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Egzemplarz bezpłatny

Wielkanoc

to czas nadziei i otuchy.
Czas odradzania się wiary w Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy aby Święta Wielkanocne przyniosły radość
oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie przyniesie pokój i wiarę
oraz da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów
oraz
Przewodniczący Rady Gminy
Michał Anioł
wraz z Radnymi
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Wójt Gminy Koszęcin zaprasza
na wydarzenia organizowane w gminie:
Gmina Koszęcin biega z całą Polską
GOSiR w Koszęcinie.

23 kwietnia
| 1600

SPEKTAKL „MOŻE BRZECHWA...? MOŻE TUWIM...?”
w wykonaniu grupy teatralnej ALETEATR
Dom Kultury w Koszęcinie. Wstęp 5 zł.

27 kwietnia
| 1000

Koszęcińska Kuźnia Talentów
Dom Kultury w Koszęcinie.

1 maja
| 900

Turniej Piłkarski o Puchar WójtA Gminy Koszęcin
Boisko LKS „Śląsk” Koszęcin.

2 maja
| 1700

Majówka w Koszęcinie

Leśna Dolina, ul. Sportowa 1 w Koszęcinie.

3 maja
| 1100

Msza Święta za Ojczyznę
Kościół NSPJ w Koszęcinie.

Majowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży
o puchar wójta gminy koszęcin
Boisko LKS „Śląsk” Koszęcin.

9 maja
| 900

Budynek OSP w Strzebiniu.

Dom Kultury w Koszęcinie.

21 maja
| 1515

KAPLICA przy kościele pw. Św. Józefa w Sadowie.

27 maja
| 1400

Dom Kultury w Strzebiniu.

28 maja
| 1600

Festyn Św. Urbana

Dom Kultury w Strzebiniu.

Festyn szkolny „Kolorowy festyn”
Zespół Szkół w Koszęcinie.

28 maja
| 1330

31 maja
| 1600

Dom Kultury w Koszęcinie.

Dzień Dziecka dla Przedszkolaków
GOSiR w Koszęcinie.

1 czerwca
| 1600

Gminny Dzień Dziecka
Rynek w Koszęcinie.

Festyn „Mundurowi dzieciom z Gminy Koszęcin”
GOSiR w Koszęcinie.

Święto Patronów Koszęcina - Św. Jana i Pawła
Kościół NSPJ w Koszęcinie / Słupiska.

na www.koszecin.pl oraz oficjalnym profilu

www.koszęcin.pl

28 maja
|1500

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze i Gminna Spartakiada
Drużyn Pożarniczych
Boisko LKS „Śląsk” Koszęcin.

Letni Festiwal Tańca

1 czerwca
| 1000

11 maja
| 1500

Święto Patrona Sadowa Św. Jana Nepomucena

XI Bieg i V Marsz Nordic Walking
Św.Urbana w Strzebiniu

Więcej

6 maja
| 1100

Dzień Otwarty w OSP w Strzebiniu

Mini Festiwal Piosenki Przedszkolnej

9 czerwca
| 1000

22 kwietnia
| 1000
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24 czerwca
| 1800

Gminy Koszęcin

www.facebook.pl/gminakoszecin
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Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych
Ile można zmienić w rok? Bardzo dużo.
Wie o tym Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów,
który dokładnie rok temu, 12 kwietnia został
gospodarzem naszej Gminy.

Redaktor: Jak ocenia Pan pierwszy rok na stanowisku Wójta Gminy Koszęcin?
Zbigniew Seniów: Rok temu otrzymałem kredyt zaufania od mieszkańców naszej Gminy, przedstawiając im swoją wizję kierunku rozwoju Gminy Koszęcin. Wizję tę od pierwszego dnia urzędowania
konsekwentnie realizuję. Choć w rzeczywistości ocena pierwszego
roku sprawowania przeze mnie funkcji Wójta należy do mieszkańców.
Które z przedstawionych podczas kampanii wyborczej planów
udało się już Panu zrealizować?
Zgodnie z zapowiedzią, zakończono projekty i inwestycje rozpoczęte przed 12 kwietnia 2016 r. Wśród najważniejszych z ukończonych
zadań warto wymienić oddanie do użytkowania zmodernizowanego basenu na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. Ponadto podjęliśmy się remontu kawiarenki letniej funkcjonującej na terenie Ośrodka oraz zakończyliśmy prace związane
z rozbudową budynku Zespołu Szkół w Koszęcinie. Mieszkańcy
z pewnością dostrzegli, że dobiegła końca modernizacja części ulicy Leśnej w Koszęcinie, którą to drogę w tym roku planuję wyremontować do końca. Przymierzam się także do rozpoczęcia prac
remontowych drogi prowadzącej na cmentarz w Rusinowicach. Najważniejsze, że wszystkie inwestycje zaplanowane na 2016 rok udało
się zakończyć z sukcesem. Część z istniejących planów i zamierzać
należało poprawić, bo zgodnie z obietnicą, zwiększyłem nadzór nad
realizacją inwestycji, m.in. osobiście uczestnicząc w procedurach
odbiorów końcowych wykonanych zadań oraz konsekwentnie egzekwując postanowienia zawartych umów, nakładające na wykonawców szereg obowiązków.
Przede wszystkim stawiam na poprawę infrastruktury w naszej Gminie. Jeszcze przed otwarciem sezonu w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Koszęcinie zawarłem porozumienie z Lasami Państwowymi, które umożliwiło wyremontowanie ulicy Sportowej w Koszęcinie. Udało się również doprowadzić do końca budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Lublinieckiej w Koszęcinie, w porozumieniu
z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Przeprowadzony
został remont ulic Podleskiej i Leśnej w Piłce oraz ulic Krzywej, części ul. Dworcowej i łącznika w Strzebiniu. Po ponad 10 latach kończę
procedurę przejęcia ulicy Dworcowej w Strzebiniu od Polskich Kolei
Państwowych, co jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ umożliwi
przeprowadzenie koniecznych inwestycji związanych ze stanem tej
drogi. Poprowadziliśmy również wodociąg w ulicy bocznej od ul. Lublinieckiej w Rusinowicach oraz rozpoczynamy procedury związane
z wykonaniem projektu budowy kanalizacji na Podlesiu w Sadowie.
Podczas tych 12 miesięcy sprawowania przez mnie funkcji Wójta
zrealizowane zostały dwa etapy budowy oświetlenia ulicznego w poszczególnych miejscowościach Gminy. To istotne z uwagi na potrzebę poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W odpowiedzi
na zgłaszane zapotrzebowanie, uzupełniamy sukcesywnie oświetlenie punktowe we wskazanych przez mieszkańców lokalizacjach.
W centrum Koszęcina powstało 14 nowych lamp wykonanych
w energooszczędnej technologii LED. Z uwagi na konieczność po-

Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów
prawy wizerunku centrum Koszęcina, podjąłem decyzję o usytuowaniu stylizowanych słupów oświetleniowych. Na realizację tego
zadania pozyskaliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Aktualnie pracujemy nad przejęciem od TAURONu lamp przy ul. Ligonia w Koszęcinie, w celu wymiany na nowe, podobnie jak w centrum miejscowości.
W trakcie kampanii dużo mówił Pan o konieczności pozyskania
środków zewnętrznych. Jak wygląda realizacja tego założenia?
Utworzyłem w Urzędzie Gminy oddzielną komórkę do spraw pozyskania środków zewnętrznych i kładę nacisk na jej efektywne
działanie. Staramy się aplikować o jak największą ilość środków zewnętrznych – zarówno ze źródeł krajowych, jak i unijnych. Z tym,
że wielkość pozyskanych środków z pewnością nie determinuje
mojego planu rozwoju Gminy. Nawet jeżeli środków tych nie uda
się pozyskać, to część zadań wykonamy z wykorzystaniem własnych
zasobów finansowych. Dodam tylko, że osoba zajmująca się pozyskiwaniem wskazanych środków działa nie tylko na rzecz Urzędu
Gminy, ale udziela również wsparcia gminnym jednostkom organizacyjnym oraz stowarzyszeniom działającym na naszym terenie.
Chciałabym również zaznaczyć, że wciąż pracuję nad nową strukturą organizacyjną Urzędu Gminy, zmieniłem godziny pracy jednostki, wprowadziłem audyt wewnętrzny, wszystko w celu optymalnego
wykonywania zadań na rzecz mieszkańców.
Jakie środki udało się pozyskać, a o jakie wciąż walczymy?
Z WFOŚiGW w Katowicach pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację m.in. oświetlenia ulicznego w centrum Koszęcina, budowę wodociągu w Rusinowicach oraz Zieloną Pracownię dla Zespołu Szkół
w Koszęcinie, choć w tym ostatnim przypadku zasługę należy oddać
przede wszystkim nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół w Koszęcinie, bo to oni wykonali fantastyczny projekt, który pozwolił nam
pozyskać środki. Aktualnie o swoje Zielone Pracownie walczą Szkoły w Sadowie i Strzebiniu. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie
na wymianę oświetlenia w Zespole Szkół w Koszęcinie na energooszczędne, wykonane w technologii LED. W tym wypadku znów
aplikowaliśmy do WFOŚiGW w Katowicach. Jeszcze w zeszłym
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roku złożyliśmy wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego o dofinansowanie budowy stacji
uzdatniania wody w Bruśku i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.
W marcu tego roku wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie
inwestycji polegającej na utworzeniu węzła przesiadkowego wraz
z ścieżką pieszo-rowerową z Sadowa do Rusinowic, w tym też celu
w ubiegłym roku przejęliśmy dworzec PKP w Rusinowicach. Kolejne
dwa wnioski na wykonanie kortu tenisowego oraz wielofunkcyjnego
boiska do siatkówki i koszykówki na terenie LKS „Śląsk” Koszęcin,
a także przyszkolnego kompleksu sportowego w Strzebiniu trafiły
do Ministerstwa Sportu. Chcę żeby nasza lokalna baza sportowa nie
odbiegała od ogólnie przyjętych standardów. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy Zespole
Szkół w Koszęcinie, w tym roku uzupełnimy je o poliuretanową bieżnię i rozbieg. Dodatkowo w tym roku wymienimy posadzkę w sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sadowie. Ogłosiliśmy też
konkurs na koncepcję rozbudowy tejże Szkoły. Projekty te wykonamy z wykorzystaniem środków własnych, podobnie jak budowę budynku wielofunkcyjnego wraz z siedzibą OSP w Sadowie, ponieważ
tak jak już mówiłem, ilość pozyskanych środków nie determinuje
naszego rozwoju. Aktualnie czekamy na ogłoszenie konkursu w ramach PROW na remont budynku Starej Szkoły w Wierzbiu.

