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Wójt Gminy Koszęcin zaprasza
na wydarzenia organizowane w gminie:

Jan Paweł II patronem Zespołu Szkół w Koszęcinie Zagraliśmy razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
PomocyArtykuł str. 2 Artykuł str. 19

Biuletyn Samorządowy Gminy Koszęcin

Więcej na WWW.koszecin.pl oraz oficjalnym profilu Gminy koszęcin WWW.facebook.pl/Gminakoszecin

Cieszowa Rusinowice Sadów Strzebiń WierzbiePiłka

22 marca
| 1800

8 marca
| 1700

18-19 marca
| 900

22 marca
| 1000

Biesiada Śląska.
Dom Kultury w Koszęcinie | Bilety w cenie 35 zł.

Vi koszęciński Festiwal Modelarski.
Hala sportowa przy zespole szKół w Koszęcinie.

Vi spotkanie z polską spółką Gazownictwa.
Dom Kultury w Koszęcinie.

GMinny konkurs recytatorski.
Dom Kultury w Koszęcinie. 
zgłoszenia Do 17.03.2017r. w Biurze Domu Kultury w Koszęcinie.

31 marca
| 1300

MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL MUZYCZNO-TANECZNY. 
Dom Kultury w Koszęcinie.

2 kwietnia
| 1600

Spektakl „Może Brzechwa...? Może tuwiM...?” 
w wykonaniu grupy teatralnej aleteatЯ z koSzęcina. 
Dom Kultury w Koszęcinie | Bilety: Dorośli 10 zł, Dzieci 5 zł.

22 kwietnia
| 1100

Gmina Koszęcin bieGa z całą PolsKą.
Gminny OśrOdek SpOrtu i rekreacji w kOSzęcinie. 

27 kwietnia
| 1000

II PowIatowy KonKurs PIosenKI 
KOSZĘCIŃSKA KUŹNIA TALENTÓW.
Dom Kultury w Koszęcinie.
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Jan Paweł II
patronem
Zespołu Szkół
w Koszęcinie

10 lutego odbyły się uroczystości związane z nadaniem imienia 
i sztandaru Gimnazjum w Koszęcinie. Jednym z punktów wy-

darzenia było otwarcie nowego skrzydła Zespołu Szkół o wartości 
ponad 1,6 mln zł.
Całość uroczystości zapoczątkowała Msza Święta pod przewodnic-
twem biskupa gliwickiego Jana Kopca, po której dla zebranych w ko-
ściele gości wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Koszęcinie. Program 
artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję w całości dotyczył 
życia i nauki nowego patrona Gimnazjum w Koszęcinie, od lat już 
patronującemu tamtejszej Szkole Podstawowej Św. Jana Pawła II.
Skąd pomysł by obie placówki nosiły imię jednego patrona? 
– „Od  momentu powstania gimnazjum w  naszych głowach doj-
rzewała myśl o wybraniu patrona. Rozważaliśmy kandydatury Wi-
sławy Szymborskiej, Janusza Korczaka, Czesława Miłosza, a nawet 
Roberta Korzeniowskiego. Ostateczna decyzja jednak nie zapadła. 
W 2005 roku Szkoła Podstawowa znajdująca się w tym samym bu-

dynku przyjęła imię Jana Pawła II. Od  tego momentu postać naj-
doskonalszego nauczyciela naszych czasów, zaczęła coraz bardziej 
przenikać naszą szkolną rzeczywistość. Od 2007 roku kiedy to został 
powołany Zespół Szkół, postać ta była obecna na prawie każdej aka-
demii czy uroczystości. Uświadomiliśmy sobie wtedy, że św. Jan Pa-
weł II kroczy z nami na co dzień. Jesteśmy dumni, że jest patronem 
naszej szkoły”
– wyjaśnia dyrektor Zespołu Szkół w Koszęcinie Adam Małyska.
Oficjalna część wydarzenia miała miejsce w budynku Zespołu Szkół 
w Koszęcinie. Wśród atrakcji zaplanowano zwiedzanie szkoły i hi-
storyczną podróż przez dzieje placówki, która w tym roku kończy 
82 lata. Na zakończenie wszyscy zebrani goście byli świadkami sym-
bolicznego przecięcia wstęgi w  przejściu do  dobudowanej części 
szkoły. Nim jednak nastąpił ten historyczny moment, Wójt Gminy 
Zbigniew Seniów zwrócił się do uczniów szkoły - „Wszystko co robi-
my, robimy dla Was. Mam nadzieję, że te pomieszczenia będą Wam 
służyć jak najlepiej.”
W rzeczy samej, nowa część szkoły robi kolosalne wrażanie a ucznio-
wie i nauczyciele z pewnością wykorzystają jej potencjał w całości.
Przypominamy, że  dobudowa i  nadbudowa budynku o  wartości 
przekraczającej 1,6 mln zł objęła budowę dwóch dodatkowych sal 
lekcyjnych, służących jako pomieszczenia do  nauki i  zabawy oraz 
nowych pomieszczeń szatni i sanitariatów.
Dla niepełnosprawnych uczniów wybudowane zostały sanitariaty 
oraz winda umożliwiająca im poruszanie się po prawie wszystkich 
kondygnacjach szkoły. Powstała też nowa świetlica, a istniejąca sto-
łówka została powiększona o dotychczasową.

|Karolina Imiolska|

Gimnazjum w Koszęcinie zyskało wspaniałego patrona. Dobudowane pomieszczenia szkoły wraz z wyposażeniem robią 
wrażenie.

Z okazji Dnia Kobiet 
składamy wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia 

pomyślności, życiowych radości, 
zdrowia i samych słonecznych dni.

 
Wójt Gminy Koszęcin

Zbigniew Seniów

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Anioł 

wraz z Radnymi
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Inwestycje

sprzyjającym spotkaniom lokalnej społeczności oraz budowę 
stałej sceny plenerowej.
Na podstawie wykonanego projektu Gmina będzie występować 
o dofinansowanie na realizację zadania.

Kolejne chodniki w istotnych punktach Gminy
Na  podstawie porozumienia między Gminą Koszęcin a  Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich powstaje projekt budowy chodni-
ka wzdłuż DW 906 przy ul. Katowickiej Bukowcu i ul. Ligonia 
w  Koszęcinie. Projekt powinien zostać zakończony do  połowy 
listopada 2017r.
Po  wykonaniu projektu Gmina Koszęcin wystąpi do  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o pozwolenie na re-
alizację inwestycji oraz wniesie o współfinansowanie zadania.

Park& Ride w toku
Zakończyły się prace nad wykonaniem programu funkcjonalno- 
projektowego drogi rowerowej z miejscowości Sadów do miej-
scowości Rusinowice oraz utworzeniem centrum przesiadkowe-
go w budynku dworcu PKP w Rusinowicach. Z końcem lutego 
Gmina Koszęcin wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwe-
stycji.
Inwestycja jest realizowana w ramach zadania „Budowa Zinte-
growanych Węzłów Przesiadkowych wraz z budową dróg rowe-
rowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”.

Prace nad budową oświetlenia ulicznego w toku
Zakończyły się prace nad II etapem budowy oświetlenia w Gmi-
nie Koszęcin. Latarnie zaświeciły już na ulicach bocznej od Ks. 
Gąski w Koszęcinie, Cieszowskiej i Wesołej w Wierzbiu oraz Mu-
szera w Strzebiniu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 50 tys. 
zł.
W lutym został ogłoszony przetarg na realizację III etapu budo-
wy oświetlenia ulicznego w Gminie Koszęcin. Zadanie obejmie 
budowę energooszczędnego oświetlenia LED na ul. Cegielnianej 
w Koszęcinie ul. Wolności w Strzebiniu, ul. Ogrodowej w Sado-
wie oraz ul. Dworcowej w Rusinowicach.
Ponadto zlecono montaż dodatkowych punktów świetlnych 
na  końcu ul. 1 Maja w  Strzebiniu, przy skrzyżowaniu ulic Św. 
Barbary i  Dębowej w  Srzebiniu, skrzyżowaniu ul. Słonecznej 
z Broniewskiego w Strzebiniu a także na ulicy Kopernika w Ko-
szęcinie.

Szkoła z oświetleniem LED
Na początku 2017 roku Gmina Koszęcin złożyła wniosek do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  Katowicach o  dofinansowanie wymiany oświetlenia 
w  budynku Zespołu Szkół w  Koszęcinie na  energooszczędne 
i  ekologiczne światła LED. Oświetlenie miałoby zostać wymie-
nione na obu salach sportowych, w korytarzach i salach lekcyj-

Inwestycje

Gmina Koszęcin dla sportu
Poprawa istniejącej bazy sportowej Gminy Koszęcin to  jeden 
z  nowych priorytetów. Z końcem zeszłego roku zostały wyko-
nane projekty modernizacji obiektów sportowych w Koszęcinie 
i Strzebiniu.
W Koszęcinie, na terenie LKS „Śląsk” Koszęcin ma powstać m.in. 
kort tenisowy z  mączki ceglanej oraz wielofunkcyjne boisko 
do  siatkówki i  koszykówki z  dodatkowymi czterema koszami 
treningowymi wykonane z  bezpiecznej nawierzchni poliureta-
nowej. Obiekt otoczą nowe piłkochwyty.

Na terenie Zespołu Szkół w Strzebiniu modernizacji podlegałby 
przyszkolny kompleks sportowy. Zgodnie z projektem powstać 
miałoby boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki wyko-
nane z nawierzchni poliuretanowej oraz boisko trawiaste do piłki 
nożnej o wymiarach orlika a także trójtorowa bieżnia, stanowi-
sko do skoku w dal i rzutu kulą.
Obiekty sportowe w Koszęcinie i Strzebiniu zostaną oświetlone, 
tak by móc z nich korzystać także po zmroku.
Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o do-
finansowanie zadań.

Remont Starej Szkoły w Wierzbiu
W zeszłym roku Urząd Gminy zlecił wykonanie projektu na ada-
ptację budynku wielofunkcyjnego (budynek Starej Szkoły) 
w Wierzbiu celem przekształcenia go w lokalne centrum kultury. 
Wykonany projekt obejmuje m.in. remont dachu i pomieszczeń 
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nych na terenie całego obiektu.

