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Mur(al)em za LCK
Odsłonięcie muralu na budynku Libiąskiego Centrum Kultury, zatytułowanego „Sadzenie drzew”,
zostało połączone z ekologicznym happeningiem.

Obraz powstał dzięki udziałowi 
w konkursie „Świat oczami młodych” 
Fundacji Banku Ochrony Środowiska. 
Zgłoszono w nim 250 prac, z których 
wybrano 6 nagrodzonych. W tym gro-
nie była libiąska propozycja „Sadzenie 
drzew”. LCK otrzymało do� nansowa-
nie w wysokości 15 tys. zł. na realizację 
muralu. Zadania podjął się współautor 
koncepcji, artysta i wykładowca Kra-

kowskiej ASP Marcin Czaja. 
Prace trwały kilka dni. Mieszkańcy mo-
gli je obserwować, bo postępy były 
doskonale widoczne. 5 października 
mural został symbolicznie odsłonięty. 
Uroczystość została połączona z eko-
logicznym happeningiem. Najpierw 
dzieci zasadziły cebulki kwiatów i inne 
rośliny. Był to element projektu "Je-
sień ekologiczna - SmoK czy SmoG" 

� nansowanego przez wydział ochrony 
środowiska Powiatu Chrzanowskiego. 
Najmłodsi wzięli też udział w prelekcji 
ekologicznej ,,W poszukiwaniu czyste-
go powietrza", warsztatach projekto-
wania ekotoreb i ekologicznych przy-
pinek oraz konkursach ekologicznych. 
Później za łopaty chwycili dorośli. Przy 
domu kutury zasadzone zostały m.in. 
wiązy i świerki. 

Sadzenie drzewSłuchaczki UTW podczas eko-akcji

Dzieci z SP nr 3 w Libiążu, klasa I C

Sadzenie cebulek kwiatowych

Dzieci z SP nr 3 w Libiążu, klasa I A

Dzieci z SP nr 3 w Libiążu, klasa I B
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Dzieci cieszą się z nowego przedszkola
Kolejny nowoczesny obiekt pojawił się na mapie gminy Libiąż. To Przedszkole Samorządowe nr 
4 im. Kubusia Puchatka, które działa w pomieszczeniach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
w Libiążu. Inwestycję zrealizowano dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Polski Ład - Program In-
westycji Strategicznych. 

- Dziękuję wszystkim, którzy wspierali tę 
inwestycję. Mam nadzieję, że to nowo-
czesne przedszkole spełni oczekiwania 
mieszkańców – mówił burmistrz Jacek 
Latko podczas uroczystego otwarcia. 
Powstało: 6 przestronnych sal zabaw, 
4 toalety dla dzieci,  szatnia, gabine-
ty, pomieszczenia administracyjne 
oraz gospodarcze. Placówka zyskała 
nowe zaplecze kuchenne oraz jadalnię. 
- Z punktu widzenia 
dostępności dla osób 
ze szczególnymi po-
trzebami nowe przed-
szkole zostało wypo-
sażone w wewnętrzną 
platformę schodową, 
dostosowaną toaletę, 
która mieści się na parterze, ty� ota-
blice, tablice informacyjne z napisami 

w języku Braille'a i pętlę indukcyjną. 
Na zewnątrz budynku zamontowa-
no podjazd. Jest też nowy plac rekre-
acyjno-edukacyjny z urządzeniami 
do zabawy, bezpieczną nawierzchnią 
i tablicami kredowymi – wyjaśnia Jo-
anna Czarnota, dyrektor Zespołu Eko-
nomiczno-Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli w Libiążu. Przedszkole 
chce się skupić m.in. na edukacji eko-

logicznej już od najmłod-
szych lat. 
- W planach są wycieczki 
do parków, lasów, ogro-
dów botanicznych  i 
gospodarstw ekologicz-
nych. Będziemy mieć 
także własny ogródek wa-

rzywny i kwiatowy, wkomponowany w 
zielony plac zabaw. Zamierzamy zało-

żyć sad, łąkę kwietną, zawiesić karm-
niki i domki dla owadów – podkreśla 
dyrektor Ewa Kowalska.
 Utworzenie ekologicznego przedszko-
la to część dużego zadania inwestycyj-
nego, które zakładało także moderni-
zację węzłów sanitarnych w tej szkole, 
w SP nr 3, PS nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi, ZSP z Oddziałami Integracyj-
nymi w Libiążu i ZS w Żarkach. Ponadto 
w PS nr 1 z OI oraz w ZSP z OI zamonto-
wane zostały platformy schodowe.
W sumie koszt całej inwestycji to po-
nad 5,7 mln zł. Gmina pozyskała na ten 
cel 4,25 mln zł. 

