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Koncert słowno-muzyczny z oKazji odzysKania 
niepodległości przez polsKę, 
dom Kultury w strzebiniu

msza święta w intencji ojczyzny, 
Kościół nspj w Koszęcinie

Bieg przełajowy „KoszęcińsKa dycha”, 
gminny ośrodek sportu i rekreacji w Koszęcinie

spotKanie z miKołajem, 
dom Kultury w strzebiniu

XXii przegląd muzyKi chóralnej, 
kościół w strzebiniu

spotKanie z miKołajem, 
rynek w Koszęcinie

Koncert „jesienna rewia gwiazd śląsKich przeBojów” (wystąpią: 
damian holecki, Blue party, magda naglik). Bilety w cenie 50 zł do 
30 października 2022r. oraz 60 zł od 31 października do dnia koncertu 
włącznie. przedsprzedaż biletów w biurze domu Kultury w Koszęcinie.

Wójt Gminy Koszęcin 
zaprasza na wydarzenia 
organizowane w Gminie:
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Inwestycje

inwestycje w gminie Koszęcin
 ▶ projeKty i przeBudowa dróg gminnych

Trwają prace związane z „Budową drogi bocznej od ulicy Dębowej 
do ulicy Wąskiej w miejscowości Strzebiń.” Inwestycja współfi-
nansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zakłada 
budowę drogi o długości ok. 620 m i nawierzchni z betonu as-
faltowego.

 ▶ samochód dla osp sadów

Gmina Koszęcin otrzymała nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy, 
który zasilił jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowie. 
Zakup wozu został współfinansowany ze środków Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz z budżetu Gminy Koszęcin.

 ▶ granty ppgr 

Gmina Koszęcin pozyskała środki  w ramach projektu grantowego 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR”  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020  Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowej JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Środki w 
wysokości 403.000,00 zł umożliwiły zakup sprzętu komputerowe-
go dla osób, których członkowie rodzin byli zatrudnieni w PPGR. 
W wyniku dwukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej 
wyłoniono dostawcę komputerów. W okresie od 22.08.2022 r. do 
09.09.2022 r. rozdano 115 laptopów, 23 komputery stacjonarne 
i 2 tablety.

 ▶ przetargi:

W chwili obecnej trwa przetarg na zakup samochodu ratowniczo 
- gaśniczego dla jednostki OSP Cieszowa. 

Ponadto Gmina Koszęcin ma w najbliższych planach przygoto-
wanie przetargów na: 
• Budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy, 
• Rozbudowę dróg gminnych – ul. Dębowej i Jodłowej w Koszę-
cinie, 
• Budowę ulicy bocznej od ulicy Podlesie w miejscowości Sadów.
Gmina Koszęcin na ww. inwestycje otrzymała promesy w ramach 
drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych. 
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aKtualizacja ewidencji 
zBiorniKów Bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni

program „czyste powietrze”

 ▶ Budowa BoisKa sportowego 
w Koszęcinie

Trwa realizacja zadania pn. „Budowa boiska sportowego o na-
wierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Koszęcin” współfi-
nansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych - I edycja. Koszt inwestycji to 1.298.880,00 zł. 
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska do piłki nożnej 
o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach 30x60 m, które 
otoczone będzie piłkochwytami. Wykonane zostanie również od-
wodnienie oraz oświetlenie boiska.

Urząd Gminy Koszęcin przypomina, że zgodnie z zapisami 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, istnie-

je obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia wła-
ściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany 
jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ście-
ków. Dlatego każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy 
Koszęcin wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydo-
mową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie 
do wyżej wymienionej ewidencji.
Osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku zgłoszenia zbiornika 
bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków (nowi 
użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych 
oczyszczalni ścieków, osoby u których zaszła jakakolwiek zmia-
na np. podłączyli się do kanalizacji lub zmienili zbiornik bezod-
pływowy na oczyszczalnię przydomową itp.) są zobowiązani do 
niezwłocznego dostarczenia zgłoszenia.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Koszęcin w po-
koju numer 6a, a także na stronie internetowej: www.koszecin.pl 
w zakładce: MIESZKANIEC - GOSPODARKA ODPADAMI KO-

MUNALNYMI - EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWO-
WYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI. Wypełnione 
i podpisane zgłoszenia oraz dołączone ksero umów podpisanych 
z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe należy składać 
w Urzędzie Gminy Koszęcin osobiście albo za pośrednictwem 
poczty (Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10, 42-
286 Koszęcin).
W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, 
będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z po-
wstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych 
do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.
Jednocześnie Urząd Gminy Koszęcin przypomina, że zgodnie 
z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieru-
chomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumen-
towania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych 
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów 
i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Osoby, które nie mają 
jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.

