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Wójt Gminy Koszęcin zaprasza
na wydarzenia organizowane w gminie:

30.12.2018
godz. 16.30

Koncert świąteczny w wykonaniu Chórów Hejnał
i Non Nomine oraz orkiestry dętej ze Strzebinia
Kościół parafialny w Strzebiniu

31.12.2018
godz. 22.00

Sylwester na rynku w Koszęcinie
Rynek w Koszęcinie

13.01.2019
godz. 15.00

XXVII Finał WOŚP
Dom Kultury w Koszęcinie

13.01.2019
godz. 16.30

XXVII Finał WOŚP
Dom Kultury w Strzebiniu

25.01.2019
godz. 18.00

Premiera spektaklu „ Igraszki z diabłem”
w wykonaniu Koszęcińskiego AleTeatru
Dom Kultury w Koszęcinie, cena biletu 15 zł

26.01.2019
godz. 17.00

Spektakl „ Igraszki z diabłem” w wykonaniu
Koszęcińskiego AleTeatru
Dom Kultury w Koszęcinie, cena biletu 15 zł

21.02.2019
godz. 18.00

„Artur Barciś show” z zespołem muzycznym
Dom Kultury w Koszęcinie, cena biletu 40 zł

10.03.2019
godz. 17.00

koncert z okazji Dnia Kobiet‘’MUZYKA MOJA MIŁOŚĆ‘’
RECITAL AKTORSKO – WOKALNY MARTY TADLI

www.koszęcin.pl
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Inwestycje w Gminie Koszęcin
▶▶ Oświetlenie – ul. Ligonia w Koszęcinie

▶▶ Droga dojazdowa do cmentarza
w Rusinowicach

W Koszęcinie przy ul. Ligonia zostało wymienione 7 słupów
i opraw oświetleniowych, przy wsparciu finansowym WFOŚiGW
w Katowicach.

Zakończony został remont drogi dojazdowej do cmentarza w Rusinowicach.

▶▶ Oświetlenie – ul. Królowej
Jadwigi w Koszęcinie oraz
ul. Ogrodowa w Sadowie

▶▶ Oświetlenie uliczne
w trakcie realizacji
Gmina jest w trakcie realizacji budowy oświetlenia:
– w Bruśku: ul. Przylasek
– w Rusinowicach: boczna od ul. Lublinieckiej
– w Strzebiniu: ul. Ptasia i ul. Broniewskiego
– w Koszęcinie: ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Brzozowa, ul.
Akacjowa
– w Wierzbiu: część ul. Głównej, ul. Św. Anny
– w Sadowie: część ul. Kochanowickiej
Planowane zakończenie – marzec 2019r.

Wykonano oświetlenie przy ul. Królowej Jadwigi w Koszęcinie,
oraz uzupełniono oświetlenie przy ul. Ogrodowej w Sadowie.

▶▶ Rozbudowa szkoły w Sadowie
Gmina Koszęcin kontynuuje rozbudowę budynku szkoły w Sadowie. Zakończenie planowane jest na kwiecień 2019r. Koncepcję
rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Sadowie, na bazie
której powstał projekt budowlany, wykonano jeszcze w ubiegłym
roku. Zgodnie z projektem powstaną dodatkowe pomieszczenia
sal lekcyjnych i świetlicy, które usprawnią działanie szkoły.
▶▶ Rozbudowa kanalizacji
deszczowej w Koszęcinie
Zakończone zostały prace nad budową kanalizacji deszczowej
od ul. Miodowej przez Nektarową do ul. Łazowskiej w Koszęcinie.
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▶▶ W planach:

boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o nawierzchni
poliuretanowej wraz z wyposażeniem, piłkochwyty, bieżnia trzytorowa z poliuretanu o długości 60 m, skocznia do skoku w dal
i rzutnia do pchnięcia kulą. Środki na ten cel zostały wpisane
do budżetu Gminy Koszęcin na 2019r.

▶▶ Oświetlenie uliczne:
Gmina planuje budowę oświetlenia ulicznego:
– w Rusinowicach: ul. Joanny Piecuch, ul. Brzozowa
– w Koszęcinie: ul. Wiosenna, ul. Jesienna, część ul. Słowackiego
Gmina posiada gotowe projekty i pozwolenia. Realizacja
w 2019 roku.

▶▶ Kanalizacja – ul. Podlesie w Sadowie
Gmina posiada gotowy projekt oraz pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej dla ul. Podlesie w Sadowie. Gmina planuje
pozyskać środki na realizację z WFOŚiGW w Katowicach.

▶▶ Modernizacja oczyszczalni
w Rusinowicach

▶▶ Przebudowa ul. Piaskowej w Strzebiniu

W Rusinowicach planowana jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Wójt Gminy wraz z pracownikami urzędu dokonał oględzin okolicznych oczyszczalni ścieków celem doboru
najkorzystniejszych i najbardziej efektywnych technologii oraz
parametrów urządzeń, które zostaną zastosowane przy budowie
rusinowickiej oczyszczalni. Obecnie trwają prace projektowe.

Gmina posiada projekt oraz pozwolenie na przebudowę ul. Piaskowej w Strzebiniu. W trakcie procedury projektowej został
uregulowany stan prawny ul. Piaskowej. Realizacja planowana
jest w 2019 roku.
▶▶ Budowa bazy komunalnej

▶▶ Projekt wodociągu w Łazach

Gmina planuje budowę bazy komunalnej na ul. Ks. Gąski w Koszęcinie. Inwestycja ma na celu wybudowanie kompleksu garaży
i zaplecza socjalnego dla grupy pracowników gospodarczych Gminy Koszęcin, co doprowadzi do uporządkowania i odpowiedniego
zabezpieczenia pojazdów komunalnych będących w posiadaniu
Gminy.

Gmina posiada gotowy projekt oraz pozwolenie na wykonanie
budowy sieci wodociągowej w miejscowości Łazy. Gmina planuje
pozyskać środki na realizację z WFOŚiGW w Katowicach. Gmina
zamierza wykonać inwestycję w 2019 roku.
▶▶ Przebudowa kompleksu boisk
przy szkole w Strzebiniu

▶▶ Kanalizacja -ul. Jesienna w Koszęcinie

Gmina Koszęcin planuje wykonanie przebudowy kompleksu boisk
przy Szkole Podstawowej w Strzebiniu. W ramach zadania miałoby
powstać boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,

Gmina posiada gotowy projekt oraz pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej dla ul. Jesiennej w Koszęcinie. Gmina planuje
pozyskać środki na realizację z Unii Europejskiej

Koncert orkiestr

20

października w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się
koncert dwóch orkiestr. Jako pierwsza wystąpiła Parafialna
Kamiliańska Orkiestra Dęta z Tarnowskich Gór pod batutą Aleksandra Königa. Następnie na scenie pojawiła się Orkiestra Dęta
www.koszęcin.pl

ze Strzebinia pod batutą Sławomira Krysia. Licznie zgromadzona
publiczność wysłuchała znane przeboje muzyki rozrywkowej oraz
filmowej, a także opery i operetki. Na zakończenie obie orkiestry
wykonały wspólnie utwór, który otrzymał owacje na stojąco.
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XIX Przegląd Muzyki Chóralnej

W

Strzebiniu w kościele 18 listopada odbył się XIX Przegląd
Muzyki Chóralnej, ku czci świętej Cecylii patronki muzyki kościelnej. W koncercie wzięły udział cztery chóry zrzeszone
w Okręgu Tarnogórskim ŚZChiO – chór „Lutnia „ z Koszęcina
pod dyrekcją Stefanii Biela, Młodzieżowy chór „Dafne” z Tarnowskich Gór, którym dyrygentem jest Oliwia Bentkowska, ze
Strzebinia chóry „Hejnał” pod dyrekcją Pawła Szufla oraz „Non
Nomine”, którym dyryguje Izabela Wróbel Malicka. Repertuar
chórów był bardzo ambitny i różnorodny, co publiczność doceniła gromkimi brawami. Pani Renata Pyrek zaprosiła wszystkich
miłośników muzyki chóralnej za rok na XX Przegląd.

