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12.11.2019 
godz. 18:00 

17.11.2019 
godz. 16:30

11.11.2019 
godz. 11:00

KONCERT SŁOWNO-MUZYCZNY Z OKAZJI 101 ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
skwer przed Domem Kultury w Strzebiniu

XX PRZEGLĄD MUZYKI CHÓRALNEJ 
kościół w Strzebiniu

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY 
Kościół NSPJ w Koszęcinie

WÓJT GMINY KOSZĘCIN ZAPRASZA
NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE W GMINIE:

23.11.2019
godz. 16:00  

30.11.2019
godz. 12:00 

JUBILEUSZ 60-LECIA DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W KOSZĘCINIE
Dom Kultury w Koszęcinie, wstęp bezpłatny

BIEG PRZEŁAJOWY KOSZĘCIŃSKA DYCHA
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

08.12.2019
godz. 14:30

10.11.2019
godz. 17:00

06.12.2019 
godz. 17:00

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Dom Kultury w Strzebiniu

KONCERT Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Dom Kultury w Koszęcinie

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Rynek w Koszęcinie

30.11.2019
godz. 17:00

KONCERT ANDRZEJKOWY W WYKONANIU PARAfIALNEJ  
KAMILIAŃSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ
Dom Kultury w Koszęcinie, bilet 30 zł
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Człowiek  z pasją

Przeprowadziliśmy wywiad z mieszkańcem Koszęcina Micha-
łem Grycem, który od wielu lat zajmuje się zbieraniem różnych 

rzeczy. Kolekcja „Skansenu u Michała” liczy kilka tysięcy ekspo-
natów nie tylko z Polski, ale i ze świata. Wśród nich znajdują się 

m. in. młynki do kawy z kilku państw Europy i USA, młynek do 
oczyszczania worków z resztek mąki z 1864 roku czy też orygi-
nalny szyld reklamowy mający od 150 do 200 lat. Zapraszamy 
do lektury!

Echo Gminy: Jak rozpoczęła się Twoja pasja zbierania różnych 
rzeczy?
Michał Gryc: Moja historia ze zbieraniem rozpoczęła się w wie-
ku 10 lat. Wtedy mój ojciec zakupił starą kuźnię państwa Czok. 
Widząc te piękne przedmioty, poprosiłem by nie dał ich na złom 
i tak też się stało. Można powiedzieć, że to zapoczątkowało moją 
pasję, która dziś jest dość widoczna. Mając 13 lat miałem pierwszą 
wystawę w szkole.
EG: Jak wygląda „Skansen u Michała” dzisiaj?
MG: Dzisiejsza siedziba muzeum podlegała wielu metamorfozom. 
Skansen przerabiano. Dobudowywano z niewielkich środków, ale 
przy olbrzymim nakładzie sił, kolejne obiekty wystawowe. Dziś 
jest to dość duży kompleks budynków muzealnych z niezliczoną 
liczbą eksponatów.
EG: Ile eksponatów liczy Twoja kolekcja? Czego jest najwięcej?
MG: Staroci są tysiące. Sam nie jestem w stanie określić ich do-
kładnej liczby. Są tu zarówno drobne sprzęty domowe, jak i wypo-
sażenia wnętrz izb mieszkalnych czy też warsztatów pracy takich 
jak kuźnia, stolarnia, szewstwo. Posiadam też maszyny i narzędzia 
rolnicze. Większość eksponatów jest odrestaurowywana, wysta-
wiona w gablotach lub witrynach i opisana.

EG: Jaki jest najstarszy przedmiot w Twojej kolekcji?
MG: Najstarszymi przedmiotami są bez wątpienia kamienie młyń-
skie, jak i okna drewniane z kościółka św. Trójcy, przekazane przez 
tutejszego ks. proboszcza Krzysztofa Rzeźniczka.
EG: Skąd pozyskujesz przedmioty?
MG: Przedmioty są przekazywane albo kupowane na giełdach 
staroci. Nie ma tu rzeczy wypożyczonych.
EG: Czyli masz kontakty z podobnymi pasjonatami?
MG: Moje częste wizyty w Muzeum Wsi Kieleckiej sprawiły, 
że dziś mogę spokojnie i pewnie opowiadać o każdym eksponacie. 
Znam pochodzenie, okres powstania i biorę wzorzec.
EG: Kolekcja stale się powiększa. Ile rzeczy przyjmujesz w mie-
siącu?
MG: Różnie bywa. Czasami jest to od kilku do nawet kilkuset 
eksponatów.
EG: W jakie dni i w jakich godzinach można odwiedzać skan-
sen?
MG: Zwiedzanie muzeum odbywa się w sezonie letnim po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu. Można dzwonić pod numer 
695–874–656. Adres to ul. Piaskowa 68.

 ▶ Rozmawiał: Tomasz Pawluk

SkanSen u Michała
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inWeSTYcJe W GMinie kOSZĘcin

Inwestycje

 ▶ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - 
UL.PIASKOWA W STRZEBINIU

Zakończono rozbudowę ul. Piaskowej w Strzebiniu. Realizacja 
inwestycji przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia 
komfortu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Piaskowej w Strzebiniu 
(613 070 S)” otrzymało 70% dofinansowania w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych.

 ▶ NOWY KOMPLEKS BOISK W STRZEBINIU

Przy Szkole Podstawowej w Strzebiniu zakończono przebudowę 
kompleksu boisk. 
W ramach zadania powstało boisko do piłki nożnej o nawierzchni 
z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i ko-
szykówki  o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, 
piłkochwyty, bieżnia trzytorowa o długości 75 m, skocznia do 
skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą.

 ▶ MODeRniZacJa WnĘTRZ W BuDYnku 
DOMU KULTURY W STRZEBINIU

Zakończony został remont Domu Kultury w Strzebiniu.  Na ten 
cel Dom Kultury uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 
145 845 zł. 
W ramach zadania został wyremontowany korytarz, sala wielo-
funkcyjna, antresola sali, scena, schody, pomieszczenia technicz-
ne, zaplecze oraz wykonane zostały roboty elektryczne.
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Inwestycje

 ▶ BOiSkO SPORTOWe W STRZeBiniu

Zakończono prace związane z zadaniem pn. „Zakup i montaż 
piłkochwytów, bramek oraz ogrodzenia boiska sportowego” 
w Strzebiniu.

 ▶ WODOciĄGi 

Zakończyła się rozbudowa odcinka wodociągu w ul. bocznej od 
Dąbrówki w Koszęcinie oraz wykonano wodociąg w ul. Mieszka 
I w Koszęcinie.

 ▶ OTWaRTe STReFY akTYWnOŚci

Zakończone zostały prace związane z budową Otwartej Strefy 
Aktywności (OSA) w Rusinowicach oraz Strzebiniu, na które 
Gmina otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Tury-
styki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo -Rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym – OSA Edycja 2019.

 ▶ KIBICE GÓRNIKA ZABRZE ODNOWILI 
PLAC ZABAW W STRZEBINIU

W Strzebiniu przy ul. Powstańców Śląskich odnowiono plac zabaw. 
Wspólnymi siłami, z własnych środków i z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach został on odmalowany przez Kibiców Górnika.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego pięknego 
gestu.

 ▶ INFORMACJA

Informujemy, że podwyżki płac w oświacie i planowane niższe 
dochody z powodu wprowadzenia nowego zwolnienia w PIT 
powodują, że w uchwalonym na ten rok budżecie powstaje luka 
i nasza Gmina nie będzie miała niestety zdolności finansowej do 
pełnej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

BuDżeT OBYWaTelSki
Powoli dobiega końca procedura III już edycji Budżetu Obywatel-

skiego Gminy Koszęcin. Niestety, z przykrością musimy stwierdzić, 
że w tym roku aktywność mieszkańców była niewielka. W wyznaczo-
nym terminie wpłynęła tylko jedna propozycja zadania pn. „Popieram 
Kulturę! Na Światło i Dźwięk Głosuję”. Zakup nowoczesnego sprzętu 
nagłaśniającego i oświetleniowego oraz modernizacja pomieszczeń tech-
nicznych w Domu Kultury w Koszęcinie. Szacunkowa wartość projektu 
wynosi 149.973,00 zł. Projekt – mimo, że jeden – musi zostać poddany 
pod głosowanie mieszkańców. W głosowaniu, które odbędzie się od 18 
do 28 października 2019 r. może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy. 
Głosowanie jest jawne. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie 
znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranym zadaniu na karcie do gło-
sowania, które dostępne będą na stronie internetowej www.koszecin.
pl – zakładka Budżet Obywatelski 2020 oraz w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, 42–286 Koszęcin. Jeden 
mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania. Głosowanie 

odbywa się poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania w Urzędzie 
Gminy w Koszęcinie w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz w Szko-
łach w: Strzebiniu, Rusinowicach i Sadowie w godz. otwarcia placówek.
 Kartę uznaje się za ważną, jeśli zostanie czytelnie wypełniona w każ-
dym punkcie, podpisana i dostarczona do miejsc wskazanych przez 
Wójta Gminy w dniach od 18 do 28 października 2019 r. Karty do gło-
sowania pod względem formalno -prawnym sprawdzi Komisja ds. Bu-
dżetu Obywatelskiego Gminy Koszęcin na 2020 rok, która dokona też 
obliczenia wyniku głosowania. Z uwagi na fakt, iż w ramach III edycji 
Budżetu Obywatelskiego wpłynęła tylko jedna propozycja zadania, 
wystarczy jeden poprawnie oddany głos, aby projekt ten mógł zostać 
zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do udziału 
w głosowaniu.

 ▶ Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszęcin na 2020 rok

Wykonano automatyczne nawodnienie i nową nawierzchnię boiska 
treningowego.
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Informacje

PRiORYTeTOWe PlanY DZiałaŃ 
DZIELNICOWYCH NA OKRES OD 1 SIERPNIA 

2019 R. DO 31 STYCZNIA 2020 R.
 ▶ REJON 13 ASP. SZT. WOJCIECH GARUS

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ-
bowym.
Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. Alejka Ks. 
Ryguły w Koszęcinie na odcinku pomiędzy ulicami św. Wawrzyń-
ca a Dworcową w szczególności w godzinach popołudniowych 
i wieczornych. W wyniku tego dochodzi do zakłóceń spokoju 
mieszkańców jak i zaśmiecania deptaka oraz obrębu ławek.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Eliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym 
zakazem tj. Alejka Ks. Ryguły w Koszęcinie
Zwiększenie ilości lamp oświetlenia ulicznego wzdłuż Alejki 
Ks.Ryguły
Zwiększenie ilości koszy na śmieci wzdłuż Alejki Ks.Ryguły.

 ▶ ReJOn 15 aSP. SZT. GRZeGORZ naMYŚlak

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ-
bowym.
W Strzebiniu na ulicy Dworcowej, w rejonie stacji PKP, na przej-

ściu dla pieszych nad torami w porze wieczorowo-nocnej grupują 
się osoby spożywające alkohol i zaśmiecające miejsce publiczne. 
Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie roz-
mów i spotkań ze społecznością lokalną.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Ograniczenie powyższego procederu o 50% dążąc do jego cał-
kowitej eliminacji. Na zakończenie działań zostaną sporządzone 
ankiety wśród społeczności lokalnej w celu oszacowania skutecz-
ności przeprowadzonych działań.