nacje. Staram się, żeby Gmina Koszęcin stawała się coraz ładniejsza
i przyjazna naszym mieszkańcom. Wszystko co robię, robię właśnie
z myślą o nich. Z tego też powodu w naszej Gminie powstało kilka
imprez cyklicznych. Organizujemy ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży z całej Gminy. Przywróciłem akcję Polska Biega, która zawsze
cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Organizujemy
Gminne Mikołajki i Sylwestra na Rynku w Koszęcinie, rajdy oraz
pikniki rodzinne. Oferta imprez w naszej Gminie wciąż się rozrasta,
w odpowiedzi na propozycje i uwagi zgłaszane przez mieszkańców.
W zeszłym roku, współorganizując piknik leśno-łowiecki Cietrzewisko wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” i Lasami Państwowymi, zorganizowałem koncert 20-lecia Radia Piekary, który spotkał
się z dużym aplauzem i cieszył się ogromną frekwencją. W ostatnim czasie nawiązałem także współpracę ze stacją telewizyjną TVS.
Transmisje z Koszęcina mogliśmy oglądać w popularnym Koncercie
Życzeń, a mogę zdradzić, że na tym nie koniec naszej współpracy,
ponieważ w toku jest kilka naprawdę interesujących projektów.

Jednym z Pańskich postulatów było przywrócenie Posterunku Policji w Koszęcinie.
Tak i udało się zrealizować ten postulat jeszcze w zeszłym roku.
To tym większy sukces, że posterunek w Koszęcinie jest jedynym,
jaki powstał w naszym województwie. Przyznam, że przywrócenie
go kosztowało wiele zachodu i wysiłku, ale było warto. Posterunek
Policji w Koszęcinie z pewnością pozytywnie wpływa na poczucie
bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a zgłaszane funkcjonariuszom zagrożenia są systematycznie eliminowane.

Powołał Pan Społeczną Radę Sportu. Jakie działania podjęła Rada?
Społeczna Rada Sportu ukonstytuowała się jeszcze w zeszłym roku
i od tamtego czasu podczas kilku spotkań wskazała kierunek, w jakim może rozwijać się nasza baza sportowa i gminna polityka w zakresie sportu i rekreacji. Z inicjatywy Społecznej Rady Sportu już
w tym roku zostaną zorganizowane trzy nowe imprezy sportowe:
Bieg przełajowy „Koszęcińska 15-stka”, którego pomysłodawcą jest
Marek Grund, a który odbędzie się 8 października, Mistrzostwa Sędziów w Siatkówce Plażowej w dniach od 3–6 sierpnia oraz II otwarty finał Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej w dniach 19–20
sierpnia. Dwie ostatnie imprezy odbędą się dzięki zaangażowaniu
przewodniczącego Rady Sportu Pana Jarosława Wachowskiego. Imprezy te odbędą się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Koszęcinie.

Ruszył Pan także z promocją Gminy.
Tak. Odkąd zostałem Wójtem, Gmina Koszęcin zaistniała na portalu
społecznościowym Facebook. Ponadto zleciłem wykonanie nowego
serwisu internetowego Urzędu. Stworzyliśmy całą linię ciekawych
gminnych gadżetów, zakupiliśmy namiot promocyjny, który służy
promocji naszej Gminy podczas ważnych wydarzeń. Na drogach
wjazdowych na teren Gminy Koszęcin stanęły już cztery witacze,
dwa ostatnie powstaną w najbliższym czasie, jak tylko rozwiążemy
kwestie formalno-prawne.
Podczas Świąt Bożego Narodzenia na lampach wzdłuż głównych
dróg na terenie wszystkich miejscowości zalśniły świąteczne ilumi-

Co z budżetem obywatelskim?
Na najbliższej sesji Rady Gminy przedstawię projekt budżetu obywatelskiego. Jestem ciekaw reakcji na moją propozycję. Na razie nie
chcę zdradzać więcej.

Czy jest coś czego nie zdoła Pan osiągnąć?
Istnieją rzeczy trudne do osiągnięcia, ale nie ma rzeczy niemożliwych.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Karolina Imiolska

W ciągu 12 miesięcy Wójt Gminy doprowadził do końca wszystkie rozpoczęte inwestycje, m.in. modernizację basenu na terenie Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. Obiekt ten tego lata świecił prawdziwe
triumfy.

Gmina Koszęcin wystąpiła do Ministerstwa Sportu z wnioskiem o dofinansowanie budowy dwóch obiektów sportowych – boiska wielofunkcyjnego
i kortu tenisowego na terenie LKS „Śląsk” Koszęcin oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Koszęcinie.
www.koszęcin.pl
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Kierownik Posterunku Policji w Koszęcinie
informuje

R

ealizując założenia planów działań priorytetowych w okresie
01.08.2016r. do 31.01.2017r. Dzielnicowi Posterunku Policji
w Koszęcinie zdiagnozowali zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego występujące w rejonie:
- Zespołu Szkół przy ul. Sobieskiego oraz przedszkoli przy ul.
Szkolnej, Leśnej i Dąbrówki w Koszęcinie (rejon XIII)
- Szkoły Podstawowej przy ul. Spółdzielczej w Sadowie oraz przy
ul. Kolejowej w Rusinowicach (rejon XIV)
- Zespołu Szkół przy ul. Lompy oraz Przedszkola Miejskiego przy
ul. 1 Maja w Strzebiniu.
Dotyczyły one przede wszystkim naruszania ograniczeń prędkości
przez kierujących, nieprawidłowego oznakowania oraz nieprawidłowego przewożenia dzieci w samochodach przez rodziców.
Głównym założeniem działań Dzielnicowych była poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły, jak również w rejonach w/w placówek. Policjanci dokonali oględzin
we wskazanych placówkach w zakresie oznakowania i występujących zagrożeń z zakresu przepisów ruchu drogowego. Zwrócili się do administratorów dróg o zainstalowanie odpowiedniego
oznakowania, wprowadzenia stosownych ograniczeń oraz zmian
w ruchu drogowym. Przeprowadzili szereg rozmów z rodzicami
i dziećmi szkolnymi na temat przepisów ruchu drogowego. W zagrożone rejony kierowane były patrole Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, a także sami
Dzielnicowi. W związku z podjętymi działaniami nie odnotowano
zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej w rejonach, które
objęte były działaniami.
Ponadto w ramach podjętych działań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikających m.in. ze zgłoszeń ludności Gminy Koszęcin w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń w miesiącu lutym, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu we współdziałaniu
z funkcjonariuszami Zespołu Prewencji Posterunku Policji w Ko-

szęcinie dokonali szeregu kontroli w miejscach wskazywanych
jako stwarzające zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego.
Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim naruszeń zakazów zatrzymania oraz przekraczania prędkości. W podjętych działaniach
Policjanci ujawnili dwóch kierowców, prowadzących samochód
pomimo zakazu sądowego wynikającego z kierowania pojazdem
pod wpływem alkoholu. Ponadto nałożyli kilkanaście mandatów
karnych i zastosowali kilka pouczeń. Działania te będą kontynuowane w kolejnych miesiącach. Z rozpoznania wynika, że zagrożenia występują w miejscach: Koszęcin: skrzyżowanie ulic Rzecznej i Powstańców, Koszęcin: ul. Sobieskiego w rejonie placówek
użyteczności publicznej oraz szkoły, Koszęcin: ul. Ligonia, Sadów:
ul. Powstańców (przejście dla pieszych w rejonie szkoły), Strzebiń:
ul. Lubliniecka (droga wojewódzka DW 906).
W okresie od 01.02.2017r. do 31.07.2017r. prowadzone są i będą
działania związane z eliminacją kradzieży mieszkaniowych, których sprawcami są osoby dokonujące tych czynów po uprzednim
rozpoznaniu nieruchomości pod pretekstem sprzedaży różnych
artykułów, zbiórki pieniędzy, zbierania złomu itp.
Tym samym kierujemy apel do mieszkańców Gminy Koszęcin
by w przypadku kontaktu z takimi osobami niezwłocznie informowały dzielnicowego z terenu na którym mieszkają bądź zgłaszały takie zdarzenia bezpośrednio na numery alarmowe Policji.
|Sebastian Michoń
Kierownik Posterunku Policji w Koszęcinie|

Spotkanie z Polską Spółką Gazownictwa

Z

a nami pierwsze spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki
Gazownictwa. Wieczorem 22 marca sala widowiskowa Domu
Kultury w Koszęcinie po brzegi wypełniła się mieszkańcami Gminy Koszęcin zainteresowanymi przyłączeniem gazu do domostw.
Niestety nie da się ukryć, że spotkanie zrodziło równie wiele pytań
co odpowiedzi.
Jedną z najważniejszych informacji oczekiwanych przez mieszkańców jest ta, że Polska Spółka Gazownictwa poniesie koszt budowy głównej nici gazociągu. Jednak nim to nastąpi, miejscowości muszą spełnić kryterium ilości zainteresowania. W tym celu
PSG przygotowała ankietę, która jest dostępna w Urzędzie Gminy
Koszęcin oraz na stronie www.koszecin.pl. Osoby zainteresowane przyłączeniem gazu powinny dostarczyć wypełniona ankietę
do Urzędu Gminy Koszęcin do końca kwietnia br.
Na podstawie zebranych ankiet PSG wykona analizę opłacalności

poprowadzenia gazociągu do poszczególnych miejscowości, której wynik poznamy prawdopodobnie do końca maja br.
Uwaga! Wypełnienie i złożenie ankiety nie jest równoznaczne
z podpisaniem umowy na przyłączenie gazociągu. Umowy zosta-
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Informacje
ną sporządzone dopiero po etapie zebrania deklaracji.
Na spotkaniu nie padły konkretne koszty montażu instalacji gazowej w domostwach ani konkretna stawka 1 m3 gazu, ponieważ
ceny te ustalane są przez dostawców i producentów. Wójt Gminy zadeklarował, że po pozytywnym wyniku analizy wykonanej
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przez PSG zorganizuje spotkanie dla mieszkańców z producentami kotłów i dostawcami gazu, które rozjaśni kwestie finansowe
dla domostw i przedsiębiorstw zainteresowanych przyłączeniem
gazu.
|Karolina Imiolska|

