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Kalendarium

25.04.2019 
godz. 10:00 

03.05.2019 
godz. 11.00

IV Koszęcińska Kuźnia Talentów
Dom Kultury Koszęcin

Msza Święta za Ojczyznę
Kościół NSPJ w Koszęcinie

WójT GMIny KOszęcIn zaprasza
na WydarzenIa OrGanIzOWane W GMInIe:

03.05.2019  

04.05.2019

sportowy piknik rodzinny, Turniej piłkarski 
Oldbojów o puchar Wójta Gminy Koszęcin
Boisko przy ul. Leśnej w Koszęcinie

II Gminny dzień strażaka
Strzebiń

17-19.05.2019

16.05.2019 
godz. 15.00

piknik Leśno-Łowiecki „cietrzewisko”
Siedziba ZPiT „Śląsk” w Koszęcinie

Mini Festiwal piosenki przedszkolnej
Dom Kultury Koszęcin

29.05.2019 
godz. 18.00

01.06.2019 
godz. 11.00

Koncert z okazji dnia Matki „Wspomnienie mistrza” 
Marcin jajkiewicz w repertuarze zbigniewa Wodeckiego
Dom Kultury Koszęcin, wstęp 15 zł

XIII Bieg i VII Marsz nordic Walking św.Urbana
Dom Kultury w Strzebiniu

01.06.2019 
godz. 16.30

01.06.2019 
godz. 16.00

Festyn Św. Urbana
Dom Kultury w Strzebiniu

Gminny dzień dziecka 
Dom Kultury Koszęcin

12.06.2019 
godz. 16.00

18.06.2019 
godz. 10.00

zakończenie XVIII semestru UTW w Koszęcinie 
Dom Kultury Koszęcin

Festyn „Mundurowi dzieciom Gminy Koszęcin”
Stary Park w Koszęcinie

30.06.2019 
godz. 14.00

rodzinne zawody na orientację „Family 
adventure - Łazy 2019”
Plac zabaw w Łazach

24.05.2019 
godz. 18.00

 „Moralność pani dulskiej” Koszęciński aleTeatr
Dom Kultury Koszęcin, bilet 15 zł

11.05.2019
godz. 11.00

Gmina Koszęcin biega z całą polską
GOSiR w Koszęcinie
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INWESTYCJE W GMINIE KOSZĘCIN

 ▶ OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Wykonano oświetlenie zewnętrzne w ciągu ulic:

- w Koszęcinie: Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa, Akacjowa 

- w Wierzbiu: Główna, Św. Anny

- w Strzebiniu: Ptasia, Broniewskiego

- w Rusinowicach: boczna od ul. Lublinieckiej

- w Sadowie: Kochanowicka

- w Bruśku: Przylasek

 ▶ WODOCIĄG - UL. KRÓLOWEJ 
JADWIGI W KOSZĘCINIE

Wykonano sieć wodociągową o dł. 160 m w ulicy Królowej Jadwigi 
w Koszęcinie.

Inwestycje
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INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI
 ▶ REMONTY DRÓG

Remonty ulic w Gminie:
– ul. Górna w Sadowie – stabilizacja cementem – termin zakoń-
czenia 17.05.2019
– ul. Kolonia w Rusinowicach – zlecono wykonanie projektu, ter-
min jego wykonania: 31.05.2019 r.
– ul. Piaskowa w Strzebiniu – Gmina będzie składała wniosek 
o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W trybie ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej) 
zlecono wykonanie projektów dróg:
– ul. Dębowa i ul. Jodłowa w Koszęcinie
– ul. Mieszka I w Koszęcinie
– ulica boczna od ul. Dębowej do ul. Wąskiej w Strzebiniu
– ulica boczna od ul. Podlesie w Sadowie
– ul. Wąska w Strzebiniu
Termin wykonania projektów 31.10.2019 r.

 ▶ KANALIZACJA – UL. BOCZNA OD UL. 
LUBLINIECKIEJ W STRZEBINIU

Zlecono wykonanie projektu budowlano -wykonawczego odcinka 
kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od ul. Lublinieckiej w Strze-
biniu. Termin zakończenia: 27.09.2019r.

 ▶ WODOCIĄGI

– Zlecono wykonanie projektu budowlano -wykonawczego wodo-
ciągu w ul. bocznej od ul. Koszęcińskiej w miejscowości Brusiek. 
Termin zakończenia: 30.08.2019r.
– Zlecono także wykonanie wodociągu o dł. 155 m w drodze 

bocznej od ul. Cieszowskiej w miejscowości Wierzbie. Termin 
zakończenia robót: 31.05.2019r.

 ▶ OŚWIETLENIE – UL. BRZOZOWA 
W RUSINOWICACH

Budowa oświetlenia w ul. Brzozowej w Rusinowicach, dokonano 
zgłoszenia w nadzorze budowlanym, zarejestrowano dziennik 
budowy – wykonanie do końca 2019 r.

 ▶ ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-
-PRZEDSZKOLNEGO W RUSINOWICACH

Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ru-
sinowicach. Do połowy kwietnia ma zostać podpisana umowa 
na wykonanie projektu budowlano -wykonawczego rozbudowy.

 ▶ PRZEDSZKOLE W STRZEBINIU

Do 15 kwietnia ma zostać podpisana umowa na wykonanie projek-
tu budowlano -wykonawczego budynku Przedszkola w Strzebiniu.

 ▶ BUDŻET OBYWATELSKI 2019

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 zlecono zaprojektowa-
nie i wykonanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza 1 w Strzebiniu 
oraz wyposażenie go w urządzenia siłowni zewnętrznej. Termin 
zakończenia: 21.05.2019r.

 ▶ SZATNIA DLA VICTORII STRZEBIŃ

Dostawa kontenera szatniowego dla sportowców Victorii Strzebiń, 
realizacja do końca kwietnia 2019 r.