 ▶ ReJOn 14 aSP. SZT. DaRiuSZ WĘGRZYn

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ-
bowym
Na terenie miejscowości Rusinowice, o każdej porze dnia – psy 
bez nadzoru stwarzające zagrożenie dla mieszkańców, a zwłaszcza 
dzieci, co może powodować zagrożenie ich życia, zdrowia.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Dążenie do uświadomienia właścicieli psów o zagrożeniach - pod-
jęcie czynności zmierzających do wyeliminowania przedmioto-
wego zjawiska.

Informujemy, że rusza II edycja konkursu, którego celem jest 
przyznanie tytułu „Koszęciński Wolontariusz Roku”. Ideą Kon-

kursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności 
osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Gminy 
Koszęcin, a także promowanie działań wolontaryjnych skierowa-
nych do społeczności lokalnych.
Do tytułu „Koszęciński Wolontariusz Roku” mogą być nomi-
nowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, inne podmioty oraz osoby 
fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy 
wolontaryjnej.
Kandydatów do tytułu „Koszęciński Wolontariusz Roku” mogą 
zgłaszać: osoby indywidualne, instytucje korzystające z pomocy 

wolontariuszy, organizacje pozarządowe i podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedsiębiorstwa 
i firmy.
Zgłoszenia należy przesyłać lub składać osobiście w siedzibie Urzę-
du Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, 42–286 Koszęcin, 
z dopiskiem „Koszęciński Wolontariusz Roku”. Zgłoszenia można 
przesyłać również pocztą elektroniczną na adres: 
koszecin@koszecin.pl – z tematem „Koszęciński Wolontariusz 
Roku”, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019r.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie 
internetowej www.koszecin.pl.
Chcemy poznać i nagrodzić najaktywniejszych wolontariuszy. 
Czekamy na zgłoszenia!

kOSZĘciŃSki WOlOnTaRiuSZ ROku

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, w trosce 
o zdrowie ludzi i środowisko przypominamy o nie spalaniu 

w piecach opału niskiej jakości oraz innych nie przeznaczonych 
do celów opałowych materiałach szkodliwych (plastik, płyty me-
blowe, panele podłogowe etc.).

Przypominamy również o regularnym czyszczeniu i przeglądach 
instalacji kominowych oraz montażu czujek czadu i dymu w celu 
poprawy bezpieczeństwa.

aPel DO MieSZkaŃcóW
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Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w bieżącym 
roku obchodzi 95 rocznicę swojego powstania. W tym czasie 

nastąpiły ogromne zmiany społeczne, zmieniła się również dia-
metralnie leśna rzeczywistość. Zadania gospodarcze uznawane 
w początkowym okresie za najważniejsze przeplatają się obecnie 
ze środowiskowymi. Nadrzędnym celem staje się jak najmniejsza 
ingerencja w środowisko i zachowanie w stanie nienaruszonym 
jego najcenniejszych walorów. W szeroko rozumianej opinii pu-
blicznej coraz częściej zadawane jest pytanie: czy polscy leśnicy 
wypełniają służebną rolę wobec społeczeństwa? Bo przecież jako 
zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa są oni odpowiedzial-
ni za stan publicznego majątku jaki im powierzono i zgodnie 
z zapisami ustawowymi realizują również funkcje prospołeczne. 
Warto poświęcić chwilę czasu żeby dowiedzieć się jak wygląda 
leśna rzeczywistość i co leśnicy robią na rzecz ochrony przyrody 
i dla społeczeństwa.
 Aktualnie lesistość Polski wynosi około 30%powierzchni 
kraju, co w porównaniu ze stanem tuż po zakończeniu II woj-
ny światowej – około 21%, wskazuje na istotne zwiększenie ich 
powierzchni. Oczywiście należy w tym miejscu również pod-
kreślić, że nasze lasy historycznie były mocno eksploatowane 
przez zaborców, okupantów, jak również przez odradzającą się 
gospodarkę, dla której drewno było podstawowym materiałem 
budowlanym, a mimo to lasów stale przybywało. Z uwagi na are-
ał, a także na znaczenie gospodarczo -przyrodnicze kraju ważnym 
stało się uregulowanie przepisów dotyczących lasów w jeden akt 
prawny. Gospodarka leśna w polskich lasach, niezależnie od for-
my własności została uregulowana prawnie w ustawie z dnia 28 
września 1991r. – o lasach. Jest ona prowadzona według czterech 
podstawowych zasad:
•	 powszechnej ochrony lasów,
•	 utrzymania trwałości lasów,
•	 ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji 

lasów,
•	 powiększania zasobów leśnych.
 Powyższe zasady mają na celu trwałe utrzymanie lasu i za-
pewnienie ciągłości jego użytkowania. Ważnym elementem 
prowadzenia gospodarki leśnej jest także powiększanie zaso-
bów leśnych w wyniku zalesiania gruntów oraz podwyższanie 
produkcyjności lasu. Na bieżąco realizowane zadania gospo-
darcze wpływają na wzrost przyrostu masy drewna na tzw. pniu, 
ponieważ w Polsce pozyskuje się zaledwie kilkadziesiąt procent 
(wg różnych danych od około 55% do 75%) masy jaka przyra-
sta w drzewostanach w każdym roku. Jest to ewenement w skali 
Europy, gdyż większość krajów pozyskuje prawie 100% przyro-
stu rocznego, a są również takie gdzie pozyskuje się więcej niż 
przyrasta (Szwecja). Stąd też w naszych lasach wzrastają zarów-
no średni wiek drzewostanów jak i sukcesywnie masa na pniu. 
Przekłada się to na wzrost wartości majątku narodowego. Ocenia 
się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie około 2,5 mld 
metrów sześciennych drewna.
 Najważniejszym i zarazem podstawowym dokumentem za-
wierającym szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu 
oraz formie i zakresie prowadzenia gospodarki leśnej na okres 
kolejnych 10 lat jest plan urządzenia lasu. Jest on sporządzany 
dla każdego nadleśnictwa oddzielnie i określa m.in. maksymalną 
możliwą do pozyskania masę drewna w okresie kolejnych 10 lat, 

ustaloną na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. 
Zawiera on również inne szczegółowo opisane zadania gospo-
darcze, a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochronyprzy-
rody i ochrony przeciwpożarowej. Zanim Minister Środowiska 
zatwierdzi ten dokument podlega on szerokim konsultacjom 
społecznym i poddany jest również opiniowaniu odpowiednich 
organów zajmujących się szeroko rozumianą ochroną przyrody.
Funkcje gospodarcze lasów są ogromnie ważne dla rozwoju całej 
naszej gospodarki, ale służba na rzecz społeczeństwa wyraża się 
także w innych aspektach naszej codziennej pracy. Co robimy 
żeby Polacy mogli swobodnie korzystać z dóbr natury i na co wy-
dawane są pieniądze zarobione w większości ze sprzedaży drew-
na? Poniższe zestawienie dotyczy wydatków rocznych całej or-
ganizacji Lasów Państwowych jak również lokalnej działalności 
Nadleśnictwa Koszęcin:
•	 około 20mln zł. wydajemy na zbieranie i wywóz śmieci z la-

sów (około 1000 wagonów kolejowych), w tym Nadleśnictwo 
Koszęcin 50,0 tys. zł,

•	 sadzimy około 500 mln drzew, w tym nasze nadleśnictwo 
przeszło 1mln,

•	 15 mln zł wydajemy na cele społecznie użyteczne, wspomaga-
jąc organizacje społeczne, stowarzyszenia lokalne, ochotnicze 
straże pożarne, parafie; w tym nasz udział to 35,0 tys. zł,

•	 52 mln kosztują Lasy Państwowe badania naukowe,
•	 48 mln wydajemy na wsparcie działalności parków narodo-

wych,
•	 89 mln przeznaczono na budowę wspólnych z samorząda-

mi dróg lokalnych, nasze nadleśnictwo w ostatnich 2 latach 
współfinansowało budowę dwóch dróg służących zarówno 
gospodarce leśnej jak i mieszkańcom,

•	 utrzymujemy 3160 miejsc postoju przy kompleksach leśnych 
(N. Koszęcin 38), 4,5 tyś miejsc noclegowych, 24,0 tyś km 
dróg rowerowych, 7,0 km szlaków konnychprowadzimy sze-
roką edukację przyrodniczą, z której rocznie korzysta około 
5,0 mln osób.

Powyższa statystyka oddaje zaledwie część działań jakie są reali-
zowane przy znacznym wkładzie finansowym leśników.
 Lasy Państwowe to również jeden z największych pracodaw-
ców w kraju, zatrudniają około 26 tyś pracowników, jednak do tej 
liczby należy dodać przeszło 300 tysięcy ludzi zatrudnionych 
w sektorze leśno -drzewnym i usługowym. Jesteśmy jednostką 
samofinansującą się i nie korzystamy z pieniędzy podatników. 
W całości finansujemy swoją działalność z uzyskanych przycho-
dów. Jednocześnie z tytułu prowadzonej działalności płacimy 
w formie różnych podatków i danin publicznych około 3,0 mld 
zł co stanowi w przybliżeniu 30% całości przychodów Lasów 
Państwowych.
 Nasza odpowiedzialność społeczna przejawia się również w re-
agowaniu i podejmowaniu działań w kierunku minimalizacji 
negatywnych skutków zmian klimatycznych oraz adoptowaniu 
lasów do tych zachodzących dynamicznie zmian. Na dzień dzi-
siejszy najważniejsze kwestie środowiskowe związane są z aku-
mulacją węgla (CO2) w przyrodzie oraz racjonalną gospodarką 
zasobami wodnymi. W tym pierwszym temacie w Lasach Pań-
stwowych wdrożono pilotażowy program Leśne Gospodarstwa 
Węglowe(LGW) polegający na wprowadzeniu do gospodarki 
leśnej dodatkowych działań mających na celu uzyskanie zwięk-