Powstanie budynek wielofunkcyjny w Sadowie
Przy ul. Leśnej w Sadowie ma powstać budynek wielofunkcyjny, któ-
ry będzie pełnił rolę miejsca spotkań lokalnej społeczności oraz bazy 
lokalowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowie. Projekt prze-
widuje m.in. powstanie dwóch garaży dla wozów bojowych. Cały 
obiekt będzie ogrzewany gazowo.
Ogłoszenie przetargu na realizację zadania planowane jest już na ma-
rzec br.

Nowa instalacja elektryczna
Gmina zleciła wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budyn-
ku OSP w  Strzebiniu. Dotychczasowa instalacja elektryczna była 
niekompletna i zagrażała bezpieczeństwu użytkowników budynku. 
Wymiana instalacji poprawi funkcjonowanie i bezpieczeństwo w bu-
dynku. Zadanie zostanie wykonane do końca kwietnia 2017r.

Witamy w Gminie Koszęcin
Na drogach wjazdowych na teren Gminy Koszęcin powoli powstają 
tzw. „witacze”. Pierwsze z nich witają przyjezdnych od strony Bruś-
ka i Cieszowej. Dwa kolejne na początku marca staną na drogach 
od strony Lublińca i Boronowa. Ostatnie „witacze” staną na drodze 
w Bukowcu i z Kalet do Koszęcina.

Informacja dotycząca działania
Posterunku Policji w Koszęcinie

Aby skontaktować się z posterunkiem lub ustalić godziny pracy 
dzielnicowych należy wykonać telefon pod nr 997.
Ponadto przed wejściem do Posterunku Policji w Koszęcinie zo-
stały zamontowane dwa domofony. Jeden łączący z koszęcińską 
jednostka, drugi z Komendą Powiatowej Policji w Lublińcu.

INFORMACJA!
Informujemy, że w związku z dużą ilością zgłoszeń poprzez 
Mapę Zagrożeń, dotyczących niepoprawnego parkowania 

na terenie Gminy Koszęcin, Posterunek Policji w Koszęcinie 
podjął współpracę z Wydziałem Ruchu Drogowego Ko-

mendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Niestety pouczanie 
kierowców niepoprawnie parkujących swoje pojazdy i rów-

nocześnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszych 
i pojazdów nie przyniosło efektów. W związku z tym niepo-

prawne parkowanie będzie karane mandatami karnymi.

Od  grudnia ubiegłego roku w  Koszęcinie przy ul. Spół-
dzielczej 1 działa Posterunek Policji. Posterunek nie 

jest czynny całodobowo. Zatrudnionych w  nim jest sześciu 
funkcjonariuszy, w tym kierownik posterunku, trzech dzielnico-
wych oraz dwóch funkcjonariuszy zespołu prewencji. Godziny 
otwarcia posterunku są zmienne. Funkcjonariusze pełnią służbę 
w systemie trójzmianowym. Ze względu na skuteczność działa-
nia służb godziny, ich pracy nie są jawne.
Działanie dzielnicowych nie ulega zmianie. Wciąż pełnią służbę, 
po  to  by  być blisko mieszkańców. W  razie potrzeby wystarczy 
wykonać telefon do  dzielnicowego przydzielonego do  danego 
terenu.
asp. szt. Dariusz Węgrzyn
tel. 34 333 25 30 kom. 723 645 048
e mail: dzielnicowy.lubliniec.14@ka.policja.gov.pl
Rejon: Dolnik, Irki, Podlesie, Rusinowice, Sadów, Cieszowa, 
Nowy Dwór, Piłka, Rzyce, Wierzbie.

st. asp. Grzegorz Namyślak
tel. 34 333 25 34 kom. 723 645 498
e mail: dzielnicowy.lubliniec.15@ka.policja.gov.pl
Rejon: Bukowiec, Łazy, Prądy, Strzebiń.

st. asp. Wojciech Garus
tel. 34 333 25 30 kom. 798 030 176
e mail: dzielnicowy.lubliniec.13@ka.policja.gov.pl
Rejon: Koszęcin, Brusiek, Krywałd, Lipowiec.

Sprawa ul. Dworcowej w Strzebiniu coraz bliżej końca
Gmina Koszęcin kończy skomplikowaną procedurę przejęcia ul. 
Dworcowej w  Strzebiniu od  PKP SA. Proces przejęcia trwa już 
ponad dziesięć lat. Po  zakończeniu procedury Gmina Koszęcin 
będzie mogła przystąpić do remontu drogi.

Siedziba OSP w Rusinowicach do remontu
W najbliższym czasie Gmina Koszęcin zleci projekt remontu po-
mieszczeń w budynku OSP w Rusinowicach oraz projekt termo-
modernizacji całego obiektu. Celem remontu wnętrza budynku 
jest poprawa jego funkcjonalności. Termomodernizacja objęłaby 
docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz powstanie nowej 
elewacji.

Powstanie koncepcja rozbudowy
Jeszcze w  tym roku zostanie zlecone wykonanie koncepcji roz-
budowy budynku Szkoły Podstawowej w Sadowie, na podstawie 
której w przyszłości Gmina Koszęcin będzie mogła zlecić wyko-
nanie projektu. Utworzenie koncepcji ma na celu wskazanie po-
tencjalnych kierunków i możliwości rozbudowy budynku szkoły, 
w  sposób, który po  rozpoczęciu prac budowlanych nie utrudni 
funkcjonowania placówki.

|Karolina Imiolska|
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Mieszkańcu! Uważaj na to czym palisz 
w swoim domowym piecu

Pomimo wdrożonego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz 
regulacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 

problem niskiej emisji i tzw. „zadymiania” w Gminie Koszęcin nie 
zniknął całkowicie. Trwa sezon grzewczy, a siwy dym i nieprzyjem-
ny zapach na ulicach naszych miejscowości świadczy o tym, że wielu 
właścicieli domów w swoich piecach centralnego ogrzewania oprócz 

KIEROWNIK URZĘDU
STANU CYWILNEGO INFORMUJE

że pary, które w 2017 roku będą obchodziły
jubileusz 50, 55, 60 i 65 lat pożycia małżeńskiego

proszone są o zgłaszanie tego faktu
w Urzędzie Gminy Koszęcin przy

ul. Powstańców Śl. 10 w Koszęcinie
lub pod nr tel. 34 357 61 00.

Zgłoszenia będą przyjmowane
do dnia 31 marca 2017 r. do godziny 15:00.

PRACOWNIK POSZUKIWANY
Dyrektor Zespołu Szkół w Koszęcinie 

poszukujeosoby na stanowisko 
opiekunadla niepełnosprawnych uczniów.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontaktpod nr tel. 34/357 67 87.

dozwolonych paliw typu: węgiel, drewno czy olej opalowy, spala tak-
że odpady pochodzenia komunalnego czy też opał kiepskiej jakości, 
w tym także podkłady kolejowe.
Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach, spalanie śmieci komunal-
nych może odbywać się wyłącznie w  spalarniach odpadów. Piece 
i kominki w naszych domach, nie są w stanie spalić odpadów tak, 

WÓJT GMINY KOSZĘCIN
ORAZ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W KOSZĘCINIE OGŁASZAJĄ
KONKURS NA

ZAJĄCA WIELKANOCNEGO

Kategorie :
I Przedszkolaki (można składać prace zbiorowe)

II Uczniowie szkół podstawowych i młodzież
III Dorośli

Zające wielkanocne należy dostarczyć do Gminnej 
Bibliotekii Publicznej

w Koszęcinie lub do Filii Bibliotecznych 
w Strzebiniu, Sadowie i Rusinowicach

w dniach

od 6 do 24 marca 2017 r.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 34 3576 367 

oraz na stronie Gminy Koszęcin, gdzie zamieszczony jest 
regulamin konkursu.

Gminny Konkurs Recytatorski
Dom Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie 
zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych 

i gimnazjów do udziału
w Gminnym Konkursie Recytatorskim.

Zgłoszenia w kategorii „recytacja” lub „wywiedzione 
ze słowa” przyjmowane będą w Domu Kultury

w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 11a
do 17 marca 2017 r.

Eliminacje gminne odbędą się 22 marca
o godz. 10:00 w Domu Kultury w Koszęcinie.

Karty zgłoszeniowe i regulamin konkursu dostępny 
na stronie www.koszecin.pl lub w biurze DK.

Zachęcamy do udziału!
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by nie było szkody dla środowiska i zdrowia ludzi. Śmieci w warun-
kach domowych spalane są w zbyt niskich temperaturach, co wpły-
wa na  wydzielanie się wielu zanieczyszczeń. Dodatkowo domowe 
kominy pozbawione są filtrów, co zwiększa emisję szkodliwych sub-
stancji. Wdychanie tych substancji jest poważnym zagrożeniem dla 
zdrowia, szczególnie dla najmłodszych. Dlatego Drodzy Mieszkań-
cy, nim wrzucicie do domowego pieca odpady pomyślcie o zdrowiu 
swoim i swoich najbliższych, w tym szczególnie dzieci.
Konsekwencje wdychania zanieczyszczeń zawartych w smogu, wi-
docznym przejawie niskiej emisji, mogą ujawniać się przez całe 
życie. Jak wynika z danych pochodzących ze Światowej Organiza-
cji Zdrowia, co ósma osoba na  świecie umiera wskutek narażenia 
na zanieczyszczenia powietrza, a w Polsce ze złej jakości powietrzem 
związanych jest rocznie ok. 40 tys. zgonów, o czym w swojej analizie 
z 2013 roku informowała Komisja Europejska. Wszyscy ponosimy 
konsekwencje wdychania zanieczyszczonego powietrza, problemu, 
jakim jest niska emisja i smog. Ale na szkodliwe substancje zawarte 
w smogu szczególnie narażone są dzieci, których układ odpornościo-
wy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty oraz kobiety w ciąży.
Niska emisja i pochodzący z niej smog negatywnie wpływają na dzie-
ci już na etapie życia płodowego. Kobiety, które w ciąży są narażone 
na wdychanie niebezpiecznych substancji, rodzą dzieci o mniejszej 
wadze, mniejszej długości ciała i mniejszym obwodzie głowy. Dzie-
ci te w późniejszym życiu są narażone na wzrost częstości objawów 