WYBORY NA SOŁTYSA 

W dniach 19 - 28 marca 2019 roku w sołectwach Gminy Ko-
szęcin odbyły się zebrania wiejskie, podczas których wy-

bierano sołtysa oraz radę sołecką na kadencję 2019-2024. Zmiany 
na stanowiskach sołtysów pojawiły się w dwóch miejscowościach: 
w Rusinowicach oraz w Wierzbiu. Natomiast w pozostałych so-
łectwach sołtysi pozostali bez zmian. Wójt Gminy Koszęcin Zbi-
gniew Seniów podziękował wszystkim sołtysom za poprzednią 
kadencję oraz pogratulował objęcia urzędu na kolejną. Podczas 
spotkań omówione zostały również sprawy bieżące poszczegól-
nych miejscowości.

 ▶ SOŁTYSI I RADA SOŁECKA - 
KADENCJA 2019-2024

BRUSIEK:
Sołtys: Henryk Urbańczyk
Rada sołecka: Agnieszka Urbańczyk, Aneta Mikołajczyk, 
Adrian Razik
CIESZOWA:
Sołtys: Katarzyna Maciejczyk

Rada sołecka: Grażyna Kożuch, Halina Kasprzyk, 
Katarzyna Zoporowska, Elżbieta Hewig, Irena Hońca
PIŁKA:
Sołtys: Jan Kandzia 
Rada sołecka: Dariusz Kopyciok, Alicja Szejk, Sebastian Kandzia
RUSINOWICE:
Sołtys: Jolanta Fortuńska
Rada sołecka: Agnieszka Just, Arkadiusz Wojsa, Adam Danysz, 
Gerhard Kucierajter, Andrzej Pasieka.
SADÓW:
Sołtys: Paweł Przybyła
Rada sołecka: Florian Jaguś, Krystian Laska, Roman Pielorz, Da-
niel Pawełczyk, Justyna Wonsik
STRZEBIŃ:
Sołtys: Jan Macioszek
Rada sołecka: Michał Klyta, Adrian Pyrek, Kamil Klyta
WIERZBIE:
Sołtys: Barbara Guzy 
Rada sołecka: Adam Anioł, Krzysztof Kokot, Bogusława Janiczek, 
Bożena Olszok, Marek Gałeczka

Inwestycje/Informacje
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WAŻNA INfORMACJA DLA ROLNIKÓW!
PROGRAM AZOTANOWY

Program dotyczy wszystkich rolników. W zależności od wielko-
ści gospodarstwa i sposobu produkcji, gospodarstwa podzie-

lono na grupy pod względem zalecanych dla tych gospodarstw 
praktyk w programie azotanowym.
1. Gospodarstwa mniejsze: poniżej 10 ha UR lub poniżej 10 
DJP w gospodarstwie – nie mają obowiązku prowadzenia ewi‑
dencji dawek azotu, ale:
– jeżeli składają na polu pryzmę obornika, wówczas muszą po-
siadać szkic z zaznaczeniem miejsca i terminem rozpoczęcia 
składowania;
– jeżeli przejmują/przekazują nawóz naturalny, to muszą posiadać 
umowę przekazania nawozu naturalnego;
– jeżeli nabywają nawóz od największych gospodarstw (patrz 
pkt. 4) wówczas mają obowiązek sporządzenia planu nawożenia 
azotem dla całego gospodarstwa.
2. Gospodarstwa o powierzchni większej lub równej 10 ha UR 
lub posiadające zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub 
równej 10 DJP wg stanu średniorocznego, zobowiązane są do:
– prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych 
z nawożeniem azotem,
– obliczenia maksymalnych dawek azotu albo planu nawożenia 
azotem.
Ewidencję prowadzi się w postaci papierowej, w formie zapisów 
własnych lub w postaci elektronicznej. Dokumentację należy 
przechowywać przez okres 3 lat, od dnia zakończenia nawożenia 
wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia. Także 
umowy zbytu/nabycia nawozów naturalnych oraz plan nawożenia 
azotem należy przechowywać przez 3 lata.
3. Gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha UR lub upra‑
wiające uprawy intensywne na powierzchni powyżej 50 ha, lub 
utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocz‑
nego, zobowiązane są do:
– prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych 
z nawożeniem azotem,

– obliczeń planu nawożenia azotem.
4. Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 
40 000 stanowisk albo chów lub hodowlę świń powyżej 2000 
stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla 
macior powinien:
-posiadać plan nawożenia – pełny (dotyczy azotu, fosforu, potasu, 
magnezu oraz wapnowania) oparty o wyniki analizy gleby oraz 
bilans azotu, zatwierdzony przez Okręgową Stację Chemiczno – 
Rolniczą;
-opracowywać ten plan zgodnie z zasadami dobrej praktyki rol-
niczej, na podstawie składu chemicznego nawozów, potrzeb po-
karmowych roślin oraz zasobności gleb;
-uwzględniać stosowane nawozy i odpady;
-uzyskać pozytywną opinię Okręgowej Stacji Chemiczno-
-Rolniczej, nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu 
naturalnego lub produktu pofermentacyjnego;
-doręczać wójtowi oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska, właściwemu ze względu na miejsce stosowania nawo-
zów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych, kopię tego 
planu, wraz z pozytywną opinią Okręgowej Stacji Chemiczno – 
Rolniczej o tym planie, nie później niż do dnia rozpoczęcia sto-
sowania nawozu naturalnego lub produktu pofermentacyjnego.

 ▶ Barbara Ulfik

 ▶ ŹRÓDŁA:

•	 Ustawa	Prawo	wodne	z dnia	20	lipca	2017	roku.(Dz.U.poz.1566	
i 2180 oraz
z 2018 r.poz.650 i 710).
•	 Rozporządzenie	Rady	Ministrów	z dnia	5	czerwca	2018	r.	
w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniej-
szenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U-
.poz.1339 z 2018 r.)

