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Zakończyła się jedna z największych tegorocznych inwestycji – 
przebudowa ul. 11 Listopada. Na zadanie przeznaczono prawie 1,5 mln 
zł. Inwestycja była realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Nasza gmina 
na to przedsięwzięcie otrzymała dotacje w wysokości 50 proc. 

Obwodnica z wysokiej perspektywy
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Maciej Kozicki: - Pierwszy 
dzwonek w szkołach już bli-
sko. Wszystko przygotowane 
na powrót uczniów?
Hubert Szumniak: - Trwają 
jeszcze ostatnie prace, ale na 
rozpoczęcie roku wszystko bę-
dzie gotowe. 
Największym realizowanym 
aktualnie, a zaplanowanym 
na ten i przyszły rok, zada-
niem jest nowopowstające 
integracyjne przedszkole w 
„czwórce”. 
- Tak, to zadanie realizowane 
w ramach projektu rewitali-
zacji, współfinansowanego ze 
środków unijnych. Prace są na 
ukończeniu. Czekają nas jesz-
cze procedury, związane m.in. z 
odbiorem obiektu, uzyskaniem 
pozwoleń. Nowa placówka od 

przyszłego roku zdecydowanie 
poprawi standard usług przed-
szkolnych o charakterze inte-
gracyjnym. Zaznaczam jednak, 
że nie chodzi tu o brak miejsc 
dla dzieci w przedszkolach. Te 
mamy zagwarantowane już od 
zeszłego roku w dotychcza-
sowej strukturze przedszkoli. 
Nowe przedszkole na Flagów-
ce zapewni dostępność, rozwi-
niętą bazę oświatową i bardzo 
atrakcyjny program opieki oraz 
wychowania dla najmłodszych. 
Przy Zespole Szkół w Żar-
kach niedługo stanie 
hala łukowa. Nie ma 
w okolicy drugiego 
takiego obiektu. Poza 
naszą gminą nie znaj-
dziemy też hali pneu-
matycznej, takiej jak 

ta działająca przy „czwórce”. 
- Zgadza się, jesteśmy otwarci 
na wszelkie innowacyjne roz-
wiązania. Trzeba szukać pomy-
słów, które korzystnie wpły-
wają na uczniów i nauczycieli, 
poprawiają jakość i atrakcyj-
ność zajęć, budzą sportowego 
ducha. Jeśli  hala się sprawdzi, 
planujemy postawić w przy-
szłości kolejne przy szkołach 
nr 1 i nr 3. 
Kiedy obiekt będzie gotowy? 
- Inwestycja jest bardziej skom-
plikowana i wymagająca niż 

przy hali pneumatycznej, ale 
zakończenie prac i odbiory pla-
nujemy w październiku. Hala 
będzie całoroczna i ogrzewana, 
aby temperatura gwarantowała 
odpowiednie warunki do ćwi-
czeń. 
 
 

Większość z libiąskich pla- 
cówek oświatowych w ostat-
nich latach przeszło remonty 
i przebudowy. Kolejne mo-
dernizacje są jednak wciąż 
potrzebne, aby dzieci uczy-
ły się w komfortowych i 
bezpiecznych warunkach. 
Największym przedsięwzię-
ciem jest adaptacja skrzydła 
budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 4 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Libiążu 
na potrzeby przedszkola 
z oddziałami integra- 
cyjnymi. Wartość ro-
bót to blisko 1,3 mln zł. 
Dużym zadaniem jest 
wykonanie hali łukowej 
nad boiskiem wielo-
funkcyjnym przy Zespo-

le Szkół w Żarkach za kwo-
tę 570  tys. zł. Prawdziwą 
przemianę przechodzi oto-
czenie Szkoły Podstawowej 
nr 3. Modernizacja wejścia 
głównego i terenu wokół 
placówki ma kosztować 267 
tys. zł. To tylko największe 
spośród realizowanych prac. 
Które, w różnym zakresie, 
były prowadzone w więk-
szości libiąskich szkół.   

REKLAMA

Drodzy Czytelnicy, 

przed  Wami sierpniowy numer 
Kuriera Libiąskiego. Wakacje 
już prawie za nami, ale przez 
ostatnie tygodnie w naszej 
gminie wiele się działo. To był 

intensywny czas m.in. na libią-
skich drogach, placach zabaw 
i w szkołach – dowiecie się o 
tym z rozmów z burmistrzem i 
jego zastępcą. W gminie trwa 
program rewitalizacji – w tym 
miesiącu pokazujemy jak zmie-

nia się otoczenie budynku re-
mizy w Moczydle. Gościliśmy 
na jubileuszu 70-lecia Koła 
Gospodyń Wiejskich w Żar-
kach, opisujemy ekstraklasowy 
debiut wychowanka Szkoły 
Piłkarskiej „Górnik” Libiąż Pa-

tryka Plewki w barwach Wisły 
Kraków i zachęcamy do udzia-
łu w konkursie na sobowtóra 
Józefa Piłsudskiego. Jest też 
miejsce na stałe rubryki. 

Miłej lektury. 

Inwestycje oświatowe

Lipiec i sierpień w libiąskich szkołach były czasem wy-
tężonej pracy. Prace inwestycyjne kosztowały ponad 2 
miliony złotych. 

O tym jak na rozpoczęcie roku szkolnego przygotowane zostały szkoły z zastępcą burmistrza 
Hubertem Szumniakiem rozmawia Maciej Kozicki. 

Wkrótce pierwszy dzwonek
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Są nie tylko artystyczną wizytówką naszej gminy, ale również znakomitymi strażniczkami tradycji i obyczajów. 

70 lat KGW w Żarkach

Oficjalne obchody 70-lecia dzia-
łalności odbyły się 15 sierpnia 
2018 r. przy Domu Kultury w 
Żarkach, a uroczyście zainaugu-
rowane zostały mszą świętą w 
miejscowym kościele. Z życze-
niami dla jubilatek pospieszyli 
Burmistrz Libiąża Jacek Latko, 
żareccy radni Libiąskiej Rady 
Miejskiej i Powiatu Chrzanow-
skiego, przedstawiciele organi-
zacji społecznych z Żarek oraz 
firm i instytucji wspierających 
działalność KGW. Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Żarkach z rąk 
radnej sejmiku województwa 
Marii Siudy otrzymało medal 
Polonia Minor w uznaniu za-
sług za kultywowanie tradycji 
i budowanie potencjału Mało-
polski. Dla jubilatek wystapiły 
zespoły śpiewacze „Libiążan-
ki”, „Gromcaneczki” i żareckie 
„Wrzos” i „Zorza”. Specjalne 
życzenia złożył organizacji 
nawet popularny piosenkarz 
Michał Wiśniewski. Specjalne 
nagranie przywiózł do Żarek 
Maciej Dwornik. 
- Dziękujemy wszystkim za 
współpracę i wspieranie naszej 
działalności, szczególnie samo-
rządowi Libiąża na czele z Bur-
mistrzem Jackiem Latko oraz 
Libiąskiemu Centrum Kultury, 
które zawsze służy nam swoją 
pomocą – kierowała wyrazy 
wdzięczności przewodnicząca 
Stanisława Norys. 
Oficjalnie Koło Gospodyń 
Wiejskich w Żarkach rozpoczę-
ło działalność w 1948 r. KGW 
liczy aktualnie 64 członkinie, z 
czego 49 z nich czynnie działa 
w organizacji. Wśród nich jest 
jedyna żyjąca założycielka – 90 
- letnia dziś Longina Bogacz. 

