
20.10.2018. 
godz. 18.00

24.10.2018r. 
godz. 16.30

09.11.2018r. 
godz. 18.00

11.11.2018r. 
godz. 19.00

01.12.2018r. 
godz. 12.00

09.12.2018r 
godz. 14.30

11.11.2018. 
godz. 11.00

18.11.2018r. 
godz. 16.30

06.12.2018r. 
godz. 17.00
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Koncert Parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry Dętej 
z Tarnowskich Gór i Orkiestry Dętej ze Strzebinia
Dom Kultury w Koszęcinie, cena biletu 30 zł

Finisaż wystawy Magdaleny Pastuszak „Każda 
twarz jest piękna” oraz”Z innej bajki” Oli Szczygieł
Dom Kultury w Koszęcinie

Koncert z okazji „100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości”
Dom Kultury w Strzebiniu

Koncert z okazji „100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości”
Rynek w Koszęcinie

Bieg przełajowy Koszęcińska Dycha
GOSiR w Koszęcinie

Spotkanie z Mikołajem
Dom Kultury w Strzebiniu

Msza Św. z okazji „100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości”
Kościół NSPJ w Koszęcinie

XIX Przegląd Muzyki Chóralnej
Kościół Parafialny w Strzebiniu

Spotkanie z Mikołajem
Rynek w Koszęcinie (w razie niepogody 
Hala Sportowa w Koszęcinie)

WójT GMINy KOSZęCIN ZaPraSZa
Na WyDarZeNIa OrGaNIZOWaNe W GMINIe:
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Aktualności

Za nami dziewiąta edycja Pikniku Leśno ‑Łowieckiego CIE‑
TRZEWISKO, którego współorganizatorem była Gmina Ko‑

szęcin. Było to wyjątkowe wydarzenie, także z tego powodu, że 
w ramach jednego wydarzenia po raz pierwszy w Polsce zostały 
zorganizowane podwójne Mistrzostwa Polski Drwali. Na szczę‑
ście pogoda dopisała. Wydarzeniem, które rozpoczęło sobotnie 
obchody był Śląski Festiwal Muzyki Myśliwskiej oraz Konkurs 
Sygnalistów Myśliwskich. W czasie pikniku miały miejsce również 
uroczyste obchody „Regionalnych Dni Lasu”, podczas których 
został posadzony „Dąb Niepodległości” pobłogosławiony przez 
Papieża Franciszka. O godzinie 16.00 rozpoczęły się XV Mistrzo‑
stwa Polski Strażaków Ochotników Stihl TIMBERSPORTS. Do ry‑
walizacji stanęło 13 zawodników. Zwycięzcą został Arkadiusz 
Drozdek z województwa lubuskiego, na drugim miejscu uplasował 
się Jacek Groenwald z województwa pomorskiego a trzecie miejsce 
zdobył Michał Dubicki z województwa wielkopolskiego. Spełnione 
zostało również marzenie Tomka, chłopaka który jest wielkim 
fanem zawodów. Dzięki zaproszeniu mógł poznać osobiście za‑

IX PIknIk Leśno ‑ŁowIeckI 
cIeTRZewISko

wodników oraz zrobić sobie z nimi zdjęcie. Dzień zakończył się 
koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
Po pełnym emocji pierwszym dniu, również w niedzielę nie mogło 
być inaczej. Od wczesnych godzin rannych 35 zawodników zma‑
gało sie o tytuł Mistrza Polski Drwali. Wśród uczestników była 
tylko jedna kobieta, zawodniczka z nr 5 Julia Królik. W składzie 
sędziowskim również znalazła się jedna kobieta Agnieszka Szpor‑
‑Sławatecka. Po zaciętej rywalizacji Mistrzem Polski Drwali 2018 
został Tomasz Bilski, na drugim miejscu był Kamil Szarmach, 
natomiast na trzecim miejscu uplasował się Zenon Sobolewski. 
Najlepszym juniorem został Robert Glazer. Zawody poprowadził 
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. Przed licznie zgroma‑
dzoną publicznością wystąpili: Grzegorz Poloczek, zespół Blue 
Party oraz Kwaśnica Bawarian Show. Przebieg wydarzeń, od piątku 
na żywo z Koszęcina relacjonowała stacja TVS w ramach pro‑
gramu Weekend z TVS. W tym miejscu chcielibyśmy również 
podziękować wszystkim współorganizatorom oraz strażakom 
OSP naszej Gminy.
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wyboRy SamoRZądowe 2018
21 października odbędą się wybory samorządowe.

Podczas wyborów będzie można oddać w sumie 4 głosy:
•	 1 głos na kandydata do Rady Gminy
•	 1 głos na kandydata na Wójta Gminy
•	 1 głos na kandydata do Rady Powiatu
•	 1 głos na kandydata do Sejmiku Wojewódzkiego
W wyborach na radnych w gminach liczących do 20 tys. miesz‑

kańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając 
znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Znak postawiony przy większej liczbie kandydatów, niepostawie‑
nie znaku „X” w żadnej kratce czy też postawienie znaku wyłącz‑
nie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję 
wyborczą sprawi, że głos będzie nieważny.
Szczegółowy spis okręgów:

Nr okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybie‑
ranych w okręgu

1. Sołectwo CIESZOWA
Koszęcin: ul. Parkowa, Lubliniecka, Cieszowska, Różana, Jaśminowa, Ks. Gąski, Azaliowa, Ogrodowa, 
Wspólna,
IRKI, RZYCE, NOWY DWÓR

1

2. LIPOWIEC
Koszęcin: ul. Sienkiewicza, Boronowska, Lompy, Kozielska, Kościuszki, Legionów, Moniuszki, Mio‑
dowa, Nektarowa, Łazowska, Wojska Polskiego, Rzeczna, Wąska, Zamkowa, Powstańców Śląskich

1

3. Koszęcin: ul. Janusza Korczaka, Ligonia, Szkolna, Burzyńskiego, Boczna, Leśna, Matejki, Tadeusza 
Makowskiego, Sikorskiego

1

4. Sołectwo BRUSIEK
Koszęcin: ul. Słowackiego, Śląska, Poprzeczna, Zielona, Wiosenna, Jesienna, Cegielniana, Jodłowa, 
Dębowa, Bukowa, Świerkowa, Akacjowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Sobieskiego, Kolejowa, 
Świętej Trójcy, Przemysłowa, Gen. Bema, Maciejkowa, Sportowa

1

5. Koszęcin: ul. Dąbrówki, Mieszka I, Chrobrego, Cicha, Królowej Jadwigi, Króla Kazimierza Wiel‑
kiego, Słoneczna, Tęczowa, Św. Wawrzyńca, Spokojna, Opiełki, Podgórna, Andrzeja Kochcickiego, 
Kopernika, Mańki

1

6. Koszęcin: ul. Frezjowa, Liliowa, Krótka, Chopina, Damrota, Kochanowskiego, Mickiewicza, Konopnic‑
kiej, Nowa, Batorego, Korfantego, Dworcowa, Tulipanowa, Krokusowa, Irysowa, Makowa, Wrzosowa, 
Chabrowa, Bratkowa, Fiołkowa, Narcyzowa, Konwaliowa, Piaskowa, Słowików, Wolności

1

7. Strzebiń: ul. 1 Maja od nr 1–61, Stawowa, Wąska, Krótka, Lompy, Księdza Erwina Muszera, Św. Barbary
ŁAZY

1

8. Strzebiń: ul. 1 Maja od nr 62 do końca Kosmonautów, Poprzeczna, Lubliniecka od Nr 43 do końca, 
Dębowa
BUKOWIEC

1

9. Sołectwo Strzebiń: ul. Wojska Polskiego, Boczna, Krasińskiego, Wolności, Żwirki i Wigury, Kościuszki 1

10. Sołectwo Strzebiń: ul. Lubliniecka do Nr 42, Szkolna, Kolejowa, Zielona, Piaskowa, Gen. Bema, Krzy‑
wa, Dworcowa, Polna

1

11. Sołectwo Strzebiń: ul. Cicha, Chopina, Ptasia, Powstańców Śląskich, Kopernika, Lotników, Leśna, 
Władysława Reymonta, Dubielowska, Mickiewicza, Słoneczna, Spokojna, Sienkiewicza, Broniewskiego, 
Marii Konopnickiej, Kazimierza Ostrowskiego

1

12. Sołectwo Sadów: ul. Rusinowicka, Słoneczna, Cesarska Góra, Powstańców Śląskich do Nr 52, Polna
Sołectwo WIERZBIE

1

13. Sołectwo Sadów: ul. Górna, Leśna, Kochanowicka, Ogrodowa, Podlesie, Rolnicza, Słowicza, Spół‑
dzielcza, Tylna, Powstańców Śląskich od Nr 53 do końca

1

14. Sołectwo Rusinowice: ul. Lompy, Brzozowa, Rzeczna, Stawowa, 1 Maja, Kolejowa, Polna, Ks. Henryka 
Gołka, Wrzosowa

1

15. Sołectwo Rusinowice: ul. Joanny Piecuch, Kolonia, Leśna, Lubliniecka, Nowa, Piaskowa, Słoneczna, 
Szpakowa, Zachodnia, Zielona, Dworcowa, Ks. Damiana Kominka
Sołectwo PIŁKA