Gmina Koszęcin zawnioskowała już o ponad 3 miliony złotych 
w Programie Czyste Powietrze –podsumowanie rocznej pracy 

punktu konsultacyjno-informacyjnego.
Od dnia 01 lipca 2021 r. w  Urzędzie Gminy Koszęcin funkcjonuje 
gminny punkt konsultacyjno informacyjny Programu „Czyste 
Powietrze”. W punkcie zainteresowani mieszkańcy mogą otrzy-
mać wsparcie w procesie składania wniosków o dofinansowanie 
w ramach Programu oraz rozliczenia otrzymanej dotacji. 
Mieszkańcy naszej gminy wnioskowali o wymianę starych i nie-
efektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła 
ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia nie-
zbędnych prac termomodernizacyjnych budynku czy fotowoltaikę.
Za pośrednictwem punktu podpisanych zostało aż 194 wniosków 
na łączną sumę 3.329.258,72 złotych! Dzięki dotacji z Programu 
„Czyste Powietrze” na terenie Koszęcina zainstalowano 71 ko-
tłów węglowych spełniających wymogi ekoprojektu, 32 kotły na 

paliwa biomasowe, 9 kotłów gazowych, 3 kotły elektryczne i 55 
pomp ciepła. 
Według pierwszego, rocznego rankingu gmin dotyczącego Pro-
gramu „Czyste Powietrze”, który jest prowadzony przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Ko-
szęcin uzyskała 33 miejsce w całej Polsce. Zgodnie z tym rankin-
giem w okresie od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. w naszej Gminie 
złożonych zostało aż 275 wniosków o dofinansowanie.
Zachęcamy wszystkich zain-
teresowanych dofinansowa-
niem mieszkańców do kontaktu 
w punkcie konsultacyjnym Pro-
gramu w Urzędzie Gminy Koszę-
cin, ul. Powstańców Śląskich 9, tel. 
34 3210 841.
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priorytetowe plany działań 
dzielnicowych na oKres od 

1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

święto śląsKa

Informacje/Wydarzenia

 ▶ rejon 13 asp. szt. wojciech garus

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ-
bowym.
Zagrożenie bezpieczeństwa uczniów oraz wychowanków przed-
szkoli w drodze do placówek oświatowych w Koszęcinie. Utrudnie-
nia w ruchu pojazdów przy placówkach oświatowych w Koszęcinie 
w trakcie dowozu uczniów na zajęcia.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Poprawa bezpieczeństwa uczniów i wychowanków przedszkoli 
w Koszęcinie w drodze do placówek oświatowych. Zmniejszenie 
ilości zgłoszeń od dyrekcji placówek i samorządu w sprawie nie-
prawidłowości.

 ▶ rejon 14 asp. szt. dariusz węgrzyn

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ-
bowym
Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. rejon placu 
zabaw oraz rejon pobliskiej placówki handlowej „Delikatesy Ku-
bik” w Sadowie przy ulicy Powstańców Śl. a także rejon boiska 
i Klubu Sportowego w Sadowie przy ulicy Tylnej w każdej porze 
dnia w szczególności w godzinach popołudniowych i wieczornych. 
W wyniku tego dochodzi do zakłóceń spokoju mieszkańców, za-
śmiecania terenu, uszkodzeń mienia. Powyższe zagrożenie zdia-
gnozowano na podstawie analizy informacji zebranych w oparciu 
o rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami społeczności lo-
kalnej uwzględniając ich oczekiwania dot. wyeliminowania przed-
miotowego zjawiska oraz zapisy w systemach informatycznych 
odnośnie interwencji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy 
Policji. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Podjęcie czynności zmierzających do wyeliminowania zjawiska 
spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.

 ▶ rejon 15 asp. szt. grzegorz namyślaK

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ-
bowym.
Na podstawie dokonanej analizy ustalono, że zagrożeniem wy-
stępującym na terenie sołectwa Strzebiń jest nieprawidłowe 
parkowanie pojazdów w godzinach rannych i popołudniowych 
na ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Lublinieckiej w Strzebiniu, 
w szczególności w pośpiechu przez klientów placówek handlo-
wych. Powyższe informacje uzyskano na podstawie spostrzeżeń 
własnych, rozmów z mieszkańcami, zgłoszeń na platformie KMZB 
jak również podejmowanych interwencji.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Dążenie do ograniczenia procederu nieprawidłowego parkowa-
nia na ścieżce pieszo - rowerowej w Strzebiniu ul. Lublinieckiej. 
Miernikiem ocennym będzie spadek liczby zgłoszeń na platformie 
KMZB w analogicznym czasie.

W dniach 1-3 lipca odbył się Wielki Piknik Artystyczny „Świę-
to Śląska”. Organizatorem wydarzenia był Zespół Pieśni 

i Tańca „Śląsk”, który zapewnił wiele atrakcji. Podczas trzech dni na 
scenie wystąpili m. in. Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego 
Zespołu Wojska Polskiego wraz z solistami, Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny, zespół Baboki oraz Wind Band, 
Sidney Polak, a także swój pokaz kulinarny miał Grzegorz Bień 
- finalista programu Master Chef. Oprócz tego odbył się pokaz 
kawaleryjski Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich. 
Uczestnicy pikniku z chęcią korzystali także z innych atrakcji ta-
kich jak: pokaz służb mundurowych oraz jarmark Marki Lokalnej.
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Wydarzenia

Festyn w piłce

nowy zarząd w pzerii Koło strzeBiń

wielKi Finał Vii otwartych mistrzostw 
śląsKa w siatKówce plażowej

110-lecie osp wierzBie

9-10 lipca w Piłce odbył się festyn. Pierwszego dnia wydarzenia 
atrakcje zapewnili Arche Siedlisko Piłka i Leśniczówka Piłka. 

Natomiast w drugim dniu były animacje dla dzieci, pokaz aut 
strażackich oraz spotkanie z leśnikiem p. Czesławem Tyrol. Na-
stępnie dla licznie zgromadzonych uczestników wystąpił zespół 
Brygida i Robert Łukowscy, po którym odbyła się zabawa taneczna. 
Chętnych do zabawy nie brakowało.

