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Podczas XVIII Festiwalu Tańca „Złote Sznurowadło” na 
parkiecie wystąpiło ponad 1200 osób.

Wielkie święto tańca  
i muzyki  w Libiążu

Festiwal wrócił do kalendarza imprez po dwuletniej przerwie 
związanej z pandemią. Swój udział zgłosiło ponad 1200 mło-
dych tancerzy: soliści, duety oraz zespoły. Łącznie 15 katego-
rii podzielonych na wiek i styl. 
- Po dwóch latach pandemii widać chęć do tańca i radość  
z tego, że nie tańczymy przed komputerami, tylko tańczymy 
na parkiecie, w hali sportowej – mówił Jacek Kremer, koordy-
nator festiwalu z Libiąskiego Centrum Kultury. 
Jury zdecydowało o przyznaniu trzech Gran Prix. Zwycięzcom 
nagrody i gratulacje wręczył burmistrz Jacek Latko. 

Grand Prix Kids do 12 lat 

- Sztos Dance / Kremer Dance 
Studio Libiąż

Grand Prix Junior 13-15 lat

Avatar Dance Academy 
/ Akademia Avatara Legnica 

Grand Prix Senior pow. 15 lat

- Tess 1 / Tarnogórskie 
Centrum Kultury 
Tarnowskie Góry  

Podczas występów tanecznych nie brakowało emocji i kolorów

W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy festiwalu bawili sie podczas dyskoteki

 Zespół Sztos Dance - zdobywcy Grand Prix Kids do 12 lat 
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Blisko 12 milionów złotych 
na inwestycje
Kurier Libiąski: Kolejny raz gminie uda-
ło się sięgnąć po spore dofinansowanie  
z Polskiego Ładu. Ile pieniędzy otrzyma-
my?
Burmistrz Jacek Latko: Blisko 12 mln zł na 
dwa duże projekty. Dotyczą inwestycji od 
dawna wyczekiwanych przez mieszkań-
ców. Bardzo się cieszę, że uda nam się je 
zrealizować. 

Czego dotyczą projekty?

Pierwszy zakłada odnowę infrastruktury 
kulturalnej, w której działalność statuto-
wą prowadzą Libiąskie Centrum Kultury 
i Miejska Biblioteka Publiczna. Chodzi o 
świetlicę przy ul. Wilczej w Kosówkach i 
świetlicę przy ul. Traugutta w Gromcu. In-
westycja w Kosówkach ciągnie się od lat 
i cieszę się, że w końcu uda się ją zakoń-
czyć. Projekt zakłada adaptację i remont 
świetlicy na potrzeby nowoczesnej eks-
pozycji dziedzictwa górniczego Libiąża, 
a także remont dachu, wymianę stolarki, 
docieplenie budynku i wykonanie elewa-
cji, wykonanie zaplecza gastronomiczne-
go z magazynem, przebudowę instalacji, 
dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, przebudowę 
chodników i parkingu.
W przypadku domu ludowego w Gromcu 
przebudowane i odnowione zostaną po-
mieszczenia świetlicy, zaplecze kuchenne 
wraz z wyposażeniem, pomieszczenia sa-
nitarne i zaplecze sportowe. Wymienimy 
instalacje, ocieplimy i otynkujemy budy-
nek. Poza tym pomieszczenia, z których 
korzysta  biblioteka, zostaną doposażone. 
Dzięki wykonaniu pochylni przed budyn-
kiem poprawi się dostępność obiektu dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

Drugi projekt obejmuje modernizację 
kilkunastu dróg?

Zakłada przebudowę istniejącej, słabej 
jakości infrastruktury drogowej o długo-
ści ok. 5,5 km. W sumie zmodernizujemy 
14 dróg poza centrum Libiąża oraz w so-
łectwach. W poprzednich latach koncen-
trowaliśmy się na budowie rond i głów-
nych arterii komunikacyjnych – dróg 
wojewódzkich nr 933 i 780. Teraz czas na 
mniejsze drogi, na których remont czekają 
mieszkańcy. Wyboru dokonaliśmy w opar-
ciu o tzw. ranking dróg przygotowany na 
podstawie zgłoszeń mieszkańców i za-

twierdzony przez radnych. Uwzględniony 
został stan techniczny, gęstość zabudowy, 
natężenie ruchu czy dostępność obiektów 
użyteczności publicznej. Projekt zakłada 
przebudowę w Libiążu ulic: Rolnej, Owo-
cowej, Jaskółczej, Łabędziej, Partyzan-
tów, Górnej, Łokietka, Jagiełły, Liliowej; w 
Gromcu ulic: Granicznej i Dragonów, a w 
Żarkach ulic: Fałata, Przasnyka i Trylogii. 
Zadania będą realizowane w formule za-
projektuj i wybuduj. W tym roku uzupeł-
niona zostanie dokumentacja i ogłoszone 
przetargi. Prace rozpoczną się wiosną. 

Nie obawia się Pan, że przy obecnej in-
flacji i rosnących cenach oferty w prze-
targach mogą być dużo wyższe niż za-
kładaliście na etapie kosztorysów? Co w 
takiej sytuacji?

Jeżeli chodzi o drogi to kosztorysy są w 
miarę aktualne. Wydaje mi się, że tu nie 
powinno być problemów. Gorzej z obiek-
tami kubaturowymi. Ceny materiałów 
budowlanych i elementów wykończenio-
wych idą w górę z dnia na dzień. Mimo 
wszystko mam nadzieję, że zmieścimy się 
w zaplanowanych kwotach, bo w przeciw-
nym razie gmina musiałaby dołożyć pie-
niądze z własnego budżetu, a wiadomo, 
że liczymy każdą złotówkę. 