ze strony górnych i  dolnych dróg oddechowych oraz zwiększoną 
podatność na ostre infekcje układu oddechowego. Cierpią również 
na zmniejszoną sprawność wentylacyjną płuc i słabiej rozwijają swoje 
zdolności poznawcze, takie jak umiejętności postrzegania, zapamię-
tywania i przetwarzania informacji dochodzących z otoczenia. Ty-
powymi objawami związanymi z krótkookresowym bezpośrednim 
oddziaływaniem smogu, czyli zjawiska, do którego prowadzi niska 
emisja, okazują się: kaszel dzienny i nocny, duszność astmatyczna, 
świąd nosa i spojówek, świszczący oddech czy wyciek z nosa. Brzmi 
znajomo? Tak Drodzy Mieszkańcy, to nie jesienna zmiana pogody 
jest głównym powodem fali chorób z jakimi się stykamy od początku 
października, tylko opał jakim my lub nasi sąsiedzi palimy w domo-
wych piecach. Czasem jednak bywa tak, że pomimo odpowiedniego 
opału sam sposób spalania może stanowić problem. O bardziej eko-
logicznych metodach palenia w domowych piecach można przeczy-
tać na stronie czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/
Proszę pamiętać, że  spalanie odpadów komunalnych w  naszych 
piecach stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa, 
za co grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500zł., a w przypad-
ku gdy sprawa trafi do Sądu, grzywna może wzrosnąć aż do 5 tys. zł 
a nawet zakończyć się karą aresztu.
Chcesz dowiedzieć się czym i jak palić w domowym piecu, by nie 
zagrażać sobie i środowisku? Wejdź na stronę czysteogrzewanie.pl

|Karolina Imiolska|

Ogromny sukces chóru „Non Nomine” 
w Tychach 

9 stycznia chór mieszany „Non Nomine” ze Strzebinia odniósł 
ogromny sukces podczas XXVI Tyskich Wieczorów Kolędo-

wych. W  przeglądzie konkursowym, pomimo wielkiej konku-
rencji chór zajął wysokie II miejsce.
14 stycznia w  Miejskim Centrum Kultury w  Tychach chór wziął 
udział w koncercie galowym laureatów konkursu oraz rozdaniu na-
gród.
Chór „Non Nomine” powstał jesienią 2002 roku i  liczy około 20 
członków. Śpiewają w nim uczniowie szkół, studenci i osoby pracu-
jące, których połączyła wielka pasja i uwielbienie do śpiewu i muzy-
ki. Prezentują się mieszkańcom regionu na cyklicznych koncertach 
kolęd. Ponadto biorą udział w różnych uroczystościach religijnych 
i okolicznościowych. Często wzbogacają też oprawą muzyczną wy-
darzenia wyjątkowe w życiu każdego człowieka, jak śluby, jubileusze 
itp.
Repertuar chóru obejmuje utwory muzyki sakralnej i świeckiej. Moż-

na w nim znaleźć dzieła polskiego i europejskiego renesansu, baroku; 
muzykę polskich i  amerykańskich kompozytorów współczesnych, 
jak również utwory oparte na tradycji ludowej oraz muzykę gospel.
Chór prowadzi Pani Izabela Wróbel-Malicka.

|Karolina Imiolska|

Noworoczny 
koncert na 
świąteczną nutę

W mroźny wieczór 7 stycznia w Domu Kultury w Koszęci-
nie miał miejsce Koncert Świąteczny.

Oprócz znanych polskich kolęd i pastorałek, młodzi, utalentowa-
ni artyści wykonali także popularne utwory zagraniczne. W sze-

Dla publiczności wystąpił m.in. duet Anny Kupny z Kamilem 
Wojtyrą
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Święto zakochanych 
z ariami operowymi 
w tle

Tegoroczne Walentynki świętowaliśmy w Domu Kultury w Ko-
szęcinie wśród miłosnych arii i duetów z oper, operetek i mu-

sicali w wykonaniu sopranistki Małgorzaty Strąg, tenora Wojciecha 
Poprawy, pianisty Janusza Frączka i skrzypka Krzysztofa Kawy oraz 
gościnnie koszęcińskiego chóru „Lutnia” pod dyrekcją Stefanii Bieli.
Wspaniały, niemal dwugodzinny koncert przyciągnął pełną salę słu-
chaczy i zakończył się owacjami na stojąco.

|Redakcja|

Koncert kolęd
w kościele
w Strzebiniu

22 stycznia w kościele pw. Krzyża Świętego w Strzebiniu od-
był się koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastora-

łek w wykonaniu chórów Non Nomine i Hejnał oraz orkiestry 
dętej ze Strzebinia.
Podczas koncertu, z powodu absencji dyrygent Izabeli Wróbel-
-Malickiej, chórem pokierował jego członek -Paweł Szufla.
Na wstępie Dyrektor Domu Kultury w Strzebiniu Renata Pyrek 
powitała licznie zebraną publiczność w  imieniu Wójta Gminy 
Zbigniewa Seniowa oraz ks. proboszcza parafii Strzebiń Seba-
stiana Mareckiego.
Pomimo dobiegającego końca okresu świątecznego tematyka 
kolęd zgromadziła pełne nawy parafian. Renata Pyrek przypo-
mniała zebranym, iż „Prawie wszyscy o tym wiedzą, że polskie 
kolędy są najpiękniejsze pod względem treści i melodii. Nadto 
w porównaniu z innymi narodami tych kolęd mamy najwięcej. 
Stanowią cenny skarb w naszym dziedzictwie kulturowym.
W okresie Bożego Narodzenia, a szczególnie w wieczór wigilij-
ny, radują serca Polaków, pogłębiają więź rodzinną i narodową. 
Gdy wielu naszych przodków z powodów politycznych lub biedy 

musiało opuścić rodzinny kraj, zabierali ze sobą pieśń kolędową. 
Podnosiła ich ona na duchu, żywiła nadzieję. By tak nadal było, 
mamy obowiązek dbać o ten skarb narodowy, by go nie zgubić. 
Powinniśmy śpiewać kolędy w  naszych mieszkaniach, wspól-
nie w  rodzinach i  na  różnych spotkaniach”. I  tak właśnie było 
w Strzebiniu. Słuchając koncertu kolęd niejeden parafianin nucił 
pod nosem razem z naszymi lokalnymi artystami.

|Karolina Imiolska|

rokim repertuarze nie zabrakło wprowadzających w karnawało-
wy nastrój perełek polskiej muzyki rozrywkowej.
Dla licznej – jak na tak zimny wieczór – publiczności, wystąpiła 
orkiestra dęta ze Strzebinia wraz z wokalistką Dominiką Klabis. 
Podczas koncertu mogliśmy także wysłuchać popisów wokal-
nych Julii Jeziorowskiej oraz ulubionego duetu Koszęcina – Anny 
Kupny i Kamila Wojtyry.
Na zakończenie koncertu Wójt Gminy Zbigniew Seniów podzię-
kował artystom i  przybyłym słuchaczom za  udział oraz złożył 
wszystkim zebranym życzenia noworoczne. 

|Karolina Imiolska|
Orkiestra dęta ze Strzebnia dała emocjonujący koncert.

Dla zebranych parafian wystąpił chór Hejnał, Non Nomine 
i orkiestra dęta.
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Młodzi piłkarze 
zagrali o Puchar 
Wójta

W sobotę 28 stycznia na hali sportowej w Koszęcinie odbył się 
Turniej o Puchar Wójta Gminy Koszęcin w piłce nożnej. Ini-

cjatorem międzyklubowej, futbolowej potyczki był LKS „Śląsk” Ko-
szęcin. W turnieju wzięły udział 4 kluby z powiatu w czterech kate-
goriach wiekowych.
Cała impreza trwała prawie pięć godzin. W pierwszej kategorii me-
cze zagrały „skrzaty”, czyli zawodnicy z roczników 2010 i 2011. W tej 
kategorii wiekowej wystąpiły tylko dwie drużyny. Sparta I Lubliniec 
pokonała Śląsk Koszęcin 3:1.
W drugiej kategorii zagrały „żaki” z rocznika 2008 i 2009. Pierwszy 
mecz został rozegrany pomiędzy Spartą II Lubliniec, a Śląskiem Ko-
szęcin w  którym zdecydowanie górowali gospodarze zwyciężając 
0:4. W kolejnym meczu Sparta I Lubliniec wygrała 2:0 ze Spartą II 
Lubliniec.
Meczem zamykającym tę kategorię było spotkanie Śląska Koszęcin 
ze Spartą I Lubliniec. Gospodarze przegrali 0:1.
Najwięcej drużyn wystąpiło w  kategorii „orliki” z  rocznika 2006–
2008. W  sumie odbyło się sześć bardzo emocjonujących meczy. 

W pierwszej kolejności doszło do konfrontacji Pokoju Sadów z Vic-
torią Strzebiń. Zwyciężyła Victoria wynikiem 4:0. Następnie Śląsk 
Koszęcin przegrał 2:0 ze Spartą I Lubliniec. W następnym meczu ko-
szęcinianie pokonali LKS Pokój Sadów 3:0. Sparta I Lubliniec uległa 
Victorii Strzebiń 0:1, a następnie wygrała z LKS Pokój Sadów 2:1.
Sportowych emocji dostarczył mecz Victorii Strzebiń ze Śląskiem 
Koszęcin. Zawodnicy Victorii rozgromili rywali 7:0 i tym sposobem 
drużyna nie zaliczyła ani jednej porażki podczas turnieju. Obrona 
Victorii spisała się na medal.
Ostatni mecz w  turnieju rozegrali „trampkarze” z  rocznika 2002–
2005. Sparta I Lubliniec w pięknym stylu uległa Śląskowi Koszęcin 
aż 0:6.
Wszystkie mecze trwały po  kwadrans, jedynie ostatni składał się 
z dwóch połówek po 10 minut. Na zakończenie Wójt Gminy Koszę-
cin wręczył zwycięzcom puchary.

|Karolina Imiolska|

Turniej piłkarski należał do Orłów Strzebiń.

