłużej poczekać.
Treningi strzeleckie rozwijają rózne 
umiejętności, jakie? 
- Przede wszystkim obycia z bronią, bez-
piecznego obchodzenia się i pracy z nią. 
Ćwiczymy technikę strzału i celność. 
Oczywiście dla bardziej zaawansowa-
nych są różne zawody zręcznościowe np. 
z podbiegami , strzałami z różnych sytu-
acji i postaw, gdzie oprócz celności liczy 
się wytrzymałość i refleks.  Strzelectwo 
to wciągający sport. Budzi ducha rywa-
lizacji z drugą osobą. Można rozładować 
emocje po całym dniu pracy, szczególnie, 
gdy strzela się z dużego kalibru. Ciężko o 
tym mówić, tego trzeba spróbować, żeby 
przekonać się na własnej skórze.

Czy, biorąc pod uwage sytuację na świe-
cie, strzelectwo cieszy się większym za-
interesowaniem?
- Prowadzę firmę zajmującą się szkole-
niami strzeleckimi i survivalowymi. Zain-
teresowanie się zwiększyło. Co ciekawe, 
jest duże również ze strony pań. Zresztą 
często się zdarza, że kobiety przychodząc 
pierwszy raz na strzelnicę, radzą sobie le-
piej od mężczyzn.

Wsparcie dla przedsiębiorców
Dobry pomysł na biznes to połowa sukcesu. Warto też wiedzieć skąd wziąć pieniądze na rozwój firmy  
i znać bazę atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w okolicy. O tym i wielu innych ważnych kwestiach 
rozmawiali libiąscy przedsiębiorcy podczas spotkania z burmistrzem Libiąża oraz przedstawicielami 
Krakowskiego Parku Technologicznego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Centrum 
Business in Małopolska. 

Głównym tematem spotkania była moż-
liwość wsparcia nowych inwestycji w ra-
mach programu Polska Strefa 
Inwestycji. Eksperci powie-
dzieli m.in. o warunkach ko-
rzystania z ulg podatkowych 
w ramach PSI. Od tego roku 
zmieniły się przepisy w tym 
zakresie. Pomoc regionalna 
w Małopolsce jest wyższa, a 
kryteria umożliwiające uzy-
skanie wsparcia łatwiejsze do 
spełnienia. Libiąscy przedsię-
biorcy dowiedzieli się także 
czym zajmują się instytucje 
wspierające biznes w Ma-
łopolsce czy gdzie szukać 
informacji o zewnętrznych 
źródłach dofinansowania 
działalności inwestycyjnej  
i eksportowej.
- W gminie Libiąż są firmy, które skorzysta-
ły już ze wsparcia. Jeżeli macie Państwo 
jakiś ciekawy pomysł na biznes, to zawsze 

warto go skonsultować z ekspertami – za-
chęcał burmistrz Jacek Latko.

Podkreślał, że rozwój przedsiębiorczości 
to dla gminy Libiąż priorytet. Zwłaszcza 
w kontekście planowanego zamknię-
cia ZG Janina w 2049 roku. Kopalnia za-

trudnia 2,5 tys. osób. Kolejne mają pracę  
w firmach około kopalnianych. 

- Nie mamy czasu, żeby go 
zmarnować. Musimy pra-
cować nad utworzeniem 
innych, alternatywnych dla 
kopalni miejsc pracy – pod-
kreśla burmistrz.
Po spotkaniu przedsiębiorcy 
mogli uzyskać odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania, a 
także – już w kuluarach – 
porozmawiać z ekspertami  
i wymienić się doświad-
czeniami. Tym, którzy 
nie mogli wziąć udziału  
w spotkaniu,  polecamy zaj-
rzeć na strony internetowe, 
gdzie można znaleźć wiele 

ciekawych informacji:
www.businessinmalopolska.pl
www.marr.pl
www.kpt.krakow.pl

Libiąż w programie exchangeEU
Warsztaty i spotkania online pozwalające regionom węglowym wymienić się doświadczeniami i dobry-
mi praktykami w zakresie sprawiedliwej transformacji zakłada program unijny exchangeEU, do którego 
zakwalifikowała się Małopolska. Jedną z gmin, która weźmie w nim udział jest Libiąż.

Projekt prowadzi Dyrekcja Generalna Ko-
misji Europejskiej ds. Energii, odpowiada-
jąca za zapewnienie Europie bezpiecznej  
i trwałej energii. Jego celem jest stworze-
nie platformy wymiany wiedzy pomiędzy 
regionami węglowymi w Unii Europejskiej  
i ułatwienie wzajemnego uczenia się. Pro-
gram nie oferuje bezpośredniego wspar-
cia finansowego, ale udział w warsztatach  
i spotkaniach online, które pozwolą uczest-
nikom na wymianę doświadczeń i dobrych 
praktyk. Małopolska będzie współpraco-
wać z Aragonią w Hiszpanii oraz Uściem  
w Czechach.
- Wyzwania dotyczące ochrony klimatu, 
jak i sprawiedliwej  transformacji energe-
tycznej, która nie uderza w mieszkańców, 
są niezwykle istotne. Dlatego dobrze jest 
mieć możliwość wymiany doświadczeń  
i wspólnego wypracowywania rozwiązań  

z regionami, które znajdują się w podob-
nej sytuacji – mówi Józef Gawron, wice-
marszałek Małopolski.