Wypełnij ankietę
i podłącz swój dom
do sieci gazowej

Z

apraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej przyłączenia
do sieci gazowej. Ankiety są dostępne w formie elektronicznej na stronie www.koszecin.pl oraz w formie papierowej w
Urzędzie Gminy Koszęcin.
Wypełnione ankiety należy składać w Urzędzie Gminy Koszęcin przy ul. Powstańców Śl. 10 do dnia 28 kwietnia br. Ankiety
można przesyłać także w formie skanu na adres mailowy podany
w ankiecie.
Na podstawie wypełnionych ankiet Polska Spółka Gazownictwa
oceni czy zainteresowanie wśród mieszkańców jest na tyle duże,
by móc rozpocząć budowę gazociągu.
|Redakcja|

www.koszęcin.pl

Wapnujemy gleby,
korzystając
z podwójnej dopłaty

R

olnicy z naszej gminy mogą skorzystać z podwójnej dopłaty
wapnując swoje gleby, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Pierwsza dopłata dotyczy badania próby glebowej. Całkowity
koszt badania jednej próbki glebowej wynosi 15,25 zł. W gminie Koszęcin, połowę tej sumy płaci rolnik, natomiast drugą połowę płaci Urząd Gminy.
Druga dopłata dotyczy wapna nawozowego. 2017 rok jest siódmym rokiem działania programu regeneracyjnego wapnowania
gleb w województwie śląskim.
Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który zawarł umowę ze Śląską Izbą Rolniczą w Katowicach, która zajmuje się wypłacaniem dopłat. Na rok 2017 umowa opiewa na 800
000,00 zł.
Dotacja przysługuje raz na 4 lata. W celu skorzystania z dopłaty należy zbadać zasobność gleb. Podstawowym zabiegiem
agrotechnicznym, który przeciw działa zakwaszeniu gleby jest
wapnowanie. Rolnik powinien dążyć do tego, aby odczyn jego
gleb był zbliżony do obojętnego /pH-ok.7/.Taki odczyn sprzyja
optymalnemu wykorzystaniu dostarczonych glebie składników
pokarmowych. Badanie podstawowe próbki glebowej oprócz
określenia odczynu gleby i potrzeb wapnowania obejmuje także
zasobność gleby w podstawowe składniki odżywcze jak: fosfor,
potas i magnez, co przy wysokiej cenie nawozów nie jest obojętne dla portfela rolnika, czy musi wysiać mniej nawozu czy
więcej.
Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z programu?
1.Zbadać zasobność gleby.
W tym celu można skontaktować się z doradcą rolniczym w naszej Gminie /pokój nr 5, tel.51502750878/, który udzieli instruktażu poboru próbki glebowej, wyda pojemniki na próbki
glebowe oraz zajmie się odbiorem prób przez Stację Chemiczno
- Rolniczą w Gliwicach, z którą Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego współpracuje. Rolnik może również sam wysłać próbki
do Stacji.
2. W celu otrzymania dopłaty do wapna /jeżeli badanie wykaże, że wapnowanie jest niezbędne/należy spełnić warunki, które
są opisane na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach www.sir-katowice.pl, ewentualnie można skontaktować się z doradcą rolniczym /patrz pkt.1/
Pamiętajmy: – mniejsze zużycie nawozów, czyli lepsze wyniki ekonomiczne gospodarstwa. Współpraca ze środowiskiem:
zdrowa gleba, zdrowa żywność.
|Barbara Ulfik|
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„Profesjonalni,
Sprawni, Pomocni”

U

czniowie Szkoły Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie włączyli się do XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z okazji 25 lecia Państwowej Straży Pożarnej. Tworząc
ilustracje plastyczne wykazali się wiedzą o pracy strażaków. Pokazali przykłady akcji ratowniczo-gaśniczych. Wiedzą, że działanie strażaków to szeroko rozumiana służba ludziom. Organizatorzy konkursu również chcieli poprzez plastyczną twórczość
uczniów zwrócić uwagę na temat bezpieczeństwa oraz sytuacje,
które mogą zdarzyć się w ich codziennym życiu.
Wysłane prace uczniów muszą na razie przejść szczebel powiatowy. Mamy nadzieję, że komisja konkursowa na tym etapie wysoko oceni ilustracje uczniów i zakwalifikuje je do etapu wojewódzkiego.
|Elżbieta Kawa|

Akcja „Przedszkolna wymiana książek”
w Przedszkolu w Strzebiniu

M

yślę, że nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak ważne
jest czytanie małemu dziecku. Warto tylko przypomnieć,
że dzięki czytaniu rozwijamy wyobraźnię i mowę naszych pociech, uczymy skupienia uwagi oraz ćwiczymy pamięć. Dzieci,
podczas słuchania czytanych im utworów, poszerzają swoją wiedzę i mają zwykle potem wiele pomysłów na dobrą, konstruktywną zabawę. Dla dorosłego, przede wszystkim, są to bezcenne
chwile spędzone razem z dzieckiem.
A co jeśli dzieci nie interesują się książkami? W dobie komputerów, tabletów, smartfonów – niestety, zdarza się to coraz częściej. Można powiedzieć, że książeczki są „zepchnięte” na dalszy
plan, a to wielka szkoda. W mojej pracy pedagogicznej obserwuję, że z roku na rok, jest coraz więcej dzieci, które nie znają
takich klasycznych utworów, jak „Królowa Śniegu”, „Księżniczka
na ziarnku grochu”, „Tomcio Paluch” czy wiele innych. Na pytanie: „Jaka jest twoja ulubiona bajka?” (oczywiście chodzi o książkę) dzieci bez namysłu odpowiadają: „Minionki”, „Lego Ninjago”.
Dzieci słysząc pojęcie „bajka” od razu kojarzą je z filmami dla
dzieci, wyświetlanymi w telewizji. Nie dziwmy się więc, że dzieci
są hałaśliwe, mają problemy z mową, koncentracją, brakiem wyobraźni – skoro są bombardowane przez bodźce przekazywane
im, przez środki masowego przekazu. Gorąco namawiam, aby
szukać sposobów na zainteresowanie dzieci słowem pisanym;
z doświadczenia wiem, że pomysłowość rodziców nie zna granic.
W naszym Przedszkolu w Strzebiniu, w celu zainteresowania
przedszkolaków książkami, zorganizowałyśmy akcję pod tytułem „Przedszkolna wymiana książek”. Polegała ona na tym,

że dzieci przynosiły do przedszkola własne książeczki, które zostały oznaczone „specjalną kartą” (podobnie jak w bibliotece),
a ich koledzy mogli je wypożyczać do domu. W „kąciku książki”
znalazły się bardzo ciekawe pozycje; zbiory wierszy dla najmłodszych, znane baśnie i bajki, nawet książki o tematyce przyrodniczej. Akcja okazała się wielkim sukcesem i z pewnością w kolejnych latach będziemy do niej wracać.
Gdy któregoś dnia, staniesz przed dylematem: pilot od telewizora czy książka, przypomnij sobie przysłowie „Czym skorupka
za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.
|Ewa Paruzel|
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„SKO to jest to – czyli jak uczniowie Szkoły
Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie uczą
się oszczędzać”

W

Szkole Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie bardzo prężnie
działa SKO. Ucznioswie uczą się oszczędzania od najmłodszych lat.
SKO czyli Szkolna Kasa Oszczędności to dobre miejsce dla rozpoczynających swoją przygodę z oszczędzaniem. Głównym celem oszczędzania jest zaszczepienie wśród uczniów gospodarowania swoim
kieszonkowym i oszczędnościami. SKO to największy i najstarszy
w Polsce program edukacji finansowej dla dzieci. W naszej szkole przygoda z oszczędzaniem rozpoczęła się bardzo dawno temu,
w roku szk.1953/54.W przyszłym roku będziemy obchodzić 65 rocznicę tej działalności.
Hasłem przewodnim naszego koła SKO jest:

łacu Prezydenckiego. W szkole systematycznie organizowane są różne formy propagujące oszczędzanie, takie jak: pogadanki, wystawy,
konkursy plastyczne, Quzy, Dni Przyjaznej Wymiany, zbiórki surowców wtórnych itp. Wszystkie akcje są dokumentowane w prowadzonej Kronice. 58 oszczędzających uczniów naszej szkoły posiada już
swoje „SKO - Konto dla Ucznia”. Opiekun SKO – posiada wszystkie możliwe odznaczenia, łącznie ze „Złotą Odznaką” za krzewienie
idei oszczędzania wśród dzieci i młodzieży. SKO bardzo pomaga
uczniom. Dzięki temu dzieci potrafią kontrolować swoje wydatki
przekonują się, że oszczędzanie ma sens.
|Opiekun SKO Irena Piątek|

„Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”.