Podopieczni przedszkola im. Kubusia Puchatka

3,4 mln zł 
- ponad tyle kosztowała 

budowa przedszkola. 
Do� nansowanie  
z Polskiego Ładu 

wynosi ok.
2,4 mln zł.
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Oszczędności 
trzeba szukać wszędzie
Kurier Libiąski: Wiele samorządów bije 
na alarm, że nie uda im się spiąć gmin-
nych budżetów na 2023 r., a gminom 
zabraknie pieniędzy na bieżące ra-
chunki. Jak jest w Libiążu?

Burmistrz Jacek Latko: - Sytuacja jest 
bardzo trudna. Pandemia i związane 
z nią obostrzenia mocno odbiły się na na-
szych dochodach. Do tego doszły wpro-
wadzone przez rząd zmiany w systemie 
podatkowym. Państwo zapewniało nas, 
że gminne budżety nie odczują skut-
ków reformy, a utracone dochody zosta-
ną zrekompensowane. Tak się nie stało. 
W 2022 r. dochody gminy Libiąż z udziału 
w PIT będą niższe niż w ub. roku o ponad 
4,5 mln zł,  a w 2023 r. o kolejno ponad 
2 mln zł. To duże pieniądze. 

Samorządy otrzymają jednak subwen-
cję rozwojową. Gmina Libiąż pozyskała 
też spore dofinansowanie z Polskiego 
Ładu.

- Dodatkowy PIT to ponad 2,9 mln zł. 
Dużo mniej niż realny ubytek w docho-
dach gminy. Poza tym to nie są żadne 
ekstra środki. Zastąpią wcześniej pla-
nowaną na 2023 r. subwencję rozwojo-
wą. Nawet jeżeli w tym roku ostatecznie 
uda nam się spiąć budżet na 2023 r., to 
w przyszłym będziemy mieć jeszcze więk-
szy problem. Co do pieniędzy z Polskiego 
Ładu, to rzeczywiście gminie udało się 
pozyskać spore dofinansowanie na waż-
ne dla mieszkańców inwestycje, ale to 
pieniądze na inwestycje, a nam brakuje na 
wydatki bieżące. Co z tego, że wybuduje-
my basen, kolejny plac zabaw, boisko czy 
zmodernizujemy świetlicę, jak nie będzie 
nas stać na utrzymanie tych obiektów?

Co obecna sytuacja oznacza dla miesz-
kańców?

- Jesteśmy zmuszeni szukać oszczędno-
ści i podejmować niepopularne decyzje, 
które nie spodobają się wielu osobom. 

Liczę na ich zrozumienie, ponieważ Sa-
morząd Libiąża nie miał wpływu na sy-
tuację, w jakiej się znalazł. Oczekuję też 
wsparcia radnych. Tylko działając razem, 
ponad podziałami, pokonamy te trudno-
ści. Oszczędności zaczęliśmy od urzędu 
i jednostek organizacyjnych. W ramach tzw. 
Tarczy Solidarnościowej, przygotowywanej 
przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 
samorządy zostały zobowiązane do zmniej-
szenia zużycia energii o 10 proc.  Tak jak po-
zostałe gminy w powiecie chrzanowskim, 
i wiele innych samorządów, będziemy 
wyłączać uliczne oświetlenie w nocy, od 
godz. 24.00 do 4.00. Musieliśmy także 
wprowadzić ograniczenia w funkcjono-
waniu saunarium w Parku Wodnym Li-
biąż. Jest czynne w dni robocze od 7.00 
do 10.00 oraz od 14.00 do 21.45. W week-
endy i święta bez zmian. Ograniczymy 
do minimum świąteczne oświetlenie. Ko-
nieczne jest zmniejszenie dotacji dla klu-
bów i stowarzyszeń. „Balon” nad boiskiem 
na Flagówce i hala w Żarkach nie będą 
ogrzewane. Musieliśmy unieważnić prze-
targ na gaz, ponieważ oferta zakładała 430 
proc. podwyżki. 

A co z inwestycjami?

- Nie są zagrożone, chociaż zobaczymy, 
co wyjdzie po przetargach na przebudo-
wę 14 dróg gminnych oraz modernizację 
świetlic w Kosówkach i Gromcu. 

Gmina, tak jak mieszkańcy, odczuwa 
także skutki wysokiej inflacji i wzrostu 
stóp procentowych?

- Odczuwamy to tak samo bo-
leśnie. Na budowę krytej pły-
walni gmina zaciągnęła kredyt. 
Z powodu wzrostu stóp procentowych 
koszty jego obsługi drastycznie wzrosły. 
Tak jak mieszkańcy, którzy mają kredyt 
na dom czy mieszkanie, tak i gmina płaci 
większe raty. Sytuacja finansowa napraw-
dę jest trudna.