Realizację projektu wspierają: Małopolski 
Związek Pracodawców Lewiatan, Agencja 
Rozwoju Małopolski Zachodniej SA, WWF 
Sekretariat Forum Burmistrzów na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji,  Instytut Go-
spodarki Surowcami Mineralnymi i Ener-
gią PAN (Pracownia Badań Strategicznych) 
oraz Akademia Górniczo-Hutnicza i Tauron 
Polska Energia.

Chęć uczestnictwa w programie exchan-
geEU zdeklarowały m.in. gminy: Libiąż, 
Brzeszcze, Chełmek oraz Miasto Oświęcim. 
- Sprawiedliwa transformacja energetycz-
na to dla gmin górniczych takich jak Libiąż 
ogromne wyzwanie. Robimy wszystko, by 
się do tego dobrze przygotować. Udział  
w programie exchangeEU to kolejny krok – 
podkreśla burmistrz Libiąża Jacek Latko.
ExchangeEU to część inicjatywy Coal Re-
gions in Transition (Regiony Węglowe  
w Transformacji). Przypomnijmy, że w 
styczniu 2020 r. Województwo Małopol-
skie dołączyło do Platformy Regionów Wę-
glowych w Transformacji, a w okresie od 
października 2019 r.  do października 2021 
r., jako jeden z siedmiu regionów UE reali-
zowało projekt pomocy technicznej START.  
Wśród gmin, które z niej skorzystały także 
jest gmina Libiąż. 

Ekologiczna koalicja

Jego celem jest podjęcie działań, które po-
zwolą poprawić jakość powietrza, a co za 
tym idzie zapewnić mieszkańcom lepszą 
jakość życia. LeadAir - miasta neutralne 
dla klimatu to program edukacyjno-do-
radczy dla samorządów, które poszukują 
wiedzy, inspiracji i wsparcia w podejmo-
waniu działań na rzecz czystego powie-

trza i neutralności klimatycznej. Projekt 
realizowany jest przez Forum Energii. W 
piętnastce miast zakwalifikowanych do 
3. Edycji, obok Libiąża, znalazły się tak-
że Augustów, Ełk, Inowrocław, Jedlicze,  
Kamienna Góra, Kraków, Łódź, Poznań, 
Rumia, Rybnik, Rzeszów, Szczytna, Tychy  
i Warszawa.

Małopolska będzie współ-
pracować z Aragonią w 
Hiszpanii oraz Uściem w 
Czechach. 

Krótko
Libiąż znalazł się wśród 15 miast zakwalifikowanych do 3 edycji pro-
gramu LeadAir.

Wsparcie dla seniorów
Libiąski Ośrodek Pomocy Społecznej uzy-
skał dofinansowanie z budżetu państwa 
na program „Korpus Wsparcia Seniorów” 
na 2022 rok. Będzie realizowany do 31 
grudnia. Gmina oferuje osobom w wieku 
65+: zakupy (wraz z dostawą do miejsca 
zamieszkania), zakupy i dostawę gorących 
posiłków, pomoc w załatwieniu spraw 
urzędowych, wsparcie w umawianiu wizyt 
lekarskich, transport na wizytę lekarską, 
rehabilitację, a w razie potrzeby asystowa-
nie w tych czynnościach. Zgłoszenie jest 
bezpłatne, senior pokrywa tylko koszty za-
kupów. Zainteresowani mogą się zgłaszać 
na infolinię 22 505 11 11.

Czyste powietrze 
Na kolejne spotkanie dotyczące progra-
mu „Czyste Powietrze” zaprasza 8 czerw-
ca Urząd Miejski w Libiążu. Tym razem do 
świetlicy w Gromcu na godz. 16.00. 
Pracownicy wydziału ochrony środowi-
ska szczegółowo omówią program „Czy-
ste Powietrze” i powiedzą o jego trzeciej 
części, która jest wdrażana w tym roku. 
Warto przyjść, by dowiedzieć się więcej 
na temat wymiany starych źródeł ciepła 
na nowe, ekologiczne, a przede wszyst-
kim uzyskać informacje, na co i ile dofi-
nansowania można pozyskać. 

Na Piknik, który planowany jest w go-
dzinach 13.00-19.00, zaprasza Starosta 
Chrzanowski i Powiatowa Rada Działal-
ności Pożytku Publicznego. To wyjąt-
kowe wydarzenie ma przybliżyć miesz-
kańcom powiatu ofertę oraz działalność 
lokalnych NGO's. W programie:
- pokaz gotowania na żywo, który po-
prowadzi Magdalena Nowaczewska - 
zwyciężczyni V edycji programu Master 
Chef, szef kuchni restauracji Śląska Pro-

hibicja w Nikiszowcu,
- stoiska lokalnych NGO’s,
- konkursy z nagrodami,
- warsztaty i animacje dla dzieci,
- ciuchcia Chrzanolandii,
- występy lokalnych artystów.
Na zakończenie imprezy zaplanowano 
koncerty zespołów: EDER i SQUBANI. 
Wstęp jest bezpłatny!  