- To były trudne czasy, ale uda-
ło nam się godzić działalność 
w Kole Gospodyń Wiejskich z 
pracą na roli i prowadzeniem 
domostw. W kobiecym gronie 
było nam raźniej, a przede 
wszystkim wesoło. Zapraszały-
śmy instruktorów do własnych 
domów i tam uczyłyśmy się 
gotowania, pieczenia i szycia. 

Wspólnie szukałyśmy kwiatów i 
dorodnego zboża na wite przez 
nas wieńce. Pisałyśmy piosenki 
i wierszyki, które prezentowali-
śmy na uroczystościach. O ile 
dobrze pamiętam swój pierwszy 
występ to było na Moczydle dla 
tamtejszych strażaków – wspo-
mina pani Longina. 
- Warto zachęcać do pielę-
gnowania pięknej tradycji Kół 
Gospodyń Wiejskich. Naszym 
członkiniom życzę wszystkiego 
co najlepsze, żeby zdrowie im 
dopisywało i jak najdłużej śpie-
wały. Póki zdrowie dopisuje z 
przyjemnością będę ich słuchać 
– podsumowuje współzałoży-
cielka żareckiego KGW. 
Wszystko zaczęło się w cięż-
kich powojennych czasach. Z 
inicjatywy miejscowych kobiet

powstało w Żarkach Koło Go-
spodyń Wiejskich. Inicjatorką 
była Antonina Kosowska, a 
pomysł podchwyciły Agniesz-
ka Cygan (pierwsza przewod-
nicząca) i kilka innych żarec-
kich gospodyń. Nie wiedziały 
dokładnie czym będą się zaj-
mować, ale w grupie raźniej i 
łatwiej poradzić sobie z biedą. 
Z pomocą przyszły im kółka 
rolnicze i Samopomoc Chłop-
ska, które skupowały skromne 
wówczas uprawy. W ten sposób 
miały własne, jakże potrzebne 
w ciężkich czasach pieniądze. 
Wzajemnie sobie pomagały. 
Wymieniały się informacjami o 
uprawie warzyw, hodowli trzo-
dy i drobiu, przepisami kulinar-
nymi. Już w pierwszych latach 
funkcjonowania organizacji 
gospodynie wiejskie rozpoczę-
ły prężną działalność edukacyj-
no - oświatową. Organizowały 
kursy szycia, gotowania i pie-
czenia, uprawy warzyw, uczyły 
prowadzenia domu. W pielę-
gnowaniu staropolskich trady-
cji i lokalnych obyczajów z po-
mocą przyszły kółka rolnicze 
i Samopomoc Chłopska. Już 
w drugim roku działalności w 
Kole Gospodyń Wiejskich zo-
stał założony pierwszy zespół 
folklorystyczny prowadzony 
przez ówczesne nauczycielki 
Jadwigę i Marię Chebdowskie. 
Zespół był organizatorem licz-
nych imprez kulturalnych. Po-
czątkowo działał bez nazwy. 
Następnie pieczę nad nim objął 
organista kościelny Adam Ja-
dach, potem Filomena Horawa 
- nauczyciel, a później dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Żar-
kach. Wtedy ożywiła się praca 
w zespole, który występował 
w gminie i poza jej granicami 
zdobywając wiele nagród (na 
przykład stroje ludowe ufun-
dowane przez Spółdzielnię Kó-
łek Rolniczych). W latach 70 
członkinie nie miały instrukto-
ra, same pisały teksty. Główną 
aktorką zespołu była Helena 
Dwornik, solistką Paulina Ko-
sowska, a teksty wyszły spod 
pióra Bronisławy Kosowskiej, 
Anny Gucik, Pauliny Kosow-

skiej i Stanisławy Norys. Od 
1983 roku zespołem zaczęła się 
opiekować Stanisława Dęsoł. 
Jej zaangażowanie oraz twór-
czość ożywiły zespół. Jest on 
zapraszany na różnego rodzaju 
wydarzenia kulturalne organi-
zowane przez inne organizacje 
społeczne. Reprezentuje gminę 
Libiąż na konkursach, przeglą-
dach, festiwalach, zdobywa na-
grody. W 1987 r. Panie zmieni-
ły nazwę zespołu z „Koniczy-
nek” na „Macierzanki”, która 
funkcjonuje do dziś i pod którą 
zespół zdobywa liczne nagro-
dy. Na uwagę zasługuje udział 
w I Wojewódzkim Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych 
w Chorzowie, zdobycie pierw-
szych i drugich nagród w kate-
goriach zespołów obrzędowych 
i degustacji potraw w Wygieł-
zowie czy udział w programie 
Oddziału Telewizji Polskiej 
w Katowicach, gdzie zespół 
przedstawił obrzęd „Babskie 
Świętowanie”. “Macierzanki” 
stały się artystyczną wizytówką 
KGW, sołectwa i gminy Libiąż. 
W kolejnych latach gospodynie 
z Żarek działają jeszcze ak-
tywniej. Ochoczo wspomagają 
organizację lokalnych imprez, 
przygotowują własne oraz roz-
sławiają gminę Libiąż na wielu 
konkursach i przeglądach folk-
lorystycznych. Najbogatsza jest 
jednak działalność kulturalna. 
W dorobku artystycznym Koła 
Gospodyń Wiejskich w Żarkach 
znajdują się liczone w setkach 
występy sceniczne, udział w 
konkursach kulinarnych i wie-
le nagród i wyróżnień podczas 
nich zdobytych. Szczególnie 
obficie żareckie gospodynie są 
nagradzane na organizowanych 
w Wygiełzowie Konkursach 
Potraw Regionalnych i Przeglą-
dów Zespołów Obrzędowych. 
Podniebienia publiczności i 
jurorów zdobywały takie swoj-
skie potrawy jak: pęczak z gro-
chem, kapusta z grochem, ka-
pusta działkowana, grochówka, 
kapusta „parzybroda”, kluski 
podważane kaszą z kwaśnym 
mlekiem, czy kasza gryczana. 
Najwyżej ocenianymi obrzę-

Longina 
Bogacz 
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Lista członków zespołu  śpiewaczego Macierzanki:
Stanisława Norys – przewodnicząca koła,  Stanisława Dęsoł – instruktor zespołu, Józefa Mizio-
łek, Krystyna Chylaszek, Izabela, Bartoszewicz, Wiesława Busiek, Helena Dwornik, Genowefa 
Waligóra, Teresa Więckowska, Józefa Kopyć, Zuzanna Malik, Eleonora Habczyk, Helena Zastaw-
na, Józefa Bogacz, Longina Lelito, Stanisława Kurdyła, Elżbieta Lelito. Zespołowi 35 lat akompa-
niuje nieoceniony Stanisław Dwornik. 

dami były z kolei „Oczepiny”, 
„Zrękowiny”, „Dobranoc u 
panny młodej”, „Wyprowadze-
nie panny młodej do kościoła”, 
„Skubaczki”, „Wyprowadzenie 
pary młodej na ślub” i „Naro-
dziny chleba”.

Przewodniczące KGW:

Agnieszka Cygan (1948-1949)
Stefania Drabiec (1949-1964)
Longina Bogacz (1964-1968)
Maria Cygan (1968-1970)
Stanisława Szafran (1970-1972)
Helena Ptasińska (1972-1973)
Stanisława Norys (1973-2000)
Stanisława Dęsoł (2000-2004)
Stanisława Norys (2004 - nadal)

Założycielki KGW:
Antonina Kosowska, 
Agnieszka Cygan, Stefania 
Drabiec, Helena Ziajka, 
Magdalena Ziajka, Czesła-
wa Bębenek, Anna Gucik, 
Antonina Horawa, Antonina 
Dróżbik, Bronisława Ko-
sowska, Longina Bogacz. 

Zarząd KGW Żarki 
w 2018r.