II Turniej Szachowy 
„ZIMA Z SZACHAMI”

W  sobotę 18 lutego w  „Klubie pod sceną” dzieci rozegrały II 
Turniej Szachowy „Zima z  szachami” o  puchar Dyrektora 

Domu Kultury.
W rywalizacji na 64 polach wzięło udział 12 szachistów, w  tym 8 
chłopców i 4 dziewczęta. Szkoda, że z różnych względów nie wszyst-
kie nasze młode adeptki królewskiej gry mogły w tym dniu uczestni-
czyć w rozgrywkach (na pierwszym turnieju było ich 12, dokładnie 
3 razy więcej).
Turniej rozgrywano systemem szwajcarskim na  dystansie 8 rund, 
z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika.
Dzieci dzielnie walczyły o  każdy punkt  – ostra rywalizacja trwa-
ła do ostatniej rundy, szczególnie na pierwszych stołach. O zaciętej 
walce na szachownicach świadczy to, że z 48 rozegranych partii tyl-
ko jedna zakończyła się remisem! Dla uspokojenia nerwów w prze-
rwach między rundami uczestnicy rozwiązywali zadania szachowe.

Pierwsze dwa miejsca w turnieju zajęli goście. Zwyciężył z komple-
tem punktów Kamil Mośny z Woźnik. Na drugim miejscu z 6 pkt. 
uplasowała się Agnieszka Kokot z Częstochowy (najlepsza z dziew-
cząt). Także po  6 punktów zdobyli następni w  kolejności Michał 
Fronczek (Koszęcin) i Maksymilian Biadacz (Kalety).
Zwycięzcy wśród dziewcząt i chłopców otrzymali puchary a wszyscy 
uczestnicy dyplomy i nagrody rzeczowe.

|Jan Nowakowski|

W dniu 18.2.2017 zaproszo-
no nas do  naszych przy-

jaciół w  domu kultury LUNA 
PŘÍBOR z Klubu Modelarskiego 
KPM č. 62 TORA Příbor na od-
bywający się tam 38 Konkurs 
modelarski dla młodzików oraz 
29 Konkurs modelarski dla junio-

rów O POHÁRY LUNA PŘÍBOR 2017. Impreza była bardzo udana. 
Spotkaliśmy wielu przyjaciół, nie tylko z Czech, gdyż przyjechała spora 
grupa modelarzy z Polski. W wolnej chwili mogliśmy zobaczyć nowo-

ści, które były na targach w Norymberdze od firm Eduard oraz Specjal 
Hobby. Firmy te są sponsorami tego konkursu i przyznają swoje nagro-
dy specjalne za modele wykonane z ich zestawów. Swoje stoisko miała 
również firma IBG z Polski. Nasze wygrane: II miejsce w kat.II a +II b – 
bojowa technika skala 1:50 i większe dla Kamila Mańki za model Ersatz 
M10. Jako kółko modelarskie „Broń i Barwa” przyznaliśmy nagrodę dla 
młodego modelarza i otrzymał ją Jan Tomasz z Koprivicy za model Pz. 
IV Ausf. F1. Nagrodę specjalną od firmy IBG wręczyliśmy Nikodemo-
wi Głodkowskiemu z PMDK Będzin za model Fiat 126p oraz Beatrice 
Slachtova z Klubu Falcon Rychvald za model PragaRV.

|Izabela i Krzysztof Koza|

Młodzi szachiści zmierzyli się ze sobą w turnieju o puchar 
Dyrektora Domu Kultury.

Luna 
Příbor 
2017
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Przedszkolaki
z Rusinowic testują 
zabawki

W  tym roku nasze przedszkole przystąpiło do  piątej edycji 
ogólnopolskiej akcji „Sprawdzone przez przedszkolaków” 

zorganizowanej przez Firmę „Wader-Woźniak” – największego 
polskiego producenta zabawek oraz Centrum Edukacji „Bliżej 
Przedszkola”. W pierwszym etapie akcji dzieci proszone były o wy-
konanie pracy plastycznej. Po czym jury konkursu wybrało 20 najcie-
kawszych i najbardziej inspirujących prac, a wśród nich znalazła się 
praca Nadii Wojsy, która wraz z rówieśnikami pod kierunkiem p. Joli 
i p. Kamilli przygotowała plakat „Jaką zabawką chciałbyś się bawić 
w przyszłości”. Efektem tego było przekazanie dzieciom przez firmę 
Wader puli zabawek i możliwość ich testowania. I tak w rączki przed-
szkolaków trafiły między innymi klocki różnego rodzaju, duże auta 
np. Gigant Śmieciarka, trasy – ulice, domek dla lalek, farma, zestawy 

naczyń i wiele innych. Przedszkolaki same sprawdzają, czy zabawki 
są interesujące, solidnie wykonane oraz czy dostarczają im pozytyw-
nych wrażeń. Teraz dzieciom została wspólna zabawa oraz zakończe-
nie akcji poprzez przekazanie do firmy „WADER-WOŹNIAK” swo-
ich spostrzeżeń i sugestii dotyczących testowanych zabawek. Uwagi 
i  opinie dzieci zostaną opisane przez opiekunów w  sprawozdaniu 
i przekazane do siedziby organizatora akcji.

|Nauczycielki z Przedszkola w Rusinowicach|

Przedszkolaki testowały zabawki firmy „Wader-Woźniak”.

Tydzień kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” w Szkole Podstawowej
w Rusinowicach (9–13.01.2017r.)

Niecodzienne szkolenie – pokaz dla uczniów szkoły nt. środ-
ków uzależniających i  skutków ich zażywania oraz prze-

strzegania zasad bezpieczeństwa w stosunku do obcych, zapre-
zentowała szkolna grupa liderów profilaktyki „Panda” poprzez 
przedstawienie „O królewnie Śnieżce – inaczej” oraz prezentację 
multimedialną na temat tych zagrożeń. Oprócz tego uczniowie 
klas 4–6 wzięli dział w warsztatach, podczas których przećwiczyli 
umiejętność odmawiania przyjmowania środków odurzających.
Z  treściami profilaktycznymi zostali również zapoznani pen-
sjonariusze Ośrodka dla Dzieci i  Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Rusinowicach.
W  szkoleniach również wzięli udział rodzice uczniów Szkoły 
Podstawowej, którzy na  specjalnej prelekcji zapoznali się z  ro-
dzajami środków uzależniających, sposobami rozpoznawania 

czy dziecko sięga po nie oraz skutkami ich zażywania.
Mamy nadzieję, że  zdobyta wiedza przyczyni sie do  wzrostu 
świadomości nt. współczesnych zagrożeń.

|Beata Kurzac|

Przedszkole w Rusinowicach już w wrześniu przystąpiło do ogól-
nopolskiego projektu pt. „Mały Miś w świecie wielkiej litera-

tury” – pilotażu – organizowanego pod patronatem „Przedszkol-
nego ABC” i  objętego honorowym patronatem rzecznika praw 
dziecka – Marka Michalaka. Autorem projektu jest Aneta Kone-
fał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Celem 
projektu jest rozwijanie czytelnictwa oraz nawiązanie współpracy 
między przedszkolami. Przewodnikiem programu jest miś „Bru-

Mały Miś w świecie 
wielkiej literatury

no”, który zaprosił do realizacji projektu „Niedźwiadki” i „Pszczół-
ki”. Nadaliśmy imiona naszym wybranym misiom: Szaluś i  Tuli-
nek. Dołączyliśmy misiaczkom dzienniki podróży i  wysłaliśmy 
do kolejnego przedszkola z listy, na której widnieje 240 przedszkoli 
zapisało 240 przedszkoli. Każdy z misiów przemierzył trasę mię-
dzy dziesięcioma przedszkolakami. My  również przyjmowaliśmy 
pluszaki, gościliśmy je, bawiliśmy się z nimi ale przede wszystkim 
czytaliśmy im bajki. Tytuły ich zostały zapisane w dzienniczkach, 
razem z dedykacjami, zdjęciami i odbitymi paluszkami w  farbie. 
Po zakończonej akcji otrzymaliśmy certyfikaty.
W grudniu miała miejsce akcja pt: „Mały Miś i tradycje Bożego Na-
rodzenia, w ramach której wykonaliśmy aż pięć zadań: ubieraliśmy 
choinkę, uczyliśmy się Misiowej kolędy: „Nie płacz, nie płacz Jezu” 
Roberta Majowskiego w aranżacji muzycznej Ludmiły Fabiszew-
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Punkt Przedszkolny Leśne Ludki
w Strzebiniu - my się zimą nie nudzimy!