Piknik dla mieszkańców  i NGO's
Pokaz gotowania na żywo, który poprowadzi zwyciężczyni V edycji 
Master Chefa to główna atrakcja Pikniku Organizacji Pozarządowych 
zaplanowanego na 12 czerwca w Megalo Park Szyjki w Libiążu.
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Podczas spotkania omówiono formy wsparcia dla przedsiębiorców
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Akcję zorganizowało Stowarzyszenie 
Serce Libiąża przy wsparciu Gminy Libiąż 
i Powiatu Chrzanowskiego.  Doradca ds. 
Klimatu i Środowiska podarowała Stowa-
rzyszeniu Serce Libiąża 150 szt.  drzewek: 
buk pospolity, grab pospolity, świerk 
serbski w ramach Projektu Zintegrowa-
nego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie 
Regionalnego Planu Działań dla Klimatu 
i Energii dla województwa małopolskie-
go". Natomiast gmina przekazała torby 
ekologiczne, sadzonki lawendy i nasiona 
łąk kwietnych. 
- Celem akcji jest przekonanie mieszkań-

ców, że przyroda to nasze życie i trzeba  
o nią dbać. To przerażające jak wie-
le lasów w ostatnim czasie się wycina. 
Chcemy odwrócić ten trend i zachęcać  
do sadzenia drzew, krzewów i roślin mio-
dodajnych – mówi Danuta Klamka, pre-
zes Stowarzyszenia Serce Libiąża. 
Akcja spotkała się z dużym zaintereso-
waniem mieszkańców.
- Świetny pomysł z tą akcją. Zieleni nigdy 
dość. Sadzenie nowych drzew i krzewów 
jest bardzo istotne zwłaszcza w dzisiej-
szych czasach, gdy tyle drzew w lasach 
idzie do ścięcia – mówi mieszkaniec Li-

biąża. Mieszka w bloku, ale ma już miej-
sce dla sadzonki, którą otrzymał na tar-
gowisku.
- To świerk serbski.  Zasadzę go w ogród-
ku u córki. Już z nią rozmawiałem – cie-
szy się.
- Wzięłam grab pospolity i buk. Zasadzę 
je za domem. Jak podrosną, będą się 
pięknie prezentować. Czytałam, że te 
drzewa pochłaniają dużo zanieczyszczeń 
powietrza. To dodatkowy plus – komen-
tuje mieszkanka Libiąża. 

Mieszkańcy po stronie natury Wyszkolą operatorów

W sobotę 7 maja w Libiążu gościliśmy uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Li-
biąż Dance Festival" pod patronatem Burmistrza Libiąża Jacka Latko. 

Roztańczyli libiąską halę

To było wielkie taneczne wydarzenie. Zostało zorganizowane 
przez Szkołę Tańca „Wir” w Mysłowicach, gminę Libiąż i Libiąskie 
Centrum Kultury. Podczas turnieju wystąpiły dzieci, młodzież 
i dorośli z południowej Polski. Turniejowi towarzyszyło wiele 

emocji. Taniec towarzyski to dobry sposób na aktywne spędze-
nie wolnego czasu. Libiążanie, którzy dopingowali tancerzy, 
podkreślali, że to niezwykle widowiskowy sport. 

Stand-up od kuchni
O tym, ile jest spontaniczności podczas występu na scenie, interakcji  
z publicznością i żartach z tematów tabu z komikiem Rafałem Rut-
kowskim rozmawia Maciej Kozicki. 

Maciej Kozicki: Stand-up wydaje się pro-
sty. Komik wychodzi na scenę, mówi i lu-
dzie się śmieją. A jak jest od kuchni? 
Rafał Rutkowski: - Tak to ma właśnie wy-
glądać od strony widza. On ma się śmiać, 
odnieść wrażenie, że żarty powstają tu  
i teraz. Że przychodzą  tak łatwo, jak opo-
wiadanie dowcipów przy grillu. I to jest 
super. Ale stoi za tym wiele trudu. Jak 
ktoś ma talent to musi go poprzeć ciężką 

pracą i umiejętnością tworzenia żartów. 
Publiczność nie musi o tym wiedzieć, dla 
niej jest ważny końcowy efekt. Jeśli ktoś 
myśli, że to taka prosta rzecz, to polecam 
wyjść na tzw. „open mic” (otwarty mikro-
fon – tłum. red.) przed publiczność. Wte-
dy bardzo szybko zrozumie, że nie jest  
to łatwe. 
W ilu procentach występ jest zaplano-
wany, a w ilu spontaniczny?
- Solą stylu jakim jest stand-up są żarty, któ-
re mówi komik. One są wcześniej przygoto-
wane. W moim przypadku scenariusz jest 
wymyślony i napisany w 100 procentach,  
a realizowany w 99 procentach. Zawsze 
jest ten 1 procent dozy improwizacji, cze-
goś co wynika z interakcji z widownią.  
U niektórych komików, którzy lubią roz-
mowę z widownią i często do niej pro-
wokują, są to całe sekwencje wymyślane  

na żywo na scenie. 
Z żartami jest tak, że czasem ktoś po-
czuje się urażony. Bywa, że komik po-
wie ze sceny coś, co odbija się szerokim 
echem albo kogoś publicznie obrazi. 
- Doświadczony komik zazwyczaj mówi 
tylko to, co chce. Nie zdarza mu się „pal-
nąć” czegoś podczas występu. Więk-
szość nie ma na celu obrażania kogo-
kolwiek, szuka natomiast żartu. Mówi 
w określonym celu, aby uzyskać zamie-
rzony efekt. Oczywiście zdarzają się na 
widowni osoby, dla których są tematy 
tabu, o których nie powinno się mówić,  
a już na pewno nie żartować. To absolut-
ne prawo tych osób, także do tego, aby 
wstać i wyjść. Stand-up ostatnio w Polsce 
na tyle się spopularyzował, że ludzie wie-
dzą, że to tylko żarty i czego się spodzie-
wać przychodząc na występ. 