Przewodnicząca
Stanisława Norys

Zastępca
Józefa Miziołek

Sekretarz Zarządu
Helena Zastawna

Skarbnik
Krystyna Chylaszek
Członek Zarządu
Stanisława Dęsoł

Komisja Rewizyjna:
Wiesława Busiek, 

Zuzanna Malik

Aktualne Członkinie wraz z rokiem przyjęcia do KGW:
1948 Longina Bogacz, 1960 Józefa Bogacz, 1960 Longina Lelito, 1962 Helena Dwornik, 1964 Sta-
nisława Norys, 1969 Danuta Lelito, 1969 Anastazja Lichota, 1979 Zofia Operchalska, 1979 Jadwiga 
Lelito, 1982 Maria, Franaszek 1982 Józefa Miziołek, 1983 Stanisława Dęsoł, 1985 Krystyna Nę-
dza, 1985 Emilia Madej, 1986 Wiesława Busiek, 1988 Stanisława Nędza, 1992 Stanisława Kurdyła, 
1992 Emilia Nędza, 1992 Eleonora Habczyk, 1993 Genowefa Waligóra, 1993 Józefa Kopyć, 1996 
Alicja Szafran, 1996 Helena Zastawna, 1998 Krystyna Kosowska, 1998 Genowefa Kosowska, 1999 
Izabela Bartoszewicz, 2000 Czesława Nędza, 2001 Zuzanna Malik, 2001 Janina Lelito, 2001 Eu-
genia Nędza, 2002 Elżbieta Lelito, 2004 Krystyna Dębosz, 2005 Krystyna Chylaszek, 2006 Maria 
Likus, 2006 Grażyna Bisaga, 2010 Józefa Gucik, 2010 Józefa Trybuś, 2011 Stanisława Gucik, 2011 
Stanisława Likus, 2011 Jadwiga Bębenek, 2012 Zofia Dulęba, 2012 Wiesława Piegza, 2012 Gra-
żyna Spójnik, 2013 Sabina Bisaga, 2014 Renata Dwornik, 2014 Maria Miziołek, 2014 Bogusława 
Hajda, 2016 Kazimiera Hudzik, 2016 Kazimiera Hodur, 2017 Teresa Więckowska, 2017 Władysła-
wa Paliwoda, 2017 Krystyna Gucik, 2018 Józefa Cyganik 
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50 lat temu w krajobrazie libiąskiej Skotnicy zaczęły wyrastać mury nowej szkoły.

Tak powstawała „Trójka”

12 maja 1968 r. - uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego dla 
nowej szkoły w Libiązu Małym. Sprawne oko wyłowi wielu ów-
czesnych oficjeli, w tym m.in. Mieczysława Warszawskiego - dy-
rektora kopalni i członka komitetu budowy szkoły oraz Antonie-
go Wojdyło - przewodniczącego Osiedlowej Rady Narodowej.

Decyzja o budowie trze-
ciej szkoły w Libią-
żu była podyktowana 

dwoma względami. Po pierw-
sze, potężnym powojennym 
przyrostem naturalnym, który 
dosłownie w szwach rozsadzał 
dwie dotychczasowe libiąskie 
szkoły. Uczniowie uczyli się  
w nich nawet na 3 zmiany  
i już na początku lat 60. XX w. 
wprost mówiono, że w ciągu 
kilku lat - szczególnie szkoła 
w Libiążu Małym (późniejsza 
„Jedynka”) - nawet przy wie-
lozmianowości fizycznie dzieci 
nie zmieści. Warto wspomnieć, 
że obie szkoły ratowały się 
przed ekstremalnym przepeł-
nieniem poprzez utrzymy-
wanie budynków filialnych.  
W ten sposób szkoła w Libiążu 
Małym korzystała dodatkowo 
z własnego, starego budyn-
ku szkolnego (aktualnie mie-
ści się w nim Urząd Miasta), 
a szkoła w Libiążu Wielkim 
utrzymywała filię na Moczydle 
(istniejący parterowy budynek 
na skrzyżowaniu ul. Krakow-
skiej z ul. Andersa). Wszystko 
to jednak jedynie odwleka-
ło moment oświatowej kata-
strofy. Drugą przyczyną była 
wzmożona akcja osadnicza  
i przenoszenie punktu ciężkości 

miejscowości w stronę Libiąża 
Małego oraz gwałtownie roz-
wijającej się po wojnie kopalni. 
Projektując w latach 30 XX w. 
nowoczesny budynek szkoły 
w Libiążu Małym (późniejsza 
„Jedynka”) nikt nie przewidy-
wał, że aż tak bardzo rozrośnie 
się ta część Libiąża. Nie przy-
puszczano wówczas, że rodo-
witych mieszkańców będzie  
o wiele za mało, żeby zapewnić 
kopalni obsadę kadrową i ko-
niecznym stanie się ściąganie 
do pracy setek rodzin z różnych 
stron kraju. Z nowymi rodzina-
mi przybywały dzieci, bądź też 
rodziły się w kolejnych latach. 
Taka była geneza rozbudowy 
osiedla przy kopalni, powstania 
starej Flagówki, budownictwa 
jednorodzinnego, które szczel-
nie pokryło Skotnicę, tereny 
w stronę Moczydła i Jaworka 
oraz Pniaki. 

Stąd w połowie lat 60. po-
wstała koncepcja ulokowania 
właśnie w tej części Libiąża 
nowej szkoły. Umiejscowiono 
ją na Skotnicy, przy ówczesnej 
ul. Barbary, na obszernej parce-
li na zboczu wzgórza Wysoka. 
Nowa placówka miała przede 
wszystkim pomóc w rozłado-
waniu tłoku w szkole w Libią-
żu Małym, ale wskutek objęcia 
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swoim zasięgiem również Mo-
czydła, wymusiła likwidację 
znajdującej się tam filii szkolnej 
i przejęła uczniów, co dodatnio 
wpłynęło na organizację pracy 
w szkole w Libiążu Wielkim.

Pierwotnie rozpoczęcie bu-
dowy planowano na rok 1969, 
ale galopujący przyrost ilości 
uczniów w istniejących szko-
łach zmusił władze do przy-
spieszenia prac. Ostatecznie 
rok 1969 miał się stać datą 
otwarcia szkoły. W 1968 r. gołe 
mury nowej szkoły w Libiążu 
Małym już stały, a mieszkańcy 
dzielnicy, przyszli uczniowie  
i nauczyciele mieli okazję obej-
rzeć przygotowaną z wielką 
pompą uroczystość wmurowa-
nia aktu erekcyjnego szkoły, co 
pokazują zamieszczone zdjęcia.

Nietrudno też policzyć, że 
jesienią przyszłego roku Szko-
ła Podstawowa nr 3 obchodzić 
będzie piękny jubileusz 50 lat 
funkcjonowania. Stąd apel do 
mieszkańców Libiąża, będą-
cych absolwentami „Trójki”, 
z prośbą o podzielenie się ar-
chiwalnymi fotografiami do-
kumentującymi życie szkolne 
(zdjęcia klasowe, wycieczki, 
szkolne imprezy). Po dostar-
czeniu do sekretariatu szko-
ły zostaną one zeskanowane,  
a następnie wykorzystane 
przy organizacji wystaw oraz  
w przygotowywanej na jubile-
usz szkolnej monografii.

oprac. Łukasz Płatek; zdjęcia  
z „Kroniki Szkoły Podstawowej  
nr 3 w Libiążu”.