Zima też może być fajna, o czym doskonale wiedzą przedszko-
laki z Punktu Przedszkolnego Leśne Ludki w Strzebiniu. Dzie-

ciaki chodzą na długie spacery i korzystają z zimowej aury. Szaleń-
stow na śniegu, spacery do lasu, żeby dokarmić zwierzęta, jazda 
na sankach, a nawet zabawa na placu zabaw- wszystko jest fajne, 
gdy dzieciaki pełne energii!
Leśne Ludki nigdy się nie nudzą, ciągle coś się dzieje.
31 stycznia to  w  kalendarzu świąt nietypowych Dzień Iluzjoni-
stów. Nasze przedszkole odwiedził w ten dzień niesamowity Ma-
gik- Pan Jan Sowiński. Na wspaniały pokaz sztuczek magicznych 
zaprosiliśmy również grupę Koniczynek z  Przedszkola Publicz-
nego w Strzebiniu. Dzieciaki świetnie sie bawiły, asystowały przy 
wykonywaniu sztuczek, śmiechu było co niemiara.
W piątek 3 lutego w sali bankietowej „Havanna” odbyła się niesa-
mowita impreza- Bal karnawałowy Leśnych Ludków z Babciami 
i Dziadkami. Wszyscy pięknie się przebrali w barwne stroje- i dzie-
ciaki i dziadkowie. Wielkie podziękowania dla Babć i Dziadków- 
naprawdę się postarali, przebrania były bardzo pomysłowe. Były 
księżniczki i  czarownice, różne zwierzątka, Spidermeny, India-
nie, piraci … i wiele innych. Wierszyki, piosenki i wspólne tańce 
wnuków z dziadkami- mówiąc krótko- super zabawa! Wspaniali 
goście to i zabawa najlepsza! Fotorelację z tej niezwykłej zabawy 
karnawałowej wykonała Pani Marta- firma A Pstryk z Strzebinia.
9 luty to w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień 
Pizzy. Wielu z nas dałoby się nieraz pokroić za kawałek pizzy, nic 

więc dziwnego, że  ten okrągły przysmak doczekał się swojego 
święta. Nie znaczy to bynajmniej, że w pozostałe dni obowiązuje 
abstynencja – codziennie bowiem sprzedawanych jest na świecie 
ok. 13 milionów pudełek pizzy. Uwierzycie? Jak się okazało, Leśne 
Ludki też lubią pizzę- i to nie tylko jeść, ale także przygotowywać. 
Dobry przepis, mali kucharze pełni zapału do pracy- i przepyszna 
pizza gotowa! Palce lizać!

|Katarzyna Kruk|

Karnawałowy Bal Przebierańców.

„O babci, dziadku, 
wilku i czerwonych 
czapeczkach”

13 stycznia 2017 r. w  Szkole Podstawowej w  Rusinowicach 
odbyła się uroczystość z  okazji Dnia Babci i  Dziadka. 

Uczniowie klasy IIa przygotowali inscenizację „O babci, dziadku, 
wilku i  czerwonych czapeczkach”, recytowali wiersze i  śpiewali 
piosenki, w których wyrazili swą wielką miłość do babć i dziad-
ków. Zaś szczególnie miłą niespodzianką okazała się sentymen-
talna podróż, która przeniosła dziadków w lata młodości. Mali 
artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze 
wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. 
Po występach dzieci wręczyły upominki i zaprosiły gości na słod-
ki poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosfe-
rze. Mam nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci 
zarówno dzieci jak i dziadków! Gorące słowa podziękowania na-

leżą się rodzicom, którzy okazali dużą pomoc w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu imprezy.

|Agata Wywiał|

Dzieci z Rusinowic wystąpiły dla Babć i Dziadków.

skiej – do wysłuchania na stronie naszego facebooka przedszkol-
nego. Wysyłaliśmy życzenia do Misiowych Przedszkoli, piekliśmy 
pierniki z Małym Misiem, którego zaprosiliśmy do wigilijnego sto-
łu, by poznał tradycje i obrzędy bożonarodzeniowe. W celu uzy-
skania certyfikatów wysłaliśmy relacje z przeprowadzonych zadań 

do „Misiowej Mamy”.
Nasza przygoda z misiem Bruno się nie skończyła, gdyż bierzemy 
udział w kolejnej edycji. Po jej zakończeniu z radością Was o tym 
poinformujemy

|Nauczycielki z Przedszkola w Rusinowicach|
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Spotkanie
z leśnikiem p.
Czesławem Tyrolem

W związku z realizacją projektu gminnego „Dziedzictwo Kultu-
rowe w Regionie” dnia 7.02.2017 roku do Szkoły Podstawo-

wej w Strzebiniu na zajęcia regionalne zaproszony został przedsta-
wiciel Koła Łowieckiego „Dąbrowa”, Pan Czesław Tyrol. Nasz gość 
znany jest w środowisku lokalnym i nie tylko. Leśnik, wielki miłośnik 
przyrody, autor książek pt. „W leśnej dolinie Małej Panwi”, „Walory 
przyrodnicze i kulturowe gminy Koszęcin”, w bardzo ciekawy spo-
sób opowiadał i przybliżył uczniom tajniki przyrody. Dzieci poznały 
zwyczaje wybranych zwierząt (kuny, gronostaja, chomików i borsu-
ka) zamieszkujących pobliskie lasy. Ogromna wiedza, doświadcze-
nie, pozytywna energia i miłość do lasu, jak sam mówi zaszczepiona 

Pragniesz ciszy – wybierz się na spacer
do świata zieleni i ptactwa. 

– Roman Mleczko

przez ojca, to wszystko wpłynęło na to, że uczniowie bardzo angażo-
wali się w zajęcia. Chętnie odpowiadali na stawiane im pytania oraz 
sami zadawali wiele pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpo-
wiedzi. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, a wysłuchane 
ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą uczniów. 
Na  zakończenie każdy mógł dotknąć eksponatów przyniesionych 
przez naszego gościa.
Uczniowie i nauczyciele bardzo serdecznie dziękują Panu Czesławo-
wi Tyrolowi i Kołu Łowieckiemu „Dąbrowa „za współpracę.

|Mieczysława Cuber|

Uczniowie ze Strzebinia odbyli ciekawą lekcję przyrody.

Zajęcia edukacyjne„Bezpieczny Przejazd”

W  przedszkolu w  Strzebiniu, odbyły się ciekawe i  bardzo 
potrzebne zajęcia. Nasze przedszkole odwiedzili goście – 

przedstawiciele PKP PLK Zakład Linii Kolejowej w Tarnowskich 
Górach, którzy w ramach kampanii „Bezpieczny przejazd – szla-
ban na  ryzyko”, przeprowadzili z  dziećmi zajęcia edukacyjne, 
na temat bezpieczeństwa kolejowego. Kampania ta, jest prowa-
dzona w  placówkach oświaty przede wszystkim w  miejscowo-
ściach, przez które przebiegają linie kolejowe. Ma  ona na  celu 
kształtowanie zachowań i postaw społecznych, oraz podnosze-
nie świadomości o zagrożeniach, wynikających z niezachowania 
szczególnej ostrożności na  przejazdach, terenach kolejowych 
i w rejonie tzw. „dzikich przejść”, aby ograniczyć liczbę wypad-
ków na przejazdach i terenach kolejowych.
Nasze przedszkolaki obejrzały film edukacyjny, potem rozwią-
zywały zagadki i  odpowiadały na  pytania. Przedstawiciel Stra-
ży Ochrony Kolei opowiedział dzieciom o  swojej trudnej pra-

Przedszkolaki ze Strzebinia poznały zagrożenia związane z ruchem 
kolejowym.

Bajkowy Dzień Babci i Dziadka
w przedszkolu w Rusinowicach

Dzień 12 stycznia był wyjątkowy w  naszym przedszkolu, 
ponieważ gościliśmy wtedy nasze Babcie i Dziadków. Uro-

czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się w Domu Spo-
tkań Wiejskich, gdzie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności 
recytatorskie, aktorskie, wokalna i taneczne. Grupa „Pszczółek” 
przeniosła na  chwilę Dziadków w  magiczny i  kolorowy świat 
bajek wcielając się w znane i  lubiane postacie bajkowe. Wystę-
pując w pięknych kostiumach dały popis recytatorski i ruchowy 

tańcząc walca. „Niedźwiadki” zaś zaprosiły do Jagodowej Krainy, 
gdzie odegrały inscenizację teatralną, a Jagodowi chłopcy i Jago-
dowe dziewczynki zatańczyli taniec do piosenki „Jagódki”. I tak 
poprzez życzenia, wiersze, piosenki, taniec i  upominki dzieci 
dziękowały swoim Babciom i Dziadkom za miłość, troskę i opie-
kę nad nimi. Dumni Dziadkowie ze wzruszeniem i ogromną ra-
dością oglądali występy dzieci i nagrodzili je gromkimi brawami.

|Nauczycielki z Przedszkola w Rusinowicach|
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cy, w której pomaga mu przyjaciel – pies owczarek. Dzieci były 
bardzo przejęte. Za  uważne słuchanie i  przyswojoną wiedzę, 
na  koniec otrzymały prezenty – książeczki o  bezpieczeństwie 
kolejowym. Ponieważ nasza miejscowość jest przecięta ważną 
trasą kolejową, wcześniej wszystkie grupy dzieci odwiedziły nasz 
strzebiński dworzec i kładkę, aby bezpiecznie obserwować prze-
jeżdżające pociągi, tereny i tory kolejowe, perony i zabudowania 
dworca. Z rozmów z dziećmi mieszkającymi w pobliżu linii ko-

lejowej, dowiedzieliśmy się, że  nie raz zdarzyło się, że  widzieli 
różne osoby – zarówno dorosłe, jaki dzieci, które przechodziły 
przez linię kolejową w niedozwolonych miejscach lub zachowy-
wały się bardzo nieodpowiedzialnie. Uważamy, że  zajęcia były 
bardzo potrzebne, aby uświadomić dzieciom zagrożenia związa-
ne z  niebezpieczeństwami związanymi z  przejazdem pociągów 
i terenami kolejowymi w naszej miejscowości.

|S. Płaszczymąka|

W przedszkolu u Cioci Mariolki się dzieje

W środę, 14 grudnia, nasze przedszkole odwiedzili ucznio-
wie Zespołu Szkół Zawodowych w  Lublińcu. Razem 

z przedszkolakami przygotowali pyszną i zdrową sałatkę owoco-
wą oraz słodkie jabłuszka w czekoladzie.

Z okazji tematycznego tygodnia o książkach, grupa starsza z na-
szego przedszkola wybrała się do Gminnej Biblioteki w Koszę-
cinie, gdzie założyła kartę czytelniczą dla naszego Przedszkola. 
Natomiast dzieci z grupy młodszej odwiedziły Bibliotekę Szkoły 
Podstawowej „Naukowa Wyspa”. Na  zakończenie każdy Malu-
szek otrzymał pamiątkową książeczkę, która, mamy nadzieję, 
że wskrzesi w nich zapał do czytania od najmłodszych lat.

