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Drodzy Czytelnicy,
trzymacie w rękach lipcowy
numer Kuriera Libiąskiego.
Choć trwają wakacje, w naszej
gminie wiele się dzieje. Szczególnie dużo na drogach –

piszemy więc gdzie remonty
już się skończyły, a gdzie
trwają lub dopiero się zaczną.
Jedną w ważniejszych informacji jest decyzja o budowie
krytego basenu. Przybliża się
powstanie bloków z programu

Mieszkanie Plus w Libiążu.
Pokazujemy wyremontowane
niedawno place zabaw, relacjonujemy wizytę studentów
na terenie „Janiny” i 70-lecie
klubu piłkarskiego LKS Żarki.
Całą stronę przeznaczamy

na zaplanowane na ten rok w
Żarkach i Gromcu inwestycje –
łącznie będą kosztować ponad
2 mln złotych.
Zapraszamy do lektury.

Na Flagówce powstanie jedna z najnowocześniejszych krytych pływalni w woje-wództwie. Obiekt za kilkanaście milionów
złotych ma być gotowy w 2019 roku.

Libiąż będzie miał kryty basen!
Budowa krytej pływalni w gminie była jedną z najbardziej
oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Podczas czerwcowej sesji libiąscy radni poparli wniosek burmistrza dotyczący przeznaczenia pieniędzy
na przygotowanie projektu i pozwolenia na budowę obiektu.
- Opracowanie dokumentacji to
pierwszy krok w kierunku realizacji tego zadania. Powstanie
pływalni od lat było numerem
1 w ankietach wypełnianych
przez mieskzańców - mówi burmistrz Jacek Latko.
Kryty basen ma powstać przy
al. Jana Pawła II, na liczącej
blisko 0,5 ha działce. Koncepcja projektowa inwestycji
powinna być gotowa jeszcze
w sierpniu 2017. Przetarg na
realizację zadania zaplanowany jest na 2018 rok. Sam basen
oddany do użytku zostanie do
końca 2019 roku. Jego budowa
ma kilkanaście milionów złotych. Gmina zamierza starać się
o sfinansowanie części kosztów
z dotacji Ministerstwa Sportu

Przykładowa wizualizacja pływalni

Basen w Strzelcach Opolskich fot. W. Burcek

i Turystyki.
- Stać nas na basen. Dokładnie
prześledziliśmy nasze finanse.
Nawet jak nie uda się otrzymać
dofinansowania, to chcemy, aby
w przyszłym roku rozpoczęły się
prace budowlane – zapowiada
szef gminy.
Libiąski basen ma być jednym
z najnowocześniejszych w
województwie. Niecka basenu
sportowego będzie miała wymiary 25m x 12,5m i zmienną
głębokości dna od 1,2 metra do
2 metrów. W budynku znajdzie
się także miejsce na część przeznaczoną na SPA, zespół saun,
fitness, kawiarnie.
Na szczególnych warunkach
z basenu korzystać będą mogli
mieszkańcy naszej gminy. Planowany jest specjalny program
obejmujący dowożenie dzieci
i młodzieży ze szkół w sołectwach i z Libiąża, w ramach zajęć szkolnych na doskonalenie
i naukę pływania. Inny pomysł
to zajęcia sportowe pozalekcyjne: edukacyjno–wychowawcze,
gimnastykę usprawniającą.

Na drogach w naszej gminie wiele się dzieje. Część remontów już się skończyła, niektóre trwają, a inne dopiero przed nami.

Intensywne wakacje na drogach
Lista zaplanowanych na ten
rok inwestycji drogowych jest
długa. Liczy ponad 20 pozycji.
W budżecie jest na nie łącznie
8 mln zł. Na części traktów
kierowcy już korzystają z
nowych nawierzchni. Tak
jest m.in. na ul. Klubowej,
Piastów i Ściegiennego w
Żarkach, a także ul. Szkolnej,
Przyrodniczej i Sportowej w
Libiążu. Nowe nawierzchnie
pojawiły się także na ul. Plac

Zwycięstwa i Kolorowej.
Aktualnie zbliża się do końca
modernizacja ul. Górniczej.

Planowany termin zakończenia
robót to 3 sierpnia. Niedawno
robotnicy przystąpili do pracy

Ulica Przyrodnicza w Libiążu

na ul. Urzędniczej. Zakres
robót obejmuje: przebudowę
nawierzchni drogi, chodników,
miejsc postojowych, poboczy
oraz odwodnienia drogi. Koszt
robót to blisko 320 tys. zł.
Mieszkańcy i kierowcy mogą
się spodziewać remontów
na
kolejnych
libiąskich
ulicach, m.in.: Cichej, Dobrej,
Piłsudskiego, Myśliwskiej czy
Tuwima.
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Informacja dotycząca zmiany nazwy ulic
1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Weszła ona w życie
2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów
i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego,
nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat
symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w
inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za
propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do
osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny,
autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach
1944-1989.
Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących
nazw upamiętniających lub propagujących komunizm lub inny
ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych
regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa
wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje
nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń
lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani
w inny sposób takiego ustroju propagować.

Od 12 do 21 lipca na terenie gminy przeprowadzone zostały
konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulic: 9 Maja, 25
stycznia w Libiążu oraz Wincentego Pstrowskiego w Żarkach.
Wpłynęło 227 ankiet, 10 z nich nie spełniało warunków formalnych
lub merytorycznych. Oto wyniki:
• ulica 9 Maja w Libiążu:
Propozycje nowej nazwy:		
Wynik głosowania:
- 9 Maja 1950 					
za – 48
- 8 Maja						
za – 37
- rtm. Witolda Pileckiego 			
za – 84
• ulica 25 Stycznia w Libiążu:
Propozycje nowej nazwy:		
Wynik głosowania:
- 25 stycznia 1831 				
za – 58
- Danuty Siedzikówny ps. INKA			
za – 92
• ulica Wincentego Pstrowskiego w Żarkach:
Propozycje nowej nazwy:		
Wynik głosowania:
- Stanisława Wyspiańskiego 		
za – 56
- księdza Jana Mroza			
za – 127
Projekty uchwał w sprawie zmian nazw ulic zostaną przedłożone
radzie miejskiej na sesji zaplanowanej na 18 sierpnia. Zmienione
nazwy ulic obowiązywać powinny od 2 września.