Jeszcze nigdy kon-
struowanie budżetu 
gminy Libiąż na ko-
lejny rok nie było tak 
trudne. W wyniku 
zmian wprowadzo-
nych przez rząd, do-
chody z podatków PIT 
i CIT są coraz mniejsze, 
a przekazywane przez 
państwo subwencje 
(wyrównawcza czy 
rozwojowa) o wiele 
za małe. Nic dziwne-
go, że - przy drastycz-
nej podwyżce cen prą-
du, paliwa, gazu i wę-
gla, a także wzrostach 
stóp procentowych 
- Libiążowi trudno bę-
dzie spiąć budżet na 
2023 rok. W podobnej 
sytuacji jest większość 
gmin w Polsce. Co to 
oznacza dla miesz-
kańców? Burmistrz Li-
biąża Jacek Latko wy-
jaśnia to w rozmowie 
z Kurierem Libiąskim. 

Burmistrz Libiąża Jacek Latko
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Niecodzienny gość
Wiceminister Sportu i Turystyki Jacek 

Osuch odwiedził Libiąż, by zobaczyć 

jak funkcjonuje nowy Park Wodny 

Libiąż, inwestycja zrealizowana ze 

wsparciem Rządowego Funduszu Pol-

ski Ład. Wiceminister pozytywnie oce-

nił funkcjonalność obiektu i sposób 

zarządzania. 

Placówka już czynna 
Zlikwidowana w lipcu placówka pocz-

towa w budynku Miejskiego Centrum 

Medycznego przy ul. 9 Maja w Libiążu 

znów działa. Poczcie udało się znaleźć 

osobę zainteresowaną prowadzeniem 

agencji. Jest ona czynna pon.-pt. w 

godz. 8.00 – 15.00, sob. 8.30 – 11.30. 

Aktywna tablica 
70 tys. zł dotacji celowej otrzyma gmi-

na Libiąż na zakup sprzętu, pomocy 

dydaktycznych lub narzędzi do tera-

pii, w ramach rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-

-komunikacyjnych na lata 2020- 2024   

„Aktywna tablica”. W tym roku do� -

nansowanie tra�  do: SP nr 4 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami 

Integracyjnymi w Libiążu i SP w Żar-

kach w Zespole Szkół w Żarkach. Obie 

szkoły otrzymają po 35 tys. zł. Całkowi-

ty koszt zadania to 87,5 tys. zł. 20 proc. 

stanowi wkład własny gminy.

Na wypadek zagrożenia 

W gminie wyznaczonych zostało 14 

punktów wydawania preparatów sta-

bilnego jodu. Zostaną uruchomione 

w przypadku zagrożenia radiacyjne-

go. To standardowa procedura. Ma 

związek z doniesieniami o działaniach 

zbrojnych w rejonie Zaporoskiej Elek-

trowni Atomowej w Ukrainie. Na tę 

chwilę nie ma zagrożenia, a specjaliści 

odradzają pro� laktyczne przyjmowa-

nie preparatu. 

Punkty wydawania jodku potasu:
Libiąż:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 

w Libiążu (ul. Szkolna 1), Szkoła Podsta-

wowa nr 2 w Libiążu (Pl. Zwycięstwa 2), 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu (ul. 

Św. Barbary 5),  Zespół Szkolno-Przed-

szkolny z Oddziałami Integracyjnymi 

w Libiążu (ul. Paderewskiego 2), Ze-

spół Szkół Katolickiego Stowarzyszenia 

Wychowawców w Libiążu (ul. Heleny 

Kmieć 2), Zespół Szkół w Libiążu (ul. 

Górnicza 3), Świetlica w Kosówkach 

(ul. Wilcza 13), Biblioteka w Libiążu (ul. 

Górnicza 11), Ochotnicza Straż Pożarna 

Moczydło w Libiążu (ul. Generała An-

dersa 9), Przedszkole nr 4 w Libiążu (ul. 

Melchiora Wańkowicza 1a).

Gromiec: Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny w Gromcu (ul. Husarska 2), Świetlica 

w Gromcu (ul. Traugutta 1).

Żarki: Zespół Szkół w Żarkach (ul. 

Astronautów 3), Dom Kultury w Żar-

kach (ul. Klubowa 6).

Żródło: UM w Libiążu

W skrócie
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Transformacja to szansa
Odejście od węgla i inwestowanie w odnawialne źródła energii równa się lepsze życie i czyste powietrze. 
Do takich wniosków doszli uczestnicy debaty energetycznej, którą w Libiążu zorganizowało Stowarzy-
szenie BoMiasto i Forum Energii.