W Zespole Szkół w Libiążu zostanie uruchomiona nowa klasa 
branżowa.

To efekt porozumienia między pla-
cówką a firmą Thermoplast z Libiąża. 
Podpisali je dyrektor szkoły Jadwiga 
Bochenek, starosta chrzanowski An-
drzej Uryga i wicestarosta Bartłomiej 
Gębala oraz reprezentujący firmę 
Thermoplast Piotr Dyba i Grzegorz 
Król. Od września w ZS uruchomiona 
zostanie klasa patronacka w zawodzie 
operator maszyn i urządzeń przetwór-
stwa tworzyw sztucznych. Uczniowie 

zespołu zdobędą praktyczną naukę 
zawodu oraz będą uczestniczyć w 
szkoleniach bezpośrednio w zakładzie 
produkcyjnym. Dodatkowym plusem 
jest gwarantowane stypendium w 
wysokości 300 zł brutto miesięcznie 
oraz możliwość zatrudnienia w firmie 
Thermoplast po ukończeniu nauki. 
Dotyczy to absolwentów, którzy uzy-
skali najlepsze wyniki na egzaminie 
zawodowym.

Jak świeże bułeczki rozeszły się drzewka, sadzonki roślin miododajnych i nasiona łąk kwietnych rozdawa-
ne przez Stowarzyszenie Serce Libiąża na targowisku miejskim. Była to druga edycja ekologicznej akcji, 
która ma zachęcić mieszkańców do dbania o naturę. Nawiązywała do projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Warto wiedzieć….

Łąka kwietna to kompozycja kwiatów 
jednorocznych, stanowiąca alternaty-
wę dla trawników. Jej bioróżnorodność 
jest bardzo cenna dla środowiska. To 
idealna alternatywa dla trawników  
i świetne rozwiązanie dla osób oszczęd-
nych i zabieganych, które nie mają cza-
su dbać o ogród. Łąki kwietne są prak-
tycznie samowystarczalne. Po wysianiu 
nasion trzeba je początkowo regularnie 
podlewać, ale później wystarczy je-
dynie skosić raz czy dwa razy w roku. 
Nie wymagają szczególnej pielęgnacji. 
Są przyjazne dla planety. Oczyszczają 
powietrze i je nawilżają, a miododajne 
rośliny przyciągają pszczoły, które pro-
dukują miód. 

Ponad 100  tysięcy 
na projekt
Gmina Libiąż otrzymała dofinan-
sowanie w konkursie grantowym  
„Cyfrowa Gmina”.  

W ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 
2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na za-
grożenia - REACT-EU otrzyma 101 947,96 zł. 
Za przyznane pieniądze zakupione zostaną 
nowe komputery, zorganizowane szkolenia, a 
serwerownia Urzędu Miejskiego w Libiążu do-
posażona w sprzęt IT niezbędny do poprawy 
działania systemu informatycznego. Pozwo-
li to usprawnić zakres świadczonych usług 
elektronicznych i zwiększyć cyberbezpieczeń-
stwo. 

Proekologiczną akcję na targowisku miejskim zorganizowało Stowarzyszenie Serce Libiąża

Wrażenie robiły nie tylko taneczne umiejętności, ale i stroje uczestników 

Podpisanie porozumienia nastąpiło w siedzibie firmy Thermoplast



8 9

8 9

DNi  LiBiąża  2022 

Podziękowania dla:

Towarzystwa Wspierania Sportu „Sokrates” – Pana 

Pawła Kasperczyka,

Sportowe Dzieciaki - Pana Michała Guta,

Grupie Producentów Owoców La Sad - Pana Macieja 

Rodzińskiego,

OSP Libiąż Wielki Zastęp Ratownictwa Medycznego,

Powiatowej Komendy Policji w Chrzanowie,

Sklepu rowerowego Auto Bike w Chrzanowie.

Serdecznie podziękowania 
składamy naszym sponsorom:

Tauron Wydobycie SA

Veolia Południe Sp. z o. o

PKO BP oddział Libiąż

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.

Carbo Asecura SA

Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o.

Katarzyna i Grzegorz Siewniak - DRUKARNIA OPTIMA

Za współpracę dziękujmy:

Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo na Jurze” 

– za udostępnienie kolejki

Podopieczni Kremer Dance Studio zaprezentowali się podczas Przeglądu 
Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

Dla najmłodszych wystąpił zespół Tulinki

Największą gwiazdą Dni Libiąża był zespół Sztywny Pal Azji

Występ młodzieży z Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie 

Koncert zespołu Sztywny Pal Azji przyciągnął na Plac Słoneczny dużą grupę fanów

Tradycyjnie święto 3 Maja mieszkańcy uczcili uroczystym wykonaniem Poloneza.  
W tym roku barwnemu korowodowi przewodzili tancerze zespołu Krakowiaczek.