ZIELONA PRACOWNIA DLA RUSINOWIC

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Rusinowicach jako ostatnia 
szkoła w Gminie Koszęcin będzie miała nowoczesną pracow-

nię. Takie pracownie są już w pozostałych naszych placówkach 
szkolnych tj. w Koszęcinie, Sadowiu i Strzebiniu.
Szkoła wygrała konkurs „Zielona pracownia_projekt’2019”,
do którego wpłynęły 184 zgłoszenia, z czego wybrano 61 pro-
jektów. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkol-

nej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, 
ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-
-fizycznych.
Projekt pt. „Rusinowicka EKObaza” otrzyma nagrodę pieniężną 
w wysokości 7 494,60, z przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzo-
nego projektu ekopracowni w roku 2019.

Informacje
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PRIORYTETOWE PLANY DZIAŁAŃ 
DZIELNICOWYCH NA OKRES 

OD 1 LUTEGO 2019R.  
DO 31 LIPCA 2019 R.

 ▶ REJON 13 ASP. SZT. WOJCIECH GARUS

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ-
bowym:
Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. Alejka Ks. 
Ryguły w Koszęcinie na odcinku pomiędzy ulicami św. Wawrzyń-
ca, a Dworcową w szczególności w godzinach popołudniowych 
i wieczornych. W wyniku tego dochodzi do zakłóceń spokoju 
mieszkańców jak i zaśmiecania deptaka oraz obrębu ławek.
Zakładany cel do osiągnięcia:
Eliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym 
zakazem tj. Alejka Ks. Ryguły w Koszęcinie
Zwiększenie ilości lamp oświetlenia ulicznego wzdłuż Alejki Ks. 
Ryguły
Zwiększenie ilości koszy na śmieci wzdłuż Alejki Ks. Ryguły.

 ▶ REJON 15 ASP. SZT. GRZEGORZ NAMYŚLAK

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ-
bowym:
W Strzebiniu na ulicy Dworcowej, w rejonie peronów kolejowych 
oraz przejścia dla pieszych nad torami, znajdują się połamane, 
pochylone i obumarłe drzewa, zagrażające życiu i zdrowiu osób.
W Strzebiniu w rejonie stacji kolejowej zdiagnozowano brak 

chodnika i utwardzonej ścieżki dla pieszych łączącej przejście 
nad torami z ulicą Wojska Polskiego. Występuje zagrożenie życia 
i zdrowia osób przechodzących z przejścia nad torami na ulicę 
Wojska Polskiego w Strzebiniu.
Zakładany cel do osiągnięcia:
Wycięcie szeregu połamanych, pochylonych i obumarłych drzew 
w rejonie peronów kolejowych oraz przejścia dla pieszych nad 
torami w rejonie stacji PKP w Strzebiniu.
Budowa chodnika bądź utwardzenie ścieżki dla pieszych łączą-
cej przejście dla pieszych nad torami z ulicą Wojska Polskiego 
w Strzebiniu.

 ▶ REJON 14 ASP. SZT. DARIUSZ WĘGRZYN

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ-
bowym:
Na terenie miejscowości Rusinowice, o każdej porze dnia – psy 
bez nadzoru stwarzające zagrożenie dla mieszkańców, a zwłaszcza 
dzieci, co może powodować zagrożenie ich życia, zdrowia.
Zakładany cel do osiągnięcia:
Dążenie do uświadomienia właścicieli psów o zagrożeniach – pod-
jęcie czynności zmierzających do wyeliminowania przedmioto-
wego zjawiska.

ZAŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI

Święta Wielkanocne to szczególny czas, który sprzyja refleksjom 
i spotkaniom. My również chcemy się z Tobą spotkać i wspólnie 

zaśpiewać. Chciej razem z nami podtrzymywać tradycję lokalnego 
śpiewania – TUTAJ w Koszęcinie. Zaśpiewaj razem z nami podczas 

naszego jubileuszu, który obchodzić będziemy jesienią. Zaprasza-
my na nasze próby do Domu Kultury w Koszęcinie,
w poniedziałki i środy o godz. 18:00.
Czekamy właśnie na Ciebie

 ▶ Chór „Lutnia”

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.

życzy

Zarząd Chóru „Lutnia”

Informacje/Wydarzenia
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Wydarzenia

NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ 
NAGRODZONA PRZEZ WÓJTA

26 lutego podczas Sesji Rady Gminy Koszęcin odbyło się wrę-
czenie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy najzdol-

niejszej młodzieży. W tym roku nagrodę otrzymali: Milena Kluge 
oraz Aleksander Majchrzyk.
Milena Kluge otrzymała nagrodę za wybitne osiągnięcia arty-
styczne – uzyskanie I miejsca w II Ogólnopolskim Konkursie 
Klas Skrzypiec i Wiolonczeli Szkół Muzycznych I stopnia oraz 
Laureatka wyróżnienia w Kategorii I VI Grudziądzkiego Konkursu 
Skrzypcowego.

Aleksander Majchrzyk otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia 
w nauce – uzyskanie tytułu Laureata w Międzynarodowym Kon-
kursie Kangur Matematyczny oraz zdobycie srebrnego medalu 
za osiągnięcie bardzo dobrego wyniku w etapie finałowym Kon-
kursu Matematycznego Pangea 2018.
Nagrodę wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Koszęcin Michał Anioł.
Laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

PIĘKNY DEBIUT 11-LETNIEGO SZACHISTY

W piątek 1 marca zorganizowany został drugi turniej XXVII 
Cyklu Grand Prix Częstochowy w Szachach. Ta już dosyć 

prestiżowa impreza, organizowana od ponad 25 lat przez UKS 
Hetman Częstochowa przy współpracy Szkolnego Związku Spor-
towego, cieszy się bardzo dużą popularnością wśród uczniów szkół 
nie tylko z naszego województwa. Cały cykl Grand Prix składa 
się z czterech turniejów, rozgrywanych w ciągu roku szkolnego, 
a do końcowej klasyfikacji zaliczane są uczestnikom 3 najlepsze 
wyniki. W rozgrywkach pięknie zadebiutował mieszkaniec naszej 
Gminy 11-letni szachista Adam Wandor. Adam, będący jednym 
z najmłodszych startujących w grupie uczniów klas V -VIII zdobył 
6 pkt. z 9 partii i wśród 68 zawodników tej grupy zajął wysokie 
11. miejsce! Duże brawa!!