Trzeci ze złożonych projektów dotyczy 
zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego gminie. Niestety nie otrzymał 
dofinansowania. Co teraz?

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego gminy Libiąż poprzez budowę insta-
lacji OZE dla energochłonnych obiektów 
użyteczności publicznej to bardzo ważny 
temat. Zwłaszcza teraz w kontekście ro-
snących cen energii. Jeżeli będzie kolejny 
nabór do Polskiego Ładu, to znów będzie-
my składać wniosek. Jest też szansa, że 
gminie uda się pozyskać dofinansowanie 
na ten cel w ramach mechanizmu Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT). Pod koniec czerwca razem z burmi-
strzem Chrzanowa podpisaliśmy w Krako-
wie umowę na dofinansowanie do budo-
wy strategii rozwoju dla Stowarzyszenia 
Aglomeracja Chrzanowska, które gmina 
Libiąż tworzy wspólnie z gminami: Chrza-
nów, Trzebinia, Alwernia i Babice. Razem 
łatwiej będzie nam sięgnąć po duże fun-
dusze unijne. 

Udało się. Gmina 
Libiąż otrzyma spo-
re dofinansowanie 
z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład na 
dwa duże projekty. 
Pierwszy obejmu-
je modernizację 
świetlicy w Gromcu 
i świetlicy w Ko-
sówkach, a drugi 
przebudowę gmin-
nej infrastruktury 
drogowej. To jedne 
z najbardziej wy-
czekiwanych przez 
mieszkańców inwe-
stycji.  
O szczegółach Ku-
rier Libiąski rozma-
wia z burmistrzem 
Libiąża Jackiem 
Latko.

Burmistrz Libiąża Jacek Latko
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ABSOLUTORIUM 
BUDŻETOWE

Absolutorium budżetowe (łac. 
absolutorium – zwolnienie, 
unieważnienie). Jest to akt 

wydawany przez organ 
uchwałodawczy, któremu 

przysługuje kompetencja do 
oceny, czy prowadzona przez 

organ wykonawczy działalność 
finansowa jest zgodna 

z prawem. W prawie 
budżetowym absolutorium 
oznacza rozliczenie organu 
wykonawczego z wykonania 

budżetu jednostki, 
której dotyczy. Instytucja 

absolutorium odnosi się do 
kontroli wykonania budżetu. 

Jest to kontrola następcza (ma 
miejsce po zakończeniu roku 

budżetowego) i dokumentalna 
(przeprowadzana jest 

na podstawie złożonych 
dokumentów).

Źródło: Leksykon prawa finansowego pod 
redakcją 

prof. dr hab. Andrzej Drwiłło, 
dr hab. Dorota Maśniak

Absolutorium dla burmistrza Libiąża
Libiąscy radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Libiąża Jackowi 
Latko absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r. oraz 
wotum zaufania. Nie tylko w ich opinii budżet został zrealizowany 
prawidłowo i bez zarzutów. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krako-
wie także pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.

Rok 2021 zamknięto bez wymagalnych 
zobowiązań. Dochody pozwoliły na peł-
ną i terminową realizację zadań gospo-
darczych określonych uchwałami Rady 
Miejskiej w Libiążu.
Dochody wyniosły 109 611 318,23 zł 
(106% dochodów planowanych), a wy-
datki 115 233 007,25 zł (99% wydatków 
planowanych).
Wydatki majątkowe pochłonęły 18 205 
666,36 zł, co stanowiło prawie 16% wy-
datków ogółem i zostały zrealizowane w 
99,52% planu. Ponadto 2021 r. zamknął 
się dodatnim wynikiem finansowym w 
wysokości 8 300 000 zł. 
Udało się zrealizować wiele ważnych in-

westycji poprawiających komfort życia 
mieszkańców. To m.in. budowa Parku 
Wodnego Libiąż, budowa drogi otwie-
rającej dostęp do terenów inwestycyj-
nych na os. Flagówka, wykonanie tężni 
solankowej, modernizacja kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolo-
nia w Gromcu, modernizacja otocze-
nia Domu Kultury w Żarkach, budowa 
obiektu sportowego na os. Obieżowa, 
dofinansowanie do budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej 
czy modernizacja dróg: ul. Matejki, ul. 
Chlebowej, odcinka ul. Sarniej, ul. Pod-
leśnej w Żarkach, odcinka ul. Granicznej  
w Gromcu. Przebudowano odcinki dróg 

wewnętrznych: bocznej od ul. Leśnej, 
bocznej od ul. Chrzanowskiej oraz ciąg 
pieszy w rejonie ul. Słowackiego. Gmina 
sfinansowała odbiór i wywóz odpadów 
azbestowych od mieszkańców, a także 
dofinansowała budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków i wymianę kotłów 
węglowych.

Burmistrz Libiąża Jacek Latko  po otrzymaniu 
absolutorium
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W pełnym rynsztunku na tatrzański szczyt
Dwaj druhowie z OSP Moczydło, bracia 
Jan i Karol Wypyscy, w umundurowaniu  
i z ekwipunkiem weszli na tatrzański 
szczyt Świnicę (2302 m n.p.m.) . Chcieli 
w ten sposób - razem z innymi strażaka-
mi - wesprzeć akcję propagowania idei 
dawstwa komórek macierzystych.  Kurier 
Libiąski zapytał ich o szczegóły wyprawy, 
która - jak sami przyznają - była bardzo 
trudna.

Kurier Libiąski: Byliście jedynymi 
strażakami z powiatu chrzanow-
skiego, którzy wzięli udział w wy-
prawie na Świnicę? I skąd ten po-
mysł?