Dzień Flagi - 2 maja 2022 - konkurs na najdłuższą biało-czerwoną wstęgę

Koncert zespołu Takton Band

Święto Konstytucji 3 Maja - złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki

ŚWiĘTO NaSZEJ GMiNY
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W lipcu 2021r. LCK otrzymało 
dofinansowanie w konkursie 
grantowym „Konwersja cyfrowa 
domów kultury”, którego opera-
torem jest Narodowe Centrum 
Kultury. W ramach zadania „Cy-
berOKO na Kulturę” zakupiony 
został sprzęt do grafiki kompu-
terowej, zestaw do transmisji 
oraz edycji video, odbyły się 
szkolenia dla pracowników. 
Realizacja projektu umożliwiła 
podniesienie kompetencji cy-
frowych instruktorów zwłasz-
cza w zakresie obsługi sprzętu 

audio-video, poznanie nowych 
narzędzi, stron i aplikacji oraz 
tworzenie materiałów graficz-
nych w nowoczesnej formie. 
Wartością dodaną projektu, był 
także zakup stanowiskowej pę-
tli indukcyjnej wspomagającej 
słuch oraz kontakt z osobami 
niedosłyszącymi. Planowany 
termin zakończenia zadania 
upływa w czerwcu 2022r. Od 
tego czasu obowiązywać bę-
dzie pięcioletni okres trwałości. 

Cyfryzacja w LCK
Nowe aparaty i kamera, obiektywy, mikrofony i 
sprzęt umożliwiający nagrywanie relacji i transmisji 
online, a także zestaw komputerowy ze skanerem - 
o takie urządzenia wzbogaciło się ostatnio Libąskie 
Centrum Kultury w ramach programu Konwersja 
Cyfrowa Domów Kultury. 

Walczyli na korcie
Kilkunastu graczy rywalizowało podczas Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Libiąża. 

Zawody zostały rozegrane w ramach Dni Li-
biąża 2022 na kortach przy ul. Piłsudskiego  
w Libiążu. 
- Kilkunastu sympatyków tenisa zdecydowało się na 
start. Pogoda dopisała, rywalizacja była emocjonują-
ca, a spotkania pełne sportowej walki. Epidemiczne 
obostrzenia mocno tenisa nie dotknęły, więc niektó-
rzy gracze byli w lepszej formie niż w poprzednich la-
tach – ocenia Paweł Kasperczyk, prezes Towarzystwa 
Wspierania Sportu „Sokrates” w Libiążu. 
Turniej był rozgrywany metodą brazylijską – do dwóch 
przegranych. Puchar za pierwsze miejsce z rąk burmi-
strza Jacka Latko odebrał Kamil Okrutniak. 

Otwarte Mistrzostwa Libiąża w Szachach przyciągnęły najlepszych graczy z okolicy. 

Zorganizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Sportu „Ener-
gia” Libiąż przy współpracy  
z Libiąskim Centrum Kultury 
turniej był imprezą towarzy-
szącą Dniom Libiąża 2022.  
W rywalizacji o Puchar Burmi-
strza Libiąża wzięło udział 32 
zawodników. Mistrzem został 
Igor Wilk zdobywając kom-
plet punktów. Miejsce dru-
gie zajął Seweryn Stokłosa, 
trzecie - Krystian Klimczok. 

Najsilniejszym juniorem do 
lat 10 okazał się Wiktor Kisiel, 
do lat 12 - Michał Kaszuba, 
do 14 - Michał Gładysek. Naj-
lepszą juniorką mistrzostw 
została Maja Socha, a naj-
lepszym zawodnikiem GOS 
Energia Libiąż został Mate-
usz Wikar. Zwycięzcy przyjęli 
gratulacje, puchary i nagrody  
z rąk zastępcy burmistrza  
Libiąża Huberta Szumniaka.

DNi LiBiąża 2022 Na SPORTOWO

Wyniki turnieju: 
 1 - Kamil Okrutniak, 2 - Kamil Tomaszewski, 3 - Piotr Kolasa, 4 - Paweł Kasperczyk, 5 - Wacław Gut, 6 - Igor Kołodziej

Nad kawą unosił się aromat sztuki
Recital Kacpra Szczurka, spotkanie z potomkami Emila Zegadłowicza, wieczór poetycki poświęcony Zbi-
gniewowi Konecznemu – w ostatnim czasie nie brakowało ciekawych wydarzeń w kawiarni Nisza. 

„Daj więcej beatu maestro” – taki tytuł 
nosił występ Kacpra Szczurka w kawiarni 
Nisza. Kacper jest wokalistą i gitarzystą 
zespołu „Ludzie”, który powstał w 2020 
roku. Jako zespół występują w składzie 
5-osobowym, który łączy doświadczenie 
z młodością. Nie boją się wyzwań, a mu-
zyka daje im mnóstwo radości. Tworzą 
muzykę dla ludzi - tak sami oceniają swo-
ją twórczość członkowie zespołu. Podczas 
recitalu usłyszeliśmy w wykonaniu Kacpra 

oraz w akompaniamencie Marcina Klusa, 
zarówno covery jak i autorskie utwory w 
stylu rockowym, bluesowym czy funky. 
Było klimatycznie i energetycznie, a bisy 
świadczyły o tym, że recital bardzo podo-
bał się publiczności. 
Niedługo potem w Niszy zrobiło się po-
etycko. To za sprawą „Odkurzania poezji”. 
Spotkanie było poświęcone poezji i oso-
bie Emila Zygadłowicza. O wieszczu opo-
wiadali jego wnuczka Ewa Wegenke i jej 

mąż Bolesław. O oprawę muzyczną za-
dbała Marysia Świstak. 
Podczas kolejnej odsłony cyklu pierw-
sze skrzypce grała twórczość Wiesława 
Konecznego. O Artyście opowiadał jego 
przyjaciel, libiąski rzeźbiarz Józef Gaweł. 
Natomiast niespodzianką wieczoru był 
występ Zuzanny Pytlowskiej. Spotkanie 
patronatem objęło Stowarzyszenie Auto-
rów Polskich O/Bielsko-Biała. 