Władze Libiąża podpisały list intencyjny dotyczący powstania w naszej gminie mieszkań z rządowego programu.

aplikacyjnego do programu.
- Przy alei Jana Pawła II powstanie ich mniej więcej sto.
List intencyjny jest już podpi-

Burmistrz Jacek Latko, na zaproszenie Banku Gospodarstwa
Krajowego „Nieruchomości” –
operatora rządowego programu
Mieszkanie Plus, wziął udział
w forum dotyczącym budowy tanich mieszkań na terenie
gminy Libiąż. Był to efekt złożonego w II połowie ubiegłego roku przez Libiąż wniosku

„Mieszkanie Plus”
coraz bliżej
sany – informuje burmistrz.
W najbliższym czasie gotowa
będzie koncepcja inwestycji.
Obejmie ona szczegółową lokalizację, zagospodarowanie
terenu, wizualizację obiektów
i liczbę lokali. Kolejnym krokiem, po zaakceptowaniu doku-

mentu, jest podpisanie umowy.
- Jeśli wszystko dobrze pójdzie
to pozwolenie na budowę dostaniemy w przyszłym roku. Inwestycja rozpocznie się w 2019
– mówi Jacek Latko.
Udział libiąskiego samorządu
w programie ma polegać na
przekazaniu gruntów pod budowę mieszkań, zapewnieniu
gwarancji finansowych, a w
przyszłości administrowaniem
lokalami.
Mieszkanie Plus to program
adresowany do osób, których
dochody są na tyle niskie, że

nie pozwalają na zakup własnego lokum, ale jednocześnie
na tyle wysokie, że uniemożliwiają otrzymanie mieszkania
komunalnego od gminy.

Burmistrz Jacek Latko przed
spotkaniem z przedstawicielami BGK
Blok mieszkalny z
programu „Mieszkanie +”
powstanie na terenie przy
Al. Jana Pawła II (na zdjęciu zaznaczone żółtym kolorem), w sąsiedztwie planowanej krytej pływalni
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Zjeżdżalnia z mini ścianką wspinaczkową, karuzele, huśtawki, piaskownice, zwięrzęta na sprężynach. Całość ogrodzona
i wyłożona bezpieczną nawierzchnią. Tak odnowione miejsca dla dzieci oddano w lipcu do użytku przy ul. Urzędniczej i
Słowackiego w Libiążu.

Mnóstwo uśmiechu na nowych placach zabaw!
Symbolicznego otwarcia tych
atrakcyjnych miejsc dokonał
osobiście Burmistrz Libiąża
Jacek Latko w towarzystwie,
nie mogących się doczekać,
najmłodszych
mieszkańców
naszej gminy. Wydarzeniom
towarzyszyła duża frekwencja.
- Dzieci będą miały udane wakacje. Wreszcie zyskały bezpieczne miejsce do zabawy

– chwali plac zabaw przy ul.
Urzędniczej Anna Majka, która na otwarcie przyszła z córką
Alicją. - Najfajniejsza jest tutaj
wspinaczka ze zjeżdżalnią. Na
pewno będę tutaj często przychodzić – dodała Alicja.
Dziesięcioletni Marcin Zawiejski podsumował: - Jest tu
bardzo fajnie i kolorowo, najlepsza jest huśtawka "koło".

Mieszkam blisko więc będę tu
codziennie.
Zadanie: „Zagospodarowanie
terenu przy ul. Urzędniczej w
Libiążu - plac zabaw, teren rekreacji i wypoczynku"obejmowało m.in. niwelację terenu,
uzupełnienie ziemi, wykonanie
rolowanej nawierzchni trawiastej wykonanie bezpiecznej
nawierzchni pod urządzeniami

i na boisku do gry w koszykówkę, zabudowę wyposażenia
boiska, uzupełnienie wyposażenia placu zabaw, wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej,
ogrodzenie terenu placu zabaw.
Roboty budowlane wykonała
firma F.U.H. WALEK Dariusz
Waligóra z Żarek. Koszt inwestycji wyniósł 150 tys. zł.
Prawdziwą metamorfozę prze-

szedł plac zabaw przy ul. Słowackiego. Wprawdzie obiekt
powstał w 2008 r. dzięki akcji
„Place zabaw - Muszkieterowie" zorganizowanej przez
zrzeszenie
przedsiębiorców
marek Intermarché i Bricomarché, ale wymagał gruntownego
odświeżenia.
Zamontowano
nowe urządzenia z bezpieczną

nawierzchnią, powstały nowe
chodniki i ogrodzenie. Całość
kosztowała 110 tysięcy złotych. Obiekt bardzo podoba
się dzieciom. – Wcześniej na
placu było troszkę nudno, nie
było dużej huśtawki, teraz jest
ciekawiej i chętniej tu przychodzę – cieszy się 10 letnia Nadia
Kłeczek.

- Plac jest teraz bardziej kolorowy i wesoły – dodaje 11 letni Nataniel Rus. Jego młodszy
o dwa lata brat spędza na tym
placu zabaw wspólnie z kolegami co najmniej 2 godziny dziennie. - Fajnie, że jest wszystko
odnowione. Jest ładna trawa i
nie ma już błota – podsumował
Tymoteusz Rus.

Otwarciu nowych placów zabaw towarzyszyły gry, zabawy
i animacje przygotowane przez
LCK, bibliotekę i świetlicę
śrowiskową. Dzieciom LCK
zasponsorowało watę cukrową
i popcorn, MBP kolorowe balony, a urząd przekazał drobne
upominki.

Nie były to jedyne inwestycje w podobne miejsca na terenie gminy Libiąż. Od strony ulicy Wiosennej ogrodzono również plac zabaw
przy ulicy Skalników. Nowe ogrodzenia powstały też wokół placów przy ulicach Żeromskiego i Waryńskiego w Libiążu oraz przy ulicy
Pstrowskiego w Żarkach.
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Jest chlubą nie tylko sołectwa, ale i całej gminy Libiąż. Na swoim koncie ma wychowanie wielu pokoleń sportowców, którym
wpoił nie tylko umiejętności sportowe, ale przede wszystkim wartości niezbędne w codziennym życiu. Tak od siedmiu już dekad
nieprzerwanie funkcjonuje w Żarkach Ludowy Klub Sportowy. Przypadające na ten rok okrągłe urodziny klubu obchodzono
25 czerwca.