Jan Wypyski: Organizatorem eska-
pady była organizacja "Strażak na 
szlaku" a celem wsparcie fundacji 
Fundacja DKMS. W wyprawie na 
Świnicę wzięło udział ok. 100 stra-
żaków z 30 jednostek w całym kraju. 
Z powiatu chrzanowskiego byliśmy 
tylko my. Od dawna razem działamy 
w OSP Moczydło. Pomysł rzucił Ka-
rol, a ja go podchwyciłem. Rok temu 
w ramach Armii Janka wchodzili-
śmy na Starorobociański Wierch, ale 
bez ekwipunku. W tym roku weszli-
śmy na Świnicę w umundurowaniu, 
z aparatami tlenowymi na plecach. 
Było ciężko, ale się udało. 

Karol Wypyski: Jestem pasjona-
tem gór. Gdy usłyszałem o tej akcji, 
od razu stwierdziłem, że to coś dla 
mnie. Od dawna jestem zarejestro-
wany w bazie dawców komórek 
macierzystych. Postanowiłem na-
mówić brata, by poszedł ze mną. 
Jest 15 lat młodszy i ma świetną 
kondycję. Wiedziałem, że da radę. 

Musieliście pokonać 19 km ze 
sprzętem ważącym ok. 12 kg! Co 
było najtrudniejsze w tej wypra-
wie?

Jan: Ciężar całego ekwipunku. Naj-
trudniej było na początku. Człowiek 
się męczył, pocił. Potem organizm 
powoli się przyzwyczaił do ciężaru i 
wysiłku, i jakoś poszło. Szczerze mó-
wiąc to, gdy decydowałem się na tę 
wyprawę, nie wiedziałem, że będzie 
aż tak trudno. Pojawiły się chwile 
zwątpienia. 

Karol: W pierwszym etapie był mo-
ment, że chcieliśmy zrezygnować. 
Trochę się nasłuchałem od Janka, 
po co go namówiłem na tę eskapa-
dę (śmiech). Umundurowanie i apa-
rat tlenowy są ciężkie, ale zadania 
nie ułatwiała nam też pogoda, bo 
padało, śliskie kamienie, no i to, że 
musieliśmy o 2 w nocy wstać, by o 
świcie wyruszyć na szczyt. Dojście 
na Świnicę zajęło nam ok. 6 godzin. 
Potem trzeba było wrócić. To na-

prawdę duże wyzwanie. Dotarcie 
na szczyt zrekompensowało jednak 
wszystko. Każdy, kto chodzi po gó-
rach, rozumie o czym mówię. 

Przygotowywaliście się jakoś do 
wspinaczki?

Karol: Często chodzę po górach 
więc jestem zaprawiony w bojach. 
Poza tym działalność w OSP sprzy-
ja utrzymaniu dobrej kondycji. Do 
wyprawy w ogóle się nie przygo-
towywałem. Zawodowo też pracu-
ję fizycznie więc byłem pewien, że 
dam radę.

Jan:  Ćwiczę na siłowni i biegam 
więc z kondycją nie ma większych 
problemów. Tak jak Karol jestem też 
aktywny w pracy więc wyprawa od-
była się bez przygotowania.

Waszym zdaniem ta forma propa-
gowania idei dawstwa komórek 
macierzystych jest dobra?

Jan: Każda forma jest dobra, gdy 
cel jest szczytny. Gdy dotarliśmy na 
Świnicę, a także w drodze na nią, 
wiele osób pytało nas o co chodzi, 
czemu idziemy z pełnym ekwipun-
kiem. Tłumaczyliśmy ideę i jak zare-
jestrować się w bazie DKMS. Jestem 
pewien, że wiele osób zdecyduje 
się zostać dawcom i powie o tej ak-
cji znajomym, rodzinie. Sam też się 
zapisałem. 

Karol: Jestem zarejestrowany jako 
dawca od dawna. Rejestracja nie 
wiąże się z żadnymi kosztami, a tym 
bardziej nie boli. Zresztą pobra-
nie komórek macierzystych także 
nie wiąże się z żadnym ryzykiem, a 
można komuś uratować życie. Jeże-
li kiedyś będę mógł pomóc, to bez 
wahania to zrobię i zachęcam do 
tego każdego. 

Zdecydowalibyście się jeszcze raz 
wziąć udział w takiej wyprawie?

Jan: Oczywiście!

Karol: Proszę tylko powiedzieć kie-
dy i gdzie. Odpalam auto i ruszamy! 

Chcesz pomóc? 
Dołącz do akcji 
www.dkms.pl

Na pierwszym planie Karol Wypyski, z tyłu jego brat Jan
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Udało się pozyskać 27 500 zł. 
To bardzo dobra wiadomość, bo czytanie 
ma same zalety: rozwija, poszerza hory-
zonty, pobudza wyobraźnię, pozwala zdo-
być wiedzę, uczy myślenia i wrażliwości. 
Pieniądze trafią do dwóch szkół i czterech 
przedszkoli. 
Podział dotacji wygląda tak:
SZKOŁY
12 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Zespo-
le Szkół w Żarkach
4 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Gromcu
PRZEDSZKOLA
3 000 zł dla Przedszkola Samorządowego 

w Zespole Szkół w Żarkach
3 000 zł dla Przedszkola Samorządowego 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Libiążu
3 000 zł dla Przedszkola Samorządowego 
nr 2 w Libiążu
2 500 zł dla Przedszkola Samorządowe-
go w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Gromcu
W ubiegłym roku program był realizowa-
ny przez: Przedszkole Samorządowe nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, Ze-
spół Szkolno–Przedszkolny nr 2 w Libiążu, 
Szkołę Podstawową nr 4 w Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym z Oddziałami Integra-

cyjnymi w Libiążu.
Pozostałe szkoły i przedszkola skorzystają 
z niego w 2023 roku.