23 lipca Ochotnicza Straż Pożarna z Wierzbia świętowała ju-
bileusz 110-lecia istnienia. Obchody rozpoczęły się uroczy-

stym apelem podczas, którego podniesiono flagę państwową oraz 
odśpiewano hymn, powitano zaproszonych gości, przedstawiono 
historię jednostki oraz wręczono odznaczenia. Następnie odbyła 
się Msza Święta, którą odprawił ks. Proboszcz Artur Pytel. Po 
części oficjalnej nastąpił poczęstunek, a wieczorem odbyła się 
zabawa taneczna.

11 sierpnia w Domu Kultury w Strzebiniu odbyło się spotka-
nie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzebiniu. 

Na spotkanie, podczas którego oficjalnie powitano nowy zarząd, 
został zaproszony Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. Skład 
nowego zarządu: Pan Leonard Kopeć - przewodniczący, Pan Ste-
fan Rakoczy - zastępca przewodniczącego, Pani Maria Kulisz - 
skarbnik, Pani Joanna Richter-Morys - sekretarz oraz Pani Teresa 
Podgórny - członek zarządu. Podczas wydarzenia zostały również 
złożone podziękowania byłemu zarządowi, a dla zebranych zagrała 
Agata Jędrzejowska.

13-14 sierpnia na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Koszęcinie odbył się Wielki Finał VII Otwartych 

Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej. Po dwóch dniach zaciętej 
walki, ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:
Kategoria - kobiety:
I miejsce - Marta Szajer-Widawska i Dominika Bałdys
II miejsce - Karolina Nowak i Joanna Moczko-Knapiak
III miejsce - Aleksandra Nowosielska i Anna Olchawa
IV miejsce - Renata Bekier i Karolina Kmita

Kategoria - mężczyźni:
I miejsce - Adrian Wiewióra i Sebastian Marczyński
II miejsce - Jakub Madej i Maciej Madej
III miejsce - Mateusz Płaneta i Tomasz Waligóra
IV miejsce - Piotr Piwowarczyk i Filip Zabielny

Kategoria - miksty:
I miejsce - Sandra Łebek i Jakub Czyżowski
II miejsce - Patrycja Bubak-Gamza i Marcin Gamza
III miejsce - Ewelina Wróbel i Mateusz Płaneta
IV miejsce - Anna Olchawa i Jakub Wanat
Nagrody wręczył: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz 
Wiceprzewodniczący Wydziału Siatkówki Plażowej Śląskiego 
Związku Piłki Siatkowej w Katowicach Piotr Kapa.
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turniej sKata sportowego 
w rusinowicach

13 sierpnia w Domu Spotkań Wiejskich odbył się Turniej Ska-
ta Sportowego o Puchar Wójta Gminy Koszęcin, którego 

organizatorem była Sekcja Skata Sportowego w Rusinowicach. 
W Turniej wzięło udział 21 zawodników z powiatu lublinieckiego 
oraz tarnogórskiego. Pierwsze miejsce zajął Pan Józef Knapik, 
drugie Pan Bronisław Morawiec, a trzecie Pan Jerzy Stachowski. 
Nagrody wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. 
Organizatorzy dziękują Wójtowi Gminy za patronat nad turnie-
jem, puchary oraz upominki, a także wszystkim sponsorom: 
• P.P.H.U. „WENA” Tomasz Burzyk, 
• „OLS” Adam Benski,
• Firma transportowa „BENSKI” sp. z o.o.,
• „MEBLE WOJSA” Czesław Wojsa,
• „HOGER” Lubliniec,
• Niepubliczne Przedszkole „BAJKOLANDIA” Klaudia Schin-
dler,
• Sklep Spożywczy „GROSZEK” Renata Pietrek,
• „38 TRANS” Mateusz Bensz.

X mistrzostwa polsKi sędziów 
w siatKówce plażowej

wyjazd dzieci na letni wypoczyneK

W dniach 19-21 sierpnia na terenie Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Koszęcinie odbyły się X Mistrzostwa Polski 

Sędziów w Siatkówce Plażowej.
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: 
I miejsce: Zuzanna Lipińska i Piotr Staszewski

II miejsce: Anna Olchawa i Jakub Wanat
III miejsce: Oliwia Pawleta i Maciej Łabędź
Nagrody wręczył: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz 
Wiceprzewodniczący Wydziału Siatkówki Plażowej Śląskiego 
Związku Piłki Siatkowej w Katowicach Piotr Kapa.

Caritas Parafii  NSPJ w Koszęcinie po raz kolejny zorganizowała 
wyjazd dzieci na letni wypoczynek. W tym roku wyjazd odbył 

się do Rycerki Górnej w dniach 22- 27 sierpnia. W wyjeździe brały 
udział zarówno dzieci z naszej parafii, jak i z Ukrainy. Program 
wyjazdu był bardzo bogaty. Zwiedzaliśmy m.in. Muzeum Habs-
burgów w Żywcu, Muzeum Koronek w Koniakowie, Skocznię 
i Muzeum Adama Małysza w Wiśle, modliliśmy się przy grobie 
założyciela Zespołu Śląsk - śp. Stanisława Hadyny w Wiśle. Na-
tomiast w Istebnej podziwialiśmy prywatne Muzeum śp. Jerzego 
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Wydarzenia

Kukuczki- naszego wybitnego himalaisty.
W tym roku również zdobyliśmy szczyty - Przegibek i Wielką  
Rycerzową. Dużą atrakcją był rejs po Jeziorze Żywieckim, wjazd 
kolejką na Górę Żar oraz obecność na tzw. trójstyku, czyli w miej-
scu gdzie stykają się granice Polski, Czech i Słowacji. Oprócz 

zwiedzania dzieci korzystały popołudniami z basenu termalnego 
w Żywcu oraz parku linowego w Glince.
Parafialna Caritas dziękuje Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Bankowi Spółdzielczemu w Koszęcinie 
za wsparcie tegorocznego wyjazdu.

