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Cieszowa Rusinowice Sadów Strzebiń WierzbiePiłka

Wójt Gminy Koszęcin zaprasza
na wydarzenia organizowane w gminie:

ZPiT „Śląsk” współfinansowany przez Ministerstwo 
Kultury Artykuł str. 19-20Artykuł str. 4

Otwarcie Zielonej Pracowni w Zespole Szkół  
w Koszęcinie

29-30 lipca

15-16 lipca

22-23 lipca
| 16:00/18:00

4-6 sierpnia

Festyn w Rusinowicach
Dom Spotkań WiejSkich W RuSinoWicach.

Święto Chleba
Dom kultuRy W StRzebiniu.

Festyn w wierzbiu
StaRa Szkoła W WieRzbiu.

Mistrzostwa sędziów w siatkówCe plażowej
GoSiR W koSzęcinie.

5-6 sierpniaCiat iii Międzynarodowy konkurs tradyCyjnego 
powożenia o troFeuM Śląska
StaRy paRk W koSzęcinie/ SieDziba zpit „ŚląSk” W koSzęcinie.

19-20 
sierpnia

ii otwarty Finał Mistrzostw Śląska w siatkówCe 
plażowej
GoSiR W koSzęcinie.

12-13 
sierpnia

piknik leŚno-łowieCki „Cietrzewisko”
SieDziba zpit „ŚląSk” W koSzęcinie.

8 lipca
| 1500

koszęCin wyplata w wiklinie
leŚna Dolina, ul SpoRtoWa 1 W koSzęcinie.
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PONIEDZIAŁEK 10.07.
10:00 – Zajęcia szachowe (Dom Kultury)
WTOREK 11.07.
10:00 - Zajęcia sportowe (2h) 
(Zespół Szkół: grupa młodsza - sala gimnastyczna, grupa starsza – hala sportowa)
ŚRODA 12.07.
10:00 – Zajęcia modelarskie (Dom Kultury)
CZWARTEK 13.07.
10:00- Zajęcia sportowe (2h) 
(Zespół Szkół: grupa młodsza - sala gimnastyczna, grupa starsza – hala sportowa)
PIĄTEK 14.07.
10:00 – Turniej gier wszelakich (Dom Kultury)
PONIEDZIAŁEK 17.07.
10:00 – Zajęcia szachowe (Dom Kultury)
WTOREK 18.07.
10:00 - Zajęcia sportowe (2h) 
(Zespół Szkół: grupa młodsza - sala gimnastyczna, grupa starsza – hala sportowa)
ŚRODA 19.07.
16:30 – Przedstawienie teatralne pt:”SMOK WAWELSKI”- DK Koszęcin
CZWARTEK 20.07.
10:00 - Zajęcia sportowe (2h) 
(Zespół Szkół: grupa młodsza - sala gimnastyczna, grupa starsza – hala sportowa)
PIĄTEK 21.07.
 10:00 – Planszomania (Dom Kultury)
PONIEDZIAŁEK 24.07.
 10:00 – Zajęcia plastyczne (Dom Kultury)
WTOREK 25.07.
10:00 - Zajęcia sportowe (2h) 
(Zespół Szkół: grupa młodsza - sala gimnastyczna, grupa starsza – hala sportowa)
ŚRODA 26.07.
10:00 – Zajęcia modelarskie (Dom Kultury)
CZWARTEK 27.07.
10:00 - Zajęcia sportowe (2h) 
(Zespół Szkół: grupa młodsza - sala gimnastyczna, grupa starsza – hala sportowa)
PIĄTEK 28.07.
10:00 – Turniej gier wszelkich (Dom Kultury)
PONIEDZIAŁEK 31.07.
10:00 – Zajęcia szachowe (Dom Kultury)

PONIEDZIAŁEK 10.07.
17:00 – Zajęcia plastyczne (Dom Kultury)
WTOREK 11.07.
10:00 – Zajęcia sportowe (2h) (Hala sportowa)
ŚRODA 12.07.
17:00 – Zabawy integracyjne dla dzieci w wieku szkolnym (Dom Kultury)
CZWARTEK 13.07.
10:00 - Zajęcia sportowe (2h) (Hala sportowa)
PIĄTEK 14.07.
10:00 – Turniej gier wszelakich (Dom Kultury)
PONIEDZIAŁEK 17.07.
17:00 – Zajęcia plastyczne (Dom Kultury)
WTOREK 18.07.
10:00 - Zajęcia sportowe (2h) (Hala sportowa)
 ŚRODA 19.07.
16:00 – wycieczka do Koszęcina na przedstawienie teatralne 
pt:”SMOK WAWELSKI” (Wyjazd spod Domu Kultury)
CZWARTEK 20.07.
10:00 - Zajęcia sportowe (2h) (Hala sportowa)
PIĄTEK 21.07.
17:00 – Planszomania (Dom Kultury)
WTOREK 25.07.
10:00 - Zajęcia sportowe (2h) (Hala sportowa)
ŚRODA 26.07.
17:00– Zabawy integracyjne dla dzieci w wieku szkolnym (Dom Kultury)
CZWARTEK 27.07.
10:00 - Zajęcia sportowe (2h) (Hala sportowa)
PIĄTEK 28.07.
10:00 – Turniej gier wszelkich (Dom Kultury)
PONIEDZIAŁEK 31.07.
17:00 – Turniej Tenisa Stołowego (Dom Kultury)

Szkoła Podstawowa
PONIEDZIAŁEK 10.07.
10:00 – Zajęcia plastyczne
ŚRODA 12.07.
10:00 –Zajęcia rozwijające zainteresowania
PONIEDZIALEK 17.07.
10:00 – Zajęcia plastyczne
ŚRODA 19.07.
10:00 - Zajęcia rozwijające zainteresowania
PONIEDZIAŁEK 24.07.
10:00 – Zajęcia plastyczne
ŚRODA 26.07.
10:00– Zajęcia rozwijające zainteresowania
PONIEDZIAŁEK 31.07.
10:00– Zajęcia plastyczne 

 PONIEDZIAŁEK 10.07.  
16:00 - Zajęcia plastyczne (2h)  (Dom Spotkań Wiejskich)
WTOREK 11.07.
10:00 -Zajęcia sportowe (2h)  (Hala sportowa)
ŚRODA 12.07.
10:00 - Gry planszowe (2h) (Dom Spotkań Wiejskich)
CZWARTEK 13.07.
10:00– Zajęcia sportowe (2h) (Hala sportowa)
PIĄTEK 14.07.
10:00 - Tenis stołowy (2h) (Dom Spotkań Wiejskich)
 PONIEDZIAŁEK 17.07.
16:00 - Zajęcia plastyczne (2h) (Dom Spotkań Wiejskich)
WTOREK 18.07.
10:00 - Zajęcia sportowe (2h) (Hala sportowa)
ŚRODA 19.07.
10:00 - Gry planszowe (2h) (Dom Spotkań Wiejskich)
CZWARTEK 20.07.
10:00 – Zajęcia sportowe (2h) (Hala sportowa)
PIATEK 21.07.
10:00 - Tenis stołowy (2h) (Dom Spotkań Wiejskich)

Wojt Gminy Koszecin 
zaprasza na WaKacje W Gminie

plan na lipiec 2017 

PONIEDZIAŁEK 24.07.
16:00 - Zajęcia plastyczne (2h) (Dom Spotkań Wiejskich)
WTOREK 25.07.
10:00 – Zajęcia sportowe (2h) (Hala sportowa)
ŚRODA 26.07.
10:00 - Gry planszowe (2h) (Dom Spotkań Wiejskich)
CZWARTEK 27.07.
10:00 – Zajęcia sportowe (2h) (Hala sportowa)
PIĄTEK 28.07.
10:00 - Tenis stołowy (2h) (Dom Spotkań Wiejskich)
PONIEDZIAŁEK 31.07.
16:00 - Zajęcia plastyczne (2h) (Dom Spotkań Wiejskich)
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Inwestycje
Powstaje oświetlenie uliczne
31 maja odbył się odbiór oświetlenia ulicznego na ul. Stawowej w Strze-
biniu. Zgodnie z zeszłorocznym projektem wzdłuż ulicy stanęły cztery 
latarnie wykonane w energooszczędnej technologii LED. Jedna z lamp 
powstała jeszcze w zeszłym roku. Trzy pozostałe zaświeciły w maju. Pra-
ce zostały wykonane zgodnie z umową, co podczas odbioru potwierdził 
Wójt Gminy Zbigniew Seniów.
Lampy na ul. Stawowej w Strzebiniu to nie jedyna z inwestycji oświe-
tleniowych wykonanych w tym roku. Do tej pory uzupełnione zostało 
oświetlenie uliczne na ul. 1 Maja, Św. Barbary i Słonecznej w Strzebiniu 
oraz na ul. Kopernika w Koszęcinie.
Ponadto rozpoczął się III etap budowy oświetlenia ulicznego w Gminie 
Koszęcin, którym objęte zostaną ulice: Cegielniana w Koszęcinie, Wol-
ności w Strzebiniu, Dworcowa w Rusinowicach i Ogrodowa w Sadowie. 
Planowany termin zakończenia realizacji III etapu budowy oświetlenia 
planowany jest na listopad br.
Całość oświetlenia zostanie wykonana w energooszczędnej technologii 
LED.
Instalacja elektryczna wymieniona
9 czerwca odbył się odbiór modernizacji instalacji elektrycznej w  bu-
dynku OSP w Strzebiniu. W ramach zadania zostało wymienione m.in. 
oświetlenie na  zewnątrz budynku, z  niedziałającego, na  nowoczesne 
i energooszczędne lampy wykonane w technologii LED. Ponadto insta-
lacja została rozdzielona na część wykorzystywaną przez OSP oraz część 
należącą do podnajemcy. Wykonano także dodatkowe przyłącze prądu 
na potrzeby OSP, wyremontowano instalację świetlną w wieży a także 
wykonano przyłącze pozwalające na przełączenie zasilania na zasilanie 
z agregatu, w razie przerwy w dostawie prądu.
Odbiór oświetlenia w Zespole Szkół w Koszęcinie
Na początku 2017 roku Gmina Koszęcin złożyła wniosek do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach o dofinansowanie wymiany oświetlenia w budynku Zespołu Szkół 
w Koszęcinie na energooszczędne i ekologiczne światła LED. Wniosek 
został rozpatrzony pozytywnie i Gmina otrzymała 60 794 zł. na wymia-
nę 530 sztuk świetlówek na energooszczędne. Całkowita wartość zadania 
wyniosła 76 900 zł.
Oświetlenie zostało wymienione na obu salach sportowych, w koryta-
rzach i salach lekcyjnych na terenie obiektu.
Montaż ostatnich lamp zakończył się z sukcesem 22 czerwca wieczorem. 
Oświetlenie zostało sprawdzone w  warunkach nocnych i  dziennych. 
Prace modernizacyjne przebiegły prawidłowo i zostały odebrane w dniu 
dzisiejszym.
Remont podłogi w budynku OSP
6 czerwca odbył się odbiór drobnych prac remontowych wykonanych dla 
OSP w Koszęcinie. W ramach realizowanego zadania w garażu Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Koszęcinie wyremontowano posadzkę, zlikwido-
wano wcześniejszy kanał i wymieniono biegnącą w podłodze rurę CO. 
Ponadto wykonano nowe odwodnienie liniowe i wymieniono uszczelki 
w bramach garażowych. Remont, choć pozornie niewielki, bardzo po-
prawił bezpieczeństwo pracy OSP, której strażacy od lat zabiegali o wy-
konanie niniejszych prac. Odbiór przebiegł pomyślnie, a wszystkie prace 
zostały wykonane prawidłowo.
Ponadto na wieży budynku remizy OSP w Koszęcinie zostało wymienio-
nych 6 okien.
Powstaje budynek wielofunkcyjny w Sadowie
Trwają prace nad budową budynku wielofunkcyjnego przy ul. Leśnej 
w Sadowie. Docelowo będzie on pełnił rolę miejsca spotkań lokalnej spo-
łeczności oraz bazy lokalowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowie. 

W projekcie budynku przewidziano m.in. powstanie dwóch garaży dla 
wozów bojowych. Co istotne – cały obiekt będzie ogrzewany gazowo.
Prace budowlane na chwilę obecną przebiegają prawidłowo, i jak deklaru-
je wykonawca, obiekt zostanie oddany do użytku zgodnie z umową, czyli 
30 listopada 2017r.

W strzebińskiej remizie OSP powstała nowa instalacja elektryczna.

W Zespole Szkół w Koszęcinie zamontowano energooszczędne 
oświetlenie.

Powrót ognisk 
w Starym Parku

Pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin z polecenia Wójta Zbi-
gniewa Seniów odświeżyli niszczejące miejsce na  ognisko 

w  koszęcińskim Starym Parku. Miejsce to  jest ogólnodostępne 
dla wszystkich mieszkańców. Aby zrobić tam ognisko wystarczy 
przestrzegać regulaminu.
Już pierwszego dnia po zakończeniu remontu, ognisko w Starym 
Parku zorganizował koszęciński Judo Grizzli Club, chcąc zakoń-
czyć sezon treningów. Dzieci i rodzice bawili się świetnie.

|Karolina Imiolska|
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Otwarcie Zielonej Pracowni w Zespole 
Szkół w Koszęcinie

6 czerwca to ważny dzień dla uczniów i nauczycieli z Zespołu 
Szkół w Koszęcinie, bo właśnie w  tym dniu otwarta została 

„Zielona Pracownia”, czyli nowoczesna klasa biologiczno-przy-
rodnicza stworzona w  wyniku wygranej w  konkursie organi-
zowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach. Na  otwarciu wspaniałej 
pracowni pojawił się sam Prezes WFOŚiGW w Katowicach pan 
Andrzej Pilot. W  uroczystości i  oględzinach zrealizowanego 
zadania uczestniczyli Wójt Gminy Zbigniew Seniów oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Michał Anioł, którzy zarekomendowa-
li udział w konkursie szkołom z terenu Gminy Koszęcin.
Już niebawem powstanie kolejna Zielona Pracownia wyposażo-
na i odremontowana ze środków WFOŚi GW w Katowicach – 
tym razem w Sadowie.

|Karolina Imiolska|

W Sadowie
powstanie kolejna 
Zielona Pracownia

Kolejna szkoła z Gminy Koszęcin została nagrodzona w kon-
kursie na projekt „Zielonej pracowni” organizowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach.
Wśród 28 nagrodzonych projektów znalazła się koncepcja Zielo-
nej Pracowni przygotowana przez nauczycieli ze Szkoły Podsta-
wowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie.
Na  tegoroczną edycję konkursu „ZIELONA PRACOWNIA_
PROJEKT’2017” wpłynęła rekordowa liczba prac, bo aż 132. Jest 
to blisko dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.
W tym roku na nagrody przeznaczono aż 180 tys. złotych, a lau-
reaci mogą liczyć na kwoty do 6.500 zł oraz prawo do udziału 
w konkursie „ZIELONA PRACOWNIA’2017”, w którym nagro-
dą jest dofinansowanie do wysokości 80% kosztów kwalifikowa-
nych z  zastrzeżeniem, że  maksymalna kwota dotacji nie może 

przekroczyć 30.000 zł. 20% kosztów kwalifikowanych zadania 
powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących 
z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn. „ZIE-
LONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017”.

|Karolina Imiolska|

Szkoła w Sadowie jako druga w naszej gminie będzie miała swoją 
Zieloną Pracownię.