Spotkanie zdominowała rozmowa 
o ogrzewaniu domów, mieszkań i in-
stytucji publicznych podczas najbliż-
szej zimy. Wiele osób zastanawia się, jak 
to możliwe, że Libiąż „siedzi” na węglu, 
a mimo to mieszkańcy mają problem 
z jego zakupem.
Burmistrz Libiąża Jacek Latko podkre-

ślał, że gdyby wsparcie odnawialnych 
źródeł energii było w naszym kraju 
większe, dziś nie mielibyśmy tylu obaw 
związanych z wojną energetyczną.
Prelegenci sporo uwagi poświęcili tak-
że czekającej gminę Libiąż transforma-
cji energetycznej. Do 2049 r. kopalnia 

Janina ma zostać zamknięta. Wielu 
mieszkańcom górniczego miasteczka 
trudno to sobie wyobrazić. - Komu-
nikacja w sprawie zamykania kopalń 
musi być szczera i bezpośrednia. Nie 
można chować głowy w piasek. Trzeba 
uczciwie powiedzieć górnikom, że dla 
kopalni nie ma przyszłości. Im szybciej 
przygotuje się ich na trudną prawdę, 
tym skutki będą łatwiejsze do przyjęcia 
– podkreślał Patryk Białas, konsultant 
programu LeadAir, prezes stowarzy-
szenia BoMiasto
- Kluczowa będzie zmiana mentalno-
ści. Musimy przekonać mieszkańców 
do tego, ze transformacja jest szansą, 
a nie zagrożeniem – zauważył bur-
mistrz Libiąża.

Uczestnicy debaty w kawiarni Nisza w LCK

Nowe wiaty na przystankach
Będzie ładniej, ale przede wszystkim wygodniej i bezpieczniej. 

W przyszłym roku w gminie Libiąż, 
podobnie jak w dwóch pozostałych 
gminach tworzących Związek Komu-
nalny „Komunikacja Międzygminna” 
w Chrzanowie, zamontowane zostaną 
nowe wiaty przystankowe i elektronicz-
nie tablice z rozkładami jazdy. Wykona-
ne zostaną także instalacje elektryczne 
do zasilania wiat.
Przedstawiciele ZKKM  podpisali umowy 
z wykonawcami prac.
- Dla związku to inwestycja na niespo-
tykaną dotąd skalę. Jest też bardzo 
ważna dla pasażerów – mówi Marek 
Dyszy, przewodniczący zarządu ZKKM.
Koszt inwestycji to ponad 4,7 mln zł. 
ZKKM pozyskał na ten cel 3 982 832 
zł do� nansowania z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych (I edycja).

NOWE WIATY
• przystanek Libiąż Kopalnia Janina (kierunek Chrzanów) - wiata 4-przęsłowa
• przystanek Libiąż Pawilon (kierunek Chrzanów) - wiata 3-przęsłowa
• przystanek Libiąż 11 Listopada (kierunek Libiąż Urząd Miejski) - wiata 2-przęsłowa
• przystanek Libiąż Spokojna (kierunek Libiąż Kościół) - wiata 2-przęsłowa
• przystanek Libiąż Kosówki Paprocia (kierunek Chełmek) - wiata 2-przęsłowa
• przystanek Libiąż Budzowy Skrzyżowanie (kierunek Chrzanów) - wiata 2-przęsłowa
• przystanek Libiąż Moczydło (kierunek Kraków) - wiata 2-przęsłowa
• przystanek Libiąż Moczydło II (kierunek Żarki) - wiata 2-przęsłowa
• przystanek Gromiec Biblioteka (kierunek Oświęcim) - wiata 2-przęsłowa
• przystanek Gromiec Biblioteka (kierunek Libiąż) - wiata 2-przęsłowa
• przystanek Żarki (kierunek Libiąż) - wiata 2-przęsłowa
• przystanek Żarki Astronautów (kierunek Libiąż) - wiata 2-przęsłowa,
• przystanek Żarki Bębenki (kierunek Mętków) - wiata 2-przęsłowa

TABLICE ELEKTRONICZNE 
• Libiąż Dworzec Autobusowy
• Libiąż Flagówka (kierunek Chrzanów)
• Libiąż Pawilon (kierunek Chrzanów)
• Libiąż Pawilon (kierunek Libiąż Cmentarz)
• Żarki (kierunek Chrzanów)
• Libiąż Kościół (kierunek Chrzanów)
• Libiąż Kościół (kierunek Libiąż Cmentarz)
• Libiąż Urząd Miejski (kierunek Libiąż Cmentarz)
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Libiąż zostanie bez komisariatu?
Wieczorami strach będzie wyjść z domu –  tak komentują mieszkańcy informację o zmianach w funk-
cjonowaniu libiąskiego komisariatu. W Libiążu ma pozostać jedynie część policjantów, ale będą pełnić 
służbę tylko do godz. 22.00. Samorząd Libiąża protestuje przeciwko tym ograniczeniom. 