 ▶ Jan Nowakowski
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Wydarzenia

WYSOKIE MIEJSCE MŁODEJ SZACHISTKI

W sobotę 2 marca w Boronowie zorganizowane zostały XXII 
Szachowe Mistrzostwa Gminy Boronów. Poza grupą doro-

słych zawodników oddzielnie rywalizowali juniorzy, w odrębnych 
grupach dla dziewcząt i chłopców.
W rozgrywkach wzięło udział także kilkoro naszych „szachowych 
ludków”: Kinga Maniak, Szymon Łodziński, Szymon Garczarczyk 
i Sebastian Kryściak.
Najlepiej z naszych młodych szachistów wypadła Kinga, zdo-
bywając puchar za zajęcie 2. miejsca. Grupa dziewcząt nie była 
zbyt liczna bo tylko 5-osobowa, lecz nasza zawodniczka miała 
wyraźnie starsze od siebie przeciwniczki. Zdobyła 3 pkt. z 4 partii, 
przy czym niewiele zabrakło do kompletu punktów i pierwszego 
miejsca (w ostatniej partii, mając znaczną przewagę, podstawiła 
hetmana; ale zdarza się tak i najlepszym zawodnikom).
Grupa chłopców była już bardziej liczna i grano tu 7 rund syste-
mem szwajcarskim. Konkurencja także tu była większa i nikomu 
z naszych nie udało się zająć miejsca na podium. Szymon Garczar-
czyk zdobył 4 pkt., Szymon Łodziński 3 pkt. a Sebastian Kryściak 
2 pkt. Zwycięzcą w tej grupie z kompletem 7 pkt. został Kamil 
Mośny z MGOK OSP Woźniki.

„MUZYKA MOJA MIŁOŚć”

10 marca w koszęcińskim Domu Kultury odbył się recital 
aktorsko -wokalny w wykonaniu aktorki Teatru Rozrywki 

w Chorzowie Marty Tadli. Wspaniały koncert z okazji Dnia Kobiet 
pt. „Muzyka moja miłość” przyciągnął pełną salę widzów. Podczas 

występu publiczność z chęcią przyłączyła się do wspólnego śpiewu, 
a na zakończenie nagrodziła aktorkę owacjami na stojąco. Podzię-
kowania za piękny koncert złożył również Wójt Gminy Koszęcin 
Zbigniew Seniów oraz Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek.
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Wydarzenia Kultura

VIII KOSZĘCIŃSKI fESTIWAL MODELARSKI

W dniach 16–17 marca w hali sportowej w Koszęcinie odbył 
się VIII Koszęciński Festiwal Modelarski pod honorowym 

patronatem Wójta Gminy Koszęcin. W tym roku padł rekord, gdyż 
do konkursu zostało zgłoszonych aż 820 modeli.
W trakcie wydarzenia rozegrane zostały: Festiwal Modeli Re-
dukcyjnych Plastikowych i Kartonowych, IV Konkurs Modeli 
Redukcyjnych „KOSZĘCIŃSKI RAK”, IV Międzynarodowe Mi-
strzostwa Śląska oraz Międzynarodowe Zawody o Puchar UE 
„EURO PUCHARY” – Polska edycja.
Podczas festiwalu przyznano także nagrody specjalne, wśród 
których znalazł się puchar Grand Prix Wójta Gminy Koszęcin 
za najciekawszy model Festiwalu, który zdobył Andrzej Jakulewicz 
za model „USS NORTH CAROLINA”.
Puchar Dyrektora Domu Kultury, który trafił do Marcina Matejko 
za „WEDEL WILIAMS”.
Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koszęcinie za najcie-
kawszy model wykonany przez juniora, który zdobył Piotr Miesz-
kowski za „HYDROGLISER FARMAN”.
Pełna lista zwycięzców znajduje się na stronie internetowej: www.
koszecin.pl

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

23 marca w Sadowie odbyły się eliminacje gminne do Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ 

ZAPOBIEGA POŻAROM”. W turnieju wzięło udział 20 człon-
ków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Koszęcin. 
Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
I miejsce: Filip Tukaj – OSP Rusinowice
II miejsce: Szymon Kandzia – OSP Koszęcin
III miejsce: Kevin Hoffmann – OSP Strzebiń
II grupa wiekowa (gimnazja):
I miejsce: Bartłomiej Sitek – OSP Strzebiń

II miejsce: Kamil Maruszczyk – OSP Strzebiń
III miejsce: Dawid Płonka – OSP Strzebiń
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
I miejsce: Wojciech Anioł – OSP Wierzbie
II miejsce: Patryk Żyłka – OSP Wierzbie
III miejsce: Karol Łukiewski – OSP Koszęcin
Dyplomy oraz nagrody wręczyli: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew 
Seniów, Komendant Gminny OSP Bronisław Tukaj, Sekretarz Za-
rządu Gminnego OSP Edward Opiełka oraz Wiceprezes Zarządu 
Gminnego OSP Paweł Kandzia.
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Wydarzenia

TEATR DLA NAJMŁODSZYCH I NIE TYLKO...