1
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Głosowanie odbywać się będzie w lokalu obwodowej komisji wy‑
borczej w dniu 21 października w godzinach od 7.00 do 21.00.
Zgodnie z Uchwałą Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Ko‑
szęcinie z dnia 3 października 2018r. o przeprowadzeniu gło‑
sowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Koszęcin 
w wyborach na Wójta Gminy Koszęcin jako kandydat na Wójta 
został zarejestrowany tylko Zbigniew Seniów zgłoszony przez 
KWW WÓJTA ZBIGNIEWA SENIÓW. Kandydat zostanie wy‑
brany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie od‑
danych głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej 
niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona Rada 
Gminy Koszęcin.
Informujemy również, że zgodnie z obwieszczeniami Gminnej 
Komisji Wyborczej w Koszęcinie z dnia 1 października 2018 roku 

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Ko‑
szęcin bez głosowania w okręgach wyborczych nr: 2, 5, 7, 8, 9, 10 
i 13. Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała w tych okręgach 
tylko 1 kandydata na radnego w związku z czym nie przeprowadza 
się w nich głosowania w wyborach do Rady Gminy Koszęcin, 
a za wybranych na radnych uznaje się:
1. okręg Nr 2 – Piotr Karmański
2. okręg Nr 5 – Longin Janeczek
3. okręg Nr 7 – Krystian Cuber
4. okręg Nr 8 – Janusz Maruszczyk
5. okręg Nr 9 – Jan Macioszek
6. okręg Nr 10 – Edmund Skibicki
7. okręg Nr 13 – Paweł Przybyła

PRIoRyTeTowe PLany dZIaŁaŃ
dZIeLnIcowycH

 ▶ ReJon 13 aSP.SZT. woJcIecH GaRUS

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbo‑
wym i zakładany cel do osiągnięcia:
Utrudnienia w ruchu pieszych na chodnikach oraz utrudniania 
ruchu pojazdów spowodowane nieprawidłowym parkowaniem 
innych pojazdów na terenie Koszęcinia przy ul. Sobieskiego, ul. 
Św. Trójcy, ul. Sportowej.
Zakładany cel do osiągnięcia:
– eliminowanie przypadków naruszeń przepisów ruchu drogo‑
wego na w/w ulicach,
– właściwa organizacja parkowania pojazdów,
– tworzenie miejsc parkingowych,
– weryfikacja istniejącego oznakowania.

 ▶ ReJon 14 aSP. SZT. daRIUSZ wĘGRZyn

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbo‑
wym i zakładany cel do osiągnięcia:
Sadów ul. Powstańców Śl. (CIĄG DW 906) na wysokości posesji 
110E (Ferma Drobiu) – przy ciągu chodnika oraz ścieżki rowero‑
wej obumarłe drzewo, którego gałęzie spadają na chodnik i ścież‑
kę – zagrożenie dla kierujących, pieszych, rowerzystów
Cieszowa ul. Koszęcińska w rejonie skrzyżowania z ul. Kasztanową 
– brak przejścia dla pieszych –
Zakładany cel do osiągnięcia:

Podjęcie czynności dot. przycięcia uschniętych konarów bądź 
usunięcia drzewa
Utworzenie przejścia dla pieszych

 ▶ ReJon 15 aSP.SZT. GRZeGoRZ namyśLak

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbo‑
wym i zakładany cel do osiągnięcia:
Strzebiń ul. Lubliniecka rejon skrzyżowania z ul. Dębową oraz 
Bukowiec ul. Katowicka w rejonie skrzyżowania z ul. Św. Jacka 
(ciąg DW 906) brak przejścia dla pieszych – zagrożenie ze strony 
kierujących pojazdami wobec pieszych.
Strzebiń ul. 1 Maja rejon Przedszkola Publicznego – ograniczenie 
dopuszczalnej prędkości.
Zakładany cel do osiągnięcia:
– utworzenie przejść dla pieszych,
– przywrócenie urządzenia kontrolno – pomiarowego prędkości,
– weryfikacja istniejącego oznakowania,
– zmiana organizacji ruchu.

„koSZĘcIŃSkI woLonTaRIUSZ RokU”

Wójt Gminy Koszęcin ogłasza Konkurs, którego celem jest 
przyznanie tytułu „Koszęciński Wolontariusz Roku”. Ideą 

Konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działal‑
ności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców 

Gminy Koszęcin, a także promowanie działań wolontaryjnych 
skierowanych do społeczności lokalnych.
Tytuł „Koszęciński Wolontariusz Roku” przyznawany jest osobom 
lub podmiotom, które wykonują nieodpłatnie świadczenia wolon‑

 ▶  
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taryjne, w szczególności oferując pomoc na rzecz innych osób, 
organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku 
publicznego, wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju 
Gminy Koszęcin, zwierząt i ochrony środowiska.
Do tytułu „Koszęciński Wolontariusz Roku” mogą być nomi‑
nowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, inne podmioty oraz osoby 
fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy 
wolontaryjnej.
Kandydatów do tytułu „Koszęciński Wolontariusz Roku” mogą 
zgłaszać:
1) osoby indywidualne,
2) instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy,

3) organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,
4) przedsiębiorstwa i firmy.
Zgłoszenia należy przesyłać lub składać osobiście w siedzibie 
Urzędu Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, 42–286 Ko‑
szęcin, z dopiskiem „Koszęciński Wolontariusz Roku”. Zgłoszenia 
można przesyłać również pocztą elektroniczną na adres: kosze‑
cin@koszecin.pl – z tematem „Koszęciński Wolontariusz Roku”, 
w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada danego roku.
Chcemy poznać i nagrodzić najaktywniejszych wolontariuszy. 
Czekamy na zgłoszenia!
Więcej informacji na stronie www.koszecin.pl.

SZanownI mIeSZkaŃcy!

W związku z tym, że kończę swoją dwunastoletnią pracę jako 
Radny Gminy Koszęcin, składam serdeczne podziękowa‑

nia przede wszystkim Mieszkańcom, którzy przez tyle lat darzyli 
mnie zaufaniem wybierając na swojego przedstawiciela, za wszelką 
życzliwość jakiej wielokrotnie doświadczyłem z Państwa Strony.
Składam serdeczne podziękowania dla Pana Zbigniewa Seniów 
Wójta Gminy Koszęcin oraz wszystkich Radnych, z którymi mia‑
łem przyjemność pracować na rzecz rozwoju Sołectwa Strzebiń 
oraz Gminy Koszęcin. Chciałem również wspomnieć śp. Grze‑

gorza Ziaja, z którym współpracowałem przez niespełna 9 lat.
Wyrazy wdzięczności kieruję również wobec Pani Skarbnik Elż‑
biety Duda oraz Pani Anieli Hypa z Biura Rady za cierpliwość 
i wszelką pomoc. Dziękuję również wszystkim Pracownikom 
Urzędu Gminy.
Obecnym i przyszłym samorządowcom Gminy Koszęcin życzę 
sukcesów oraz powodzenia w realizacji wszelkich zamierzeń.

 ▶ Piotr Peła
 ▶ Radny Gminy

Kultura

GaLa Pn. FIeSTa 
kReaTywnoścI

14 września w Domu Kultury w Koszęcinie odbyła się Gala pn. 
Fiesta Kreatywności zorganizowana przez Stowarzyszenie 

Montownia. Po uroczystym otwarciu przez Katarzynę Ochman‑
‑Sozańską, zebrani wysłuchali prelekcji autorstwa dr Magdaleny 
Pastuszak pt.”Wszystko jest możliwe”. Następnie na scenie wy‑
stąpili Agnieszka Zabrzeska oraz Wojciech Poprawa przy akom‑
paniamencie Janusza Frączka, którzy skradli serca publiczności. 
Po występie zgromadzeni zostali zaproszeni do zobaczenia wy‑
stawy „Każda TWARZ jest piękna” Magdaleny Pastuszak oraz 
„Z innej bajki” Oli Szczygieł. W gali wzięli udział Burmistrz Miasta 
Lubliniec Edward Maniura oraz Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew 
Seniów.

konceRT 
nIePodLeGŁy śLąSk

12 września w Domu Kultury w Strzebiniu odbył się koncert 
z okazji 100‑lecia odzyskania Niepodległości, który cieszył 

się dużą frekwencją. Organizatorem było Stowarzyszenie Lubli‑
niecki.pl oraz Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, natomiast 
patronat honorowy objął Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron. 
W koncercie wystąpili Małgorzata Strąg, Wojciech Poprawa, 
Martin Filipiak, Miłosz Wojtyra, Krystian Stańczykiewicz, Chór 
Lutnia z Koszęcina oraz Chór Canzona z Kochanowic pod batutą 
Stefanii Bieli, przy akompaniamencie Janusza Frączka, natomiast 
całość poprowadził Piotr Hankus. Podczas koncertu publiczność 
z chęcią przyłączyła się do wspólnego śpiewania.

Kultura
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W dniu 3 października na deskach Domu Kultury w Koszę‑
cinie wystawiona została sztuka „Pół na pół”, która zakoń‑

czyła się owacjami na stojąco. W spektaklu w reżyserii Wojciecha 
Malajkata wystąpili Piotr Polk oraz Piotr Szwedes. Aktorzy do‑
skonale wcielili się w swoje role.

W dniach 21–22 lipca w Strzebiniu Stowarzyszenie Rozwoju 
Sołectwa Strzebiń zorganizowało IX edycję Święta Chleba. 