70 lat LKS Żarki!
Świętowanie jubileuszu klubu sportowego przebiegało w
świetnej atmosferze. W tym
roku bowiem piłkarze postarali się o największy sukces
w wieloletniej historii klubu.
Nie dość, że z powodzeniem
występują na boiskach okręgówki, to jeszcze sięgnęli w
tym roku po Puchar Polski na
szczeblu chrzanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej, a w całych rozgrywkach na szczeblu
Małopolski Zachodniej lepsi
od nich okazali się tylko piłkarze Unii Oświęcim. Gratulacje
dla jubilatów powędrowały od
władz samorządowych gminy
Libiąż i przedstawicieli władz
chrzanowskiego Podokręgu i
Małopolskiego Związku Piłki
Nożnej. Złote odznaki PPN
Chrzanów otrzymali Stanisław
Bisaga, Józef Malik i Mirosław Król. Srebrną odznaczo-

no obecnego trenera drużyny
seniorów Roberta Saternusa.
MZPN uhonorował z kolei złotymi odznakami prezesa klubu
Zdzisława Bębenka i Stanisława Kosowskiego, a srebrną
otrzymał Stanisław Bisaga i
Bogusław Gucik.

Jan Kosowski, Andrzej Nędza,
Zbigniew Drzymała, Mieczysław Bogacz, Tadeusz Bogacz,
Stanisław Dwornik, Bogusław
Gucik, Jan Gucik, Józef Kikla,
Stanisław Bisaga, Józef Malik i
Jan Bisaga.
- W ten sam sposób doceniliśmy

Dodatkowo
pamiątkowymi
klubowymi medalami uhonorowano zasłużonych działaczy
i piłkarzy. Otrzymali je m.in.:
Franciszek Horawa, Czesław
Gucik, Stanisław Kosowski,

również naszych najwierniejszych kibiców. Medale otrzymali Czesław Sądej, Andrzej
Jesionowski, Władysław Proksa, Mieczysław Hajda, Krystyna Hajda i Maria Piwowar-

czyk – relacjonuje prezes klubu
Zdzisław Bębenek.
Jubileusz uświetniły życzenia
od reprezentanta Polski Jakuba Błaszczykowskiego, które
zdobył były zawodnik i sponsor klubu Maciej Dwornik. O
oprawę artystyczną zadbał zespół "Macierzanki" z koła Gospodyń Wiejskich w Żarkach.
Sportowym akcentem imprezy
był mecz Kawalerowie – Żonaci, zakończony wynikiem 6:3.
Z okazji 70-tej rocznicy LKS
Żarki wzbogacił się ponadto o
poświęcony w dniu jubileuszu
klubowy sztandar, a także wydaną przez LCK Monografię
opisującą historię klubu. Poczet
sztandarowy w dniu uroczystości stanowili czołowi piłkarze:
Robert i Kamil Jesionowscy,
a także Dawid Pędziałek.

Zakończył się pierwszy semestr w libiąskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Przyjemne z pożytecznym!
Dokładnie 187 osób zapisało
się na pierwszy semestr UTW.
Taka frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania organizatora zajęć - Libiąskie Centrum
Kultury. 28 czerwca libiąscy
studenci zakończyli oficjalnie
pierwszy historyczny semestr.
- W pierwszym semestrze słuchacze mieli do wyboru osiem
zajęć fakultatywnych: język
angielski i niemiecki, podstawy
obsługi komputera, jogę, aerobik, nordic walking, taniec towarzyski i zajęcia kabaretowo
– teatralne – mówi koordynator UTW Małgorzata Hołownia. - Dodatkowo odbyło się 10
ciekawych wykładów w różnororodnej tematyce.
Studenci oprócz zdobywania
wiedzy chętnie zatańczyli poloneza podczas gminnych obchodów święta Konstytucji 3 Maja.
Uczestniczyli również w spotkaniu integracyjnym na terenie
Ośrodka Rekreacyjnego Szyjki.

Tam nie po raz pierwszy ujawnili drzemiące w nich pokłady talentu i energii. Z uśmiechem na
ustach rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych, przy
muzyce zademonstrowali nie-

program, który zaprezentują
podczas Dożynek Gminnych w Żarkach w dniu 10
września 2017 r. Uroczystość zakończenia pierwszego
semestru UTW była okazją do

małe umiejętności wyniesione
z zajęć tanecznych, a uczestnicy
zajęć teatralno – kabaretowych
udanie zadebiutowali autorskim
programem artystycznym. Ci
ostatni zrezygnowali nawet z
wakacji! Szybko ustalili swoją
nazwę na "Oddział specjalnej
troski" i zamiast w wakacje odpoczywać, przygotowują nowy

nagrodzenia najbardziej pilnych
słuchaczy. Dyplomy z czerwonym paskiem za 100% obecności na zajęciach i wykładach
otrzymały Maria Starowicz,
Zofia Musialik i Maria Pactwa.
Podsumowaniem udanego czasu
spędzonego w UTW był koncert
kwartetu jazzowego Grzegorza
Zagórskiego.

Trwają już zapisy na II semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Libiążu. Nowy
semestr potrwa od października br. do stycznia 2018 r.
Termin zgłoszeń do 10 września 2017 r. w Libiąskim
Centrum Kultury pokój nr 6.
Wpłaty za wykłady i zajęcia
fakultatywne przyjmowane
są w terminie od 1 sierpnia
do 10 września br. Spośród
zajęć stałych do wyboru są:
język angielski, język niemiecki, podstawy obsługi
komputera, joga, aerobik,
nordic walking, teatralno-kabaretowe, taniec towarzyski,
zumba z salsą oraz plastyka.
Wpisowe wynosi 30 zł, opłaty
za poszczególne zajęcia (np.
język angielski) to 10 zł miesięcznie.
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70 lat istnienia święci w tym roku Ludowy Klub Sportowy w Żarkach. Nie łatwe były losy klubu na przestrzeni dekad, ale dzięki
zaangażowaniu społeczności sołectwa, doczekał pięknego jubileuszu.

Historia piłką pisana
Trudne początki..