Od kilku miesięcy burmistrz Libiąża Ja-
cek Latko interweniuje u Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w Krakowie 
i Komendanta Powiatowego Policji 
w Chrzanowie, by komisariat działał 
w obecnym miejscu, na niezmienio-
nych zasadach, do czasu wybudowania 
nowej siedziby. Już w 2018 r. libiąska 
Rada Miejska podjęła uchwałę w spra-
wie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 
trzech działek przy ul. 11 Listopada pod 
budowę nowego komisariatu. 
- Deklarowaliśmy także wsparcie przy 
przeprowadzeniu doraźnego remontu 
w obecnej siedzibie i proponowaliśmy 
tymczasowe lokalizacje, do których 
funkcjonariusze mogliby się przenieść 

na czas budowy nowego komisariatu – 
mówi burmistrz Jacek Latko.
Policja nie zdecydowała się na żadne 
z tych rozwiązań. 30 września burmistrz 
otrzymał za to nieo� cjalne informacje, 
że jeszcze w październiku działalność 
komisariatu w Libiążu zostanie mocno 
ograniczona. Większość funkcjonariu-
szy zostanie przeniesiona do Chrza-
nowa.  Libiąski samorząd, podobnie 
jak wielu mieszkańców, uważa, że ta 
zmiana wpłynie na obniżenie poziomu 
bezpieczeństwa, wydłuży czas przepro-
wadzenia interwencji i oczekiwania na 
przyjazd policji. Może także prowadzić 
do wzrostu przestępczości w mieście 
i w sołectwach. 

- Poprosiłem o interwencję posła 
Krzysztofa Kozika, który od począt-
ku wspiera działania gminy przeciw-
ko likwidacji komisariatu. Napisałem 
też do szefa chrzanowskiej policji, 
prosząc o informację, jakie będą dal-
sze losy jednostki i wyjaśnienie dla-
czego o tak ważnych zmianach nie 
zostałem powiadomiony o� cjalnie, 
z wyprzedzeniem – tłumaczy burmistrz.
Przeciwna likwidacji jest Rada Miejska 
w Libiążu i władze powiatu chrzanow-
skiego. 
Niestety, takie decyzje zapadają na 
szczeblu administracji rządowej. Samo-
rząd nie ma na to wpływu. 

Komentuje asp. Iwona 
Szelichiewicz, rzecznik 
prasowy chrzanow-
skiej policji: 
Realizujemy przenie-

sienie policjantów z Komisariatu Po-
licji w Libiążu przy ul. 1 Maja. Część 
od 17 października br. będzie peł-
niła służbę w drugim budynku przy 
ul. Piłsudskiego 10 w Libiążu. Zaple-
cze logistyczne policjantów komórki 
patrolowo-interwencyjnej oraz rewi-
ru dzielnicowych zostanie ulokowane 

w siedzibie Komendy Powiatowej 
Policji w Chrzanowie. Mieszkańców 
gminy Libiąż prosimy, by wszelkie 
sprawy związane z ewentualnymi 
zgłoszeniami załatwiali w siedzibie KP 
w Libiążu  na ul. Piłsudskiego 10. Od 
17 października policjanci będą peł-
nić służbę w godz. 6.00 – 14.00; 14.00 
– 22.00. Po godz. 22. 00 do dyspozycji 
mieszkańców będzie wideotelefon. 
Będzie można połączyć się bezpo-
średnio z dyżurnym KP w Libiążu. 
W przypadku pilnego kontak-

tu z Policją należy wybrać nu-

mer alarmowy 112. Kontakt te-

lefoniczny z Komisariatem Policji 

w Libiążu pozostaje bez zmian po-

dobnie jak kontakt z dzielnicowymi. 

Procedura dot. przekazania działki 

pod budowę nowej siedziby policji 

w Libiążu jest na etapie końcowym. 

W najbliższym czasie dojdzie do prze-

jęcia działki w dyspozycję Komendy 

Głównej Policji.

Uczą się pływać
Dwa projekty nauki pływania realizuje gmina Libiąż dzięki dofi nansowaniu pozyskanemu z Woje-
wództwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W projekcie „Już pływam” biorą udział 
uczniowie klas trzecich SP nr 2 w Libią-
żu i SP w Żarkach. To 30 uczniów, którzy 
do tej pory nie potra� li pływać. Przej-
dą kurs nauki pływania obejmujący 20 
godzin lekcyjnych w Parku Wodnym 
Libiąż. Na realizację zajęć gmina Libiąż 
otrzymała 8 tys. zł dotacji celowej ze 
środków Województwa Małopolskie-
go. 10,8 tys. zł stanowi wkład własny 
gminy. Trwa także realizacja drugiego 

projektu wspierającego umiejętności 
pływackie pod hasłem „Umiem pły-
wać”. W zajęciach bierze udział 179 
uczniów z klas trzecich wszystkich szkół 
podstawowych w gminie. Oni także 
ukończą kurs obejmujący 20 godzin 
lekcyjnych nauki pływania. Projekt, na 
który Libiąż otrzymał 15 tys. zł z Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, kosz-
tuje łącznie ponad 64,5 tys. zł. Pozosta-

ła kwota pochodzi z budżetu gminy. 
Celem programu jest upowszechnia-
nie aktywności � zycznej wśród dzieci 
i młodzieży, pro� laktyka wad postawy, 
a także wyrównywanie szans w do-
stępie do infrastruktury sportowej dla 
dzieci z sołectw. Uczniowie zdobywają 
podstawowe umiejętności pływackie 
i uczą się tego, jak bezpiecznie korzy-
stać z akwenów wodnych. Ta wiedza na 
pewno przyda im się na co dzień. 
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Znów pobiegli z uśmiechem
Kolejna edycja Libiąskiego Biegu z Uśmiechem przyciągnęła blisko 100 
biegaczy. Padło wiele rekordów!