Nagłowek Aktu Erekcyjnego i moment odczytywania jego treści 
przez Mieczysława Warszawskiego

Libiąskie Centrum Kultury zaprasza do skorzystania  
z oferty zajęć dla dzieci,  młodzieży i dorosłych. Zajęcia ru-
szają we wrześniu. Szczegółowe informacje na plakatach 
oraz stronie internetowej LCK (www.lck.libiaz.pl). 

Znajdź zajęcie w LCK
Libiąskie Centrum Kultury (Libiąz, ul. Górnicza 1)

Amatorski Ruch Artystyczny „Kanon” - zajęcia plastyczne 
dla dzieci od 8 lat, młodzieży i dorosłych (poniedziałki i środy 
godz. 15:00-18:00)
Grupa teatralna „Pióro” - zajęcia teatralne dla dzieci od 9 
lat (wtorki i czwartki godz. 15:30-17:00)
„Pinokio” - zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-8 lat 
(środy godz. 15:30-16:30)
Robótkowe szaleństwo - dla dzieci od 9 lat (czwartki godz. 
16:00-17:30)
„Zaczarowane niteczki” – zajęcia rękodzieła artystycznego 
dla dorosłych (wtorki w godz. 17:00 – 19:00)
„Koronka klockowa” – środy w godz. 17:00-19:00
Klub Małego Naukowca - dla dzieci w wieku 7-12 lat (1 x  
w miesiącu sobota godz. 10:00)
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Libiążu – zapisy od 1 do 23 
września w LCK
Plenerowe zajęcia Nordic Walking – wtorki godz. 9:00 
zbiórki przy LCK (Libiąż)
Kurs tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych - 
czwartki w godz. 19:00 - 20:30, zapisy do końca września
Zajęcia baletowe z elementami tańca nowoczesnego, 
współczesnego i akrobatyki dla 6-8 latków - wtorki i 
czwartki, zapisy do końca września 

D. K. Żarki (ul. Klubowa 6)
Zajęcia plastyczne -  poniedziałki . ; godz. 18.00- 19.00.
Zajęcia rytmiczno - taneczne dla dzieci 4-6 lat; wtorki  
i czwartki  godz. 15.30- 16.00. 
Zespół tańca nowoczesnego "IMPULSIK" dla  dzieci  7-8 
lat; wtorki i czwartki  god. 16.15- 17.00.
Taniec towarzyski dla dzieci od 7 lat; wtorki i czwartki  
godz. 17.15-18.00
Zespół tańca nowoczesnego "PULS" dla dzieci 9-14 lat;                                                     
wtorki i czwartki  godz. 18.15-19.30.

   

Świetlica w Kosówkach (ul. Wilcza 9)
Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, poniedziałki godz. 
15.30 - 16.15
Zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku od 5 lat (poniedziałki 
godz. 14:00-17:00, czwartki godz. 14:00-17:45)

Świetlica w Gromcu (ul. Traugutta)
Zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku od 5 lat (wtorki, 
czwartki godz. 14:30-16:30)

Szczegółowe informacje na stronie www.lck.libiaz.pl

Wodne szaleństwa w Libiążu!
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Rozpoczynamy realizację zadania, które pozytywnie zmieni 
komunikacyjne oblicze kolejnego rejonu naszej gminy. 

Rusza budowa ronda
Firmie  Pavimental Polska 
Sp. z o. o. został przeka-
zany plac budowy  ronda 
„przy poczcie”. Inwestycja 
kosztuje ponad  4 milio-
ny złotych, ale po poło-
wie sfinansowana będzie 
ze środków gminy Libiąż 
oraz Województwa Ma-
łopolskiego. Dzięki tej 
inwestycji rozwiążemy je-
den z największych problemów komunikacyjnych Gminy Libiąż 
komentuje Burmistrz Libiąża, Jacek Latko.Wykonawca zakłada 
rozpoczęcie pierwszych prac w okolicach  20 sierpnia. Budowa 
ronda planowo zakończyć się ma  do końca 2018 roku. Wykonaw-
ca zaplanował rozpoczęcie budowy na 27 sierpnia. Wtedy nastąpi 
zamknięcie ulicy 11 Listopada na odcinku w bezpośrednim są-
siedztwie skrzyżowania z ulicą Oświęcimską w Libiążu. Kolejna 
zmiana organizacji ruchu ma nastąpić około 24 września.

WIEŚCI Z GMINY

Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w gminie Libiąż 

Na „zebrach” będzie jaśniej 
Gmina wzbogaci się niebawem 
o innowacyjny system aktyw-
nej informacji wizualnej. Na 
przejściach dla pieszych poja-
wią się m.in. lampy LED wraz 
z elektronicznym czujnikiem, a 
to sprawi, że będą lepiej oświe-
tlone w nocy oraz wtedy, gdy 
zbliży się do niego przecho-
dzień. Jeszcze w tym roku opi-
sywane rozwiązania, służące 
poprawie bezpieczeństwa, zo-
staną wprowadzone na drogach 
wojewódzkich nr 933 i 780 w 
pięciu lokalizacjach:
- na przejściu dla pieszych w 
okolicy sklepu „Netto” w Li-
biążu,
- na przejściu dla pieszych w 
okolicy Urzędu Miejskiego

- na przejściu dla pieszych przy 
skrzyżowaniu ul. Oświęcim-
skiej z ul. Heleny Kmieć,
- na przejściu dla pieszych przy 
skrzyżowaniu ul. Spokojnej, 
Oświęcimskiej i Tęczowej,
- na przejściu dla pieszych w 
rejonie kościoła w Żarkach.
Zastosowanie inteligentnych 
rozwiązań pozwoli kierow-
com na odpowiednią reakcję, 
gdy do przejścia będzie zbliżał 
się pieszy. Dzięki czujnikowi 
pojawi się wtedy mocniejszy 
strumień światła na przejściu 
i chodniku. Program poprawy 
bezpieczeństwa na przejściach 
dla pieszych jest realizowany 
dzięki wsparciu samorządu wo-
jewództwa małopolskiego. 

O finalizowaniu najważniejszych inwestycji gminnych z burmistrzem Jackiem Latko rozmawia 
Maciej Kozicki. 

Gorące (inwestycyjne) lato w gminie Libiąż  
 
Maciej Kozicki: - Wkrótce 
koniec wakacji - sezonu urlo-
powego, czyli najlepszego 
czasu na remonty na drogach. 
Jak przebiega realizacja tych 
inwestycji w naszej gminie?
- Przypomnijmy, iż w tym roku 
mamy rekordowy 25 miliono-
wy poziom inwestycji, zatem 
tych zadań jest naprawdę bar-
dzo dużo. Jeśli chodzi o drogi, 
zakończyliśmy najważniejszą 
arterię na os. Flagówka – ul. 11 
Listopada, co w sposób bardzo 
istotny poprawiło bezpieczeń-
stwo i wizerunek osiedla. Uzu-
pełnieniem tego jest realizowa-
ny parking na os. Flagówka. Do 
pozostałych prac drogowych, 
także tych wprowadzonych przy 
okazji korekty budżetu, mamy 
wyłonionych wykonawców. To 
sukces, bo doświadczenia po-
kazują, że na rynku ich braku-
je. Myślę, że do października 
zakończymy przebudowy ulic 
9 Maja i Głowackiego (przy 
przychodni zdrowia), Majowej, 
Drozdowej, Słonecznikowej i 
Kwiatowej, Cegielnianej, Wań-
kowicza, Kopernika, Jaskrowej 
oraz Zuchów i Krakusa w Żar-
kach, Traugutta w Gromcu. Wy-
konane zostaną również drogi 