laSY PaŃSTWOWe – FiRMa 
ODPOWieDZialna SPOłecZnie
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szonego pochłaniania węgla ze środowiska. Opracowano szereg 
metod, które w założeniu mają korzystnie wpływać na przyrost 
biomasy. Szacuje się, że tylko jedno z działań czyli tzw. podsadze-
nia, w drzewostanach pozbawionych dolnego piętra, przyniesie 
efekt w postaci akumulacji nawet 400mln ton węgla w okresie 
30 lat, co przełoży się na pochłonięcie 150 mln ton CO2. Nasze 
działania zostały entuzjastycznie przyjęte w trakcie grudniowej 
konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach i stały się wzorco-
we dla wielu krajów, sygnatariuszy porozumienia. W Nadleśnic-
twie Koszęcin realizujemy i będziemy w przyszłości realizować 
zadania związane z LGW na powierzchni około 190ha.
 Bardzo istotnym problemem cywilizacyjnym naszych czasów 
jest pogłębiający się niedobór wody i związany z tym fakt obniże-
nia poziomu wód gruntowych. Właśnie to zjawisko jest pierwot-
ną przyczyną zamierania drzewostanów świerkowych i ostatnio 
również sosnowych. Suche lata i praktycznie bezśnieżne zimy 
spowodowały znaczny niedobór wody niezbędnej do życia roślin, 
potrzebujących do swoich procesów życiowych znacznych ilości 
wody z solami mineralnymi. To właśnie brak wody powoduje 
osłabienie drzew, które następnie łatwo poddają się inwazji szkod-
ników owadzich, w tym osławionego kornika drukarza. Drzewa 
będące w dobrej kondycji w większości przypadków poradziłyby 
sobie same i kornik nie miałby większych szans na ich zasiedle-
nie i rozród. W trakcie zasiedlania drzewa zostałby zalany przez 
żywicę i nie mógłby wyprowadzić kolejnego pokolenia. Trzeba 
wiedzieć, że z jednego opanowanego przez owada drzewa kolejne 
jego pokolenia są w stanie zasiedlić i zabić 30 okolicznych drzew. 
To zjawisko przybiera charakter kuli śniegowej i nie ma innej me-
tody walki z kornikiem jak usuwanie drzew zasiedlonych. Nic 
lepszego jeszcze człowiek nie wymyślił, a natura nie jest w sta-
nie sama się obronić. Dlatego tak ważne jest aby skończyła się 
długookresowa susza, a zimy były pełne śniegu. Wtedy istnieje 
szansa, że drzewa będą się broniły. Stąd też tak istotne jest reten-
cjonowanie wody zarówno w wielkich zbiornikach ale też w tych 
małych zbiornikach i mokradłach śródleśnych. Lasy Państwowe 
realizują już program małej retencji górskiej i nizinnej. To właśnie 
w ramach tego programu powstanie wiele obszarów mokradło-
wych i śródleśnych zbiorników wodnych. W naszym nadleśnictwie 
realizujemy część tego przedsięwzięcia poprzez: budowę zasta-
wek na rowach śródleśnych, rewitalizację obszaru mokradłowego 
w rezerwacie Jeleniak -Mikuliny, czy też rewitalizację zbiornika 
wodnego Rysowce. Zadania te zrealizujemy w ciągu najbliższych 
dwóch lat za kwotę około 2,3mln zł, natomiast w skali całej Polski 
program realizowany przez Lasy Państwowe oszacowano na kwotę 
około 250,0mln zł.
 Powyższe działania stanowiące niewielką część prowadzo-
nych przez Lasy Państwowe programów, jednoznacznie wska-
zują, że funkcje prospołeczne i środowiskowe są bliskie sercu 
leśników i na te cele wydatkowane są znaczne środki finansowe. 
Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny kraju oraz dobrobyt nas 
jako obywateli wymaga również od leśników bardzo zrównowa-
żonego podejścia do tematów gospodarczych i przyrodniczych. 
Jako społeczeństwo chcemy żyć coraz wygodniej i nikomu nie 
przyjdzie już do głowy żeby cofnąć się w czasie i zrezygnować 
z nowoczesnych samochodów, komfortowych dróg, pięknych 
domów, na rzecz bezwzględnej ochrony wszystkiego co nas ota-
cza. Jednak to wszystko kosztuje i korzyści jakie społeczeństwo 
otrzymuje od leśników w postaci m.in. zagospodarowanych in-
frastrukturą turystyczną miejsc postoju, sprzątanych ze śmieci 
lasów i terenów przydrożnych, śródleśnych zbiorników wod-
nych, ścieżekturystycznych, są opłacane z pieniędzy zarobionych 

w zdecydowanej większości ze sprzedaży drewna, czy też kopalin 
w postaci piasku czy żwiru. O tym trzeba głośno mówić i uświa-
domić ludziom ile to kosztuje i kto za to płaci. Jeżeli za te wszyst-
kie dobra i udogodnienia nie zapłacą Lasy Państwowe to trzeba 
to będzie zrobić z pieniędzy pochodzących z podatków, a wtedy 
zapłacimy za to wszyscy z własnej kieszeni.
 Na szczęście polskie lasy jako własność Skarbu Państwa są ogól-
nodostępne i możemy bezpłatnie z nich korzystać. Oczywiście 
przebywając w terenie leśnym należy zachować pewne zasady bez-
pieczeństwa i kultury ale nikt nie może zabronić nam spacerować, 
jeździć rowerem, zbierać grzyby czy też jagody.
 Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwie-
dzania lasu, do korzystania z dóbr jakie spotykamy w głuszy leśnej, 
zapraszamy również do korzystania z naszej oferty edukacyjnej 
i czynnego włączania się w prowadzone przez nadleśnictwo akcje 
czy imprezy społeczne. Do zobaczenia

 ▶ Nadleśniczy Adam Chudzik
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70-LECIE LKS „POKÓJ” SADÓW 

LKS „Pokój” Sadów świętował w tym roku 70-lecie działal-
ności. Z tej okazji w dniach 6–7 lipca zorganizowany 

został festyn, który połączony był ze świętem Sadowa. Obcho-
dy rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. Św. Józefa. 
Podczas części oficjalnej zostały wręczone odznaczenia i podzię-
kowania. Następnie na scenie zaśpiewała Patrycja Dorosiewicz. 
Gwiazdą wieczoru był Toby z Monachium, który zaprosił wszyst-
kich do wspólnej zabawy. Oczywiście nie zabrakło bisu, po któ-
rym można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz otrzymać 
autograf. Natomiast zabawę taneczną poprowadził zespół REVO.
Drugi dzień festynu rozpoczął się meczem towarzyskim LKS „Po-
kój” Sadów – Reprezentacja Śląska Oldbojów. Pomimo zaciętej 
walki gospodarze przegrali 4:5. O 15:00 dla uczestników festynu 
wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sadowie. Następ-
nie dla najmłodszych zorganizowano gry i zabawy z animatorem, 
w których dzieciaki chętnie brały udział. Później odbył się pokazu-

miejętności piłkarskich wykonany przez Dawida Krzyżowskiego. 
Gwiazdą wieczoru był Freaky Boys. Na zakończenie odbyła się 
zabawa taneczna. Zarówno pogoda jak i frekwencja dopisała.

OBóZ MiĘDZYnaRODOWY MłODZieżOWYch 
DRużYn POżaRnicZYch SchÖninGen- 

NIEMCY 06.07-13.07.2019

Druhowie MDP z naszej Gminy zostali zaproszeni na obóz 
zorganizowany w Niemczech. Grupa 10 osobowa wraz z opie-

kunem udała się do miasta Schöningen, gdzie było przygotowane 
pole namiotowe nazwane imieniem HEINZ OTTO SCHULZE dla 
ponad 630 dzieci z Niemiec, Belgi, Francji.
Nasi druhowie z jednostek OSP Strzebiń, Koszęcin, Rusinowice, 
Wierzbie, Sadów, Cieszowa brali udział w marszu na orientację 
połączonym z zadaniami, za które otrzymywali punkty, przy okazji 
mieli okazję poznać miasto oraz mieszkańców.
Mieli również przygotowane zwiedzanie AUTOSTADT w Wolfs-
burgu, gdzie mieści się fabryka Volkswagena.
Byli w miejscowym muzeum Palaon, gdzie odkryto osadę sprzed 
300.000 lat, mieli okazję sprawdzić jak się strzela z łuku lub spró-
bować swoich sił w rzucie włócznią, byli także na zamku gdzie 
w plenerze został wyświetlony film „Jak wytresować smoka 3”.
Zwiedzili również muzeum na dawnej granicy, która dzieliła 
Niemców na Wschodnich i Zachodnich, mogli obejrzeć eksponaty 
z tamtych czasów oraz poznać historię z nimi związaną.
Zwiedzili także miejscową OSP, gdzie mogli zobaczyć zaplecze oraz 
sprzęt, którym dysponują strażacy, a na zakończenie mogli dzięki 
uprzejmości Prezesa wjechać zwyżką na wysokość 30 metrów aby 
podziwiać panoramę miasta.
Nasza drużyna miała również okazję szkolić się aby później zdać 
egzamin na niemiecką odznakę MDP JUGENDFLAMME z wy-
nikiem wzorowym. Jako opiekun jestem bardzo dumny z drużyny.
Szczególne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Koszęcin 
za sfinansowanie przejazdu oraz upominków dla naszych zagra-
nicznych przyjaciół.
Dziękujemy organizatorowi obozu Panu Guido Ruhe oraz całemu 
sztabowi obozu za zaproszenie i pomoc.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy jeszcze mieli okazję 
odwiedzić naszych sąsiadów lub zaprosić ich do nas na obóz.

 ▶ Hoffmann Łukasz

Wydarzenia
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ŚWiĘTO 100-lecia POlicJi 

11 lipca w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie 
miały miejsce uroczyste obchody 100-lecia istnienia Policji 

zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Lublińcu. 
Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaczenia oraz awanse 
na wyższe stopnie służbowe. Gratulacje na ręce Komendanta Po-
wiatowego Policji w Lublińcu podinsp. Dariusza Kiedrzyn złożyli 
Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron, w imieniu władz samorzą-
dowych starosta lubliniecki Joachim Smyła oraz reprezentują-
cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. 
Krzysztofa Justyńskiego - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa 
Informacji mł. insp. Paweł Dratwiński.

FESTYN W RUSINOWICACH

13 i 14 lipca w Rusinowicach odbył się coroczny festyn. Dwu-
dniowa impreza przyciągnęła wielu mieszkańców naszej 

Gminy. Atrakcji jak zawsze nie brakowało i każdy znalazł coś 
dla siebie. Festyn rozpoczął się turniejem skata o Puchar Wójta. 
Od godziny 10 przez kilka godzin gracze rywalizowali ze sobą 
w zaciętej karcianej bitwie. Ciekawostką jest fakt, że w turnieju 
uczestniczył Mistrz Polski Skata z 2018 roku Piotr Koziorowski 
oraz Mistrz Polski Górników Franciszek Pietrzyk. Turniej w Ru-
sinowicach wygrał brat Mistrza Polski Marian Koziorowski, uzy-
skując 2896 punktów. Kolejne miejsca zdobyli Dariusz Kompała 
i Rudolf Schindler, którzy zdobyli odpowiednio 2763 i 2730 punk-
tów. Imprezowa część festynu rozpoczęła się występem Orkiestry 
Dętej z Rusinowic. Zaraz po nich na scenie pojawiły się przed-
szkolaki z miejscowości. Następnie publiczność zabawiał satyryk 
i artysta estradowy Marian Makula. Jego występ był podzielony 
na dwie części. Druga część rozpoczęła się po występie Koli i Juli, 
znanych z Telewizji TVS. Pierwszy dzień festynu zakończył się 
zabawą taneczną z zespołem Trans. Parkiet był pełny, a tańce trwa-
ły do późnych godzin nocnych. Pogoda również dopisała, choć 
na niebie wisiały ciemne chmury. Drugi dzień festynu rozpoczął 
się atrakcjami dla najmłodszych. O dobrą rozrywkę zadbał klaun 
Dyzio, który przygotował szereg zabaw dla dzieci. Gdy najmłod-
si mieli szansę odetchnąć po ponadgodzinnych konkurencjach 
sportowych i nie tylko, nadszedł czas na kolejny punkt progra-
mu, którym był występ młodych artystówz Miejskiego Domu 

Kulturyw Lublińcu. Tuż po nich pod batutą Tomasza Dulskiego 
zaprezentował się Kochanowicki Young Band. Dobry humor za-
pewnili kolejni wykonawcy, czyli kabaret Kafliki. Czteroosobowy 
skład jest znany gminnej społeczności, ponieważ występował już                   
m. in. w Strzebiniu na „Święcie chleba”. Imprezę zakończyła za-
bawa taneczna z DJem. Podczas festynu zorganizowano też kon-
kurs przeciągania liny. Rywalizowali mężczyźni i kobiety. Podczas 
finałowego starcia okazało się, że płeć piękna nie jest taka słaba, 
jak mogłoby się wydawać. Podobnie jak dzień wcześniej nad miej-
scowością było zachmurzenie, ale zgodnie z przysłowiem, z dużej 
chmury był na szczęście mały deszcz.