W sobotę odbyła się zabawa taneczna z zespołem TRAVERS, nato‑
miast główne atrakcje zaplanowano na niedzielę. Festyn rozpoczął 
się pokazem Zespołu Rewiowo ‑Tanecznego „GRACJA”. Młode 
i utalentowane dziewczyny skradły serca widowni. Następnie na‑
stąpiło oficjalne otwarcie, podczas którego przywitano zebranych 
gości i pobłogosławiono chleb. Później swoje kulinarne show miał 
Grzegorz Bien – uczestnik programu Masterchef. Po degustacji 
potraw przyrządzonych przez młodego kucharza na scenie pojawił 
się kabaret KAŁAMASZ, czyli ławeczka z RANCZA. W przerwach 
odbył się także pokaz pierwszej pomocy, w którym chętne osoby 
mogły brać czynny udział. Podczas imprezy został rozstrzygnię‑
ty również konkurs na „Tradycyjny Chleb z Domowego Pieca”. 
I miejsce zajęła Renata Hoffmann, II miejsce: Dorota Rogocz, 
a III miejsce Beata Hanulok. Wszystkie Panie są mieszkanka‑
mi Strzebinia. Festyn zakończył się zabawą taneczną w stylu lat 
80‑tych i 90‑tych.

IX edycJa śwIĘTa 
cHLeba

 „dRamaT PRZebRany 
Za komedIĘ”

FeSTyn 
w RUSInowIcacH

W dniach 21–22.07.2018r. w Rusinowicach odbył się festyn 
z okazji Święta Rusinowic. W tym roku pogoda sprzyjała 

zabawom w plenerze. Sobotnią część imprezy zapoczątkował Tur‑
niej Skata o Puchar Wójta Gminy. I miejsce zajął Rudolf Schindler, 
II miejsce: Jerzy Stachowski, natomiast III miejsce: Roman Skuba‑
ła. Po południu dla zebranych wystąpiły uzdolnione Przedszko‑
laki z Rusinowic, później na scenie pojawił się iluzjonista Paweł 
Szreter a następnie swój występ miał Tedi – Człowiek Orkiestra. 
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem „Sami Swoi”. 
W niedzielę wydarzenie rozpoczął występ Młodzieżowej Kame‑
ralnej Orkiestry Dętej z Kochanowic, po którym odbył się koncert 
zespołu „Leszek i Monika Filec”.

FeSTyn w wIeRZbIU

W dniach 28–29.07.2018r. Sołectwo Wierzbie zorganizowało 
festyn ku czci św. Anny. W sobotę odbyła się zabawa tanecz‑

na z Dj ‑em. Natomiast w niedzielę festyn rozpoczął się od meczu 
piłki nożnej, w którym rywalizowali kawalerowie kontra żonaci. 
Po zaciętej walce, mecz zakończył się remisem 5:5. Uczestników 
imprezy wspaniale zabawiali Brygida i Robert Łukowscy, którzy 
byli gwiazdą niedzielnego popołudnia. Na festynie obecni byli 
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz ks. Proboszcz Artur 
Pytel. Jedynym minusem festynu była pogoda, która płatała figle 
ale pomimo tego zabawa była udana.
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30 RocZnIca 
kLUbU „Radość”

Koszęciński Klub Radość w dniu 4 sierpnia świętował 30‑lecie 
swojej działalności. W intencji założycieli oraz członków Klu‑

bu odprawiona została Msza Święta w Kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Koszęcinie. Następnie w remizie OSP odby‑
ła się część oficjalna na której było wiele wspomnień, wzruszeń 
i podziękowań. Na uroczystości obecni byli m. in. Wójt Gminy 
Koszęcin Zbigniew Seniów oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Michał Anioł. Na Jubileuszu nie mogło również zabraknąć jednego 
z założycieli Klubu – ks. Prałata Tadeusza Fryca oraz zaprzyjaź‑
nionych klubowiczów z naszego województwa.

mIĘdZynaRodowy konkURSU TRadycyJneGo 
PowożenIa o TRoFeUm „śLąSka”

W dniach 04–05.08.2018r. po raz czwarty Gmina Koszęcin by‑
ła współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu Tra‑

dycyjnego Powożenia o Trofeum „Śląska”. W tym roku gościliśmy 
powozy z Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji oraz Polski. 
Konkurs rozpoczął się prezentacją zaprzęgów w pałacowym parku. 
W sobotnie popołudnie licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli 
zobaczyć w pełnej klasie wszystkie powozy przybyłe do Koszęcina. 
Gościem specjalnym wydarzenia była wybitna aktorka Pani Emilia 
Krakowska, która spotkała się z mieszkańcami w koszęcińskim 
Domu Kultury. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
Na zakończenie można było otrzymać autograf oraz zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie. Wieczorem odbył się także koncert galowy 
Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk – „Śląsk” dla Niepodległej. Niedzie‑
la była kolejnym dniem konkursu, w której zawodnicy zmagali 
się w trudnych konkurencjach: trasa terenowa, próba zręczności 
kegle. Trofeum Śląska zdobył Paweł Andrzejewski. Po rozdaniu 
nagród, na zakończenie zaprezentował się kadryl na wszystkie 
zaprzęgi. Dodatkowymi atrakcjami były: pokaz zabytkowej sikaw‑
ki parowej z 1908r. przywiezionej specjalnie do Koszęcina przez 
strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz pokaz 
ptaków drapieżnych.

wycIecZka w bIeSZcZady

W dniach 08–13.08.2018r. grupa 16 dzieci brała udział w let‑
nim wypoczynku organizowanym przez Caritas Parafii 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie. Podobnie – jak 
w ubiegłych latach – zwiedzaliśmy kolejny zakątek naszego kraju 

tym razem były to Bieszczady. Zobaczyliśmy tam między innymi – 
Muzeum Naftownictwa i Gazownictwa w Bóbrce, Muzeum Przy‑
rodnicze w Ustrzykach Dolnych. Podróżowaliśmy Bieszczadzką 
Kolejką Wąskotorową, a po Solinie płynęliśmy statkiem. Wielką 
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radość sprawiło nam wejście na Tarnicę – dla niektórych było 
to pierwsze spotkanie z tak wysoką górą. W drodze powrotnej 
do domu podziwialiśmy jeszcze Zamek w Łańcucie wraz z Po‑
wozownią. Wróciliśmy do Koszęcina chyba trochę zmęczeni fi‑
zycznie, ale wypoczęci i bogatsi duchowo. Chcemy w tym miejscu 
serdecznie podziękować tym, od których otrzymaliśmy wsparcie 
finansowe na ten wyjazd – Bankowi Spółdzielczemu w Koszęci‑
nie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz darczyńcom indywidualnym. Myślimy, że w sercach dzieci 
zostanie wiele dobrych i radosnych wspomnień z tego wyjazdu. 
Opiekunki Gabriela Helisz oraz Magdalena Pilarska – prezes pa‑
rafialnej Caritas.

 SUkceS 
nadLeśnIcTwa 

koSZĘcIn

Budynek Nadleśnictwa w Koszęcinie otrzymał wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2017” 

w kategorii „Obiekty zabytkowe”, a w „Plebiscycie Modernizacja 
Roku 2017”, w tej samej kategorii, w którym głosowali internauci 
zdobył I miejsce. Uroczysta Gala ogłoszenia wyników oraz wrę‑
czenia nagród finalistom odbyła się 24 sierpnia w Sali Wielkiej 
Zamku Królewskiego w Warszawie.

PożeGnanIe 
kS. kRZySZToFa 

kaRkoSZkI

W dniu 26 sierpnia 2018r. w Kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Koszęcinie została odprawiona Msza Św. 

dziękczynna za posługę Ks. Krzysztofa Karkoszki. Podziękowania 
za 8 lat spędzonych w naszej parafii oraz życzenia na kolejne lata 
posługi kapłańskiej na ręce księdza złożyli: wdzięczni parafianie, 
ministranci, Chór Lutnia, Rodzina Różańcowa, Rada Parafialna 
oraz Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.

X PoLowa 
ZaPRZĘGowa 

PRóba dZIeLnoścI 
kLacZy 

śLąSkIcH oRaZ 
PRemIowanIe 
ŹRebIąT Pod 

maTkamI
w SadowIe

W dniu 2 września 2018r. w Sadowie odbyła się X Polowa 
Zaprzęgowa Próba Dzielności Klaczy Śląskich oraz Premio‑

wanie Źrebiąt pod Matkami w Sadowie. Organizatorami imprezy 
byli Śląsko ‑Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach, Sto‑
warzyszenie Hipika oraz Gmina Koszęcin. W wydarzeniu wzięło 
udział 24 źrebaków pod matkami rasy śląskiej oraz 9 klaczy rasy 
śląskiej w próbie polowej. Czempionem została klacz Dekada, 
której właścicielem jest Drewniak Wojciech z miejscowości Kor‑
winów.
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104 URodZIny P. bRonISŁawy 

Najstarsza mieszkanka 
Gminy Koszęcin 3 wrze‑

śnia świętowała swoje 104 uro‑
dziny. Panią Bronisławę Gansi‑
niec z kwiatami oraz słodkim 
upominkiem odwiedzili Wójt 
Gminy Koszęcin Zbigniew Se‑
niów, Przewodniczący Rady 
Gminy Michał Anioł, Sołtys 
Sadowa Paweł Przybyła oraz 
Zastępca Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Sylwia Kar‑
mańska.
Pani Bronisławie życzymy du‑
żo zdrowia, pogody ducha oraz 
kolejnych spokojnych lat życia.

kS. aRTUR PyTeL 
oFIcJaLnIe 

wPRowadZony 
na URZąd PRoboSZcZa

Dziś w Kościele pw. Św. Józefa w Sadowie ksiądz Artur Pytel 
oficjalnie został wprowadzony na urząd Proboszcza. Podczas 

nabożeństwa odczytany został przez księdza Dziekana Kazimie‑
rza Bartosika dekret Biskupa Ordynariusza Diecezji Gliwickiej. 
Homilię wygłosił ksiądz proboszcz Zygfryd Pluta z Parafii pw. 
Św. Mikołaja w Świbiu z rodzinnej miejscowości księdza Artura. 
Księdza uroczyście powitali: Rodzice, licznie zgromadzeni księża, 
Rada Parafialna, Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł oraz 
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.