boczne wewnętrzne od ul. Ja-
worowej, Sikorskiego i Podgór-
skiej. Sporo z tych dróg miało 
wcześniej wymienianą przez 
RPWiK sieć wodociągową. 
To rzeczywiście długa lista.
- Wiele lat temu wyznaczyliśmy 
sobie zadanie, że będziemy suk-
cesywnie remontować gminne 
drogi i chodniki. W przeważa-
jącej części to zadanie wyko-
naliśmy. Po gminnych drogach 
jeździ się płynnie i bezpiecz-
nie, powstały reprezentacyjne 
ciągi ulic. Najgorzej sytuacja 
ma się z drogami powiatowy-
mi, ale remont tych dróg należy 
do zadań powiatu. Dodam, że 
trwa także budowa parkingu 
Park&Ride przy dworcu PKP, 
dedykowanego głównie tym, 
którzy będą korzystali z Karty 
Aglomeracyjnej do Krakowa 
w momencie uruchomienia 
szybkiej kolei aglomeracyjnej. 
Z parkingu tego będą również 
mogli korzystać goście Domu 
Pobytu Dziennego, który  
w przyszłym roku powstanie  
w budynku dworca. 
Wkrótce rozpoczyna się bu-
dowa ronda przy poczcie. 
- Tak, przetarg wygrała firma Pa-
vimental z Trzebini. Termin za-

kończenia prac to połowa grud-
nia tego roku, oby tylko pogoda 
sprzyjała. Plac budowy został 
już przekazany, trwa opraco-
wywanie organizacji ruchu. Na 
razie ul. Oświęcimska będzie 
przejezdna, nie będzie na niej 
utrudnień. Jedynie od 27 sierp-
nia do 24 września na odcinku 
w bezpośrednim sąsiedztwie ul. 
Oświęcimskiej zamknięta bę-
dzie ul. 11 Listopada. 
Niedługo rozpoczną się ko-
lejne prace na terenie Miej-
skiego Ośrodka Rekreacyjno-
Sportowego. 
- W ramach projektu rewitali-
zacji, współfinansowanego ze 
środków unijnych powstanie 
tam miasteczko komunikacyjne, 
tak aby dzieci mogły poznawać 
zasady ruchu drogowego i uczyć 
się bezpiecznego korzystania z 
dróg. Jedyną rzeczą, która nam 
się nie udała to park linowy. 
Trzykrotnie ogłaszaliśmy prze-
targ, ale nikt się nie zgłosił. Za-
danie przesuwamy na przyszły 
rok, budowanie i uruchamianie 
tej atrakcji jesienią jest bezcelo-
we. Trwają również prace rewi-
talizacyjne na Moczydle - przy 
OSP powstaje atrakcyjne miej-
sce wypoczynku rodzinnego. 

Nie lada atrakcją są dla dzieci 
nowe place zabaw. W tej sfe-
rze Libiąż chyba nie ma sobie 
równych? 
- Podobne jak z drogami, po-
stawiliśmy sobie cel, aby na 
każdym osiedlu, dzielnicy, w so-
łectwie były nowoczesne i bez-
pieczne place zabaw. Niedawno 
uroczyście, wspólnie z dziećmi 
otworzyliśmy trzy kolejne: na 
ul. Paderewskiego i ul. Jaworo-
wej w Libiążu oraz w Żarkach, 
przy ul. Księdza Jana Mroza. 
Takie place zabaw będą nadal 
budowane, widać jaką cieszą 
się popularnością i ile przynoszą 
najmłodszym radości. W Grom-
cu kończymy zagospodarowanie 
przestrzeni przy ul. Broniew-
skiego na cele społeczne: miej-
sce spotkań i integracji. 
Jak wygląda sytuacja w kwe-
stii budowy krytej pływalni 
na Flagówce?
- Na dniach ogłosimy przetarg, 
będziemy czekać na jego roz-
strzygnięcie. 
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WIEŚCI Z GMINY

Wkrótce piesi bezpiecznie pokonają torowisko w rejonie ulic  
1 Maja i Leśnej 

Będzie przejście
Niedawno Tauron Wydobycie 
ustawił wzdłuż torów ogro-
dzenie. Ma ono zwiększyć 
bezpieczeństwo i zniechęcić 
mieszkańców do przechodze-
nia przez tory w miejscach nie-
dozwolonych. To efekt m.in. 
śmiertelnego wypadku, do któ-
rego doszło w tym miejscu w 

marcu. Libiąski samorząd ma 
propozycję innego rozwiązania 
sytuacji. Od kilku lat prowa-
dzone są starania związane z 
planem budowy bezpieczne-
go przejścia przez tory w tym 
rejonie. Gmina opracowała 
wizualizację przejścia i dekla-
ruje sfinansowanie inwestycji. 

Zostało to pozytywnie przyjęte 
przez właściciela terenu, czyli 
firmę Tauron Wydobycie. - Li-
czę, że niedługo dostaniemy 

oficjalną decyzję i rozwiążemy 
tę problematyczną sytuację – 
mówi burmistrz Jacek Latko. 

Pomiędzy blokami ulic Jawo-
rowej i Leśnej otwarto nowy, 
bezpieczny obiekt. 27 lipca 
Burmistrz Libiąża Jacek Latko 
wspólnie z dziećmi uroczyście 
otwarł tam plac zabaw, teren re-
kreacji i wypoczynku. Na dzie-
ci czekały liczne atrakcje - gry, 
zabawy i słodki poczęstunek. 
Zakres prac na placu zabaw 

przy ul. Jaworowej obejmował 
zagospodarowanie terenu,  za-
budowę urządzeń do zabawy, 
wykonanie bezpiecznej na-
wierzchni z poliuretanu, wy-
konanie utwardzenia terenu, 
wykonanie ogrodzenia. 
- Na całość przeprowadzonej in-
westycji przeznaczyliśmy ponad 
220 tysięcy złotych. Uśmiech  
i radość dzieci świadczy o tym, 
że warto było – komentuje Bur-
mistrz Jacek Latko.  
Za kwotę prawie ćwierć mi-
liona złotych powstał w Żar-
kach przy ul. Ks. Jana Mroza 
kompleksowy  teren rekreacji i 
wypoczynku, gdzie wolny czas 
można spędzić w niezwykle 
atrakcyjny i bezpieczny spo-

sób. Ogrodzony kompleks wy-
łożony bezpieczną nawierzch-
nią poliuretanową zawiera 
kolorowe urządzenia placu 
zabaw dla dzieci, urządzenia 
plenerowej siłowni, zadaszoną 
wiatę z miejscami siedzącymi 
oraz boisko do siatkówki i ko-
szykówki. 
- Jest już podobny kompleks 
w Żarkach przy ul. Ikara, bar-
dzo dobrze, że powstał kolejny. 
Oczywiście jako mieszkańcy 
chcielibyśmy więcej takich 
miejsc przeznaczonych do bez-
piecznej zabawy naszych dzie-
ci, ale cieszymy się z tych które 
zostały już oddane do użytku – 
skomentowała Danuta Skoczy-
las z Żarek. 
Kompleks przy ul. Ks. Jana 
Mroza uroczyście otworzył 
Burmistrz Libiąża Jacek Latko 
w towarzystwie najmłodszych 
mieszkańców sołectwa. Wspól-
nie przecięli wstęgę z koloro-
wymi balonami, które wzbiły 
się w powietrze oznajmiając 
możliwość korzystania z nowe-
go obiektu. 
- To kolejne miejsce bezpiecz-
nej zabawy i wypoczynku dla 
naszych mieszańców możliwe 
dzięki dobrej współpracy z li-
biąską Radą Miejską. Życzę 
mieszkańcom, a przede wszyst-
kim dzieciom miłego korzysta-
nia z tego miejsca – powiedział 
Burmistrz Jacek Latko. 
- Jest tu bardzo fajnie i koloro-
wo, codziennie będziemy tutaj 
przychodzić i dobrze się bawić 
– trafnie skwitowali najmłodsi 
żarczanie. 