24 marca w Domu Kultury w Koszęcinie dla najmłodszych 
odbyło się przedstawienie pt. „PALUSZEK” w wykonaniu 

Teatru Chrząszcz w Trzcinie z Rabki Zdroju. Dzieci z przejęciem 
i zaciekawieniem obejrzały spektakl, którego organizatorem było 
Stowarzyszenie Montownia. Na przedstawieniu był obecny Wójt 
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz Dyrektor Domu Kultury 
Renata Pyrek.

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

26 marca w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się Gminny 
Konkurs Recytatorski, w którym wzięło udział 24 uczniów 

naszych szkół. Komisja w składzie: Alina Szczepanowska – prze-
wodnicząca, Jolanta Poks -Stawińska oraz Dorota Piguła, wyło-
niła laureatów spośród których zdobywcy pierwszego i drugiego 
miejsca z każdej kategorii, będą reprezentować naszą Gminę pod-
czas Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się 
w dniach 9–10 kwietnia w Lublińcu.
I kategoria (klasy I ‑III szkoły podstawowej):
I miejsce: Adam Kwapis – SP Koszęcin
II miejsce: Milena Dzierla -Waśko – SP Koszęcin
III miejsce: Emilia Styczyrz – SP Sadów

II kategoria (klasy IV ‑VI szkoły podstawowej)
I miejsce: Magdalena Wojsyk – SP Strzebiń
II miejsce: Lena Karmańska – SP Koszęcin
III miejsce: Aleksandra Kowalczyk – SP Naukowa Wyspa Koszęcin

III kategoria (klasy VII ‑VIII szkoły podstawowej)
I miejsce: Zofia Golaś – SP Koszęcin
II miejsce: Oliwier Sowa – SP Sadów

III kategoria (gimnazjum)
I miejsce: Michalina Kurzac – SP Koszęcin
II miejsce: Karol Swoboda – SP Strzebiń
Laureatom gratulował Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów 
oraz Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek.

POKAZ KOWALSTWA ARTYSTYCZNEGO

30 marca w Kuźni „Zoriabresk” w Koszęcinie odbył się pokaz 
kowalstwa artystycznego w wykonaniu Janusza Kosmały. 

Podczas pokazu można było poznać podstawowe techniki ko-
walstwa, a chętnych do wypróbowania swoich sił nie brakowało. 
Zarówno dzieciaki jak i dorośli byli zachwyceni. Pan Janusz zapo-
wiedział, że tego typu pokazy organizowane będą częściej.



Echo Gminy Koszęcin | nr 2/2019

11 www.koszęcin.pl

PZERiI

Z ŻYCIA KOŁA PZERII W KOSZĘCINIE 
(GRUDZIEŃ 2018 – MARZEC 2019) 

 ▶ SPOTKANIE OPŁATKOWE

W dniu 20 grudnia w prawie już świątecznym nastroju odbyło się 
spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięło około 70 naszych 
członków. Spotkania takie pozwalają nam wkroczyć w okres świą-
teczny i podzielić się opłatkiem. Po pobłogosławieniu opłatków 
i uczestników spotkania przez ks. Prałata Tadeusza Fryca, du-
chowego opiekuna Koła, uczestnicy składając sobie wzajemnie 
życzenia świąteczne i łamiąc się opłatkiem dali wyraz nastaniu 
prawdziwego bożonarodzeniowego pokoju i pojednania. Atmos-
fera spotkania była podniosła, ale zarazem miła i ciepła.

 ▶ SYLWESTER 2018

Ostatniego grudnia około 40 osobowa naszych członków zakoń-
czyła rok 2018 z przytupem na zabawie sylwestrowej. Dopisała nie 
tylko frekwencja, ale także menu i humory. Uczestnicy wykazali 
się dużą wytrzymałością fizyczną w tańcach i śpiewach. W Nowy 
Rok 2019 wszyscy wkroczyli w szampańskim nastroju. Oby nam 
dopisało zdrowie, a o resztę będziemy zabiegać. Mamy nadzieję, 
że rok 2019 dla członków naszego Koła pod każdym względem 
również będzie tak udany jak 2018..

 ▶ KARNAWAŁ 2019 - BABSKI COMBER 

Najważniejszą imprezą karnawałową był tradycyjny Babski Com-
ber, w którym uczestniczyło ponad 40 naszych Pań. W wymyśl-
nych i pięknych kreacjach bawiły się one przednio, przy skocznej 
muzyce tanecznej, którą serwował nasz DJ Jan Burek.

 ▶ OSTATKI CZYLI „ŚLEDŹ”

Karnawał 2019 zamknęliśmy tradycyjną zabawą ostatkową, w któ-
rej brało udział około 30 osób.  W trwającej do północy zabawie 
aktywnie uczestniczył obchodzący 75 urodziny nasz długoletni 
członek Józef Kozłowski, któremu składamy gratulacje i raz jeszcze 
życzymy 100 lat. Oprawę muzyczną jak zwykle zapewnił DJ Jan 
Burek. 

 ▶ ŚWIĘTO KOBIET 

Tradycyjnie 8 marca obchodziliśmy bardzo uroczyście Święto 
Kobiet. W obchodach uczestniczył i życzenia ponad osiemdzie-
sięciu  zgromadzonym  Paniom składał Wójt naszej Gminy Pan 
Zbigniew Seniów, który każdą z Pań obdarował pięknym tulipa-
nem. Potem odbyła się gorąca wymiana zdań na bieżące problemy 
życiowe kobiet.

Po tak bogatym w wydarzenia karnawale teraz szykujemy się na 
tradycyjny, wypoczynkowy wyjazd do wód termalnych w Buko-
winie Tatrzańskiej i Szaflarach. Mamy nadzieję, że zregenerowani 
będziemy w stanie w podskokach realizować kolejne propozycje 
tegorocznego Programu imprezowego. 

 ▶ Urszula Huć

Opłatkowe życzenia bożonarodzeniowe.

Witamy Nowy Rok 2019!.

Grono dostojnych uczestniczek Babskiego Combra.