Kolejny raz grupa społeczników zakasała rękawy i posprzątała las pomiędzy ulicami: Jaworową i Leśną 
w Libiążu. Robią to co roku, odkąd - broniąc tego terenu przed wycinką – publicznie zadeklarowali, że 
będą o niego dbać. 

Na zdjęciu obok uczestnicy 
majowej akcji sprzątania lasu 

Nie zrażają się i dają dobry przykład

- Obiecaliśmy, że będziemy sprzątać las i sło-
wa dotrzymujemy. Mieszkamy w pobliżu  
i często tu spacerujemy. Zależy nam, żeby to 
miejsce było czyste - mówi Kinga Szyjka ze 
Stowarzyszenia Serce Libiąża, której podczas 
akcji towarzyszyła córka Amelka. 
Mieszkańców, którym towarzyszyły także 
dzieci, jak zawsze wspierali strażacy z OSP Li-
biąż. W ciągu dwóch godzin społecznicy ze-
brali kilkanaście worków śmieci.
- Wspaniale, że w gminie Libiąż są tacy ludzie i 
wstyd, że tego typu akcje nadal są potrzebne, 
bo większość osób wciąż śmieci i po sobie nie 
sprząta – komentuje mieszkanka Libiąża. 

Kolejna dotacja na promowanie czytelnictwa
Sześciu szkołom i przedszkolom w gminie Libiąż także w tym roku udało się sięgnąć po dotację z 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup książek, 
elementów wyposażenia bibliotek i realizację działań promujących czytelnictwo.

Bezpieczniej na przejściach 
Gmina Libiąż przekaże województwu 
małopolskiemu 17,5 tys. zł dotacji na 
poprawę bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych na ul. Beskidzkiej w Libiążu 
(droga wojewódzka nr 933), na wysokości 
skrzyżowania z ul. Świerkową. To 50 proc. 
wartości zadania. Istniejące pasy zostaną 
doświetlone lampami wraz z czujnikiem 
zmierzchowym. Gmina od kilku lat uczest-
niczy w programie poprawy bezpieczeń-
stwa na przejściach dla pieszych w ciągu 

dróg wojewódzkich na swoim terenie.  
Ekwiwalent dla ochotników
Na ostatniej sesji libiąscy radni ustalili 
wysokość ekwiwalentu dla strażaków ra-
towników OSP w gminie Libiąż za udział  
w działaniach ratowniczych, akcjach ra-
towniczych oraz szkoleniach i ćwicze-
niach. Wyniesie on 15 zł za każdą roz-
poczętą godzinę udziału w działaniach 
ratowniczych lub akcji ratowniczej i 5 zł 
za każdą godzinę udziału w szkoleniu lub 

ćwiczeniach. 
Zapadła decyzja
Rada Miejska w Libiążu podjęła uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Libiąż zatwierdzonego uchwałą z 30 listo-
pada 2018 r. Zmiana Studium obejmuje 
cały obszar gminy Libiąż w jej w granicach 
administracyjnych.



7

7

Libiąskie Centrum Kultury po raz drugi zapro-
siło mieszkańców do Gromca na spotkanie  
z ludową tradycją. Na scenie zaprezentowały 
się koła gospodyń z Libiąża, Żarek i Gromca, 
zespół śpiewaczy Wrzos oraz kabaret „Oddział 
Specjalnej Troski”.  Po występach nad Wisłę 
ruszył barwny korowód. Nie zabrakło tańców 
przy ognisku po wrzuceniu wianków do wody. 
O to, aby było bezpiecznie zadbali druhowie  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromcu. 
Po powrocie zagrał zespół „Słowiany”. Artyści 
połączyli występ z pokazem kulinarnym. Pu-
bliczność skosztowała barszczu ukraińskiego i 
szaszłyków gruzińskich. Dzieci się nie nudziły. 
Były dmuchańce, przejazdy na koniu, bryczką i 
Ciuchcią Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo 
na Jurze” oraz zabawy zręcznościowe sprzed 

lat: mi.in. toczenie rowerowej rafki czy rzut 
ziemniakiem. Sponsorem Głównym imprezy 
była firma Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. www.gaz-system.pl. Za po-
moc w ogranizacji wydarzenia dziękujemy tak-
że: Krakowskim Zakładom Eksploatacji Kruszy-
wa S.A, Kwiaciarni Stokrotka, Kwiaciarni Magia 
Kwiatów. 

Dla Maksa na maxa

Wiślana noc 
świętojańska 
Wicie wianków i puszczanie ich na 
Wiśle, taniec przy ognisku i koncert 
połączony z pokazem kulinarnym. 
To był piękny, kolorowy i magiczny 
wieczór w Gromcu. 

Pod takim hasłem Stowarzyszenie Serce Libiąża, 
Armia Janka i Team Max zorganizowały rodzinny 
piknik charytatywny. Dochód z imprezy zostanie 
przeznaczony na leczenie Maksa Tomali.