J

uż w okresie międzywojennym sport w Żarkach miał
wielu zwolenników. Brak boiska z prawdziwego zdarzenia
zmuszał młodzież żarecką do
gry w piłkę nożną na pastwiskach, których w okolicy nie
brakowało. Były one jednak
własnością prywatną i niejednokrotnie za sprawą właścicieli
tych pastwisk musiano uciekać.
Hasłem do ucieczki były dwa
słowa: „Chłopaki - Zryw!”.. Jak
się później okazało, to drugie
słowo na tyle mocno utkwiło w
świadomości, że od roku 1956
r. klub przybrał nazwę LZS
„ZRYW” Żarki. Najczęściej
grano na pastwisku, które nazywało się „Skalną Górką”, na
„Niwie”, gdzie później zostało
wytyczone pierwsze boisko o
wymiarach piłkarskich oraz na
„Lasku”, gdzie obecnie mieści
się stadion piłkarski.
- Piłki robione były wtedy z kapeluszy oraz beretów męskich,
wypychane szmatkami i ładnie
obszywane a gra była nie mniej
zacięta jak w obecnej chwili –
wspominał Jan Paliwoda - zawodnik w latach powojennych.
- Był tylko jeden problem. Nie
mieliśmy żadnego pojęcia o
przepisach gry w piłkę nożną
- mówił były zawodnik tego
okresu, Jan Kosowski.
Po jakimś czasie ze Stanów
Zjednoczonych przywieziono
prawdziwą skórzaną piłkę a posiadaczem jej był Emil Celarek.
Jak się później okazało była to
piłka do rugby, lecz miejscowym to nie przeszkadzało.

Chcąc jednak pożyczyć tą piłkę
trzeba było wykonać niezbędną
pracę na roli dla jej właściciela.
Zawiązana drużyna rozgrywała
spotkania towarzyskie: z Jankowicami, Olszynami, Babicami i
Zagórzem, a na mecze jeździli
wozem drabiniastym.

i dopingowała swoich zawodników. W tym samym czasie
zostały wybudowane (w czynie społecznym) dwa boiska do

związana z tym zmiana sytuacji
społecznej.

Wspólnymi siłami
Z inicjatywy żareckiej młodzieży powstał Klub Sportowy
i nowe boisko na Gronówku,
wytyczone przez zapaleńców
piłki nożnej. Pierwszym Prezesem klubu został Eugeniusz
Kosowski. To były trudne czasy. - Nie mieliśmy jednolitych
strojów, nie mieliśmy prawdziwych piłek, nie mówiąc już o jakichkolwiek butach piłkarskich
- wzdychał Jan Kosowski.
- Bramki robione własnoręcznie, drewniane bez siatek. Nie
było mowy o jakiejkolwiek
dotacji, musieliśmy sami pokrywać koszty zakupu sprzętu
sportowego, o który też nie było
łatwo.
Początkiem lat 50 rozegrano
pierwszy mecz, na nowo wybudowanym wspólnymi siłami
boisku, które zostało wytyczone pod lasem. na „Gronówku”.
W meczu tym kawalerowie z
Żarek grali przeciwko żonatym, a ciekawostką jest to, że
w drużynie żonatych zagrał
św. pamięci ks. Proboszcz Jan
Mróz, który pomagał w różny sposób w powstaniu klubu.
Drugim i niemniej ważnym
meczem na nowym boisku był
mecz z „Górnikiem” Libiąż, na
którym była prawie cała wieś

Przygotowania do budowy stadionu przy ul. Klubowej
piłki siatkowej. Pierwsze przy
Szkole Podstawowej, powstałe
z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły Czesława Misia.
Drugie powstało przy plebani
parafialnej, a zajmował się nim
ks. Jan Mróz.
Narodziny „ZRYWU”
W lutym 1956 r. nowy zarząd
zmienił nazwę klubu z dotychczasowej „LZS Żarki” na LZS
„ZRYW” Żarki. To bardzo
ważna data dla żareckiego społeczeństwa, ponieważ po raz
pierwszy drużyna została zgłoszona do rozgrywek kl. „C”
w Radzie Powiatowej Zrzeszenia Ludowych Zespołów
Sportowych w Chrzanowie. W
1963 roku rozpoczęto budowę
nowego stadionu sportowego przy ul. Klubowej (dawniej „Lasek”). Dużej pomocy
temu przedsięwzięciu udzieliła
KWK „Janina” w Libiążu, reprezentowana przez dyrektora
Mieczysława Warszawskiego.
Budowę stadionu wstrzymała
jednak likwidacja powiatów i

Sukcesy sportowe i nie tylko
W 1965 r. klub po raz pierwszy
awansował do klasy „B”. W
1977 roku awansował do klasy „A”. W roku 1982 drużyna
przenosi się na nowe boisko na
„losku” przy dzisiejszej ulicy
Klubowej. Decyzję tę przyspieszyło omyłkowe zaoranie
boiska na „Gronówku” przez
traktorzystę z Kółka Rolniczego...
W 1984 roku, po raz pierwszy
zespół dotarł do Finału Pucharu
Polski na szczeblu Podokręgu.
Mecz z Victorią Jaworzno stał
na wysokim poziomie i III-cio
ligowa drużyna z Jaworzna z
trudem wygrała (2-1). Przełomowy okres dla żareckiej piłki
to lata 1992-93 po powrocie
Stanisława Dwornika. Prowadzona przez niego drużyna
po rundzie wiosennej 1993 z
powrotem wraca do kl. „A”.
Bardzo wyrównany skład personalny tamtejszej drużyny
powodował, że zajmowała wysokie miejsca w tabeli walcząc
o awans do Ligi Okręgowej. Po

Uczestnicy pochodu
przed trybuną
honorową przy
Miejskim Komitecie
PZPR
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NASZA HISTORIA
raz drugi udało się też awansować do finału Pucharu Polski
na szczeblu Podokręgu Piłki
Nożnej Olkusz – Chrzanów.
Grając w finale z IV ligową
drużyną KS„Pilica” Wierbka,
w Wierbce żarczanie przegrali
jednak 1-2.
W 1990 r. sportowcy z Żarek odnieśli wielki sukces. W
Wojewódzkiej Spartakiadzie
Gmin zajęli szóstą pozycję na
czterdzieści startujących reprezentacji samorządów. 1995 rok
będą pamiętali wszyscy, którzy
byli świadkami otwarcia nowo-

znacznie ulegli Wiśle Kraków.
Ukoronowaniem sukcesów tej
drużyny było późniejsze Mistrzostwo Województwa Małopolskiego Gimnazjów wywalczone w Tarnowie. Trenerem
drużyny był Bogusław Gucik.
W tym samym roku bardzo
młoda drużyna Żarek prowadzona przez trenera Stanisława Dwornika niespodziewanie
wygrała A klasę awansując do
Klasy Okręgowej.
17 kwietnia 2011 został otwarty
praktycznie nowy stadion przy
ulicy Klubowej. Wykonano

ogrodzenie stadionu, zmodernizowano płytę boiska, wykonano boisko rezerwowe (60x30
m) i wyremontowano szatnię.
Do poziomu infrastruktury
natychmiast dostosowali się
piłkarze LKS Żarki, którzy w
meczu ligowym pokonali ówczesnego lidera rozgrywek!
Największy sukces LKS Żarki osiągnął w sezonie 2016/17
zdobywając Puchar Podokręgu
Chrzanowskiego
pokonując
trzecioligową MKS Trzebina.
W półfinale Małopolski Zachodniej Żarki pokonały IV
ligową Iskrę Klecza Dolna po
remisie 2 : 2 i zwycięstwie 4

były zbyt dalekie wyjazdy i
brak środków na transport.
Tenisiści z Żarek występowali
w wielu turniejach drużynowych i indywidualnych, jak
mistrzostwa powiatowe i woMecz z Arką Babice z 2004 r.