Otwarcie spotkania z okazji Święta Kobiet.
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Edukacja

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Uczniowie z Kółka Teatral-
nego Szkoły Podstawowej 

w Strzebiniu dnia 24 stycznia 
2019 roku wystąpili w Domu 
Kultury z  okazji Dnia Babci 
i Dziadka zorganizowanego dla 
Koła Emerytów. Podczas wy-
stępu gościnnie zatańczyli Lena 
i Dominik, którzy na co dzień 
uczą się tańca w Kaletach.

 ▶ Mieczysława Cuber

BAL KARNAWAŁOWY

4 lutego w Szkole Podstawo-
wej w Strzebiniu ucznio-

wie bawili się na wielkim Balu 
Karnawałowym. Wodzirejami 
na balu były Panie ze Szkoły 
Tańca „Majery”. Zabawa była 
przednia.

 ▶ Mieczysława Cuber

fERIE ZIMOWE W NASZEJ GMINIE

W dniach 11–24 luty w naszej gminie trwały ferie zimowe. 
Pomimo, że w tym roku pogoda mało zimowa, to dzieciaki 

spędziły je bardzo aktywnie. Dzieci i młodzież z chęcią uczestni-
czyły w zajęciach zorganizowanych w Koszęcinie, Rusinowicach, 
Sadowie oraz Strzebiniu. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Odby-
wały się zajęcia szachowe, sportowe, plastyczne oraz gry i zabawy 
ruchowe. Dla dzieci Grupa AleTeatr przedstawiła „Czerwonego 

Kapturka”. Najmłodsi świetnie bawili się na balu przebierańców, 
który poprowadził Wodzirej Adam. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się również Laserowy Paintball oraz wycieczka na lodo-
wisko i do kręgielni. Dzieciakom wiele radości sprawiło także 
samodzielne wykonanie maskotki, podczas warsztatów „Zrób 
maskotkę”, którą każdy mógł zabrać ze sobą.
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Edukacja/Sport

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej im. 74 Górnośląskiego 
Pułku Piechoty 28 lutego odbył się Międzyszkolny Konkurs 

Recytatorski, przygotowany przez mgr Ewę Mikulską oraz mgr 
Karolinę Kmitę. Wzięło w nim udział 14 dzieci klas 0 – III z przed-
szkoli i szkół z Rusinowic i z Sadowa. Konkurs był przeprowa-
dzony w dwóch kategoriach: klasa 0-I oraz II – III. Rywalizacja 
była bardzo duża. Wszyscy odważnie, ale z wielkim przejęciem 
recytowali przygotowane wierszyki, a wszystko to obserwowali 
uczniowie klas młodszych, jury, rodzice oraz dziadkowie, którzy 
przybyli, żeby wesprzeć i podziwiać swoje pociechy.
Zwycięzcami zostali:
w I kategorii – klasy 0 – I:
I miejsce – Katarzyna Szymanek – Szkoła Podstawowa Rusinowice
II miejsce – Barbara Konopka – Przedszkole Rusinowice
III miejsce – Dominik Tkacz – Przedszkole Sadów
w II kategorii – klasy II -III:
I miejsce – Emilia Styczyrz – Szkoła Podstawowa Sadów
II miejsce Małgorzata Janas – Szkoła Podstawowa Sadów
III miejsce Grzegorz Spałek – Szkoła Podstawowa Rusinowice

Po wyłonieniu przez jury najlepszych uczestników konkursu pani 
dyrektor Małgorzata Wachowska wręczyła zwycięzcom puchary 
oraz nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy.
Zwycięzcy będą reprezentowali swoje szkoły w Gminnym Kon-
kursie Recytatorskim. Życzymy im powodzenia.

 ▶ Ewa Mikulska

WIELKI SUKCES MARKA GRUNDA

W dniu 2 marca mieszkaniec Gminy Koszęcin Marek Grund wziął 
udział w XI Baikal Ice Marathon w Rosji. Wśród 126 zawodników 
zajął 7 miejsce, natomiast wśród Polaków był drugi. Gratulujemy!!
Od marzeń do realizacji – relacja z przygotowań oraz samego 
biegu w XI Baikal Ice Marathon
Od wielu lat marzyłem o tym biegu, naprawdę od wielu lat, 
bo praktycznie od początku mojej przygody z bieganiem. Kie-
dyś jak byłem na jednym z maratonów usłyszałem właśnie o tym 
biegu. Wydawało mi się to tak wspaniałe, że aż niemożliwe. Jednak 
marzenie te nie dawało mi spokoju, wracałem do niego wiele razy. 
Aż w końcu zdecydowałem. Tak, zrobię to!
Wiele lat przygotowań. Próbowałem swoich sił w dystansie mara-
tońskim w wielu różnych miejscach, w wielu różnych warunkach 
terenowych, jak i pogodowych. Dwa maratony ukończyłem na-
wet na bosaka. Obiecałem sobie, że ukończę ten maraton przed 
trzydziestką. Jako, że właśnie wybił ostatni dzwonek, trzeba było 
w końcu podjąć próbę. Trener stworzył plan treningowy typowo 
pod ten maraton. Przyszło mi trenować w naprawdę ciężkich 

