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17.02.2019 
godz. 18.00

21.02.2019 
godz. 16.00

26.03.2019r 
godz. 10.00

16-17.03.2019 
godz. 9.00

29.03.2019r 
godz. 18.00

Ferie w Gminie
Szczegóły str. 11-14

Maraton Zumby
Dom Kultury Strzebiń, cena 25 zł

„Artur Barciś show” z zespołem muzycznym   
Dom Kultury Koszęcin, cena biletu 40 zł

Gminny Konkurs Recytatorski 
Dom Kultury Koszęcin

VIII Koszęciński Festiwal Modelarski 
Hala sportowa Koszęcin

Spektakl ‚Igraszki z diabłem” w wykonaniu 
Koszęcińskiego AleTeatru
Dom Kultury Koszęcin, cena biletu 15 zł

WójT GMIny KoSZęcIn ZApRASZA
nA WydARZenIA oRGAnIZoWAne W GMInIe:

10.03.2019 
godz. 17.00

Koncert z okazji dnia Kobiet „MUZyKA MojA MIŁoŚĆ” 
RecITAL AKToRSKo - WoKALny  Marty  Tadli 
Dom Kultury Koszęcin 

25.04.2019 
godz. 10.00

IV KoSZęcIŃSKA KUŹnIA TALenTóW  
Dom Kultury Koszęcin

12.04.2019r 
godz. 13.00

Międzyprzedszkolny Festiwal piosenki i Tańca
Dom Kultury Koszęcin
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DLACZEGO WZROSŁY OPŁATY 
ZA ODBIÓR ŚMIECI?

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami, chciałem 
Państwu przedstawić historię związaną z wyborem firmy 

odbierającej w 2019 r. odpady komunalne z terenu naszej Gminy.
W związku z wygasającą z dniem 31 grudnia 2018 r. umową na od‑
biór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych, Gminy: Ciasna, Kalety, Kochanowice, Konopiska, 
Koszęcin, Pawonków i Woźniki ponownie zdecydowały o wspól‑
nym przeprowadzeniu przetargu na świadczenie tych usług w la‑
tach 2019–2021.
W każdym ze wspólnie zorganizowanych przetargów nieograni‑
czonych tj. zarówno w 2013 r., 2015 r., jak i 2018 r., Gminy wcho‑
dzące w skład tzw. grupy zakupowej wyznaczyły spośród siebie – 
Gminę Koszęcin, jako Zamawiającego Lidera upoważnionego 
do przeprowadzenia tzw. przetargu grupowego.
Po ogłoszeniu w dniu 03 października 2018 r. wspólnego prze‑
targu, spotkałem się z bezprawną próbą wpływania przez jedną 
z firm zajmujących się wywozem odpadów na zastosowane w tym 
przetargu warunki oraz kryteria oceny ofert. Podmiot ten, gro‑
żąc mi, domagał się wprowadzenia w dokumentacji przetargowej 
konkretnych zapisów.
Bezprawne groźby spotkały się z moim zdecydowanym sprze‑
ciwem. Niezwłocznie zawiadomiłem Prokuraturę Rejonową 
w Lublińcu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W wyniku 
powyższego zostało wszczęte śledztwo.
W następstwie powyższego pozostałe Gminy wchodzące w skład 
grupy zakupowej podjęły decyzję o unieważnieniu opisywanego 
wspólnego przetargu – pomimo mojego sprzeciwu w tym zakresie. 
Wobec odwołania przez pozostałe Gminy udzielonego mi pełno‑
mocnictwa, Gmina Koszęcin utraciła umocowanie do przepro‑
wadzenia przetargu.
W związku z faktem, że grupa zamawiająca uległa rozwiązaniu, 
wspólny przetarg unijny został unieważniony, co nastąpiło w dniu 
8 października 2018 r.
Mając na uwadze opisywaną niemożliwą do przewidzenia sytu‑
ację oraz konieczność zachowania ciągłości świadczenie usługi 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na tere‑
nie Gminy Koszęcin – podjąłem decyzję o zakupie pojemników 
na odpady i o udzieleniu zamówienia na świadczenie tychże usług 
jedynie na okres 6 miesięcy, ponieważ na to pozwalało mi prawo. 
Wszczęcie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usłu‑
gi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych 
odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Koszęcin” w okresie 
od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. nastąpiło już w dniu 
9 listopada 2018 r.
W przetargu wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę: 
EKO ‑SYSTEM BIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą 
w Konopiskach. Wykonawca ten został wykluczony z udziału 
w postępowaniu, z uwagi na fakt, iż nie wykazał spełniania wa‑
runków udziału w postępowaniu – pomimo wezwań Gminy nie 
przedstawił wymaganych przez prawo dokumentów. W konse‑
kwencji miałem bezwzględny obowiązek wykluczenia Wykonawcy 