Od 2012 roku SKO zmieniło się, dostało nowe życie przenosząc
oszczędności uczniów z papierowych książeczek do serwisu internetowego. Teraz jest szybciej i nowocześniej. Systematycznie współpracujemy z Bankiem PKO w Lublińcu, bierzemy udział w konkursach
gminnych i powiatowych. Każdego roku przystępujemy do Regionalnego Konkursu „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”. Zdobywamy nagrody. W 2010 roku zajęliśmy I miejsce w Regionalnym
Konkursie i szkoła została zakwalifikowana do Ogólnopolskiego
Konkursu SKO. Szkoła otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości
3000 zł., za którą zakupiono kserokopiarkę oraz inne nagrody rzeczowe dla uczniów. Dla uczniów najlepiej oszczędzających organizowane są wyjazdy do Banku PKO, wycieczki, zorganizowano także
dwa wyjazdy do Warszawy do Centrum Nauki Kopernika oraz Pa-

Bądź zmianą, którą pragniesz
ujrzeć w świecie…
Mohandas Karamchand Gandhi
W Szkole Podstawowej im 74 GPP w Sadowie prowadzone są zajęcia
innowacyjne, które stanowią atrakcyjną formę procesu wychowawczego. Między innymi prowadzone są zajęcia pt.: „Gimnastyka wartości”, podczas których uczniowie stawiają pytania i szukają na nie
odpowiedzi pod kierunkiem mgr Marty Łodzińskiej.
Również za pomocą zadań, ćwiczeń starają się stwarzać nowy, lepszy system pojmowania otoczenia i zobaczyć swoje negatywne
przyzwyczajenia. Nie trzeba czekać na dorosłość, gdzie bardzo namacalnie czasem doświadczamy bezużytecznych emocji poczucia
winy, gniewu. Ważnym obszarem w systemie wartości jest rodzina.
Uczniowie znajdują zasady w jaki sposób mogą wypracować udane
relacje z najbliższymi. Są to małe rzeczy i sprawy, jednak stanowią
nieodłączny element funkcjonowania i obsługi rzeczywistości, bez
względu na wiek, bez względu na moment w swoim życiu. – „Uczymy się i pracujemy nad tym jak żyć pełnią życia, w zgodzie z własnymi pragnieniami. Forma ciekawych zajęć, projektów np. tablica
marzeń, uzmysławia nam, że każdy jest wyjątkowy, że każdy ma talenty, że każdy ma marzenia i wystarczająco mocy i energii, by doświadczać szczęśliwości w życiu a nawet dzielić się z innymi”- mówią
www.koszęcin.pl

otwarcie uczniowie.
Ajurweda – filozofia, która
uczy jak żyć w harmonii z samym sobą.
Dla nauczycieli i pracowników
szkoły w Sadowie został przeprowadzony warsztat – Ajurweda holistyczna koncepcja zdrowia. Tradycja ta, choć liczy sobie 5- 6
tysięcy lat, w naszej kulturze ciągle jest zjawiskiem nowym. Ajurweda wywodzi się ze starożytnych Indii, a jej nazwa składa się z dwóch
członów: ajuh (‘życie’) i weda (‘wiedza o życiu’ lub‘przebieg życia’).
Niektórzy nazwę „ajurweda”, nie bez racji, tłumaczą jako‘wiedzę
o zdrowym życiu’. Nauka ta postrzega człowieka holistycznie i traktuje go jako jedność fizyczno - psychiczno - emocjonalną. Skupia
się na zapobieganiu chorobie lub gdy ta już się pojawi, na usuwaniu
jej źródła, a nie tylko objawów. Według ajurwedy bowiem, zdrowie
to nie tylko brak wyraźnych symptomów chorobowych, lecz przede
wszystkim stan harmonii, szeroko rozumianego dobrego samopoczucia człowieka. Ajurweda „to nauka, która uczy nas, co jest dla nas
korzystne, a co szkodliwe, co jest przyczyną radości, a co smutku, czy
dane substancje można łączyć, czy też nie, jakie są ich właściwości
i w jaki sposób działają, a także mówi nam o długości życia i jego
przymiotach”. Przeprowadzony wykład i ćwiczenia mam nadzieje,
że wpłynęły pozytywnie na nauczycieli, którzy zostali wyposażeni
w narzędzia umożliwiające radzenia sobie ze stresem w pracy i w życiu codziennym.
|SP w Sadowie|
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Dzień otwartych
drzwi w Szkole
Podstawowej
w Strzebiniu

13

marca w Szkole Podstawowej w Strzebiniu odbył się „Dzień
otwartych drzwi” dla przedszkolaków i ich rodziców, którzy
od nowego roku szkolnego po raz pierwszy przekroczą próg naszej
szkoły. Spotkania takie są organizowane już od paru lat i na stałe
są wpisane w kalendarz szkolnych wydarzeń.
Goście zostali zaproszeni na godz. 16.30. Frekwencja była bardzo
wysoka. Na początku wszystkich przybyłych przywitała pani dyrektor szkoły Krystyna Musiał i zaprosiła do obejrzenia przedstawienia pt. „Brzydkie kaczątko” przygotowanego przez uczniów
z Kółka Teatralnego. Głównym przesłaniem przedstawienia było
to, żeby dzieci wiedziały, że nikt nie jest sam, bo zawsze można
znaleźć przyjaciół. Widowisko nagrodzono gromkimi brawami.
Nauczyciele uczący w klasach młodszych i pani ze szkolnej biblioteki przygotowali dla dzieci wiele niespodzianek. Można było
pobiegać po hali sportowej, wziąć udział w zajęciach plastycznych,
pograć w sali komputerowej, poćwiczyć na przyrządach na sali
do ćwiczeń korekcyjnych, pomyszkować między książkami w bibliotece szkolnej, gdzie każdy dostał kolorowankę, którą mógł sobie na miejscu pokolorować. Przyszli pierwszoklasiści byli wszystkim bardzo zainteresowani, zadawali mnóstwo pytań. Oglądali
świetlicę, stołówkę i klasy w których będą się uczyć. Rodzice wraz
ze swoimi pociechami zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.
To był czas na rozmowy, pytania i odpowiedzi.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, co widać było
po uśmiechach na twarzach dzieci i ich rodziców. Po takiej wizycie
na pewno łatwiej będzie 1 września przekroczyć próg szkoły i roz-

począć nowy etap w życiu, zarówno dzieciom jak i ich rodzicom.
|Mieczysława Cuber|

Weekendowe
czytanie
w Przedszkolu
w Rusinowicach

Zapraszamy wszystkie placówki
przedszkolne z terenu Gminy Koszęcin
do udziału w konkursie plastycznym
pt. DZIECI ŚWIATA

Zasady konkursy:
- konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 3- 6 lat,
- technika dowolna - płaska, w formacie A4 lub A3,
- prace należy opisać na odwrocie według wzoru: imię
i nazwisko dziecka, grupa wiekowa, nazwa przedszkola,
- spośród wszystkich zgłoszonych prac zostanie wybrane
I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych:
Maluchy (3 i 4-latki), Starszaki (5 i 6-latki),
- organizatorem konkursu jest Punkt Przedszkolny Leśne
Ludki w Strzebiniu, ul. Powstańców Śl. 34.
Osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu:
Katarzyna Kruk, tel. 697 65 65 64,
- prace należy dostarczyć do organizatora konkursu
osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej
w terminie do 19 maja 2017r.,
- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród autorom
zwycięskich prac oraz wystawa wszystkich zgłoszonych prac
odbędzie się 1 czerwca 2017 r. podczas imprezy
z okazji Dnia Dziecka organizowanej przez Wójta Gminy
Koszęcin na terenie GOSiR Koszęcin.

13

marca w rusinowickim przedszkolu dobyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w ramach akcji „weekendowe czytanie” objętej patronatem Wójta Gminy Koszęcin. Z tej
okazji wójt Zbigniew Seniów, nim wręczył przedszkolakom
nagrody, uraczył wszystkie dzieci pouczającą bajką o Tupciu
Chrupciu, której dzieci wysłuchały z zaciekawieniem i skupieniem.
|Redakcja|
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Ratownik Medyczny
w Strzebiniu

16

marca w Szkole w Strzebiniu gościliśmy ratownika medycznego z Pogotowia Ratunkowego w Lublińcu panią
Danutę Kuciejczyk, która w bardzo profesjonalny sposób przekazała uczniom wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzić resuscytację na fantomie. Poznali do czego służy AED – automatyczny
defibrylator z funkcją kierowania akcją ratunkową, jak go używać i kiedy. Dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy i utrwalili
to o czym już wiedzieli. Takich lekcji połączonych z praktycznym

działaniem nigdy za wiele. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej
atmosferze, a nabyte wiadomości zdobyte na pewno na długo
pozostaną w pamięci uczniów.
|Mieczysława Cuber|

Powitali wiosnę

21

marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzebiniu korowodem wiosennym żegnali zimę i witali wiosnę.
W czasie spaceru natrafili nawet na jej oznaki. Po powrocie
na plac szkolny naszą Marzannę z balonów przebiliśmy szpilkami i na dobre pożegnaliśmy się z zimą. W pierwszym dniu wiosny nie byliśmy sami. Dzieci z przedszkola „Leśne Ludki” też szły
w rozśpiewanym korowodzie. Maluchy przywędrowały nawet
pod szkołę i obdarowały nas cebulkami. Na pewno je posadzimy
w swoich kącikach przyrody.
|Mieczysława Cuber|

Święto Teatru w Zespole „Śląsk”