 ▶ Tomasz Pawluk

AKCJA „BEZPIECZNA WODA”

20 lipca w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koszę-
cinie zostały przeprowadzone ćwiczenia w ramach akcji 

„Bezpieczna woda”. Pokaz udzielania pierwszej pomocy tonącemu 
przygotowali Ratownicy oddziału Lublinieckie WOPR z Lublińca.

Wydarzenia
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FESTYN KU CZCI 
ŚW. annY

26 lipca w Wierzbiu rozpoczęły się obchody ku czci św. An-
ny. Z tej okazji w intencji mieszkańców w kaplicy została 

odprawiona Msza Święta. Następnie odbył się dwudniowy festyn. 
W sobotę do późnych godzin nocnych trwała zabawa taneczna. 
Natomiast niedziela rozpoczęła się Turniejem Piłki Nożnej o Pu-
char Mistrza OSP. W zawodach wzięły udział 4 drużyny: z Rusi-
nowic, Sadowa, Strzebinia i Wierzbia. Po zaciętej walce I miejsce 
zdobyli strażacy z Wierzbia, II miejsce – OSP Rusinowice, III 
miejsce OSP Sadów i IV miejsce OSP Strzebiń. O 17 na scenie 
pojawił się Mirosław Jędrowski Biesiadella Show z Gwiazdą TVS, 
który zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy. W międzyczasie 
na scenie pojawił się także kabaret. Na zakończenie odbyła się 
zabawa taneczna.

ŚWiĘTO chleBa

X edycja Święta Chleba za nami. Festyn zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń odbył się w dniach 

27–28 lipca, przy Domu Kultury w Strzebiniu. W sobotni wieczór 
zespół MIVA COVER BAND zagrał stary dobry rock, blues i pop, 
po którym odbyła się zabawa taneczna. Natomiast w niedzielę 
odbyła się część oficjalna, podczas której został poświęcony chleb 
przez księdza emeryta Rudolfa Beer oraz księdza proboszcza Se-
bastiana Mareckiego. Następnie kulinarne show poprowadził Re-
migiusz Rączka. Rozstrzygnięto także konkurs „Tradycyjny Chleb 
z Domowego Pieca”. W tym roku do konkursu oddano 12 chlebów. 
Zwycięzcą została Monika Szufla, na drugim miejscu znalazła się 
Teresa Maniura, natomiast trzecie miejsce zajął Roman Wojsyk. 
Wyróżnienie otrzymały Danuta Brzezina oraz Bernadeta Gruca. 
Gwiazdą wieczoru był lider zespołu UNIVERS – Henryk Czich. 
Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna w stylu lat 80-tych 
i 90-tych. Organizatorzy zapewnili również wiele innych atrakcji 
towarzyszących.

PółkOlOnie

W tym roku w ramach Wakacji w Gminie dla dzieci zor-
ganizowane zostały półkolonie, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Od 29 lipca do 9 sierpnia w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie odbywały się półkolonie, 
których organizatorem był Wójt Gminy Koszęcin oraz Dom Kul-
tury w Koszęcinie. W dwóch różnych turnusach wzięło udział 54 
dzieci z Koszęcina oraz sąsiednich miejscowości gminy. Dzieci 
uczestniczyły w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez 
p. Aleksandrę Szczygieł, w zajęciach językowych prowadzonych 
przez p. Annę Adamczyk w Szkole Językowo – Twórczej Wena, 
w warsztatach twórczych prowadzonych przez p. Annę Ulfik oraz 
w zajęciach z instruktorem tenisa ziemnego p. Michałem Staszyń-
skim. Ponadto brały udział w zabawach i grach ruchowych, plan-
szowych, w zajęciach przyrodniczych i plastycznych oraz w pod-
chodach. Największą atrakcją półkolonii okazały się wycieczki: 
w I turnusie – zwiedzanie zamku w Bobolicach i terenu Błoń 
Zamku oraz Jaskini Głębokiej w Podlesicach, wycieczka do Sztol-
ni Czarnego Pstrąga i JumpWorld w Tarnowskich Górach, w II 
turnusie – zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec oraz Grodu na Gó-
rze Birów, wycieczka do Sztolni Królowa Luiza i pobyt w parku 
C12 w Zabrzu. Półkolonie w Gminie Koszęcin okazały się dużym 
sukcesem dzięki pomocy i życzliwości wielu osób. Podziękowania 
należą się: p. dyrektor Domu Kultury R. Pyrek i pracownikom 
za ogromną pomoc w przygotowaniu półkolonii p. dyrektorowi 
szkoły A. Małyska oraz paniom sekretarkom za pomoc i wyrozu-
miałość, p. dyrektor Przedszkola Pod Dębem C. Gawenda i pa-

niom z obsługi za gościnę w stołówce przedszkola, p. dyrektorowi 
GOSiR -u K. Wierzbickiemu i pracownikom za przygotowanie 
ogniska i pomoc w pieczeniu kiełbasek, p. W. Żwaka za gości-
nę w Boogie Woogie podczas niepogody oraz malowanie dzieci            
p. H. Ulfik za bezpieczne wożenie dzieci na wycieczki, p.kierownik 
Joannie Gryboś, wychowawczyniom grup p.Karolinie Goniwiecha 
i p.Katarzynie Janiczek

 ▶ (Fot.: Joanna Gryboś)

Wydarzenia
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inicJaTYWa SOłecka 2019

6 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach zostały podpi-
sane umowy zawierane z gminami z trzech powiatów: gliwic-

kiego, lublinieckiego i tarnogórskiego. Naszą Gminę reprezentował 
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów i sołtys Bruśka Henryk 
Urbańczyk. Umowy dotyczą udzielenia pomocy finansowej z bu-

dżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminie 
Koszęcin w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa So-
łecka” w 2019 roku na realizację zadań pod nazwą: „Utworzenie 
miejsca spotkań wiejskich w miejscowości Brusiek” oraz „Zago-
spodarowanie terenu i montaż altany w miejscowości Sadów”.

V MiĘDZYnaRODOWY kOnkuRS TRaDYcYJneGO 
POWOżenia O TROFeuM ŚlĄSka

40-lecie kaPłaŃSTWa OJca ROMana kRauZ

Wydarzenia

11 sierpnia w kościele pw. Świętego Krzyża w Strzebiniu jubile-
usz 40-lecia kapłaństwa oraz 66 urodziny obchodził Ojciec 

Roman Krauz. Na Mszę Świętą przybyło wielu parafian i gości. 
Ojcu Romanowi życzymy dużo zdrowia, wielu łask Bożych oraz 
nieustającej opieki Matki Najświętszej.

W dniach 9–11 sierpnia w Koszęcinie odbył się V Między-
narodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum 

Śląska oraz Rekonstrukcja Historycznego Pokazu i Wystawa Za-
bytkowych Powozów, którego współorganizatorem była Gmina 
Koszęcin. W pierwszym dniu na terenie siedziby Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” zorganizowane zostały warsztaty i prelekcje oraz 
otwarto wystawę historycznych pojazdów, wyposażenia i rzędów 
konnych. Natomiast w Kaplicy Pałacowej odbył się Koncert Pieśni 
Patriotycznej i Ułańskiej, po którym wszyscy udali się na Staro-
polską Biesiadę Zaprzęgową. Drugiego dnia można było zobaczyć 
zabytkowe zaprzęgi i kunszt renowacji. Następnie na ulicach Ko-
szęcina odbyła się parada, po której w Domu Kultury odbyło się 
spotkanie z wybitną aktorką Krystyną Tkacz poprowadzone przez 
Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów. Natomiast w Starym 
Parku dla zebranych odbył się po raz pierwszy w Polsce pokaz 
historycznego sprzęgnięcia dziesięciu koni w klin. Dzień zakoń-
czył Galowy Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Ostatniego 
dnia odbył się konkurs powożenia. W tym roku gościliśmy powo-
zy z Czech, Hiszpanii, Niemiec oraz Polski. Zawodnicy zmagali 
się w dwóch kategoriach: próba terenowa oraz próba zręczności 

powożenia tzw. kegle. Trofeum Śląska zdobył reprezentant Hisz-
panii Jose Vario Garrido. Na drugim miejscu znalazł się Maciej 
Gąsienica -Sieczka z Polski, a na trzecim miejscu uplasował się 
Rafał Zieliński również z Polski. Wydarzenie zakończyło się paradą 
wszystkich zaprzęgów.
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Wydarzenia

LETNI  WYPOCZYNEK W PIENINACH

W dniach od 12 do 17 sierp-
nia 2019 r. Parafialna 

Caritas zorganizowała wyjazd 
na  letni wypoczynek dla grupy 
19 dzieci  – 12 dziewczynek i  7 
chłopców. W tym roku wybrali-
śmy się w Pieniny. Zwiedzaliśmy 
tam m. in. Muzeum Kolejnictwa 
w Chabówce, muzeum Przyrod-
nicze w Krościenku i Szczawnicy. 
Podziwialiśmy również Zamek 
w Niedzicy, a płynąc gondolami 
po Jeziorze Czorsztyńskim dotar-
liśmy do ruin zamku w Czorszty-
nie.
Ogromną radością dla nas było 
zdobycie najwyższego szczytu 
Pienin – Trzech Koron. Dużym przeżyciem był również spływ 
Dunajcem. Natomiast w  drodze powrotnej spacerowaliśmy 
po Krupówkach i modliliśmy się w kościele na Krzeptówkach.
Patrząc na uśmiechnięte twarze dzieci sądzimy, że był to udany dla 
Nich wyjazd, który zostawi w Ich sercach wiele niezapomnianych 

chwil. Jako organizatorzy i opiekunowie pragniemy podziękować 
naszym sponsorom – Bankowi Spółdzielczemu w Koszęcinie oraz 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za fi-
nansowe wsparcie tego wyjazdu.

 ▶ Opiekunowie letniego wypoczynku.

XXXVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT CARAVANINGOWY 
„GWaRki 2019” „leŚne RenDeZ - VOuS”

W  weekend od  23 do  25 sierpnia 
do Koszęcina zjechały pojazdy ca-

ravaningowe na  XXXVI Ogólnopolski 
Zlot Caravaningowy. Od pierwszego dnia 
atrakcji nie brakowało. Zlot rozpoczął się 
wieczorem w piątek na terenie siedziby Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Po powitaniu 
gości odbyła się biesiada z poczęstunkiem 
oraz zabawa pod tytułem „Bal mieszkańców 
lasu”. Wręczono również nagrody za najlep-
sze przebranie. Wygrał uczestnik przebrany 
za Robin Hooda. Drugiego dnia imprezy 
organizatorzy zadbali o to, aby uczestnicy 
zlotu aktywnie wypoczywali. Przeprowa-
dzono II rundę Caravaningowych Mi-
strzostw Polski PZM 2019 oraz Młodzie-
żowego Konkursu Caravaningowego PZM 
2019. Od godzin rannych entuzjaści carava-
ningu brali udział w rozwiązywaniu testów 
oraz w rajdzie rekreacyjno – sportowym. 
Po południu wszyscy mogli się posilić. Po regeneracji sił najmłodsi 
wzięli udział w grach i zabawach. Wieczorem wystąpił chór Alle-
gro z Tarnowskich Gór. Po uczcie duchowej nadszedł czas na ucztę 
w dosłownym znaczeniu tego słowa i dzień został zakończony 
ogniskiem i smażeniem kiełbasy. W niedzielę dokonano pod-
sumowania zlotu. W klasyfikacji indywidualnej dla dorosłych 
zwyciężył Paweł Szczegielniak z Klubu Sportowego Kolumbus 
z okręgu łódzkiego. Drugie i trzecie miejsce zajęli odpowiednio 

Mariola Szumiał ze Skarżyskiego Klubu Caravaningowego „Sabat” 
z okręgu kieleckiego i Krzysztof Gajda z Klubu Motorowego Gór-
ników „Jarząbek” z okręgu katowickiego. Puchary trafiły też do 
rąk młodzieży oraz zwycięzców turnieju skata. Najmłodsi otrzy-
mali trofea sportowe. Nagrodę otrzymała również najmłodsza 
uczestniczka zlotu, pięciomiesięczna Mia. Spotkanie zakończyło 
wspólne odśpiewanie w kręgu Hymnu Caravaningowego. W su-
mie do Koszęcina przyjechało 117 załóg, 334 osoby i 71 dzieci.