Kolejne inwestycje samorządu przyniosły wiele radości najmłodszym mieszkańcom gminy Libiąż. 

Nowe place zabaw

Wizualizacja przejścia przez torowisko
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Horoskop na wrzesień 2018r.
ROZMAITOŚCI

Baran
Codzienne życie utrzyma szyb-
kie tempo. Dopiero pod koniec 
miesiąca znajdziesz trochę cza-
su na zasłużony odpoczynek. 
Spędzisz go aktywnie, bo ostat-
nio ciężko ci usiedzieć spokoj-
nie. Przy okazji wywiążesz się 
z danych obietnic. 

Byk
Pogoda i znajomi kilkukrotnie 
pokrzyżują twoje plany. Nie 
załamuj się, tylko zastanów 
nad alternatywami. Czasem coś 
wymyślone na szybko okazuje 
się lepsze niż można było się 
spodziewać. Nie trać pieniędzy 
na zachcianki, niedługo czeka 
cię większy wydatek. 

Bliźnięta 
Przed tobą trochę przygód i za-
bawnych sytuacji. Powodzenie 
szczególnie sprzyja ci w spra-
wach zawodowych, ewentual-
ne konflikty rozwiążesz szyb-
ko i na swoją korzyść. Przed 
podjęciem ważnych decyzji 
życiowych zastanów się przy-

najmniej dwa razy. 

Rak 
To dobry moment, aby zacząć 
dbać o swoją formę. Szczegól-
nie, że ostatnio trochę brakuje 
ci kondycji. Trochę wytrwało-
ści i szybko poczujesz się le-
piej, nie będziesz też narzekać 
na zainteresowanie ze strony 
płci przeciwnej. 

Lew 
Czeka cię dość duże rozcza-
rowanie. Ponowne liczenie na 
osobę, która zawiodła nie ma 
sensu. Sprawę załatwisz pozy-
tywnie tylko wtedy, gdy na po-
czątku do końca samodzielnie 
wszystkiego przypilnujesz. 

Panna 
U progu jesieni znajdzie się 
okazja do porzucenia niechcia-
nych kłopotów, rozwiązania 
niekorzystnych umów, a nawet 
zakończenia niektórych znajo-
mości. Nie wszystko przejdzie 
łatwo i przyjemnie, ale już czas 
zamknąć niektóre kwestie. 

Waga 
Ktoś poprosi cię o radę. Jeśli 
nie chcesz brać na siebie odpo-
wiedzialności za cudze decyzję, 
powiedz to wprost. Szczerość 
jest tutaj najlepszym rozwią-
zaniem. W życiu uczuciowym 
trochę turbulencji, nie bierz 
obecnej sytuacji za pewnik. 

Skorpion 
Początek miesiąca upłynie pod 
znakiem informacji o powięk-
szeniu się twojej rodziny. Gdy 
opadną emocję, zaczniesz czuć 
wątpliwości, czy na to odpo-
wiedni czas. Spokojnie, masz 
dużo czasu, aby przygotować 
się na nową sytuację. 

Strzelec 
Czas spędzony ze znajomymi, 
ale też nowopoznanymi ludźmi 
będziesz długo wspominać. W 
pracy nie będzie lekko bo do-
staniesz kilka rzeczy do nad-
robienia. Stracisz na to trochę 
nerwów. 

Koziorożec
Jeśli znajdziesz trochę wolne-
go czasu to wykorzystaj go na 
odpoczynek i zbieranie sił na 
czekające cię nowe wyzwania. 
Dzięki temu szybciej uporasz 
się z tym, co masz do zrobienia. 
Spróbuj szczęścia w loterii lub 
totku, to może się opłacić. 

Wodnik 
Obudzi się w tobie ambicja i za-
czniesz widzieć zaległości, nie-
dociągnięcia i braki. Nie zrzucaj 
winy na innych, spójrz najpierw 
na siebie. Pod koniec miesiąca 
przypomnisz sobie o kimś, kto 
zawrócił ci w głowie podczas 
wakacyjnego wyjazdu.

Ryby 
Szczęście znajdziesz w tym co 
nieoczekiwane i niebanalne. 
Nie odmawiaj więc propozy-
cjom, które przynajmniej na 
pierwszy rzut oka, do ciebie 
nie pasują. Staną się wspaniałą 
okazją do ciekawych rozmów, a 
nawet nawiązania niezwykłych 
znajomości.

Twórcza praca libiążanki doceniana już nawet poza granicami Polski.

W drodze do doskonałości
Konkursowa nagroda i kolejne 
wydawnictwa z wierszami au-
torstwa Bogusławy Chwierut 
- to najnowsze osiągnięcia po-
etki. W maju libiążanka gościła 
w Bułgarii w mieście Płowdiw 
na festiwalu „Duchowość bez 
granic”. Wizyta, na zaprosze-
nie bułgarskiej poetki Rozalii 
Aleksandrowej, poznanej na 
festiwalu poezji słowiańskiej w 
Czechowicach – Dziedzicach, 
była związana z promocją  to-
miku poezji „Almanach – jeśli 
szukasz miłości”, w którym 
znalazły się przetłumaczone 
na język bułgarski utwory B. 
Chwierut. Wydawnictwo zebra-
ło łącznie wiersze ponad 80 au-
torów z Polski, Anglii i Bułgarii 
w tematyce szeroko pojętej mi-
łości. Promocja wydawnictwa 
odbywała się w tamtejszej Bi-
bliotece Narodowej „Ivan Wa-
zow”, klubach artystycznych, 
centrach kultury i czytelniach. 

– Ponadto zorganizowano nam 
wieczór polski, podczas które-
go przedstawiono nasz poetycki 
dorobek. Na pewno ten wyjazd 
był dla mnie cennym doświad-
czeniem, okazją do poznania 
tamtejszej kultury, gościnności, 
zawarcia nowych znajomości, 
pobudził do refleksji i był pełen 
nowych inspiracji – relacjonuje 
Libiążanka.
Dowodem na kolejny krok w 
poetyckim rozwoju Bogusławy 
Chwierut była II nagroda Bur-
mistrza Chrzanowa za w XXXII 
Ogólnopolskim Konkursie Po-
etyckim „O herb Grodu Miasta 
Chrzanowa”. Autorka startuje 
w nim od 4 lat, za każdym ra-
zem zdobywając wyższe laury. 
– Zaczęło się od wyróżnienia 
w 2015 r., potem było III miej-
sce w 2017 r. i tegoroczna II 
nagroda. Może za rok uda się 
powalczyć o główną nagrodę -  
komentuje B. Chwierut. 