i unieważnienia przetargu. Wykonawcy zaś zostało zatrzymane 
wadium w wysokości 25.000,00 zł.
W niniejszym przypadku zaszły zatem przesłanki udzielenia za‑
mówienia na: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunal‑
nych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nierucho‑
mości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 
Gminy Koszęcin” w tzw. trybie z wolnej ręki.
W konsekwencji od 2 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana Wykonaw‑
cy odbierającego odpady. Obecnie usługi te świadczy konsorcjum 
firm: FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41–800 Zabrze oraz 
FCC Lubliniec Sp. z o.o., ul. Przemysława 5, 42–700 Lubliniec. 
Wykonawcy Ci zaoferowali najniższą cenę.
W Gminie Koszęcin obowiązują od 1 stycznia 2019 r. dwie stawki 
opłaty za odbiór odpadów komunalnych: wyższa 28,00 zł mie‑
sięcznie za jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz niższa 14,00 zł 
miesięcznie za jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Wzrost stawek opłat spowodowany jest radykalnym wzrostem 
cen usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Obecnie Gmina płaci 679,00 zł za jedną tonę odpadów zmiesza‑
nych oraz 638,00 zł za każdą tonę odpadów segregowanych. Dla 
porównania cena najniższej oferty w 2015 r. to 339,00 zł za tonę 
odpadów zmieszanych i 79,00 zł za tonę odpadów segregowanych. 
Wzrost cen jest drastyczny i jest to problem ogólnopolski. Wciąż 
rosnące koszty zagospodarowania śmieci to następstwo m.in. dro‑
gich instalacji przetwarzających, wzrostu cen energii, paliw, płac 
i większych tzw. opłat marszałkowskich.
Odpowiadając na Państwa pytanie, czy Gmina może dopłacać 
do systemu gospodarki odpadami? Niestety nie. Ustawa o utrzy‑
maniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że system ten 
powinien się samofinansować, co powoduje, że z opłat mieszkań‑
ców trzeba sfinansować cały proces odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Na straży przestrzegania tej zasady stoi 
Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontroluje finanse gmin.
Cały czas trwają w naszym Urzędzie prace nad nowym przetar‑
giem unijnym, w wyniku którego chcemy wyłonić Wykonawcę 
na okres dwóch lat. O wynikach będę Państwa na bieżąco informo‑
wał. Mimo że gminy mają bardzo małe pole manewru, jeśli chodzi 
o zmniejszanie kosztów, to szukamy rozwiązań na oszczędności. 
Nie jesteśmy w grupie zakupowej, co nie oznacza automatycznie, 
że zapłacimy więcej, ponieważ mniejszy obszar umożliwi udział 
w przetargu mniejszym firmom, a większa konkurencja to szansa 
na mniejsze opłaty.
Analizuję zasadność i celowość powołania gminnej spółki, która 
w przyszłości mogłaby zajmować się świadczeniem usługi odbio‑
ru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co pozwoliłoby 
na ograniczenie kosztów, co pomogłoby zmniejszyć opłaty naszym 
mieszkańcom.

Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów
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 ▶ KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO W KOSZĘCINIE INFORMUJE

Wszystkie pary małżeńskie, które w 2019 roku obchodzić będą jubileusz 50 lat pożycia
małżeńskiego, proszone są o złożenie informacji o tym fakcie w siedzibie Urzędu Gminy Koszęcin 

lub pod nr tel.: 34 357 61 00 do końca marca 2019 roku.