27

i 28 marca, Zespół „Śląsk” zaprosił do swojej siedziby
uczniów i nauczycieli na coroczne Święto Teatru, które już
po raz trzeci odbyło się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. Celem spotkania była szeroko pojęta edukacja
teatralna oraz przygotowanie nauczycieli i instruktorów do prowadzenia dziecięco-młodzieżowych zespołów i kół teatralnych.
27 marca obchody dwudniowego Święta Teatru w Zespole
„Śląsk” zainaugurował plenerowy happening artystyczny z udziałem dzieci. Gości powitali: Dyrektor Zespołu „Śląsk” Zbigniew
Cierniak oraz Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, który
objął teatralne święto z Zespołem „Śląsk” swoim honorowym
patronatem. Dzieci z rekwizytami i elementami kostiumów maszerowały przez pałacowy dziedziniec w barwnym korowodzie.
Pod kierunkiem Piotra Hankusa, brały udział w zabawach ruchowych, wspólnie zatańczyły także „Owczarka” i „Chocolade”.
W Sali Widowiskowej uczestnicy happeningu obejrzeli pokazy
teatralne w ramach Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Na scenie zaprezentowały się dzieci z Artystycznego
Ogniska Wokalno-Baletowego w Zespole „Śląsk”, uczniowie
warsztatów teatralnych ze Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida
Teligi w Poraju oraz grupa 5-latków z Przedszkola Miejskiego nr
1 w Lublińcu.
28 marca, Zespół zorganizował specjalistyczne warsztaty teatral-

www.koszęcin.pl

ne dla nauczycieli i instruktorów. Spotkanie otworzył wykład
pana Włodzimierza Kuca, choreografa, nauczyciela tańca i sędziego tanecznego pt. „Zasady budowania spektaklu w teatrze
tańca”. Uczestnicy wysłuchali także prelekcji pani Krystyny Małeckiej – aktorki, dyrektora Domu Kultury w Hałcnowie – Bielsku-Białej pt. „Wychowywanie poprzez taniec na bazie teatru
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tańca”. O „Kształtowaniu sylwetki, korygowaniu wad postawy
poprzez ruch i taniec” opowiadała z kolei pani Agata Muszyńska – instruktor tańca, kierownik teatru tańca w Domu Kultury
w Hałcnowie. „Teatr tańca w warunkach szkolnych” był przedmiotem wykładu pani Elżbiety Jatulewicz – instruktora teatral-

nego, a temat „Środków aktorskiego wyrazu w teatrze tańca”
omówił Piotr Hankus – aktor, artysta Zespołu „Śląsk”. Nauczyciele i instruktorzy biorący udział w warsztatach obejrzeli również
gościnny występ Zespołu Tańca Współczesnego „DE FACTO”.
|Agnieszka Kukuła / Redakcja|

Warsztaty ekologiczne w Olsztynie
na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej

W

dniach 29 i 30 marca 2017 roku uczniowie Koła Przyrodniczo-Ekologicznego Szkoły Podstawowej w Strzebiniu brali
udział w warsztatach ekologicznych w Olsztynie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W pierwszym dniu w godzinach dopołudniowych odbyły się zajęcia na terenie dawnego kamieniołomu.
Uczniowie zaopatrzeni w specjalne narzędzia mogli samodzielnie
poszukać kalcytów, amonitów i galeny. Niektórym udało się znaleźć bardzo piękne i cenne okazy. Po obiedzie zaś miały miejsce
warsztaty praktyczne z tkactwa. Poznaliśmy tajniki wiedzy dotyczące tego rękodzieła oraz każdy samodzielnie na krośnie poznał
technikę zakładania nitek osnowy i wątku. Powstały piękne bransoletki, zakładki do książki lub opaski na głowę. Wielką atrakcją dla
uczestników było wieczorne zwiedzanie ruin zamku w Olsztynie
połączone ze słuchaniem ciekawych legend. W drugim dniu zajęcia odbywały się na ścieżce przyrodniczej Rezerwatu „Parkowe”
w Złotym Potoku. Tam uczniowie poznali starodrzew parkowy posadzony przez Zygmunta Krasińskiego. Mogli tam także podziwiać
kwitnące rośliny runa leśnego lasu grądowego: przebiśniegi, fiołki,

zawilce i przylaszczki. Obejrzeliśmy także zjawiska krasowe w Jaskini Niedźwiedziej. Prowadziliśmy także badania czystości powietrza
skalą porostową oraz badania czystości wody w Źródłach Zygmunta
za pomocą biowskaźników.
Wszyscy uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni i stwierdzili
jednogłośnie, że zajęcia były ciekawe i interesujące, zwłaszcza, że dopisała nam słoneczna, wiosenna aura.
|Opiekun Kola Przyrodniczo – Ekologicznego Ewa Krus|

Wyśpiewali i wytańczyli dwa I miejsca
dla naszego przedszkola na
Międzyprzedszkolnym Festiwalu
Muzyczno - Tanecznym

G

rupa „A” wraz z wychowawczynią Jolantą Poks-Stawińską
w piątek 31.03.2017 po zjedzeniu obiadu wyruszyła do naszego Domu Kultury, gdzie o godzinie 13.00 rozpoczął się konkurs
w dwóch kategoriach:
•
wokalnym
•
tanecznym
Sala widowiskowa wypełniona po brzegi różnokolorowymi wykonawcami (w pięknych strojach) z 7 przedszkoli z naszej gminy oczekiwała na swoje wejście i prezentację przygotowanego programu.
Z numerem 9 grupa „A” weszła na scenę po raz pierwszy i zaśpiewała
„Zeflika”, który wywołał wśród publiczności uśmiech i spory aplauz.
„Zeflik” zakończył kategorię wokalną. Szybkie przestawienie się
na taniec i z numerem 13 grupa pani Joli zaprezentowała się po raz
drugi w tańcu „Polka” z klawesami. Numer 20 kończył konkursowe
zmagania.
Jury udało się na obrady, a kiedy wreszcie(!) pojawiło się na scenie
okazało się, że i w pierwszej kategorii i w drugiej przyznało grupie
„A” I MIEJSCE!!!
EUFORIA ZAPANOWAŁA WŚRÓD 16 DZIECI Z TEJ GRUPY –

z radości skakali na siebie, przekazywali z rąk do rąk otrzymane puchary, które wręczył im Wójt Gminy pan Zbigniew Seniów i nawet
je całowali. Chętnie pozowali wszystkim do zdjęć. Rozpromienione
buzie zdradzały jedno, że scena przyniosła im wiarę w siebie i w to,
że wspólny wysiłek w dążeniu do celu się opłaca.
|Nauczycielki z przedszkola pod Dębem|
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Konkurs Wiedzy Ekologicznej w Kalinie

31

marca w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie odbył
się I etap XIV edycji „Konkursu Wiedzy Ekologicznej”, nad
którym honorowy patronat objął Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew
Seniów.
W konkursie wzięło udział pięć dwuosobowych drużyn ze Szkół
Podstawowych z terenu działalności Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ
w Kalinie, w tym także duet ze Szkoły Podstawowej w Strzebiniu.
Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie walczyli o bilet do II etapu „Konkursu Wiedzy Ekologicznej” w Będzinie, który odbędzie się 9 czerwca. Szeroką wiedzą z zakresu ekologii
wykazały się uczennice ze Strzebinia – Weronika Feliks i Martyna
Czornik, przygotowane przez nauczycielkę Ewę Krus. Dziewczyny
zajęły wysokie II miejsce i będą reprezentowały Gminę Koszęcin w II
etapie konkursu. Trzymamy kciuki za miejsce na podium!
Miejsce pierwsze zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Konopiskach – uczniowie Mateusz Połacik i Jakub Wałek pod opieka Ewy

Uczennice ze Strzebinia będą reprezentować gminę w II etapie
konkursu.
Zaporowskiej.
Laureaci I i II otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy
Koszęcin, z życzeniami dalszego poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i sukcesu w II etapie konkursu.
|Karolina Imiolska|

Z życia „Leśnych Ludków”
Nareszcie Wiosna!
Już tydzień przed przyjściem kalendarzowej wiosny Leśne Ludki przygotowywały się na jej przybycie wyjątkowo intensywnie.
Dzieciaki otrzymały list od Pani Wiosny z szeregiem zadań
do wykonania- założenie kącika przyrodniczego, sadzenie roślin
cebulowych, założenie hodowli fasoli i grochu, zasianie rzeżuchy,
poznanie ziół i przypraw, przyrządzenie smacznych, zdrowych
i kolorowych kanapek, wykonanie Marzanny oraz grzechotek
na pochód wiosenny… Z wszystkich zadań przedszkolaki wywiązały sie znakomicie! Brawo dzieciaki! Wiosenny happening
był zwieńczeniem akcji oczekiwania na wiosnę.
Dzieciaki z piosenka na ustach i koszykiem pełnym upominków ruszyły na spacer. Każdy napotkany przechodzień otrzymał
wiosenną cebulkę. Dotarliśmy aż pod Zespół Szkół w Strzebiniu,
gdzie spotkaliśmy sie z bardzo miłym przyjęciem. Nauczycielkom podarowaliśmy cebulki - niech wiosna zawita także w ich
klasach. A dzieciakom słodkości wiosenne. Wspaniałe powitanie
Wiosny!
Książka- najlepszy przyjaciel człowieka.

ne sposoby. Była już w naszym przedszkolu ogólnopolska akcja
„Mały Miś w świecie wielkie literatury”, była czytelnicza podróż
misia Florka po domach przedszkolaków, teraz czas na akcję
„przedszkolna biblioteczka”- każdy może podzielić się książką z przedszkolnymi kolegami. W pierwszym dniu akcji Leśne
Ludki odwiedziły bibliotekę publiczną w Domu Kultury w Strzebiniu. Dzieciaki buszowały w regałach pełnych najróżniejszych
książek, a na koniec wysłuchały historii z magicznej skrzynki
zwanej kamishibai. Dziękujemy pani Dorocie za miłe przyjęcie.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła” – Wisława Szymborska.

Zgadzamy się z tymi słowami i promujemy czytelnictwo na rożwww.koszęcin.pl

Międzynarodowy Dzień Teatru.
27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej
okazji nasze przedszkole odwiedzili aktorzy z grupy teatralnej
Bajkowe Skarbki Śląska. Tym razem przenieśli nas do tajemniczego ogrodu, gdzie króluje dobroć i wzajemny szacunek, gdzie
wszyscy są radośni i szczęśliwi. Było wesoło, refleksyjnie, z morałem. W tym roku szkolnym spotkamy się z nimi jeszcze nie raz.
Leśne Ludki pozdrawiają!
|Katarzyna Kruk|
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Dzień Kobiet
z Biesiadą Śląską

T

egoroczny Dzień Kobiet w Domu Kultury w Koszęcinie obchodziliśmy ze Śląską Biesiadą. 8 marca wszyscy sympatycy biesiadnych klimatów i przaśnego żartu mogli spędzić czas w doborowym
towarzystwie Baby z Chopym, Grzegorza Stasiaka i Mona Lisy. Sala
Domu Kultury podczas koncertu zapełniła się niemal całkowicie
a salwy śmiechu i oklasków słyszała chyba cała miejscowość.
|Redakcja|

8 marca dla szerokiej publiczności zaśpiewała m.in. Mona Lisa.