Przy organizacji wydarzenia 
pomagała także Gmina Libiąż 
i Libiąskie Centrum Kultury. Na 
uczestników czekało mnóstwo 
atrakcji. Wszystko po to, aby 
zebrać jak największą kwotę na 
leczenie chłopca. Maks od uro-
dzenia cierpi na dziecięce po-
rażenie mózgowe i padaczkę 
lekooporną, a dodatkowo jego 

kręgosłup zaczął się deformo-
wać i miażdży narządy we-
wnętrzne: płuca i serce. Jedyną 
nadzieją dla Maksa jest kosz-
towna operacja w USA. Każdy 
kto chciałby go wesprzeć może 
to zrobić pod adresem: www.
siepomaga.pl/en/maks-toma-
la, gdzie można wpłacić choć 
symboliczną złotówkę. 

9 145,24 zł 
tyle udało się zebrać podczas 

pikniku charytatywnego „Dla Maksa na maxa”.

Wicie wianków

Podczas konkursy na najładniejszy wianek

Korowód zmierzający nad Wisłę

Występ zespołu Słowiany

Na scenie zespół Rasp'n'Roll
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Wiele radości i uśmiechów na 
młodych twarzach wywołały 
atrakcje przygotowane przez 
animatorów Libiąskiego Cen-
trum Kultury z okazji Dnia 
Dziecka. 
1 czerwca teren przy LCK zmienił 
się w ogromną strefę rozrywki. 
Były występy, dmuchańce, kon-
kursy, malowanie buziek, tatu-
aże, eko warsztaty plastyczne. Na 
stoisku Wydziału Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Libią-
żu  dzieci dostawały kolorowanki 
i startowały w quizach. Przy LCK 
wspólnie zasadzone zostało 
drzewo. Ma ono być symbolem 
dbałości o środowisko naturalne  
Atrakcją była wizyta policjan-
tów z Komisariatu Policji w Li-
biążu i możliwość obejrzenia 
z bliska radiowozu.  Na scenie 
zaśpiewały dzieci ze studia wo-
kalnego działającego przy LCK, 
a w  „Mam talent” mógł wystą-
pić każdy. W Gromcu z okazji 
Dnia Dziecka namłodsi bawili 
się przy świetlicy, gdzie nie za-
brakło konkursów, zręczno-
ściowych rywalizacji, dopingu  
i gromkich śmiechów. W Żarkach 
animatorzy LCK  wzięli udział w 
pikniku zorganizowanym przez 
Zespół Szkół, a w Kosówkach –  
przez Klub „Pokolenia”. 

„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO,

Wspólne zabawy dzieci przy LCK z okazji 1 czerwca

„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO,

Drzewo zasadzone 
podczas pikniku

Seans kinowy dla podopiecznych Przedszkola Samorządowego nr 2 
w Libiążu z okazji Dnia Dziecka

Konkursy i gry zręcznościowe sprawiły dzieciom wiele radości 
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ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”

Uczestnicy Dnia Dziecka w Gromcu

Dzieci w Żarkach miały okazje spróbować animacji kukiełek

Zabawy dla najmłodszych

Zabawy zręcznościowe podczas pikniku w Kosówkach
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Aglomeracja Chrzanowska, do której w ubiegłym roku przystąpiła gmina Libiąż wspólnie z innymi samorzą-
dami z powiatu chrzanowskiego, rozpoczyna pracę nad Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Chrzanowa 2021-2027. By dokument jak najlepiej odzwierciedlał potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczno-
ści, zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety.
Badanie ma na celu zidentyfikowanie klu-
czowych problemów i potrzeb rozwojo-
wych samorządów tworzących Aglomera-
cję Chrzanowską. Pomoże także wskazać 
przedsięwzięcia niezbędne do realizacji w 
kolejnych latach. Ankieta jest dostępna na 
stronie www.libiaz.pl  Można ją wypełnić do 
12 lipca.
Dodatkowo, także do 12 lipca, prowadzony 
jest nabór partnerów społeczno-gospodar-
czych chcących zgłosić swój akces do pro-
cesu opracowania dokumentu Strategii ZIT. 
Link do naboru: 
https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_
chrzanow_organizacje.
Stowarzyszenie Aglomeracja Chrzanowska 
pięć gmin zawiązało w ubiegłym roku uzna-
jąc, że razem mogą zdziałać więcej. Są już 
pierwsze efekty tej współpracy. Stowarzy-
szenie otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego 
200 tys. zł na stworzenie wspólnej strate-

gii rozwoju. Dokument będzie podstawą 
do ubiegania się w niedalekiej przyszłości  
o fundusze unijne. Mowa o ok. 29 mln euro 

z puli środków europejskich dla Małopolski, 
po które mają szansę sięgnąć lokalne samo-
rządy na projekty rozwojowe i ekologiczne.

Marzy Wam się jakaś inwestycja w gminie Libiąż? 
Napiszcie o tym w ankiecie! 

Jak informuje administrator obiektu, Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu, w 
okresie od 18 do 31 lipca 2022 r. Park Wodny Libiąż będzie zamknięty z powodu 
zaplanowanej przerwy wakacyjnej.

Uwaga! Park Wodny Libiąż 
będzie nieczynny

Tego typu przerwy to standard na krytych basenach w okresie let-
nim. W tym czasie wykonany zostanie pierwszy przegląd gwaran-
cyjny obiektu oraz zostaną zrealizowane sugestie zgłaszane przez 
użytkowników krytej pływalni, których nie można było wykonać, 
gdy obiekt był czynny.
Przerwa wakacyjna to też czas, w którym osoby pracujące w Par-
ku Wodnym Libiąż mogą skorzystać z dłuższych urlopów, bez 

uszczerbku dla funkcjonowania pływalni.  
- Przerwa wakacyjna potrwa od 18 do 31 lipca 2022 r. W tym cza-
sie zamknięta będzie kryta pływalnia, ale będzie można korzystać 
ze strzelnicy, czy z tężni solankowej znajdującej się na zewnątrz 
obiektu. Miłośników pływania zapraszamy w tym czasie na odkryty 
basen przy ul. Piłsudskiego 10 w Libiążu – mówi Agnieszka Rembie-
cha, dyrektor ZMK w Libiążu.