obecnie lub grali w wyższych
ligach. Są to m.in.: nie żyjący
już Jan Piegzik (był to pierwszy zawodnik z Żarek grający
w wyższej lidze), Stanisław
Piegzik, Jan Gucik, Stanisław
Dwornik, Stanisław Likus, Kazimierz Szafran, Robert Saternus, Konrad Horawa, Grzegorz
Paliwoda, Zbigniew Adamski,
Madrin Piegzik, Michał Bisaga, Zdzisław Drabiec, Tadeusz
Bogacz, Mieczysław Bogacz,
Jan Szafran, Dominik Lichota,
Piotr Głuch.

Otwarcie nowego stadionu w 2011 r.
wybudowanej szatni, a przede
wszystkim dwaj panowie z
zarządu Stanisław Kosowski i
Tadeusz Bogacz – najbardziej
zaangażowani w jej powstanie.
Uroczyste poświęcenie budynku sportowego dokonał Ks.
Proboszcz, Eugeniusz Najbor, z
parafii Żarki. Otwarcie zostało
uświęcone przyśpiewkami zespołu ludowego „Macierzanki”.
Rok 2008 obfitował w wielkie sukcesy. Trampkarze starsi
oparci na roczniku 1993 zrobili
furorę w całej Małopolsce. Po
zdobyciu mistrzostwa powiatu
i Małopolski Zachodniej dopiero w finale wojewódzkim nie-

: 3 w rzutach karnych. Dopiero
w finale drużyna znalazła pogromców w zawodnikach Unii
Oświęcim.
LKS Żarki wychowało wielu zawodników, którzy grają

Nie tylko „nożna”

jewódzkie, zajmując wysokie
lokaty. W składzie tej drużyny
mieścili się: Gucik Franciszek,
Gucik Edward, Dwornik Józef,
Dwornik Stanisław, Sędzielarz
Stanisław, Moskała Ryszard,
Drabiec Zdzisław, oraz Bogacz
Anna (Bolek). W klubie funkcjonowała także sekcja szachowa, utworzona w latach 1969
- 1970. Wiodacymi zawodnikami tej sekcji byli Stefan Cygan
(Cink), Zdzisław Pędziałek,
Zdzisław Bębenek, Jan Szafran
(Dżok) i Eugeniusz Malik. Żarczanie odnosili także sukcesy
lekkoatletyczne. Początkiem
lat 70-tych organizowano wiele
spartakiad Powiatowych i Wojewódzkich. W reprezentacji
Powiatu mieścili się zawodnicy
z Żarek: Józef Kosowski (zwany „Bufalo”), Stanisław Dwornik, Anna Bogacz (Bolek), Maria Bisaga (obecnie Skrzypińska). Zawodnicy Ci reprezentowali Powiat w konkurencjach
biegowych, w skoku w dal oraz
w podnoszeniu ciężarka ważącego 17.50 kg.

Chociaż w działalności klubu
dominuje pika nożna, w jego
historii pojawiały się akcenty
związane z innymi dyscyplinami sportu. W 1966 roku powstała sekcja tenisa stołowego,
której zawodnicy szybko zaczęli odnosić sukcesy. Pingpongiści szybko awansowali do
klasy „A”, skąd po roku bardzo
dobrej gry w 1967 roku wywalczyli awans do Ligi Okręgowej. W 1968 roku z przykrością Opracowano na podstawie Monografii
i żalem musieli zrezygnować z „70 lat LKS w Żarkach”
dalszej gry w tej
lidze, a powodem Prezesi Klubu w 70-letniej historii
LKS Żarki:

Wychowankowie LKS Żarki

Eugeniusz Kosowski 1947 - 1950
Franciszek Szafran 1951 - 1951
Stanisław Szafran 1951 - 1954
Stanisław Jasieczko 1954 - 1955
Czesław Gucik 1956 - 1961
Franciszek Kosowski 1961 - 1968
Stanisław Kosowski 1968 - 1999
Tomasz Kikla 1999 - 2003
Zdzisław Bębenek od 2004
9
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ROZMAITOŚCI

Zakup nagłośnienia, wymiana oświetlenia sali widowiskowej, modernizacja biur, uruchomienie klubokawiarni „Nisza” - na
to pozwoli dotacja otrzymana przez Libiąskie Centrum Kultury z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Są duże pieniądze na rozwój kultury
Inwestycja mająca wzmocnić ofertę kulturalną LCK przez podniesienie
standardu infrastruktury opiewa ma ponad milion złotych. Uzyskane
dofinansowanie to 423 tys. zł. To pozwoli na wyposażenie sali widowiskowej
w nowe nagłośnienie i oświetlenie, co z pewnością odczują widzowie seansów
kinowych i spektakli. Wyremontowane zostaną: sala baletowa (na zdjęciu),
garderoby wraz sanitariatami oraz pomieszczenia biurowe. Uruchomiona
zostanie klubokawiarnia „Nisza”. Inwestycja będzie realizowana do 2018 r.
Zestawienie „Wspólnoty” potwierdza wzrost zamożności naszej gminy

Libiąż wyżej w rankingu
Co roku tygodnik „Wspólnota” publikuje opracowany przez profesorów Uniwersytetu Warszawskiego ranking „Najbogatszych
samorządów”. W aktualnym rankingu nasza gmina została sklasyfikowana na 292 miejscu wśród małych miast, z dochodem na jednego
mieszkańca wynoszącym 2.706,41 zł. To skok w stosunku do zestawienia z zeszłego roku o 95 pozycji (z 387. lokaty). Dla przypomnienia
- w 2014 roku byliśmy na 510 miejscu.
Ranking potwierdza stały wzrost zamożności gminy. Wpływ ma na to wysoki wskaźnik dochodów, wysokość podatków i opłat,
zmniejszanie zadłużenia oraz wzrost wydatków inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich lat.