warunkach, więc bardzo dobrze dla mnie. Stara zasada mówi: im 
więcej potu na treningu, tym mniej krwi na zawodach.
Na zawody do Rosji poleciałem samolotem z Warszawy do Mo-
skwy, a z Moskwy pojechałem Kolejką Transsyberyjską do Irkucka. 
W Irkucku odebrali mnie już organizatorzy i przetransportowali 
do Listwianki, gdzie odbyły się zawody.
02.03.2019 około godziny 10:00 czasu lokalnego, czyli o 3:00 
w nocy czasu polskiego wystartowaliśmy z brzegu w Tankohy 
i biegliśmy przez zamarznięty Bajkał do Listwianki. Trasa w 100% 
przebiegała po zamarzniętym jeziorze. Podczas startu było około 
– 10 stopni, więc naprawdę ciepło jak na Syberię, co jakiś czas 
mocno przypominał o sobie wiatr, który unosił śnieg oraz kawał-
ki lodowego pyłu, które bardzo cięły po twarzy. Przez pierwsze 
25km trasa w większość była pokryta grząskim śniegiem, a przez 
resztę trasy krystalicznie czystym lodem. Cały czas biegłem na 6. 
pozycji, ale na 32. kilometrze miałem problemy ze skurczami i mu-
siałem troszkę zwolnić. Widziałem jak ktoś się coraz bardziej 
zbliża. Ostatecznie Rosjanin wyprzedził mnie na 41. kilometrze. 
Ale za plecami było już pusto, więc spokojnie – ciesząc się już 
każdym metrem trasy – biegłem do mety ze śpiewem na ustach. 
Z okrzykiem i łzami w oczach. Na mecie przez bardzo długi 
czas dochodziło do mnie to, co się właśnie wydarzyło. Z czasem 
3:28:39h przekroczyłem linię mety na 7 miejscu, jako 2 Polak. 
Cały bieg ukończyło 126 zawodników z 28 krajów.
Marzenie tak wielkie, że wydawało się aż niemożliwe. Gdzieś 
jednak cały czas nie dawało spokoju. Musiałem to zrobić. Wiele 
przygotowań, aby wszystko się udało, aby pokazać się z jak naj-
lepszej strony, aby godnie reprezentować barwy biało – czerwone.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do mojego 
startu w tym maratonie: trenerowi, rehabilitantowi, Gminie Koszę-
cin, sponsorom. No i przede wszystkim rodzinie i bliskim, którzy 
we mnie wierzyli i kibicowali. SIŁA!! /Marek Grund/
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Korona Europy

WIEŚCI Z PROJEKTU KORONA 
EUROPY DLA GMINY KOSZĘCIN

Przedstawiamy podsumowanie kolejnych kilku miesięcy projektu 
Korona Europy dla Gminy Koszęcin.

Drugą połowę 2018 roku zaczęliśmy od najbardziej skomplikowa-
nego pod względem logistycznym szczytu – Narodnaja, który jest 
najwyższym szczytem Uralu, a jednocześnie najwyższym szczytem 
europejskiej części Rosji (najwyższym szczytem Rosji jest co prawda 
Elbrus, natomiast według Międzynarodowej Unii Geograficznej 
leży on na kontynencie azjatyckim). Już samo dotarcie pod górę 
nie należy do prostych rzeczy – samolotem do Moskwy, przesiadka 
na pociąg, aby dostać się na drugie lotnisko, przelot do Syktywka-
ru (stolica republiki Komi, w której granicach znajduje się góra), 
później samochodem do Uchty, gdzie wsiadamy w pociąg i po ca-
łonocnej jeździe docieramy do Inty, skąd samochodem marki Ural 
wyruszamy w góry. Sama podróż w jedną stronę zajmuje zatem od 3 
do 4 dni. Na Uralu Subpolarnym nie ma kompletnie żadnej infra-
struktury turystycznej. Kierowca wysadza przy nieczynnej kopalni 
kwarcu (i nie tylko) oraz informuje, że wróci za kilka dni, a przez 
ten czas jesteśmy zdani tylko na siebie. W czasie, w którym jesteśmy 
na Uralu trwa akurat dzień polarny, więc słońce praktycznie nie 
zachodzi. Od kopalni pod szczyt mamy jeszcze około 25 kilometrów 
przez bagna, potoki i rumowiska skalne. Na całe szczęście wszystko 
poszło zgodnie z planem i szczyt udało się zdobyć bez większych 
trudności. Po powrocie do Moskwy mamy jeszcze trochę czasu 

na zwiedzenie miasta, włączając w to wizytę w Mauzoleum Lenina 
oraz chyba najbardziej charakterystycznym z budynków Moskwy 
– Soborze Wasyla Błogosławionego.
Kolejnym celem, który udało się zrealizować w drugiej połowie 
2018 roku była wyprawa do Rumunii i Mołdawii. Zawsze, gdy wy-
bieramy się do jakiegoś kraju, aby zdobyć jego najwyższy szczyt, 
staramy się jak najwięcej zwiedzić i zobaczyć. Dlatego w Mołdawii 
zwiedzamy Kiszyniów oraz słynne mołdawskie winnice, a w Rumu-
nii Wesoły Cmentarz w Săpânța, monastyry w okolicach Suceava, 
Brașov, Pałac Sinaia, zamek w Branie, wulkany błotne, malownicze 
miasteczko Sighișoara oraz odbywamy przejażdżkę słynną Trasą 
Transfogarską.
Późną jesienią wybraliśmy się na Wyspy Brytyjskie, aby zdobyć 
najwyższe szczyty Anglii, Walii oraz Szkocji. Jak się później okazało 
był to idealny wybór, ponieważ kolory przyrody oraz klimat jaki tam 
panuje o tej porze roku są po prostu niepowtarzalne. Dawno żaden 
kraj nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak Szkocja. Zwiedziliśmy 
Edynburg i Glasgow, byliśmy nad jeziorem Loch Ness w poszuki-
waniu potwora:-) oraz przejechaliśmy całą Wyspę Skye (polecam!!!) 
W Walii podziwialiśmy wybrzeże Pembrokeshire, a w Anglii od-
wiedziliśmy Oxford, Londyn oraz Stonehenge.
Plany na rok 2019 mamy bardzo ambitne – relacje z wypraw oraz 
informacje o aktualnościach będą ukazywały się na naszym profilu 
facebookowym oraz stronie internetowej www.koronaeuropy.com.

 ▶ Pozdrawiam Michał Wachowski

Najwyższy szczyt europejskiej części Rosji, Narodnaja Obóz pasterzy reniferów, czum.