 ▶ Tomasz Pawluk
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Wydarzenia

STRZeBiŃSki 
OKTOBER

80 ROCZNICA WYBUCHU 
ii WOJnY ŚWiaTOWeJ

21 września odbyła się już 6 edycja Strzebińskiego Oktober. 
Do zabawy chętnych nie brakowało, a organizatorzy zapew-

nili wiele atrakcji. Imprezę, tradycyjnie już, rozpoczął przemarsz 
Orkiestry Dętej ze Strzebina wraz z wniesieniem sołtysa Jana Ma-
cioszek na beczce. Dla uczestników wystąpili także Jacek i Jolanta 
Kierok, Servoos Family oraz Kapela „Krzesany z Cichego”, całość 
poprowadzili Ana Mariola i Andrzej Miś. (Fot. Adam Helisz)

25-lecie OŚRODka 
REHABILITACYJNEGO 

W RUSINOWICACH

29 września Ośrodek Rehabilitacyjny w Rusinowicach święto-
wał 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w Kaplicy Św. Ra-

fała Archanioła odprawiona została Jubileuszowa Msza św., której 
przewodniczył abp. Wiktor Skworc. Oprawę liturgiczną zapewnił 
Zespół z Parafii św. Andrzeja w Ujeździe oraz Orkiestra Dęta Ko-
palni Soli w Bochni. Następnie odbyła się Gala Skrzydeł św. Rafa-
ła Archanioła, podczas której wystąpili pensjonariusze Ośrodka: 
Natalia Omirska, Robert Mateuszuk, Paweł Pastuszak i Krzysztof 
Olczyk. Dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpili także Ze-
spół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Grzegorz Poloczek. Organizatorzy 
zapewnili dla uczestników wiele atrakcji towarzyszących: można 
było zakupić cegiełki, były dmuchańce, malowanie twarzy, gry 
i zabawy dla dzieci oraz wiele innych. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Dzień zakończył Apel Jasnogórski, po którym można było 
zobaczyć pokaz sztucznych ogni.

W dniu 1 września przypadała 80 rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Z tej okazji w kościele pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Koszęcinie odprawiona została msza św. w intencji 
ojczyzny oraz o pokój na świecie, po której pod tablicą pamiąt-
kową za kościołem złożone zostały kwiaty. W uroczystości wziął 
udział Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz Sołtys Ko-
szęcina Magdalena Pilarska.

ROZPOcZĘcie ROku 
SZKOLNEGO 2019/2020

2 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. W tym 
roku Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów odwiedził szkoły 

w: Koszęcinie, Rusinowicach, Sadowie oraz Strzebiniu. Wszystkim 
uczniom życzymy wiele sukcesów w nauce, natomiast nauczycie-
lom i pracownikom oświaty satysfakcji z pracy oraz cierpliwości.
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 Dożynki

DOżYnki POWiaTOWe 

W dniach 17 – 18 sierpnia w gminie Ciasna odbyły się dożyn-
ki powiatowe. Pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. 

Oczywiście również Gmina Koszęcin miała swoich przedstawi-
cieli w osobach Wójta Zbigniewa Seniów, Przewodniczącego Ra-
dy Gminy w Koszęcinie Michała Anioła oraz radnego Longina 
Janeczka. Ten ostatni zdobył również wyróżnienie przyznawane 
przez Śląską Izbę Rolniczą. W konkursie na najlepszą koronę do-
żynkową i pojazd dożynkowy Gmina Koszęcin zdobyła trzecie 
miejsce. Koronę podczas korowodu zaprezentowały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich.

 ▶ Tomasz Pawluk

DOżYnki W GMinie 

W naszej Gminie dożynki odbyły się w 6 miejscowościach: 
Cieszowej, Koszęcinie, Rusinowicach, Sadowie, Strzebiniu 

i Wierzbiu. Z pogodą było różnie, ale nigdzie nie przeszkodziło 
to w świętowaniu.

 ▶ WIERZBIE

Jako pierwsi w naszej Gminie świętowali mieszkańcy Wierzbia. 
31 sierpnia w kaplicy pw. Św. Anny, ks. proboszcz Artur Pytel 
odprawił mszę świętą w intencji rolników. Następnie korowodem 
mieszkańcy i goście udali się na poczęstunek oraz dalszą część 
świętowania. Starości Ilona Koczuła i Jan Żyłka na ręce Wójta 
Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów przekazali chleb, który został 
podzielony pomiędzy wszystkich uczestników wydarzenia. Po czę-
ści oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne dzieci, konkursy 

 ▶ RUSINOWICE

1 września dożynki odbyły się w Rusinowicach. Obchody rozpo-
częły się mszą świętą w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego 
i św. Katarzyny, odprawioną przez ks. proboszcza Franciszka Ko-
enig, po której ulicami miejscowości przejechał barwny korowód. 
W uroczystościach wziął udział Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew 
Seniów. Po korowodzie w Domu Spotkań Wiejskich zaproszeni 
goście oraz rolnicy udali się na uroczysty obiad, natomiast dla 
mieszkańców przygotowano poczęstunek.

 ▶ STRZeBiŃ

W tym samym dniu co Rusinowice, świętowali również rolnicy 
z sołectwa Strzebiń. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą 
św. odprawioną przez ks. proboszcza Sebastiana Mareckiego 
w kościele pw. Krzyża Świętego, po której ulicami przy akompa-
niamencie orkiestry dętej przemaszerował korowód. Następnie 
starości Barbara i Dariusz Janus na ręce Wójta Gminy Koszęcin 
Zbigniewa Seniów złożyli chleb, który został podzielony pomiędzy 
wszystkich uczestników. Po części oficjalnej na scenie wystąpiła 
Orkiestra Dęta ze Strzebinia, zespół „A to my” oraz Kasia Matej-
czyk i New Energy. Całość poprowadziła Dyrektor Domu Kultury 
Renata Pyrek.
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Dożynki Kultura

 ▶ CIESZOWA

7 września miały miejsce dożynki w Cieszowej. Uroczystość roz-
poczęła msza św. w intencji rolników w kościele pw. św. Marcina, 
którą odprawił ks. proboszcz Andrzej Niesporek. Następnie, po-
mimo deszczu, ulicami przejechał korowód. W części oficjalnej 
starości dożynkowi Halina i Jan Kasprzyk przekazali na ręce Wójta 
Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów chleb, który tradycyjnie został 
podzielony pomiędzy uczestników. Później rolnicy oraz zaprosze-
ni goście zjedli wspólny obiad, po którym rozpoczęła się zabawa 
taneczna z zespołem.

 ▶ kOSZĘcin

Rolnicy z Koszęcina obchodzili swoje święto 8 września. Dożynki 
rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez księdza Proboszcza 
Krzysztofa Rzeźniczek w kościele pw. Świętej Trójcy, po czym na-
stąpił przemarsz barwnego korowodu z Orkiestrą Dętą ze Strze-
binia na czele. Podczas części oficjalnej starości dożynkowi Beata 
i Jacek Kandzia na ręce Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów 
przekazali chleb, który zgodnie z tradycją po równo został rozdzie-
lony między uczestników. Następnie swój koncert miała Orkie-
stra Dęta, po której wystąpiły dzieci z kółka wokalnego z Domu 
Kultury w Koszęcinie, zespół Arkadia Band oraz Claudia i Kasia 
Chwołka. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.

 ▶ SADÓW

Tego samego dnia świętowali także rolnicy z Sadowa. Uroczystość 
rozpoczęła msza święta odprawiona przez księdza Proboszcza 
Artura Pytel, po której ulicami miejscowości przejechał barw-
ny korowód. W części oficjalnej Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew 
Seniów otrzymał chleb z rąk starostów dożynkowych Elżbiety 
i Henryka Mnich, który podzielił pomiędzy zebranych. Następnie 
zabawy dla dzieci poprowadziła Bernadeta Kowalska, która była 
również gwiazdą wieczoru.

DOżYnki DieceZJalne

15 września w sanktuarium 
Matki Bożej Pokornej 

w Rudach odbyły się dożynki 
diecezjalne, podczas których 
poświęcone zostały korony 
żniwne. W obchodach wzięła 
udział delegacja z Gminy Ko-
szęcin: Wójt Gminy Koszęcin 
Zbigniew Seniów, Przewod-
niczący Rady Gminy Michał 
Anioł, Sołtys Koszęcina Mag-
dalena Pilarska wraz z Radą 
Sołecką oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich.

Dożynki
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Edukacja

PRZERWANY MARSZ

Czas szybko płynie. 2 września zaczął się nowy rok szkolny. 
O godz. 8.45 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Strzebiniu 

wraz ze sztandarem, pod opieką nauczycieli, przeszli do kościoła 
parafialnego na Mszę Św. Następnie wszyscy udali się do szkoły, 
aby wziąć udział w uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia nowe-
go roku szkolnego i upamiętnienia rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Uroczystość miała niecodzienną oprawę. W tym roku 
przypada 80 – ta rocznica wybuchu II wojny światowej. Pragnąc 
uczcić pamięć tamtych czasów, na inaugurację roku 2019/20 za-
proszeni zostali seniorzy z naszej miejscowości, którym wojna 
przerwała lub uniemożliwiła edukację. Byli to nasi dziadkowie, 
babcie, a nawet pradziadkowie – ostatni świadkowie tamtych tra-
gicznych dni. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztan-
daru szkoły i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. 
Następnie dyrektor szkoły p. K. Musiał przywitała zaproszonych-

gości, nauczycieli, rodziców, uczniów, szczególnie pierwszoklasi-
stów. Przybyły na uroczystość Wójt Gminy Koszęcin p. Z. Seniów, 
skierował wiele ciepłych słów zarówno do uczniów, rodziców 
jak i nauczycieli. Wójt na ręce p. dyrektor wręczył akt nominacji 
na dyrektora szkoły. Nawiązując do obchodów 80 rocznicy wy-
buchu II wojny światowej, uczniowie samorządu uczniowskiego 
odtworzyli rozmowę nagraną z jedną z mieszkanek Strzebinia, 
która relacjonowała swoje wspomnienia z 1 września 1939 roku. 
Kolejnym punktem apelu było wprowadzenie sztandaru do bu-
dynku szkoły, za którym uroczyście udali się zaproszeni seniorzy. 
W ten symboliczny sposób przekroczenie przez nich progu szkoły, 
dokończyło ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. 
Projekt „Przerwany Marsz” jest próbą podziękowania pokoleniu 
Dzieci Wojny, za to co zrobili dla Polski.