Z życia K.E.R. i I.
w Koszęcinie
„Z kopyta konie rwą” jak mówią słowa piosenki „Skaldów”, tak
samo po przywitaniu Nowego Roku 2017 ruszyli członkowie naszego Koła. Na zebraniu zarządu Koła w dniu 5 stycznia ustalono
zorganizowanie po raz drugi „Babskiego Combra”, który odbył się
16 lutego w Klubie „Pod sceną”, w którym uczestniczyły tylko nasze
„dziewczyny” w przeróżnych, przepięknych przebraniach począwszy
od Pippi Langstrumpf (79 lat), aż po króliczki (ale nie z playboya)
i różnego rodzaju stroje wróżek oraz kobiet epoki minionej.
Nasze panie (baby bo to Babski Comber) jak wspaniale wyglądały,
tak też wspaniale się bawiły! Każdy karnawał ma swój koniec, więc
tradycyjnie zarząd Koła zorganizował „Śledzika”, czyli zabawę ostatkową. Zabawa trwała od 18:00 do 24:00 przy pięknej muzyce oraz
wspaniałych humorach i z gromkim „sto lat” dla pana Józefa Kozłowskiego, który to w tym dniu obchodził urodziny.
Niezgodnie z datą, bo 9 marca uczciliśmy międzynarodowy Dzień
Kobiet. Z zaproszonych gości przybyli: dyrektor Domu Kultury
w Koszęcinie Renata Pyrek, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów,
który to wręczał naszym „dziewczynom” żółte tulipany. Pomogli
mu w tym członkowie zarządu Koła, ale płci męskiej. Przy kawie,
herbatce i ciastkach bardzo miło spędzono czwartkowe popołudnie.
Jak się bawić to się bawić tak mawiali „starożytni” Rosjanie!
Opisał prezes Koła Edward Blatoń

Dzień Kobiet w koszecińskim Kole Emerytów uświetnił swoją obecnością Wójt Gminy Zbigniew Seniów.

Zarząd Koła zorganizował swoim członkiniom Babski Comber.

W Gminie Koszęcin
się kręci!

8

marca TVS nagrała Koncert Życzeń prosto z Domu Kultury
w Koszęcinie.
Koncert Życzeń prosto z Koszęcina był transmitowany w dniach
od 10 – 12 marca. Na planie programu nie zabrakło Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów, który nie zapomniał o kwiatach
z okazji Dnia Kobiet dla prowadzących program Koli i Juli.
Kolejne transmisje na antenie TVS z Koszęcina już niebawem!
|Redakcja|
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VI Koszęciński Festiwal Modelarski

W

dniach 18–19 marca na terenie
Zespołu Szkół w Koszęcinie odbył się VI Koszęciński Festiwal Modelarski pod honorowym patronatem Wójta
Gminy Koszęcin.
Do Koszęcina przyjechali jak zwykle
modelarze z całej południowej Polski,
choć pojawili się też przedstawiciele klubów z tak odległych miast, jak Szczecin,
Inowrocław, Białystok, Kraków, Łask,
Wrocław czy Lublin. Nie zabrakło również naszych sąsiadów z Czech.
To była rekordowa edycja imprezy. Wystawiono w sumie 873 modele plastikowe i kartonowe – to jest o 200 więcej niż
rok wcześniej!
W festiwalu wzięło udział 229 modelarzy, w tym 141 seniorów, 42 juniorów
oraz 46 młodzików z całego kraju i zagranicy.
Puchar patrona wydarzenia Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów trafił do Andrzeja
Nie tylko ilość, ale i jakość wykonanych
Ligockiego za model PT-91 TWARDY.
modeli złożonych do konkursu znacznie się podniosła. Jak tłumaczą organizatorzy – państwo Izabela W imieniu organizatorów – Koła Modelarskiego Broń i Barwa
i Krzysztof Koza – to przede wszystkim skutek rozgrywanych działającego przy Domu Kultury w Koszęcinie, kierujemy gorące
w remach konkursu Międzynarodowych Mistrzostw Śląska, podziękowania dla wolontariuszy, harcerzy z Koszęcina – w tym
Międzynarodowych Zawodów o Puchar UE „Euro Puchary” 88 Gromady Zuchowej „Włóczykije”, OSP Koszęcin oraz dziękuoraz nagród ufundowanych przez firmę IBG oraz Hobby 2000, jemy sponsorom i osobom, które okazały wsparcie inicjatywie,
wyłącznego dystrybutora modeli Tamiya w Polsce.
a bez których festiwal by sie nie odbył, w tym Wójtowi Gminy
Podczas imprezy nie zapomniano o dodatkowych atrakcjach, Koszęcin, Dyrektor Domu Kultury w Koszęcinie, Gminnej Kom.in. można było zobaczyć trofea pasjonatów historii, takie jak misji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Koszęcinie,
wydobyte z ziemi ogniwa gąsienic różnych czołgów czy elemen- Dyrektorowi Zespołu Szkół w Koszęcinie, Dyrektorowi GOSIR
ty amerykańskiego B-24 Liberator, który rozbił się koło Krup- w Koszęcinie, Dyrektorowi ZPiT „Śląsk”, Posłowi na Sejm RP
skiego Młyna i FW-189 który rozbił się w okolicy Lublińca. Po- Andrzejowi Gawron, firmom, klubom i stowarzyszeniom: „IBG
jawiło się bractwo rycerskie z Boronowa, GRH „Austerlitz, 17. Models” z Warszawy, Hobby 2000 – wyłącznego dystrybutora
Radzionkowska Drużyna Piechoty Zmechanizowanej, 1st Recon modeli Tamiya w Polsce, Gabrom z Koszęcina, Sklep „KS MoTeam Lubliniec, a AS Historii zaprezentował pamiątki z czasów del” z Częstochowy właściciel p. Krzysztof Stroba, firmie „ZeI wojny światowej. Nie można zapomnieć również o Garnizonie lkot” z Nowego Dworu, „EXPRESS MARKET” „MARATON”
Fortu Częstochowa i Muzeum Pojazdów Militarnych z Często- z Koszęcina, JJD s.c. z Koszęcina, „Hydromax”, „Fly” z Republiki
chowy oraz Sekcji Aikido z Tarnowskich Gór, pokazie symula- Czeskiej, „AML” z Republiki Czeskiej, „Pavla models” z Ostratora jachtu oraz wielu innych przyjaciołach modelarstwa, którzy wy z Republiki Czeskiej, „ŚWIAT Z KARTONU” z Tarnowskich
uświetnili Festiwal w Koszęcinie.
Gór, IPMS Polska, IPMS Silesia, Wingnut Wings Fan Club, KPM
Jak przystało na konkurs nie możemy zapomnieć o nagrodach. Karvina – Klub partnerski z Republiki Czeskiej, KPM „TORA”
Puchar patrona wydarzenia Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Pribor – Klub partnerski z Republiki Czeskiej, ISMR z InowroSeniów trafił do Andrzeja Ligockiego za model PT-91 TWAR- cławia, HOBBY z Inowrocławia, „Yahu Models”, „Modelcollect”,
DY. Puchar Dyrektor Domu Kultury w Koszęcinie – za model „BHP i PPOŻ doradztwo i projektowanie, Zdzisław WINNICIplastikowy otrzymał Krzysztof Pliszka za RNLI Severn Class Li- KI „z Bytomia, ToRo Model z Warszawy, Wydawnictwo „ANfeboat.
SWER”, ŚSMR – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Modelarzy
Puchar Dyrektor Domu Kultury – za model kartonowy trafił Redukcyjnych, Modelarze Redukcyjni Łask – Grupa Archeo,
do Przemysława Grochowina za Rotundę. Puchar Dyrektora Ze- „Blitz Workshop” „Hataka”, „Arma Hobby”, „Mini Replika” p.
społu Szkół w Koszęcinie otrzymał Dominik Krzysztofik za ORP Krzysztof Sikora, Drukarnia Golem 3D z Częstochowy, „Taurus”
Błyskawica. Nagroda Koła Modelarskiego Broń i Barwa w Ko- z Częstochowy, „Aviattic” z Wielkiej Brytanii, „Gardenia” z Koszęcinie została przekazana dla Radosława Sliżewskiego za mo- szęcina, „ADAMED” z Częstochowy, Przedszkole „Pod Dębem”
del X-wing. Nagroda Posła na Sejm RP Andrzeja Gawrona trafiła z Koszęcina, „MAKITA” z Koszęcina i sponsorom anonimowym
na ręce Przemysława Litewka za wykonanie modelu DFW C.V.
oraz patronom medialnym wydarzenia.
Nagrody przyznane w ramach konkursu można liczyć w set- W imieniu organizatorów przepraszamy za jakiekolwiek pomikach. W celu zapoznania się z pełną listą zwycięzców w poszcze- nięcia wśród osób, które wsparły to wydarzenie.
gólnych kategoriach zapraszamy na stronę www.koszecin.pl.
|Karolina Imiolska|

www.koszęcin.pl
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Młodzi szachiści w Zabrzu

T

roje naszych młodych szachistów: Aleksandra Kowalczyk,
Michalina Szreter i Szymon Łodziński wzięło udział w turnieju szachowym pn. „Przedwiośnie z Matem”, który rozgrywany był
w dniach 18–19 marca br. w Zabrzu.
8-rundowy turniej rozgrywany był z tempem gry 1 godz. na partię
dla zawodnika, co umożliwiało zdobycie norm na kategorie szachowe (do I kobiecej lub II męskiej włącznie). Zawodnicy grali w trzech
grupach wiekowych: do 8, 10 i 14 lat. Ola, będąca jedyną dziewczynką w grupie do lat 8, ze świetnym wynikiem 6 pkt. z 8 partii zajęła
drugie miejsce (będąc oczywiście najlepszą z dziewcząt w tej grupie).
7-letni Szymon z 5 pkt. zajął w tej samej grupie także bardzo dobre
5 miejsce. Najtrudniej miała Michalinka, grająca w bardziej wymagającej grupie zawodników do lat 10. Michalinka z 2,5 pkt. zajęła
drugie miejsce wśród czterech startujących tutaj dziewcząt. Naszej
sympatycznej szachistce niezbyt dopisuje też szczęście przy kojarzeniu rund – kolejny już raz miała najsilniejszych przeciwników: uzyskała najwyższą w tej grupie tzw. punktację Buchholza (suma punktów zdobytych przez przeciwników).
Niestety żadnemu z naszych „szachowych ludków” nie udało się

podwyższyć posiadanych już
kategorii. Najbliżej sukcesu była
Ola, której zabrakło jedynie 11
pkt. rankingowych do zdobycia
III kategorii: uzyskała ranking
1339 a norma na III kat. wynosi 1350. Szymonowi, posiadającemu
V kat. zabrakło 50 pkt. do 1300 (taka jest norma na IV kat. męską).
Duże brawa dla całej trójki!
|Jan Nowakowski|

Szachowe Ludki zagrały w Zabrzu.