Bal karnawałowy!

Prosto z planu „Jaka to melodia?” 11 stycznia wraz z uczniami 
naszej szkoły wybraliśmy się do Telewizji Polskiej w Warszawie. 
Mieliśmy okazję zwiedzić między innymi centrum wiadomości 
sportowych i plan programu „Pytanie na śniadanie”. Na zakoń-
czenie trafiliśmy na  nagranie odcinka programu „Jaka to  me-
lodia?”. Z  uśmiechami na  twarzy oraz pełnym usatysfakcjono-
waniem opuściliśmy budynek Telewizji Polskiej i  wybraliśmy 
się na szaleństwo w basenach kulkowych. Wycieczkę uważamy 
za udaną!

„Podobno Bóg nie mógł być wszędzie, dlatego stworzył bab-
cie i dziadka”. Z taką myślą przebiegła w tym roku uroczystość 
z  okazji dnia Babci i  Dziadka. Przedszkolacy z  Przedszkola 
u Cioci Mariolki oraz uczniowie Szkoły Podstawowej „Naukowa 
Wyspa” podziękowali swoim ukochanym za miłość, ciepło, do-
mowe obiadki oraz za każdą poświęconą chwilę i nagrodzili ich 
za trud jaki wkładają w ich wychowanie. My jeszcze raz życzy-
my wszystkim Babciom oraz Dziadkom wszystkiego najlepszego 
oraz dziękujemy za przybycie na uroczystość.

fo
to

: f
ot

oz
ym

ela
.p

l

fo
to

: f
ot

oz
ym

ela
.p

l



www.koszęcin.pl

Echo Gminy Koszęcin | nr 1/2017

|13|

Edukacja

Gminny Konkurs 
Ortograficzny

21 dzień lutego jest Międzynarodowym Dniem Języka Oj-
czystego i  właśnie w  tym dniu w  Szkole Podstawowej 

w  Strzebiniu odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny klas V 
–VI. Wśród uczestników byli uczniowie z  Sadowa, Koszęcina, 
Rusinowic i Strzebinia.
I miejsce zdobyła Martyna Roter z Rusinowic,
II miejsce Aleksandra Duda z Koszęcina,
III miejsce Agata Jędrzejowska ze Strzebinia.
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

|Mieczysława Cuber|

Zwycięzcy Gminnego Konkursu Ortograficznego. 

Karnawał
w Zespole Szkół 
w Strzebiniu

31stycznia w Zespole Szkół w Strzebiniu odbył się długo wycze-
kiwany Bal Karnawałowy. Sala gimnastyczna zamieniła się 

w salę balową, na której instruktorki z Dziecięcego Centrum Tańca 
MAJERYz wielkim zaangażowaniem wcieliły się w rolę wodzirejów  
i potrafiły zachęcić wszystkich do świetnej zabawy. Na balu bawiły się 
księżniczki, czarodzieje, policjanci, zwierzęta. Był mim, meksykanin, 
japonka i wiele innych barwnych postaci. Uczniowie mogli skorzy-
stać z kawiarenki, prowadzonej przez uczniów klasy 6.Rada Rodzi-
ców Szkoły przygotowała dla wszystkich poczęstunek. Bal udał się 
na sto dwa. Po uśmiechniętych buziach widać było, że zabawa była 
przednia. Następna taka już za rok.

|Mieczysława Cuber|

Bal przbierańców w Zespole Szkół w Strzebiniu należał do udanych.

Najzdolniejsi 
nagrodzeni

Jak co roku Wójt Gminy wraz z Radą Gminy przyznali nagrody 
najbardziej uzdolnionym uczniom zamieszkującym teren Gminy 

Koszęcin.
Po  zasięgnięciu opinii Komisji Opiniującej, Wójt Gminy Koszęcin 
wydał zarządzenie przyznające nagrody finansowe pięciorgu ze zgło-
szonych uczniów.
Tym samym podczas Sesji Rady Gminy dnia 24 lutego nagrody z rąk 
wójta Zbigniewa Seniów i przewodniczącego rady Michała Anioła 
odebrali: Dominika Szyguła – za wybitne osiągnięcia sportowe (zdo-
bycie III miejsca w Mistrzostwach Polski AZS w tenisie stołowym 
w kategorii kadetek w grze podwójnej), Agnieszka Jonczyk – za wy-
bitne osiągnięcia sportowe (zajęcie I miejsca drużynowo w ćwierć-
finale wojewódzkim w  Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej w  kat. 
dziewcząt – Tarnowskie Góry oraz udział w konkursach i zawodach 
sportowych), Victoria Lerche – za wybitne osiągnięcia artystyczne 
(zajęcie II miejsca w kategorii solo na IX Ogólnopolskim Festiwa-
lu Muzyki Dawnej oraz zdobycie I miejsca na VIII Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Żołnierskiej), Michał Fronczek  – za  wybitne 
osiągnięcia sportowe w szachach (zajęcie I miejsca w Szachowych 
Mistrzostwach Regionu Tarnogórsko-Lublinieckiego – klasyfikacja 
jako jedyna drużyna z regionu do wojewódzkiego, zajęcie II miejsca 

w Szachowych Mistrzostwach Powiatu) oraz Paweł Bryś – za wybit-
ne osiągnięcia sportowe w szachach (zajęcie I miejsca w Szachowych 
Mistrzostwach Regionu Tarnogórsko-Lublinieckiego – klasyfikacja 
jako jedyna drużyna z regionu do wojewódzkiego, zajęcie II miejsca 
w Szachowych Mistrzostwach Powiatu).
Na  zakończenie uroczystości wręczenia nagród Victoria Lerche 
w imieniu wszystkich nagrodzonych podziękowała wójtowi i radzie 
za docenienie osiągnięć młodych mieszkańców gminy oraz zaprosiła 
wszystkich zebranych na jej recital klawesynowy, który wstępnie od-
będzie się 26 marca o godz. 17:00 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Więcej informacji wkrótce.

|Redakcja|

Laureaci nagród Wójta i Rady Gminy.
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Zajęcia z Adrianem Francem odbyly sie w czterech miejscowościach 
Gminy.

Jedną z atrakcji ferii były warsztaty wokalne.

Największą popularnością cieszyła się rozrywka z komputerem. W Sadowie nie brakowało małych odkrywców.

W Strzebiniu i w Koszęcinie dla całych rodzin wystąpił AleTeatr. Zajęcia sportowe odbywałay się dwa razy w tygodniu w każdej 
z czterech miejscowości.

Ferie w Gminie 
Koszęcin

W tym roku Wójt Gminy Koszęcin zaprosił dzieci i młodzież 
z Gminy do skorzystania z bogatej oferty zajęć podczas Ferii 

w Gminie. Zajęcia odbywały się w siedmiu obiektach na terenie czte-
rech miejscowości Gminy Koszęcin.
Dom Kultury w Koszęcinie przeprowadził zajęcia modelarskie, sza-
chowe, konkurs plastyczny oraz zorganizował wyjazd na lodowisko 
w Lublińcu i kręgielnię w Kochanowicach
Dla dzieci i rodziców wystąpił AleTeatr w swoim najnowszym spek-
taklu „Może Brzechwa…? Może Tuwim…?”. Najmłodsi uczestnicy 
Ferii mogli też wziąć udział w przedstawieniu w wykonaniu grupy 
Art-Re z Krakowa. 
W Zespole Szkół w Koszęcinie dzieci i młodzież chętnie wzięły udział 
w zajęciach sportowych i warsztatach wokalnych. Największym zain-
teresowaniem cieszyły się zajęcia z rozrywki z komputerem i warsz-
taty filmowe. Ponadto wśród propozycji zajęć znalazły się warsztaty 

gitarowe i zajęcia z freestyle’u z piłką.
Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła w  rusinowickim 
Domu Spotkań Wiejskich Zajęcia z kreatywnego czytania przygoto-
wane przez stowarzyszenie Montownia z Lublińca. Odbył się także 
turniej tenisa stołowego, teatrzyk Kamishibaj, nie zabrakło gratki dla 
amatorów gier planszowych. Dzieci wzięły też udział w ognisku i ule-
piły bałwana ze wszystkich dostępnych materiałów. W Szkole w Ru-
sinowicach odbyły się zajęcia sportowe i eksperymenty przyrodnicze.
W Szkole w Sadowie w ofercie zajęć znalazły się zajęcia sportowe, 
zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, praktyczno-techniczne, ma-
tematyczne i z programowania. Nie zabrakło warsztatu z freestyle-
’u z piłką.
W ofercie Domu Kultury w Strzebiniu znalazły się treningi tenisa sto-
łowego, zajęcia plastyczne i wycieczka na lodowisko oraz kręgielnię. 
Najmłodsi mieszkańcy Strzebinia chętnie wzięli udział w corocznym 
Balu Przebierańców. Dla całych rodzin wystąpił Ale Teatr w przed-
stawieniu „Może Brzechwa…? Może Tuwim…?”
W Zespole Szkół w Strzebiniu na uczniów także czekał zestaw cie-
kawych zajęć  – popołudnia filmowe, zajęcia regionalne, sportowe 
i freestyle z piłką.

|Karolina Imiolska|
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Z wizytą w Centrum Edukacji 
Przeciwpożarowej

W dniu 23.01.2017 nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
w ramach ferii odwiedziła Centrum Edukacji Przeciwpo-

żarowej w Chorzowie, które mieści się przy KM PSP w Chorzo-
wie. Rewelacyjna ścieżka edukacyjna, która przedstawia różne 
zjawiska pożarowe oraz zagrożenia z tym związane a w szczegól-
ności poznać „co  to  jest CZAD” ale także mogli zobaczyć jak 
wygląda mieszkanie po pożarze i po wybuchu gazu. Na koniec 
nasi podopieczni mogli całkiem realnie w połączeniu z multime-
diami przyjąć zgłoszenie o pożarze lasu, ubrać ubranie ochron-
ne, wsiąść do wozu bojowego i udać się na miejsce pożaru. Było 
super. Wyjazd ten był możliwy dzięki pomocy Urzędu Gminy 
w Koszęcinie oraz Zarządowi OSP Strzebiń. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy pomogli przybliżyć naszym młodym zagrożenia oraz 
pokazać pracę strażaka od  środka. Dziękujemy panu Heńkowi 
za bezpieczną podróż a opiekunom Heńkowi, Andrzejowi i Łu-
kaszowi za pomoc w opiece nad naszymi zastępami.

|Łukasz Hoffmann|
MDP ze Strzebinia w ferie nie próżnowała.