Kolejne osiągnięcia
mieszkanki naszej Gminy

O

lie de Man’’ w Amsterdamie, a także Absolutną Pierwszą Nagrodę w kategorii solistycznej w swoim przedziale wiekowym oraz
2. Nagrodę w kategorii solistycznej otwartej od rocznika 1989
podczas VII Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im.
Wandy Landowskiej w Ruvo di Puglia (Włochy).
W poprzednich latach otrzymała następujące nagrody:
• Dwukrotnie zajęła III miejsce w kategorii solistycznej w III
i IV Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym im. Wandy Landowskiej w Gdańsku.
• III miejsce i II miejsce w kategorii solistycznej oraz wyróżnienie w kategorii zespołów kameralnych na IX i X Ogólnopolskim
Festiwalu Muzyki Dawnej „Z muzyką poprzez wieki – od renesansu do klasycyzmu” w Leżajsku.
Cieszymy się, że wśród nas mamy tak zdolną młodzież, a Victorii
życzymy wielu dalszych sukcesów.
Jeśli będą Państwo zainteresowani wysłuchaniem recitalu klawesynowego to już teraz podpowiadamy, że wiosną Victoria Lerche
zagra dla nas w Koszęcinie. Dokładne informacje będą umieszczone na plakatach.

dnosi wielkie sukcesy w grze na klawesynie nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym. Doskonale odnajduje się w grze solowej jak i kameralnej. Sięga po dzieła pochodzące z epoki baroku, ale również pisane współcześnie.
W swoim repertuarze posiada utwory jej dedykowane, w których
łączy swoje zainteresowania wokalne i aktorskie z grą na instrumencie. Swoje umiejętności rozwija poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju projektach, warsztatach i koncertach. Niedawno
zagrała swój solowy recital w ramach XXVIII Międzynarodowego
Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych organizowanego przez IPIUM,,SILESIA”.
Dwudziestoletnia mieszkanka Irek – Victoria Lerche ma już spore
sukcesy na swoim koncie. Jej przygoda z klawesynem rozpoczęła się w wieku 13 lat, a wcześniej uczyła się gry na fortepianie.
Aktualnie jest studentką drugiego roku w klasie klawesynu dr
hab. Marcina Świątkiewicza w Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach.
W tym roku zdobyła 1. Nagrodę w kategorii solistycznej w III
Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej,,Prix Anne-
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Jubileusze 50, 55, 60 i 65-lecia pożycia
małżeńskiego w Gminie Koszęcin.

65 lat małżeństwa

50 lat małżeństwa

55 lat małżeństwa

60 lat małżeństwa

M

iłość jest podstawą każdego małżeństwa, a najpiękniejszym
jej przykładem są małżeństwa, które wspólnie przeżyły wiele
lat. W tym roku w naszej gminie jubileusz 50, 55, 60 i 65-lecia
zawarcia związku małżeńskiego świętowało w sumie 46 par. Tradycyjnie zostali oni zaproszeni przez Wójta na uroczystość, podczas
której zostały im wręczone medale, pamiątkowe tabliczki oraz
małe upominki. Wójt Gminy Zbigniew Seniów oraz Zastępca Kierownika USC Sylwia Karmańska złożyli Jubilatom życzenia oraz
gratulacje. Po części oficjalnej wszyscy wznieśli toast i wspólnie
z zespołem Folkekspres zaśpiewali „sto lat”.
Pary obchodzące 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego:
Krystyna i Izydor Bambynek, Magdalena i Eugeniusz Gajowczyk,
Maria i Jerzy Gembała, Krystyna i Józef Goniwiecha, Halina i Stefan Helisz, Barbara i Ludwik Hewig, Irena i Józef Jonczyk, Aniela
i Franciszek Karasiewicz, Matylda i Ryszard Katryniok, Dorota
i Eugeniusz Kawałko, Danuta i Jan Koczyba, Rozalia i Rudolf Kokot, Krystyna i Stefan Krawczyk, Maria i Stefan Królewscy, Maria
i Zygmunt Lachowscy, Urszula i Mirosław Markiewicz, Teresa
i Jan Mazur, Elżbieta i Jan Michalscy, Irena i Alojzy Myrcik, Aniela
i Konrad Ochman, Teresa i Alfons Ogrodnik, Jadwiga i Zdzisław
Pierzankowscy, Maria i Henryk Prandzioch, Teresa i Eryk Rotman,
Maria i Mieczysław Stryczak, Maria i Paweł Szulc, Anna i Ryszard
Wysoccy, Barbara i Wilhelm Wysoccy
www.koszęcin.pl

Pary obchodzące 55-lecie zawarcia związku małżeńskiego:
Agnieszka i Jerzy Czaja, Teresa i Eryk Gajda, Anna i Józef Kampa,
Eryka i Józef Kużaj, Janina i Paweł Nieora, Irena i Stefan Pietrzak,
Jadwiga i Henryk Umlauf
Pary obchodzące 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego: Hildegarda i Franciszek Boroń, Maria i Romuald Głogowscy, Irena i Bogusław Jabłońscy, Zofia i Ryszard Kachel, Łucja i Antoni
Kompała, Maria i Gerard Ordon, Teresa i Paweł Przybylscy, Klara
i Jerzy Półtorak, Krystyna i Zbigniew Szymków
Pary obchodzące 65-lecie zawarcia związku małżeńskiego: Jadwiga i Aleksy Bartocha, Magdalena i Erwin Łazaj
Wszystkim Jubilatom gratulujemy i składamy najlepsze życzenia,
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz kolejnych tak pięknych
jubileuszy.
▶▶ KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
W KOSZĘCINIE INFORMUJE
Wszystkie pary małżeńskie, które w 2019 roku obchodzić będą
jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego, proszone są o złożenie informacji o tym fakcie w siedzibie Urzędu Gminy Koszęcin lub pod
nr tel.: 34 357 61 00 do końca marca 2019 roku.
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Podsumowanie sezonu lotowego –
PZHGP Sekcja Strzebiń

W

Mistrz: Paweł Cuber
I wicemistrz: Georg Reinhard
II wicemistrz: Czesław Myrcik

dniu 13.10.2018r. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Strzebiń zakończyła kolejny sezon lotowy.
Podczas uroczystości Prezes Sekcji Czesław Myrcik wraz z Prezesem Oddziału Kalety Andrzejem Czornik wręczyli puchary.
Wyniki przedstawiały się następująco:
Mistrzostwo gołębi dorosłych
Kategoria tradycyjne:
Mistrz: Paweł Cuber
I wicemistrz: Franciszek Bogacki
II wicemistrz: Czesław Myrcik

Kategoria „M”:
Mistrz: Franciszek Kurc
I wicemistrz: Henryk Czornik
II wicemistrz: Janusz Mruszczyk
Kategoria gołębi młodych:
Mistrz: Piotr Kalinowski
I wicemistrz: Czesław Myrcik
II wicemistrz: Janusz Maruszczyk
Najlepszy lotnik: Paweł Cuber

Kategoria roczne:
Mistrz: Czesław Myrcik
I wicemistrz: Jerzy Kotara
II wicemistrz: Eryk Daniel

Gratulujemy!