Start Libiąskiego Biegu z Uśmiechem 2022

Zawodnicy rywalizowali na znanej, bo ta-
kiej samej jak w poprzednim roku, trasie. 
Do wyboru były dystanse 5 i 10 km. Start 
poprzedziła rozgrzewka, a także Dziecięcy 
Bieg z Uśmiechem. Najmłodszym kibico-
wały całe rodziny, a każdy młody biegacz 
otrzymał pamiątkowy medal. 
O wysokim poziomie imprezy świadczy 
fakt, że padło wiele rekordów. Popra-

wione zostały czasy w kategoriach m.in. 
5 km i 10 km kobiet i mężczyzn open. 
Na mecie na biegaczy czekali dopingujący 
kibice, a także medale. Najlepsi otrzymali 
również statuetki i nagrody � nansowe. 
Dzięki pomocy sponsorów wśród wszyst-
kich zapisanych rozlosowano blisko 100 
upominków. 

Wyniki: 
5 km Open Mężczyzn 
1. Piotr Lupa
2. Rafał Zelech
3. Bartosz Zając

5 km Open Kobiet
1. Valentyna Veretska 
2. Paulina Gaj
3. Daria Michałek

10 km Open Mężczyzn 
1. Jakub Woźniak
2. Abderrahim Elasri
3. Daniel Dulski

10 km Open Kobiet
1. Anna Skalska
2. Marcelina Kocój
3. Magdalena Siuda

5 km Open Mężczyzn 
Gmina Libiąż
1. Michał Krajewski
2. Wojciech Łoziński
3. Marcin Bebak

5 km Open Kobiet  Gmina 
Libiąż
1. Daria Michałek
2. Barbara Kusio
3. Kasia Kumor

10 km Open Mężczyzn 
Gmina Libiąż
1. Marcin Pawela
2. Tomasz Rusnarczyk
3. Łukasz Baran

10 km Open Kobiet Gmi-
na Libiąż
1. Magdalena Siuda
2. Justyna Bigaj
3. Renata Kumor

Run To The Hills - Grupa Biegowa, Ochotnicza Straż Pożarna w Libiążu, OSP 

KSRG Moczydło, OSP Gromiec, OSP Żarki, Komenda Powiatowa Policji 

w Chrzanowie, Hufi ec ZHP Chrzanów im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego, 

Instytut Zdrowia i Urody Yasumi Oświęcim, Joanna Tambor Trener Person-

alny bodylove, W Zakresie Ruchu - Studio Treningu Personalnego, Centrum 

Dietetyczne NaturHouse Chrzanów, Salon Łazienek Kosbrat, autobike.com.

pl, Dariusz Waligóra Firma „Walek” - Żarki, Barbara Kołacz-Schule Ochro-

na Danych Osobowych z Tenczynka, Piotr Podsada „Euro-Bud” z Libiąża, 

Interfi t Club Chrzanów, Intermarche Libiąż, Maciej Rodziński - Grupa Pro-

ducentów owoców La-sad Sp z oo, Magma Trzebinia, Winnica Libiąż, Dru-

karnia Wielkoformatowa „A3”, INVEKO S.C, Wodociągi Chrzanowskie, 

AW Bączek - Syropy zdrowe z natury, F.H. "Rafi " Rafał Wikar. 

Dziękujemy za pomoc i wsparcie przy organizacji biegu: 
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Dzień otwarty w Libiąskim Centrum Kultury

100 
osób było za-
a n g a ż o w a -
nych w organi-
zację imprezy.
Byli to pra-
cownicy LCK, 
c z ł o n k o w i e 
libiąskiej gru-
py biegowej 
Run to the 
Hills, Straża-
cy z OSP Mo-
czydło, Libiąż 
i Żarki, Harce-
rze i Policjanci.

Bieg z Uśmiechem dla dzieci, tańce z Tygryskiem, występy na mini-scenie, możliwość poznania bo-
gatej oferty zajęć i sekcji oraz zajeć i rozmowy z instruktorami - to był wyjatkowy dzień. 