Kurier Libiąski - Informator Gminny

Wydawca: Libiąskie Centrum Kultury ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż, tel. 32 627 1262, 32 627 3710, fax: 32 624 2060, e-mail: kurier_libiaski@interia.pl
Nakład: 7000 sztuk
Redaktor naczelny: Eliza Jarguz-Banasik
Redaktor prowadzący: Maciej Kozicki
Współpraca: Biuro Promocji UM w Libiążu
Skład: Justyna Bednarek
Druk: Triada Drukarnia Wojciech Wicher
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń,
reklam i listów redakcja nie odpowiada.

Fot. Gmina Chrzanów. Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski (od lewej) pod-
pisał umowę na dotację dla Aglomeracji Chrzanowskiej z prezesem Stowarzyszenia Robertem 
Maciaszkiem (burmistrz Chrzanowa) oraz wiceprezesem Jackiem Latko (burmistrz Libiąża).
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Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Libiąskiemu 
Centrum Kultury dofinansowanie na przygotowanie wystawy tradycyjnej 
i online tzw. „kolekcji oświęcimskiej”.

Nie wolno nam zapomnieć!

Na realizację projektu „Nie wolno nam 
zapomnieć” LCK ma otrzymać 29 tys. zł. 
Na zadanie składa się: digitalizacja fo-
tograficzna  eksponatów, wykład histo-
ryczny, prelekcja, wydanie katalogu oraz 

organizacja wystawy czasowej i wystawy 
on line zrealizowanej ze zbiorów arty-
stycznych tzw. kolekcji „oświęcimskiej” 
- chodzi o zbiory, które LCK otrzymało z 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświę-

cimiu. Opracowany i wydany zostanie 
również katalog zbiorów. Projekt reali-
zowany będzie od maja do października 
2022 r. 

Nasze "Pióro"  
z nagrodą
Młodzi artyści z grupy teatralnej działającej 
przy LCK zajęli trzecie miejsce podczas 35. 
Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lako-
wych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki. 

W Żabnie odbyła się jubileuszowa edycja 
przeglądu.  Podopieczni instruktorki LCK 
Małgorzaty Hołowni wystawili spektakl „Na 
jagody” Został on bardzo wysoko oceniony 
przez jury, dzięki czemu grupa zdobyła trze-
cie miejsce. Gratulujemy udanego występu! 

Muszę dzielić czas pomiędzy pasje
O poezji, pisaniu prozy, a także fotografowaniu z Bogusławą Chwierut z Libiąża rozma-
wia Maciej Kozicki. 

Maciej Kozic-
ki: Od naszego 
ostatniego spo-
tkania trochę mi-
nęło. To był jed-
nak intensywny 
czas, jeśli chodzi 
o Pani karierę pi-
sarską…

Bogusława Chwierut: - Tak. Wydałam 
przygodowy „Zielony szlak” przenoszący 
czytelników na górę Trzonkę; "Podlotka" 
opartego na faktach, którego akcja dzieje 
się na Podbeskidziu. „Na krawędzi” to tak-
że proza. Był też zbiór poezji krótkiej formy 
zatytułowany „Na palcach w Czerwonej 
Sukience”, do którego słowo wstępne napi-
sał dobrze znany poetom Józef Baran. Poza 
tym różne antologie, w tym m.in. Solidarni 
z Ukrainą, z której wpływy zostały przeka-
zane na rzecz tego kraju. 

Wiem, że w ślad za kolejnymi książkami 
pojawiły się też sukcesy w konkursach. 

- Przywoziłam nagrody z różnych festiwali. 
Ten rok już zaliczam do udanych. Zajęłam 
trzecie miejsce i zdobyłam wyróżnienie 
podczas konkursu poetyckiego w Warsza-
wie. W rywalizacji o Herb Chrzanowa, gdzie 
wpłynęło 400 prac, również byłam trzecia. 
Wyróżnienie dostałam także podczas mię-
dzynarodowego konkursu poetyckiego  
w Wąglanach. 

A fotografia? Z tego co widziałem to 
nowy „konik”. 

- Tak, staram się działać na wielu frontach. 
Fotografia jest moją najmłodszą pasją. 
Od roku zajmuję się tym na poważnie. 
Najpierw chciałam sprawdzić, czy mi się 
spodoba. Zależało mi też na ocenie fa-
chowca, który zna się na fotografii. 

I jaka była to opinia?

- Usłyszałam, że „mam oko” i w moich uję-
ciach jest kilka perełek. To była zachęta, 
aby działać dalej. Fotografia to świetna 
rzecz, jeśli chodzi o zdrowie, bo dużo przy 

tym spaceruję. Gdy za zdjęcie wschodu 
słońca wygrałam konkurs ogłoszony przez 
naszą bibliotekę, usłyszałam, że moja cier-
pliwość została nagrodzona. Pojawiają się 
już pytania, czy będzie można obejrzeć 
gdzieś moje prace. Mogę zagwarantować, 
że w tym roku ukaże się album, być może 
będzie mu towarzyszyć wystawa.  

Poezja, proza, fotografia. Co jest na 
pierwszym miejscu?

- Trudno wybrać, bo wszystko mnie kręci. 
Muszę dzielić czas pomiędzy te pasje. 

Kolejna Satyra Urobkowa coraz bliżej. 