Kategoria „A”:
Mistrz: Czesław Myrcik
I wicemistrz: Georg Reinhard
II wicemistrz: Paweł Cuber
Kategoria „B”:
Mistrz: Paweł Cuber
I wicemistrz: Franciszek Bogacki
II wicemistrz: Georg Reinhard
Kategoria „C”:

Koncert
Andrzejkowy

Mikołaj
w Sadowie

W

sobotę 1 grudnia w Koszęcińskim Domu Kultury odbył się
koncert Andrzejkowy, którego gospodarzem był znany pianista, kompozytor, kabareciarz, aktor Czesław Majewski. Na swój
występ zaprosił przyjaciół z Opery Śląskiej i Teatru Muzycznego
w Gliwicach, uroczą Sabinę Olbrich – sopran, Ireneusza Miczkę – baryton oraz Adama Zając – skrzypce. W czasie koncertu
usłyszeliśmy najpiękniejsze melodie klasyki, operetki i musicalu,
dodatkowo Czesław Majewski bawił publiczność anegdotami
i dowcipami. Wspaniały wieczór Andrzejkowy na długo zostanie w pamięci uczestników koncertu. Fot.: Krzysztof Szafraniec
▶▶(DK)

2

grudnia do Sadowa zawitał Święty Mikołaj. Pomimo deszczu
dzieci wraz z rodzicami wytrwale oczekiwały na jego przybycie. Zanim pojawił się z prezentami, dzieciaki swoim występem
wprowadziły zebranych w świąteczny klimat. Organizatorem
wydarzenia było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów
- Wierzbie, które zapewniło dla wszystkich zebranych ciepłe napoje oraz posiłki.
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40-lecie PZHGP Sekcji Sadów

20

października Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Sadów obchodził 40-lecie swojej działalności. Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Józefa
w Sadowie, po której wszyscy udali się do restauracji Sadowianka.
Podczas uroczystości zostały wręczone puchary. W wydarzeniu
wzięli udział Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł, ks. Proboszcz Artur Pytel oraz
sołtys Sadowa Paweł Przybyła.
Wyniki przedstawiały się następująco:
Lot Jubileuszowy – 40-lecie Sekcji Sadów – lot gołębi dorosłych:
1. Jerzy Gansiniec
2. Grzegorz Gmyrek
3. Zygmunt Szpak
4. Krzysztof Niedzwiedz
5. Mariusz Hewig
6. Alojzy i Michał Kandzia
Lot Jubileuszowy – 40-lecie Sekcji Sadów – lot gołębi młodych:
1. Krzysztof Niedzwiedz
2. Jacek Szpak
3. Damian Kurzac
4. Roman Zazgórnik
5. Krystyna Niedzwiedz
6. Grzegorz Gmyrek
Klasyfikacja o tytuł mistrza

Mistrzostwo Tradycyjne – loty gołębi dorosłych:
Mistrz – Krzysztof Niedzwiedz
I wicemistrz – Damian Kurzac
II wicemistrz – Mariusz Hewig
Mistrzostwo Tradycyjne – loty gołębi młodych:
Mistrz – Krzysztof Niedzwiedz
I wicemistrz – Mariusz Hewig
II wicemistrz – Natalia Niedzwiedz
Gratulujemy!

Podsumowanie sezonu lotowego
PZHGP Sekcji Koszęcin

29

października Koszęcińska Sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych spotkała się, aby podsumować
sezon lotowy oraz nagrodzić najlepszych. Puchary wręczył Wójt
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Prezes Sekcji Jan Maruszczyk
oraz Eryk Daniel.
Puchar Wójta Gminy za zdobycie największej szybkości w trzech
lotach powyżej 500 km zdobył Stefan Skolik.
Pozostałe wyniki przedstawiały się następująco:
Kategoria „A”:
1. Marek Mądrzyk
2. Jan Maruszczyk
Kategoria „B”:
1. Tadeusz Odoj
2. Marek Mądrzyk

2. Stefan Skolik
Kategoria „M” (Maraton):
1. Stefan Skolik

Kategoria „C”:
1. Marek Mądrzyk
www.koszęcin.pl
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I Sesja nowo wybranej Rady Gminy

W

– Adam Maruszczyk,
– Janusz Maruszczyk,
– Ireneusz Piątkowski,
– Paweł Przybyła,
– Czesław Tyrol

dniu 19 listopada 2018 roku w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady
Gminy w Koszęcinie, na której Wójt Zbigniew Seniów oraz Radni
zostali zaprzysiężeni poprzez złożenie uroczystego ślubowania.
Przewodniczącym Rady Gminy Koszęcin został Pan Michał Anioł,
wiceprzewodniczącymi Pan Henryk Nowakowski oraz Pan Jan
Macioszek.
W trakcie obrad powołano następujące stałe komisje Rady Gminy
Koszęcin:

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego:
– Krystian Cuber – przewodniczący
– Michał Anioł,
– Longin Janeczek,
– Stanisław Lerche,
– Jan Macioszek,
– Adam Maruszczyk,
– Czesław Tyrol,
– Zygmunt Gmyrek

Komisja Rewizyjna:
– Piotr Karmański – przewodniczący
– Gabriela Helisz,
– Stanisław Lerche,
– Janusz Maruszczyk,
– Ireneusz Piątkowski,
– Paweł Przybyła,
– Edmund Skibicki.

Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki:
– Gabriela Helisz – przewodnicząca
– Piotr Karmański,
– Jan Macioszek,
– Henryk Nowakowski,
– Edmund Skibicki
– Zygmunt Gmyrek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
– Edmund Skibicki – przewodniczący
– Gabriela Helisz,
– Longin Janeczek,
– Stanisław Lerche,
– Paweł Przybyła.

Sesja po raz pierwszy przeprowadzona została w systemie elektronicznego głosowania, a jej przebieg mieszkańcy mogli śledzić
podczas transmisji na żywo.

Komisja Budżetu, Finansów i Planu Polityki Socjalnej:
– Henryk Nowakowski – przewodniczący
– Krystian Cuber,
– Longin Janeczek,
9
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Mikołaj
w Koszęcinie

6

grudnia na rynku w Koszęcinie pojawił się Mikołaj. Atrakcji
dla najmłodszych nie brakowało, każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Były gry i zabawy oraz wspólne zaświecenie choinki. Dzieciaki chętnie uczestniczyły w warsztatach przygotowanych przez
Stowarzyszenie Montownia, na których mogły samodzielnie wykonać pudełka na prezenty, kartki świąteczne, ozdoby na choinki
czy magnesy. Można było sobie także zrobić zdjęcie z Mikołajem,
a także napić się pysznej, gorącej czekolady.