Ewa Wegenke i jej mąż BolesławRecital Kacpra Szczurka

Przy szachownicy

 Atrakcja została zorganizo-
wana przy okazji Dni Libią-
ża. Ponieważ był to 2 maja, 
a to Święto Flagi, uczestnicy 
przyozdobili swoje rowery i 
stroje biało-czerwonymi ele-
mentami.  Najciekawsze sty-
lizacje zostały nagrodzone 
upominkami i niespodzian-
kami. Za prowadzenie rajdu 
oraz opracowanie trasy od-
powiadało TWS Sokrates.

Dla Biało-Czerwonej
Grupa 80 osób wyruszyła w 15-kilometrową trasę  rajdu rowerowego „Dla Biało-Czerwonej".

W rajdzie "Dla Biało-Czerwonej" wystartowało 80 osób w różnym wieku

Zawodnicy podczas jednej z szachowych partii

Uczestnikom turnieju nagrody wręczył burmistrz Jacek Latko

Część sprzętu kupionego z dofinansowania
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,,Sprawdź, czy ktoś za tobą 
nie stoi'' - ina Nacht
Z jednej strony tytuł sugeruje coś szokującego i niepokojącego, 
a z drugiej - ciekawego. I tak też było. Powieść od samego po-
czątku mnie zaintrygowała, co sprawiło, że po zakończeniu jed-
nej strony, musiałam przeczytać kolejną, kolejną i kolejną. 
Młode dziewczyny Sonia i Kaja przeprowadzają się do osady 
Białe i zamieszkują w uroczym domku, otrzymanym w spadku 
po cioci. Sądziły, że w tej okolicy i w tym domu znajdą swoje 
miejsce oraz spokój, ponieważ żadna z nich nie miała do tej 
pory łatwego życia. Tak się nie stało. Szybko okazało się bowiem,  
że nie jest tam tak spokojnie, jak się wydawało na początku. So-
nia wyczuwa, że Kaja ukrywa przed nią jakiś sekret. Dziewczyna 
odkrywa mrożącą krew w żyłach tajemnicę poddasza, a wyczu-
walną złą energię rozwija odkrycie nagrobków w ogrodzie. 
Interweniuje policja wraz z sierżant Kariną, która jako jedyna 
wykazuje zainteresowanie odkryciem i wciąga dziewczyny do 
szukania rozwiązania zagadki. Do czego będą zdolne bohaterki, 
by odkryć prawdę? Sprawdźcie sami. Książka wzbudziła u mnie 
napięcie i ciekawość, które sprawiło, że bardzo szybko przeczy-
tałam ją od początku do końca. Mam nadzieję, że pojawi się 
druga część, która będzie równie interesująca i wciągnie mnie  
w mroczny seans. Polecam ją serdecznie, po prostu warto spę-
dzić czas z tą powieścią. 
        Emilia Nijakowska 

Biblioteka – No raczej!
Od września do grudnia 2022 r. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Libiążu będzie realizować projekt skierowany  
do dzieci i młodzieży, który uzyskał dofinansowanie z Programu 
„Promocja czytelnictwa”.
Poprzez różnorodne działania: spotkania z autorami ciekawych  
i zabawnych książek, wspomagające rozwój spotkania senso-
ryczno - czytelnicze dla najmłodszych, wykład dla rodziców, 
otwarcie bibliopunktu na krytej pływalni, zabawy przedszko-
laków wspólnie z biblioteczną maskotką, piknik z książką dla 
całych rodzin, warsztaty czytelnicze urozmaicone głośnym czy-
taniem, montowaniem skrzynek do bookcrossingu w filiach bi-
bliotecznych, warsztaty świąteczne - będziemy popularyzować 
czytelnictwo, rozbudzać potrzeby literackie i wzmacniać po-
zytywny wizerunek biblioteki. Wreszcie pokażemy, że miejsce 
książki jest wszędzie – nawet na pływalni, targowisku, czy placu 
zabaw. Już dziś zapraszamy dzieci i młodzież oraz całe rodziny 
do wspólnych działań wraz z biblioteką.
Biblioteka to miejsce dla każdego. Uczy, rozwija, bawi. Dlatego 
na pytanie – czy chcesz spędzić czas w bibliotece jest jedna od-
powiedź – No raczej! 
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

WaRTO PRZECZYTaĆ

Słoneczna aura i zbliżające się 
wakacje sprawiają, że zastana-
wiamy się, gdzie spędzić urlop, 
weekend czy inny wolny czas. 
Wielu pomysłów może dostar-
czyć spotkanie z podróżni-
kiem i pasjonatem fotografii 
Tomaszem Mastalarzem  pod 
tytułem „Moje podróże małe 
i duże. Jak w pół roku spełnić 
wszystkie marzenia?”. 
Serdecznie zapraszamy 
w czwartek 9 czerwca 
o godz.11.00 
do Biblioteki Głównej.