V STRZebIŃSkI 
okTobeRFeST

29 września w Strzebiniu odbył się Jubileuszowy V Strzebiński 
Oktober, który jak co roku cieszył się dużym zainteresowa‑

niem. Imprezę rozpoczął przemarsz Orkiestry Dętej ze Strzebinia 
oraz wniesienie na beczce sołtysa – Jana Macioszka. Organizatorzy 
zapewnili wiele atrakcji dla uczestników. Na scenie wystąpiły takie 
zespoły jak: Kwaśnica Bawarian Show, Jacek i Jolanta Kierok, Klau‑
dia i Kasia Chwołka oraz Muzykanty. Zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych.
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FeSTyn RodZInny w koSZĘcInIe

Rada Rodziców wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej 
w Koszęcinie zorganizowali 23 września festyn rodzinny. 

Podczas wydarzenia uczniowie zaprezentowali swoje talenty 
wokalne oraz taneczne. Rozegrane zostały również konkurencje 
sportowe, w których liczyła się przede wszystkim dobra zaba‑
wa. Organizatorzy zapewnili dla wszystkich wiele atrakcji i nie‑
spodzianek oraz smaczne jedzenie. Kółko Modelarskie „Broń 

i Barwa”, które w tym roku obchodzi 15‑lecie swojej działalności, 
zaprosiło wszystkich na wystawę gdzie można było podziwiać 
m.in. ich prace oraz zdobyte puchary i medale. Z okazji 100‑lecia 
odzyskania Niepodległości można było również zobaczyć wystawę 
„Drogi do Niepodległości” z pamiątkami mieszkańców. Atrakcje 
zapewnili także harcerze z Koszęcina.

PośwIĘcenIe PLacU Zabaw PRZy 
domU kULTURy w koSZĘcInIe

28 września na placu zabaw o godz. 15.00 przy Domu Kultury 
w Koszęcinie odmówiona została Koronka w ramach akcji 

„Koronka na ulicach miast świata”, którą poprowadził ks. dziekan 
Sławomir Madajewski. Przy tej okazji został pobłogosławiony plac 
zabaw, którego projekt zwyciężył w ramach głosowania budżetu 
obywatelskiego.
Przed poświęceniem zebrani usłyszeli piękny wierszyk w wyko‑
naniu Adama Kwapisa, którego autorem jest jego mama Grażyna 
Kwapis. A oto jego treść:

„Chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć coś nadzwyczajnego,
że spełniają się marzenia, a i sny do tego.
Piękną bajkę dziś przekażę, w której bohaterzy
zadbali o dzieci z gminy, tak jak się należy.

W bajce tej, Zbyszko – Wójt,
budżet nam ogłosił.
Moc pomysłów tym rozpalił
-o projekty prosił.

Wziąłem się do rysowania i już po minutce,
wszystko sam zaplanowałem – ja na pięknej łódce!
Ja na pięknej łódce będę Kapitanem,
a Wójt Zbyszko może zostać… hmm
dzielnym mym bosmanem.

Potem wszyscy głosowali!
za co im DZIĘKUJĘ!
Bo to było najważniejsze,
z tego co pojmuję.

Kończę szybko tę historię,
bo chcę już się bawić!
Lecz najpierw potrzeba, to miejsce pobłogosławić.
Aby wszystkie dzieciaki
bezpiecznie tu szalały!
Rączek, nóżek i głowy nie poturbowały.”
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dZIeŃ SenIoRa

26 września członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwali‑
dów z Sadowa obchodzili Dzień Seniora. Emeryci spotkali 

się tradycyjnie w restauracji Sadowianka, gdzie świętowali wspól‑
nie z zaproszonymi gośćmi: Wójtem Gminy Koszęcin Zbigniewem 
Seniów, Przewodniczącym Rady Gminy Michałem Aniołem oraz 
radnym i sołtysem Sadowa Pawłem Przybyłą.

RoZPocZĘcIe RokU akademIckIeGo

2 października 2018r. rozpoczęliśmy kolejny rok działalności 
UTW przy DK w Koszęcinie.

W uroczystości brali udział seniorzy z Austrii, Łotwy, Francji, 
przebywający u nas w ramach projektu SINDI, którego kierow‑
nikiem i koordynatorem była P. Ewa Grzesiak z Piotrkowa Try‑
bunalskiego.
Po odśpiewaniu uroczystego Gaudeamus przewodnicząca Rady 
Słuchaczy Gabriela Helisz przedstawiła program działania na cały 
semestr zimowy.
Część artystyczną działalności uświetniły dzieci kółka muzyczne‑
go przy DK pod kierunkiem P. Iwony Lachowskiej ‑Ujmy.
Po części inauguracyjnej i artystycznej spotkaliśmy się przy ka‑
wie i cieście. Goście podzielili się doświadczeniami swojej pracy 
z seniorami. W roli tłumaczy świetnie spisali się E. Brodowy, 
I. Łukiewska, M. Myrcik i Z. Pilarski. Nasi goście zwiedzili wy‑
stawę prac artystycznych autorstwa naszych seniorów i byli pełni 
podziwu dla ich umiejętności. Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej i serdecznej atmosferze.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych zajęciach, 
które zapewnią Wam miłe towarzystwo i pozwolą nabyć nowe 
umiejętności, odkryć nowe pasje.
Za Radę Słuchaczy

 ▶ Alina Cybulska

dZIeŃ SenIoRa 
w koSZĘcInIe I STRZebInIU

11 października w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się kon‑
cert Krzysztofa Respondka z okazji Dnia Seniora. Artysta 

dla licznie zgromadzonej publiczności zaśpiewał znane piosenki, 
które przeplatał z humorystycznymi opowieściami i dowcipami. 
Następnie udał się do Domu Kultury w Strzebiniu, gdzie wystąpił 
dla członków strzebińskiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwa‑
lidów. Zarówno w Koszęcinie jak i w Strzebiniu bardzo szybko 
zachęcił publiczność do wspólnej zabawy.
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Z życIa koŁa PZeRiI w koSZĘcInIe

 ▶ LIPIec – wRZeSIeŃ

Lato w życiu Koła obfitowało w wiele wydarzeń, pomimo że 
w lipcu ze względu na brak wystarczającej liczby chętnych nie 
doszła do skutku wycieczka do dawnego opactwa cysterskie‑
go w Rudach Raciborskich i Raciborza. Jednak następne letnie 
miesiące cechowała wysoka aktywność członków naszego Koła.
Od 19 sierpnia do 2 września 66‑osobowa grupa emerytów 
naszego Koła wypoczywała w Ośrodku Bałtyk w Dźwirzynie. 
Lokalizacja Ośrodka na wydmach graniczących z piękną plażą 
i morzem zapewniała wypoczywającym wszelkie korzyści pły‑
nące z morskiego klimatu. Emeryci byli obficie żywieni w sto‑
łówce ośrodka trzy razy dziennie jedzeniem domowym wysokiej 
jakości. Bawili się także na dwóch ogniskach i uroczystej kola‑
cji w rytm muzyki tanecznej. Urozmaiceniem pobytu była wy‑
cieczka do Kołobrzegu, w trakcie której chętni odbyli krótki rejs 
morski statkiem noszącym imię „ Pirat” oraz zwiedzali latarnię 
morską i spacerowali promenadą nadmorską. Było też mnó‑
stwo okazji dla wykazania własnej aktywności wypoczywających 
np. spacerów wzdłuż brzegu morza i plaży, wycieczek pieszych 
do lokalnych atrakcji tj. portu, wydm z tarasem widokowym, 
stanicy wodnej nad jeziorem Resko, pobliskiego Mrzeżyna czy 
też Trzebiatowa. Inną atrakcją były zakupy pamiątek i gadżetów 
w przeróżnych a licznych sklepach, szczególnie zaś w markecie 
chińskim w trakcie sezonowej wyprzedaży towarów. Zwłaszcza 
w pierwszym tygodniu dopisała również pogoda, można było 
się opalać i kąpać w morzu do woli. W drugim tygodniu była 
też okazja doświadczyć innych aspektów morza: silnych wia‑
trów, szumu wysokich fal, ale i chwil bezwietrznych. Pojawił się 
pomysł, aby przyszłoroczny wypoczynek w Dźwirzynie uatrak‑
cyjnić dla chętnych emerytów rejsem katamaranem z Kołobrze‑
gu na Bornholm, duńską wyspę położoną w odległości około 
100 km. od wybrzeża.
W dniu 5 września emeryci z całej gminy z inicjatywy i pod 
przewodnictwem Wójta Gminy Koszęcin udali się autokarem 
do Warszawy, gdzie zwiedzali Kancelarie Premiera, salę posie‑
dzeń sejmu oraz Królewskie Łazienki. W Kancelarii Premiera 
oraz po siedzibie Sejmu byli oprowadzani przez bardzo kompe‑
tentne ich pracownice, które przybliżyły im historie tych obiek‑
tów znanych głownie z mediów oraz ich aktualne funkcjono‑
wanie. Pewną uciążliwością były jedynie drobiazgowe kontrole 
osobiste prowadzone przez służby chroniące te obiekty. Po do‑
brym domowym obiedzie w stołówce sejmowej emeryci udali 
się do Królewskich Łazienek na zasłużony krótki wypoczynek 
i regenerację sił przed drogą powrotną. Dziękujemy Panu Wój‑
towi za pomysł, realizację i opiekę w trakcie całego wyjazdu.
W dniach od 16 do 25 września 57 osobowa grupa emerytów 
z Koszęcina przebywała na wczasach w Chorwacji. Zakwate‑
rowani zostali w hotelu w miejscowości Dramalj – Crikvenicy. 