Mikołaj
w Strzebiniu

Ś

więty Mikołaj nie zapomniał również o najmłodszych mieszkańcach Strzebinia. 9 grudnia pojawił się w Domu Kultury,
gdzie najpierw dzieciaki wzięły udział w przedstawieniu pt: „Królowa Śniegu”, a następnie każde dziecko otrzymało paczkę oraz
mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.

Pasowanie pierwszoklasistów

• SP w Sadowie

• SP w Koszęcinie

• SP w Rusinowicach

• SP w Strzebiniu
www.koszęcin.pl
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W

bliżsi. Podczas wydarzenia uczniowie recytowali wiersze, śpiewali
piosenki oraz tańczyli. W uroczystościach wziął udział także Wójt
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, który wręczył dzieciakom
małe upominki.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy dużo uśmiechu każdego
dnia oraz wielu sukcesów w nauce.

roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Koszęcin naukę
w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczęło
127 uczniów.
Pod koniec października w każdej ze szkół odbyło się uroczyste
pasowanie na ucznia. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, po którym stali sie prawowitymi uczniami szkoły. W tak
ważnym dniu towarzyszyli im przede wszystkim rodzice oraz naj-

Dzień postaci z bajek

5

listopada przypada „Dzień postaci z bajek”. Z tej okazji uczniowie klas młodszych mogli przyjść do szkoły w baśniowych
przebraniach. Na lekcjach pojawiły się wróżki, czarownice, królewny, piraci i inne bajkowe postacie. Do szkoły przybyły dzieciaczki z przedszkola „Leśne ludki” i „Słoneczko”. Goście obejrzeli
przedstawienie przygotowane na ten dzień przez Kółko teatralne
pt. „Jaś i Małgosia”. Dzieci bawiły się świetnie rozwiązując bajkowe
zagadki. Przedszkolakom w szkole bardzo się podobało i obiecały,
że jeszcze nie raz tu zagoszczą.

„ZIELONA PRACOWNIA 2018” DLA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZEBINIU

S

zkoła Podstawowa w Strzebiniu jest szkołą z wieloma doświadczeniami proekologicznymi. Od wielu lat uczniowie biorą
udział w licznych apelach, akcjach i konkursach, których celem
jest przeciwdziałanie zagrożeniom oraz kształtowanie wśród
dzieci postaw proekologicznych, a tym samym poprawa kondycji środowiska naturalnego. Inicjatorem tych działań jest pani
Ewa Krus – nauczyciel przyrody. Dla efektywniejszej realizacji
tych celów szkoła współpracuje z Nadleśnictwem Koszęcin oraz
z Parkiem Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą” w Kalinie.

W tym roku szkoła z powodzeniem wzięła udział w konkursie
„Zielona Pracownia 2018” organizowanym przez Wojewódzki
Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
i otrzymała dotację na urządzenie pracowni przyrodniczej „Ziemia w naszych rękach”. Sala została wyposażona w nowe meble,
sprzęt multimedialny i liczne pomoce dydaktyczne za kwotę
38,600 zł. Uroczystego otwarcia dokonano w dniu 13 listopada
br. z udziałem zaproszonych gości.
▶▶Dyrektor Szkoły w Strzebiniu
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Tydzień kreatywność
i preorientacji zawodowej
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Koszęcinie.

K

oniec listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Koszęcinie upłynął pod znakiem Kolorowego tygodnia.
Jest to coroczne działanie profilaktyczne, które odbywało się tym
razem pod hasłem kreatywność i świadomość własnych predyspozycji, w tym zawodowych. Uczniowie w ciągu paru dni uczestniczyli w licznych warsztatach, które miały na celu pokazanie im jak
największego wachlarza zawodów i możliwości realizacji siebie.
W poniedziałek młodsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach teatralnych zorganizowanych przez Teatr Chrząszcz brzmi w Trzcinie z Chorzowa. Z myślą o uczniach starszych klas zorganizowano
spotkanie z przedstawicielami następujących grup zawodowych;
lekarzem Karolem Kukowką, ratownikiem medycznym Krzysztofem Olszakiem, fotografem Olą Szczygieł, wizażystką Agnieszką
Just, lektorem Anną Adamczyk. Wszyscy działali pod wspólnym
mianownikiem Stowarzyszenia MONTOWNIA z prezesem zarządu na czele – panią Katarzyną Ochman – Sozańską.
Nawiązana współpraca z panią Anną Trzepizur – Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń zaowocowała wtorkową wizytą kolejnych ciekawych osób, które z wielką pasją prezentowały wykonywane przez siebie zawody:
informatyk, logistyk i kelner – przedstawili uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu pod okiem
pań Katarzyny Myrcik i Marioli Strzoda, trener personalny, instruktor sportu – Agnieszka Kondracka, doradca noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich – Katarzyna Lewandowska,
położna – Magdalena Paus, dyrektor Banku BGŻ BNP Paribas –
Sylwia Zaborowska – Puzoń, grafik komputerowy – Marta Gadaszewska, cukiernik w Piekarni Michała Łubowskiego – Marta Jędrusik i Agnieszka Łuczak, terapeuta zajęciowy – Anna Trzepizur.
Na nasze zaproszenie odpowiedzieli również:
policjant – Michał Sklarczyk, strażak – Ryszard Sobala, nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych z Lublińca Jadwiga Gąsior,
Katarzyna Stemarowicz i Aleksandra Koszarek wraz z uczniami
prezentując zawody cukiernik oraz fryzjer, konsultant, menedżer
HR, doradca zawodowy – Anna Głąb, w imieniu dowódcy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasza Białasa – Rafał
Podgórski i Krzysztof Delfin oraz psycholog szkolny – Małgorzata
Wojsa.
www.koszęcin.pl