Dokładnie. Konkurs stał się mocno roz-
poznawalny, ludzie pytają kiedy kolejna 
edycja, więc liczę, że w tym roku będzie 
jeszcze więcej zgłoszeń. Szczegóły można 
już znaleźć na stronie Libiąskiego Centrum 
Kultury więc można już zacząć pisać prace 
konkursowe. 

Aktorki z grupy teatralnej ,,Pióro'' odbierają nagrody
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„Szepty pienińskich ścieżek”- Joanna Tekieli
Główną bohaterką jest Agnieszka, niedoszła malarka, mieszka-
jąca wraz z rodzicami w Krakowie. Jej szara, nudna egzystencja 
zmienia się, kiedy namówiona przez przyjaciółkę trafia na kurs 
przewodników turystycznych w Pieninach. Kurs trwa dwa tygo-
dnie. Po nim Agnieszka decyduje się na wyprowadzkę z miasta. 
Dalsza opowieść to jej życie w małym drewnianym domku nie-
opodal Szczawnicy. Wartka akcja książki przeplata się z opisami 
pięknych górskich krajobrazów. Bohaterka pod wpływem napo-
tkanych tam ludzi postanawia wrócić do malowania. 
Polecam tę książkę na wakacje. Należy ona do tych łatwych, pro-
stych i przyjemnych. Może zainspiruje niektórych do wybrania 
się w Pieniny?
Lucyna Matyja

Przyroda wokół nas

MBP w Libiążu realizuje projekt „Przyroda wokół nas”. Cykl wy-
darzeń ekologicznych zainicjował wykład „Stare odmiany drzew 
owocowych” Wojciecha Pikuły ze Śląskiego Ogrodu Botaniczne-
go w Mikołowie. Kolejne dwa wykłady „Dzikie rośliny przyjazne 
owadom w naszym ogrodzie”  poprowadzili Stefan Gawroński 
i Piotr Grzegorzek. Wykładom towarzyszyła wystawa “Rośliny 
lecznicze i użytkowe z naszych pól, łąk i lasów” Izabeli Jarczyk, 
przygotowana i wypożyczona przez Muzeum - Nadwiślański 
Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Dla mło-
dzieży, we współpracy z Nadleśnictwem Chrzanów, zorganizo-
wano w formie spaceru warsztaty „Drzewa naszych lasów”. Na 
zakończenie projektu zostanie zaprezentowana wystawa zdjęć 
przyrody uchwyconej w obiektywie Pawła Siudy - „Fauna i flora 
Libiąża”.
Projekt został wsparty finansowo przez Wodociągi Chrzanow-
skie sp. z o.o. 

WARTO PRZECZYTAĆ

Teatrzyk Kamishibai w libiąskiej bibliotece

W ramach wakacyjnych wydarzeń dla dzieci MBP w Libiążu 
zaprasza na Spotkania z Tatrzykiem Kamishibai - Bajkolan-
dia 29 lipca oraz 5 sierpnia o godz.10.00. 
Kamishibai to wywodzący się z Japonii teatr ilustracji/obrazu. 
Jest to technika opowiadania historii z wykorzystaniem ilustro-
wanych papierowych plansz, które umieszczone są w drewnia-
nym parawanie. To niezwykle oryginalne połączenie książki ilu-
strowanej z teatrem.

Warsztaty „Drzewa naszych lasów”.
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Siatkarze pokazali umiejętności
2500 zł – za tyle wylicytowana została koszulka siatkarza ZAKSY Kamila Semeniuka podczas III Memoriału 
Macieja Klimasa w Libiążu. Emocji nie brakowało również na boisku. 

W Libiążu wystąpiło 19 zespołów. 
- Informacja poszła daleko i szeroko, przyjechały 
drużyny z całego kraju. Turniej miał wysoki poziom. 
Marcin Korycki, który zajął pierwsze miejsce, kilka 
dni później trzeci raz z rzędu został akademickim 
mistrzem Polski – mówi Marcin Szyszka, organizator 
wydarzenia. Gdy dorośli kibicowali zawodnikom, 
dzieci miały do dyspozycji dmuchańce do poskaka-
nia. Pełna rywalizacji i emocji była licytacja koszu-
lek ZAKSY Kędzierzyn Koźle z autografami graczy.  
Ta z podpisem Michała Kozłowskiego sprzedała się 
za 500 zł, a druga – należąca do Kamila Semeniuka 
– za imponujące 2500 zł. 

Wyniki:
Miejsce 1 - Michał Korycki / Stanisław Wawrzyńczyk 
Miejsce 2 - Dawid Ogórek / Marcin Kapuśniak
Miejsce 3 - Piotr Janiak / Jędrzej Brożyniak
Miejsce 4 - Piotr Groszek / Kamil Warzocha
Miejsce 5 - Darek Mika / Przemysław Paliwoda

Na upały najlepszy jest basen
Od pierwszego dnia wakacji działa letni basen przy ul. Piłudskiego w Libiążu. 

Amatorzy kąpieli i ochłody mogą z niego korzystać co-
dziennie. Obiekt jest czynny w godzinach: 9.00 – 20.00 (25 
czerwca – 31 lipca), 9.00 – 19.00 (1 – 15 sierpnia), 10.00 – 
18.00 (16 – 28 sierpnia). Ceny biletów: 5 zł – dzieci do 7 lat, 
osoby niepełnosprawne z opiekunem, podopieczni Świe-
tlicy Środowiskowej w Libiążu, 10 zł – dzieci pow. 7 roku ży-
cia oraz młodzież do 18 roku życia, seniorzy z gminy Libiąż 
posiadający Kartę Seniora, 15 zł – dorośli, 15 zł – wypoży-
czenie leżaka.  Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny zniżka 
50 procent.
Chwilowo nieczynny jest wodny plac zabaw. Jego otwarcie 
jest planowane w połowie lipca. W obiekcie trzeba wyko-
nać naprawy w związku z jego zużyciem. Niestety, nie uda-
ło się tego zrobić wcześniej z powodu problemów ze zna-
lezieniem specjalistycznych wykonawców tego typu prac.