Zielona Pracownia w Koszęcinie już służy uczniom.

Od 10 lipca Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Koszęcinie zaprasza dzieci 

i młodzież szkolną do 18 roku życia z terenu 
Gminy Koszęcin na darmową naukę pływania. 

Szkółka pływacka będzie działała 
od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 10:00 – 11:00 w każdy pogodny dzień lipca.

Zapraszamy do 
szkółki pływackiej
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Absolutorium dla wójta

Podczas sesji Rady Gminy Koszęcin 30 maja, wójt Zbigniew Se-
niów jednogłośnie otrzymał absolutorium Rady Gminy.

Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidło-
wo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publicz-
ne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad 
wójtem w  zakresie wykonania budżetu i  jest wyrazem ostatecznej 
oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe spra-
wozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, podczas 
specjalnej sesji, podejmuje uchwałę w  sprawie udzielenia lub nie-
udzielania absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla wójta, 
gdyż pokazuje, czy jego działania są akceptowane przez radnych, czy-
li przedstawicieli mieszkańców, czy też nie.

|Redakcja|

Paczkomat

Od 7 czerwca na rynku w Koszęcinie działa Paczkomat firmy 
InPost, sprowadzony do miejscowości w związku z wieloma 

zapytaniami i  prośbami mieszkańców, kierowanymi do  Wójta 
Gminy Koszęcin.

Podwórko talentów 
Nivea

Gmina Koszęcin przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Ko-
szęcinie zakwalifikowała się do konkursu „Podwórko talentów 

NIVEA” – Dzieciaki przygotowały krótki filmik prezentujący talenty, 
dzięki którym komisja organizatora wybrała go do ścisłego finału. 
Stawką jest plac zabaw, który ma powstać w miejscu starego placu 
obok Domu Kultury w Koszęcinie. Aby znaleźć się wśród 20 placó-
wek nagradzanych podwórkiem należy pokonać pozostałych kandy-
datów, czyli zdobyć więcej głosów niż inni.
Podwórko Talentów NIVEA podzielone jest na część dla naukow-
ców, sportowców i artystów. Część naukowa wyposażona w plane-
tarium z  rozrysowanym układem gwiazd, układem słonecznym, 
gwiezdnymi konstelacjami i mapą dla dzieci. Dział sportowy to urzą-
dzenie do balansowania, trampolinę, huśtawki typu bocianie gniaz-
do, plansze do gry, miarka do skoków w dal i kubik do wspinaczki. 
Kącik dla artystów to bębny, makieta do zabawy w teatr oraz tuba 
do rozmawiania.
Dzięki Waszym głosom możemy sprawić dzieciom wiele radości. 
Zachęcamy do rejestracji i głosowania.
Jak głosować?
1. Wystarczy jednorazowo zarejestrować się na  stronie podwórko 
nivea
https://podworko.nivea.pl/uzytkownik/logowanie
2. Aktywować konto na podany adres przyjdzie mail z linkiem akty-
wacyjnym
3. Zagłosować.
Dziennie każdy z nas może oddać głos, dlatego głosujemy do końca 
lipca.
Jest możliwość oddawania głosów poprzez aplikacje mobilne.

Losowanie dofinan-
sowań do kotłów 
piątej generacji

20 czerwca o  godzinie 18:00 w  koszęcińskim Domu Kultu-
ry miało miejsce losowanie dofinansowań na  wymianę 

domowych piecy CO na ekologiczne kotły V generacji spośród 
mieszkańców deklarujących chęć udziału w „X etapie programu 
modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych” reali-
zowanego w  ramach programu ograniczenia emisji dla Gminy 
Koszęcin.
Do  losowania zostały zaproszone wszystkie osoby, które do-
tychczas złożyły wnioski w Urzędzie Gminy Koszęcin. Z uwagi 
na  niewielka frekwencję wszyscy mieszkańcy, którzy przybyli 
na  losowanie otrzymają dofinansowania do  wymiany starego 
pieca na kocioł piątej generacji.
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Majówka
w Koszęcinie

2 maja, już po raz drugi, Wójt Gminy Koszęcin Zbi-
gniew Seniów zaprosił mieszkańców do  udziału 

w Majówce.
W tym roku przybrała ona nieco bardziej rozrywkową 
formę.
Dla wytrwałej, mimo bardzo kiepskiej pogody, publicz-
ności wystąpiły bardzo utalentowane uczennice Zespo-
łu Szkół w Koszęcinie: Natalia Lachowska, Magdalena 
Szot, Kinga Skura, Hanna Kandora, Zofia Golaś, Wikto-
ria Witek, Zasia Kryś, Wiktoria Krus i Tośka Grześków 
przygotowane przez Iwonę Lachowska-Ujma. Gościnnie razem 
z dziewczynami z Koszęcina wystąpiła Marysia Gorol z Psar.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz posłuszeństwa i po-
zoracji owczarków niemieckich, przeprowadzony przez fanklub 
owczarka niemieckiego z  Mysłowic dzięki uprzejmości pana 
Krzysztofa Ledwiga, właściciela Hodowli Owczarków Niemiec-
kich Kris-Dox z Boronowa.
Dla koszęcińskiej (i  nie tylko) publiczności zagrał zespół Gre-
at Line, a  następie odbył się fenomenalny koncert Aleksandra 
Martinez, który niespodziewanie zagrał z Conrado Ymenez’em 
i OJIE’m. Filipińczycy rozgrzali zmarzniętą publiczność do czer-
woności, a zmoknięty parkiet aż drżał.

Nabożeństwo ku 
czci patronki Irek

7 maja przy kapliczce św. Ireny w Irkach odbyło się coroczne 
nabożeństwo majowe, ku czci patronki Irek Św. Ireny, w któ-

rym wzięli udział mieszkańcy Gminy. W sumie na łące zebrało 
się ponad dwieście osób.
Nabożeństwo poprowadził proboszcz parafii Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Koszęcinie ks. Sławomir Madejewski w asyście 
ks. wikarego Krzysztofa Karkoszki. W uroczystości uczestniczył 
wójt gminy oraz radni Gminy Koszęcin. Oprawę muzyczną na-
bożeństwa zapewniła Victoria Lerche. Po nabożeństwie parafia-
nie wraz z gośćmi wzięli udział w skromnym poczęstunku przy-
gotowanym przez mieszkańców Irek.
Mieszkańcy Irek dziękują firmie pana Kurzaja za posadzenie 40 
tui na terenie przy powstałej rok temu kapliczce poświęconej św. 
Irenie.

|Redakcja|

Dzień Otwarty
OSP Strzebiń

Po raz kolejny delegacja z Gminy Koszęcin odwiedziła partner-
ską gminę Kraubat an der Mur w Austrii. Podczas kilkudniowej 

wizyty na początku czerwca reprezentacja Gminy Koszęcin w piłce 
nożnej uczestniczyła w  Turnieju o  Puchar Burmistrza Kraubath. 
Wójt Gminy Zbigniew Seniów wraz z Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Michałem Aniołem wiernie kibicowali naszym zawodnikom, 
a także mieli okazję zwiedzić Kraubath i zobaczyć co nowego podzia-
ło się w partnerskiej gminie.

|Redakcja|

Następnie zebranych słuchaczy rozkołysał romantyczny Emi 
Band, a imprezę zakończyły nocne tańce do muzyki Zespół Mu-
zyczny Averse-Cover Band Koszęcin.
Partnerem imprezy był Duofest.pl.
Dziękujemy za udział!

|Karolina Imiolska|

9 maja Ochotniczą Straż Pożarną w  Strzebiniu odwiedzili 
najmłodsi z  przedszkoli „MICHAŚ”, „BAJKOWA KRAINA”, 

„LEŚNE LUDKI” oraz Publicznego Przedszkola w  Strzebiniu. 
W  tym roku przygotowaliśmy między innymi pokaz pierwszej 
pomocy, co było strzałem w dziesiątkę oraz atrapę domku w pło-
mieniach, gdzie najmłodsi mogli zgasić płomyki znajdujące się 
w oknach. Poza tym miały miejsce pokazy sprzętu znajdującego 
się na naszym wyposażeniu. Dziękujemy wszystkim za przybycie 
oraz za prezenty, które otrzymaliśmy – są świetne. Do zobacze-
nia za rok!

|Łukasz Hoffmann|

Z wizytą w Kraubath

Gwiazdą wieczoru był Alex Martinez.
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Rajd „Kręci mnie bezpieczeństwo”

10 maja w Koszęcinie odbył się pierwszy w Polsce rajd rowero-
wy w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej MSWiA pn.: 

„Kręci mnie bezpieczeństwo”.
Rajd skierowany do  uczniów klas szóstych szkół podstawowych 
w  Koszęcinie, Rusinowicach, Sadowie i  Strzebiniu został zorgani-
zowany wspólnymi siłami przez Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa 
Seniów, Komendę Powiatową Policji w  Lublińcu, Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu i policjantów 
z Posterunku Policji w Koszęcinie.
Uczniowie wraz z nauczycielami w policyjnych kolumnach specjal-
nych zjechali się z poszczególnych miejscowości na teren Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, gdzie po grillu i ognisku 
wzięli udział w  prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa rowerzystów 
w ruchu drogowym. Przy okazji młodzież mogła swobodnie poroz-

mawiać z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Lu-
blińcu, zapoznać się z  ich pracą, obejrzeć z  bliska wozy policyjne 
i narzędzia jakimi policjanci posługują się na co dzień. Nim ucznio-
wie, ponownie zabezpieczeni w kolumnach specjalnych, rozjechali 
się do szkół, zbiorowo wyrazili swój entuzjazm związany z wydarze-
niem, krzycząc głośne „Dziękujemy!”.
Głównym celem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” jest zwrócenie 
uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. W ra-
mach prelekcji funkcjonariusze rozmawiają z młodzieżą o podsta-
wowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, 
wypoczynku nad wodą czy górskich wycieczek.
Duża uwaga jest także poświęcona odpowiedzialnemu korzystaniu 
z Internetu.

|Karolina Imiolska|

Z życia K.E.R. i I. 
w Koszęcinie

Martwiono się, że z majówki wyjdą nici ze względu na pogodę 
jednak niepotrzebnie. W dniu 16. maja zarząd Koła zorgani-

zował za  przyzwoleniem dyr. GOSiR-u, Kazimierza Wierzbickie-
go. Majówkę połączono z ogniskiem, kiełbasą podpiekaną oraz dla 
smakoszy złotego płynu – piwkiem. Przybyło na spotkanie ponad 
pięćdziesiąt członków koła oraz zaproszeni przez prezesa Koła funk-
cjonariusze Komisariatu Policji w  Koszęcinie, w  osobach: st. asp. 
Wojciech Garus i st. asp. Grzegorz Namyślak. Panowie dzielnicowi 
w  pięknym plenerze wygłosili prelekcję, która dotarła do  świado-
mości uczestników spotkania na  temat: Kontaktowanie się z  nimi 
w razie potrzeby, bezpieczeństwa indywidualnego jak i publicznego, 
współpracy z placówkami oświatowymi, samorządowymi, społecz-
nością lokalną itd.. Chciałem w imieniu członków Koła bardzo po-
dziękować za przekazanie nam przez panów st. asp. zasobu wiedzy 
o bezpieczeństwie. Było dużo pytań i  taka sama ilość sensownych 
odpowiedzi. W majówce uczestniczył zaproszony Wójt Gminy Ko-
szęcin Zbigniew Seniów, który chętnie rozmawiał z  uczestnikami 
spotkania na wszelkie tematy. Chociaż jeszcze młody w towarzystwie 
emerytów czuł się bardzo dobrze. Popołudnie spędziliśmy przy bie-
siadnej muzyce, biesiadnych śpiewach wykonanych przez uczestni-
ków i tańcach na zielonym parkiecie. Było klawo!

|Opisał prezes Koła Edward Blatoń|

Festyn Św. Urbana
Drugi dzień obchodów święta patrona Strzebinia – Świętego 

Urbana uczczono corocznym festynem.
28 maja dla licznie zebranych uczestników festynu przy Domu 

Kultury w Strzebiniu wystąpiły lokalne przedszkolaki, uczniowie 
Zespołu Szkół w Strzebiniu, grupy taneczne „AHA”, „miniAHA” 
i Crazy Girls oraz koło wokalne działające przy Domu Kultury 
w Strzebiniu.
Gwiazdą wieczoru został zespół Muzykanty i to przy ich muzyce 
Strzebiń będzie się bawił dziś do północy.

|Redakcja|

Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarni-
cze oraz Gminna 
Spartakiada MDP 
OSP Gminy 
Koszęcin