Środa była dniem spędzonym wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca
Śląsk. Na terenie siedziby zespołu, uczniowie klas starszych zapoznawali się z pracą artysty, uczestniczyli w warsztatach wokalnych
i tanecznych, zapoznali się z pracą oświetleniowca oraz charakterem pracy w kostiumerii. Uczniowie klas czwartych i piątych,
na terenie szkoły, uczestniczyli w zajęciach tanecznych i poznawali
podstawy narodowych tańców polskich. Klasy najmłodsze gościły
rodziców, którzy przyszli opowiedzieć o swoim zawodzie.
Czwartek był dniem spędzonym warsztatowo wspólnie z panią
Dorotą Zawadzką, znanym psychologiem rozwojowym. Pani
Dorota poprowadziła z uczniami w trzech grupach wiekowych
spotkania na temat:,,Kraj Lewandowskich, Chodakowskich
i YouTube –
o wymarzonych zawodach”. Rozmawiała z uczniami naszej szkoły
również o prawach dzieci. W godzinach popołudniowych odbyło
się także spotkanie z p. Dorotą dla chętnych rodziców pt. Żeby im
się chciało chcieć – jak skutecznie motywować dziecko.
Piątek był dniem nastawionym na kreatywność uczniów. Tego dnia
Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało kiermasz kreatywności. W trakcie kiermaszu uczniowie mogli poznać tajniki “lampy
lawy”, cieczy nieniutonowskiej, stworzyć własnego slima, malować
na folii, poskakać w gumę, układać kostkę rubika, pograć w grę
kreatywną, zrobić origami czy stworzyć klasowe drzewo mocy.
Uczniowie naszej szkoły byli zachwyceni zajęciami jakie przygotowali dla nich wszyscy zaproszeni goście. Mamy nadzieję, że
to działanie pomoże im w przyszłości podejmować trafne wybory.
Jesteśmy wdzięczni Wójtowi Gminy Koszęcin p. Zbigniewowi
Seniów za patronat i wsparcie w realizacji spotkania z p. Dorotą
Zawadzką. Dyrekcji i pracownikom Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk
za przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i przygotowanie zwiedzania siedziby zespołu przez p. Dorotę Zawadzką.
Wszystkim zaangażowanym w realizację podjętych działań,
z uwzględnieniem rodziców – serdecznie dziękujemy!
Kłaniamy się raz jeszcze wspaniałym i bezinteresownym gościom.
Oj działo się! Zobaczcie sami:)
▶▶Przygotowały: Dorota Kała – Kubisz,
▶▶Karolina Goniwiecha, AgataBalwierz
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Z życia Koła PZERiI w Koszęcinie
(październik – listopad 2018)

Otwarcie spotkania z okazji Dnia Seniora.

W toku uroczysta kolacji w pensjonacie U Wojtka w Bukowinie
Tatrzańskiej.

W

dniu 18. października członkowie naszego Koła uroczyście
obchodzili Dzień Seniora. Po mszy św. w kościele NSPJ seniorzy udali się do restauracji Roma. Po powitaniu i słowie wstępnym wygłoszonym przez przewodniczącą zarządu p. Urszulę Huć
zjedli smaczny obiad i bawili się przy muzyce serwowanej przez
DJ Jana Burka.
W obchodach Dnia Seniora uczestniczyło około 120 naszych
emerytów.
W dniach 22 i 23. października odbyła się wycieczka 46 osobowej grupy emerytów do jesiennej Bukowiny Tatrzańskiej. Wycieczkowicze już tradycyjnie zakwaterowali się w pensjonacie
„U Wojtka”. Tam otrzymali świetne wyżywienie i wyprawiono
im uroczystą kolację, w trakcie której przy muzyce miejscowego zespołu jak zwykle”jedli, pili i tańczyli” do późnych godzin
nocnych. W przerwach między posiłkami emeryci regenerowali

Migawka z zabawy Andrzejkowej.
siły w wodach termalnych Aquaparków BUKOVINA i BANIA.
W drodze powrotnej nasi turyści odwiedzili Bazylikę w Wadowicach. W kawiarni nieopodal bazyliki zakupili i konsumowali
tzw. „papieskie kremówki”.
W dniu 8 listopada odbyło się spotkanie towarzyskie członków
Koła w Klubie pod sceną w Domu Kultury, w którym udział wzięło
około 70 emerytów. W programie spotkania dominowały konwersacja i konsumpcja.
Zabawa Andrzejkowa odbyła się w siedzibie Koła w piątek 30
listopada. Uczestniczyła w niej spora, bo 30 osobowa grupa naszej
„młodzieży”. Bogatą oprawę muzyczną zapewnił już tradycyjnie
DJ Jan Burek. Wszyscy bawili się przednio.
Na koniec pragnę dodać, że imprezy towarzyskie w naszej siedzibie kontynuowane będą w grudniu, a mianowicie spotkanie
opłatkowe i bal sylwestrowy.
▶▶Urszula Huć
13
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OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W GMINIE KOSZĘCIN

11

listopada 2018 roku obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę.
W całym kraju już od kilku miesięcy odbywały się różne wydarzenia związane z tą uroczystością. Również w naszej Gminie nie

mogło być inaczej, organizowane były konkursy, biegi czy też koncerty. Każdy mieszkaniec Gminy Koszęcin mógł godnie przeżyć
jakże ważne święto dla Polski.

Koncert
Niepodległy Śląsk

Bieg z okazji
100-lecia odzyskania
niepodległości

12

września w Domu Kultury w Strzebiniu odbył się koncert
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, który cieszył
się dużą frekwencją. Organizatorem było Stowarzyszenie Lubliniecki.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.

11

października 11-latkowie z naszych szkół wzięli udział
w biegu upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania niepodległości 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 Andrzej
Kempa wraz z Dyrektorem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Zbigniewem Cierniak oraz Wójtem Gminy Koszęcin Zbigniewem
Seniów.

Wycieczka oraz wystawa
pamiątek w Sadowie

S

zkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
w Sadowie w ramach działań programu "Godność, Wolność,
Niepodległość" zorganizowała również wycieczkę oraz wystawę.
We wrześniu uczniowie uczestniczyli w 2-dniowej wycieczce
do Krakowa i Zakopanego "Śladami Józefa Piłsudskiego i sukcesów odradzającego się państwa polskiego".
Natomiast w dniach 06.11–16.11 w szkole można było zobaczyć
wystawę pamiątek dot. 74 Pułku Piechoty. Na wystawie wykorzystano część ekspozycji z sali historycznej zawierającej mundury,
broń, medale, odznaczenia, a także wywiady i materiały wykonane
przez uczniów kl. VIII oraz udostępnione przez mieszkańców.
Wystawa był dostępna zarówno dla uczniów jak i mieszkańców.

www.koszęcin.pl
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100-lecie Niepodległości

Gra terenowa dla Niepodległej

12

października 2018r. w Szkole podstawowej im.74 GPP w Sadowie zorganizowany został bieg połączony z grą terenową.
Trasa przebiegała ulicą Polną oraz Rusinowicką – w sumie ponad
2 kilometry. Przez 2 tygodnie klasa VI przygotowywała pompony
w barwach biało‑czerwonych dla każdego uczestnika tego biegu.
140 uczniów szkoły zostało podzielonych na 4–5 osobowe zespoły. Każda drużyna otrzymała kartę zaliczeń na 5 stanowisk.
Stanowiska miały zadania: sportowe oraz historyczne. Pytania
dotyczyły historii Polski, symboli narodowych, bohaterów niepodległości itp. Stanowiska sprawnościowe sprawdzały umiejętności sportowe. Metą było przepiękne miejsce zwane Oberżą pod
Orzechem znajdujące się wśród łąk i pól. Tam czekali rodzice oraz
członkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Sadów‑Wierzbie
„Nasza Przyszłość”. Dla wszystkich uczestników biegu był gorący posiłek. Po obradach Komisji przyznano medale i dyplomy
zwycięskiej drużynie.
W zwycięskiej drużynie znaleźli się: Bartosz Sabaliński, Jakub
Sabaliński, Kamil Sabaliński, Bartosz Berych, Oliwier Kamiński.
W bieg zaangażowali się wszyscy nauczyciele, pani dyrektor, która
stała na starcie, a także Policjanci oraz Strażacy zabezpieczający
trasę. Wszystkim zaangażowanym w bieg serdecznie dziękujemy.
▶▶Aurelia Radłowska