Wodny plac zabaw z opóźnieniem

Gdy tylko zrobi się upalnie, tłumy odwiedzają letni basen przy
ul. Piłsudskiego. Przykładowo, tylko 20 lipca odwiedziło go
blisko 700 osób.

Na ochłodę najlepsza kąpiel
Z pływalni na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno
Sportowego przy ul. Piłsudskiego można korzystać codziennie
w godz. 9-19. Bilety całodniowego wstępu są w cenach 5 zł
dla dorosłych, 3 zł bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży szkolnej
oraz symboliczna złotówka dla dzieci do lat 7. Zapraszamy do
odwiedzin i wypoczynku!
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Osoby chcące skorzystać z nowych wodnych atrakcji na terenie
letniego basenu w Libiążu muszą uzbroić się z cierpliwość.
Zgodnie z projektem, nowy brodzik dla najmłodszych będzie miał
głębokość 30 cm. Zostanie on wyposażony w zabawki (grzybek,
wulkan i dysze). Obok staną ławki dla rodziców, karuzela, huśtawki
i przypominające statek urządzenie wyposażone m.in. w zjeżdżalnię.
Całość ma kosztować blisko 1,1 mln zł. Prace trwają od maja.
Pierwotny termin ich zakończenia był określony na 30 czerwca.
- Po rozpoczęciu kopania fundamentów pod budynek stacji
uzdatniania wody, okazało się, że biegnie tam kanalizacja m.in.
z basenu i drenaż z boiska. Nie było jej na żadnych mapach
i rysunkach. Z powodu nieszczelności jej przebudowa była
konieczna. Wypompowywanie wody trwało tydzień. Dopiero po tym
można było się tym zająć. To wstrzymywało wszystkie inne prace
– wyjaśnia burmistrz Jacek Latko. Dodatkowe, nieplanowane
roboty kosztowały ponad 100 tys. zł. Udostępnienie Wodnego
Placu Zabaw będzie możliwe po zakończeniu robót budowlanych
i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca podpisując
umowę zobowiązał się do zachowania terminu zakończenia
inwestycji, który minął 14 lipca. Ponieważ nie wywiązał się z
terminu, gmina naliczy kary umowne.
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WIEŚCI Z SOŁECTW

W tegorocznym budżecie nie brakuje przedsięwzięć zaplanowanych w Żarkach i Gromcu. Łącznie gmina wyda na nie ponad
2 miliony złotych.

Inwestycyjny rok w sołectwach
Żarki
Za najważniejszą inwestycję w
większym z libiąskich sołectw
należy uznać zadanie „Przebudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie sołectwa Żarki
w rejonie ulic Klubowej i Ikara

Zakończyła się kompleksowa
przebudowa dróg gminnych ulic: Klubowej, Piastów i Ściegiennego. Prace kosztowały
łącznie 364 tys. zł. Przy Zespole Szkół w Żarkach zakończyła

Odnowione boisko przy szkole w Żarkach
w Żarkach”. Za kwotę 638,5
tys. zł przeprowadzone zostanie utwardzenie terenu kostką
brukową (plac manewrowy,
chodnik, chodnik na terenie
placu zabaw), wykonanie kanalizacji odnowienie studni oraz
źródełka, zainstalowanie koszy
na śmieci oraz stojaków na rowery, wymiana oświetlenia i
instalacji elektrycznej, powstanie bezpiecznego placu zabaw i
ustawienie elementów małej architektury i nasadzenie zieleni.

się budowa 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych z wydzieleniem miejsca
dla osoby niepełnosprawnej.
Modernizacji poddano również
boisko ze sztuczną nawierzchnią usytuowane obok szkoły.
Całość prac kosztowała 147
tys. zł.
To jednak nie wszystko. Na
liście jest jeszcze kilkanaście
innych zadań zaplanowanych
na ten rok – szczegóły w ramce
obok.

Ulica Klubowa w Żarkach

Pozostałe zadania inwestycyjne w sołectwie Żarki zaplanowane na 2017 rok to m.in.:
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Żarki – 100
tys. zł. W ramach tych środków zostanie opracowana dokumentacja projektowa na pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej.
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Pstrowskiego w Żarkach –
34,5 tys. zł. Zakres prac obejmuje budowę ogrodzenia terenu,
opracowanie projektu zagospodarowania terenu
- Przebudowa terenu zieleni przy ul. Piastów w Żarkach - 25
tys. zł. Zakres prac obejmuje zagospodarowanie zielenią terenu
położonego w sąsiedztwie kapliczki
- Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Klubowej w Żarkach
(poza bramą). – 13 tys. zł.
- „Przebudowa części DP nr 1007 K – ul. Astronautów w Żarkach w zakresie nawierzchni bitumicznej oraz wykonania
brakującego odcinka chodnika” – dotacja celowa dla Powiatu
Chrzanowskiego – 150 tys. zł.
- Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żarkach – 40 tys. zł.
- Dofinansowanie do budowy przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Libiąż dla osób fizycznych - zawarto 12 umów na kwotę 60 tys. zł.
- Dofinansowanie do wymiany przez mieszkańców kotłów i
pieców węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania - zawarto dwie umowy na kwotę 8 tys. zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia odcinka ul. Zacisze w Żarkach - 6 tys. zł.
- „Zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół
w Żarkach na cele integracji społecznej” - opracowanie projektu technicznego. Dokument ten będzie przedmiotem wniosku o
dofinansowanie składanego w jesiennym naborze do PROW na
lata 2014 -2020. Obejmował on m.in.: utworzenie miasteczka
komunikacyjnego oraz budowę oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym – 19 tys. zł.
- Remont ul. Karłowicza i odcinka ul. Dalekiej w Żarkach – 35
tys. zł.
- Konserwacja rowu przy ul. Pstrowskiego - 63 tys. zł.
Gromiec
Największym
tegorocznym
przedsięwzięciem jest modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu.
Podczas zakończonego I etapu zadania wykonane zostały roboty zewnętrzne (m.in.
docieplenie bocznej elewacji
budynku szkoły, malowanie
elewacji sali gimnastycznej,
remont schodów z podjazdem
dla osób niepełnosprawnych,
wykonanie nowego pokrycia
dachowego, wymiana rynien).
W drugim etapie zaplanowanym na czas wakacji prace
przebiegać będą wewnątrz
szkoły. Obejmą m.in. wymianę
drzwi, oświetlenia, instalacji
c.o., posadzek w klasach i jadalni, malowanie pomieszczeń

i parkietu sali gimnastycznej.
Inwestycja ma kosztować 413
tys. zł.
W tym roku zrealizowana będzie też budowa studni głębinowej na terenie stadionu. Jej
koszt jest szacowany na 30 tys.
zł. Dzięki temu dbanie o murawę boiska będzie łatwiejsze.
Za 70 tys. zł. przebudowany zostanie odcinek ul. Prostej. Poza
tym mieszkańcom udzielane
są dofinansowania: do budowy
przydomowych, biologicznych
oczyszczalni ścieków - zawarto cztery umowy łącznie na 20
tys. zł oraz do wymiany przez
mieszkańców kotłów i pieców
węglowych na niskoemisyjne
źródła ogrzewania – dwie umowy na sumę 8 tys. zł.
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SPORT

Szkoła Piłkarska Górnik Libiąż nie tylko prowadzi sportową pracę u podstaw ze swoimi wychowankami, ale motywuje ich do
uprawiania sportu organizując spotkania ze znanymi sportowcami, którzy odnieśli już sukces.