 ▶ Mieczysława Cuber

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się cią-
głymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp infor-

matyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg 
kształcenia mogą powodować trudności w przystosowaniu się 
do tych zmian. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie 
wymaga dużej aktywności i wiedzy o rynku pracy, rynku eduka-
cyjnym i o sobie samym. Dlatego tak ważna jest umiejętność pla-
nowania kariery edukacyjno – zawodowej przez uczniów, umie-
jętność podejmowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów.
Świadomi jesteśmy, że planowanie kształcenia oraz kariery zawodowej 
powinno odbywać się jak najwcześniej przy wsparciu placówek oświa-
towych. I właśnie nasza szkoła dąży do tego, aby nasz absolwent po-
siadał wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do odnalezienia 
się na współczesnym rynku pracy. Realizujemy wiele działań z zakresu 
preorientacji/orientacji zawodowej, które mają na celu kształtowanie 
u uczniów szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy 
wobec pracy i edukacji, np.
•	 warsztaty preorientacji zawodowej – spotkanie z przedstawicielami 

zawodów na terenie szkoły,
•	 zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej, konsultacje, spotkania 

z rodzicami, 
•	 wyjścia i wycieczki zawodoznawcze – poznanie lokalnego rynku 

pracy,poznanie oferty szkół 
•	  wyjazdy do szkół, udział w Dniach otwartych, Targach edukacyj-

nych, zapraszanie przedstawicieli szkół,
•	 wolontariat jako pierwsze doświadczenie zawodowe – angażowa-

nie się w różne akcje.
O projekcie POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” dowie-
dzieliśmy się z wiadomości rozsyłanych przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji i od razu wiedzieliśmy, że to coś dla nas. Realizu-
jemy wiele projektów europejskich, staramy się, aby nasza szkoła była 
placówką postępową i dawała uczniom możliwość wszechstronne-
go rozwoju oraz wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce.
Nasz projekt „Moje miejsce w świecie” uzyskał maksymalną liczbę 
punktów w konkursie złożonych wniosków. Przyznana kwota do-

PROJekT “MOJe MieJSce W ŚWiecie” PROGRaM POWeR  
„POnaDnaRODOWa MOBilnOŚć ucZnióW” W SZkOle PODSTaWOWeJ 

iM. Jana PaWła ii W kOSZĘcinie 01.09.2019 - 31.08.2020

finansowania wynosi 151.919 PLN. Projekt współfinansowany jest 
przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020).
Celem głównym naszego projektu jest umożliwienie uczniom pozna-
nia swoich predyspozycji zawodowych, ścieżki kształcenia poszczegól-
nych zawodów, nabycie przez nich nowych kompetencji niezbędnych 
do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywa-
telstwa europejskiego, jak również wzmocnienie kompetencji klu-
czowych tj. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia 
się itp. Poprzez wyjazdy zagraniczne i międzynarodową współpracę 
uczniowie i nauczyciele mogą także rozwijać swoje umiejętności ję-
zykowe i poznają rynek pracy za granicą.
Założyliśmy wyłonienie wg ustalonych kryteriów 30 osobowej grupy 
uczniów z klas VI -VIII, którzy w ramach działań przygotowawczych 
będą m.in.: przygotowywać filmy, prezentacje dotyczące naszego kra-
ju, szkolnictwa i lokalnego rynku pracy, przygotowywać się do pre-
zentacji polskiego rynku pracy podczas mobilności, organizować 
spotkania i wywiady z pracownikami szkoły, przedstawicielami lokal-
nych instytucji, przygotować wywiad z pracownikiem szkoły w języku 
angielskim, pisać podania, CV, listy motywacyjne w języku ojczystym 
i języku angielskim. Nauczyciele natomiast wybierać będą wspólnie 
z uczniami kwestionariusze samooceny i testy zainteresowań zawo-
dowych oraz będą je dostosowywać na potrzeby zajęć prowadzonych 
w grupie międzynarodowej, stworzą testy w formie on -line.
W ramach zaplanowanych dwóch wyjazdów zagranicznych nauczy-
ciele prowadzić będą zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej z wy-
korzystaniem przygotowanych kwestionariuszy i testówzainteresowań 
zawodowych, przybliżając tym samym polskie metody pracy związane 
z przygotowaniem uczniów do wyboru ścieżki kształcenia/zawodu.
Czeka nas wiele pracy i nowych wyzwań. Czekamy z niecierpliwością 
żeby zacząć nasze działania i zdobywać nowe doświadczenia.

 ▶ Anna Franke
 ▶ Dorota Kała – Kubisz
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PODSuMOWanie DZiałalnOŚci uTW 
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Minął już 9 rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Koszęcinie.

Jesteśmy dużą grupą liczącą 98 osób. Ponieważ edukacja podnosi 
jakość życia, toteż uczenie się dla przyjemności oraz utrzymywanie 
sprawności intelektualnej rozwijamy na zajęciach języka angiel-
skiego i języka niemieckiego – mamy różne poziomy zaawanso-
wania w tym zakresie.
Utrzymujemy więzi towarzyskie, spotykamy się z ciekawymi ludź-
mi, w tym roku z seniorami z Austrii, Łotwy i Francji. Wymie-
nialiśmy między sobą doświadczenia i sposoby angażowania się 
w „jesieni życia”.
Chętnie korzystamy z wykładów i prelekcji o różnorodnej tema-
tyce. Gościliśmy np. prof. Marka Roszaka z Politechniki Śląskiej, 
notariusz p. Danutę Janisz, Rzecznika Praw Konsumenta p. Annę 
Piecuch. Wiadomości z zakresu historii w ciekawy i przystępny 
sposób przekazywała nam przew. UTW p. Gabriela Helisz.
Ponieważ aktywny senior jest szczęśliwy, toteż grupa naszych stu-
dentów korzysta od kilku lat z gimnastyki oraz ćwiczeń w basenie.
Sprawność manualną rozwijamy na zajęciach rękodzieła arty-
stycznego, malarstwa i szydełkowania. Piękne prace eksponowane 
są coroku w holu Domu Kultury w Koszęcinie.

Uczestniczymy w koncertach i widowiskach organizowanych 
przez nasz dom kultury, zaś w filharmonii częstochowskiej obej-
rzeliśmy klasyczną komedię z plejadą znanych aktorów scen war-
szawskich.
W tym roku aktywnie włączyliśmy się do przygotowania chary-
tatywnego koncertu na rzecz chorego dziecka.
Nasze studentki brały udział w Narodowym Czytaniu „Przedwio-
śnia” Stefana Żeromskiego.
Należy też podkreślić owocną współpracę z Kołem Emerytów 
i Rencistów. Wspólne wyjazdy – w tym roku akademickim do Ło-
dzi, Uniejowa, wycieczka rowerowa na Piłkę – są jednocześnie 
formą edukacyjną jak i aktywizującą studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
Nasi studenci to też członkowie Koła Emerytów i Rencistów, w ten 
sposób każdy może wybrać coś dla siebie i ciekawie spędzić czas 
w interesującym towarzystwie.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i wykładach, 
wyjazdach i spotkaniach w rozpoczynającym się w październiku 
XX semestrze działania UTW w Koszęcinie.

 ▶ Irena Schiewe

każDa DłużSZa PRZeRWa W GRaniu 
kOŃcZY SiĘ u naS „GłODeM MuZYcZnYM”

Przeprowadziliśmy rozmowę z zespołem Baboki w którego 
skład wchodzą:

Victoria Lerche – wokal
Patryk Pawełek – gitara, wokal
Paweł Imiołczyk – gitara
Sławomir Kandora – bas
Arkadiusz Kędziora – perkusja
Echo Gminy: Od kiedy zespół istnieje? Kto był pomysłodawcą 
jego założenia?
PI: Zespół powstał z inicjatywy Patryka oraz mojej. Od kilku 
lat nosiliśmy się z zamiarem aby po studiach przekształcić na-
sze gitarowe spotkania w coś większego. Rozpoczęliśmy proces 
kompletowania składu. Dołączyli do nas: Victoria, Sławek oraz 
Arek. Za oficjalną datę powstania zespołu przyjęliśmy 24 listopada 
2017 roku, ponieważ wtedy została nadana nazwa „Baboki” oraz 
zrodził się pomysł na granie w piżamach.
EG: Kto pisze teksty piosenek?
PI: Każdy Babok pełni w zespole inną funkcję. Autorem więk-
szości tekstów i muzyki jest Patryk Pawełek, lecz nad aranżacją 
i ostatecznym brzmieniem utworu pracujemy wszyscy razem 
na naszych próbach.
EG: Czy wzorujecie się na jakimś konkretnym zespole?
PP: Ciężko mi wymienić konkretnych artystów. Staramy się przede 
wszystkim wykonywać muzykę autorską. To co gramy, osadzone 
jest głównie w klimatach alternatywnego rocka, lecz lubimy dodać 
do tego elementy muzyki progresywnej – zaszalećz tempem, me-

trum, tonacją utworu. Jest taki pogląd, że wszystko, co najlepsze, 
zostało już zagrane, dlatego osobiście chyba muszę się przyznać 
do tego, że inspirację zdarza się mi czerpać słuchając gigantów 
rock&rolla lat 70’ XX wieku. Subiektywnie uważam, że był to chyba 
najlepszy okres w muzyce około - gitarowej. Czasy się zmieniają, 
jednak ta muzyka się nie starzeje.
EG: Jakiej muzyki słuchają Baboki w wolnym czasie? Co w ogóle 
lubią robić oprócz grania?
VL: Muzyki klasycznej, głównie z epoki baroku. Wiąże się to z tym, 
że jestem studentką Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie 
studiuję grę na klawesynie oraz śpiew klasyczny. Nie stronię jednak 
od słuchania od czasu do czasu innych gatunków muzycznych. 
Czas wolny wykorzystuję na przygotowywanie się do babokowych 
prób oraz na spędzanie go z bliskimi mi osobami.
PP: Gdy rozkręcone do granic możliwości wzmacniacze ucichną, 
a gitara wyląduje w futerale... W słuchawkach zaczyna rozbrzmie-
wać acid jazz, deep house, chillhop, czyli nowoczesne, delikatne 
brzmienia elektroniczne.
SK: Głównie pop, rock i soul. A czas wolny? Spędzam go z rodziną, 
uprawiam sport.
PI: Najchętniej słucham muzyki filmowej, alternatywnej oraz roc-
ka. Czas wolny również poświęcam muzyce, ponieważ nałogowo 
jeżdżę na koncerty. Moją drugą pasją jest Harley-Davidson.
AK: Uwielbiam klimaty funkowe połączone z muzyką klasyczną 
i modern jazz. Chociaż, od czasu do czasu, lubię posłuchać pro-
gressive metalu, gdzie skupiam się na wykonaniu technicznym 
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utworów.
EG: Jak często macie próby? Nie ma problemu z pogodzeniem 
życia zawodowego z funkcjonowaniem zespołu?
AK: Jesteśmy w różnym wieku, każdy z nas ma różne obowiąz-
ki. Często zdarza się, że kiedy jedni mają wolne, drudzy akurat 
pracują, studiują. Nie przeszkadza nam to jednak w tym, aby po-
święcić czas i spotkać się raz, czy dwa, w tygodniu. Muzyka jest 
integralną częścią każdego Baboka. Dzięki naszej pasji robimy 

to z przyjemnością. Każda dłuższa przerwa w graniu kończy się 
u nas „głodem muzycznym”, co w mojej opinii jest dobrym uza-
leżnieniem (śmiech).
EG: Jak wyglądają plany koncertowe Baboków w najbliższym 
czasie?
PI: Wielkimi krokami zbliżają się nasze drugie urodziny, więc 
i specjalny koncert z tej okazji. Plan od początku był jeden: Klub 
Gama, Święto Śląska, Stadion Śląski, Wembley. Oczywiście żar-
tuję, ale jesteśmy już w połowie tej drogi (śmiech). O wszystkich 
naszych występach informujemy poprzez naszego Facebooka, 
także zachęcamy aby być na bieżąco i śledzić nasze poczynania. 
AK: Wielkimi krokami nadchodzi sezon jesienno – zimowy, 
a co za tym idzie – planujemy głównie koncerty klubowe. Sezon 
plenerowy był w tym roku dla nas bardzo udany, udało nam się 
stanąć na scenie kilku większych imprez.
EG: Udało Wam się nagrać płytę. Mieliście jakieś wsparcie fi-
nansowe z zewnątrz?