Młodzież Zapobiega Pożarom

25

marca w siedzibie OSP Koszęcin odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej szczebla gminnego „MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM”. Młodzi przedstawiciele poszczególnych
jednostek OSP w Naszej Gminie wykazali się ogromną wiedzą. Pytania z zasad przeciwpożarowych oraz ratownictwa medycznego były
bardzo trudne. Wójt Gminy Zbigniew Seniów pogratulował organizatorom, uczestnikom oraz opiekunom wspaniałego przygotowania.
Zapewnił, że mając tak wyszkolonych strażaków w Naszej Gminie
możemy czuć się bezpiecznie.
Komisja w składzie:
druh Paweł Kandzia – przewodniczący jury, druh Edward Opiełka –
sekretarz, druh Michał Anioł – członek jury, druh Bronisław Tukaj –
członek jury
Nagrodzeni:
I grupa wiekowa – (Szkoła Podstawowa)
I miejsce Kamil Maruszczyk – OSP Strzebiń, II miejsce Krystian
Żyłka – OSP Wierzbie, III miejsce Kevin Hoffmann – OSP Strzebiń

II grupa wiekowa – (Gimnazjum)
I miejsce Dariusz Płonka – OSP Koszęcin, II miejsce Bartłomiej
Sitek – OSP Strzebiń, III miejsce Tomasz Kampa – OSP Strzebiń
III grupa wiekowa – (Ponadgimnazjalna)
I miejsce Jakub Miksa – OSP Strzebiń, II miejsce Kamila Zielińska – OSP Strzebiń, III miejsce Rafał Koczuła – OSP Wierzbie
4 kwietnia w siedzibie ochotniczej Straży Pożarnej w Koszęcinie
odbył się powiatowy etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którego
laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali bilet do dalszego reprezentowania swoich jednostek
pożarniczych na szczeblu wojewódzkim. Niestety w tym roku etap
wojewódzki nie zostanie zasilony przez reprezentantów z Gminy
Koszęcin.
Wśród zwycięskich trójek najlepiej z Gminy zaprezentował się Kamil Maruszczyk z OSP w Strzebiniu, który zajął III miejsce w kategorii „Szkół Podstawowych”. Gratulujemy!
|Redakcja|

Młodzież z Gminy Koszęcin wykazała się wiedzą z zakresu pożarnictwa.
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Popołudnie z muzyką klawesynową
i nie tylko...

W

niedzielne popołudnie 26 marca razem z Victorią Lerche
przenieśliśmy się do epoki baroku, gdzie na salonach królował klawesyn, nazywany potocznie pradziadem fortepianu.
Nad koncertem, który odbył się w minioną niedzielę w sali balowej siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny, patronat
honorowy objął Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. „Kiedy
zostałem poproszony o objęcie patronatu, nie wahałem się ani chwili.” – mówił wójt. Podziękował Victorii za to, że rozwija swój talent
muzyczny, jej nauczycielom za zaszczepienie w uczennicy pasji i rodzicom za udzielone jej wsparcie.
Niemal dwugodzinny koncert składał się z dwóch części. W pierwszej Victoria na klawesynie wykonała barokowe utwory: „La Bellmont” – Jean-Baptiste Antoine Forqueray, Suita d-moll – Sarabande,
Canarie, La pastourelle, Gigue, Chaconne – Louis Couperin. Toccata g-moll – Girolamo Frescobaldi, Preludium i Fuga f-moll z II tomu
Das wohltemperierte Klavier – Johann Sebastian Bach, „Prélude”
i „Les Giboulées de Mars” (w tłumaczeniu „Marcowe deszcze”) –
Michel Corrette, Sonaty e-moll i D-dur – Domenico Scarlatti.
Victoria zagrała na historycznej kopii klawesynu zbudowanego
przez Ruckersa w 1643 roku wykonanej przez firmę Zuckermann.
W drugiej części koncertu poznaliśmy kolejny talent Victorii – tym
razem wokalny. Przy fortepianowym akompaniamencie Magdaleny Bąk Victoria zaśpiewała „Vergin tutto Amor” Francesco Durante, „Se tu m’ami” Giovanni Battista Pergolesi oraz „Lecioły zórazie”
i „Uwoz mamo” – autorstwa Karola Szymanowskiego z okazji 80.
rocznicy śmierci, która przypada na 29.03.2017r.
Mieszkająca w Irkach Victoria Lerche dwukrotnie była laureatką
nagrody Wójta Gminy dla najzdolniejszej młodzieży w Gminie Koszęcin.
Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w Szkole Muzycznej im.
Adolfa Dygacza w Koszęcinie w klasie skrzypiec Grażyny Mielińskiej a następnie od 2008 r. przez 3 lata pobierała lekcje gry a fortepianie pod kierunkiem mgr Marii Gałeczki i mgr Marii Domagały.
W latach 2011–2015 była uczennicą klasy klawesynu dr Aleksandry
Gajeckiej-Antosiewicz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II
stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. Obecnie należy do klasy mgr Hanny Balcerzak.
Victoria osiąga bardzo dobre rezultaty w grze na klawesynie. Uczestniczyła w wielu ciekawych projektach edukacyjnych i artystycznych,
takich jak: koncerty, przesłuchania, konkursy, wykłady oraz warsz-

taty. Brała udział w ważnych lekcjach mistrzowskich, podnoszących
poziom wykonawczy i interpretacyjny prowadzonych przez prof.
Elżbietę Stefańską, prof. Urszulę Bartkiewicz oraz prof. zw. Marka
Toporowskiego. Otrzymała również stypendium zagraniczne Academie Musicale de Villecroze we Francji w postaci Klawesynowych
Kursów Mistrzowskich z prof. Pierrem Hantai.
W 2016 roku Victoria została stypendystką Krajowego Funduszu
Na Rzecz Dzieci, dzięki czemu mogła uczestniczyć w XXIII Warsztatach Muzyki Kameralnej w Lusławicach. Dzięki środkom otrzymanym z Funduszu Victoria mogła wypożyczyć klawesyn i dać
koncert w Koszęcinie.
Ponadto Victoria jest laureatką wielu prestiżowych nagród za grę
Patronat honorowy nad koncertem objął Wójt Gminy
Zbigniew Seniów.
na klawesynie, m.in. III miejsca w kategorii solo na IX Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku „Z muzyką przez
wieki – od renesansu do klasycyzmu”, III miejsce na III i IV Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym im. Wandy Landowskiej
w Gdańsku w 2015 i 2016r.
W imieniu Naszej Artystki dziękujemy za udział w „Popołudniu
z muzyką klawesynową i nie tylko…” wszystkim zaproszonym gościom, dyrektorom, nauczycielom, przyjaciołom i całej zebranej publiczności.
Pozostaje nam wyrazić nadzieję, że niebawem przyjdzie nam po raz
kolejny usłyszeć Victorię i podziwiać jej talent.
|Karolina Imiolska|

Victoria Lerche przeniosła słuchaczy do epoki baroku.
www.koszęcin.pl

Z życia K.E.R.i I.
w Koszęcinie

Koszęcińscy Emeryci odwiedzili Wadowice.
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N

iedowiarki twierdzą, że nie ma Raju na Ziemi – jednak
to, czego doznała grupa seniorów w przebytej wycieczce
w dniach 27–28 marca 2017 roku do Bukowiny Tatrzańskiej
można powiedzieć, że zakosztowaliśmy trochę Raju. Zakwaterowaliśmy się już po raz czwarty u państwa Buckich, w pięknym
pensjonacie w pokojach dwu i trzyosobowych skąd z balkonów
przy wspaniałej pogodzie można było podziwiać pięknie ośnieżone Tatry jak na wyciągnięcie ręki. Nie dosyć tego, że pogoda
była przepiękna to jeszcze swojskie jadło i to z górnej pułki, jakie
przygotowała pani Zosia z pracownikami kuchni, zadowoliłoby
niejednego głodomora.
To co zjedliśmy na obiad musieliśmy utracić korzystając z kąpieli w wodach termalnych na terenie nowo otwartego kąpieliska

w Chochołowie (woda o temp.38 st. C). Po powrocie do wystawnej kolacji czas nam umilało góralskie trio w składzie: skrzypce,
akordeon, kontrabas oraz falsetem śpiewany wokal. Były góralskie śpiewy i tańce. W drugim dniu po śniadaniu udaliśmy się
do wód termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej, aby zmyć grzechy z poprzedniego dnia. Po objedzie, autokarem kierowanym
przez pana Krzysztofa Kądzielę udaliśmy się w drogę powrotną. A że było nam po drodze, odwiedziliśmy miasto urodzenia
Jana Pawła II – Wadowice. Do Koszęcina wróciliśmy cali, zdrowi
w dobrych humorach!
I niech ktoś powie, że nie uszczknęliśmy trochę Raju!
Opisał prezes Koła
Edward Blatoń

Konkurs na „Zająca
Wielkanocnego”
rozstrzygnięty

31

marca odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie plastycznym na „Zająca Wielkanocnego” organizowanym
przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Koszęcinie pod patronatem
Wójta Gminy Koszęcin.
Na konkurs złożono rekordową liczbę prac. Komisja w składzie:
Aldona Nowakowska, Renata Pyrek i Elżbieta Gad poddała ocenie
aż 68 Zająców Wielkanocnych, złożonych z terenu całej Gminy Koszęcin.
Wyłonienie zwycięzców nie było łatwe, bo wszystkie spośród złożonych prac zasługiwały na wyróżnienie. Niemniej komisja musiała
podjąć decyzję. Tym samym I miejsce w Kategorii „Przedszkolaki”
otrzymała Ewa Jarząbek z Sadowa, II miejsce Katarzyna Szymanek,
III miejsce ex aequo zajęli Alicja Młynek i Michał Fabian.
W kategorii „Szkoła Podstawowa” I miejsce zdobył Jakub Kopyciok
z Sadowa, II miejsce Zofia Kopyciok i III miejsce Katarzyna Szajer.
Wśród prac osób dorosłych najlepszy okazał się być Zając wykonany
przez Anetę Szajer z Rusinowic, II miejsce zajęła Alina Rogocz a III
miejsce Klaudia Hanszla III.