Każdego dnia zwiedzali kolejną atrakcyjną miejscowość podzi‑
wiając jej piękno i zabytki. Pierwszego dnia zwiedzili pobliską 
małą rybacką miejscowość Selce, gdzie mieli okazję plażować 
i kąpać się w lazurowej, czystej i ciepłej wodzie Adriatyku. Na‑
stępnego dnia popłynęli statkiem na wyspę Krk, gdzie zwiedzili 
położone na 50 metrowym skalistym klifie miasteczko Vrbnik. 
Kolejny dzień zakończyła regionalna kolacja z degustacją ryb 
oraz tańcami przy muzyce chorwackiej. Następnego dnia nasi 
emeryci zwiedzali kurort Opatija i Rijekę. Mieli okazję nacieszyć 
się pięknym widokiem ze wzgórza Trsat na Rijękę i ruchliwy 
port. Atrakcją wzgórza Trsat jest także twierdza z XIII w. oraz 
klasztor franciszkanów i sanktuarium Matki Boskiej Trsatskiej. 
Kolejny dzień upłynął na zwiedzaniu położonych na półwyspie 
Istra miast Pula i Rovinj. W Puli zachwycili się amfiteatrem z cza‑
sów rzymskich i łukiem triumfalnym z 27 roku p.n.e., a w Rovinj 
starożytną starówką otoczoną przez morze z murami i bramami 
miejskimi z VII w. W kolejnym dniu emeryci zwiedzali stolicę 
wyspy Krk, noszącą również nazwę Krk. Dotarli do niej liczą‑
cym 1430 m mostem. Podziwiali starówkę, otoczoną liczącymi 
2000 lat murami obronnymi, spacerowali po placu Kamplin, 
podziwiali twierdzę Kasztel Frankopański i bazylikę NMP oraz 
Vela Placa ze studnią z XVI w. i świątynią Wenus z I w. p.n.e. 
Następnego dnia, już w drodze powrotnej do Koszęcina, emeryci 
odwiedzili jeszcze stolicę Chorwacji Zagrzeb, gdzie zwiedzili 
katedrę Wniebowzięcia NMP, bramę wjazdową z obrazem mat‑
ki Bożej, która od 1731 roku jest patronką Zagrzebia, plac św. 
Marka z Backim Dworkiem z XVIII w., w którym mieszczą się 
najważniejsze władze Chorwacji. W sumie były to naprawdę 
niezapomniane dni.
27 września 43 osobowa grupa emerytów w ramach pożegnania 
lata udała się autokarem na tzw. Oktoberfest do Proboszczowic. 
Tam na terenie gospodarstwa agroturystycznego Ranczo, poło‑
żonego w szczerym polu, pod wielkim namiotem, przez sześć 
godzin bawili się w stylu bawarskim. Uczestnikom zabawy po‑
dobał się swobodny dostęp do każdej ilości piwa, obfite jedzenie 
(szczególnie golonko na kapuście, kawa, kołocz, chleb, smalec) 
a także przygrywający raźnie do tańca zespół Duo Cafè. Specjal‑
ną atrakcją imprezy był swobodnie poruszający się po obejściu 
bardzo fotogeniczny osioł (a także kucyk i paw). Nic dziwnego, 
że powrót do Koszęcina odbywał się pośród wesołego, chóralne‑
go śpiewu tradycyjnych przebojów: Karolinki, co poszła do Go‑
golina i dzieweczki, co szła do laseczka. Wydaje się, że impreza 
ma szanse na stałe wejść do kalendarza działań naszego Koła.
Na koniec pragnę dodać, że równie bogato w imprezy towarzy‑
skie zapowiada się jesień.

 ▶ Urszula Huć
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SUkceS SZkoLneGo koŁa woLonTaRIaTU 
SP. Im. Jana PawŁa II w koSZĘcInIe

Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w projekt “Podaj 
dobro dalej”, czyli ogólnopolski konkurs organizowany przez 

Fundację im. Heleny Kmieć oraz Szkołę Podstawową nr 4 z Za‑
mbrowa. Akcję „Podaj dobro dalej” objęły swoim patronatem takie 
osobistości jak: Minister ds. pomocy humanitarnej i uchodźców 
p. Beata Kempa, Małopolski Kurator Oświaty p. Barbara Nowak, 
Podlaski Kurator Oświaty p. Beata Pietruszka, Burmistrz Miasta 
Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski, Radio Nadzieja, portal Wsieci.
pl, Wolontariat Misyjny Salwator, Towarzystwo Boskiego Zbawi‑
ciela Salwatorianie, a także zespół Sound’n’Grace i Grzegorz Lato 
udostępniając swoją piosenkę pt. „100”.
Reprezentacja pięciu osób – Weronika Chrzęstek, Paulina Flakus, 
Alicja Adamczyk, Emilia Łukiewska oraz Natalia Karasiewicz zor‑
ganizowały i przeprowadziły na terenie szkoły dwa przedsięwzię‑
cia, w które zaangażowała się cała społeczność szkolna. Dziewczy‑
ny pod okiem opiekunki Koła, Karoliny Goniwiechy, wymyśliły 
logo akcji, hasło, zaprojektowały plakaty oraz przeprowadziły 
zbiórkę gier planszowych, puzzli i przyborów plastycznych dla 
dzieci przebywających w Ośrodku edukacyjno ‑rehabilitacyjnym 
w Rusinowicach. Dziewczyny czuwały nad zbiórką, a następnie 
brały czynny udział w drugim przedsięwzięciu. Był nim występ 
naszych uczniów dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Ru‑
sinowicach, którym zaprezentowano przedstawienie zatytułowane 
“Szkolne perypetie”. Spektakl słowno ‑muzyczny miał wspaniałą 
oprawę muzyczną dzięki pani Iwonie Lachowskiej ‑Ujmie, która 
świetnie przygotowała chór oraz solistów, a także dzięki pani Iza‑
beli Kamińskiej, która czuwała nad scenariuszem i recytatorami. 
W trakcie naszych przedsięwzięć towarzyszyli nam uczniowie 
z klas trzecich gimnazjum, którzy wszystko nagrywali, a następnie 
zmontowali film, który był naszą pracą konkursową. Otrzyma‑
liśmy informację, że jest ona w pierwszej dziesiątce najlepszych 
prac z całej Polski. W treści wiadomości było także zaproszenie 
na Galę laureatów, która miała odbyć się 14 czerwca w Zambrowie.
Dzięki uzyskaniu dofinansowania od Wójta Gminy Koszęcin, 
Dyrekcji, Rady Rodziców szkoły oraz anonimowych sponsorów 
wyruszyliśmy w drogę do Zambrowa. Z niecierpliwością oczeki‑

waliśmy godziny 14.00, wtedy zaczęła się Gala. Po przywitaniu 
wszystkich gości i przypomnieniu sylwetki Heleny Kmieć, ogło‑
szono zwycięzców pierwszej edycji konkursu ogólnopolskiego 
“Podaj dobro dalej”. Nagrody zostały wręczone przez Sekretarza 
Departamentu Ministra ds. pomocy humanitarnej i uchodźców 
p. Cezariusza Dobrowolskiego, dyrektora Wolontariatu Misyjnego 
Salwator ks. Mirosława Stanek oraz Burmistrza Miasta Zambrów 
p. Kazimierza Dąbrowskiego. Nasz projekt został doceniony przez 
jury, które podkreśliło, że poruszył ich nasz film. Zajęliśmy drugie 
miejsce!!!! Oprócz nagród rzeczowych otrzymaliśmy zaproszenie 
do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby omówić z Beatą Kempą 
nasz projekt.
Na miejscu organizatorzy zapewnili nam obiad i nocleg ze śniada‑
niem. Po Gali odbyło się tzw “after party”, gdzie uczniowie udali 
się na seans filmowy, a opiekunowie dzielili się wrażeniami z pracy 
przy projekcie. Po zakończonym seansie, wszystkie obecne grupy 
projektowe spotkały się nad malowniczym zalewem w Zambrowie, 
gdzie uczestniczyliśmy w zabawach integracyjnych.
Następnego dnia, po śniadaniu, udaliśmy się do pobliskiego Cie‑
chanowca, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Rolnictwa. Jakież było 
nasze zaskoczenie, gdy okazało się, że nasz przewodnik zna Ko‑
szęcin i był w nim w ubiegłym roku. Muzeum jest położone w ma‑
lowniczym parku, w którym znajduje się skansen, gdzie mogliśmy 
zobaczyć wiele ciekawych eksponatów – począwszy od starych 
maszyn rolniczych, oryginalnych chat, poprzez kościół, młyn czy 
jedną z największych wystaw pisanek. Zmęczeni, ale szczęśliwi 
wróciliśmy do naszych domów, aby każdego dnia podawać dobro 
dalej i pokazywać, że misja Heleny trwa.
Z  tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować każde‑
mu, kto bezpośrednio lub pośrednio zaangażował się w projekt, 
a szczególne podziękowania kierujemy do Ośrodka Edukacyjno‑
‑Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. 
Św. Rafała Archanioła w Rusinowicach, gdzie mogliśmy to dobro 
podać dalej.