SK: Oczywiście, wsparcie mieliśmy szczególnie w naszych najbliż-
szych! Oprócz tego znalazły się osoby, które zainteresowała nasza 
twórczość i postanowiły nam pomóc finansowo w wydaniu płyty. 
Z tego miejsca chcielibyśmy im jeszcze raz serdecznie podzięko-
wać! Bez Was nie byłoby tego albumu. Dzięki!
PP: Nagranie profesjonalnie wydanej, dobrze brzmiącej płyty to za-
wsze duże wyzwanie – zarówno techniczne, jak i… ekonomiczne. 
Chcieliśmy, by nasz album brzmiał i wyglądał tak, by można było 
go postawić na półce wraz z płytami artystów „z pierwszych stron 
gazet”. Nieskromnie myślę, że się udało (śmiech). Nie korzysta-
liśmy przy tym z usług wytwórni muzycznych, postanowiliśmy 
wydać ten album własnym, niezależnym sumptem. Co za tym 
idzie – gdyby nie pomoc z zewnątrz – byłoby to niemożliwe lub 
bardzo utrudnione.
EG: Gdzie można kupić Waszą płytę?
SK: Kontakt z  nami jest możliwy głównie poprzez nasze-
go Facebooka  – jest tam również podany nasz email oraz 
numer telefonu. Proszę pisać, dzwonić, zaczepiać na  uli-
cy – a resztę już załatwimy. Dodam też, w dalszym ciągu jest 
możliwość zamówienia naszych zespołowych koszulek! 
PP: Zapraszamy również do polubienia naszych profili na por-
talach Facebook oraz Instagram, @baboki.official, poprzez które 
zawsze przekazujemy najświeższe informacje związane z naszym 
zespołem.
Rozmawiał: Tomasz Pawluk
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Z żYcia kOła PZeRii W kOSZĘcinie 
(CZERWIEC - LIPIEC 2019) 

 ▶ WYciecZka DO POZnania i GnieZna.

W dniach 11–12 czerwca 2019 roku odbyła się wycieczka 48 
osobowej grupy naszych emerytów do  Poznania i  Gniezna. 
Pierwszego dnia w tropikalnym upale zwiedzano najpierw za-
mek w Kórniku, zabytkową rezydencję rodów Górków i Dzia-
łyńskich, później posiadający status pomnika historii pałac rodu 
Raczyńskich w Rogalinie, zbudowany w XVIII wieku. Następnie 
przejechano do Poznania, gdzie z Ostrowa Tumskiego przemasze-
rowano na Stary Rynek i po krótkim odpoczynku zapoznano się 
z Ratuszem i „koziołkami Poznańskimi”, zwiedzano Farę Poznań-
ską, dawne kolegium jezuickie, domki budnicze z podcieniami.
Drugiego dnia, w nie mniejszym upale, zwiedzano Muzeum Ar-
cheologiczne w Biskupinie, a następnie, już w Gnieźnie, Muzeum 
Początków Państwa Polskiego, gotycką Archikatedrę Gnieźnień-
ską, a w niej słynne „drzwi gnieźnieńskie” z drugiej połowy XII 
wieku, przedstawiające życie św. Wojciecha. Wytchnienia i obia-
du szukano w restauracjach w rejonie rynku gnieźnieńskiego. 
Do Koszęcina zmęczeni lecz zadowoleni wycieczkowicze wrócili 
późnym wieczorem.

 ▶ POWITANIE LATA.

27 czerwca na terenie GOSIR-u w Koszęcinie miało miejsce długo 
oczekiwane „Powitanie lata”. Nasi emeryci, w liczbie ponad 70 
osób, zgromadzili się o godzinie 16:00 przy rozpalonym ognisku. 
Piekli i jedli pyszne kiełbasy dostępne w nieograniczonej niemal 
ilości, pili piwo i inne napoje, donośnymi głosami śpiewali pio-
senki biesiadne. W trakcie spotkania ich uczestników odwiedził 
utrudzony wyjątkowo licznymi w tym dniu spotkaniami Wójt 
naszej gminy, pan Zbigniew Seniów. Przy dźwiękach muzyki 
serwowanej przez DJ Jana Burka i ożywionej konwersacji we-
soło upływał czas niemal do samego zmroku, zaś ochronę przed 
komarami zapewniał aromat spalanej kawy.

 ▶ WYciecZka DO „STaReGO OPacTWa” 
W RuDach RaciBORSkich 
i ReJS ODRĄ (17 liPca)

15 sierpnia 1998 roku Wojewoda Marek Kępski w imieniu Skarbu 
Państwa wręczył uroczyście ordynariuszowi gliwickiemu, biskupo-
wi Janowi Wieczorkowi, akt przekazania zabytkowego pocyster-
skiego kompleksu klasztorno -pałacowego w Rudach diecezji gli-
wickiej. Tym samym diecezja gliwicka w duchu odpowiedzialności 
za dziedzictwo kulturowe śląskiej ziemi podjęła wysiłek odbudo-
wy Pocysterskiego Zespołu Klasztorno -Pałacowego w Rudach. 
Po ludzku rzecz biorąc zadanie to wydawało się niewykonalne 
ze względu na ówczesny dramatyczny stan zabytku i wysokość 
potrzebnych nakładów finansowych.
Jednak przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku 
otworzyło realną szansę kompleksowej odbudowy obiektu dzię-

Na powitaniu lata

Rekonstrukcja osady kultury łużyckiej na Jeziorze Biskupińskim 
z VIII w. p.n.e.

Chwila wytchnienia pod poznańskim ratuszem

Pałac Raczyńskich w Rogalinie

Zamek Działyńskich w Kórniku
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ki możliwości starania się o wsparcie ze środków europejskich. 
Diecezja Gliwicka wykorzystała szansę i już we wrześniu 2005 
roku złożyła pierwszy wniosek o dofinansowanie rekonstrukcji 
zespołu klasztorno-pałacowego w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Starania diecezji 
zakończył się pełnym sukcesem.
W latach 2005 - 2010 przeprowadzono pełną rekonstrukcję zespo-
łu klasztorno-pałacowego (klasztoru, domu opata i pałacu księ-
cia) oraz proekologiczną modernizację jego gospodarki cieplnej 
kosztem około 30 mln zł. Prawie 20 mln zł. pochodziło z dotacji 
unijnej, 2 mln zł. dołożyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, resztę stanowiły głównie środki własne diecezji 
(w przeliczeniu na jednego diecezjanina około 4 zł.). Kompleks 
klasztorny został wyposażony w system e-informacji kulturalnej, 
obejmujący m.in. sieć infokiosków, wirtualne panoramy zabytków 
oraz portal internetowy udostępniający te informacje on-line,  
W latach 2014-2015 zagospodarowano teren wokół zespołu 
klasztorno-pałacowego dla potrzeb obsługi ruchu turystyczne-
go. Obecnie realizowany jest trzeci etap prac rekonstrukcyjnych, 
mający na celu zwiększenie atrakcyjności tego cennego obiektu 
dziedzictwa kulturowego.

Dzięki tym inwestycjom nasza 48 osobowa grupa mogła zwiedzić 
z przewodnikiem, oprócz bazyliki z sanktuarium Matki Bożej 
Pokornej, znakomicie odrestaurowane pomieszczenia dawnego 
klasztoru, w tym „skarbiec cysterski”, kapitularz, refektarz, wiry-
darz, a także w restauracji cysterskiej zjeść smaczny żurek.
Pożywieni przejechaliśmy do Koźla, aby odbyć trzygodzinny rejs 
po Odrze. Trasa rejsu rozpoczynała się i kończyła w stoczni Da-
men, zaś biegła przez port Koźle z basenami i pozostałościami 
urządzeń wyładowczych pochodzącymi z początku XX wieku, 
następnie kanałem Gliwickim do śluzy Kłodnica, w której po-
konywana różnica poziomów wody wynosi 10,4 m, dalej w dół 
Odry, a potem starorzeczem Odry, które niegdyś stanowiło głów-
ne koryto rzeki, do jeziora Srebrnego, stąd z powrotem na Odrę 
i do stoczni Damen. Dodatkową atrakcją rejsu była konsumpcja 
kiełbasek z grilla. W pełni zrelaksowani i syci wracaliśmy do Ko-
szęcina.

Przed nami wakacje, a więc w sierpniu wczasy w Dźwirzynie zaś 
we wrześniu w Chorwacji. Po wczasach zregenerowani rzucimy się 
do realizacji kolejnych zadań z naszego tegorocznego programu.

 ▶ Opracowała: Urszula Huć
 ▶ Zdjęcia: Jan Burek

Widok na odrestaurowany pocysterski zespół klasztorno-pałaco-
wy w Rudach

55-LECIE KLUBU SKATA 
SPORTOWeGO W kOSZĘcinie

W  tym roku Klub Skata Sportowego 
w Koszęcinie obchodzi jubileusz 55-le-

cia istnienia. Z tej okazji 2 lipca w Klubie pod 
Sceną przy Domu Kultury w Koszęcinie odbył 
się Turniej Skata Sportowego. Na  początku 
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów złożył 
na ręce Prezesa Sekcji Skata Sportowego Karo-
la Osadnika gratulacje, a każdy członek Klubu 
otrzymał pamiątkowy medal. Po części oficjalnej 
rozegrany został turniej, gdzie I miejsce zajął 
Ryszard Wołowczyk, na drugim miejscu był Ja-
nusz Feliksik, natomiast trzecie miejsce zdobył 
Ryszard Krawczyk.
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KOLEJNY SUKCES MARKA GRUNDA

6 lipca na Ukrainie w miejscowości Żdeniewo odbyła się druga 
edycja imprezy biegowej „Boiko Trail”, w której wziął udział 

mieszkaniec Strzebinia Marek Grund, reprezentant klubu Mafia 
TEAM Lubliniec. Dystans jaki był do pokonania to 82 km, gdzie 
przewyższenie wynosiło 3643m w górę i 3641m w dół. Trasa 
prowadziła w pełni po ukraińskiej stronie Bieszczad. Biegacze 
musieli przebiec przez „Pikuj” 1408m n.p.m., „Ostra Hora” 1405m 
n.p.m., „Równa” 1482m n.p.m., „Wysoki Wierch” 1413m n.p.m.  
Bieg ukończyły 133 osoby. Marek linię mety przekroczył z czasem 
10:52:57h na 12 miejscu open, 5 w kategorii wiekowej.
Relacja Marka: Wiele razy biegałem Ultra, ale te chyba było naj-
piękniejsze z wszystkich. Ukraińskie Bieszczady naprawdę zapierają 
dech. Wschód Słońca z Szczytu Pikuja był niesamowity, mimo biegu 
naprawdę musiałem się na chwile zatrzymać. Widok był niezwykły, 
tak jak cała malownicza trasa tego biegu. Jestem bardzo zadowolony 
z swojego wyniku, chciałem złamać 12h, ale miałem naprawdę 
bardzo dobry dzień, więc musiałem to wykorzystać.