Za  nami Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze oraz Gminna 
Spartakiada MDP OSP Gminy Koszęcin, organizowane przez 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Koszęcinie.
Tegoroczne zawody odbyły się 28 maja na terenie boiska LKS „Śląsk” 
Koszęcin. Głównym organizatorem był Komendant Gminny OSP 
dh Bronisław Tukaj oraz Prezes Zarządu ZOSP RP Gminy Koszęcin 
Zbigniew Seniów.
Podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, jednostki 
pożarnicze z  terenu Gminy Koszęcin zmierzyły się w kategoriach: 
ćwiczenia bojowe i sztafeta 7x50 z przeszkodami.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:
Miejsce I – OSP Cieszowa
Miejsce II – OSP Rusinowie
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Miejsce III – OSP Strzebiń
Miejsce IV – OSP Wierzbie
Miejsce V – OSP Koszęcin
Miejsce VI – Osp Sadów
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu Gminy Koszęcin w Spar-
takiadzie miały do pokonania dokładnie takie same zadania co ich 
starsi koledzy.
Klasyfikacja Generalna wyglądała następująco:
Miejsce I – MDP OSP Sadów
Miejsce II – MDP OSP Rusinowice
Miejsce III – MDP OSP Wierzbie
Miejsce IV – MDP OSP Strzebiń
Miejsce V – MDP OSP Cieszowa
Miejsce VI – MDP OSP Koszęcin
Wszyscy uczestnicy Zawodów i Spartakiady zostali nagrodzeni przez 
Wójta Gminy, Prezesa ZOSP RP Gminy Koszęcin dh Zbigniewa Se-
niów oraz Sekretarza ZOSP RP dh Edwarda Opiełkę. Na nagrodę 

zasłużyli także najmłodsi uczestnicy dzisiejszej Spartakiady – grupa 
młodzików z Cieszowej, gdzie najmłodszy członek ma 5 lat a najstar-
szy 9. Maluchy także wzięły udział w sztafecie, choć poza konkuren-
cją, niemniej zyskując bardzo dobre czasy.
Gratulujemy! 

|Redakcja|

Mundurowi Dzieciom Gminy Koszęcin

9 czerwca po  raz pierwszy w  Gminie Koszęcin z  inicjatywy 
Wójta Gminy Koszęcin odbył się festyn Mundurowi Dzie-

ciom Gminy Koszęcin, skierowany do uczniów szkół podstawo-
wych z terenu całej gminy.
Podczas festynu zebrani uczniowie mogli zapoznać się z tajnika-
mi pracy w służbach mundurowych, skorzystać z wielu zaplano-
wanych atrakcji oraz obejrzeć pokazy m.in. judoków z koszęciń-
skiego Judo Grizzly Club, pokaz Zespołu Przewodników Psów 
i Zespołu Policji Konnej z Miejskiej Komendy Policji w Często-
chowie, pokaz władania białą bronią konno w wykonaniu przed-
stawiciela 19. Pułku Ułanów Wołyńskich z  siedzibą w  Opolu 
a także pokaz ratunkowy strażaków z Państwowej Straży Pożar-
nej w Lublińcu oraz OSP w Koszęcinie.
Do  organizacji festynu przyłączyły się wszystkie zaproszone 
służby. Swoje stoiska wraz z  różnymi atrakcjami dotyczącymi 
specyfiki swojej pracy zaprezentowali m.in. funkcjonariusze 
Wojewódzkiej Komendy Policji w  Katowicach w  tym Samo-
dzielny Pododdział Antyterrorystów Policji w Katowicach, Po-
licjanci z  Komendy Powiatowej Policji w  Lublińcu, Policjanci 
z Posterunku Policji w Koszęcinie, funkcjonariusze z  lubliniec-
kiego Zakładu Karnego reprezentujący Służbę Więzienną, Stra-
żacy z  Państwowej Straży Pożarnej w  Lublińcu i  Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Koszęcinie, Komandosi z  Jednostki Wojsko-
wej Komandosów w Lublińcu, przedstawiciele Fundacji Byłych 
Żołnierzy i  Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman” z  Lu-
blińca, Krajowa Administracja Skarbowa w Katowicach, Inspek-
torat Transportu Drogowego w Katowicach oraz Harcerze z ZHP 
w Lublińcu.
Impreza należała do bardzo udanych i z całą pewnością będzie 
miała swoją kontynuację w kolejnych latach.

|Karolina Imiolska|

Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka

W sobotę 10 czerwca w „Klubie pod sceną” zorganizowany 
został, podobnie jak przed rokiem, turniej szachowy dla 

dzieci z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Wójta Gminy Ko-
szęcin.
Inne imprezy, które w tym dniu odbywały się w regionie (m.in. 
„Industriada”) sprawiły, że  nie wszyscy nasi młodzi miłośnicy 
królewskiej gry mogli wziąć udział w  rozgrywkach. Przy sza-
chownicach zasiadło 11 szachistów z Koszęcina, Strzebinia i Bo-
ronowa.
Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystan-

sie 7 rund z  tempem gry po  15 minut na  partię dla zawodni-
ka. Dzieci do ostatniej rundy bardzo ambitnie walczyły o każdy 
punkt, przy czym poziom gry był oczywiście zdecydowanie wyż-
szy, niż przed rokiem (teraz to już inna liga szachowa).
W turnieju zwyciężył Marcin Fyrla, który zdobył 6 pkt. Na dru-
gim miejscu z 5 pkt. uplasował się Szymon Łodziński (najmłod-
szy z uczestników i jedyny, któremu udało się pokonać zwycięz-
cę turnieju  – najstarszego z  zawodników). Również po  5 pkt. 
zdobyły Aleksandra Kowalczyk (najlepsza z  dziewcząt) i  Julia 
Bambynek. Kolejne miejsca zajęli: Michalina Szreter – 4 pkt. (3. 
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miejsce wśród dziewcząt) i Szymon Garczarczyk – 3 pkt. (3. m-ce 
chłopców).
O ile wśród chłopców od początku turnieju liderem był Marcin 
to  w  kategorii dziewcząt dopiero ostatnia runda rozstrzygnę-
ła o  kolejności. Do  szóstej rundy prowadziła tutaj Michalinka 
(będąc jednocześnie na drugim miejscu w ogólnej klasyfikacji) 
jednak pechowa przegrana w  ostatniej rundzie spowodowała 
spadek na trzecie miejsce wśród dziewcząt.
Najlepsi spośród dziewcząt i  chłopców otrzymali puchary 
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
Dodatkowo „królewską koroną” i dyplomem za zdobycie tytu-
łu „Królowej zadań szachowych” uhonorowana została Micha-
lina Szreter. Michalinka uzyskała najlepszy wynik w trwającym 
od 3 miesięcy konkursie rozwiązywania zadań szachowych.
W trakcie turnieju, w przerwach między rundami, dzieci odpo-
wiadały na pytania quizowe z szachowej tematyki (niektóre oka-

XVII Powiatowa Spartakiada Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej

10 czerwca na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjne-
go dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała 

Archanioła w Rusinowicach odbyła się XVII Powiatowa Spar-
takiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Do Rusinowic 
przybyło 12 placówek i  stowarzyszeń m.in. z  Radlina, Zabrza, 
Wojsławic, Myszkowa i Kluczborka.
Spartakiada rozpoczęła się uroczystą mszą św. W  ceremo-
nii otwarcia i  zapalenia olimpijskiego znicza brali udział m.in. 
uczestnicy zawodów, przedstawiciele szkół, samorządów i osoby 
wspierające organizację tego wydarzenia. Przeprowadzone zo-
stały liczne konkurencje, takie jak: bieg sprinterski, rozgrywki 
tenisa stołowego, rzut woreczkiem do tarczy, rzut piłką lekarską, 

zawody na  koniu, komandoski tor przeszkód, pchnięcie kulą, 
strzały na bramkę i rzut piłką do kosza. Całe wydarzenie zostało 
dodatkowo uświetnione występem Orkiestry Dętej Piekary – Ju-
lian pod dyr. Antoniego Majchrzyka oraz inscenizacją wokalno – 
taneczną w wykonaniu „Wesołych Nutek” z Żor.
Wszyscy uczestnicy Spartakiady zostali docenieni i nagrodzeni, 
wszyscy zajęli pierwsze miejsce i otrzymali piękne, pamiątkowe 
medale, dyplomy oraz nagrody. Przedsięwzięcie to było możliwe 
dzięki licznym sponsorom m.in. gminie i nadleśnictwu Koszę-
cin, Jednostce Wojskowej Komandosów, Starostwu Powiatowe-
mu, które objęło patronat nad tym szczytnym wydarzeniem.

|Redakcja|

Za nami XII edycja Festiwalu Śląskie Smaki, która w tym roku 
odbyła się w Koszęcinie. Gospodarzami festiwalu byli Wójt 

Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz Dyrektor Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” Zbigniew Cierniak.
Tegoroczna edycja Śląskich Smaków należała do jednych z bar-
dziej udanych, zarówno pod względem ilości zgłoszonych uczest-
ników, poziomu jak i frekwencji.
Dla tłumnie zebranych obserwatorów kulinarnych zmagań wy-
stąpiły Kola i Jula, artyści ZPiT „Śląsk” w specjalnie przygotowa-
nym programie na poczet Śląskich Smaków oraz kabaret „Rak”.
Przewodniczącym jury już od  wielu lat pozostaje Remigiusz 
Rączka, który ocenił kulinarny poziom uczestników festiwalu 
jako bardzo wysoki i  mocno wyrównany. Wśród prezentują-
cych się ekip profesjonalistów nie mogło zabraknąć reprezentacji 
nowopowstałej kuchni Gminnego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Koszęcinie.
Festiwalowe zmagania zakończyła bitwa kulinarna w wykonaniu 
Remigiusza Rączki i Sebastiana Humskiego. Na zakończenie dla 

Festiwal Śląskie Smaki

wszystkich zebranych kucharzy, gości i publiczności w pięknym 
koncercie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

|Karolina Imiolska|

zały się dosyć trudne!). Bodajże najwięcej lizaków za najszybsze 
prawidłowe odpowiedzi zdobyła Ola. Gratulacje!

|Jan Nowakowski|



|10|www.koszęcin.pl

Echo Gminy Koszęcin | nr 3/2017Wydarzenia

W  dniu 19 czerwca w  samo południe uroczyście odsłonię-
to Tablicę Pamięci wysiedlenia i deportacji ok. 1500 stałych 

mieszkańców naszych ziemi z  dawnej Przędzalni Lubliniec przez 
burmistrza Edwarda Maniurę, w asyście posłów Andrzeja Gawron 
i Ryszarda Galla, Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów i 7 rad-
nych Naszej Gminy, Radnej Powiatu p. Renaty Pyrek oraz licznych 
przedstawicieli organizacji i  mediów lokalnych, a  najważniejsze  – 
nielicznych już ofiar tej czystki etnicznej.
W drugiej części odbyło się seminarium na ten temat w Muzeum 
Edyty Stein z udziałem referentów z IPN Katowice i Prezesa Stowa-
rzyszenia Pamięci Tragedii Śląskiej z Zabrza – prof. dr hab. inż. Jo-
achima Kozioła oraz dr Gwoździa z Muzeum Ziemi Tarnogórskiej 
jak i delegata Muzeum w Radzionkowie. Znaczący udział w finale 
tych wieloletnich wysiłków miał p. Buchnat z Koła Mniejszości w Lu-
blińcu.
Wszystko zaczęło się 9 lat temu w  2008 roku z  mojej inicjatywy 
w  Radzie Gminy Koszęcin. Pokonując po  drodze wiele trudności 
i przeszkód od początku w samej Radzie jak i dalszych czynnościach, 
do końca zyskiwałem też sprzymierzeńców i te połączone siły dały 
tak znakomity efekt. Nie nala-
złem tylko poparcia w  pozo-
stałych Radach Gmin naszego 
powiatu. A szkoda. Z Boronowa 
też wywieziono 80 ludzi. Miasto 
Lubliniec miało za  Niemca 13 
tys. mieszkańców a w 1946 roku 
tylko 8 tysięcy.
Przełamano białą plamę w naszej 
historii, pewne tabu o wysiedle-
niach do Niemiec, bo tylko funk-
cjonuje powszechnie Deporta-
cja do  Rosji, a  u  nas stanowiło 
to tylko małą część. Nielicznych 
mężczyzn z Koszęcina uratował 
w  Częstochowie p. Augustyn 
Ulfik i wrócili do domu (opisał 
to  Gość Niedzielny). W  lubli-
nieckim lagrze były przeważnie 
kobiety i dzieci – mężczyźni byli 

na froncie. Ofiary tej naszej tragedii mogły publicznie i głośno po raz 
pierwszy zabrać głos. Zrobiło to ogromne wrażenie na Prelegentach 
IPN.
Następnego dnia – wyrażające ogromne uznanie dla naszego wielo-
letniego zaangażowania – zgłosili gotowość naukowego opracowania 
tej problematyki przez IPN – co było jeszcze niedawno nie do pomy-
ślenia.
Potrzeba tylko wniosku Samorządu Lublińca do IPN w tej sprawie. 
Czy to nie radość? Cuda się jednak zdarzają.
Jeśli ktoś z Mieszkańców ma jakieś dowody, dokumenty, albo chciał-
by złożyć relację ze swoich historii rodzinnej w tej sprawie – nadal 
będziemy je gromadzić albo składać w Muzeum Edyty Stein w Lu-
blińcu.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do tego ogromnego sukcesu, ale przede wszyst-
kim moim kolegom Radnym Gminy Koszęcin z obecnym Wójtem 
na czele, bo był też członkiem naszej Doraźnej Komisji Historycznej, 
od której to wszystko się zaczęło. Dziękuję za patronat ks. Prałatowi 
Tadeuszowi Frycowi „Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa – tak ma-
wiali starzy…”
Dziękuję Bogu, że pozwolił mi dożyć tej chwili.
„Są  sprawy, których nie można nie podjąć”  – mówił do  nas nasz 
Święty Papież.
To było moje Westerplatte!
P.S. Osobne podziękowanie składam koledze radnemu Krystianowi 
Cuber, którego Matka była ofiarą tej tragedii i złożyła piękne świa-
dectwo w Lublińcu!

|Edward Wieczorek|

Festyn w Bruśku

W sobotę 24 czerwca na placu przy kościele w Bruśku miał 
miejsce coroczny festyn. Pogoda i  frekwencja dopisały. 

Zebranym uczestnikom do  tańca przygrywał zespół Complex. 
Główną atrakcją wieczoru było losowanie nagród wśród uczest-
ników, którzy wcześniej zakupili cegiełki, z których dochód zo-
stanie przekazany na odnowienie polichromii na suficie prezbi-
terium.

|Redakcja|

Wielkie Święto 
Ziemi Lublinieckiej 
i Koszęcina
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Wydarzenia

Festyn w Piłce

Jak co roku w ostatni weekend czerwca sołtys Piłki zaprosił miesz-
kańców miejscowości i okolic do udziału w festynie sołeckim.