Ferie w Parku 
Krajobrazowym

Ferie Zimowe w Ośrodku Edukacyjnym Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Śląskiego w Kalinie uczniowie Koła 

przyrodniczo-ekologicznego Szkoły Podstawowej w  Strzebiniu 
podczas tegorocznych ferii zimowych uczestniczyli w  zajęciach 
zorganizowanych przez Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Kra-
jobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie. Zajęcia składały 

się z części stacjonarnej i terenowej. Pierwsza część zajęć prowa-
dzona była na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie. 
Dzieci w jej trakcie wysłuchały pogadanki dotyczącej dokarmiania 
zwierząt w okresie zimowym, poznały różne typy karmników oraz 
wykonały kolorowankę. Uczestnicy zajęć wzięli również udział 
w zajęciach na ekspozycji przyrodniczej. Kolejna część zajęć pro-
wadzona była w terenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Ka-
lina-Olszyna”. Dzieci podzielone zostały na kilkuosobowe grupy, 
które szukały tropów i śladów zwierząt, co szczególnie spodoba-
ło się uczniom. Podsumowaniem spotkań prowadzonych przez 
Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie podczas ferii zimowych 
były wspólne ogniska integracyjne.

|Opiekunka koła- Ewa Krus|

Nowy Rok 2017 powitaliśmy na rynku 
w Koszęcinie

Huczna zabawa z  zespołem Averse rozpoczęła się o  22:00 
i  trzeba przyznać, że  od  samego początku nie brakowało 

chętnych do  tańca w  plenerze. Do  północy rynek zapełnił się 
w  100 %. Nim rozpoczęliśmy odliczanie sekund do  Nowego 
Roku, Wójt Gminy Zbigniew Seniów podziękował przybyłym 
mieszkańcom za udział i życzył im wszystkiego co najlepsze.
Północ w  Koszęcinie wybiła wraz z  zapierającym dech w  pier-
siach pokazem fajerwerków.
Zabawa na rynku trwała do późnych godzin nocnych.

|Karolina Imiolska|

Sylwester na rynku w Koszęcinie to była prawdziwa petarda.
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Orszak Trzech
Króli

Za  nami kolejna edycja Orszaku Trzech Króli organizowanego 
przez parafię Św. Trójcy w Koszęcinie.

6 stycznia, pomimo 14-stopniowego mrozu chętnych do wspólnego 
kolędowania nie brakowało. Orszaki wyruszyły z trzech miejsc para-
fii: Król Kacper ze swoim orszakiem wyruszył z ul. Piaskowej, Król 
Melchior ze swoją świtą wyruszył z ul. Dworcowej a Król Baltazar ze swoimi ludźmi wyruszył z ul. Leśnej.
Wszystkie trzy grupy rozpoczęły swoją wędrówkę o 14.40, tak, żeby mniej więcej około 15.00 spotkać się przy kościele i razem wejść na wspól-
ne kolędowanie. Wspólny śpiew trwał do około 15.45.

|Redakcja|

Jasełka w Bajkowej 
Krainie

14 stycznia punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina” ze Strzebi-
nia zorganizował Jasełka z  udziałem swoich podopiecznych. 

Do Domu Strażaka w Strzebiniu, gdzie miało miejsce wydarzenie, 
przybyli zaproszeni goście: rodzice i dziadkowie pociech oraz dusz-
pasterze – ks. proboszcz Sebastian Marecki i ks. emeryt Rudolf Beer 
a także przedstawiciele władz samorządowych – Wójt Gminy Zbi-
gniew Seniów oraz sołtys miejscowości Jan Macioszek.
Mali aktorzy, z których najmłodszy nie skończył jeszcze trzech lat, 
dzięki wychowawczyniom i  rodzicom spisali się na medal. Przed-
szkolaczki w  pięknych strojach, na  tle wspaniale przygotowanej 
scenografii odśpiewały piękne polskie kolędy oraz w wierszach i sło-
wach przedstawiły historię Narodzenia Pańskiego.
Na  zakończenie dyrektor przedszkola Beata Ziółkowska podzię-
kowała przybyłym gościom za wsparcie, wspominając jak trzy lata 
temu ks. Rudolf Beer dokonał poświęcenia punktu przedszkolnego.

Ks. proboszcz Sebastian Marecki podsumował występ słowami, 
że każde z występujących dzieci ma w sobie coś z Dzieciątka Bożego 
i trudno nie przyznać mu racji.
Wójt Gminy Zbigniew Seniów przekazał na  ręce dyrektor punktu 
przedszkolnego upominki i pochwalił poziom przygotowania jase-
łek, podkreślając że takiej scenografii nie powstydziły się sam Allan 
Starski.
Na  końcu podopieczni przedszkola wręczyli wszystkim zebranym 
gościom drobne prezenty.

|Redakcja|

Najmłodszy uczestnik Jasełek miał zaledwie 3 latka.

Od stajenki
do stajenki

6 stycznia – w  Święto Trzech Króli odbyła się kolejna edycja 
parafialnego kolędowania „Od stajenki do stajenki”, którego 

organizatorami są mieszkańcy Łaz.
Po Mszy Św. wieczornej, orszak Trzech Króli zgromadził impo-
nującą, jak na  tak siarczysty mróz (-17 stopni), liczbę uczest-
ników. Z koronami na głowach, pelerynami na plecach i z po-
chodniami, lampionami oraz odblaskami, maszerowali ulicami 
Strzebinia, w  asyście członków Ochotniczej Straży Pożarnej, 
by zakończyć pochód przy kapliczce na Łazach
Wspólne kolędowanie rozpoczęła Weronika Krus fragmenta-
mi Pisma Świętego z Biblii Ślązoka. Następnie wszyscy zebrani 
wspólne kolędowali przy akompaniamencie Panów Andrzeja 
Maniury i Adama Plazy.
Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, nie zabrakło in-

nych atrakcji, m.in.: wizyty św. Mikołaja, gorącego posiłku (prze-
pysznej grochówki) dla każdego uczestnika oraz gorącej herbaty, 
grillowania przy ogniskach i sławnego „grzańca łazowskiego” – 
dla dorosłych. Podczas tego ważnego dla mieszkańców Łaz wy-
darzenia nie mogło zabraknąć Wójta Gminy Zbigniewa Seniowa.
Nad przebiegiem imprezy czuwał pomysłodawca i główny orga-
nizator – radny Krystian Cuber.

|Redakcja|

Marsz „Od stajenki do stajenki” przebiegł w 17-stopniowym mrozie.

Orszak Trzech Króli to już koszęcińska tradycja.
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Ks. Emeryt Rudolf Beer skończył 80 lat.

Ks. Rudolf Beer 
skończył 80 lat

21 lutego Ks. Rudolf Beer, który od dziewięciu lat pełni służ-
bę w kościele pw. Krzyża Świętego w Strzebiniu, obchodził 

80-tą rocznicę urodzin.
Z tej okazji, 19 lutego, niedzielna Msza Św. w kościele pw. Krzyża 
Świętego była dedykowana właśnie solenizantowi, który pokor-
nie dziękował Bogu za długie lata życia i niemal 57 lat posługi 
kapłańskiej.
W Mszy Św. wzięli udział zaprzyjaźnieni księża ks. Rudolfa, Wójt 
Gminy Zbigniew Seniów z  życzeniami od  mieszkańców, dele-
gacje z organizacji działających w sołectwie Strzebiń, goście ze 
wszystkich parafii, w których ks. Rudolf pełnił służbę oraz licznie 
zebrani parafianie.

|Redakcja|

Sprawozdanie z działalności K.E.R. i I. 
Koszęcin w drugiej połowie 2016r.

4 sierpnia 2016r. na  zebraniu zarządu ustalono daty i  rodzaje 
naszej pracy społecznej i  rozrywkowej w  postaci: wycieczek, 

wycieczek, ognisk, spotkań okolicznościowych, wieczorków ta-
necznych etc. Pierwszą czynnością zarządu było zorganizowa-
nie wczasów nad Bałtykiem w miejscowości Dźwirzyno od dnia 
14.08–28.08.2016r. W tych wczasach uczestniczyły siedemdziesiąt 
dwie osoby. Oprócz członków Koła byli także mieszkańcy Gminy 
Koszęcin.

9 września tegoż roku wyruszyliśmy autokarem (niezbyt wygod-
nym) z Biura Podróży Ogończyk Travel do miejscowości Bibione 
położonej na  północy Włoch nad Adriatykiem. Zakwaterowano 
nas w pięknych apartamentach z balkonami. W trakcie tygodnio-
wego turnusu zwiedzaliśmy włoskie miasta Wenecję i Weronę oraz 
chorwackie Pula i Rovinj. W parę dni po przyjeździe zorganizo-
waliśmy na terenie koszęcińskiego GOSiR-u ognisko pod hasłem 
„Pożegnanie lata”. 

3 października wyjechaliśmy na dwudniową wycieczkę do Buko-
winy Tatrzańskiej, aby oczyścić nasze grzeszne ciała i dusze w tam-
tejszych wodach termalnych. Była góralska kapela, góralskie śpie-
wy, tańce, hulanki – swawoli jednak nie było (jadło znakomite).

12 października świętowaliśmy „Dzień Seniora”, począwszy 
od mszy św. w kościele NSPJ w Koszęcinie, następnie udaliśmy się 
do  restauracji „Roma” na  poczęstunek, który przygotowała pani 
Strzelczyk – właścicielka lokalu. Do tańca przygrywał nam dj Grze-
gorz Brol. Zaproszonymi gośćmi byli: ks. Prałat Tadeusz Fryc, Wójt 
Gminy Koszęcin Zbyszek Seniów, dyr. DK Renata Pyrek. Na uro-
czystości tej został wręczony przez Wójta Gminy kosz słodyczy 
najstarszemu seniorowi, który liczy sobie dziewięćdziesiąt dwa lata 
panu Franciszkowi Janeczkowi.