 ▶ Karolina Goniwiecha
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SkanSen U mIcHaŁa

Podczas Dnia Regionu w dniu 18 czerwca 2018 roku klasy I ‑III 
SP. im Jana Pawła II w Koszęcinie odwiedziły „SKANSEN 

U MICHAŁA”. Wcześniej 30 maja ekspozycję zobaczyły klasy VII.
Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem ilości zgromadzonych 
eksponatów i tematycznych wystaw w skansenie. Fascynująca 
oprócz wystawy „ W starej szkole”, była ekspozycja „Dawne zawo‑
dy”: od kołodzieja, kowala, rymarza, kaletnika, krawca, piekarza, 
wikliniarza, rolnika, stolarza i po wielu innych. Niesamowicie 
zaciekawiła, zwłaszcza chłopców kolekcja zgromadzonych mo‑
torów z dawnych lat.
Na podwórku można zobaczyć stuletnie rowery i maszyny rolni‑
cze, wielkie żarna ze starych młynów, bryczki, sanie i wiele innych 
eksponatów. Piękną kolekcję stanowią „ święte” obrazki, które 
obowiązkowo wisiały w domach naszych pradziadków. Godna 

RoZPocZĘcIe RokU SZkoLneGo 
3 września dzieci z naszej Gminy rozpoczęły nowy rok szkolny 2018/2019. W tym roku 

Wójt odwiedził dwie szkoły: w Koszęcinie oraz w Strzebiniu. 
Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy cierpliwości oraz satys‑
fakcji z pracy, natomiast uczniom życzymy sukcesów i wytrwałości w nauce. 

 PRoJekT edUkacyJny ‑ Godność, 
woLność, nIePodLeGŁość

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość”. Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w 
ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017‑2021

Projekt edukacyjny: „Godność, wolność, niepodległość”
Szkoła Podstawowa im 74 GPP w Sadowie wzięła udział w kon‑

kursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w projekcie „Godność, wolność, niepodległość” w ramach rządo‑
wego Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021
Nasz projekt uzyskał dofinansowanie z MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała listę wnio‑
skodawców, którym zostało przyznane dofinansowanie na orga‑
nizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości.
Do konkursu zgłoszono w sumie blisko 2 500 wniosków. Spośród 
nich, na podstawie rekomendacji wojewodów, zespół powołany 
przez minister Annę Zalewską dokonał ostatecznej oceny nadesła‑
nych projektów. Dofinansowanie zostało przyznane 257 szkołom, 
w tym naszej.
Odbędą się następujące działania w ramach projektu:

– wycieczka „Śladami Józefa Piłsudskiego i sukcesów odradzają‑
cego się państwa”. Wycieczka 2‑dniowa do Krakowa i Zakopanego
– wystawa pamiątek 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w szkole
– gra terenowa: Dla Niepodległej, na terenie boiska szkolnego oraz 
części Sadowa
Celem projektu jest kształtowanie postaw opartych na wspólnych 
dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić 
m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także 
wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie po‑
staw patriotycznych. Wszystkie te wartości znajdują odzwiercie‑
dlenie w działalności edukacyjnej i wychowawczej naszej szkoły.
Dlatego jako społeczność szkolna jesteśmy dumni z wyróżnienia 
i otrzymania wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji Na‑
rodowej.

 ▶ Aurelia Radłowska

uwagi była także 
izba mieszkalna 
śląskiego górnika 
i dawna kuchnia.
Państwo Gryc 
przyjęli nas ser‑
decznie, przy‑
gotowali słodki 
posiłek, tak, że 
czuliśmy się tam 
wspaniale!
Wielkie podzięko‑
wanie i  szacunek 
dla pana Michała, który zbiera eksponaty już od 21 lat!!!

 ▶ Mirosława Schiewe
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PRoJekT edUkacyJny ‑ wycIecZka

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość”. Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w 
ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017‑2021

Wycieczka do Krakowa i Zakopanego „Śladami Józefa Piłsudskie‑
go i sukcesów odradzającego się państwa polskiego”.
Nasze działania rozpoczęły się we wrześniu, kiedy udaliśmy się 
na 2‑dniową wycieczkę do Krakowa i Zakopanego. Pierwszy dzień 
spędziliśmy w Krakowie zwiedzając Dom im. Józefa Piłsudskiego 
i Muzeum Czynu Niepodległościowego. Szkoda, że to muzeum 
jest tak mało znane, a przecież jest jedynym w Polsce Muzeum 
poświęconym idei niepodległościowej i państwowej Józefa Piłsud‑
skiego. W tym muzeum zobaczyliśmy pamiątki dotyczące Czynu 
Niepodległościowego, sztandary, m.in. oryginal‑
ny sztandar Romualda Traugutta – dyktatora 
powstania listopadowego z 1863r. Zwiedziliśmy 
także Kopiec Niepodległości. W drugim dniu 
udaliśmy się do stolicy polskich Tatr. Mało kto 
wie, że Józef Piłsudski był przewodnikiem dla 
swoich znajomych podczas wycieczek w Tatrach, 
poprowadził nawet wycieczkę do Morskiego Oka 
przez Halę Gąsienicową, Czarny i Zmarzły Staw, 
Zawrat, Dolinę Pięciu Stawów. Piłsudski także 
i później, bywał pod Tatrami. W 1913 r. prowa‑
dził ćwiczenia Strzelca w Zakopanem. Po śmierci 
Marszałka pojawił się pomysł, by nadać Giewon‑
towi jego oblicze. Śladem tych planów jest pocz‑
tówka z 1936 r., przedstawiająca tak rzeźbiarsko 
wystylizowaną przez Zygmunta Sowę Sowińskiego 
górę. „Na szczycie Giewontu w kamień zaklęty 
spoczywa wskrzesiciel Państwa Polskiego wielki 

marszałek Józef Piłsudski” – głosił napis na pocztówce. To właśnie 
w wolnej już Polsce zaprojektowano skocznię – Wielką Krokiew, 
którą również zwiedziliśmy. Wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę, 
skąd obserwowaliśmy nasze przepiękne Tatry. Nasz przewodnik 
oprowadził nas także po Zakopanem – byśmy mogli podziwiać 
m.in. Willę Witkiewicza i inne tradycyjne domy góralskie. Polskie 
Tatry przywitały nas przepiękną pogodą co sprawiło, że wycieczka 
była niezwykle udana.

 ▶ Małgorzata Wachowska

oFIcJaLne oTwaRcIe PRZedSZkoLa 
InTeGRacyJneGo ekoLUdek w RUSInowIcacH

25 września w Rusinowicach odbyło się oficjalne otwarcie 
Przedszkola Integracyjnego EKOLUDEK, w którym udział 

wzięli ks. Proboszcz Franciszek Koenig oraz Wójt Gminy Zbi‑
gniew Seniów wraz z radnymi. Dzieci na powitanie zaśpiewały 
piosenkę, po czym ksiądz poświęcił budynek. Następnie Dyrektor 
Przedszkola Katarzyna Wojtal dokonała uroczystego pasowania 
na przedszkolaka, a Wójt wręczył dzieciakom cukierki, które wy‑
wołały uśmiech na ich twarzy. W podziękowaniu przedszkolaki 
wręczyły gościom własnoręcznie wykonane laurki.
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65 LaT dZIaŁaLnoścI Sko
w SZkoLe PodSTawoweJ Im 74 GPP w SadowIe