Imprezę rozpoczął Turniej Skata w którym I miejsce zajął Piotr Ko-
ziorowski z  Kochcic, II miejsce Jerzy Stachowski z  Lublińca a  III 
miejsce Franciszek Pietrzyk z Katowic. Zwycięzcom puchary i na-
grody wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.
Wśród festynowych atrakcji nie mogło zabraknąć tradycyjnego kon-
kursu w cięciu piłką ręczną o Puchar Sołtysa Piłki Jana Kandzi. Zwy-
cięstwo nie było szczególnym zaskoczeniem, ponieważ już po  raz 

Jubileusz 115-lecia OSP w Cieszowej

24 czerwca w  Cieszowej odbył się piknik strażacki z  okazji 
115-lecia tamtejszej Ochotniczej Straż Pożarnej. W uroczy-

stości na zaproszenie prezesa cieszowskiej OSP dh Jacka Głuśca 
wzięli udział Wójt Gminy Koszęcin, Prezes Zarządu Gminnego 
OSP RP dh Zbigniew Seniów, Komendant Gminnych OSP dh 
Bronisław Tukaj oraz Sekretarz Gminnego Zarządu OSP RP dh 
Edward Opiełka.
W związku z jubileuszem 7 strażaków należących do OSP Cieszo-
wa zostało odznaczonych odznaką Wzorowy Strażak. Odznaki 
otrzymali Robert Sowa, Rafał Korzuch, Bronisław Golor, Paweł 
Pawełczyk, Patryk Pawełczyk, Wioletta Głusiec-Rak i  Marcelina 
Głusiec.

|Karolina Imiolska|

Święto Patronów 
Koszęcina

Jak co roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Koszęci-
nie wraz z Mieszkańcami Słupisk i Wójtem Gminy Koszęcin 

zaprosili wszystkich mieszkańców do udziału w Święcie Patro-
nów Koszęcina Świętego Jana i Pawła. Święto 26 czerwca rozpo-
częła Msza Św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Koszęcinie a następnie procesja na czele z Orkiestrą Dętą ze 
Strzebinia wyruszyła w kierunku Słupisk, gdzie po nabożeństwie 
przy kapliczce wszyscy zebrani mogli spotkać się przy muzyce 

trzeci puchar trafił w ręce mieszkańca Piłki Stanisława Kandzi.
Najmłodszymi uczestnikami imprezy zajęli się animatorzy „Bajkowy 
Miś”. Starszym do tańca przygrywały zespoły Koders i Golden Mix.

|Redakcja|

i przygotowanym przez członków Stowarzyszenia poczęstunku. 
|Redakcja|

Konferencja dla zuli

Po raz pierwszy w Koszęcinie 1 lipca na terenie Starego Par-
ku oraz koszęcińskich lasów odbyła się konferencja dla zuli 

organizowana przez Gazetę Leśną. Patronat nad imprezą objął 
m.in. Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.
W  trakcie wydarzenia mogliśmy zobaczyć zawody operatorów 
przyczep zrywkowych oraz pokazy pracy maszyn leśnych.
Tego typu wydarzenie jest jedynym w  Europie. Wzięło w  nim 
udział ponad czterdziestu dilerów maszyn leśnych oraz tłumy 
zainteresowanych pracowników lasów.

|Karolina Imiolska|

Obchody 115-lecia OSP w Cieszowej to wielkie wydarzenie także 
dla najmłodszych członków jednostki.
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Od przedszkola się wszystko zaczyna!
Przedszkole w Rusinowicach 
– „Przedszkole uczące się”

Jaki wpływ na  kształtowanie dziecięcych umysłów ma  edukacja 
matematyczna i techniczna w przedszkolu? Jak przygotować nasze 

pociechy do szkoły, aby odnosiły sukcesy edukacyjne? Jak to robić, 
aby przygotować nasze dzieci do liczenia i myślenia technicznego? 
Na te i wiele innych pytań odpowiedzi uzyskały nauczycielki pracu-
jące w przedszkolu w Rusinowicach w innowacyjnym kursie e-lear-
ningowym.
Od stycznia 2017 r. przedszkole w Rusinowicach uczestniczy w kur-
sie e-learningowym „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego 
dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu” 
organizowanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej. Kurs został utworzony z inicjatywy profesor Edyty 

Wieczór baśni

28 kwietnia uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Strze-
biniu uczestniczyli w II edycji „Wieczoru baśni”. Od godz. 

17.00 do  20 00 prawie 40 dzieci brało udział w  licznych zaba-
wach, konkursach, zajęciach rozwijających zdolności plastyczne 
i kulinarne. W specjalnie przygotowanych „komnatach”: komna-
cie baśniowych sprawności, komnacie baśniowych zagadek, baj-
kowej kuchni oraz w komnacie fantazji działy się niesamowite 
historie. Uczniowie z  dużym zaciekawieniem wysłuchali baśni 
„Ośla skórka”, którą przeczytała p. dyrektor Krystyna Musiał, 
obejrzały spektakl teatralny „Brzydkie Kaczątko” przygotowany 
przez uczennice z Kółka teatralnego, a na zakończenie imprezy 
wszyscy chętnie zasiedli do poczęstunku. Nad całością imprezy 
czuwały panie: M.Plaza, M.Cuber, J.Flakus, J.Rakoczy–Piont-
kowska i E.Krus. Wieczór, którego głównym celem była promo-

cja czytelnictwa, bardzo uczniom się spodobał, o  czym świad-
czyły zadowolone i  uśmiechnięte buzie i  deklaracje uczniów 
o uczestnictwo w takiej imprezie za rok.

|Mieczysława Cuber|

Gruszczyk – Kolczyńskiej, ekspertki w zakresie wychowania przed-
szkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Przystępując do uczestnictwa 
w kursie e-learningowym, placówka otrzymała tytuł „Przedszkole 
uczące się” a także została przyjęta do elitarnego i prestiżowego Pro-
gramu Partnerstwa APS skupiającego ponad 240 przedszkoli.
Celem tego ogólnopolskiego programu jest wspieranie placówek 
edukacyjnych w zakresie wymiany wiedzy, stosowania dobrych prak-
tyk oraz wdrażania nowatorskich działań edukacyjnych. Placówki 
skupione w Programie Partnerstwa APS można poznać na stronie 
www.przedszkola-aps.edu.pl.

|Nauczycielki z Przedszkola 
w Rusinowicach|

III Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków 
– „SPRINTEM DO MARATONU” 2017 r.

19 maja Przedszkolaki z  przedszkola w  Rusinowicach już 
po raz drugi wzięły udział w OGÓLNOPOLSKIM MARA-

TONIE PRZEDSZKOLAKÓW organizowanym przez miesięcz-
nik „Bliżej Przedszkola”. Jest to projekt zachęcający nauczycieli 
do  przeprowadzenia imprezy biegowej w  przedszkolu. Celem 
projektu jest popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upo-
wszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu. 
Każdy z uczestników imprezy otrzymał numer startowy tak, jak 
na  prawdziwych zawodach sportowych. Dzieci z  zaangażowa-
niem najpierw zrobiły rozgrzewkę, a  później w  skupieniu roz-
poczynały bieg, starając się jak najszybciej dobiec do mety. Biegi 
odbywały się na hali sportowej w SP w Rusinowicach pod bacz-
nym i profesjonalnym okiem nauczycielki wychowania fizyczne-

go p. Sabiny Lerche – Brodackiej. W naszym maratonie wszyscy 
byli zwycięzcami. Nie liczyło się zdobyte miejsce, a pokonanie 
wyznaczonego dystansu w miłej atmosferze, promującej zdrowy 
styl życia. Wysiłek i  determinacja biegaczy została doceniona 
i  nagrodzona wręczeniem specjalnych medali oraz dyplomów. 
W ramach projektu wzięliśmy również udział w konkursie na re-
lację „Sprintem do maratonu”, w którym otrzymaliśmy Certyfi-
kat za jedną z najlepszych relacji z zawodów.
Więcej informacji i  zdjęć z  życia naszego przedszkola można 
zobaczyć na  stronie Internetowej https://rusinowiceszkola.edu-
page.org – Galeria zdjęć oraz na naszym fanpage na Facebooku. 
Zapraszamy:)

|Nauczycielki z Przedszkola w Rusinowicach|
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Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu
jest – CZYTANIE

„Cała Polska Czyta Dzieciom ”
w Szkole Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie
Już po raz kolejny w naszej szkole odbył się „Tydzień głośnego 
czytania”.
Celem akcji było upowszechnianie czytelnictwa i  rozwijanie 
kompetencji czytelniczych wśród dzieci i mlodzieży.
Akcję organizują cyklicznie każdego roku nauczycielki kształce-
nia zintegrowanego – mgr Irena Piątek i mgr Ewa Mikulska.
Tym razem czytane były opowiadania z serii „KLINIKA pod Bo-
liłapką”Liliany Fabisińskiej.
Do czytania opowiadań zaproszeni zostali:
-Wójt Gminy Kjoszęcin – Pan Zbigniew Seniów,;
-Pan Dariusz Radłowski – przewodniczący GKRPA
-Pani Halina Kurzac – bibliotekarka;
-Pani Monika Jonienc – rodzic ucznia klasy II;
-Pani mgr Ewa Szczygieł – sekretarka.
Nasza szkoła jako jedna z nielicznych w powiecie lublinieckim 
włączyła się do ogólnopolskiego programu pt: „Czytające szkoły”.

Promowanie zdrowia w Przedszkolu 
w Strzebiniu

Przedszkole w  Strzebiniu, od  wielu lat aktywnie podejmuje 
różne działania w celu realizowania misji, która brzmi „Bez-

piecznie i  zdrowo, aktywnie i  w  zgodzie z  naturą zmierzamy 
do wszechstronnego rozwoju dziecka”.
Jednym z  tych działań było przystąpienie do  „Śląskiej Sieci 
Przedszkoli Promujących Zdrowie” i  realizację we  współpra-
cy z  ośrodkiem metodyczno  – szkoleniowym „Metis” w  Kato-
wicach, od  roku szkolnego 2014/2015 przez nauczycielki, Ma-
rię Kurzok i  Ewę Paruzel, programu promującego zdrowie pt.: 
„Chociaż latek mam niewiele, dbam o zdrowie przyjaciele!”.
Treści zawarte w programie, skupione były wokół czterech haseł 
– tematów, związanych ze zdrowiem, które zostały sformułowa-
ne dzięki przeprowadzonym w przedszkolu badaniom ankieto-
wym. Hasła te brzmiały następująco:
1. Walka z hałasem – „Ciszej – przyjemniej”;
2. Wprowadzanie elementów udzielania pierwszej pomocy – 
„Dziecko, jako mały ratownik”;
3. Wprowadzanie wiedzy i nawyków zdrowego odżywiania – 
„Wiem, co jem!”;
4. Rola ruchu i wypoczynku dla zdrowia – „Z głową się rusza-
my, bo o swoje zdrowie dbamy”
Od momentu wdrożenia programu, w Przedszkolu w Strzebiniu 
zaszły istotne zmiany w  zakresie tematyki prozdrowotnej; na-
stąpił wzrost świadomości wśród rodziców i  dzieci, dotyczącej 
kształtowania nawyków żywieniowych. Udało nam się zorgani-
zować dwukrotnie oryginalną uroczystość pod tytułem „Dzień 
Cicholudka”, której celem było ukazanie skutków długotrwałego 

przebywania w nadmiernym hałasie i  to, jak ważne jest dbanie 
o  higienę słuchu. Poza tym, przekazaliśmy dzieciom wiedzę, 
na  temat zasad udzielania pierwszej pomocy, a  dokonali tego 
specjaliści – ratownik medyczny, oraz strażacy z OSP w Strze-
biniu. Nauczycielki organizowały zajęcia otwarte dla rodziców, 
podczas których propagowały zdrowy styl życia, wspólną gim-
nastykę, przygotowywanie pysznych, zdrowych posiłków i inne 
działania prozdrowotne.
Ostatnie trzy lata, w których realizowaliśmy program, obfitowały 
w różne ciekawe i atrakcyjne wydarzenia, oraz spotkania z cie-
kawymi ludźmi. Przytoczone powyżej fakty, to  tylko niewiel-
ka część tego, co  udało się nam zrealizować. Podsumowaniem 
i  zwieńczeniem wieloletniej pracy, było przygotowanie progra-
mu artystycznego o zdrowiu i przedstawienie go – najpierw ro-
dzicom – z okazji ich święta, a później gościom ze środowiska 
lokalnego.
Efektem wszystkich działań, było nadanie naszemu przedszkolu, 
w dniu 6 czerwca br. bardzo ważnego tytułu i dokumentu, Certy-
fikatu Przedszkola Promującego Zdrowie, podpisanego przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty i Wicemarszałka Województwa Ślą-
skiego.
Wyrażamy wielką radość i  zadowolenie, że  nasze poczynania 
i  działania zostały zauważone i  docenione. Mamy nadzieję, 
że nasi mali wychowankowie będą dbać o zdrowie swoje i naj-
bliższych, bo przecież już wiedzą, jak tego dokonać.

|Ewa Paruzel|

Czytanie dzieciom rozbudza ciekawość świata i pomaga im zro-
zumieć siebie i innych.
Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dzieciom:
– buduje mocną więż między dorosłym i dzieckiem
– zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
– rozwija język, pamięć i wyobrażnię;
– uczy myślenia, poprawia koordynację;
– wzmacnia poczucie własnej wartości;
– poszerza wiedzę ogólną;
– ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole.
Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować w dzieciń-
stwie, czytając dzieciom na głos.
Jeśli chcemy zyć w kraju mądrych, dobrych, uczciwych, szczęśli-
wych i kulturalnych ludzi, zadbajmy o to, aby codzienne głośne 
czytanie stało się priorytetem w domu, przedszkolu i szkole każ-
dego dziecka. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba 
wychować.