 ▶  Uczestnicy oraz opiekunowie

wprowadzenie 
sióstr KamilianeK 

do Klasztoru

puchar polsKi 
w dogtreKKingu

XXXVii zlot 
caraVaningowy

mistrzostwa polsKi 
w rowerowej jeździe 

na orientację

26 sierpnia w kaplicy Ośrodka Rehabilitacyjnego p. w. św. 
Rafała Archanioła w Rusinowicach odbyła się Msza Św. 

pod przewodnictwem ks. bpa Jana Kopca. Po mszy miało miejsce 
uroczyste przejście oraz poświęcenie klasztoru i wprowadzenie 
Sióstr Kamilianek ze Zgromadzenia Córek Świętego Kamila do 
klasztoru przy Ośrodku.

29 sierpnia w Koszęcinie odbył się Puchar Polski w Dogtrek-
kingu. Baza imprezy znajdowała się na terenie Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. Do zawodów przystą-
piło około 100 drużyn, w trzech kategoriach: Chihuahua (ok. 5 
km), Mini (ok. 15 km) oraz Mid (ok. 25 km). W kategorii Mid 
najszybciej trasę pokonał Piotr Dubiel z Muscą (Border collie) 
w czasie 02:02:34, w kategorii Mini najszybszy był Damian Barań-
ski z Klarą z czasem 01:28:39, a w kategorii Chihuahua najszybsi 
byli Alan i Krzysiu Ulfik z psem Bajkał, którzy trasę pokonali 
w czasie 00:46:42.

26-28 sierpnia na terenie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” odbył się XXXVII Zlot Caravaningowy „GWARKI 

2022”, którego organizatorem był Klub Gwarek. Patronat nad zlo-
tem objął Wójt Gminy Koszęcin. Do Koszęcina zjechały 94 załogi 
z całej polski. Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji, 
m. in. warsztaty w Manufakturze słodyczy, gry i zabawy, występ 
Tarnogórskiej Orkiestry Dętej. Na zakończenie odbyło się oficjalne 
wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców Caravaningowych 
Mistrzostw Polski i Młodzieżowego Konkursu Caravaningowego.

3-4 września na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Koszęcinie odbyły się Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeź-

dzie na Orientację. Organizatorem wydarzenia był LKS Górzanka 
Nawojowa oraz Polski Związek Orientacji Sportowej, natomiast 
patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Koszęcin. W sumie 
w zawodach wzięło udział około 150 uczestników. W sobotę od-
były się Klubowe Mistrzostwa Polski oraz Puchar Najmłodszych 
w kategorii sprint oraz dystans średni, natomiast w niedzielę 
odbyły się Mistrzostwa Polski na długim dystansie oraz Puchar 
Najmłodszych w kategoriach młodzików.
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10 września 75-lecie swojej działalności obchodził Ludowy 
Klub Sportowy „Śląsk” Koszęcin. Podczas części oficjalnej 

wręczone zostały listy gratulacyjne oraz pamiątkowe medale. Or-
ganizatorzy zapewnili wiele atrakcji, m. in. rozegrany został mecz 
gospodarzy z Unią Kalety, dla dzieci przygotowano dmuchańce, 
kącik z animacjami oraz estradowe show z Roko i Colino. Na 
scenie wystąpił zespół De Silvers, po czym odbyła się zabawa ta-
neczna.

juBileusz 120-lecia osp Koszęcin

75-lecie lKs „śląsK” Koszęcin

17 września Jubileusz 120-lecia obchodziła Ochotnicza Straż 
Pożarna w Koszęcinie. Obchody rozpoczęły się mszą świę-

tą w kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawioną 
przez księdza proboszcza Krzysztofa Grzegorczyk, a uświetnioną 
śpiewem chóru „Lutnia”. Następnie było uroczyste przejście pod 
remizę, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Oprawę mu-

zyczną zapewniła Orkiestra Dęta ze Strzebinia pod batutą Sławo-
mira Kryś. Historię jednostki przedstawił Prezes OSP Koszęcin dh 
Edward Opiełka. Następnie zostały wręczone odznaczenia: złoty, 
srebrny i brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki 
za wysługę lat, a także wręczono okolicznościowe pamiątki. Na 
zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.
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iii KoszęcińsKie szutry

relacje z organizowanych imprez przez 
stowarzyszenie odnowy wsi „nasz Koszęcin”

18 września odbyła się już trzecia edycja wyścigu rowerowe-
go „Koszęcińskie Szutry”. Pomysłodawcą, a zarazem jed-

nym z organizatorów był Janusz Kosmała z kuźni „Zoriabresk” 
z Koszęcina. Organizatorami byli również Gmina Koszęcin oraz 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. Do wyścigu 
zarejestrowało się ponad 200 zawodników. Trasa, którą mieli do 
pokonania wynosiła ok 50 km i w większości prowadziła po dro-
gach szutrowych oraz ścieżkach leśnych oraz czasami po asfalcie. 
Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce: Daniel Smolarz (Gmina Wielowieś, Błażejowice) - 
01:34:23