Bramkarz Liverpoolu w Libiążu!
W Libiążu gościli już znani polscy skoczkowie narciarscy oraz
piłkarze. Tym razem klub zaprosił Kamila Grabarę, jednego z
najbardziej utalentowanych bramkarzy młodego pokolenia w
Europie, bramkarza czołowego klubu piłkarskiego w Anglii FC
Liverpool i Kadry Reprezentacji Polski do lat 18. Od półtorej roku
Kamil jest podstawowym bramkarzem zespołu U-23 Liverpoolu
i regularnie bierze udział w treningach z pierwszym zespołem,
gdzie ma okazję bronić strzały takich znakomitych piłkarzy jak
sami reprezentanci Brazylii Coutinho i Firmino! W Libiążu Kamil
opowiedział o swojej przeprowadzce do Anglii i dał młodym
piłkarzom Górnika Libiąż kilka wskazówek na przyszłość. Nie ważne w jakim klubie zaczynacie, to nie ma najmniejszego
znaczenia. Liczy się tylko wasz upór i ciężka praca. Nie ma też
sensu porównywać się z innymi, trzeba analizować swoje błędy,
eliminować je i ciągle podnosić swoje umiejętności – powiedział
K. Grabara.
Przybyli na spotkanie zawodnicy libiąskiej Szkoły Piłkarskiej
zasypali gościa nietuzinkowymi pytaniami, również w języku

Wakacje z tenisem
Towarzystwo Wspierania
Sportu
„Sokrates”
i
Libiąskie Centrum Kultury
w okresie wakacji zadbały o
dodatkowe atrakcje dla dzieci
i młodzieży. Mogli oni wziąć
udział w tenisowych grach i
zabawach przygotowujących
do gry, jak również w dwóch
turniejach. W nich najlepsi
byli
Zbigniew Szpyra,
Dawid Duda, Paweł Solarski, Jakub Gucik i Agnieszka Gałaś.
W grach i zabawach, w których rywalizowały młodsze dzieci
najlepszy był Wiktor Pluta.
- Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w naszych zajęciach,
dlatego końcem wakacji przewidzieliśmy jeszcze jedno otwarte
spotkanie z tenisem – zapowiada prezes TWS Sokrates Paweł
Kasperczyk.
Kolejny wakacyjny turniej gier i zabaw tenisowych odbędzie się
w piątek 25 sierpnia o godz. 9:00 na kortach MORS w Libiążu.
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angielskim. Pytali o wymarzony klub, najlepszego piłkarza,
dziewczynę, zarobki, ulubione zwierzęta.
Sympatyczne spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie i rozdawanie
autografów.

Pająk najlepszy!
Deszczowa aura nie pozwoliła rozegrać w przewidzianym
terminie turnieju tenisa ziemnego w ramach Dni Libiąża
2017. Odbył się on tydzień później 25 czerwca 2017 r., a
tradycyjnie jego stawką był Puchar Burmistrza Libiąża.
Triumfatorem imprezy został Miłosz Pająk, a na kolejnych
stopniach podium stanęli Marek Burliga i Paweł Kasperczyk.
Laureatom, jak i wszystkim uczestnikom imprezy
pogratulował i osobiście wręczył nagrody, dyplomy i medale
burmistrz Jacek Latko.
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WIEŚCI Z GMINY

WARTO...PRZECZYTAĆ
„Raze” - Tillie Cole

Połączenie romansu, tajemnicy i brutalności. Przejmująca historia
o nieuchronnym przeznaczeniu i prawdziwej miłości. Powieść z serii
Poranione Dusze poleca Angelika Siuda z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu.

Dwanaście lat temu wielu ludzi
przeżyło swoje małe piekło.
Kisa straciła miłość swojego
życia i teraz musi poddawać
się woli brutalnego
narzeczonego. Dwie
rodziny
straciły
synów,
jednak
muszą żyć i iść dalej.
Jeden mężczyzna,
choć wtedy może
jeszcze
chłopiec,
trafił do więzienia
o
nieludzkich
zasadach. Teraz nie
wie kim jest. Może zwie się 818,
Raze, a może jeszcze inaczej.
Nie pamięta swojej przeszłości...
Te wszystkie fakty po pewnym
czasie się łączą, krążą wokół
siebie,
jednak
najpierw
właściwe osoby muszą na siebie

trafić i rozwiązać zagadkę z
przeszłości.
Świetna powieść – połączenie
romansu, tajemnicy i brutalności.
Nowy Jork i jego
tajemnicze podziemie,
mafia, nielegalne turnieje
walk na śmierć i życie,
zemsta i miłość. Nie
brakuje tu też mocnego
napięcia
seksualnego.
Piękna i przejmująca
historia o nieuchronnym
przeznaczeniu i prawdziwej miłości zdolnej
przeciwstawić
się
wszelkiemu złu, mogącej pokonać
każdą przeszkodę. Książka jest
przeznaczona dla ludzi o silnych
nerwach, którzy nie boją się
mocniejszych scen, budującego
się napięcia i brutalności…

KĄCIK KULINARNY
Sadzone w stylu śródziemnomorskim
Takie śniadanie jest nie tylko proste i smaczne, ale
też dostarczy energii na kilka godzin. Przepis poleca
nasza Czytelniczka Alina.
Składniki:
2 jajka
1 ząbek czosnku
mała cukinia bądź połowa średniej
1 pomidor
zioła prowansalskie
sól, pieprz
masło klarowane lub oliwa z oliwek
Czosnek kroimy w małą kosteczkę i wrzucamy na
patelnię z rozgrzanym tłuszczem. Podsmażamy
około minutę. Dodajemy posiekaną cukinię, solimy
i smażymy około 5 minut. Dorzucamy pokrojonego
pomidora. Posypujemy ziołami i delikatnie mieszamy
całość. Warzywa lekko rozsuwamy na boki, by zrobić
miejsce na jajka, które wbijamy ostrożnie, by nie
uszkodzić żółtek. Patelnię przykrywamy. Pokrywkę
ściągamy dopiero, gdy białka będą już niemal całkiem
ścięte. Odparowujemy pilnując, by żółtka pozostały w
stanie półpłynnym. Smacznego.