|Irena Piątek|
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1 czerwca- Dzień Dziecka
Dzień Dziecka w  Punkcie Przedszkolnym Leśne Ludki 

w  Strzebiniu trwał aż  dwa dni. Pierwszego dnia Leśne Lud-
ki- korzystając z  zaproszenia Pana Wójta- bawiły się wspólnie 
z  wszystkimi przedszkolakami naszej gminy w  Leśnej Dolinie 
w Koszęcinie. Była muzyka, tańce, słodki poczęstunek. Korzysta-
jąc z obecności wszystkich dzieciaków z całej gminy, ogłosiliśmy 
wyniki konkursu plastycznego pod hasłem „Dzieci świata”, który 
zorganizowaliśmy pod koniec maja. W konkursie wzięły udział 
prawie wszystkie placówki przedszkolne z terenu gminy Koszę-
cin. Wpłynęło dużo wspaniałych prac- pomysłowych, koloro-
wych. Trudno było wyłonić zwycięzców, dlatego nagrodziliśmy 
wszystkich uczestników.
Druga część Dnia Dziecka odbyła się w przedszkolnym ogrodzie. 
Było skakanie w  workach, chodzenie na  szczudłach, rzucanie 
do celu, mega bańki mydlane, gigantyczna tablica do „kredowa-
nia” i wiele innych sportowych zabaw. Nie zabrakło również ko-
lorowych upominków. Leśne Ludki bawiły się wyśmienicie.
Rodzinny Piknik Sportowy
14 czerwca odbył się nasz coroczny Rodzinny Piknik Sportowy. 
Na zielonej łące, tuż pod lasem, w idealnych warunkach pogodo-
wych i przy niemalże stuprocentowej frekwencji rodzice i dzie-
ciaki wzięli udział w wielu zabawach i grach sportowych. Były 
tradycyjne skoki w workach, zabawy z chustą, wyścigi, gry ze-
społowe, a także wiele zaskakujących konkurencji, których nikt 
się nie spodziewał, a  którym towarzyszyło mnóstwo śmiechu. 
Wszystko udało się idealnie. Była to bez wątpienia najlepsza tego 
typu impreza w okolicy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestni-
kom pikniku za przybycie i wspólną zabawę. Cieszy nas, że wszy-
scy rodzice mają w sobie tyle energii do wspólnej zabawy z dzie-
ciakami, poczucie humoru i chęć do udziału w nieraz całkiem 
zakręconych konkurencjach. Wkrótce na naszej stronie na por-
talu www.facebook.pl pojawi się obszerna fotorelacja z pikniku, 
autorstwa- jak zawsze niezastąpionej Marty – A pstryk.
Podsumowanie akcji wymiany książek
Mówi się, że dziecko, które czyta stanie się myślącym dorosłym. 
Wierzymy, że słowa te mają sens, dlatego w naszym przedszkolu 
staramy się zaszczepić w dzieciakach miłość do czytania. W tym 

Leśne Ludki w Strzebiniu 
nigdy się nie nudzą!

roku nasze przedszkole brało 
udział w  ogólnopolskiej akcji 
Mały Miś w  Świecie Wielkiej 
Literatury, a  także zorganizo-
wało wewnątrz przedszkolną 
akcję wymiany książek. Przez 
cały miesiąc Leśne Ludki ko-

rzystały z księgozbioru stworzonej wspólnymi siłami biblioteki 
przedszkolnej. W sumie dostępnych było 125 książek, które zo-
stały wypożyczone ponad 250 razy. Obie akcje promujące czytel-
nictwo cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieciaków, więc 
z pewnością powtórzymy je w przyszłym roku.
Wycieczka do Agrogospodarstwa „Pod Skałką”
W ostatnich dniach roku szkolnego Leśne Ludki udały się na wy-
cieczkę autokarową do agrogospodarstwa „Pod Skałką” w Przy-
bynowie, na  Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Gospodarstwo 
położone jest na malowniczych pagórkach, z widokiem na cha-
rakterystyczne dla tej okolicy wapienne skały. Jest to wyjątkowe 
miejsce na niezapomnianą przygodę dla dzieciaków, gdzie każda 
chwila jest wyjątkowym przeżyciem, a minuty uciekają za szyb-
ko.
Park Zabaw z  dmuchanymi zamkami, wystawa Starych Ma-
szyn Rolniczych, Mini Zoo z zwierzętami, których nie spotka-
my na  co  dzień, stara chata, Skansen Wsi Jurajskiej, warsztaty 
pt. „Co z tego będzie gdy kura na grzędzie”, słodki poczęstunek, 
przejażdżka powozami konnymi- tyle atrakcji w  jednym miej-
scu- niezapomniane wrażenia. Obszerna fotorelacja z wycieczki 
na naszym profilu na FB, zapraszam do oglądania.

|Katarzyna Kruk|

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 
2016/2017 W „BAJKOWEJ KRAINIE”

Punkt Przedszkolny „Bajkowa Kraina” kończy, bardzo bogaty 
i obfity w wydarzenia, już czwarty rok swojej działalności. Z roku 

na rok stajemy się bardziej doskonałą placówką, co świadczy o ilości 
dzieci do nas uczęszczających i tych, którzy z powodu braku miejsc 
się do nas nie dostali.
Na początku pochwalimy się kilkoma sukcesami. W tym roku po raz 
pierwszy zorganizowaliśmy „Jasełka”, czyli krótki spektakl o historii 
Bożego Narodzenia. W 100% udana współpraca przedszkola z ro-
dzicami zakończyła się ogromnym triumfem i podziwem wszystkich 

zaproszonych Gości: Księdza Proboszcza Sebastiana Mareckiego, 
Pana Wójta oraz wszystkich Rodziców i Rodzeństwo naszych Przed-
szkolaków.
„Bajkowa Kraina” zdobywała także nagrody w konkursach. II miej-
sce w Konkursie Plastycznym na Zajączka Wielkanocnego organi-
zowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną, a  także II miejsce 
w Międzyprzedszkolnym Festiwalu Muzyczno – Tanecznym orga-
nizowanym przez Przedszkole u Cioci Mariolki – tego sukcesu nikt 
się nie spodziewał, bo wszystkie grupy przedszkolaków prezentowały 
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Uniwersytet Trzeciego Wieku podsumowuje

Już siedem lat upłynęło od powstania Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Koszęcinie. Miniony rok akademicki można uznać 

za wyjątkowo twórczy.
Prowadzimy szeroką działalność kształcącą, artystyczną i krajoznaw-
czą. Mamy trzy grupy studentów uczących się języka angielskiego, 
dwie grupy kształcące język niemiecki, są też osoby dbające o spraw-
ność fizyczną na zajęciach gimnastycznych.
Oprócz tego efektywnie rozwija się rękodzieło artystyczne: malar-
stwo, szydełkowanie i bibułkarstwo. Prace poszczególnych grup zo-
stały wyeksponowane w holu Domu Kultury w Koszęcinie. Można 
podziwiać ich wysoki poziom artystyczny oraz dokładność i precyzję 
wykonanych prac.
Studenci chętnie biorą udział w wyjazdowych spektaklach teatral-
nych. Byliśmy w teatrach w Opolu, Sosnowcu i Częstochowie. Ak-
tywnie uczestniczymy w koncertach i widowiskach organizowanych 
przez koszęciński dom kultury.
Nie można też pominąć udziału studentów w piątej edycji Narodo-

bardzo wysoki poziom.
W mijającym roku szkolnym odwiedziło nas wielu wspaniałych Go-
ści, między innymi: Pan Mirosław Dubiel z Centrum Pracy z Psem 
„Songo” – wspaniały człowiek, który kocha, uczy i wychowuje psy. 
Przybył do nas wraz ze swoją podopieczną – Kiarą, aby uczulić dzieci 
na potrzeby psów oraz na ewentualne zagrożenia płynące z ich stro-
ny.
Ważnym spotkaniem były również odwiedziny Przedstawicieli 
Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej PKP „BEZPIECZNY PRZE-
JAZD – SZLABAN NA RYZYKO”, którzy przyjechali z swoim czwo-
ronożnym przyjacielem Rido – pracownikiem SOK. Bardzo bogate 
w treści spotkanie dotyczyło zachowywania szczególnej ostrożności 
na przejazdach kolejowych i o konsekwencjach braku tej ostrożności. 
Oczywiście nie zabrakło pamiątkowych prezentów.
„Bajkową Krainę” odwiedził również, jak co roku, Pan Policjant – 
nasz Dzielnicowy, który opowiedział o bezpieczeństwie, jakie należy 
zachować, poruszając się po drodze. W nasze skromne progi zawitał 
również Pan Weterynarz, który podzielił się z nami cenną wiedzą 
o tym, jak dbać o zwierzątka, aby były zdrowe i szczęśliwe. Nie obyło 
się także bez spotkania z Panem Górnikiem, aby dzieci bardziej po-
znawały swoje dziedzictwo i przynależność kulturową. Oczywiście 
bez zaproszenia przybył do „Bajkowej Krainy” sam Święty Mikołaj, 
który zawsze wie, gdzie znajdzie najgrzeczniejsze dzieci.
„Bajkowa Kraina” może pochwalić się współpracą z Panią Dietetyk 
z Programu „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”, która pracuje nie 
tylko z pracownikami przeszkolą, ale także z samymi dziećmi – uczy 
ich tworzyć zdrowe alternatywy posiłków i napojów. Ostatnio od-
wiedziła nas również Pani Ania Trzepizur znana pod pseudonimem 
„ANKA CZYTANKA”, aby podczas warsztatów czytelniczo – teatral-
nych zabrać dzieci w niesamowitą podróż do krainy baśni o „Przygo-
dach kolorowych skarpetek”.
Nasz Punkt Przedszkolny odwiedzają również nieco młodsi Gości. 
Artyści z Kółka Teatralnego przy Szkole Podstawowej w Strzebiniu 
zaprezentowali nam pięknie przygotowany i przedstawiony spektakl 
o „Brzydkim Kaczątku” i w ten sposób wspólnie uczciliśmy Dzień 
Teatru. Kolejnym młodym Artystą był Filip, który przedstawił nam 
„Mini koncert Gitarowy”. Sukcesy nieco starszych kolegów, uczą na-
szych Przedszkolaków, że warto mieć marzenia i je realizować.
W  „Bajkowej Krainie” co  chwilę coś się dzieło. Było Pasowanie 
na  Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Dentysty, Wa-

lentynki, Dzień Kubusia Puchatka, Dzień Kota, w  trakcie którego 
zorganizowaliśmy zbiórkę artykułów spożywczych i  zabawek dla 
podopiecznych STOWARZYSZENIA POMOCY BEZDOMNYM 
KOTOM „FELIS” w Lublińcu. Oczywiście nie zabrakło: Pierwsze-
go Dnia Wiosny, Dnia Wody, Dnia Ziemi, Dnia Marchewki, Dnia 
Czekolady z  przepysznym i  zdrowym Fondue. Był Dzień Babci 
i Dziadka, Bal Karnawałowy, Odwiedziny Gospodarstwa Wiejskie-
go ze zwierzątkami i sprzętem rolniczym, Wizyta w Bibliotece Pu-
blicznej w Strzebiniu, Dzień Otwarty w OSP w Strzebiniu, w którym 
dzieci, szczególnie chłopcy, uwielbiają uczestniczyć. A Strzebińskim 
Strażakom przy tej okazji chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować 
za  zaproszenie i  trud włożony w  świetne przygotowanie pokazów 
i prelekcji. Robiliśmy w przedszkolu wiele cudownych zajęć, prac pla-
stycznych, eksperymentów, doświadczeń, własnych posiłków i napo-
jów. Sadziliśmy kwiaty, robiliśmy zabawki, odpominaliśmy również 
te, należące do  naszych rodziców. Bawiliśmy się świetnie podczas 
rytmiki, zumby, ceramiki i języka angielskiego.
Zimową porą wybraliśmy się na wycieczkę do Gliwic, na wystawę 
„Klocków LEGO” oraz w przepiękne miejsce – do „KOLEJKOWA”, 
aby podziwiać miniaturowy świat kolei śląskich i nie tylko. Przepięk-
ne miejsce, które tworzą ludzie z  ogromną pasją i  poświęceniem. 
A wiosenną porą wybieramy się na wycieczkę do Opola. Jak co roku, 
na przedstawienie do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz na sza-
leństwo kulkowo – trampolinowe, czyli to, co  Przedszkolaki lubią 
najbardziej. Bo w życiu każdego człowieka musi być zachowana rów-
nowaga, czegoś dla ducha i czegoś dla ciała. W „Bajkowej Krainie” 
jest tak przez cały roku, dlatego zapraszamy do naszego „domowego” 
Przedszkola na kolejny rok szkolny.

|Beata Ziółkowska|

wego Czytani Quo Vadis H. Sienkiewicza.
Ze względu na walory krajoznawcze, edukacyjne i relaksujące zorga-
nizowane były wycieczki do Wisły, Opola, Gliwic i Chudowa.

|Zarząd UTW|

UTW zakończyło semestr koncertowo.
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Gminny Konkurs 
OMNIBUS

Dnia 16 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej im. 74 Górnoślą-
skiego Pułku Piechoty w Sadowie odbył się gminny konkurs 

wiedzy „Omnibus”, w którym udział wzięły wszystkie szkoły pod-
stawowe z terenu naszej gminy. Jest to już trzecia edycja tej rywali-
zacji. Celem konkursu jest promowanie najzdolniejszych uczniów, 
którzy posiadają wszechstronną wiedzę. Uczniowie mogli wyka-
zać się w następujących dziedzinach: sport, ekologia, historia, ma-
tematyka, j. polski.
Omnibusem został uczeń Szkoły Podstawowej im. 74 Górnoślą-
skiego Pułku Piechoty w Sadowie – Jakub Paruzel, drugie miej-

sce zajął Łukasz Jasiński również uczeń tej szkoły, trzecie miejsce 
zajęła Aleksandra Duda uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Koszęcinie. Nagrody ufundował i wręczył Wójt Gminy 
Koszęcin pan Zbigniew Seniów.

|Aurelia Radłowska i Hanna Szyguła|

Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego

17 maja w  Domu Kultury w  Koszęcinie odbył się VI MIĘ-
DZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ko-
szęcinie.
W konkursie wzięli udział uczniowie uczęszczający do klas IV-
-VI szkół podstawowych w Koszęcinie, Sadowie, Strzebiniu i Bo-
ronowie.
W trakcie konkursu zdolnej młodzieży kibicował sam Wójt Gmi-
ny Koszęcin, który objął wydarzenie patronatem.
W kategorii klas IV najlepsi byli:
Miejsce I Julia Paruzel ze szkoły w Koszęcinie
Miejsce II Szymon Parys również z Koszęcina