TuRnieJ SiaTkóWki PlażOWeJ 
O PuchaR WóJTa GMinY kOSZĘcin

W dniach 27–28 lipca w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ko-

szęcinie odbył się Turniej Siatkówki Pla-
żowej o Puchar Wójta Gminy Koszęcin. 
W sobotę rozegrane zostały mecze w ka-
tegorii mężczyźni, gdzie wzięło udział 15 
par. Natomiast w niedzielę walczono w ka-
tegorii miksty, do której zgłosiło się 10 par. 
Pomimo upału walka była zacięta.
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się 
następująco:
Kategoria mężczyźni:
I miejsce: Rafał Mikołajczyk z Tarnowskich 
Gór i Karol Szumowski z Bytomia,
II miejsce: Tomasz Eberhardt z Gliwic i Ja-
rosław Duży z Pyskowic,
III miejsce: Artur Ziaja z miejscowości Koty 
i Tomasz Wołoszyn z Krupskiego Młyna.
Kategoria miksty:
I miejsce: Daria Gaweł i Mateusz Płonka 
z Kalet,
II miejsce: Aneta Rabsztyn z Radzionkowa 
i Tomasz Wołoszyn z Krupskiego Młyna,
III miejsce: Aleksandra Langier i Wiktor 
Markiewicz z Częstochowy
Nagrody wręczył Wójt Gminy Koszęcin 
Zbigniew Seniów oraz sędzia Antoni Jeż. 
Gratulujemy!
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Vii MiSTRZOSTWa POlSki SĘDZióW W SiaTkóWce PlażOWeJ

Wielki Finał iV OTWaRTYch MiSTRZOSTW 
ŚlĄSka W SiaTkóWce PlażOWeJ

W dniach 3–4 sierpnia na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie 

odbył się Finał IV Otwartych Mistrzostw Śląska 
w Siatkówce Plażowej. Podczas mistrzostw nie 
zabrakło sportowych emocji, które zapewnili 
siatkarze. Ostateczna klasyfikacja przedstawiała 
się następująco:
Kategoria kobiety:
I miejsce: Magdalena Kaszuba i Alicja Krusiewicz
II miejsce: Patrycja Wardęga i Patrycja Bubak
III miejsce: Adrianna Gaś i Natalia Krzempek
IV miejsce: Renata Bekier i Weronika Grząślewicz
Najlepsza para województwa śląskiego: Patrycja Wardęga i Pa-
trycja Bubak
MVP Turnieju: Magdalena Kaszuba
Kategoria mężczyźni:
I miejsce: Mateusz Łysikowski i Maciej Madej
II miejsce: Konrad Formela i Sebastian Marczyński
III miejsce: Tomasz Dudek i Miłosz Tokarski
IV miejsce: Jakub Madej i Mateusz Pazgan
Najlepsza para województwa śląskiego: Mateusz Łysikowski i Ma-
ciej Madej

MVP Turnieju: Mateusz ŁysikowskiKategoria miksty: 
I miejsce: Marta Pietroczuk i Mateusz Łysikowski
II miejsce: Patrycja Wardęga i Maciej Madej
III miejsce: Karolina Kmita i Mateusz Pazgan
IV miejsce: Magdalena Kaszuba i Marcin Biela
Najlepsza para województwa śląskiego: Patrycja Wardęga i Maciej 
Madej
MVP Turnieju: Marta Pietroczuk
Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie Ka-
zimierz Wierzbicki, Prezes ŚZPS Witold Grochowski, członek 
zarządu ŚZPS Robert Chojecki oraz sędzia główny Piotr Kapa.

W dniach 9–11 sierpnia na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie od-

bywały się VII Mistrzostwa Polski Sędziów w Siat-
kówce Plażowej. Klasyfikacja końcowa przedstawiała 
się następująco:
I miejsce Anna Olchawa i Tomasz Gałuszka
II miejsce: Agnieszka Makaruk i Maciej Łabędź
III miejsce: Anna Gąsowska i Rafa Mischke
Najlepszą zawodniczką została Anna Olchawa, na-
tomiast najlepszym zawodnikiem został Tomasz 
Gałuszka.
Nagrody wręczył: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kazimierz Wierz-

bicki, Prezes ŚZPS Witold Grochowski oraz Przewodniczący Rady 
Sportu Gminy Koszęcin Jarosław Wachowski.

JUDOCY W CHORWACJI

Od 16 do 22 sierpnia judocy z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Grizzly Koszęcin pod wodzą trenera Tomasza 

Gadacza przebywali na bardzo mocno obsadzonym między-
narodowym Campie szkoleniowym w chorwackiej Crikvenicy, 
gdzie z kolegami i koleżankami z całego świata szlifowali swoje 
umiejętności.
Przez 7 dni zrobili 10 treningów, na których stoczyli mnóstwo 
walk, które w przyszłości na pewno zaprocentują w turniejach 
rangi mistrzowskiej w kraju i zagranicą.
Oprócz treningów nie zabrakło również czasu na plażowanie 
i zwiedzanie okolicy. Na camp udali się najstarsi i najzdolniejsi 
z naszych zawodników i zawodniczek, a byli to: Nikodem Nokiel-
ski, Jessica Nowak i Kinga Kwapis. Judocy zapraszają na treningi 
i przygodę ze sportem. Wszelkie informacje można uzyskać pod 

numerem telefonu 722085756 u prezesa klubu Tomasza Gadacza.

Sport
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TReninG TeniSa ZieMneGO Z XeniĄ liPiec

W przedostatni weekend sierpnia na kor-
cie tenisowym przy ul. Leśnej w Koszę-

cinie odbył się pokazowy trening tenisa ziem-
nego z udziałem reprezentantki Polski do lat 
18 Xeni Lipiec. Xenia urodziła się w 2004 roku. 
Jak można przeczytać na jej oficjalnej stro-
nie internetowej, tenisem zainteresowała się 
w wieku siedmiu lat. Pierwsze sukcesy zaczę-
ła odnosić w 2012 i 2013 roku, wygrywając 
w kilku turniejach w kategorii do lat 9 w Pol-
sce i Czechach. W 2014 roku zdobyła I miejsce 
w turnieju Teekane w kategorii do lat 10 oraz 
III miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 10. 
Rok później uplasowała się na III pozycji w Turnieju Masters 
w Turcji w kategorii do lat 11. W 2016 roku dotarła do ćwierć-
finału turnieju w Dealery Beach w USA w kategorii do lat 14. 
Swoje umiejętności potwierdziła też m. in. w Rydze, gdzie zdobyła 
I miejsce w singlu oraz w Estonii, plasując się tam na I miejscu 
w singlu i deblu w turnieju międzynarodowym. W tym samym 
roku zdobywała również czołowe miejsca na zawodach w Polsce. 
Startowała też w dwóch turniejach ITF juniorek w RPA. Dotar-
ła tam do ćwierćfinału w singlu i finału w grze podwójnej. Za-

wodniczka podczaswspólnego treningu zdradziła tajniki zagrań 
w tenisie ziemnym. Trenerem i opiekunem Xeni jest jej mama 
Patrycja Bandurowska. Po wspólnych zmaganiach wszyscy udali 
się na ognisko, gdzie posilili się kiełbasami i napojami. Reprezen-
tantka Polski przybyła do miejscowości na zaproszenie członków 
Letniej Akademii Tenisa Ziemnego w Koszęcinie. Szczególne po-
dziękowania dla trenera Michała Staszyńskiego za zorganizowanie 
spotkania.

 ▶ Tomasz Pawluk

Xi POlOWa ZaPRZĘGOWa PRóBa 
DZielnOŚci klacZY ŚlĄSkich

1 września w Sadowie odbyła się XI Polowa Zaprzęgowa Pró-
ba Dzielności Klaczy Śląskich oraz Premiowanie Źrebiąt pod 

Matkami. W wydarzeniu wzięło udział 24 źrebaków pod matkami 
rasy śląskiej oraz 5 klaczy rasy śląskiej w próbie polowej. Najlep-
szą klaczą w próbie polowej okazała się Lina, której właścicielem 
jest Sosinka Stefan. Natomiast czempionem został ogier AkerJD, 
której właścicielem jest Dobis Jacek, a wiceczempionem została 
klacz Bandora – właściciel Warzecha Krystian.

GMinna SPaRTakiaDa MłODZieżOWYch 
DRużYn POżaRnicZYch

7 września w Wierzbiu odbyła 
się Gminna Spartakiada Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarni-
czych Gminy Koszęcin oraz 
Zawody Sportowo-Pożarnicze 
jednostek OSP. Ostateczne wy-
niki przedstawiały się następu-
jąco:
Gminna Spartakiada MDP 
Gminy Koszęcin:
I miejsce: MDP OSP Cieszowa
II miejsce: MDP OSP Sadów
III miejsce: MDP OSP Wierzbie
IV miejsce: MDP OSP Rusino-
wice
V miejsce: MDP OSP Koszęcin 

Gminne zawody sportowo-
-pożarnicze jednostek OSP 
Gminy Koszęcin:
I miejsce: OSP Cieszowa
II miejsce: OSP Strzebiń
III miejsce: OSP Koszęcin
IV miejsce: OSP Rusinowice
V miejsce: OSP Sadów
VI miejsce: OSP Wierzbie
Nagrody wręczał Wójt Gminy 
Koszęcin Zbigniew Seniów oraz 
Przewodniczący Rady Gminy 
Koszęcin Michał Anioł. 
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Xi POWiaTOWe ZaWODY SPORTOWO-POżaRnicZe DRużYn OSP

22 września w Koszęcinie odbyły się XI Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Drużyn OSP Powiatu Lublinieckie-

go. Naszą gminę reprezentowała drużyna z OSP Cieszowa, która 
spisała się bardzo dobrze, ostatecznie zajmując III miejsce. Kla-
syfikacja końcowa przedstawiała się następująco:
Grupa A:
I miejsce - OSP Woźniki
II miejsce - OSP Kamienica Śląska
III miejsce - OSP Cieszowa
Grupa C:
I miejsce - OSP Łagiewniki Wielkie
II miejsce - OSP Sieraków Śląski
III miejsce - OSP Chwostek
Drużyny MDP:
I miejsce: MDP OSP Skrzydłowice
II miejsce: MDP OSP Łagiewniki Wielkie

III miejsce: MDP OSP Solarnia
Nagrody wręczył: Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu Janusz 
Bula, Prezes Oddziału Powiatowego Zarządu OSP w Lublińcu 
Krzysztof Strzoda, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Poseł 
na Sejm Andrzej Gawron oraz wicestarosta lubliniecki Tadeusz 
Konina. Gratulujemy! (Zdjęcia: Agata Gluch)

JUBILEUSZOWE 
ZAWODY SZACHOWE 

O PuchaR WóJTa 
GMinY kOSZĘcin

22 września w Rusinowicach odbyły się X Jubileuszowe Za-
wody Szachowe o Puchar Wójta Gminy Koszęcin. Pomy-

słodawcą i organizatorem jest Jarosław Pietrucha, który otrzymał 
podziękowanie z rąk Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów. 
Wyniki końcowe przedstawiały się następująco:
I miejsce - Piotr Piesik
II miejsce - Bartłomiej Niedbała
III miejsce - Włodzimierz Kruszyński
Gratulujemy!
(Zdjęcia: Agata Gluch)

Sport

Cennik Reklam w Echu Gminy Koszęcin

Na stronach
kolorowych:

1/8 strony - 40 zł netto

1/4 strony - 80 zł netto

1/2 strony - 140 zł netto
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