Podsumowanie Tygodnia 
Bibliotek
Od 8 do 15 maja 2022 r. trwał XIX Ogólnopolski Tydzień Bi-
bliotek realizowany pod hasłem „Biblioteka. Świat w jednym 
miejscu”, na który jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna w 
Libiążu przygotowała cykl wydarzeń. 
Z tej okazji zorganizowaliśmy grę miejską „Na tropie krasno-
ludków” poświęconą Marii Konopnickiej. Wzięły w niej udział 
grupy młodzieży z libiąskich szkół. Najwięcej punktów zebrała 
grupa z kl. 4b ze Szkoły Podstawowej nr 4, której opiekunem 
była Monika Jedynak. Nagrody w grze ufundował ZZ Kontra 
przy Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.
12 maja odbyła się konferencja dla nauczycieli, bibliotekarzy 
szkolnych i bibliotek publicznych z powiatu. Dr Barbara Janda 
poprowadziła wykład „Wyobraźnia odczarowana. O warto-
ściach literatury fantastycznej”, a warsztaty - Joanna Micha-
łowska - koordynatorka sieci konsultacyjnej Centrum Archiwi-
styki Społecznej w Warszawie. 
W 30. rocznicę śmierci Wandy Rutkiewicz - polskiej himalaistki 
uznanej przez Sejm RP za Patrona Roku 2022 zaprezentowa-
liśmy jej życiorys i osiągnięcia w prezentacji, którą przygo-
towały praktykantki z ZS w Libiążu - Klaudia Jagoda i Emilia 
Nijakowska. Z kolei 15 maja można było posłuchać wykładu 
„Dzikie rośliny przyjazne owadom w naszym ogrodzie” autor-
stwa Stefana Gawrońskiego. W ten temat wpisała się także 
wystawa „Rośliny lecznicze i użytkowe z naszych pól, łąk i la-
sów” Izabeli Jarczyk (dostępna do 24 czerwca). 

Spotkanie 
z podróżnikiem

Pół wieku razem 
i wciąż zakochani 
Miłość, wyrozumiałość, kompromis i rozmowa – to 
według par świętujących jubileusze małżeńskie 
klucz do udanego i długiego życia we dwoje.

Pary obchodzące jubileusz:

Złote Gody (50 lat małżeństwa):
Zofia i Tadeusz Bartelowie, Barbara i Józef Figurowie, 
Maria i Józef Gregorczykowie, Czesława i Zdzisław Gu-
cikowie, Wiesława i Marian Hadwiczakowie, Bogumiła  
i Michał Kachniarzowie, Czesława i Stanisław Kaniowie, 
Stanisława i Adam Kaniaburkowie, Wiesława i Stanisław 
Kiklowie, Elżbieta i Rufin Kordkowie, Józefa i Tadeusz Ko-
zakowie, Maria i Czesław Kurnikowie, Janina i Stanisław 
Lelitowie, Elżbieta i Ryszard Lichotowie, Władysława i Sta-
nisław Lubańscy, Maria i Franciszek Magierowie, Wiesła-
wa i Zdzisław Mucowie, Bernardyna i Józef Nowakowie, 
Krystyna i Mieczysław Nowakowie, Barbara i Mieczysław 
Opitkowie, Władysława i Czesław Pędziałkowie, Urszula 
i Edward Pieczkowie, Anna i Józef Poznańscy, Krystyna  
i Mieczysław Poznańscy, Aleksandra i Edward Sędzie-
lowscy, Irena i Wiesław Smalcerzowie, Janina i Jan Strzel-
cowie, Krystyna i Józef Szkółkowie, Kazimiera i Mieczy-
sław Szyjkowie, Elżbieta i Zdzisław Śmiałkowie, Teresa  
i Edward Telegowie, Halina i Mieczysław Tomerowie, Te-
resa i Janusz Walewscy, Anna i Wiesław Zawadzcy, Sabina  
i Marian Ząbkowie, Maria i Józef Zębalowie, Anna i Adam 
Znaleźniakowie, Danuta i Marian Znaleźniakowie, Józefa 
i Stanisław Zoniowie.

Diamentowe Gody (60 lat małżeństwa): 
Stanisława i Czesław Gucikowie, Stanisława i Jan Guci-
kowie, Fryderyka i Stanisław Księżarczykowie, Czesława  
i Tadeusz Latkowie, Emilia i Michał Mamcarczykowie.

Żelazne Gody (65 lat małżeństwa):
Genowefa i Mieczysław Nędzowie, Maria i Władysław 
Szyjkowie, Genowefa i Stanisław Tyrańscy.

Czy istnieje przepis na szczęśliwy związek? Zapytaliśmy o to 
mieszkańców gminy Libiąż, którzy 17 maja świętowali w Libią-
skim Centrum Kultury jubileusze małżeństwa. 
- Z natury mam spokojne usposobienie, żona jest bardziej ży-
wiołowa. Ważne, żeby się ze sobą zgadzać. Nie musimy być tacy 
sami, ba nawet trzeba się różnić, ale ważne, żeby się dogadywać 
– mówi Józef Zębala. 
- Kompromis jest kluczowy. Czasem warto trzymać język za zę-
bami, wyjść i zrobić swoje – dodaje ze śmiechem jego żona Ma-
ria. 
Podobne wskazówki mają Fryderyka i Stanisław Księżarczyko-
wie, którzy świętowali 60-lecie ślubu.
- Trzeba żyć w zgodzie i zrozumieniu. Ważne, żeby ze sobą roz-
mawiać. Kompromisy, jak to w rodzinie, też są potrzebne – mówi 
pani Fryderyka. 
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REKLaMa

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim               
wynosi 8,81 % dla kredytu gotówkowego - Kredyt Wiosenny w wysokości 10.000,00 zł. udzielonego w 24 równych 

ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem  7,50 %, prowizją za udzielenie kredytu 1 %. Na całkowity koszt 
kredytu w wysokości 916,50 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 100,00 zł oraz suma odsetek          

za cały okres kredytowania 816,50 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu wynosi 
450,69 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 10.916,50 zł. Promocyjne warunki kredytu     

gotówkowego obowiązują w okresie od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. Kalkulacja została dokonana na dzień 
25.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

BANK SPÓŁDZIELCZY 
w CHRZANOWIE www.bschrzanow.pl

Las w słoiku
Uczniowie i cała społeczność szkolna z Żarek, 
a także zaproszeni goście w wyjątkowy sposób 
świętowali Dzień Ziemi. 