Miejsce III Zuzanna Lerche także reprezentująca szkołę w Ko-
szęcinie
W kategorii klas V:
Miejsce I Marta Płaszczymąka z Boronowa
Miejsce II Wojciech Goniwiecha ze Strzebinia
Miejsce III Artur Gołombek z Koszęcina
W klasach VI:
Miejsce I Łukasz Jasiński z Sadowa
Miejsce II Martyna Roter z Rusinowic
Miejsce III Jakub Skowronek z Boronowa
Gratulujemy!

|Redakcja|

Moja Mała Ojczyzna

17 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszę-
cinie odbył się konkurs pn.: „Moja Mała Ojczyzna bez 

Tajemnic”, kierowany do uczniów klas V Szkół Podstawowych 

z terenu Gminy Koszęcin.
Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą ogólną z tematów zwią-
zanych z Gminą Koszęcin i jej poszczególnymi miejscowościa-
mi.
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Koszęcin.
I  miejsce zajęła Martyna Roter, II miejsce Patrycja Janik, III 
miejsce Anna Skorupa. Gratulujemy!

|Redakcja|

Gminny Konkurs Ortograficzny

22 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie 
odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny klas IV szkół pod-

stawowych z terenu Gminy Koszęcin.
Do konkursu przystąpili najlepsi uczniowie z poszczególnych szkół 
gminy, którzy w etapach szkolnych konkursu wykazali się największą 
znajomością zasad pisowni polskiej.
Po raz pierwszy w historii konkursu, komisja musiała zorganizować 
dogrywkę, która rozstrzygnęła, kto został Gminnym Mistrzem Or-
tografii.
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zajęła Emilia Różańska ze Szkoły 
Podstawowej w Sadowie
II miejsce zajął Szymon Parys ze Szkoły Podstawowej w Koszęcinie
III miejsce zajęła Magdalena Kocyba reprezentująca Szkołę Podsta-
wową w Rusinowicach.
Zwycięzcom konkursu nagrody wręczył Wójt Gminy Zbigniew Se-

niów, który objął wydarzenie swoim patronatem.
|Redakcja|
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Konkurs
Matematyczny

31 maja w Zespole Szkół w Koszęcinie odbył się XII Gmin-
ny Konkurs Matematyczny skierowany do uczniów szkół 

podstawowych z terenu Gminy Koszęcin. Poziom tegorocznego 
konkursu był bardzo wyrównany.
Tytuł Matematyka Roku zdobył Kamil Neumann ze Szkoły Pod-
stawowej w Sadowie.
Także drużynowo to uczniowie Szkoły Podstawowej w Sadowie 
okazali się być najlepsi zdobywając pierwsze miejsce. Miejsce 
drugie zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sadowie, a miej-
sce III osiągnęli uczniowie szkoły w Strzebiniu.
Młodzi matematycy otrzymali nagrody z rąk patrona konkursu 
Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów.
Gratulujemy!

|Redakcja|

Laureaci konkursu 
historycznego
„Czterech Gmin”

5 czerwca uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej 
w Strzebiniu wzięli udział w wycieczce do Warszawy, ufundo-

wanej przez posła Andrzeja Gawrona dla uczniów, którzy zostali 
laureatami w konkursie historycznym „Czterech Gmin”.
Do  konkursu uczniów gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej, 
przygotowywał pan mgr Piotr Gorol.
Uczniowie klasy 3b z gimnazjum w Strzebiniu pod opieką swej 
wychowawczyni mgr Bożeny Duda-Fyrla przeżyli niezapomnia-
ne chwile w Warszawie. Zwiedzili między innymi Sejm RP i Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.
W konkursie historycznym uczniowie zdobyli pierwsze miejsce 
drużynowo, natomiast indywidualnie zajęli I, II i III miejsce.
I miejsce Mateusz Franciszok
II miejsce Aleksandra Kupka
III miejsce Paweł Maniura
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

|Redakcja|

Warsztaty 
pszczelarskie 
w Przedszkolu 
w Sadowie

5 czerwca przedszkole im. Kubusia Puchatka w  Sadowie od-
wiedził pszczelarz, który na temat pszczół i produkowanego 

przez nie miodu przekazał dzieciom wiele cennych informacji. 
Przedszkolaki zobaczyły akcesoria pszczelarskie, rekwizyty, ilu-
stracje. Nasz gość opowiadał o tym jak wygląda życie w ulu, jaka 
panuje w nim hierarchia. Dzieci mogły spróbować również mio-
du i  pyłku kwiatowego oraz pooglądać żywe pszczoły z  bliska 
przez lupę.
Każde dziecko otrzymało też słoiczek miodu i certyfikat „Przyja-
ciela pszczół”, a z wosku pszczelego zrobiło sobie świeczkę.

|Sylwia Kołban|

Bezpiecznie nad
wodą

21 czerwca w Szkole Podstawowej w Strzebiniu odbyło się spo-
tkanie z ratownikiem WOPR, panem Tadeuszem Mazurem. 

Tematem spotkania było bezpieczeństwo nad wodą podczas wakacji. 
Ratownik przypomniał wszystkim jakie są główne przyczyny utonięć 
i podał zasady bezpiecznej kąpieli. Spotkanie było okazją do pod-
sumowania projektu „Już pływam”, do  którego szkoła przystąpiła 
w styczniu. Chętni uczniowie przez pół roku jeździli na basen do Lu-
blińca i pod czujnym okiem p. Mazura uczyli się pływać. Pod koniec 
maja zdawali egzamin z umiejętności pływackich. Tym uczniom zo-
stały wręczone dyplomy i odznaki.

|Mieczysława Cuber|
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Wiosna Kulturalna

W dniach 22 i 23 kwietnia w lublinieckim MDK odbyła się 
XIX Wiosna Kulturalna. Jak co roku w konkursie wzięła 

udział uzdolniona młodzież z Naszej Gminy, zajmując wysokie 
miejsca i otrzymując wyróżnienia.
W kategorii klas I-III Szkół Podstawowych miejsce I zajęła Julia 
Jeziorowska a wyróżnienie zdobyła Zuzanna Szymków-Słotwiń-

II Powiatowy Konkurs Piosenki
„Koszęcińska Kuźnia Talentów”

Za  nami druga już edycja powiatowego konkursu piosenki 
„Koszęcińska Kuźnia Talentów”, która odbyła się 27 kwietnia 

w koszęcińskim Domu Kultury. Do  tegorocznej edycji zgłosiło 
się aż 57 solistów, zespołów i duetów. Poziom występów był bar-
dzo wysoki a  uczestnicy nie dali jury łatwego zadania. Jednak 
w każdym konkursie trzeba wyłonić zwycięzców.
Laureaci w kategorii do 9 lat:
Miejsce I – Emilia Małeska
Miejsce II – ex aequo Marta Mokry i Natalia Czernik
Miejsce II – ex aequo Julia Jeziorowska i Zofia Chyra
Wyróżnienia: Wiktoria Jajkiewicz, Kacper Wiśniewski, Wiktoria 
Witek.
Zwycięzcy w kategorii 10 – 12 lat:
Miejsce I – Zuzanna Janus
Miejsce II – ex aequo Hanna Polewczyk i Małgorzata Paruzel
Miejsce III – ex aequo Michalina Pietrzak i Julia Sekulska
Wyróżnienia: Kamila Szopka, Sonia Fiedor.
Nagrodzeni w kategorii 13 – 15 lat:
Miejsce I – Anna Kupny
Miejsce II – Paulina Szendera
Miejsce III – Zuzanna Skibińska
Wyróżnienie trafiło do Miłosza Wojtyry.
W kategorii 16 – 19 lat jury przyznało jedynie miejsce II dla Mar-
ty Walos.
W kategorii duety nagrodzone zostały:
Miejsce I – Milena Sanitra i Wiktoria Koczyba GRAND PRIX konkursu zdobyła Martyna Zygadło reprezentująca 

Gimnazjum w Woźnikach.

Minifestiwal Piosenki Przedszkolnej

W czwartek 11 maja w Domu Kultury w Koszęcinie odbył 
się kolejny już Minifestiwal Piosenki Przedszkolnej, któ-

rego finaliści zaprezentują gminę na kolejnym etapie Festiwalu 
w Boronowie.
W Festiwalu wzięły udział przedszkolaki z  terenu całej Gminy 
Koszęcin. Jury w składzie: Stefania Biela, Iwona Lachowska-Uj-
ma i  Krzysztof Wojtyra musiało wyłonić zwycięzców spośród 
31 uzdolnionych maluchów. Szczęśliwie awaria prądu nie unie-
możliwiła przesłuchania, ale związku z nią część przeznaczona 
na wręczenie nagród musiała się odbyć w hallu Domu Kultury, 

ska. Obie wokalistki reprezentowały Dom Kultury w Koszęcinie. 
Ponadto wyróżnienia trafiły do reprezentantek Szkoły Podstawo-
wej „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie – Wiktorii Jajkiewicz i Emi-
lii Małeski.
W  kategorii Gimnazjum II miejsce wywalczył Miłosz Wojtyra 
z Zespołu Szkół w Koszęcinie.
Wśród Zespołów miejsce II zajął duet Anny Kupny z Kamilem 
Wojtyrą reprezentujący Dom Kultury w Koszęcinie. Wyróżnie-
nie otrzymał chór Zespołu Szkół w Koszęcinie.
Gratulujemy!

|Karolina Imiolska|

Miejsce II – Emilia Badora i Paulina Plaza.
W  kategorii zespołów miejsca I  ex aequo zajął DYSONANSIK 
reprezentujący Gimnazjum w Strzebiniu i ROZŚPIEWANA WY-
SPA ze Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie.
GRAND PRIX konkursu zdobyła wielokrotna laureatka nagród 
na konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą – Martyna Zy-
gadło reprezentująca Gimnazjum w Woźnikach.
Gratulujemy!

|Karolina Imiolska|

gdzie docierało zewnętrzne światło.
W kategorii do 5 lat zwyciężyli:
Miejsce I – Nadia Wojsa z przedszkola w Rusinowicach
Miejsce II – Liliana Mazur z przedszkola „Pod Dębem” w Ko-
szęcinie
Miejsce III  – Amelia Grządziel z  przedszkola „Pod Dębem” 
w Koszęcinie
W kategorii do 6 lat najlepsi byli:
Miejsce I – Emilia Borszcz z przedszkola w Sadowie
Miejsce II – Maria Pasieka z przedszkola „Pod Dębem” w Ko-
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Koncert charytatywny dla Szymona Szpaka

14 maja po  południu w  Kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Koszęci-

nie odbył się koncert charytatywny dla Szymona 
Szpaka pod patronatem Wójta Gminy Koszęcin 
Zbigniewa Seniów, zorganizowany przez firmę 
Dobre Koncerty.
Dla zebranych ludzi dobrej woli wystąpił chór 
Non Nomine ze Strzebinia pod kierownictwem 
Izabeli Wróbel-Malickiej, chór „Lutnia” z Koszę-
cina pod batutą Stefanii Bieli, sopranistki We-
ronika Kowolik i babcia Szymona Teresa Firlej, 
tenorzy Wojciech Poprawa i Tomasz Antczak.
Zbiórkę pieniężną na  dalsze leczenie Szymona 
przeprowadzili młodzi artyści z Zespołu Pieśni 
i Tańca „Halka” z Lublińca.
Całość wydarzenia poprowadził Piotr Hankus.
Na zakończenie, na prośbę prezes chóru „Lutnia” 
Anieli Świecik, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew 
Seniów wraz z  wieloletnim członkiem chóru 
„Lutnia” Edwardem Wieczorkiem wręczyli ks. 
Prałatowi Tadeuszowi Frycowi Złotą odznakę 
z laurem przyznaną przez Śląski Związek Chó-
rów i Orkiestr w Katowicach.

ZPiT „Śląsk” współfinansowany przez
Ministerstwo Kultury

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny stał się 
instytucją współprowadzoną przez Województwo Śląskie 

i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Umowę w tej sprawie podpisali 17 maja w Koszęcinie wicepre-
mier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński 
i  przedstawiciele władz regionu  – marszałek Wojciech Saługa 
i członek Zarządu Henryk Mercik. W uroczystości wziął udział 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław 
Gmitruk oraz radni wojewódzcy.
Wspólne prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Sta-
nisława Hadyny w  Koszęcinie ma  nie tylko zwiększyć prestiż 

Dla Szymona zaśpiewał m.in. chór Lutnia i chór Non Nomine.

szęcinie
Miejsce III ex aequo Emilia Wróbel i Dawid Kotalczyk z przed-
szkola w Strzebiniu
W kategorii 7 lat wygrali:
Miejsce I – Emilia Styczyrz z przedszkola w Sadowie
Miejsce II ex aequo Tatiana Sprycha z przedszkola „Pod Dębem” 
w Koszęcinie i Patryk Mokry z przedszkola „U Cioci Mariolki” 
w Koszęcinie.
Miejsce III – Nel Myland z przedszkola w Rusinowicach
Gratulujemy!

|Karolina Imiolska|

Jedni z licznych laureatów Minifestiwalu

Wszystkim przybyłym na koncert dziękujemy za udział i wsparcie pieniężne przekazane 
na dalsze leczenie Szymona Szpaka.

|Karolina Imiolska|

zespołu, ale przede wszystkim poprawić kondycję finansową in-
stytucji i stworzyć lepsze warunki do jej rozwoju.
Zgodnie z umową ministerstwo będzie przekazywać zespołowi 
5 mln zł rocznie, natomiast Województwo Śląskie 17 mln zł. 
W obecnie obowiązującym modelu finansowania, tylko w ostat-
nich dwóch latach z budżetu Województwa Śląskiego na utrzy-
manie zespołu przeznaczono średnio 19 mln zł rocznie.
Umowa obowiązuje do  31 grudnia 2019 roku i  oprócz kwestii 
finansowania reguluje także sprawy związane z obsadą dyrekcji 
zespołu. Uzgodnienia z ministrem wymaga powołanie i odwo-
łanie dyrektora zespołu i wicedyrektora do spraw artystycznych. 
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Podobne postępowanie dotyczy spraw związa-
nych z  tworzeniem organów opiniodawczo-do-
radczych zespołu oraz zmian w statucie.
Warto podkreślić, że  na  terenie województwa 
śląskiego Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego współprowadzi jeszcze dwie insty-
tucje kultury – Muzeum Śląskie w  Katowicach 
wraz z  samorządem województwa oraz Naro-
dową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia 
w  Katowicach – z  miastem Katowice i  Polskim 
Radiem.