II miejsce: Michał Mordarski (Działoszyn) - 01:35:35
III miejsce: Wojciech Poloczek (RTP Team, Tworóg) - 01:35:36
Najszybszą kobietą była Natalia Kołodziej-Skwarczyńska (Pack-
-Center, Mikołów), która pokonała trasę w czasie 01:53:38.
Na mecie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, który 
został wykuty w Kuźni „Zoriabresk”. 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za udział. 
Szczególne podziękowania kierujemy dla organizatorów wyści-
gu oraz dla wszystkich, którzy pomagali oraz zabezpieczali trasę, 
przede wszystkim strażakom z OSP Cieszowa, OSP Koszęcin, OSP 
Sadów i OSP Wierzbie.

Dzięki otrzymanym z Gminy Koszęcin dotacjom, Stowarzy-
szenie Odnowy Wsi „Nasz Koszęcin” miało możliwość zor-

ganizowania zadań:

 ▶ integracja poKoleniowa w ramach 
organizowanego wyjazdu 
szKlaKiem trzech religii

Przedsięwzięcie realizowane było w terminie od 8 – 10 lipca 2022 
r. w miejscowościach Garbarka, Kodeń, Pratulin, Sokółka oraz 
Kostomłoty. Podczas jej trwania zwiedzaliśmy następujące miejsca 
i obiekty:
• cerkiew Przemienienia Pańskiego w Grabarce, która jest uzna-
wana za serce prawosławia w Polsce,
• sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie oraz Góra 
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Bożego Miłosierdzia, którą tworzą krzyże wotywne pątników,
• zamek królewski w Tykocinie z największym w Polsce piecem 
kaflowym oraz wieżą więzienną,
• Wielka Synagoga – świątynia żydowska w Tykocinie,
•  tatarska Jurta oraz Meczet Muzułmański w Kruszynianach,
• Cerkiew Św. Nikity Męczennika – jedyna w Polsce parafia ka-
tolicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego,
• sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej słynące z Cudownego 
wizerunku Madonny Gregoriańskiej.
Bezpośrednim celem zaplanowanego zadania było zwiedzanie 
i poznawanie kultury tzw. „ściany wschodniej”, wzajemna inte-
gracja uczestników oraz poszerzenie swojej wiedzy o zabytkach, 
obyczajach oraz obiektach sakralnych.

 ▶ szlaKiem KoszęcińsKich KapliczeK …. 
renowacja Figury jana nepomucena 

Stowarzyszenie „Nasz Koszęcin” zaplanowało zadbać o obiekt 
stanowiący ważny element dziedzictwa kulturowego Koszęcina, 
który zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego oraz 
Szkolnej w miejscowości Koszęcin. Obiektem tym jest kapliczka, 
w której znajduje się figura Jana Nepomucena. Prace z tym zwią-

zane trwały od miesiąca maja do czerwca br. Bezpośrednim celem 
zaplanowanego zadania była poprawa stanu technicznego figury 
poprzez odtworzenie jej pierwotnego wyglądu nawiązującego do 
czasów jej powstania oraz prace porządkowe wokół kapliczki. Pra-
ce związane z konserwacją figury zostały wykonane przez lokalną 
firmę, której składamy serdeczne podziękowania za profesjonalizm 
oraz szybką realizację. Gorące podziękowania za bezinteresowny 
wkład w postaci zabezpieczenia figury szklaną szybą należą się 
również koszęcińskiemu przedsiębiorcy, który nalegał na anoni-
mowość. W pozostałe prace polegające na wymalowaniu kapliczki, 
uporządkowaniu terenu wokół oraz wyrównaniu do niej dojścia 
zaangażowali się członkowie stowarzyszenia. Ostateczny efekt 
prac remontowych można było podziwiać podczas wspólnego 
nabożeństwa modlitewnego prowadzonego przez ks. Przemysława 
Ablewicza w dniu 10 sierpnia 2022 r.

 ▶ organizacji oBchodów 
święta świętego jacKa

W dniu 14 sierpnia 2022 r. przy kapliczce w Koszęcinie, przy ul. 
Dąbrówki, odbyły się Obchody święta Św. Jacka. Polegały one m. 
in. na wzajemnej integracji lokalnej społeczności i podtrzymywa-
niu tradycji wśród mieszkańców, na wspólnych modlitwach oraz 
śpiewach, którym przewodniczył ks. Proboszcz Krzysztof Grze-
gorczyk. Podczas Święta licznie przybyli mieszkańcy Koszęcina 
oraz goście zostali poczęstowani pierogami, które nawiązywały do 
sytuacji, w której św. Jacek za swojego życia rozdawał je ubogim. 
Mając na względzie popularność jaką cieszyła się organizacja tego 
typu święta w latach ubiegłych, podkreślić należy, iż  przyczynia 
się ona do  wypracowania trwałego nawyku, zarówno do konty-
nuacji nabożeństw przy kapliczce Św. Jacka oraz dalszej integracji 
lokalnej społeczności.
 