18 listopada grupa członków odwiedziła zjawiskowe muzeum 
prowadzone przez mgr Jana Myrcika na swojej posesji. Przez dwie 
godziny oczarował nas swoją wiedzą o ziemi lubliniecko-koszęciń-
skiej oraz swymi bogatymi zbiorami.

26 listopada w klubie „Pod sceną” tradycyjne Andrzejki tym razem 
bez lania wosku, ale z  konsumpcją własną, tańcami wspólnymi, 
które zakończyliśmy o godz. 24:00.

15 grudnia mieliśmy tzw. „Spotkanie opłatkowe”, na którym to już 
panowała atmosfera wigilijna. Zaproszony był ks. Krzysztof Kar-
koszka, który to  poświęcił opłatki i  zmówił bardzo ładną przez 
siebie napisaną modlitwę wigilijną. Największe powodzenie w ła-
maniu się opłatkiem i  życzeniami miał zaproszony Wójt Gminy 
Zbigniew Seniów.
Wójt Gminy był po  raz pierwszy na  „Spotkaniu opłatkowym” 
wśród członków naszego Koła i był zachwycony ilością osób oraz 
atmosferą panująca na sali. Spotkanie to odbywała się w restauracji 
„Roma”.

20 grudnia z-ca przewodniczącego Koła – pan Henryk Panok oraz 
sekretarz Koła pani Agnieszka Lerche rozwozili paczki świąteczne 
chorym i osiemdziesięcioletnim członkom Koła.

No i jak przyszło na ostatni dzień grudnia, musiał się odbyć „Bal 
Sylwestrowy” – i się odbył. Był to dziewiąty z kolei bal, który się 
odbył w klubie „Pod sceną”, a że był to  jak zawsze bal szampań-
ski to  tylko wiadomo tym co na nim byli. Bawiono się świetnie, 
aż do pierwszego piania kura, każdy zjadł co przyniósł, każdy wypił 
co przyniósł, chyba że poczęstował Prezesa.

|Edward Blatoń|
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SPOTKANIE 
Z POLSKĄ 

SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA
22 marca zapraszamy wszystkich mieszkańców  

zainteresowanych podłączeniem gazu do domostw 
na spotkanie z przedstawicielami 

Polskiej Spółki Gazownictwa, które  
odbędzie się 

na sali widowiskowej 
Domu Kultury w Koszęcinie  

o godzinie 18:00.

Urodzinowy 
Turniej Skata

W niedzielę 5 lutego w Domu Kultury w Koszęcinie odbył 
się TURNIEJ SKATA Z OKAZJI 53 ROCZNICY założe-

nia klubu przez Andrzeja Irka. Patronat nad tym turniejem objął 
przedsiębiorca z Koszęcina pan Piotr Umlauf. Nagrody rzeczowe 
ufundował również Wójt Gminy Koszęcin pan Zbigniew Seniów, 
za  co  podziękowanie składa zarząd klubu oraz zawodnicy tur-
nieju.
W rozgrywkach uczestniczyło 38 zawodników, nagrody zdobyli:
1. Grzegorz Mośny 2.615 punktów
2. Leopold Dybowski 2.580 punktów
3. Przemysław Kuźniak 2.521 punktów
4. Jacek Morcinek 2.515 punktów
5. Czesław Mazio 2.435 punktów
6. Andrzej Mocek 2.374 punktów
7. Jan Więcek 2.168 punktów
8. Jerzy Sowa 2.113 punktów
9. Jerzy Kramarczyk 2.077 punktów
10. Grzegorz Dropała 2.063 punktów
11. Józef Knopik 2.054 punktów
12. Janusz Feliksik 2.049 punktów
Turnieje skata w koszęcińskim Domu Kultury cieszą się dużą po-
pularnością i bardzo dobrą frekwencją.
Następny turniej planowany jest na  3 maja. Zawodnicy zagają 
o puchar Starosty Powiatu Lublinieckiego pana Joachima Smyły.
Za udział w turnieju podziękowanie składa organizator – Karol 
Osadnik.

|Karol Osadnik|

Koszęciński klub 
skata ma już 
53 lata

W tym roku Klub Skata w Koszęcinie obchodzi 53 rocznicę ist-
nienia. Ponad pół wieku temu klub założył niedawno zmarły 

Andrzej Irek. „Andrzej Irek był wieloletnim działaczem na rzecz ko-
szęcińskiego sportu i to on rozpropagował grę w skata na terenie na-
szej miejscowości. Za wzorem Koszęcina powstały też kluby w Strze-
biniu i Rusinowicach. Przez lata istniał także klub w Sadowie, który 
niestety się rozpadł” – wspomina prezes koszęcińskiego klubu Karol 
Osadnik. Pan Karol należy do Klub Skata w Koszęcinie od 1972 roku, 
prezesem jest już niemal 20 lat i przyznaje, że pomimo dużego zain-
teresowania grą, klubowi brakuje młodej krwi. Klub skata zrzesza 
aktualnie 21 stałych członków, którzy spotykają się raz w tygodniu, 
we wtorek o godz. 17:00 w Klubie pod sceną przy Domu Kultury 
w Koszęcinie. Spotkania przy skacie są otwarte i może w nich wziąć 
udział każdy zainteresowany tradycyjną, śląską grą karcianą jaką jest 
Skat Sportowy.
Kilka razy do roku w Klubie pod sceną skaciści organizują turnieje, 
w których biorą udział liczni zawodnicy, także Ci z gmin ościennych. 
Najważniejsze rozgrywki organizowane w  Koszęcinie to  dwa tur-
nieje świąteczne, Turniej o Puchar Starosty Lublinieckiego 3 maja, 
Dożynkowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Koszęcin oraz Turniej 
o Puchar Dyrektora ZPiT „Śląsk” podczas Dni Śląska. Ponadto za-
wodnicy z  Koszęcina często wyjeżdżają na  turnieje poza Gminą 
i zdobywają wysokie miejsca.

|Redakcja|

Inwestycje
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Zagraliśmy razem z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy

Za nami 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym 
roku, 15 stycznia, razem z Wielką Orkiestrą zagraliśmy w dwóch 

miejscowościach – Koszęcinie i Strzebiniu. Podczas kwesty ulicznej 
i licytacji w ramach koncertów udało nam się pobić kolejny rekord – 
zebraliśmy aż 18 559,59 zł.
Tegoroczna Wielka Orkiestra świątecznej pomocy grała dla ratowa-
nia życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
Wolontariusze z Koszęcina zebrali 9 769,49 zł. a Wójt Gminy Zbi-
gniew Seniów przeprowadził licytację gadżetów na kwotę 2 510 zł. 
Po raz pierwszy pojawili się także darczyńcy. Cukiernia Jana No-
waka z Koszęcina przekazała na licytację pyszny, śmietankowy tort 
z logiem WOŚP a hodowla owczarków niemieckich – długowłosych 
Kris Dogs z Boronowa należąca do Beaty i Krzysztofa Ledwig prze-
kazała śliczną, przyjazną dzieciom, czteromiesięczną sunię Amazis.
Dla licznej publiczności ze sceny Domu Kultury w Koszęcinie wy-
stąpiły sekcje wokalne i  taneczne, przedszkolaki Cioci Mariolki 
i spod Dębu, Szkoła Naukowa Wyspa oraz zespół rockowy w skła-
dzie: Roman Odoj, Dyrektor Zespołu Szkół w  Koszęcinie Adam 
Małyska, absolwenci i uczniowie Gimnazjum w Koszęcinie. Wspól-

ne granie zakończył występ chóru szkolnego pod dyrekcją Iwony 
Lachowskiej-Ujma
W Strzebiniu udało się zebrać 6 280,10 zł. z czego 520 zł. pochodziło 
z licytacji gadżetów WOŚP, która wraz z koncertem miała miejsce 
w strzebińskim Domu Kultury. Podczas koncertu, dla pełnej sali wi-
dzów, zagrał zespól Strzebiń Brass, wystąpili członkowie zespołów 
artystycznych działających przy Domu Kultury w Strzebiniu oraz 
uczniowie z Zespołu Szkół w Strzebiniu. Występy zakończył koncert 
orkiestry dętej ze Strzebinia.
Na ulicach Koszęcina, Sadowa i Rusinowic pod okiem koordynator-
ki Karoliny Goniwiechy kwestowało dwunastu wolontariuszy: Mar-
tyna Bambynek, Patrycja Gajdzik, Weronika Gorzelak, Julia Gzik, 
Antonina Karmańska, Magdalena Klima, Tymoteusz Klima, Zofia 
Lerche, Dorota Nieora, Mateusz Pietrek, Marcel Zorzycki i Michał 
Masoń. W Strzebiniu datki zbierali: Karolina Winkler, Oliwia Ulak, 
Dawid Stasiak, Weronika Mączka, Wiktoria Plaza, Oliwia Lach, 
Martyna Kraszewska i Paweł Jaksik.
Dziękujemy za  zaangażowanie wszystkim wolontariuszom, arty-
stom, darczyńcom i licytującym. Do zobaczenia za rok!

|Karolina Imiolska|

Wójt Gminy poprowadziłł licytację gadżetów Wielkiej Orkietry.

Wolontariusze z Koszęcinia uzbierali rekordową sumę.

Wolontariusze ze Strzebinia zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

W Strzebiniu nie brakowało chętnych do wejścia w posiadanie 
gadżetów WOŚP.
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Reklama

BESS
Elżbieta Morys-Sławiańska Tel.694 691 848
Strzebiń ul.Mickiewicza 1

- znicze
- wkłady,
- kwiaty sztuczne 
  i doniczkowe
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- kompleksowa opieka nad 
  grobami Twoich bliskich
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