Konkurs na „Zająca Wielkanocnego” zgromadził rekordową liczbę
prac.
W ostatniej kategorii, prac wykonanych grupowo, I miejsce zajęło
Przedszkole z Rusinowic reprezentowane przez grupę Niedźwiadków. Miejsce drugie zajął Punkt Przedszkolny „Bajkowa Kraina” ze
Strzebinia. Miejsce trzecie zyskała praca przedszkolaków z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie.
Laureatom konkursu nagrody osobiście wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.
Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!
|Karolina Imiolska|

Międzyprzedszkolny festiwal
muzyczno-taneczny

W

piątek 31 marca mieliśmy okazję podziwiać talenty przedszkolaków z całej gminy.
W ramach I Międzyprzedszkolnego festiwalu muzyczno - tanecznego, organizowanego przez Przedszkole u Cioci Mariolki w Koszęcinie
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Koszęcin mogliśmy zobaczyć występy dzieciaków z wszystkich siedmiu przedszkoli znajdujących sie na terenie Gminy Koszęcin.
Młodzi artyści na scenie Domu Kultury w Koszęcinie zmierzyli się
ze sobą w pięciu kategoriach. Komisja w składzie: Beata Danielska,
Justyna Piwko-Nikiel, Dawid Nagiet i Tomasz Lis nie miała łatwego
zadania.
Ostatecznie jednak z wielkim trudem komisja wyłoniła zwycięzców.

W kategorii „Soliści i duety muzyczne od 5 do 7 lat” miejsce I zajęła Emilia Styczyrz w utworze
„Tango dla babci” reprezentująca
przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie, miejsce II otrzymały Nel Myland i Kinga Zamoska
z piosenką „Zuzia, lalka nieduża”
z przedszkola w Rusinowicach. Miejsce III zajęła Emilia Borszcz
w piosence „Dziadkowie na medal” z przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie.
W kategorii „Zespołów Muzycznych 2,5 do 4 lat” wystąpiła tylko jedna grupa – Smerfetek z przedszkola u Cioci Mariolki w Koszęcinie
w piosence „Krasnoludki”.
Wśród „Zespołów muzycznych 5 do 7 lat” najlepsza była grupa „A”
z przedszkola Pod Dębem w Koszęcinie w utworze „Zefik”. Miejsce II
zajęły „Koniczynki” z przedszkola w Strzebiniu w „Piosence o przedszkolu”. III miejsce zajęło trio w składzie Nadia Wojsa, Milena Wietecka i Milena Lisiecka reprezentujące przedszkole w Rusinowicach
w piosence „Jagódki”.
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Do kategorii „Zespoły taneczne 2,5 – 4 lat” zgłosiły się dwa przedszkola: u Cioci Mariolki w Koszęcinie, które zajęło I miejsce dzięki
„Smerfetkom” tańczącym „Dance with me”. Miejsce II zajęły „Kotki”
z przedszkola muzycznego im. Św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Koszęcinie tańczące do utworu „Mam tę moc”.
W kategorii „Zespoły taneczne 5 do 7 lat” wystąpiło aż osiem grup,
spośród których najlepsza okazała się być grupa „A” z przedszkola
Pod Dębem w Koszęcinie w „Polce”. Miejsce II zajęły przedszkolaki
z punktu przedszkolnego Bajkowa Kraina w Strzebiniu w utworze
„Wojownicy i Księżniczki”. III miejsce zajęły „Krasnale” z przedszkola
u Cioci Mariolki w Koszęcinie w piosence „Roztańczony gumi-miś”.
To była pierwsza edycja Międzyprzedszkolnego festiwalu muzyczno-tanecznego i sądząc po fantastycznych emocjach – nie ostatnia.
|Karolina Imiolska|

Range Rover
Lazy Ride

1

kwietnia po raz pierwszy w Koszęcinie odbył się Range Rover
Lazy Ride organizowany przez Aleksandrę Solecką i Mariusza Milewskiego z Katowic pod patronatem Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów. W sobotę rano, z terenu kompleksu
pałacowo-parkowego w Koszęcinie, w 100 kilometrową podróż

Komisja oceniająca występy poszczególnych grup wokalnych
i tanecznych nie miała łatwego zadania.
po okolicznych łąkach i lasach wyruszyło 16 Range Roverów,
w tym także kilka królewskich modeli klasycznych, które zjechały się do Koszęcina z terenu całej Polski. Pojawili się także fani
marki z sąsiednich Czech.
Wyjeżdżającym w trasę na dudach przygrywał zespół Pipes
&Drums z Częstochowy, grający tradycyjną muzykę szkocką.
Na uczestników rajdu poza pięknymi widokami czekało wiele
atrakcji.
Wieczorem, po powrocie kierowców z długiej trasy, Wójt Gminy
Koszęcin Zbigniew Seniów uhonorował Pucharem Wójta uczestnika, który przebył najdłuższą drogę by dojechać do Koszęcina
i był to Gdańszczanin.

Dla wyruszających w 100 kilometrową trasę Range’ów zagrał zespół
Pipes&Drums z Częstochowy

W rajdzie wzięło udział 16 Range Roverów.

Zwycięstwo
Marka Grunda
w Dramatycznej
Siódemce

1

kwietnia w Tarnowskich Górach, a dokładnie w Parku Repeckim
w Dolinie Dramy, odbyła się nowa impreza biegowa pn. Dramatyczna Siódemka. Okazała się wspaniałym sportowym wydarzeniem, które przyciągnęło 157 pasjonatów biegania. W biegu wziął
udział mieszkaniec Strzebinia i członek Społecznej Rady Sportu przy
Wójcie Gminy Koszęcin, zajmując wysokie 4 miejsce. – Niespodziewane ale jakże wspaniałe zwycięstwo, zaskoczyło chyba nie jedną
osobę ale najbardziej zaskoczyło mnie. Zwycięstwo, które cieszy
www.koszęcin.pl

jeszcze bardziej ze względu
na ciężką pracę jaką wkładam ostatnio w treningi.
Naprawdę nie wiem co powiedzieć, bardzo się cieszę.
Zająłem 4. miejsce open
z czasem 30,29 min i to pozwoliło wygrać mi moją
kategorię wiekową – mówi
Marek Grund.
Trasa biegu (7,3 km) oddała
delikatny klimat biegu górskiego w pełnym kontakcie
z przyrodą i wspaniałą pogodą, a także ciekawą historia tego miejsca. Trasa w stylu anglosaskim z 140 m przewyższeniem pełna krętych ścieżek, wymagających podbiegów i powalonych
drzew na trasie, a na finał biegu „przeprawa” przed Dramę i odcinek
„wzdłuż wielkiego muru repeckiego”.
|Redakcja|
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Koncert charytatywny poświęcony
pamięci Św. Jana Pawła II
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi.”
– Św. Jan Paweł II

2

kwietnia minęło 12 lat odkąd Św. Jan Paweł II, Papież Polak, odszedł do Królestwa Bożego.
Chcąc uczcić pamięć Jego nauki i życiowej drogi uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Koszęcinie, wraz ze Stowarzyszeniem
Odnowy Wsi „NASZ KOSZĘCIN” oraz Domem Kultury im. W.
Roździeńskiego w Koszęcinie zorganizowali koncert charytatywny
poświęcony osobie Jana Pawła II.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Koszęcin.
Wzruszający montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów,
absolwentów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Koszęcinie spotkał
się z gromkim aplauzem licznie zebranej publiczności. Koncertowi
towarzyszył kiermasz wielkanocny, z którego dochód zostanie prze-

kazany na pomoc czwórce niepełnosprawnych uczniów z Zespołu
Szkół w Koszęcinie.
Kiermasz wsparło rzeczowo wiele osób dobrej woli. Uczestnicy koncertu mogli wejść w posiadanie m.in. dwóch tortów przekazanych
przez piekarnię „Kampa”, zdobionego strusiego jaja otrzymanego
od Leszka Parysa oraz obrazu z Pracowni Malarstwa Emocjonalnego
przy Miejskim Domu Kultury w Lublińcu pt.: „Ruda Sowa”. Ponadto
wśród przekazanych rzeczy znalazło się mnóstwo rękodzielniczych
ozdób świątecznych, w tym Zające Wielkanocne złożone w konkursie
organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Koszęcinie.
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów dziękuje za poruszający koncert wykonawcom, nauczycielom oraz rodzicom, którzy
na co dzień wspierają pasje swoich pociech. Podziękowania kieruje
także do wszystkich osób dobrej woli, które wsparły kiermasz a także
licznie zebranej publiczności, która udowodniła, że nauka Św. Jana
Pawła II wciąż jest nam bliska.
|Karolina Imiolska|
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Cennik Reklam w Echu Gminy Koszęcin
Na stronach
czarno-białych:

Na stronach
kolorowych:

1/8 strony - 35 zł netto

1/8 strony - 40 zł netto

1/4 strony - 70 zł netto

1/4 strony - 80 zł netto

1/2 strony - 120 zł netto

1/2 strony - 140 zł netto
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