Załadunek sprzętu w Incie, przed nami ok 6h jazdy do Żełannaja 
czyli miejsca wypadowego na Ural

Moldoveanu, najwyższy szczyt Rumunii
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Warto pomagać

POMOC DLA MIKOŁAJA

Mikołaj Smol ma dopiero 3 lata, a przeżył już bardzo wiele. Miesz-
kaniec Strzebinia walczy z nowotworem oka. Dzięki zbiórkom 
i akcjom organizowanym przez ludzi o dobrym sercu, chłopiec 
ma szansę na powrót do zdrowia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie oraz każdy dar 
serca. Poprzez swoją obecność oraz aktywny udział w zbiórce 
pieniędzy nie tylko na festynach i koncertach, ale i innych for-
mach pomocy tj. biegi, licytacje, kiermasze itp., udowodniliście, 
że dla dobra mieszkańca Naszej Gminy potrafimy się zjednoczyć.

 ▶ fESTYN W STRZEBINIU

3 lutego w Domu Kultury w Strzebiniu odbył się festyn chary-
tatywny. W trakcie wydarzenia mogliśmy zobaczyć występy: 
uczniów ze Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” oraz przed-
szkolaków z Przedszkola u Cioci Mariolki z Koszęcina, artystów 
z Domu Kultury w Strzebiniu, a także przedszkolaków i uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Strzebiniu. Oferowano ciasto, kawę, her-
batę, ciepły żurek, a także laurki, poduszki i inne ciekawe rzeczy. 
Festyn cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a efektem 
tego była kwota 17 481,36 zł!!!

 ▶ „MUZYKANCI DLA MIKUSIA”

10 lutego w sali bankietowej „HAVANNA” w Strzebiniu zorgani-
zowano rodzinny festyn charytatywny „Muzykanci dla Mikusia”. 
Wszystkie pieniądze, a udało się zebrać ich aż 17 274,42 zł, zosta-
ły przekazane Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” na konto 
Mikołaja. Organizatorzy zadbali, aby podczas wydarzenia każdy 
znalazł coś dla siebie. Festyn rozpoczęły występy dzieci i mło-
dzieży ze Strzebinia. Następnie warsztaty kulinarne poprowadził 
finalista MasterChefa Mateusz Güncel. Dla zebranych wystąpiła 
również Orkiestra Dęta ze Strzebinia, a w przerwach pomiędzy 
występami odbywały się pokazy taneczne „Salsa Kubańska” oraz 
licytacje. Na scenie pojawiły się także, takie zespoły jak: „Janusz 
Żyłka i Dominika”, „Wesoły Masorz” oraz „Kamraty”. Gwiazdą 
wieczoru był „OBERSCHLESIEN”, po którym rozpoczęła się za-
bawa taneczna.

 ▶ „WSZYSTKIEGO DOBREGO DLA MIKOŁAJA”

24 lutego w kościele pw. Krzyża Świętego w Strzebiniu odbył 
się koncert charytatywny „Wszystkiego Dobrego dla Mikołaja”, 
po którym została przeprowadzona zbiórka na leczenie Mikołaja. 
Zespół „Wszystkiego Dobrego” w składzie: Alicja Czura – Musia-
lik, Jacek Swoboda, Dominik Sławiński oraz Radek Mikołajczyk, 
wykonał autorskie piosenki do wierszy ks. Jana Twardowskiego.

 ▶ „GWIAZDY DLA MIKUSIA”

22 marca w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się wspaniały kon-
cert charytatywny „Gwiazdy dla Mikusia”, który przyciągnął pełną 
salę ludzi o dobrym sercu. Na scenie pojawili się: Rafał Brzozow-
ski, Marcin Wyrostek, Janusz Yanina Iwański, Anna Bystroń – 
Jajkiewicz, Marcin Jajkiewicz, Martyna Młynarska – Modlińska, 
Karol Kukowka, Stokrotki band w składzie: Iwona Lachowska – 

Ujma, Bartosz Strzelecki, Zbigniew Perliński, Tomasz Kiepura, 
Marek Makles, Wojciech Gorzelak oraz Roman Odoj, a także 
Chór Szkolny Koszęcin i Koło wokalne z Domu Kultury. Całość 
poprowadzili Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, który objął 
patronat nad wydarzeniem oraz Iwona Lachowska – Ujma.
Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom, a szczególnie Iwonie 
Lachowskiej -Ujma oraz Karolinie Goniwiecha. Dziękujemy ar-
tystom, Dyrektor Domu Kultury Renacie Pyrek, Grupie SOUND 
za nagłośnienie, Panu Leszkowi Parys, Radzie Rodziców i nauczy-
cielom ze Szkoły Podstawowej w Koszęcinie, dzieciakom oraz 
wolontariuszom, wszystkim sponsorom, a także Wam wszystkim, 
którzy spędziliście ten czas z nami i wspomogliście ten ważny cel. 
To dzięki Wam udało nam się zebrać aż 11 232,68 zł! Dziękujemy!!!

Obóz pasterzy reniferów, czum.

Moldoveanu, najwyższy szczyt Rumunii
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Reklama

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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Gdzie: Łazy
Kiedy: 30 czerwca 2019 r.

      start godz. 14.00

Uczestnicy: rodzinna (zespół złożony 
z trzech osób, w tym rodzić lub osoba pełnoletnia);

• wiek dzieci/ka: od 7 lat do 16 lat

RODZINNE ZAWODY NA ORIENTACJĘ ŚLADAMI 
DZIAŁAŃ WOJENNYCH NA ZIEMI KOSZĘCIŃSKIEJ

„FAMILY  ADVENTURE – ŁAZY  2019”

ORGANIZATORZY:
Parafia pw. Krzyża Św.
Gmina Koszęcin
OSP w Strzebiniu
Krystian CUBER

Regulamin na: www.koszecin.pl