EDWARD WIECZOREK 1938–2019

W dniu 10 stycznia 2019 roku w wieku 80 lat zmarł Edward 
Wieczorek. Był mieszkańcem Koszęcina, który w latach 

2002–2014 wchodził w  skład Rady Gminy. Był wieloletnim 
członkiem chóru „Lutnia”, a także jedną z osób, która przyczyni‑
ła się do jego reaktywacji. Angażował się w działania społeczne. 
Bezinteresownie pomagał osobom potrzebującym. Przyczynił 
się do zainicjowania wspólnoty gminnej pomiędzy Koszęcinem, 
a Kraubath an der Mur. Jego pasją była historia, a szczególnie 
zawiłe koszęcińskie historie. Zapoczątkował działania komisji 
historycznych, w których był przewodniczącym. Zorganizował 
debaty poświęcone deportacjom Ślązaków. Między innymi dzięki 
Niemu powstał Komitet Obywatelski, za co z okazji 25‑lecia Sa‑
morządności otrzymał podziękowanie oraz pamiątkową statuetkę 
z rąk ówczesnego wójta. Działał w Klubie Wzajemnej Pomocy 
„Radość”, który pomaga alkoholikom wytrwać w trzeźwości. In‑
teresował się sportem i był ogromnym fanem LKS Koszęcin.
Edward Wieczorek był zawsze tam, gdzie był potrzebny. Już na za‑
wsze zostanie w pamięci mieszkańców Gminy Koszęcin i nie tylko.

JASEŁKA 
BOżONARODZENIOWE

12 grudnia w koszęcińskim Domu Kultury odbyły się jasełka 
bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów Szkoły 

Podstawowej „Naukowa Wyspa” z Koszęcina. Frekwencja do‑
pisała, a świetnie przygotowany występ wprowadził wszystkich 
w świąteczny nastrój.

10 LAT STOWARZYSZENIA 
ODNOWY WSI „NASZ 

KOSZĘCIN”

Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nasz Koszęcin” działa już od 10 
lat. 13 grudnia członkowie oraz sympatycy spotkali się, aby 

wspólnie świętować swój jubileusz. W uroczystości uczestniczył 
również Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, który podzięko‑
wał zebranym za dotychczasowy wkład w rozwój gminy.
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SPOTKANIE OPŁATKOWE 
W STRZEBINIU

18 grudnia w Szkole Podstawowej w Strzebiniu odbyło się spo‑
tkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych z sołectwa 

Strzebiń. Spotkanie to organizowane jest już od wielu lat. Dla 
zebranych wystąpili uczniowie szkoły, którzy zachęcali wszyst‑
kich do wspólnego kolędowania. Życzenia złożyli: Wójt Gminy 
Koszęcin Zbigniew Seniów, ksiądz proboszcz Sebastian Marecki 
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzebiniu Krystyna Musiał. 
Wspólne kolędowanie oraz łamanie się opłatkiem wprowadziło 
wszystkich w świąteczny nastrój.

TURNIEJ SKATA 
SPORTOWEGO

15 grudnia w Rusinowicach miało miejsce zakończenie Tur‑
nieju Skata Sportowego. Mistrzem został Łukasz Kurzac, 

drugie miejsce zajął Andrzej Najgebauer, natomiast trzecie miejsce 
zdobył Rudolf Schindler. Nagrody wręczył Wójt Gminy Koszęcin 
Zbigniew Seniów oraz sołtys Rusinowic Andrzej Dybała. Zwy‑
cięzcom gratulujemy.

KONCERT ŚWIąTECZNY 
W STRZEBINIU

30 grudnia w Kościele p.w. Krzyża Świętego w Strzebiniu odbył 
się koncert świąteczny, który poprowadziła Dyrektor Domu 

Kultury Renata Pyrek. Wystąpiły chóry Non Nomine pod dyrekcją 
Izabeli Wróbel – Malickiej i Hejnał pod dyrekcją Pawła Szufli, 
a także Orkiestra Dęta ze Strzebinia wraz z wokalistkami Domi‑
niką Klabis oraz Pauliną Szenderą pod batutą Sławomira Krysia. 
Profesjonalne przygotowanie oraz wykonanie kolęd i pastorałek 
spotkało się z wielkim uznaniem ze strony zgromadzonych, którzy 
nagrodzili wszystkich wielkimi brawami. Na zakończenie podzię‑
kowania złożył także Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz 
ksiądz emeryt Rudolf Beer.