Za swój największy poetycki 
sukces Bogusława Chwierut 
uznaje jednak publikację swo-
jej twórczości w książce pt. „20 
czerwca 1943 r. Pamięć dłuższa 
niż życie”. – To relacja naocz-
nych świadków hitlerowskiej 
zbrodni na ludności cywilnej 
wsi Wola Zarczycka w powie-
cie leżajskim w 75 rocznice 
tamtych wydarzeń. Zostałam 
poproszona o napisanie do 
niej poetyckiej drogi krzyżowej 
przez organizatorkę obchodów 
Lucynę Lorenc, która trafiła na 
mnie w internecie. Napisałam 
również wiersze oddające at-
mosferę grozy tamtej zbrodni. 
Dla mnie to największe wyda-
rzenie w mojej 4-letniej działal-
ności poetyckiej. Za to zaufanie 
mieszkańców i zapisanie się w 
historii ich miejscowości stara-
łam się odwdzięczyć najlepszą 
cząstką siebie, zostawiając w 
Woli Zarczyckiej swoje serce – 

podsumowuje poetka. 
Bogusława Chwierut wspólnie 
z 3 tys. osób uczestniczyła w 
najważniejszych wydarzenia 
obchodów  75-lecia tej tragedii, 
a więc rekonstrukcji zdarzeń i 
drodze krzyżowej, gdzie pu-
blicznie odczytano jej wiersze. 
Najbliższe plany Bogusławy 
Chwierut? Poszukiwanie inspi-
racji i końcowe prace nad ma-
jącą się ukazać końcem roku 
książką „Alicja i Waldemar”. 
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WIEŚCI Z SOŁECTW/DZIELNIC

Szczyrkowskie wędrówki

Nie ma roku bez Beskidów. W każdym sezonie wycieczkowym 
mieszkańcy Kosówek, Kruczka, Jazdówki i Libiąża Wielkiego 
odwiedzają nasze piękne, po sąsiedzku położone góry. W 
tym roku celem wycieczki był Szczyrk, a największą atrakcją 
wyjazd wyciągiem na Skrzyczne - najwyższy szczyt Beskidu 
Śląskiego. W wycieczce wzięło udział 58 uczestników.

Mundial dla młodych

W ramach wakacyjnej oferty Libiąskiego Centrum Kultury   
rozegrano 3 sierpnia wakacyjny turniej piłkarski  "Mundialito 
2018" w Żarkach. W meczu finałowym spotkały się drużyny 
"FC Nikt Cię Nie Chcę" z "Rak Team". Emocjonujący mecz  
zakończył wysokim wynikiem 18:11.

Dzieje się na "Koloni"

W Gromcu przy ul. Kolonia już tylko kosme-
tyczne szlify dzielą nas od otwarcia wiaty 
rowerowej - bezpiecznej przystani dla mi-
łośników dwóch kółek. Tuż obok, na terenie 
placu zabaw, 16 sierpnia LCK zorganizowało 
wakacyjne wesołe podwórko.
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SPORT

Wychowanek Szkoły Piłkarskiej Górnik Libiąż zadebiutował w ekstraklasie!

Libiążanin w Ekstraklasie!
Jeden z klubów polskiej ekstra-
klasy zyskał w ostatnim czasie 
spore grono kibiców z naszej 
gminy. Wszystko za sprawą 
pochodzącego właśnie z Libią-
ża Patryka Plewki, który jako 
czwarty w historii, po Jacku 
Cyzio, Andrzeju Sermaku i Da-
nielu Chylaszku mieszkaniec 
naszej gminy dostąpił zaszczy-
tu gry w najwyższej piłkarskiej 
klasie rozgrywkowej w Polsce. 
19-letni Patryk zadebiutował w 
barwach Wisły Kraków w me-
czu z Miedzią Legnica 27 lipca 
2018 r.  Na boisku zameldował 
się w 73 minucie pozostawiając 
po sobie bardzo dobre wrażenie. 
Urodzony w 2000 roku Patryk 
Plewka jest wychowankiem 
Szkoły Piłkarskiej Górnik Li-
biąż.  Wyróżniał się od począt-
ku, zwłaszcza nieprzeciętnymi 
umiejętnościami technicznymi. 
Był wielokrotnie najlepszym 
zawodnikiem turniejów i ca-
łych rozgrywek. Wpadł nawet 

w oko trenerom samego Aja-
xu Amsterdam podczas wizyty 
Górnika Libiąż w Holandii. W 
2013 r. został wypożyczony na 
4 lata do krakowskiej Wisły. Od 
2017 r. został już definitywnie 
zawodnikiem Białej Gwiazdy i 
był wyróżniającym się zawod-
nikiem drużyny występującej 
w Centralnej Lidze Juniorów. 
W sezonie piłkarskim 2018/19 
został dostrzeżony przez tre-
nera Macieja Stolarczyka i 
włączony do kadry pierwszego 
zespołu Wisły Kraków. Zagrał 
też w meczu kontrolnym z wi-
cemistrzem Francji AS Mo-
naco! Z czytelnikami Kuriera 
Libiąskiego Patryk chętnie 
podzielił się ekstraklasowymi 
wrażeniami. 
Czy Twoja kariera toczy się w 
takim tempie jak tego oczeki-
wałeś, czy ekstraklasa przy-
szła zbyt szybko?                                                                                                      
Nigdy nie sądziłem, że tak się 
wszystko potoczy, że uda mi się 
dojść tu gdzie jestem, a wiem, 
że jest jeszcze dużo do osią-
gnięcia. Czy ekstraklasa przy-
szła zbyt szybko? Przychodząc 
do Wisły nie spodziewałem się, 
że to tak szybko się potoczy, ale 
myślę, że to dla mnie dobrze bo 
jest okazja łapać doświadcze-
nie. 
Jakie wrażenia po debiucie? 
Nie taki diabeł straszny?
Wrażenia są ciężkie do opisa-

nia. Nigdy w życiu się tak nie 
czułem. Przez te emocje ciężko 
było zasnąć po meczu.  Jeżeli 
chodzi o samą grę to jest duży 
stres, ale jak się już wchodzi na 
plac gry to jest lepiej i myśli się 
tylko o tym co trzeba zrobić i 
jak wygrać mecz.  
Jak przyjęła Cię szatnia Wi-
sły Kraków, szczególnie tak 
doświadczeni piłkarze jak 
Sadlok, Wasilewski, Małecki 
czy  Boguski? 
Każdy młody zawodnik Wi-
sły dobrze czuje się w szatni 
między innymi dlatego, że są 
doświadczeni zawodnicy, któ-
rzy mają bardzo dobry kontakt 
z nami jak np. Małecki i Pie-
trzak. 
Z kim w Wiśle najbardziej się 
przyjaźnisz?
Z całym składem drużyny wy-
stępującej w  Centralnej Lidze 
Juniorów mam bardzo dobry 
kontakt. Najlepszy z tymi chło-
pakami, z którymi gram od sa-
mego początku.
Co jest obecnie dla Ciebie 
priorytetem nie tylko w pił-
karskim życiu? Kariera spor-
towa czy edukacja?
Moim priorytetem jest cały czas 
trenować z pierwszą drużyną i 
złapać jak najwięcej minut gry 
w ekstraklasie. Został mi ostat-
ni rok szkoły do którego trzeba 
się przyłożyć i żeby dobrze na-
pisać maturę. 

Co wg Ciebie musisz zrobić 
by na dłużej zaistnieć w eks-
traklasie?
Ciężko jednoznacznie odpo-
wiedzieć. Na pewno muszę 
ciężko trenować i każdego dnia 
doskonalić swoje umiejętności, 
a jak nadarzy się okazja gry, to 
jak najlepiej ją wykorzystać. 
Jakie są Twoje piłkarskie ma-
rzenia?
Gdy zaczynałem grać w piłkę 
to nie koncentrowałem się na 
marzeniach. Raczej skupiałem 
się na grze i treningach. Cza-
sem w głowie rodziła się myśl, 
że fajnie byłoby zostać piłka-
rzem drużyny AC Milan, której 
zawsze kibicowałem.  