|www.slaskie.pl| fo
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Elisabeth Duda i Krzysztof Rogulski
odwiedzili Koszęcin

19 maja Gminę Koszęcin odwiedzili nietuzinkowi goście. 
Na  zaproszenie Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Se-

niów do  Koszęcina przyjechała wspaniała aktorka Elisabeth 
Duda i wybitny reżyser Krzysztof Rogulski, po to by spotkać się 
z  uczniami gimnazjów w  Koszęcinie i  Strzebiniu oraz słucha-
czami koszęcińskiego UTW po projekcji filmu „Śladami Marii 
Skłodowskiej-Curie”. Zebrana widownia pytała autorów filmu 
zarówno o kwestie związane z produkcją dokumentu, jak i sam 
zawód aktora i reżysera.
Spotkanie zakończyły autografy i  francuskie słodkości dla pu-
bliczności.
Nasi goście mieli też okazję podziwiać uroki gminy, m.in. zwie-
dzając kompleks pałacowo-parkowy w  Koszęcinie będący sie-
dzibą Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz 
spotkać się z wizytującą Koszęcin delegacją z Towarzystwa Fran-
cusko-Polskiego Association Franco-Polonaise de Dordogne.

|Karolina Imiolska|

Letni Festiwal Tańca

31 maja Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz Dyrektor 
Domu Kultury Renata Pyrek zaprosili mieszkańców na Letni 

Festiwal Tańca do Domu Kultury w Koszęcinie.
Jak zawsze nasi młodzi tancerze i tancerki z sekcji działających przy 
Domu Kultury w Strzebiniu i Koszęcinie oraz Szkoły Podstawowej 
„Naukowa Wyspa” i przedszkola „U Cioci Mariolki” zachwycili ta-
lentem salę pełną widzów. To był na prawdę piękny występ.

|Redakcja|

XIX PIKNIK
ARTYSTYCZNY 
„ŚWIĘTO ŚLĄSKA”

Już po raz dziewiętnasty Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zapro-
sił do swojej siedziby na kolejną edycję Pikniku Artystyczne-

go „Święto Śląska” – wydarzenia, które od  wielu lat cieszy się 
ogromnym uznaniem wielopokoleniowej publiczności. Przez 
trzy dni – od 30 czerwca do 2 lipca – Zespół świętował 64. uro-
dziny i zakończenie sezonu artystycznego. Organizatorzy zadbali 
o bogaty i zróżnicowany program oraz liczne atrakcje towarzy-
szące, które gwarantują dobrą zabawę całym rodzinom.
Pierwszy dzień „Święta Śląska” rozpoczął Festiwal Tańca, a w jego 
ramach odbędą się otwarte warsztaty i pokazy taneczne. O 18:00 
w musicalu „Grasz w zielone” wystąpili uczniowie Artystycznego 
Ogniska Wokalno – Baletowego przy Zespole „Śląsk”. Następnie 
na scenie głównej rozegrała się Noc Teatrów Tańca, którą zakoń-
czył koncert Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego 
„Warszawianka”. Od 23:00 organizatorzy zaprosili do zwiedzania 
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pałacu w Koszęcinie. Klimat „Nocnego zwiedzania z ducha-
mi” wzbogacił północy koncert organowy w kaplicy pałaco-
wej, w wykonaniu Huberta Marona i Luca Muratori.
Drugi dzień „Święta Śląska” zainaugurował występ laureatów 
tegorocznego XXIV Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. 
Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie” a następnie koncert ragge 
w wykonaniu zespołu „Beniamin”. W kolejnych muzycznych 
odsłonach wystąpił: znany m.in. z  programu „Jaka to  melo-
dia?” Marcin Jajkiewicz&Band, a następnie muzycy folkowego 
„Megitza Trio”, których można było podziwiać m.in. w pro-
gramie „Mam talent”. O  dobry nastroju publiczności zadbał 
Kabaret pod Wyrwigroszem, a  na  zakończenie dnia pełne-
go muzycznych emocji wystąpiła gwiazda wieczoru Halina 
Mlynkova.
Trzeci dzień „Święta Śląska” rozpoczął się aktywnie bo  Raj-
dem Nordic Walking, który wyruszył z siedziby Zespołu Pieśni 
i  Tańca „Śląsk” na  tereny okalające Gminny Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji w  Koszęcinie. W  specjalnym programie dla dzieci 
wystąpił z kolei Pan Piotruś. W niedzielne popołudnie nie za-
brakło koncertów i kabaretu. Wystąpił m.in. Zespół Pieśni i Tań-

ca „Lasowiacy” i zespół „Turnioki”. Do wspólnej zabawy zaprosił 
także Kabaret Rewers. Ukoronowaniem dnia i podsumowaniem 
dziewiętnastej edycji „Święta Śląska” był galowy koncert Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” o godz. 20:30.

|Redakcja|

„Jenoty” podsumowują

Nadeszło lato, koniec roku szkolnego i początek 
kilkutygodniowego odpoczynku. Czas odło-

żyć pióra i zeszyty szkolne, zabrać ulubioną książkę 
i znaleźć kawałek miejsca na plaży, aby naładować 
baterie. Dla jednych wypoczynek oznacza stan bło-
giego nieróbstwa. Są  jednak tacy, którzy właśnie 
wchodzą na  wyższy poziom wysiłku fizycznego 
i rozkręcają karuzelę koszykarskich turniejów. Dla 
nich najlepszą formą relaksu jest pójście na boisko 
szkolne czy do parku i gra w „basket”.
Koszykówka to  piękny sport, który można upra-
wiać przez cały rok. Przez ostatnie 12 miesięcy 
drużyna LKS Jenoty Koszęcin uczestniczyła w kil-
ku turniejach koszykarskich oraz w ligach: „OLKA” 
w Opolu i „DLK” w Dobrodzieniu. Ten czas upły-
nął na szlifowaniu taktyki drużyny oraz indywidu-
alnych umiejętności zawodników. Efektem żmud-
nych treningów jest coraz większa popularność koszykówki 
w regionie, a szczególnie w samym Koszęcinie.
Jenoty trzeci sezon z rzędu uczestniczyły w turnieju koszyków-
ki „Street Ball” podczas „Święta Śląska”, organizowanego przez 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, 1 lipca w Koszęcinie. Turniej jest 
organizowany pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ko-
szęcin Zbigniewa Seniówa. Ta  impreza ściąga coraz liczniejszą 
grupę koszykarzy z całego województwa, a także z województw 
ościennych.
Najbardziej intensywnym miesiącem działań koszykarskich 
w tym roku okazał się czerwiec. Jenoty wciąż walczą w „Dobro-
dzieńskiej Lidze Koszykówki” a w sobotę, 3 czerwca, uczestni-
czyły w „V Turnieju Koszykówki o Puchar Andrzeja Pluty” w Ra-
dzionkowie. 10 czerwca nasza drużyna reprezentować będzie 
Koszęcin w turnieju „Silesia Basket Cup” w Orzechu.
Działalność drużyny z Koszęcina popularyzuje ukochaną przez 
Jenotów dyscyplinę sportu. Poza uczestnictwem w  turniejach, 
Jenoty inicjują spotkania z dziećmi w placówkach szkolnych oraz 

uczestniczą w inicjatywach takich jak „Festyn Rodzinny”, który 
odbył się 4 czerwca w  hali Zespołu Szkół w  Koszęcinie. Praca 
z dziećmi jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym, ale przynoszą-
cym wielką satysfakcję.
Mamy nadzieję, że dzięki naszej działalności w Koszęcinie mło-
dzież będzie garnąć się do sportu. Mamy piękne obiekty do gry 
w koszykówkę na terenie całej Gminy. Możemy liczyć na lokal-
nych działaczy, władze i pedagogów. Wszystko wskazuje na  to, 
że  jest koszykarski potencjał w  Gminie Koszęcin. Chcemy ten 
fakt wykorzystać dla dobra lokalnej społeczności i dla populary-
zacji zdrowego i aktywnego trybu życia.
Powyższe argumenty napawają nas optymizmem. Przyszłość po-
każe co jeszcze uda nam się osiągnąć. Póki co, planujemy zaini-
cjowanie amatorskiej ligi koszykówki. Szczegóły są konsultowa-
ne, a tymczasem zachęcamy do wyjścia z domu z pomarańczową 
piłką i aktywne spędzenie najbliższych miesięcy na boiskach ko-
szykarskich.

|Jarosław Młyński|
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Turniej piłkarski Oldbojów

1 maja jak co  roku Oldboje z  Koszęcina, Rusinowic, Sadowa 
i Wierzbia zmierzyli się w turnieju piłkarskim o Puchar Wójta 

Gminy Koszęcin, który w tym roku odbył się w Koszęcinie.
Choć poszczególne mecze trwały jedynie 20 minut, nie bra-
kowało emocji godnych Mundialu. Do  samego końca turnieju 
trudno było określić kto zostanie faworytem i sięgnie po Puchar 
Wójta. Piłkarze dawali z siebie wszystko.
Po  ostatecznym zliczeniu punktów miejsce I  zajęła reprezentacja 

LKS „Dragon” Rusinowice, która zdobyty Puchar dedykowała nie-
dawno zmarłemu koledze i  członkowi drużyny  – Dawidowi My-
land. Gest spotkał się gorącym poklaskiem wszystkich zebranych 
piłkarzy. Miejsce II zajęła drużyna z LKS „Śląsk” Koszęcina, miejsce 
III Oldboje z Wierzbia a na miejscu IV uplasowała się reprezentacja 
„Pokoju” Sadów. Gratulujemy!

|Karolina Imiolska|

Reprezentacja Koszęcina. Reprezentacja Rusinowic.

Reprezentacja Sadowa. Reprezentacja Wierzbia.

Majowy Turniej Piłkarski o Puchar 
Wójta Gminy Koszęcin

6 maja na  hali sportowej przy Zespole Szkół w  Koszęcinie 
najmłodsi piłkarze z okolicznych klubów sportowych wzięli 

udział w Majowym Turnieju Piłkarskim o Puchar Wójta Gminy 
Koszęcin.
Podczas całodniowych zawodów w czterech kategoriach wieko-
wych zmierzyły się ze sobą drużyny reprezentujące LKS „Śląsk” 
Koszęcin, LKS „Victorię” Strzebiń, KS „Unię” Kalety i LKS „Spar-

tę” Lubliniec.
W  kategorii „Skrzat” zmierzyli się piłkarze z  roczników 2010–
2011 reprezentujący Kalety, Koszęcin i Lubliniec. W tej kategorii 
organizatorzy nie przyznali miejsc, wyróżniając wszystkie dru-
żyny tak samo. Wyłoniono natomiast najlepszego bramkarza, 
obrońcę i zawodnika.
Najlepszy obrońca: Mateusz Burek z LKS „Śląsk” Koszęcin.
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Najlepszy bramkarz: Maciej Telma z LKS „Sparta” Lubliniec.
Najlepszy zawodnik: Kamila Watała z „Unii” Kalety – jedyna za-
wodniczka podczas dzisiejszych zawodów.
W kategorii „Żak” – roczniki 2008–2009, podobnie jak w „Skrza-
tach” nie przyznano miejsc, nagradzając wszystkie drużyny tj. 
LKS „Śląsk” Koszęcin, KS „Unię” Kalety, LKS „Victorię” Strzebiń 
i LKS „Spartę” Lubliniec.
Najlepszy obrońca w kat. „Żak”: Jakub Czaja ze „Sparty” Lubli-
niec.
Najlepszy bramkarz wśród „Żaków”: Łukasz Lis z  „Victorii” 
Strzebiń.
Najlepszy zawodnik: Jakub Szyguła ze „Śląska” Koszęcin.
W przeciwieństwie do poprzednich kategorii „Orlików” i „Mło-
dzików” premiowano miejscami.
W kat. „Orlik” rocznik 2006–2008 zwyciężyli:
Miejsce I – „Orły” Strzebiń z LKS „Victorii” Strzebiń
Miejsce II – KS „Unia” Kalety
Miejsce III – LKS „Sparta” Lubliniec
Miejsce IV – LKS „Śląsk” Koszęcin.
W kategorii „Młodzik” rocznik 2004 – 2006:
Miejsce I – KS „Unia” Kalety

Miejsce II – „Orły” Strzebiń z LKS „Victorii” Strzebiń
Miejsce III – LKS „Śląsk” Koszęcin.
Wszystkim zawodnikom nagrody wręczyli organizatorzy tur-
nieju: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Kierownik LKS 
„Victorii” Strzebiń i członkini Społecznej Rady Sportu Aleksan-
dra Makles oraz klub LKS „Śląsk” Koszęcin.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które 
zaangażowały się w przygotowanie i przeprowadzenie turnieju, 
w tym przede wszystkim pani Aleksandrze Makles z LKS „Vic-
torii” Strzebiń, członkom LKS „Śląsk” Koszęcin: Łukaszowi Ko-
żuch, Łukaszowi Baron, Mateuszowi Pietrzyk i  Arkowi Mazur 
oraz Violi Greupner, Karolinie Marny, Nikoli Klabis i Wiktorii 
Zielińskiej. Wasz wkład w  organizację turnieju był nieocenio-
ny. Ponadto dziękujemy rodzicom, trenerom i naszym młodym 
piłkarzom, którzy tak licznie wzięli udział w zawodach. Oby tak 
dalej!

|Karolina Imiolska|
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Bieg Św. Urbana

Tegoroczny parafialny bieg Św. Urbana i Marsz Nordic Walking 
w Strzebiniu, który odbył się 27 maja zgromadził łącznie aż 109 

zawodników. Pogoda dopisała, choć momentami było zdecydowanie 
za gorąco. Jednak wszystkim uczestnikom udało się pokonać dystans 
bez kontuzji.
Najkrótszy dystans do  pokonania mieli Gimnazjaliści, bo  jedyne 
4 km.
Wśród chłopców najlepiej pobiegli:
Miejsce I – Marcin Fyrla
Miejsce II – Daniel Richter
Miejsce III – Bartłomiej Rzepka
Wśród dziewczyn najlepsze czasy osiągnęły:
Miejsce I – Paulina Opiełka
Miejsce II – Laura Kotwa
Miejsce III – Emilia Badora
Gimnazjaliści zostali nagrodzeni z  rąk dyrektor Zespołu Szkół 
w Strzebiniu Krystyny Musiał.
W biegu na 10 km wśród mężczyzn najlepiej pobiegli:
Miejsce I – Martin Sobota z Chrościc
Miejsce II – Artur Pelikan z NGB Kłobuck
Miejsce III – Marcin Machoń z „O co biega w Kaletach”
Wśród kobiet najlepszy czas osiągnęły:
Miejsce I – Anna Skalska z „Festiwal Biegowy w Krynicy Zdrój”

Miejsce II – Mariola Smoll z „Nitroberg”
Miejsce III – Agnieszka Czyżewska z „Komendy Powiatowej Policji 
w Lublińcu”
W Marszu Nordic Walking zwyciężyli:
Mężczyźni:
Miejsce I – Bogdan Cyrus
Miejsce II – Karol Schroder
Miejsce III – Marcin Ślusarczyk
Kobiety:
Miejsce I – Henryka Baruch
Miejsce II – Katarzyna Marondel
Miejsce III – Barbara Sosin-Pawłowska
Uroczystej dekoracji zwycięzców dokonał Wójt Gminy Koszęcin 
Zbigniew Seniów, Proboszcz Parafii pw. Krzyża Świętego w Strzebi-
niu ks. Sebastian Marecki, sołtys Strzebinia Jan Macioszek, Dyrektor 
Domu Kultury Renata Pyrek oraz Bogdan Cyrus.
Gratulujemy!