W tym roku szkolnym obchodzimy niezwykły Jubileusz. 
Szkolna Kasa Oszczędności w naszej szkole działa już 

od 65 lat.
Uczestniczymy w programie edukacji ekonomicznej realizowa‑
nym przez PKO Bank Polski.
Bank dostosował SKO do wymogów XXI wieku.
Dzieci od wczesnych lat mogą uczyć się praktycznego korzystania 
z różnych usług bankowych. Nowoczesne produkty finansowe 
umożliwiają najmłodszym samodzielne gospodarowanie własny‑
mi środkami, własnym kieszonkowym.
Do SKO mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie. Każdy uczeń 
otrzymuje książeczkę, dzięki której może dokonywać wpłat i wy‑
płat u opiekuna SKO. Ponadto posiada dostęp do swojego konta 
przez Internet, dzięki czemu uczy się nim zarządzać. Serwis in‑
ternetowy umożliwia m. in. zakładanie wirtualnych skarbonek, 
czy też zdobywanie odznak.
Uczniowie za zgodą i poświadczeniem pisemnym rodziców, mogą 
założyć sobie pierwsze, własne oszczędnościowe konto w Banku 
PKO BP. W każdym roku szkolnym grono uczniów oszczędzają‑
cych w SKO powiększa się.
Obecnie w naszej szkole do SKO należy 63 uczniów. Nad prawi‑
dłowością prowadzonych kont uczniowskich czuwa wieloletni 
opiekun SKO.
W ciągu roku szkolnego, dla uczniów organizowane są konkursy 

pogłębiające wiedzę o współczesnej ekonomii i bankowości.
Organizowane też są konkursy plastyczne i quizy. Rok szkolny 
każdorazowo wieńczy konkurs o tytuł „Mistrza oszczędzania”. 
Starannie przygotowujemy się i bierzemy udział w Regionalnym 
Konkursie „Bank, Matematyka i TY”.W minionym roku szkolnym 
nasi uczniowie zdobyli I miejsce pokonując 10 innych drużyn.
Jednym z prowadzonych przez Bank działań edukacyjnych jest 
konkurs „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO” mający na celu 
angażowanie uczniów w akcje rozszerzające ich wiedzę i umiejęt‑
ności oszczędzania. W ramach tego konkursu wystarczy wykazać 
się aktywnością, pomysłowością i przedsiębiorczością. Konkurs 
ten to możliwość dla szkoły zdobycia atrakcyjnych nagród finan‑
sowych.
Nasza szkoła każdego roku przystępuje do tego konkursu i zdo‑
bywa nagrody. W tym roku otrzymaliśmy także Nagrodę III Stop‑
nia w wysokości 1000 zł. Warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest prezentacja multimedialna z całorocznej pracy w ramach tej 
działalności.
SKO to atrakcyjna forma oszczędzania. Dzieci powinny uczyć 
się, że pieniądze z powietrza się nie biorą i należy mieć do nich 
szacunek.
Warto więc już wdrażać do aktywnego oszczędzania uczniów od 
najmłodszych lat.

 ▶ Opiekun SKO Irena Piątek

dożynkI 
w wIeRZbIU

25 sierpnia 2018r. Wierzbie jako pierwsza miejscowość w 
naszej Gminie obchodziła święto plonów zorganizowa‑

ne przez Radę Sołecką. Wydarzenie to rozpoczęło się Mszą Św. 
w intencji rolników w Kaplicy Św. Anny, którą odprawił ksiądz 
Proboszcz Artur Pytel. Później korowodem mieszkańcy i goście 
udali się na poczęstunek i dalszą część świętowania, gdzie Starości 
Ewa i Piotr Kopyto przekazali chleb Wójtowi Gminy Koszęcin 
Zbigniewowi Seniów, który własnoręcznie podzielił go między 
uczestników. Następnie rozpoczęły się występy artystyczne i za‑
bawa taneczna prowadzona przez zespół Travers.

dożynkI 
w SadowIe

Rolnicy z Sadowa obchodzili swoje święto 26 sierpnia, które‑
go organizatorem była Rada Sołecka. Dożynki rozpoczęły 

się Mszą Św. odprawioną przez księdza Proboszcza Artura Pytel 
w kościele pw. Św. Józefa. Po czym nastąpił przemarsz korowodu 
na teren Domu Spotkań Wiejskich, gdzie starości dożynkowi Mał‑
gorzata i Daniel Pawełczyk przekazali chleb na ręce Wójta Gminy 
Koszęcin Zbigniewa Seniów, który zgodnie z tradycją po równo 
został rozdzielony między uczestników. Następnie na scenie wy‑
stąpiła orkiestra Blaskapelle Świbie oraz Piotr Herdzina po którym 
rozpoczęła się zabawa taneczna.
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Dożynki

dożynkI 
w STRZebInIU

W Strzebiniu dożynki zorganizowane przez Radę Sołecką 
odbyły się 2 września. Wydarzenie rozpoczęło się uroczy‑

stą mszą św. w Kościele pw. Krzyża Świętego odprawioną przez 
ks. proboszcza Sebastiana Mareckiego. Następnie ulicami prze‑
maszerował korowód. W części oficjalnej na ręce Wójta Gminy 
Koszęcin Zbigniewa Seniów został złożony chleb przez Starostów 
Dożynkowych, którymi w tym roku byli Ewa i Piotr Plaza. Po po‑
dzieleniu chleba wśród uczestników wydarzenia na scenie wystą‑
piła Orkiestra Dęta ze Strzebinia wraz z wokalistkami Dominiką 
Klabis oraz Pauliną Szenderą. Następnie swój koncert wykonał 
zespół New For You oraz Karol Hadrych.

dożynkI 
w RUSInowIcacH

W dniu 02.09.2018r. w Rusinowicach rolnicy obchodzili swo‑
je święto. Obchody rozpoczęły się mszą św. odprawioną 

przez ks. prałata Franciszka Balion w kościele pw. Znalezienia 
Krzyża Świętego i św. Katarzyny, po której ulicami miejscowo‑
ści przejechał korowód. W uroczystościach dożynkowych wziął 
udział ks. bp senior Jan Wieczorek oraz Wójt Gminy Koszęcin 
Zbigniew Seniów. Po korowodzie rolnicy oraz zaproszeni goście 
udali się na wspólny obiad.

dożynkI 
w cIeSZoweJ

W Cieszowej rolnicy obchodzili swoje święto 8 września. Uro‑
czystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Marcina, 

którą odprawił ks. proboszcz Andrzej Niesporek. Następnie uli‑
cami przejechał korowód. W części oficjalnej starości dożynkowi 
Joanna i Tomasz Janeta przekazali na ręce Wójta Gminy Koszę‑
cin Zbigniewa Seniów chleb, który tradycyjnie został podzielony 
pomiędzy uczestników. Później rolnicy oraz zaproszeni goście 
zjedli wspólny obiad, po którym rozpoczęła się zabawa taneczna 
z zespołem.

dożynkI 
w koSZĘcInIe

Ostatnie dożynki odbyły się 9 września w Koszęcinie. Uroczy‑
stość rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. dziekana 

Sławomira Madajewskiego w kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Następnie ulicami miejscowości przejechał barwny 
korowód z Orkiestrą Dętą ze Strzebinia na czele. W części ofi‑
cjalnej Wójt Gminy przywitał wszystkich rolników, zaproszonych 
gości oraz mieszkańców. Starości dożynkowi Sara i Dawid Ulfik 
wręczyli chleb, który tradycyjnie został podzielony pomiędzy 
zebranych. Nie zabrakło atrakcji dla wszystkich uczestników, dzie‑
ciaki mogły wziąć udział w animacjach przygotowanych przez 
Stowarzyszenie Montownia a dorośli pobawić się z zespołami: 
Folkexpress, Kapela Górole, Wesoła Biesiada oraz Trans.
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TURnIeJ SIaTkówkI PLażoweJ 
o PUcHaR wóJTa GmIny koSZĘcIn

W dniach 14‑15 lipca 2018 roku na terenie Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Koszęcinie odbył się Turniej Siatkówki 

Plażowej o Puchar Wójta Gminy Koszęcin. W sobotę rozegra‑
ne zostały mecze pomiędzy mężczyznami. I miejsce wywalczyli 
Michał Faryna z Zawiercia i Jarosław Wołczyk z Rogoźnika, II 
miejsce objął duet Tomasza Konickiego i Patryka Rogocza z Kalet, 
a III miejsce zajęli Adam Ledwig i Denis Sówka z Dobrodzienia. 
W niedzielę natomiast zostały rozegrane mecze w kategorii mik‑
stów. I miejsce zdobyli Patryk Majka i Patrycja Kozak, II miejsce: 
Grzegorz Kot i Daria Gaweł z Kalet oraz III miejsce: Wojciech 
Dziembała z Koszęcina i Alicja Gołdowska z Lublińca. Nagrody 
wręczyli Wójt Gminy Zbigniew Seniów, Dyrektor GOSiR Kazi‑
mierz Wierzbicki oraz sędzia Antoni Jeż.