Człoknowie Szkolnego Koła Ekologicznego wraz z nauczycie-
lami zorganizowali warsztaty tworzenia lasów w… słoikach. 
Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele samorządu, różnych 
instytucji i lokalnych firm, którym bliska jest edukacja ekolo-
giczna i jej promowanie. Podczas zajęć prowadzonych przez 
Jadwigę Florek uczestnicy najpierw dowiedzieli się jak funk-
cjonują ekosystemy w zamkniętych naczyniach, a potem wy-
konali niezwykłe leśne kompozycje zamknięte w szkle. 
Spotkanie było także okazją do wręczenia nagród przez dy-
rektora Zespołu Szkół w Żarkach Marcina Włodarczyka laure-
atom konkursów ekologicznych (konkurs na pierwszą stronę 
broszury ZERO WASTE oraz konkurs na karmnik ekologiczny) 
ufundowanych przez Województwo Małopolskie, Związek 
Międzygminny Gospodarka Komunalna oraz firmę Dan Cake. 
Uczestnicy  zapoznali się także z działaniami Szkolnego Koła 
Ekologicznego i usłyszeli o planach szkoły na przyszłość. Za-
prezentowana została także ulotka ZERO WASTE. 

Nauka przez zabawę
Hotele dla owadów, kwietna łąka, ekologiczna 
skarpa z ziołami – to wszystko powstało przy LCK 
podczas Międzynarodowego Dnia Ziemi. 
Przy współpracy w Wydziałem Ochrony Środowiska UM w Li-
biążu oraz Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Li-
biąskie Centrum Kultury zorganizowało edukacyjną imprezę 
plenerową z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. 22 kwietnia 
dzieci ze szkół podstawowych wzięły udział we wspólnej zabawie  
i wielu aktywnościach ekologicznych. Przeprowadzono konkurs 
plastyczny z nagrodami dla dzieciaków „Energia Odnawialna  
z czym się kojarzy”, a podczas jego trwania odbywała się pre-
lekcja na temat odnawialnych zasobów energii. Na wydzie-
lonym skwerku przed budynkiem LCK dzieci wysiały kwiet-
ną łąkę, obsadziły kwietniki, oficjalnie otworzyły hotele dla 
owadów. Wzięły również udział w warsztatach wikliniarskich  
i dzięki ich pomocy kwietna łąka została otoczona wiklinowym 
płotkiem. Było mnóstwo zabawy, ruchu na świeżym powietrzu 
oraz potyczek międzyklasowych, które przy okazji edukowały  
w temacie segregacji i śladu węglowego. 

Podróż w barwny świat Fridy Kahlo
Ale! Kino Kobiet w Libiążu – to nowy cykl spotkań w Libiąskim Centrum Kultury

Zapoczątkowaliśmy spotkania Ale! Kino 
Kobiet w Libiążu. Przy inauguracji cyklu 
gościem była Hanna Siata, która zaprezen-
towała swoje prace graficzne inspirowane 
twórczością Fridy Kahlo. Młoda artystka z 
Chrzanowa wprowadziła wszytkich w te-
matykę filmu “Frida Kahlo. Ikoniczna ar-
tystka”. Hanna Siata zawodowo zajmuje 
się grafiką komputerową oraz projekto-
waniem stron internetowych. Kocha góry 
i żeglowanie. 
Film, który można było obejrzeć, to swo-
ista podróż przez życie jednej z najbardziej 
rozpoznawalnych ikon kobiecości – Fridy 

Kahlo. Dokument zrealizowany został we 
współpracy z tymi, którzy znali Magdale-
nę Carmen Fridę Kahlo y Calderón osobi-
ście, studiowali jej sztukę i opiekowali się 
jej dorobkiem. Ten osobisty i intymny film 
pokazuje nie tylko bogactwo kolorów na 
obrazach Kahlo, ale też niezrównaną żą-
dzę życia artystki. 
Seanse bedą odbywać się w ostatni 
czwartek miesiąca. Kolejne spotkanie w 
ramach cyklu Ale! Kino Kobiet już 26 maja  
z okazji Dnia Matki. Szykuje się wiele 
atrakcji: wystawa jednego dnia “Moc ko-
biet” autorstwa Karoliny Muchy, prelekcja 

„Kim jestem – o poczuciu własnej warto-
ści”, stoiska: Oriflame, kosmetyczki, stylist-
ki fryzur oraz upominki - niespodzianki. 
Wieczór zakończy projekcja filmu 
„Proxima”.

Bilety dostępne na naszej stronie interne-
towej www.lck.libiaz.pl 
(w zakładce Bilety) oraz w kasie kina. 

DZiEŃ 
ZiEMi

Projekcję filmu poprzedziło spotkanie z Hanną Siatą Hanna Siata 
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