Zawody wędkarskie na stawie Gudlina.

Turniej wędkarski w Strzebiniu. 

Turnieje Wędkarskie

27 maja na stawie Gudlina koszęcińscy wędkarze zorganizowali 
całodniowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Koszęcin.

Wędkarze zostali podzieleni na dwa sektory: A i B, z których w każ-
dym wyłonieni zostali trzej zwycięzcy.
W sektorze A najlepszy połów mieli:
Miejsce I – Jakub Cholewa, Miejsce II – Marian Ulfik, Miejsce III – 
Jakub Paruzel
W sektorze B zwyciężyli:
Miejsce I – Sebastian Anczyk, Miejsce II – Mateusz Ulfik, Miejsce 
III – Adam Siek
Zwycięzcom puchary wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Se-
niów.
***
4 czerwca na  stawie będącym częścią Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Koszęcinie, koszęcińska sekcja Polskiego Związku 
Wędkarskiego zorganizowała zawody wędkarskie dla najmłodszych 
mieszkańców Gminy Koszęcin.
W  zawodach wzięły udział dzieciaki w  trzech kategoriach wieko-
wych: 0–6 lat, 7 do 12 lat i 13 do 16 lat.
W sumie do zawodów przystąpiła dwudziestka śmiałków z Gminy 
Koszęcin. Wydarzenie pokazało, że wędkarstwo to nie tylko sport 
i pasja, ale także świetna zabawa.
Kategoria 0–6 lat:
Miejsce I – Oliwier Peter, Miejsce II – Gabryś Klama, Miejsce III 
-Maciej Łukiewski
Kategoria 7–12 lat:
Miejsce I  -Lena Karmańska, Miejsce II – Hania Kandora, Miejsce 
III – Maja Kandora
Kategoria 13–16 lat:
Miejsce I – Tatiana Czornik, Miejsce II – Patryk UlfikMiejsce III- 

Dawid Jastrzębski
Naszym młodym wędkarzom nagrody wręczył Wójt Gminy Koszę-
cin Zbigniew Seniów.
***
18 czerwca na stawie „Gliniok” w Strzebiniu odbyły się zawody węd-
karskie strzebińskiego koła PZW.
Najwięcej złowił Janusz Sowa, na drugim miejscu był Janusz Maniura 
a na trzecim Czesław Korzeń.
Wyróżnieni zostali także najmłodsi uczestnicy zawodów: Dominik 
Kowolik i Kacper Błochowiak.
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Turniej Skata
w Rusinowicach

28 maja w Rusinowicach odbył się turniej skata sportowego 
o Puchar Wójta Gminy Koszęcin zorganizowany z okazji 

30-lecia istnienia Sekcji Skata Sportowego w Rusinowicach.
W turnieju najlepsi byli: I miejsce – Kuźniak Przemysław z Kochcic
II miejsce – Roter Jerzy z Rusinowic, III miejsce – Pietrzyk Franci-
szek z Katowic
Zwycięzcom nagrody wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Se-
niów oraz przewodniczący rusinowickiej sekcji Łukasz Kurzac.

|Redakcja|

Sport

Turniej skata z okazji 
Święta Śląska

Jak co roku w Święto Śląska w niedziele 2 lipca rozegrany został 
turniej skata sportowego o puchar Dyrektora Zespołu Pieśni 

i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny Zbigniewa Cierniaka.
I miejsce + puchar 2775 pkt. Mośny Grzegorz z Woźnik
II miejsce + puchar 2692 pkt. Osadnik Karol z Koszęcina
III miejsce + puchar 2573 pkt. Krystian Umlauf ze Strzebinia.
Podziękowanie dla Dyrekcji Zespołu „Śląsk” za objęcie patrona-
tem tych corocznych rozgrywek skata. Turnieje w siedzibie „Ślą-
ska” są organizowane od ponad 30 lat.

|Karol Osadnik|

III Turniej Streetball zakończony!

W III Turnieje Streetball rozegranym 1 lipca na terenie kom-
pleksu pałacowo-parkowego w  Koszęcinie udział wzięło 

64 zawodników z 16 drużyn, co stanowi rekord dotychczasowych 
edycji.
Poziom zawodów był niesamowity, mecze obfitowały w  piękne 
zespołowe akcje i popisy indywidualne. Publiczność „Święta Ślą-
ska” z pewnością zapamięta turniej na boisku w parku jako atrak-
cję na najwyższym poziomie!
Zawodnikiem turnieju został Patryk Mruczyński z OLKA Opole, 
który zasłużenie odebrał „Puchar MVP” z rąk Dyrektora Zespo-
łu „Śląsk” Zbigniewa Cierniaka oraz nagrodę od przedstawicieli 
LKS, w imieniu prezesa Józefa Pietrzyka, reprezentujących zarząd 
klubu Moniki Mazur i  Przemysława Kuczerajtera oraz nagrodę 
od M&H Brol – autoryzowany dealer Makita i Stihl.
Po zaciętym finale w bratobójczym pojedynku drużyn z Opola, 
zwyciężyli koszykarze OLKA. Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com i zawodnikom drużyn, które musiały uznać wyższość opo-
lan. Puchar turnieju dla zwycięzców wręczył honorowy patron 
turnieju, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. Medale zło-
te dla zwycięzców oraz srebrne dla zawodników Sneakrehead.
pl i  brązowe dla Szotsów z  Lublińca wręczył Dyrektor Zespołu 
„Śląsk” Zbigniew Cierniak, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Se-
niów oraz Anna Gałeczka, właścicielka biura podróży Atlantyda. 
Dodatkowo zawodnicy najlepszej drużyny otrzymali nagrody 
rzeczowe, m.in. profesjonalne piłki do koszykówki od sponsora, 

firmy Logiterm  – Producent ekologicznych kotłów grzewczych 
klasy piątej.
Biuro podróży Atlantyda było sponsorem konkursu rzutów za 3 
punkty, który wygrał Paweł Szwonder ze Sneakerhead.pl z Opola.
Najlepszym zawodnikiem z  Koszęcina – Przemysław Kuczeraj-
ter, który odebrał nagrodę ufundowaną przez „Siłownia i Sauna 
Koszęcin”. Przy tej okazji dziękujemy pozostałym sponsorom tj. 
Express Market i  DuoFestCatering, dbającym między innymi 
o to, żeby każdy gracz turnieju otrzymał pamiątkę oraz jedzenie 
i napoje. Każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkową koszul-
kę. Za to oraz za zaangażowanie w organizację turnieju od strony 
sportowej dziękujemy LKS Jenotom Koszęcin.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział i zaan-
gażowanie.
ps. Szczególne ukłony dla przesympatycznych zawodniczek 
z drużyny Pingwinów. Dziewczyny, byłyście super! Grajcie w ba-
sket, trzymamy kciuki!
Klasyfikacja końcowa:
I OLKA Opole
II Sneakerhead.pl
III Szotsy
IV Andrzej
V-VIII Jenoty na  wakacjach, Cztery20, Kalesony Boga Wojny, 
Ostatnie miejsce.
Ale po kolei…
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Grupa A
1. Szotsy
2. Jenoty na wakacjach
3. Monstars
4. Pingwiny
Grupa B
1. SneakerHead.pl
2. Cztery20
3. Olimpia Boruszowice
4. Rozpędzony Tapczan
Grupa C
1. Andrzej
2. Ostatnie miejsce
3. TakaPaka Mokrsko
4. Kasztańska zabawa
Grupa D

1. OLKA
2. Kalesony Boga Wojny
3. Bez nazwy.
4. W ostatniej chwili
Ćwierćfinały.
Szotsy 6:5 Ostatnie miejsce
SneakerHead.pl 9:3 Kalesony Boga Wojny
Jenoty na wakacjach 1:2 Andrzej
OLKA 7:2 Cztery20
Półfinały.
Szotsy 3:11 SneakerHead.pl
Andrzej 9:11 OLKA
Mecz o 3 miejsce
Szotsy 10:8 Andrzej
FINAŁ
OLKA 11:6 SneakerHead.pl

Mecz charytatywny w Rusinowicach

Drużyna Oldbojów klubu „Dragon” Rusinowice zmierzyła się 
z drużyną OSP Rusinowice w meczu charytatywnym na rzecz 

organizacji półkolonii dla setki rusinowickich dzieci. Mecz zakończył 
się sprawiedliwie – remisem 2:2, wedle życzenia Wójta Gminy Ko-
szęcin Zbigniewa Seniów, który otwarł spotkanie.
Organizatorem rozgrywek był ks. Kazimierz Tomasiak, wikary para-
fii w Rusinowicach, który zagrał w obu drużynach po jednej połowie, 
strzelając jedną z bramek dla Oldbojów.
Komentatorem był bardzo dobrze znający się na piłce ks. proboszcz 
Franciszek Balion. W przerwie meczu tradycyjnie odbył się konkurs 
rzutów karnych dla dzieci, który zorganizował Zygmunt Gmyrek, 

prezes miejscowego klubu.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. piłkarską potyczkę 
mogło zobaczyć ponad 500 osób z parafii i Ośrodka dla Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach.
Dochód z imprezy przeznaczony zastał na półkolonie dla setki dzie-
ci i  młodzieży, które od  lat organizuje parafia Znalezienia Krzyża 
Świętego w Rusinowicach. Od 3 lipca weźmie w nich udział sto osób. 
To nie jedyna z akcji charytatywnych, które zostały przeprowadzone 
w celu zorganizowania parafialnych półkolonii. W kwietniu Caritas 
parafialna zrobiła w tym celu zbiórkę złomu. Zebrano wtedy aż 5 ton.

|Redakcja|

Sport

Family Adventure Łazy 2017

2 lipca w Łazach już po raz kolejny odbyły się zawody sportowo-
-obronne „Family Adventure Łazy 2017”, których organizatorem 

od kilku lat jest radny Krystian Cuber oraz mieszkańcy miejscowości.
Poza wieloma atrakcjami przygotowanymi dla całych rodzin, głów-
nym punktem programu był rodzinny bieg na orientację. W zabawie 
wzięło udział aż 10 drużyn, jednak tylko trzem rodzinom udało się 
zwyciężyć.
Miejsce I  zdobyła drużyna w  składzie Barbara Janus, Kaja Janus, 
Wiktoria Janus.
Miejsce II zajęła rodzina Kocyba w składzie Janusz, Weronika i Do-
minika.
Miejsce III zdobyły Gizela Błaszczyk, Kasia Błaszczyk i Anna Klabis.
Zwycięzcom nagrody wręczył proboszcz parafii w Strzebiniu ks. Se-

bastian Marecki oraz Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.
 |Redakcja|
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Dzień Dziecka 
w Gminie Koszęcin

W tym roku nie brakowało atrakcji z okazji Dnia Dziecka.  
1 czerwca Wójt Gminy Koszęcin zorganizował dla naj-

młodszych mieszkańców gminy aż dwie imprezy. Rano do koszę-
cińskiej Leśnej Doliny zjechały wszystkie przedszkolaki z gminy 
by  przez dwie godziny świetnie się bawić z  klaunami Rupher-
tem i Rico. Po południu na koszęcińskim rynku ci sami klauni 
do godz. 20:00 zabawiali całe, licznie przybyłe rodziny.
Dzieciaki w Sadowie rozpoczęły świętowanie już 31 maja w Obe-
rży pod Orzechem, gdzie jak co roku zaprosiło ich stowarzysze-
nie Nasza Przyszłość.
Ponadto wszystkie przedszkola i  szkoły w  gminie obchodziły 
swój wewnętrzny dzień dziecka.
4 czerwca odbyły się festyny szkolne w Strzebiniu i Koszęcinie, 
także o charakterze skierowanym na rodzinną zabawę. 17 czerw-
ca Stowarzyszenie Na Rzecz Bruśka także zapewniło wiele atrak-

cji dla najmłodszych podczas plenerowego festynu. Pogoda nie 
dopisała ale wszyscy zebrani itak świetnie się bawili pod rozsta-
wionym na cel imprezy gminnym namiotem.
25 czerwca, jako ostatnie, wraz z  rozpoczęciem wakacji świę-
towały dzieci z Wierzbia, które do wspólnej zabawy przy Starej 
Szkole zaprosiła pani Sołtys wraz z Radą Sołecką.
Każdą z imprez swoją obecnością uświetnił Wójt Gminy Koszę-
cin Zbigniew Seniów.

|Redakcja|

Dzieci z Wierzbia obchodziły dzień dziecka wraz z rozpoczęciem 
wakacji.

Festyn szkolny w Strzebiniu.

Na rynku w Koszęcinie całe rodziny bawiły się z Ruphertem i Rico.

Przedszkolaki z gminy wspólnie obchodziły dzień dziecka w koszę-
cińskiej Leśnej Dolinie.

Dzieci z Sadowa wysłuchały spontanicznego koncertu w wykonaniu nauczycieli i członków stowarzysze-
nia Nasza Przyszłość.
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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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