SYLWESTER NA RYNKU

I kolejny rok za nami. Mieszkańcy gminy wspólnie pożegnali 
stary rok podczas imprezy na rynku w Koszęcinie. Zabawę 

poprowadził zespól AVERSE, a chętnych do tańca nie brakowa‑
ło. Pogoda i humory dopisały. Zanim jednak powitaliśmy Nowy 
Rok wspaniałym pokazem sztucznych ogni, życzenia złożył Wójt 
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.
W 2019 roku życzymy Wam szczęścia, pomyślności oraz sukcesów 
zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
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„OD STAJENKI DO 
STAJENKI”

Kolejna edycja „Od stajenki do stajenki” za nami. 5 stycznia 
kolędnicy przemaszerowali sprzed kościoła w Strzebiniu 

do kapliczki w Łazach, gdzie wspólnie zaśpiewali kolędy. Fre‑
kwencja dopisała, a na każdego uczestnika czekał ciepły posiłek. 
Dla dzieci przygotowano natomiast słodką niespodziankę, którą 
rozdawał św. Mikołaj. W wydarzeniu wziął udział Wójt Gminy 
Koszęcin Zbigniew Seniów, a także ksiądz proboszcz Sebastian 
Marecki i ksiądz emeryt Rudolf Beer.

SKRZYPCOWY 
KONCERT KOLĘD

12 stycznia w koszęcińskim Domu Kultury odbył się skrzyp‑
cowy koncert kolęd zagrany sercem i smykiem przez Dzieci 

z Tarnogórskiej Szkoły Suzuki. Podczas występu można było usły‑
szeć piękne polskie kolędy w wykonaniu dzieci, jak i ich rodziców. 
Publiczność nagrodziła wszystkich wielkimi brawami.

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

16 stycznia w koszęcińskim Domu Kultury odbyło się wspólne 
kolędowanie przy kawie i muzyce, na które zaprosiła Rada 

Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu wziął 

udział Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Dyrektor Domu 
Kultury Renata Pyrek oraz studenci i sympatycy UTW. Kolędy 
zaśpiewano przy akompaniamencie Michała Poniszowskiego.
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25 stycznia w Domu Kultury w Koszęcinie odbyła się pre‑
miera spektaklu „Igraszki z Diabłem” Jana Drdy w wyko‑

naniu grupy teatralnej ALeTEATЯ. Przedstawienie przyciągnęło 
pełną salę widzów. Scenografia, charakteryzacja, kostiumy oraz 
wspaniała gra aktorska zostały nagrodzone owacjami na stojąco. 

„IGRASZKI Z DIABŁEM” 

Reżyserem jest Alina Szczepanowska, która również wcieliła się 
w jedną z postaci. W obsadzie znaleźli się także: Ewa Brodowy, 
Celina Gawenda, Halina Jaksik, Joanna Kampa, Ewa Kupiak, Alek‑
sandra Łabudzka, Pelagia Matuszek, Jolanta Poks‑Stawińska, Jacek 
Jędrzejowski oraz Tomasz Pawluk. 

KOSZĘCIńSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2018

29 stycznia podczas Sesji Rady Gminy Koszęcin została wrę‑
czona nagroda dla „Koszęcińskiego Wolontariusza Roku 

2018”. Laureatem konkursu została Pani Magdalena Pilarska. 
Nagrodę wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Koszęcin Michał Anioł.
Konkurs „Koszęciński Wolontariusz Roku” został przeprowadzo‑
ny zgodnie z Zarządzeniem nr 129/2018 Wójta Gminy Koszęcin 
z dnia 05 września 2018 r.
Do konkursu zostały zgłoszone 3 osoby, a wyboru laureata doko‑
nała Komisja Konkursowa. Zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną 
w wysokości 1000 zł.
Ideą konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej dzia‑
łalności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców 
Gminy Koszęcin, a także promowanie działań wolontaryjnych 