Mając powyższe na uwadze, składamy serdeczne podziękowania za 
wsparcie finansowe Wójtowi oraz Radnym Gminy Koszęcin, dzięki 
któremu mogliśmy zrealizować w/w przedsięwzięcia. Szczere po-
dziękowania należą się również lokalnym przedsiębiorcom oraz 
przede wszystkim członkom Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Nasz 
Koszęcin” za bezinteresowne zaangażowanie i pomoc pro bono.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadań 
publicznych i zapraszamy na kolejne organizowane przez stowa-
rzyszenie imprezy i przedsięwzięcia.

 ▶ Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nasz Koszęcin”
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lato „szachowych ludKów”

Aktywnie spędzili letnie miesiące nasi młodzi szachiści! Brali 
w tym czasie udział w wielu zawodach, znacznie powiększając 
swój dorobek pucharowy i medalowy.
Na przełomie maja i czerwca wystartowali w dwóch turniejach, 
uzyskując bardzo dobre wyniki.
Szymon i Bartosz Łodzińscy oraz Adam Hypa zagrali w XII 
Otwartych Mistrzostwach Częstochowy o Puchar Prezesa TAU-
RON NOWE TECHNOLOGIE S.A. W turnieju uczestniczyło 125 
zawodników z kilku województw południowej Polski, seniorów 

i juniorów. Szymon zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji chłop-
ców do 12 lat a Adam oraz Bartek drugie miejsca w klasyfikacji 
odpowiednio do 10 i 8 lat!
W  innym turnieju świetny występ odnotował 6-letni Patryk 
Mońka! Z początkiem czerwca wziął udział w zorganizowanym 
w Zabrzu dwudniowym turnieju kwalifikacyjnym pn. „Czego uczą 
szachy?”. Turniej przeznaczony był dla dzieci do 11 lat, z klasyfi-
kacją do 7, 9 i 11 lat. Patryk w 9 rundach zdobył 8 pkt. i w ogólnej 
klasyfikacji zajął drugie miejsce (mając tylko 0,5 pkt. mniej od 
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11-letniego zwycięzcy) a zdecydowanie wygrał klasyfikację do 7 
lat (mając aż 4 punkty przewagi nad następnym zawodnikiem)! 
Potwierdził jednocześnie zdobytą miesiąc wcześniej w Mistrzo-
stwach Polski normę na III kategorię szachową!
Dwa tygodnie później Patryk zagrał w Zawierciu w Jurajskim 
Letnim Turnieju Szachowym, w grupie dla zawodników do 16 
lat. Patryk świetnie się spisał w konkurencji ze starszymi prze-
ciwnikami, zajmując trzecie miejsce! Jako jedyny zdołał wygrać 
z 14-letnim zwycięzcą turnieju!
W dniach 25-26.06.2022 Patryk wystartował w kolejnej imprezie 
- XI Międzynarodowych Mistrzostwach Krakowa. Grał w najniż-
szej wiekowo grupie do 8 lat, liczącej 42 zawodników z 6 krajów. 
Zdobył tam 4 punkty w 7 rundach i w gronie w większości star-
szych od siebie zawodników zajął wysokie 13. miejsce. Wśród 
zawodników do 6 lat był na drugim miejscu, ustępując tylko ak-
tualnemu Mistrzowi Polski 6-latków ale wyprzedzając srebrne-
go i brązowego medalistę mistrzostw Polski! Wynik był bardzo 
dobry, chociaż Patryk przypuszczalnie czuł pewien niedosyt, bo 
był bardzo blisko zdobycia 5 punktów i uplasowania się w okoli-
cach 6. miejsca. W ostatniej rundzie w czysto wygranej końcówce 
(z figurą przewagi) przegrał partię z szachistą z Łotwy przez 2 
nieprawidłowe posunięcia (pozostawienie króla pod szachem). 
Ale tak się zdarza w wyniku pośpiechu, gdy się już widzi wygraną 
na wyciągnięcie ręki.
Świetnie zaprezentowali się Patryk Mońka i Adam Hypa w Wa-
kacyjnym Turnieju Szachowym dla dzieci i młodzieży, zorganizo-
wanym 29 lipca przez OSiR „Skałka” w Świętochłowicach! W kla-
syfikacji do 10 lat zdecydowanie zajęli 2 pierwsze miejsca: Patryk 
był pierwszy a Adam drugi. Obydwaj zdobyli tyle samo punktów 
a o kolejności miejsc zadecydowała punktacja pomocnicza.
Patryk również znakomicie spisał się w Ustroniu na kilkudnio-
wym Festiwalu Szachowym „Szachy w Ustroniu łączą pokole-
nia”, rozgrywanym w drugiej połowie sierpnia. Nasz szachista grał 
w 55-osobowej grupie do 8 lat. Obsada turnieju była silna, brało 
w nim udział m.in. wielu medalistów mistrzostw Polski. Niemal 
połowę stanowili 8-latkowie natomiast zawodników do 6 lat było 
jedenastu. Patryk, mając we wszystkich 9-ciu partiach starszych od 
siebie przeciwników, wywalczył 6 pkt. i zajął wysokie 11. miejsce 
w całej grupie! Spośród 6-latków wyżej od niego, na 9. miejscu, 
uplasował się tylko obecny mistrz Polski w tej kategorii wiekowej, 
natomiast srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Polski zajęli 
lokaty o kilkanaście pozycji dalej (obydwaj zdobyli po 4,5 pkt.).
W turnieju pierwsze 8 miejsc zajęli 8-latkowie, dziewiąty był, jak 
wspomniano, mistrz Polski 6-latków a dziesiąty mistrz Polski 7-lat-
ków (można by powiedzieć, że tym razem to młodość była górą). 
Obaj zdobyli, tak samo jak Patryk 6 pkt. a o kolejności miejsc 
decydowała punktacja pomocnicza.
Świetnym wynikiem Patryk zdecydowanie potwierdził, że należy 
do ścisłej krajowej czołówki w swojej kategorii wiekowej!!
We wrześniu nasz 6-latek startował w kolejnych imprezach.
M. in. w dniach 10-11.09.2022 uczestniczył w Zabrzu-Grzybowi-
cach w turnieju szachowym dla dzieci do lat 7 pod nazwą „Witaj 
szkoło” (mimo, że sam jest jeszcze przedszkolakiem). Grupka 8 
zawodników, z których każdy reprezentował inny klub (7 z woj. 
śląskiego i 1 z woj. małopolskiego) toczyła pojedynki systemem 
kołowym („każdy z każdym”). Patryk praktycznie nie dał szans 
rywalom, pewnie zwyciężając z kompletem punktów!
Tydzień później wziął udział w dwudniowym Międzynarodowym 
Turnieju Szachowym „Gwarkowski Rapid”, zorganizowanym 
w Kompleksie Zamkowym w Tarnowicach Starych (Tarnowskie 