Obchody na Jasnej
Górze

1

listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzebiniu wzięli
udział w podsumowaniu projektu „Nie chciejcie Ojczyzny,
która Was nic nie kosztuje”. Jego celem było dotarcie, zwłaszcza
do młodych, z przekazem o wydarzeniach z czasów zaborów i roku 1918, roli Jasnej Góry „ w drodze „ do niepodległości, a także
o jasnogórskim bohaterze narodowym kpt. Arturze Wiśniewskim.
4 listopada 1918 roku, po przeszło wiekowej niewoli, na wieży
jasnogórskiej załopotały biało – czerwone flagi. Uczniowie wraz
z pocztem sztandarowym uczestniczyli we Mszy św. w Bazylice
Jasnogórskiej, korowodzie, pikniku niepodległościowym. Oglądali
rekonstrukcję wydarzeń sprzed 100 lat.
▶▶(J. Zgodzaj)

Bieg w Rusinowicach

19

października w Szkole Podstawowej w Rusinowicach zorganizowany został dla uczniów bieg
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzeniu wziął udział Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz
sołtys Rusinowic Andrzej Dybała. Mimo zimnej aury dzieciakom
nie znikał uśmiech z twarzy i zadowolone przebiegły ulicami miejscowości.

15
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Obchody 100-lecia
Niepodległości
w Strzebiniu

O

d 5 do 9 listopada w Szkole Podstawowej w Strzebiniu świętowaliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Aby poczuć nastrój i atmosferę tamtych dni uczniowie i nauczyciele robili fryzury i zakładali stroje przypominające ubiory ludzi
z tamtych czasów, a 9 listopada o godz. 11.11 na boisku szkolnym
wszyscy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
▶▶(M. Cuber)

Koncert pieśni
patriotycznej
w Strzebiniu

9

listopada w Strzebiniu przed Domem Kultury, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, odbył się koncert
pieśni patriotycznych. Uczniowie Szkoły Podstawowej ze Strzebinia wraz z nauczycielami przygotowali piękny i wzruszający
program słowno‑muzyczny. Licznie zgromadzona publiczność
z chęcią przyłączyła się do wspólnego śpiewu, a na zakończenie
nagrodziła uczniów wielkimi brawami.

„Z wdzięczności
za wolną Ojczyznę”

11

listopada w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Koszęcinie odprawiona została msza Święta w intencji
Ojczyzny, po której poświęcono tablicę pamiątkową upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości. W wydarzeniu wzięli
udział: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Sekretarz Gminy
Marzena Żołędziewska oraz Przewodniczący Rady Gminy Michał
Anioł wraz
z Radnymi.
www.koszęcin.pl

100 lat
Niepodległości

11

listopada na koszęcińskim rynku odbył się koncert z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości
w wykonaniu uczniów oraz absolwentów Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Koszęcinie,
a także zaproszonych artystów. Pomimo chłodu frekwencja dopisała, a przygotowanie i profesjonalne podejście występujących
zasługuje na wielkie uznanie.
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Konkurs plastyczny

8

listopada w Domu Kultury w Koszęcinie zostały wręczone nagrody w konkursie plastycznym
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod
honorowym patronatem Wójta Gminy Koszęcin. Organizatorem
konkursu był Dom Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna
w Koszęcinie. Na konkurs wpłynęło 100 prac, dlatego komisja miała bardzo trudne zadanie przy wyborze najlepszych. Ostatecznie
wyniki przedstawiały się następująco:
I kategoria (7–9 lat):
I miejsce: Oliwia Paus – Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa”
Koszęcin
II miejsce: Wiktoria Szejok – Szkoła Podstawowa Strzebiń
III miejsce: Marta Gansiniec – Niepubliczna Szkoła Podstawowa
nr 1 Kalety
Wyróżnienia:
Alan Peła – Szkoła Podstawowa Strzebiń
Magdalena Chrzęstek – Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1
Kalety
II kategoria (10–12 lat):
I miejsce: Julia Klyta – Szkoła Podstawowa Strzebiń
II miejsce: Kamila Łapszańska – Szkoła Podstawowa Strzebiń
III miejsce: Emilia Wodniok – Szkoła Podstawowa Strzebiń
Wyróżnienia:
Maksymilian Kruk – Szkoła Podstawowa Strzebiń
III kategoria (13–15 lat):
I miejsce: Kinga Klyta – Szkoła Podstawowa Strzebiń
II miejsce: Sandra Nowak – Szkoła Podstawowa Strzebiń
III miejsce: Magdalena Borek – Szkoła Podstawowa Koszęcin
Wyróżnienia:
Michalina Kurzac – Szkoła Podstawowa Koszęcin
Zuzanna Fira – Szkoła Podstawowa Koszęcin
Nagrody wręczył: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek oraz Pracownik Biblioteki w Koszęcinie Krystyna Opiełka. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim
uczestnikom dziękujemy za tak liczny udział w konkursie. Wystawę z pracami konkursowymi można było oglądać do końca
listopada w Domu Kultury w Koszęcinie.

Rejs Niepodległości
Wam o moim.
Wszystko na dobre zaczęło się 13 października, jeszcze kilka
dni przed wejściem na pokład Daru Młodzieży. W słoneczny
poniedziałkowy poranek, grupa około 50 osób wyruszyła z lotniska Fryderyka Chopina w podróż życia. Nawet dla paru osób
z zawodowej załogi żaglowca, które leciały z nami, była to podróż w nieznane. Jeszcze nim zobaczyliśmy stolicę RPA, gdzie
czekał na nas nasz statek, mieliśmy krótki przystanek w Dubaju
na jednym z największych lotnisk świata. Stwierdziliśmy, że musimy ten czas dobrze wykorzystać. W ciągu zaledwie 3 godzin,
z pomocą polskiej stewardessy, udało się nam wyjść z lotniska,
zamówić taksówki i pojechać pod najwyższy budynek na świecie