Radość na mecie

Każdy na mecie otrzymał medal Zwycięzcy w kat. 10 km Open Mężczyzn Gmina Libiąż

Doping na trasie

Tygrys odwiedził dzieci i rozdawał im słodkości

Uczestnicy Dziecięcego Biegu z UśmiechemUczestnicy Dnia otwartego zainteresowani ofertą LCK

Start Dziecięcego Biegu z Uśmiechem
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,,Uśpiona'' – Alicja Sinicka 
Główna bohaterka Weronika jest młodą osobą, pracuje 
w domu udzielając korepetycji z języka angielskiego. Cierpi 
na narkolepsję czyli zdarzają się jej nagłe napady snu, ha-
lucynacje i paraliże. Aby normalnie funkcjonować, każdego 
dnia musi zrobić sobie dwie drzemki. Nie ma pojęcia, że 
ktoś ma na jej punkcie obsesję. Kiedy ona śpi, wchodzi do 
jej domu, dotyka pościeli, kładzie się obok niej na łóżku. 
Pewnego razu po przebudzeniu Weronika znajduje w salo-
nie martwą kobietę... Nie wie co się wydarzyło. Senne mary 
mieszają się z rzeczywistością. Rozpoczyna się śledztwo. 
Bohaterka zaczyna obawiać się o swoje bezpieczeństwo, 
a nagłe sploty wydarzeń potęgują w niej strach. Na począt-
ku wydaje nam się, że wiemy, kto jest prześladowcą, ale po 
przeczytaniu kolejnych rozdziałów, nasze podejrzenia pada-
ją na kogoś innego i jeszcze na kogoś innego… Książka trzy-
ma w napięciu do samego końca, a zakończenie na pewno 
wszystkich zaskoczy.

Polecam – Edyta Horawa.

Książka dostępna w Bibliotece Głównej oraz 
Filii nr 1 w Żarkach i Filii nr 2 w Libiążu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu zaprasza na cykl spo-
tkań sensoryczno-czytelniczych dla dzieci w wieku od 2 do 
5 lat. Złożą się one z luźnych czytanek, biblioterapii, pokazy-
wanek, a ich podsumowaniem będą doznania sensoryczne 
nawiązujące do tematyki poruszanej w bajkach. Warsztaty są 
częścią projektu “Biblioteka - no raczej!” do� nansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury. 
Cykl rozpoczął się we wrześniu, a do końca roku odbędzie się 
jeszcze 5 spotkań:
„Zapachownia” (12 października) 
– poznawanie dzięki zmysłowi węchu na podstawie książki
 „Bardzo głodna gąsienica”.
„Podróż na księżyc” (26 października) 
– piasek galaktyczny - „Kicia kocia w kosmosie”.
„A gdyby dziś spadł śnieg?” (9 listopada) 
- ciepły śnieg  – książka „Kicia Kocia i zima”.
„A kuku, co jest w środku?” (30 listopada) 
- woreczki i niespodzianki – książka „Maks i niespodzianki”. 
„Rączki robią klap klap, nóżki robią tup tup” 
– muzyka dobra na wszystko ( 7 grudnia) - książka „Basia i ta-
niec”.

Warsztaty sensoryczne to spotkania dla najmłodszych i ich 
rodziców czy opiekunów, oswajające dzieci z biblioteką, ma-
jące na celu rozbudzanie od najmłodszych lat potrzeb aktyw-
ności społecznej związanej z czytelnictwem.

WARTO PRZECZYTAĆ
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W środę 16 listopada o godzinie 16.00 libiąska książnica 
zaprasza dzieci na warsztaty detektywistyczne, które prze-
prowadzi Uniwersytet Rozwoju z Chorzowa, w ramach pro-
jektu “Biblioteka - no raczej!” do� nansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. Będzie to niepowtarzalna 
okazja do wyprawy w świat zagadek i łamigłówek! Dzieci 
nauczą się detektywistycznych trików i łamania szyfrów, 
odczytywania odcisków palców i wykrywania trucizn. Będą 
także kolorowe eksplozje, triki na odwracanie uwagi i dak-
tyloskopia. 

Sensoryka w bibliotece

Wrzesień to miesiąc, w którym od kilku lat odby-
wa się Jesienny Piknik z Książką. W tym roku w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Libiążu był zorganizowany w ramach 
projektu “Biblioteka - no raczej!” do� nansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. 
Atrakcji było wiele, ale największą z nich okazał się magiczny 
występ Animacje i Magia Pana Humorka, który zaczarował 
dzieci i dorosłych. Rozstrzygnięto także wakacyjny konkurs 
czytelniczy „Książka - mój wakacyjny przyjaciel”, a także kon-
kurs na najciekawsze przebranie bajkowe. Nie zabrakło takich 
atrakcji jak: malowanie twarzy, tatuaże, zagadki z nagrodami, 
gry rodzinne oraz zabawy. Na dorosłych czekała krzyżówka 
i wykreślanka z upominkami oraz kiermasz książek przeczyta-
nych. Można było wziąć udział w warsztatach szydełkowania 
i wykonać zakładkę do książki. Wydarzenie osłodził  poczę-
stunek ufundowany przez Firmę Handlową „Ra� ”, za który ser-
decznie dziękujemy.