Góry). Turniej, z udziałem ponad 140 zawodników, rozgrywano 
w 4 grupach. Nasz szachista grał w 55-osobowej grupie do lat 10. 
Będąc jednym z 5 najmłodszych uczestników (do 6 lat) uzyskał 
bardzo dobry wynik zdobywając 5,5 pkt. w 9 rundach i zajmując 
wysokie 15. miejsce! Satysfakcją dla niego jest też, że zdobył pół 
punktu więcej niż aktualny Mistrz Polski 7-latków i wyprzedził 
go w klasyfikacji o kilka pozycji.
20 września w katowickim „Spodku” rozgrywane były tegorocz-
ne Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w Szachach. 
Około 1.150 młodych zawodników rywalizowało w 20 grupach 
rozgrywkowych: przedszkola, poszczególne klasy szkół podstawo-
wych, szkoły ponadpodstawowe, oddzielnie dziewczęta i chłopcy.
Z naszych „szachowych ludków” udział w zawodach wzięła czwór-
ka zawodników, osiągając znakomite rezultaty!
Wspaniale w 37-osobowej grupie przedszkolaków zagrał Patryk 
Mońka, który z wynikiem 6 pkt. w 7 rundach zdobył srebrny 
medal!! Stracił tylko 1 punkt (przegrana w czysto wygranej po-
zycji przez przekroczenie czasu namysłu) ze zdobywcą pierwsze-
go miejsca, tegorocznym Mistrzem Polski 6-latków, ale jednym 
punktem wyprzedził zdobywcę 3. miejsca (a srebrnego medalistę 
MP 6-latków). Nasz sześciolatek kolejny raz potwierdził, że jest 
jednym z najlepszych w kraju!
Także w grupie przedszkolaków, ale wśród dziewcząt dzielnie za-
grała 5-letnia Emilka Wandor, dla której był to w zasadzie pierwszy 
taki „poważny” turniej. Uzyskała 3 pkt. co jest świetnym rezul-
tatem jak na dziewczynkę rozpoczynającą dopiero swą przygodę 
z szachami!
Wśród chłopców drugoklasistów znakomicie zaprezentował się 
Bartosz Łodziński. W gronie 95 zawodników, będąc na 50. pozycji 
na liście startowej (tworzonej wg posiadanych rankingów), zdobyl 
5 pkt. i zajął wysokie 18 miejsce!
W grupie 105 uczniów czwartych klas bardzo dobrze walczył 
Adam Hypa. Tutaj już są naprawdę silni zawodnicy i nie jest ła-
two. Adam zdobył 4 punkty i mając 47. numer startowy zajął 39. 
miejsce!
Cieszy fakt, że oprócz ww. „zawodowców” także inni próbują 
startów w turniejach. Po raz pierwszy popróbowali swych sił na 
organizowanych w pobliżu turniejach (Dni Kalet, Dni Ziemi Woź-
nickiej) Aleksandra Kampczyk, Emilia Wandor (dla niej stanowiło 
to przetarcie przed katowickimi mistrzostwami) i Krzysztof Kauf. 
Były to turnieje plenerowe, z dużym udziałem dorosłych zawod-
ników i na wysokie lokaty nie mogli liczyć, ale wszyscy wrócili 
ze zdobyczami punktowymi! W Woźnikach niezły 4-punktowy 
wynik uzyskał Jakub Mazur, ale dla niego był to „już” drugi wyjazd 
na turniej, gdyż już raz, z końcem ub. roku, startował w Otwar-
tych Mistrzostwach Częstochowy dzieci do lat 6 i 7 (zajął wtedy 
pierwsze miejsce wśród chłopców do lat 7 a srebrnym medalistą 
był Bartosz Łodziński!).
*                *                *
W czasie wakacji, dzieci nie będące akurat na wyjazdach uczest-
niczyły w zajęciach prowadzonych w „Klubie pod sceną”, gdzie 
rozegrały między innymi cykl turniejów szachowych. W rywa-
lizacji brało udział 27 młodych szachistów, w tym 18 chłopców 
i 9 dziewcząt. W końcowej klasyfikacji najlepszymi okazali się: 1. 
Adam Hypa, 2. Jan Wandor, 3. Jakub Mazur, 4. Szymon Łodziński, 
5. Michał Adamek, 6. Patryk Mońka. Z dziewcząt najwięcej punk-
tów zgromadziły: 1. Kinga Maniak, 2. Aleksandra Kampczyk, 3. 
Aleksandra Kowalczyk. Obecni na ostatnim spotkaniu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Wszystkim uczest-
nikom rozgrywek należy się duże uznanie za wyjątkowo ambitne 
podejście do rywalizacji i bardzo solidne przykładanie się do gry!