ogłoszenia drobne:
Przegrywanie z kaset video na płyty DVD - 600 773 167
Zespół na wesele - 507 302 274
FIRMA SPRZĄTAJĄCA “Na3sto”:
biura, domy, magazyny i inne. Maszynowe
czyszczenie
i
renowacja
posadzek,
czyszczenie kostki brukowej, sprzątanie poremontowe, mycie okien,
pranie tapicerek. Faktury VAT. Tel: 791196315. Zdjęcia z
wielu realizacji na www.na3sto.pl oraz www.facebook.
com/Na3sto
Bus 9 - osobowy - tel. 600773167
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Horoskop na sierpień 2017 r.
Baran
W sierpniu będzie się u ciebie
działo, czeka cię też trochę
wyzwań. Podchodź do nich na
spokojnie, a wtedy uda ci się
wszystko załatwić po twojej
myśli. Dobry humor i życzliwość pomogą. W pracy trochę
wakacyjnego oddechu.
Byk
Przed tobą dużo zmian. Jedne
na lepsze, inne na gorsze. Odnalezienie się w nowej sytuacji
nie okaże się proste, więc bliskim będzie chwilami ciężko z
tobą wytrzymać. Aby wszystkich do siebie nie zrazić, zacznij dostrzegać pozytywy nowej sytuacji.
Bliźnięta
Twój upór i zdecydowanie pozwoli ci doprowadzić do końca
sprawy, które od jakiegoś czasu
zaprzątające twoją głowę.
Druga połowa wakacji to dobry
czas, aby odnowić zaniedbywane kontakty towarzyskie.

Rak
Nie wszystkie decyzje twoich
bliskich będą po twojej myśli.
Zapominając, że czasem trzeba
iść na ustępstwo, nie uda wam
się porozumieć. Nie bój się poszukać oparcia i zrozumienia u
kogoś niedawno poznanego.
Lew
W ostatnich tygodniach otoczenie zobaczyło twoje bardziej kłótliwe oblicze. Zgoda
buduje, więc postaraj się trochę poprawić swoje notowania, aby uniknąć wykluczenia
przy podejmowaniu ważnych
decyzji.
Panna
Wspomnienia z szalonego urlopu potowarzyszą ci przez większość miesiąca. Pamiętaj o tym,
gdy spadną na ciebie dodatkowe obowiązki w pracy. Odmiana od rutyny może jednak okazać się interesująca. Spróbuj
szczęścia w grach losowych.

Waga
Nie daj się wmanewrować w
spór między znajomymi. Każdy będzie chciał przeciągnąć
cię na swoją stronę. Zachowaj
neutralność. Choć możesz spotkać się z pretensjami, w ogólnym rozrachunku tak będzie
lepiej.
Skorpion
Sprawy uczuć będą dla ciebie
na pierwszym miejscu. Jeśli
planujesz wspólny wyjazd lub
myślisz o zamieszkaniu we
dwoje, to będzie to dobry czas
na poważne decyzje.
Strzelec
Wciąż dochodzisz do siebie po
urlopie i ciężko ci wytrzymać w
pracy? To dobry moment, aby
rozpocząć coś ćwiczyć, trenować lub po prostu znaleźć nowe
hobby lub rozwijać pasję.

Koziorożec
Twój upór się opłaci. Pamiętaj
jednak, aby nie dążyć do celu za
wszelką cenę. Gdy ktoś zaoferuje swoją pomoc, nie odmawiaj. Może wiedzieć więcej na
ten temat niż się spodziewasz.
Wodnik
Urlop może ci pokrzyżować
pogoda. Podstawą zadowolenia
z wypoczynku będzie elastyczność i dobry humor. Dzięki
temu nie będzie kłótni i zawieszonych oczekiwań. W efekcie
wczasy okażą się lepsze niż się
zapowiadało.
Ryby
Sierpień będzie intensywny pod
względem towarzyskim. Spotkania sprawią ci wiele przyjemności, a nowe znajomości
przydadzą się w przyszłości.
Choć otoczenie może się trochę starać, nie pozwól wyprowadzić się z równowagi.

Ciekawe wycieczki, wywołujące dużo pozytywnych wrażeń gry i zabawy, letni basen,
zajęcia świetlicowe, wakacyjne poranki kinowe. To tylko niektóre z propozycji
spędzania wolnego czasu w okresie wolnym od zajęć szkolnych zaproponowanych
przez Libiąskie Centrum Kultury.

Wakacje z LCK
W ramach letnich wyjazdów
uczestnicy odwiedzili już Stajnie Pałacową w Płazie, gdzie
mieli możliwość postrzelania z
łuku i konnych przejażdżek, a
także przenieść się na dziki zachód odwiedzając Westernowe
Miasteczko TwinPigs w Żorach.
Tam m.in. szukali złota, korzystali z parku linowego, jeździli

na karuzelach i uczestniczyli w
inscenizowanym pokazie napadu na bank. Gdy tylko dopisuje
pogoda, dużo osób korzysta z
atrakcji plenerowej pływalni
na terenie Miejskiego Ośrodka
Rekreacyjno - Sportowego. Na
położonych niedaleko basenu
kortach tenisowych można było
wziąć udział w grach i zaba-

wach uczących gry w
tą dyscyplinę sportu,
a później skonfrontować się z innymi w
turnieju z nagrodami.
Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszą się wesołe
podwórka, a więc konkursy i
zabawy dla najmłodszych na
świeżym powietrzu. W drugim

miesiącu wakacji zapraszamy
na kolejne atrakcje przygotowane przez LCK.
Aktualny program imprez na
www.lck.libiaz.pl
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Wakacje z LCK

Konkurencje spraw

Turniej piłki nożnej

nościowe na os. Ko

palnianym

Zajęcia plastyczne

Wycieczka do Stajn

ie

Wesołe podwórko
15

Letni basen

w Gromcu

i Pałacowej w Płaz

na piasku

Wycieczka do wes

ternowego miastecz

przy DK Żarki

ka w Żorach
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