V Jesienny Piknik z książką

Zostań detektywem w bibliotece!
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Zajęcia młodych piłkarzy na odnowionej murawie

Murawa jak nowa
Naprawa była konieczna z po-
wodu szkód górniczych. Prace 
objęły m.in. głębokie spulchnia-
nie nawierzchni, napowietrzanie 
(aerację), zasiew perforacyjny 
trawy, piaskowanie, włókowanie 
i szczotkowanie boiska oraz na-
worzenie startowe. Na zlecenie Li-
biąskiego Centrum Kultury wyko-
nała je � rma Murawa-Sport Jacek 
Kulpeksza z Wrocławia. 
Z odnowionej murawy piłka-
rze mogą korzystać od kilku ty-
godni. Najpierw przetestowali 
ją zawodnicy LSK Żarki, którzy 
zmierzyli się z reprezentanta-
mi zespołu Skawa Wadowice, 
a później młodzi miłośnicy pił-
ki nożnej, którzy uczestniczyli 
w festynie rodzinnym „Pożegna-
nie Lata” w Żarkach. 

Blisko 43 tysiące złotych kosztowała renowacja na boisku sportowym w Żarkach.

Filip wrócił ze złotem
Filip „Chlebuś” Bochenek, zawodnik Akademii Bokserskiej Libiąż, 
zdobył tytuł Mistrza Polski Młodzików w kategorii 40 kg.

Mistrzostwa odbywały się na przeło-
mie września i października w Bytowie. 
W � nałowej walce Filip skrzyżował ręka-
wice z Szymonem Graszynem z Hetmana 
Zamość. Jednogłośnie wygrał na punkty. 
- Filip pokonał swojego rywala po raz 
drugi, wiedzieliśmy jak ułożyć taktykę 
pod walkę. Nasz zawodnik zrealizował 
ją doskonale od A do Z i tym samym zo-

stał trzecim Mistrzem Polski z Akademii 
– skomentował na Facebooku trener za-
wodnika Łukasz Krzykała. 
Sukcesu zawodnikowi, trenerowi oraz 
Arielowi Środzie - prezesowi Akademii 
Bokserskiej pogratulowali: burmistrz Ja-
cek Latko oraz zastępca burmistrza Hu-
bert Szumniak. 

Filip Bochenek przyjmuje gratulacje od burmistrza Jacka Latki

Kolejne 
zwycięstwo

Jan Mąsior z Libiąża za-
notował świetny występ 
podczas Mistrzostw Pol-
ski w Karate.
Mistrzostwa Polski Open Kara-
te Kyokushin były rozgrywane 
w podwarszawskiej Zielonce. 
Libiążanin sensei Jan Mąsior 
startował w kategorii kumite 
Masters - 85 kg. Swój występ 
zakończył na najwyższym stop-
niu podium i został nowym Mi-
strzem Polski. 
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Brakuje nam jej uśmiechu...
14 września zmarła Dorota Dereszowska. Była wieloletnim pracow-
nikiem Libiąskiego Centrum Kultury. Dorotę wspomina Małgorzata 
Hołownia, instruktorka LCK. 

- Dorotka była zawsze uśmiechnięta, 
koleżeńska i chętna do pomocy. Wspól-
nie robiłyśmy kurs pedagogiczny w ku-
ratorium. Prowadziłyśmy razem zajęcia 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiele 
uczyłyśmy się od siebie, ona była świetna 
w robótkach ręcznych, dużo lepsza 
ode mnie. Nigdy nikomu nie odmówiła 

wsparcia, zawsze do ludzi wychodziła 
z uśmiechem. Gdy było trzeba, można 
było się jej wyżalić, wysłuchała, poradziła.  
Zawsze skromna, nie lubiła błysku � eszy.
Serdecznie relacje miałyśmy nie tylko na 
stopie zawodowej, poza pracą też się spo-
tykałyśmy się np. na ogniskach. Brakuje 
mi jej, tęsknię też za jej uśmiechem.

Działo się w Niszy!
Ostatnie tygodnie w kawiarni LCK obfi -
towały w artystyczne spotkania. 

Lipcowa odsłona "Odkurzania poezji" upłynęła 
pod znakiem ekologii. Oprócz literatury, uwagę 
uczestników zwróciła rzeźba Mariana – bohate-
ra książki Bogusławy Chwierut „Zielony Szlak”, 
wykonana przez Barbarę Korczyk. 
Wrześniowe spotkanie z poetką Barba-
rą Gruszką-Zych było zatytułowane „Cukie-
reczek”.   Autorka zaprezentowała   swo-
je wiersze, m.in. utwory pochodzące z 
wydanego w 2020 r. tomiku "Mój cukiereczek".

Spotkanie z Barbarą Gruszką-Zych poprowadziła Bogusława Chwierut

Śp. Dorota Dereszowska
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