Relacja Angelo Korzekwy z rejsu niepodległości na trasie
Kapsztad‑Singapur.
Moja przygoda rozpoczęła się w grudniu 2017 roku kiedy koleżanka pracująca w ministerstwie, opowiedziała mi o pewnym
konkursie, który organizują. Szybko z przyjaciółmi się zgłosiliśmy, bo nagroda była niesamowita – jeden z etapów rejsu
dookoła świata! Konkurs miał parę etapów, wymagał zrobienia
zdjęcia oraz nauki o polskiej historii i żeglarstwie. Z naszego
regionu zaangażowało się sporo osób i wygraliśmy aż we 4-kę…
na 400 miejsc w całej Polsce, czyli 1/100 pochodziła z naszego
regionu! Każdy płynął na innym etapie – ja chętnie opowiem
17
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–,,Burdż Kalifa’’. Zrobił na nas niesamowite wrażenie, prawie
takie samo jak temperatura, która mimo nocnej pory sięgała
prawie 40 stopni. W końcu o 3 nad ranem, mokrzy, ale szczęśliwi
wsiedliśmy do samolotu, który leciał już prosto do Kapsztadu.
Jeszcze przed lądowaniem ujrzeliśmy Górę Stołową, która królowała nad miastem. Powitanie było niesamowite, bo na lotnisku
czekał na nas polski ksiądz, który pokazał nam miejsce zakwaterowania i zaprosił nas na wieczorną kolację z tutejszymi mieszkańcami. Po Mszy Świętej przeszliśmy do salki obok kościoła
i przeżyliśmy bardzo miłe zaskoczenie. Czekało tam na nas wielu
parafian, którzy pochodzą aż z 16 krajów Afryki. Każdy po kolei
prezentował jakiś element swojej kultury: były narodowe tańce,
piosenki i opowieści o lokalnych zwyczajach. Zaskoczyło nas to,
jak wiele trudu włożyli w przygotowanie tych wystąpień. Kiedy
przyszła kolej na nas, opowiedzieliśmy najciekawsze informacje
o Polsce, a później zatańczyliśmy wspólnie Poloneza. Nasze kultury pozornie są bardzo różne, ale przy wspólnym stole bardzo
szybko nawiązaliśmy dobry kontakt i ciężko było nam się z nimi
rozstać. Kolejnego dnia mieliśmy okazję zwiedzić najciekawsze
miejsca w Kapsztadzie, takie jak Wzgórze Sygnałowe, stary port,
gdzie zjedliśmy pyszną, lokalną rybę, czy wybrzeże, gdzie mogliśmy zrobić sobie zdjęcia z pingwinami. Zwiedzanie dobiegło
końca i przyszedł w końcu czas by zamustrować się na pokładzie
naszej fregaty. Już z daleka ujrzeliśmy wysokie 3 maszty górujące nad budynkami. Udało nam się jeszcze spotkać poprzednią załogę kończącą już swoją przygodę. Zdążyli udzielić nam
kilku przydatnych rad na temat życia na statku. Zaraz po wejściu zostaliśmy przydzieleni do jednej z wacht i zakwaterowani
w 10-osobowych kubrykach. Od razu przejęliśmy obowiązki
poprzedniej załogi i każdy miał przydzieloną jakąś funkcję. Mnie
w udziale przypadła wachta dejmańska, do późna szykowaliśmy
więc statek na bankiet, w którym miał uczestniczyć polski miwww.koszęcin.pl
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nister oraz lokalne władze. Była to dobra okazja do zapoznania
się z całym statkiem i załogą, bo od razu rzuciliśmy się w wir
pracy. Do tej pory pływałem na innym żaglowcu, który jest trzy
razy mniejszy, więc byłem ciekaw wyglądu i systemu funkcjonowania,,Białej Fregaty’’. Zostałem przydzielony do III wachty, ale
na całe szczęście udało się zamienić i finalnie trafiłem do drugiej – obsługuje ona środkową część statku – czyli śródokręcie
i pracuje w godzinach 16–20 i 4–8 rano. Do naszych obowiązków należało wiele zadań, począwszy od zamiatania pokładu,
aż po wymienianie żagli na naszym maszcie. Co trzy dni oprócz
takich czynności jak sterowanie, nawigacja, czy obserwacja statków przepływających w pobliżu, dochodziła nam tzw.,,dobówka”.
Polegała ona na wykonywaniu prac pod pokładem. Trzy osoby pomagały w kuchni, kolejne trzy były na pentrze załogowej
i studenckiej, gdzie wydawały posiłki, po dwie osoby do toalet
i korytarzy, a reszta była do dyspozycji bosmana. Co ciekawe –
toalety były zajęciem najbardziej pożądanym, bo po prostu było
mało pracy, w porównaniu z np. pentrą, gdzie obsługiwało się 4
posiłki, na których było ponad 100 osób.
Po dwóch tygodniach żeglugi dopłynęliśmy do pierwszego z naszych portów, którym był Mauritius, kraj niedaleko Madagaskaru. Na tej tropikalnej wyspie udało nam się zobaczyć największy
na tej półkuli ogród botaniczny, gdzie posadziliśmy pamiątkowe
drzewko, upamiętniające 100-lecie naszej Niepodległości. Również park krajobrazowy,,7 kolorów ziemi’’, który wpisany jest
na listę światowego dziedzictwa UNESCO zachwycił nas różnorodnością odmian egzotycznych roślin i pięknem wzgórz, które
mieniły się wspaniale swoimi barwami w świetle zachodzącego
słońca. Poza zorganizowanymi wycieczkami mieliśmy chwilę
czasu, by przejść się uliczkami tej wyspy, spróbować lokalnego
jedzenia i owoców oraz zobaczyć jak żyją tutejsi ludzie. Czas
na lądzie minął bardzo szybko, zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi
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ruszyliśmy w dalszą podróż. Następnym przystankiem miała
być stolica Indonezji – Dżakarta,
ale zanim to nastąpiło czekał nas
najdłuższy przelot bez zawijania
do portu. Przez 27
dni byliśmy odcięci
od świata, bez dostępu do internetu,
długo nie widzieliśmy nawet żadnego innego statku –
byliśmy w końcu
na środku Oceanu
Indyjskiego. Wolny czas pomiędzy
wachtami spędzaliśmy na nauce gry
w brydża, integracji przy planszówkach oraz udziale
w DKF, czyli Dyskusyjnym Klubie
Filmowym, zorganizowanym przez
reżysera, operatora
i dźwiękowca –
ekipę, która płynęła razem z nami
tworząc film dokumentalny o naszym
rejsie. Nauczyliśmy
się także wielu nowych umiejętności
żeglarskich, począwszy od znajomości wszystkich
lin, których jest
prawie 200, aż
po węzły i wykonywanie manewrów.
Przed samym wpłynięciem szykowaliśmy nasz Dar, by pięknie
wyglądać w porcie. Każda wachta malowała swoją część statku,
myła pokład i trenowała wchodzenie na maszty.
Po tylu dniach na Oceanie, z niecierpliwością oczekiwaliśmy zejścia na ląd. Powitano nas wyjątkowo uroczyście. Przy keji grała
orkiestra Marynarki Wojennej i oczekiwały nas lokalne władze
oraz nasza pani Minister. Podczas wchodzenia do portu odbyła
się parada rejowa. Każdy z nas w jednolitym stroju, ubrał szelki
asekuracyjne i wszedł na wyznaczone wcześniej miejsce na maszcie. Z dołu wyglądało to bardzo imponująco i również my z góry z wysokości 50-ciu metrów, mogliśmy podziwiać panoramę
Dżakarty. Miasto zaskoczyło nas swoją odmiennością, pierwszy
raz mieliśmy do czynienia z azjatycką kulturą. Ulice były bardzo
zatłoczone, roiło się od skuterów, samochodów i tuk‑tuków, czyli
charakterystycznych małych, lokalnych pojazdów. Wydawało
nam się, na pierwszy rzut oka, że jest tutaj wyjątkowo biednie,