VI mISTRZoSTwa PoLSkI SĘdZIów 
w SIaTkówce PLażoweJ

W dniach 27‑29.07 odbyły się VI 
Mistrzostwa Polski Sędziów w 

siatkówce plażowej, które już po raz 
drugi zorganizowane zostały na tere‑
nie Gminnego Ośrodka Sportu i Re‑
kreacji w Koszęcinie. I miejsce zdobyli 
Agnieszka Makaruk i Maciej Łabędź 
z województwa mazowieckiego, II 
miejsce wywalczyli Anna Gąsowska 
i Rafał Mischke z województwa wiel‑
kopolskiego a III miejsce zajęli Justy‑
na Kozłowska i Łukasz Mischke rów‑
nież z województwa wielkopolskiego. 
Zwycięzcom gratulujemy.

wIeLkI FInaŁ III oTwaRTycH mISTRZoSTw 
śLąSka w SIaTkówce PLażoweJ Im. RUFIna dUdy

W dniach 04‑05.08 na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Koszęcinie rozegrany został Wielki Finał III 

Otwartych Mistrzostw Śląska w siatkówce plażowej im. Rufina 
Dudy
Po zaciętej walce, wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria mikstów:
I miejsce: Karolina Kmita i Kacper Ledwoń
II miejsce: Patrycja Wardęga i Sebastian Marczyński
III miejsce: Weronika Grząślewicz i Jakub Madej
IV miejsce: Klaudia Kubas i Patryk Rajfura

Najlepsza śląska para: Karolina Kmita i Kacper Ledwoń. 
MVP Turnieju: Karolina Kmita

Kategoria kobiet:
I miejsce: Adrianna Gaś i Natalia Krzempek
II miejsce: Patrycja Bubak i Patrycja Wardęga
III miejsce: Karolina Wróbel i Aleksandra Smykla
IV miejsce: Aleksandra Kałuzna i Sandra Lüftner
Najlepsza śląska para: Adrianna Gaś i Natalia Krzempek
MVP Turnieju: Natalia Krzempek

 ▶  
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Sport

SPoRTowy PIknIk RodZInny

Kategoria mężczyzn:
I miejsce: Mateusz Łabuz i Tomasz Dudek
II miejsce: Piotr Kożuch i Miłosz Tokarski
III miejsce: Przemysław Gepfert i Jan Mach
IV miejsce: Marek Drobisz i Rafał Zając 
Najlepsza śląska para: Piotr Kożuch i Miłosz Tokarski

22 sierpnia odbył się Sportowy Piknik Rodzinny na terenie nowo 
wybudowanego obiektu sportowego w Koszęcinie, który miał 

na celu zachęcenie zarówno dzieci jaki i dorosłych do aktywnego 
spędzania czasu wolnego. Budowa boisk została dofinansowana 
ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ok. 
270 tys. Gośćmi specjalnymi festynu byli Poseł na Sejm Andrzej 
Gawron oraz przedstawiciele samorządu lublinieckiego burmistrz 
Edward Maniura, radny Henryk Maniura oraz radny Adam Rich‑
ter. Goście w praktyce mogli wypróbować jakość nawierzchni 
boisk, rozgrywając mecz koszykówki oraz tenisa ziemnego. Starcie 
drużyny lublinieckiej w skład w której weszli burmistrz Edward 
Maniura i radny Henryk Maniura z przedstawicielami koszę‑
cińskiego samorządu ‑ Michałem Staszyńskim byłym Wójtem 
oraz Zbigniewem Seniów urzędującym włodarzem zakończyło 
się remisem. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji zarówno dla 
najmłodszych jak i starszych uczestników imprezy. Wszystkim 
zaangażowanym przy organizacji pikniku należą się ogromne 
podziękowania za świetnie przygotowane konkurencje oraz za‑

bawy dla uczestników wydarzenia, a w szczególności LKS Jenoty 
Koszęcin, Panu Michałowi Staszyńskiemu ‑ Letnia Szkółka Tenisa, 
a także Stowarzyszeniu Montownia. 

MVP Turnieju: Tomasz Dudek
Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Prezes 
ŚZPS Witold Grochowski, Przewodniczący Rady Sportu Gminy 
Koszęcin Jarosław Wachowski, członek zarządu ŚZPS Robert Cho‑
jecki oraz sędzia główny Piotr Kapa. Zwycięzcom gratulujemy.
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GmInna SPaRTakIada mŁodZIeżowycH 
dRUżyn PożaRnIcZycH GmIny koSZĘcIn

8 września na boisku w Rusinowicach odbyła się Gminna Sparta‑
kiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Koszęcin. 

W zawodach wzięło udział 6 drużyn. Końcowe wyniki przedsta‑
wiają się następująco:
I miejsce ‑ MDP OSP Sadów
II miejsce ‑ MDP OSP Cieszowa
III miejsce ‑ MDP OSP Rusinowice

IV miejsce ‑ MDP OSP Strzebiń
V miejsce ‑ MDP OSP Wierzbie
VI miejsce ‑ MDP OSP Koszęcin
Nagrody wręczyli Burmistrz Kraubath Erich Ofner oraz były bur‑
mistrz Erwin Puschenjak, Przewodniczący Rady Gminy Michał 
Anioł i Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. W trakcie wy‑
darzenia swój koncert zagrali goście z Kraubath.

dożynkowy TURnIeJ SkaTa 
o PUcHaR wóJTa GmIny koSZĘcIn

W dniu 9 września w Do‑
mu Kultury w Koszęci‑

nie rozegrany został Dożyn‑
kowy Turniej Skata o Puchar 
Wójta Gminy Koszęcin, w 
którym wzięło udział 23 za‑
wodników. Wyniki końcowe 
przedstawiały się następująco:
 
I miejsce ‑ Zenon Michalak 
II miejsce ‑ Przemysław 
Kuźniak 
III miejsce ‑ Adam Słociński
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GmIna koSZĘcIn 
bIeGa Z caŁą PoLSką

Kolejna edycja „Gmina Koszęcin biega z całą Polską” za nami. 
Pogoda dopisała, a biegacze nie zawiedli. W biegu wzięło 

udział 71 osób, gdzie najmłodsza uczestniczka miała 6 lat, a naj‑
starszy uczestnik 67 lat. Każdy po przebiegnięciu trasy otrzymał 

Sport

IX Zawody SZacHowe o PUcHaR 
wóJTa GmIny koSZĘcIn

W dniu 9 września 2018r. w Rusinowicach 
odbyły sie IX Zawody Szachowe o Puchar 

Wójta Gminy Koszęcin w szachach szybkich. 
W rozgrywkach wzięło udział 48 zawodników. 
Wyniki końcowe przedstawiały się następująco:
I miejsce ‑ Bartłomiej Niedbała
II miejsce ‑ Tomasz Skrzyczek
III miejsce ‑ Krzysztof Szczurek
Najlepszym zawodnikiem z Gminy Koszęcin 
został Adam Jonczyk. Organizatorzy zapewnili 
również upominki dla najmłodszych uczestni‑
ków. 
Serdeczne podziękowania dla Pana Jarosława 
Pietruchy, pomysłodawcy turnieju.

wodę oraz koszulkę, która w tym roku była wyjątkowa, gdyż 
upamiętniała 100‑lecie odzyskania niepodległości. Dziękujemy 
biegaczom za udział w biegu, a także wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do jego organizacji.
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Sport

100‑LecIe odZySkanIa 
nIePodLeGŁoścI

11 października 11‑latkowie z naszych szkół wzięli udział w 
biegu upamiętniającym 100. rocznicę Odzyskania Niepod‑

ległości RP oraz 335 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Bieg odbył 
się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Każdy uczestnik 

otrzymał certyfikat oraz pakiet gadżetów pamiątkowych. Całość 
poprowadził Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Adam 
Kempa wraz z Dyrektorem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Zbignie‑
wem Cierniak oraz Wójtem Gminy Koszęcin Zbigniewem Seniów.

IV TowaRZySkI TURnIeJ koSZykówkI

13 października w Koszęcinie odbył się IV Towarzyski Turniej 
Koszykówki, którego organizatorem jest LKS „Jenoty” Ko‑

szęcin. W turnieju wystartowały trzy drużyny. Ostateczna klasy‑
fikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce: Sneakerhead.pl Petrol Opole
II miejsce: Boston Cegliks Częstochowa
III miejsce: LKS Jenoty Koszęcin
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20 października GODZ.18:00

dom kultury w koszęcinie im. w. roździeńskiego 

PRZEBOJE MUZYKI ROZRYWKOWEJ, OPERY
I OPERETKI ORAZ  MUZYKA FILMOWA

W REPERTUARZE:

KONCERT

PARAFIALNA KAMILIAŃSKA ORKIESTRA DĘTA
PRZY PARAFII MB UZDROWIENIE CHORYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

dwóch orkiestr

Orkiestra dęta
ze Strzebinia

P  S�� K

wójt gminy koszęcin zaprasza

Przedsprzedaż biletów w biurze DK w cenie 30 zł  / 34 357 61 04

Start 1200

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Koszęcinie,

ul. Sportowa 1

WÓJT GMINY KOSZĘCIN 
ZAPRASZA NA 

II edycja

Gmina Koszęcin

www.koszecin.plGminny Ośrodek Sportu
 i Rekreacji w Koszęcinie www.facebook.pl/gminakoszecin

Echo Gminy
Koszęcin

Adres do zapisów 

Opłata startowa 25zł 
do 25 listopada 2018r.

Dla każdego uczestnika gadżet 
sportowy, posiłek oraz medal na mecie 

Kategoria open, kategorie 
wiekowe oraz klasyfikacja 

drużynowa

1 Grudnia 2018r.
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Elżbieta Morys ‑Sławiańska Tel.694 691 848
Strzebiń ul.Mickiewicza 1

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

 ▶ BEzPłAtny BiulEtyn infoRmAcyjny Gminy 
KoSzęcin. nAKłAD 2000 EGz.

Wydawca: Gmina Koszęcin
Adres redakcji: 42–286 Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, tel.: 34 357 61 00
E ‑mail: echogminy@koszecin.pl
Redaktor Naczelny: Ewa Klyta
Skład i druk: Sil ‑Veg ‑Druk, Lubliniec ul. Niegolewskich 12, tel. 34 356 29 61, www.svd.pl, e ‑mail: biuro@svd.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, opracowania redakcyjnego tekstów i zmiany tytułów.
Nie zwraca materiałów przesłanych do redakcji oraz nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.