Mistrz z Libiąża
Jan Mąsior zdobył złoty medal podczas 
XXXV Mistrzostw Europy Karate Kyokushin.

Zawodnicy rywalizowali w Warnie w Bułgarii. Libiążanin, sensei 
Jan Mąsior startował w kategorii Masters. Swój występ zakoń-
czył na najwyższym stopniu podium zdobywając złoty medal  
i tytuł Mistrza Europy.

Zwycięzcy III Memoriału Macieja Klimasa w Libiążu
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Basen Odkryty w Libiążu
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Jan Mąsior ze zdobytym trofeum
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EBOK - za wodę i odbiór ścieków zapłacisz mniej
 Wodociągi Chrzanowskie przy-
pominają o możliwości obniżenia 
wysokości opłat abonamentowych  
i zachęcają do rozliczania się za po-
średnictwem Elektronicznego Biura 
Obsługi Klienta. 
Obecnie przy dwumiesięcznym okre-
sie rozliczeniowym opłata abonamen-
towa za dostawę wody i odbiór ście-
ków na podstawie tradycyjnej faktury 
papierowej wynosi 19, 09 zł, natomiast 
z e-fakturą otrzymaną za pośrednic-
twem EBOK już tylko 10,04 zł. W przy-
padku rozliczeń za samą wodę abona-
ment z fakturą papierową to 18,80 zł, 
podczas gdy z e-fakturą w EBOK tylko     
11,33 zł. 
   Ponadto użytkownicy EBOK-a zysku-
ją m.in.  łatwy dostęp do wszystkich 
swoich faktur i płatności oraz moż-
liwość podania odczytu wodomie-
rza przez internet, jak również mogą 
skorzystać z  komunikatora umożli-
wiającego otrzymywanie  informacji i 
wyjaśnień dotyczących rozliczeń, czy 
innych spraw załatwianych w Wodo-
ciągach Chrzanowskich.                                                                                  
   Te udogodnienia wpływają zarazem 
na obniżenie kosztów obsługi przez 
pracowników spółki i dlatego już od 
kilku lat stosuje ona obniżony abona-

ment dla osób zarejestrowanych 
w EBOK.  
   Powyższe zasady dotyczą nie tylko 
odbiorców indywidualnych, ale także 
przedsiębiorstw i instytucji, dla któ-
rych nowoczesna i łatwa forma kon-
taktów drogą elektroniczną powinna 
być przecież codzienną praktyką. 
  Zarejestrowanych w EBOK syste-
matycznie przybywa, co oznacza, że 
coraz więcej odbiorców usług Wodo-
ciągów Chrzanowskich płaci niższy 
abonament. Pod koniec 2017 roku 
było zaledwie ok. 970 użytkowników 
EBOK, a na dzień dzisiejszy jest to już 
5783 klientów rozliczających drogą 
elektroniczną 6139 punktów,  dla któ-
rych naliczane są opłaty za dostawę 
wody i odbiór ścieków.
   Warto więc zachęcić tych, którzy jesz-
cze nie posiadają konta w EBOK do 
jego założenia – rejestracja jest pro-
sta i bezpłatna. W razie potrzeby Dział 
Obsługi Klienta służy też pomocą przy 
utworzeniu konta osobom nie korzy-
stającym biegle z internetu – wystar-
czy zgłoszenie takiego zamiaru  pod-
czas wizyty w siedzibie spółki przy ul. 
Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie lub pod  
nr  telefonu: 32 623 36 22. 

Informacji na temat zlecenia budowy 
przyłączy oraz podpisania umowy na 
wykonanie usługi udziela: 
Dział Koordynacji Projektów 
tel. 32 624 13 60 wew. 36
mail: poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl

Usługi Wodociągów Chrzanowskich

Kontrola i czyszczenie kanalizacji

Wodociągi Chrzanowskie świadczą 
kompleksowe usługi w zakresie 
telewizyjnej inspekcji oraz 
czyszczenia kanalizacji sanitarnej, 
przemysłowej i deszczowej. 

Kamerowóz wyposażony w system 
Rausch Eco-Star 400 umożliwia 
szybkie i dokładne sprawdzanie 
stanu kanalizacji.

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. 

Centrala:  32 624 13 60, 32 624 13 70-71   

Sekretariat:  32 623 32 32 , centrala - wew. 31                                         

e-mail: poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl

Dział Obsługi Klienta: 32 623 36 22

POGOTOWIE: 32 623 25 55       

ALARM: 994

Odbiór płynnych odpadów 
Zachęcamy przedsiębiorców do wspópracy 
w zakresie przekazywania płynnych 
odpadów z produkcji spożywczej do 
przetwarzania na instalacjach Grupowej 
Oczyszczalni w Chrzanowie. 
Ceny do negocjacji!

REKLAMA

Badanie wody i ścieków

Każdy może zlecić takie badanie, łącznie  
z akredytowanym pobraniem próbki, jeśli 
jest to wymagane. Nasze laboratorium 
posiada Certyfikat Akredytacji PCA. 
To oznacza, że wyniki badań są obiektywne  
i wiarygodne, a placówka działa zgodnie  
z zasadami profesjonalnej praktyki 
laboratoryjnej. 
Szczegóły i dodatkowe informacje 
tel. 32 627 61 31 
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