skierowanych do społeczności lo‑
kalnych.
Laureatka, Pani Magdalena Pilarska, 
mieszkanka Koszęcina, z zaangażo‑
waniem udziela się pracom społecz‑
nym. Stara się pomagać i opiekować 
osobami starszymi, schorowanymi. 
Obecnie jest prezesem parafialnej 
„Caritas” w Koszęcinie, organizuje 
wyjazdy wakacyjne dla dzieci z Ko‑
szęcina. Należy również do Stowa‑
rzyszenia Odnowy Wsi „Nasz Ko‑
szęcin”. Z jej inicjatywy przy Domu 
Kultury w Koszęcinie powstała jedna 
z pierwszych siłowni na  świeżym 
powietrzu. Wcześniej pracowała 
na rzecz Rady Rodziców w Szkole 
Podstawowej.

Do konkursu zostały zgłoszone również Pani Karolina Goniwiecha 
oraz Pani Agnieszka Just. Pani Karolina Goniwiecha, mieszkanka 
Koszęcina, pracuje w Szkole Podstawowej w Koszęcinie jako pe‑
dagog. Utworzyła Szkolne Koło Wolontariatu, a także aktywnie 
wspiera działalność „Stowarzyszenia Montownia”. Natomiast Pani 
Agnieszka Just jest mieszkanką Rusinowic, która aktywnie udziela 
się w życie Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Rusinowicach. Jest 
również wolontariuszem „Stowarzyszenia Montownia”.
Pani Magdalenie gratulujemy uzyskania tytułu „Koszęciński 
Wolontariusz Roku”. Wszystkim Paniom dziękujemy za bezin‑
teresowne zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej 
na rzecz drugiego człowieka, życzymy niegasnącej energii oraz 
aby pomoc niesiona bliźniemu w dalszym ciągu przynosiła radość 
i satysfakcję.
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KIEDY OTWIERASZ SERCE DLA INNYCH 
– WTEDY JEST BOżE NARODZENIE…

Wzorem poprzedniego roku także i przed nadchodzącymi 
Świętami Bożego Narodzenia Szkoła Podstawowa im. 

74 GPP w Sadowie była inicjatorem przygotowania świątecznej 
paczki. W akcję włączyła się licznie cała społeczność – Rodzice, 
uczniowie szkoły oraz przedszkola, nauczyciele, mieszkańcy tej 
miejscowości i okolicznych. Wielu darczyńców, których pomoc 
nie była bagatelna, życzyło sobie pozostać anonimowymi.
Ofiarowano różnorodne artykuły i sprzęt oraz pieniądze. Wszyst‑
ko to, co zostało zebrane, trafiło do ludzi w trudnej sytuacji mate‑
rialnej, do matki samotnie wychowującej syna w wieku szkolnym. 
Wartość całej paczki / okazało się, że jest to zbiór wielu paczek 
pokaźnych rozmiarów / oszacowano na ok 3,5 tys. złotych.
Dzięki ofiarności wielu ludzi inni odzyskują wiarę w to, że Dobro 
nie zostało już tylko pustym słowem.
Serdeczne podziękowania niech więc popłyną do wszystkich 
Darczyńców i do osób bezpośrednio zaangażowanych w tę ak‑
cję, bo poza konkretną i rzeczywistą pomocą przywracają wiarę 
w to, że istnieje na świecie jeszcze życzliwość i wzajemna troska. 

 ▶ Irena Piątek

SZLACHETNA PACZKA 2018 W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOSZĘCINIE

Szlachetna paczka niesie ze sobą nadzieję na lepsze jutro, na 
spokojną przyszłość, pomaga stanąć na przysłowiowe nogi. 