Patryk na pierwszym treningu 

W barwach Wisły Kraków. 
/Fot. Archiwum zawodnika

ogłoszenie  płatne
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To świetnie napisana książka, 
bez zbędnego sentymentalizmu, 
obiektywna i konkretna. Można 
się z niej wiele dowiedzieć, ale też 
przyjemnie spędzić 
czas. Do lektury za-
chęca Aneta Gwóźdź, 
dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Libiążu. 
Główna bohaterka 
książki, równocześnie 
jej autorka to młoda 
wyzwolona studentka, 
mieszkająca bez ślubu 
ze swoim chłopakiem - 
Irańczykiem, która nie 
chce zakładać rodziny 
ani mieć dzieci. Podejmuje pracę 
korepetytorki w  rodzinie poboż-
nych Żydów, żyjących w izolacji 
w zamkniętym środowisku wy-
znawców Mojżesza. Zderzenie 
odmiennych światopoglądów i 
sposobu życia jest nieuniknione, 
jednak początkowy lęk i nieuf-
ność przeradza się we wzajemną 
tolerancję i szacunek, a nawet 
wieloletnią przyjaźń.Wybrałam 
tę książkę sugerując się opisami 
w internecie - głównie spodzie-
wając się zabawnych sytuacji wy-
nikających ze zderzenia skrajnie 
różnych postaci - nowoczesnej 
młodej kobiety wychowanej w 

kulturze Europy Zachodniej i hoł-
dujących twardym zasadom orto-
doksyjnych Żydów. Faktycznie, 
było ich kilka, ale zdecydowanie 

więcej innych interesu-
jących rzeczy. Bardzo 
dużo dowiedziałam się 
o tym, jak żyją współ-
cześni przedstawiciele 
narodu wybranego, 
czym oni sami różnią 
się między sobą…  Jak 
wygląda celebrowa-
nie świąt żydowskich, 
ich koszerna kuchnia, 
zwyczaj korzystania z 
usług swatki stosowa-
ny do obecnych czasów 

(!)…  Autorka, opisując własne 
doświadczenia, sporo pisze o kon-
fliktach czy zmianach zachodzą-
cych w świecie na przełomie lat 
80- i 90-tych XX wieku, do tego 
odważnie i obiektywnie. W tle po-
ruszana jest historia holokaustu, 
antysemityzmu, kontrowersyjnej 
polityki Izraela wobec Palestyń-
czyków… Ciekawie nakreślone 
są postacie chlebodawców autor-
ki, Państwa Schneiderów  oraz ich 
czworo ich dzieci - z jednej strony 
będący zwykłymi nastolatkami, z 
drugiej - skrajnie różniący się od 
swoich nieżydowskich rówieśni-
ków. Gorąco polecam. 

ROZMAITOŚCI

KĄCIK KULINARNY

ogłoszenia drobne: 

Przegrywanie z kaset video na płyty DVD - 600 773 167

Zespół na wesele - 507 302 274

FIRMA SPRZĄTAJĄCA "Na3sto": sprzątanie bieżące 

i pobudowlane. Maszynowe czyszczenie posadzek, kostki 

brukowej. Faktury VAT. Tel: 791196315. Zdjęcia z realiza-

cji na www.na3sto.pl

LASTRIKO, MARMUR, PIASKOWIEC - renowacja i 

szlifowanie posadzek kamiennych. Tel: 791196315. Zdję-

cia efektów prac na www.na3sto.pl

Bus 9 - osobowy - tel. 600773167

WARTO PRZECZYTAĆ

Składniki: 

400-500 g owoców mo-
rza
oliwa z oliwek 
kilka ząbków czosnku
zielona pietruszka

sól pieprz
dwa woreczki ryżu
limonka/cytryna
ewentualnie szczypta 
kukrkumy do zabarwie-
nia ryżu

Wakacyjne krewetki

W tym miesiącu mamy propozycję smacznego dania 
z owoców morza Przepis autorstwa pana Jacka z Li-
biąża. 

Ryż gotujemy w osolonej wodzie. Po ugotowaniu moż-
na dodać kukrkumy dla uzyskania żółtego koloru.

Na patelni rozgrzewa oliwę, następnie wrzucamy owo-
ce morza. Smażymy kilka minut (5-7 min)

Pod koniec dodajemy posiekany lub starty czosnek, 
a następnie posiekaną pietruszkę. 

Doprawiamy solą i pieprzem.

„Mazel tow” - J. S. Margot

Burmistrz Libiąża, Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu oraz 
Libiąskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają do udziału w 
akcji:

NARODOWE CZYTANIE
8 września 2018 r. godz. 11:00 

- Park Młodości w Libiążu

Narodowe Czytanie - zainaugurowane przez Parę Prezydencką, w tym 
roku ma szczególny wymiar przez obchodzoną właśnie rocznicę 100 
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas tegorocznej wy-
jątkowej edycji będziemy wspólnie czytać „Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego oraz „Antologię Niepodległości” -  przygotowany z myślą 
o roku jubileuszowym zbiór powstałych na przestrzeni wielu wieków 
utworów, zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej.  

Wszystkie zainteresowane osoby i grupy prosimy 
o kontakt z organizatorami: 
Miejską Biblioteką Publiczną w Libiążu (Ewa 
Gąska - tel. 32 627 75 77) 
lub Libiąskim Centrum Kultury (tel. 32 627 12 
62).
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Pod wodzą Bogusławy Majewskiej rośnie nowe pokolenie 
utalentowanych szczypiornistów.

Zdobyli Włochy!
Po tegorocznym udanym sezonie zawodnicy UKS Czwórka 
Libiąż pod wodza Bogusławy Majewskiej wyjechali do Włoch 
na turniej Interamnia World Cup Teramo 2018. Spisali się 
tam wyśmienicie kończąc rozgrywki na pierwszym miejscu 

nie ponosząc przy tym żadnej porażki, a w pokonanym polu 
pozostawiając ekipy Cesson RM (Francja), SPR Grundwald 
Ruda Śląska (Polska), Majd Blida (Algieria), MSS Vyshgorod 
(Ukraina) i Virum Sorgenfri (Dania). Warto nadmienić, 
że mecze turnieju rozgrywane były nawet na specjalnym 
boisku w centrum miasta. Libiąscy szczypiorniści do Włoch 
podróżowali wspólnie z drużyną UKS 50 z Białegostoku, 
która dopingowała naszych zawodników. Powracających 
zwycięzców międzynarodowego turnieju w Libiążu hucznie 
przywitali niezwykle dumni rodzice.  

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019
Ośrodek pomocy społecznej w Libiążu informuje, że wnioski 
na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać  tradycyj-
nie (wersja papierowa):

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO 

Libiąż ul. Oświęcimska 52 

Przyjmowanie i wydawanie wniosków w sołectwach: 
- Żarki (sołtysówka) w poniedziałek w godzinach od 8:15 do 
11:45, 
- Gromiec (sołtysówka) w czwartek w godzinach od 7:30 do 
10:45
Oba punkty będą czynne w sierpniu i wrześniu. 
W związku z nowym okresem świadczeniowym ulegają 
zmianie godziny przyjmowania stron przez Dział Świadczeń 
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:  
poniedziałek 9.00 - 16.00, wtorek 9.00 - 15.00, środa dzień 
wewnętrzny, czwartek 9.00 - 15.00, piątek 9.00 - 14.00

Kolejne wielkie sukcesy Martyny Wikar.

Libiążanka czołową szachistką 
Europy!
Stypendystka sportowa Burmistrza Libiąża na Mistrzostwach Europy 
w Rumunii zdobyła srebrny medal w szachach błyskawicznych, 
natomiast drużynowo brązowy w szachach szybkich do lat osiemnastu. 
Dodatkowo w slovingu, czyli rozwiązywaniu zadań szachowych w 
wyznaczonym czasie, stanęła na trzecim stopniu podium. Martyna w 
sierpniu zdobyła również Mistrzostwo Polski Juniorów do lat 14 w 
szachach błyskawicznych!
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KREDYT FIRMOWY
NA PROSTYCH ZASADACH

Na dowolny cel,
nawet na 10 lat

ul. 1 Maja 11C, 

REKLAMA