lecz mimo to ludzie byli bardzo serdeczni, witali nas przyjaźnie
i często chcieli sobie zrobić
z nami zdjęcia.
Razem z załogą pojechaliśmy
na wycieczkę
do,,Taman Mini”,
gdzie na obszarze
kilkudziesięciu
hektarów, była
niemal cała miniaturowa Indonezja. Wypożyczyliśmy rowery
i objechaliśmy
cały kompleks,
zatrzymując się
w najciekawszych miejscach.
Po południu był
czas na samodzielne wyjście,
zakup pamiątek
i ostatnia chwila
na podziwianie
miasta. Wypływając mieliśmy
tylko 4 dni na to,
by znaleźć się
w docelowym
porcie, w Singapurze, gdzie
kończyliśmy
swoją przygodę.
To miejsce było
najbardziej imponujące z kolei
pod względem
nowoczesności – wieżowce o wysokości
200 metrów były
tu normalnością, mieliśmy niestety tylko 2 godziny żeby zwiedzić
to niesamowite miejsce ale dobrze je wykorzystaliśmy.
Nasz etap był wyjątkowy pod względem różnorodności portów – zaczynaliśmy w Afryce, a kończyliśmy w Azji. Po drodze
mijaliśmy Przylądek Dobrej Nadziei, aktywny wulkan Krakatau,
a także mieliśmy okazję przejść chrzest równikowy. Jest to stara
tradycja żeglarska, polegająca na tym, że każdy, kto pierwszy raz
przekracza równik, musi wykonać szereg zadań, by móc dostąpić
zaszczytu pocałowania pierścienia Neptuna i otrzymania nowego
morskiego imienia.
Przepłynęliśmy łącznie prawie 7 tysięcy mil morskich, poznaliśmy wyjątkowych ludzi i mieliśmy okazję w nietypowy sposób uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
To była naprawdę genialna inicjatywa i cieszę się, że mogłem
w niej wziąć udział!
▶▶(Angelo Korzekwa)
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II Koszęcińska Dycha
Kolejna edycja biegu przełajowego „Koszęcińska Dycha” za nami.
W tym roku zarejestrowało się 300 zawodników. Najlepszy biegacz
na mecie pojawił się już po 33 minutach.
Ostateczne wyniki przedstawiały sie następująco:
▶▶ Kategoria Open Kobiet:
I miejsce – Karolina Pilarska, WKB Meta Lubliniec
II miejsce – Sylwia Ślęzak, CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA
III miejsce – Barbara Noga, KB Florian Zajączki Drugie
▶▶ Kategoria Open Mężczyzn:
I miejsce – Łukasz Grajcar, CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA
II miejsce – Adam Stec, KS Warszawianka
III miejsce – Mateusz Pawełczak, KB Florian Zajączki Drugie
▶▶ Najlepsza Drużyna: KB
Florian Zajączki Drugie
▶▶ Mistrzowie Gminy Koszęcin – kobiety:
I miejsce: Maria Mańka, Strzebiń
II miejsce: Emilia Gruca, Strzebiń
III miejsce: Magdalena Morcinek, Koszęcin
▶▶ Mistrzowie Gminy Koszęcin – mężczyźni:
I miejsce: Krzysztof Skiba, Koszęcin
II miejsce: Piotr Gryboś, Koszęcin
III miejsce: Marek Grund, Strzebiń
▶▶ Kategorie wiekowe:
▶▶ K20:
I miejsce: Judyta Rębisz, MKS SMS „Victoria” Racibórz
II miejsce: Emilia Gruca, Strzebiń
III miejsce: Joanna Przyrowska, JAM

III miejsce: Mariola Młynarska, WKB Meta Lubliniec
▶▶ K50+:
I miejsce: Dorota Szeszko, krs.tkkf.Jastrzab Ruda Śl.
II miejsce: Joanna Melka‑Siwek, nowiny.pl
III miejsce: Elżbieta Sękiewicz, BBL Częstochowa
▶▶ M20:
I miejsce: Mateusz Wolnik, Aktywni Lyski
II miejsce: Krzysztof Skiba, Mafia TEAM Lubliniec
III miejsce: Dawid Gałuszka, Świetochłowice
▶▶ M30:
I miejsce: Tomasz Juszczak, KB Florian Zajączki Drugie
II miejsce: Sylwester Augustyński, Lacho Team
III miejsce: Rafał Kargól, LOGTECH TEAM RADZIONKÓW
▶▶ M40:
I miejsce: Rafał Wachla, Toursport Running Team
II miejsce: Dariusz Wilk, Miedźno
III miejsce: Piotr Gryboś, KOSZĘCIN
▶▶ M50:
I miejsce: Marek Szeszko, krs.tkkf.Jastrzab Ruda Śl.
II miejsce: Dariusz Siwek, nowiny.pl
III miejsce: Andrzej Wieloch, ZRYW PARZYMIECHY
M60+:
I miejsce: Bogdan Gaweł, Festiwal Biegowy w Krynicy‑Zdrój
II miejsce: Benedykt Kucharczyk, Jedność Boronów
III miejsce: Jacek Lubczyński, NGB Kłobuck
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za tak liczny
udział. Natomiast szczególne podziękowania należą się tym, którzy przyczynili się do zorganizowania biegu.

▶▶ K30:
I miejsce: Justyna Paszkiewicz, NGB Kłobuck
II miejsce: Maria Mańka, Strzebiń
III miejsce: Natalia Dąbrowska, Opole
▶▶ K40:
I miejsce: Magdalena Pietras, BBL Częstochowa
II miejsce: Klaudia Radziwończyk, O co biega w Kaletach
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IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Koszęcin

9

grudnia w hali sportowej w Strzebiniu odbył się IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Koszęcin.
Mecze zostały rozegrane w 4 kategoriach wiekowych: skrzat, żak,
orlik oraz trampkarz. W dwóch kategoriach, czyli skrzat oraz żak,
gdzie sędzią był Patryk Gatys, liczyła się dobra zabawa, dlatego
wszyscy byli zwycięzcami. Natomiast w pozostałych kategoriach
wyniki przedstawiały się następująco:

▶▶ Kategoria orlik:
I miejsce – LKS Śląsk Koszęcin
II miejsce – LKS Sparta Tworóg
III miejsce – LKS Victoria II
IV miejsce: LKS Victoria Strzebiń I
Najlepszy zawodnik – Jakub Szyguła (LKS Śląsk Koszęcin)
21
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Najlepszy bramkarz – Łukasz Lis (LKS Victoria Strzebiń)
Sędzia turnieju: Dawid Musik
▶▶ Kategoria trampkarz:
I miejsce – „Orły Strzebiń” LKS Victoria Strzebiń I
II miejsce – LKS Śląsk Koszęcin
III miejsce – „Orły Strzebń” LKS Victoria Strzebiń II
IV miejsce – LKS Zieloni Zborowskie
Najlepszy zawodnik – Mariusz Plaza („Orły Strzebń” LKS Victoria
Strzebiń)
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Echo Gminy Koszęcin | nr 4/2018

Najlepszy bramkarz – Patryk Strzoda (LKS Zieloni Zborowskie)
Sędzia turnieju: Paulina Pudlik
Puchary i medale wręczał Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów
oraz inicjatorka i główna organizatorka Aleksandra Makles.
Ponieważ był to turniej mikołajkowy, dlatego nie mogło zabraknąć
Świętego Mikołaja, który dla każdego młodego piłkarza przyniósł
coś słodkiego. W trakcie rozgrywek można było również wypić
kawę i zjeść pyszne ciasto upieczone przez rodziców.
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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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