Nasza Szkoła już po raz czwarty włączyła się w ogólnopolską akcję 
charytatywną. 
Już w październiku uczniowie naszej szkoły przychodzili i pytali, 
jaka będzie “nasza rodzina”, kiedy zbieramy, kiedy pakujemy, kiedy 
jedziemy????? Pytań nie było końca. W końcu nadszedł dzień 
otwarcia Bazy i pojawiły się pierwsze rodziny, które zaraz znikały, 
bo były już wybierane. Przeglądając opisy zaraz zwróciliśmy uwagę 
na Panią Basię i Pana Krzyśka, którzy wychowują dwójkę dzie‑
ci oraz opiekują się sparaliżowaną mamą pana Krzysztofa. Lista 
ich potrzeb nie była długa, podstawowe produkty żywnościowe, 

węgiel i niewielkie marzenia o perfumach, a dzieci o grach plan‑
szowych i traktorku. Wiedzieliśmy, że nasza szkolna społeczność 
z łatwością poradzi sobie z tymi potrzebami. Już po kilku dniach 
zbiórki pierwsza tona węgla pojechała do rodziny, a gabinet peda‑
goga zamienił się w magazyn rzeczy potrzebnych. Z czasem udało 
się także uzbierać potrzebną sumę na drugą tonę węgla, która tuż 
po świętach pojechała do rodziny. W tej edycji akcji spotkał nas 
zaszczyt, ponieważ “nasza rodzina” zgodziła się, abyśmy mogli 
przywieźć potrzebne rzeczy bezpośrednio do nich. 
Ósmy grudnia był dniem pełnym emocji, nie tylko dla rodzi‑
ny, która miała duży pokój cały w paczkach, ale także dla nas. 
Niesamowite wzruszenie, ukradkowe ocieranie łez, mogę śmiało 
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powiedzieć, że byliśmy świadkami cudu, cudu radości, szczęścia. 
9‑letnia Justynka z zachwytem patrzyła na paczki, próbując od‑
gadnąć czy jest coś dla niej. Zapał z jakim nasi uczniowie poma‑
gali jej odpakować paczkę, którą dzień wcześniej sami pakowali 
był niesamowity. Nie raz słyszę z ust dorosłych, że ta dzisiejsza 
młodzież jest zapatrzona w ekrany, gry. Nie moi Kochani, nie 
zgadzam się z tym stwierdzeniem. Nasza młodzież jest wspania‑
ła, ma otwarte serce na drugiego człowieka. Nie trzeba dwa razy 
powtarzać, że jest akcja do zrobienia, sami są skarbnicą pomysłów. 
Czasem trzeba im zaufać i dać szansę, i naszą wiarę, aby rozwinęli 
skrzydła.  Inwestujmy w nasze dzieci. To jest najlepsza inwestycja 
jaką możemy zrobić!!!! 
Chciałabym podziękować serdecznie każdej osobie, która się 
przyczyniła do tego, że Święta dla “naszej rodziny” mogły być 
wspaniałe, syte i ciepłe.  

 ▶ Karolina Goniwiecha 
 ▶ pedagog szkolny

WIELKA ORKIESTRA ŚWIąTECZNEJ POMOCY

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Tra‑
dycyjnie w naszej gminie koncerty odbyły się w Koszęcinie 

oraz Strzebiniu. W tym roku graliśmy pod hasłem „Pomaganie jest 
dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha”. Po raz 
kolejny padł rekord! Łącznie zebraliśmy 29 031,53 zł i 60€, gdzie 
w Koszęcinie ‑ 19 893 zł i w Strzebiniu ‑ 9 138 zł. Dziękujemy!
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MINąŁ  9 –TY ROK …

W lutym 2019 roku mija 9 rok działalności Uniwersytetu III 
Wieku w Koszęcinie.

Nasi studenci bogaci w lata, młodzi duchem uczą się języków 
obcych – prowadzimy 4 grupy nauki języka angielskiego i jedną 
z języka niemieckiego.
Bardzo dużą uwagę nasi słuchacze przywiązują do sprawności 
fizycznej – stąd wielu z nich korzysta z zajęć gimnastycznych 
w sali czy w basenie.
Prowadzone są też zajęcia poszerzające umiejętności manualne: 
malarstwo, rękodzieło czy robótki ręczne –szydełko. Corocznie 
w maju, w hollu Domu Kultury w Koszęcinie można podziwiać 
prace artystyczne naszych studentów.

W ostatnim semestrze, wzorem poprzednich – przynajmniej raz 
w miesiącu można uczestniczyć w wykładach – czyli spotkać się 
z ciekawymi ludźmi, często z naszej gminy. Ostatnio w sposób 
bardzo interesujący o pracy notariatu (testamenty, spadki) opo‑
wiadała Pani Notariusz Danuta Janisz.
Nasi słuchacze korzystają z szerokiej oferty kulturalnej naszego 
domu kultury, wyjeżdżają np.: do filharmonii, są uczestnikami 
wycieczek organizowanych przez nasze koło emerytów.
Wszystkich, którzy chcieliby uczynić swoje życie ciekawszym, 
aktywniejszym zapraszamy – korzystajcie z naszej oferty: zajęć, 
wykładów, spotkań przy kawie. Czekamy na Was.
Zapisy chętnych przyjmujemy w Domu Kultury.

 ▶ Rada Słuchaczy UTW

PROJEKT EDUKACYJNY „MÓJ 
KOLEGA”- KARTKI ŚWIąTECZNE

Składanie życzeń świątecznych jest miłym gestem. Można wyko‑
nać go na różne sposoby. Jednym z nich jest wysyłanie kartek 

świątecznych. Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. 
74 GPP w Sadowie stworzyli własne kartki z życzeniami, które 
wysłali do swoich kolegów ze Szkoły Podstawowej w Wędzinie. 

Jest to idealny sposób na rozwijanie dobrych relacji między ró‑
wieśnikami. Pierwszoklasiści również otrzymali świąteczne kartki 
od uczniów klas 1‑3 ze Szkoły Podstawowej w Wędzinie.  Celem 
projektu jest integracja uczniów klas początkowych z innych gmin 
z uwzględnieniem rozwoju umiejętności społecznych. 

 ▶ Sara Wojtulek
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WARSZTATY ŚWIąTECZNE

7 grudnia 2018r. uczniowie klasy 
drugiej i  trzeciej Szkoły Podsta‑

wowej im. 74 GPP w Sadowie zostali 
zaproszeni do  Zespołu Szkół Zawo‑
dowych w Lublińcu, aby wziąć udział 
w warsztatach świątecznych. Pierwszym 
punktem spotkania było przygotowa‑
nie pierników. Dzieci z wielką radością 
wałkowały ciasto, wycinały foremkami 
ulubione kształty ciastek oraz z uwagą 
obserwowały proces ich wypiekania. 
Upieczone pierniczki dekorowane były 
przy pomocy ozdobnych posypek i lu‑
kru. Dzieci miały specjalnych pomoc‑
ników. Byli to uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych, którzy zaangażowali się 
w warsztaty. Kolejnym punktem spotka‑
nia było przygotowanie specjalnych to‑
rebek na pierniczki. Dzieci mogły ozdo‑
bić je różnymi wzorami świątecznymi. 
W  trakcie pracy towarzyszyły nam 
kolędy śpiewane przez zespół wokalny 
ZSZ w Lublińcu. Pieczenie piernicz‑
ków sprawiło naszym uczniom wielką 
radość, a jednocześnie w sposób miły 
i praktyczny utrwaliło tradycje Świąt 
Bożego Narodzenia. Dodatkowo dzieci 
mogły dowiedzieć się jak wygląda praca 
kucharza i cukiernika. To był wyjątkowy 
dzień.

 ▶ Sara Wojtulek



Echo Gminy Koszęcin | nr 1/2019

11 www.koszęcin.pl

Ferie



12

Echo Gminy Koszęcin | nr 1/2019

www.koszęcin.pl

Ferie



Echo Gminy Koszęcin | nr 1/2019

13 www.koszęcin.pl

Ferie



14

Echo Gminy Koszęcin | nr 1/2019

www.koszęcin.pl

Ferie



15 www.koszęcin.pl

Echo Gminy Koszęcin | nr 1/2019 Reklama

29.03.2019 godz. 18.00

25% ZNIŻKI NA BILETY „ARTUR BARCIŚ SHOW”
OD 05.02.2019 DO 15.02.2019
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Cennik Reklam w Echu Gminy Koszęcin

Na stronach
czarno-białych:

Na stronach
kolorowych:

1/8 strony - 35 zł netto

1/4 strony - 70 zł netto

1/2 strony - 120 zł netto

1/8 strony - 40 zł netto

1/4 strony - 80 zł netto

1/2 strony - 140 zł netto
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