 ▶ Jan Nowakowski
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dożynKi powiatowe 
w Kochanowicach

dożynKi w gminie

W dniach 27-28 sierpnia w Gminie Kochanowice odbyły się 
dożynki powiatowe. W wydarzeniu wzięła udział repre-

zentacja z naszej Gminy na czele z Wójtem Zbigniewem Seniów. 
W konkursie na najładniejszą koronę dożynkową zdobyliśmy 
pierwsze miejsce. Koronę wykonały oraz zaprezentowały pod-
czas korowodu Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Koszęcina. 
Gratulujemy!

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

W naszej Gminie pierwszą miejscowością, która w tym roku ob-
chodziła święto plonów było Wierzbie. W kaplicy p. w. Św. An-
ny, ks. proboszcz Artur Pytel odprawił Mszę Świętą w intencji 
rolników. Następnie korowodem mieszkańcy i goście udali się 
na poczęstunek oraz dalszą część świętowania. Starości Martyna 
Ogrodnik i Marek Anioł na ręce Wójta Gminy Koszęcin Zbignie-
wa Seniów przekazali chleb, który został podzielony pomiędzy 
wszystkich uczestników wydarzenia. Po części oficjalnej wystąpił 
zespół Duet Romantica i Przyjaciele. Następnie odbył się konkurs 
farmera, po którym Śpiewający DJ Zbigniew Guzy zaprosił do 
zabawy tanecznej.

 ▶ rusinowice

4 września w Rusinowicach rolnicy obchodzili swoje święto. Ob-
chody rozpoczęły się pochodem z koroną dożynkową sprzed remi-
zy strażackiej do kościoła, gdzie odprawiona została msza święta 
przez ks. prałata Franciszka Baliona. Starostami dożynkowymi byli 
Państwo Ulfik. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Koszęcin 
Zbigniew Seniów.

 ▶ strzeBiń
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Również w Strzebiniu 4 września odbyły się dożynki. Wydarzenie 
rozpoczęło się uroczystą mszą św. odprawioną przez ks. probosz-
cza Sebastiana Mareckiego w kościele p. w. Krzyża Świętego, po 
której ulicami przy akompaniamencie orkiestry dętej przema-
szerował korowód. Następnie starości Państwo Ewa i Piotr Plaza 
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 
oraz zespół Jinks. Całość poprowadziła Dyrektor Domu Kultury 
Renata Pyrek. 

 ▶ cieszowa

10 września dożynki odbyły się w Cieszowej. Uroczystość rozpo-
częła msza św. w intencji rolników w kościele p. w. św. Marcina, 
którą odprawił ks. proboszcz Andrzej Niesporek. Następnie w re-
mizie odbyła się dalsza część, podczas której starości dożynkowi 
Agnieszka i Adam Kozuch przekazali na ręce Wójta Gminy Koszę-
cin Zbigniewa Seniów chleb, który tradycyjnie został podzielony 
pomiędzy uczestników. Później rolnicy oraz zaproszeni goście 
zjedli wspólny obiad, po którym odbyła się zabawa taneczna.

 ▶ Koszęcin

12 września Rolnicy z Koszęcina obchodzili swoje święto. Dożynki 
rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną przez księdza Proboszcza 
Krzysztofa Grzegorczyka w kościele p. w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa Koszęcinie. Po czym, pomimo deszczu, przejechał 

barwny korowód. Podczas części oficjalnej starości dożynkowi 
Państwo Beata i Jacek Kandzia na ręce Wójta Gminy Koszęcin 

Zbigniewa Seniów przekazali chleb, który zgodnie z tradycją po 
równo został rozdzielony między uczestników. Następnie na sce-
nie wystąpiła Orkiestra Dęta ze Strzebinia, po której zaśpiewały 
dziewczyny z kółek wokalnych z Domu Kultury. Dla uczestników 
zagrał także zespół Biesiada Polska z Przytupem oraz Bernadeta 
Kowalska i Przyjaciele. 

 ▶ sadów

12 września również w Sadowie rolnicy obchodzili swoje święto. 
Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą odprawioną przez Księdza 
Proboszcza Artura Pytel w kościele p. w. Św. Józefa w Sadowie. 
Następnie rolnicy i zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

waKacje w gminie
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rozpoczęcie roKu 
szKolnego 2022/2023

nowe przedszKole gminne 
w rusinowicach

Wakacje już za nami. Dzieciaki z naszej Gminy przez dwa 
miesiące miały możliwość brania udziału w zajęciach, które 

odbywały się w  Koszęcinie, Rusinowicach, Sadowiu oraz Strze-
biniu i chętnie z tego korzystały. Zainteresowaniem cieszyły się 
również półkolonie. Dzieci mogły aktywnie spędzić czas także na 
zajęciach sportowych, oprócz tego odbyły się zajęcia plastyczne, 
szachowe, zajęcia w Obserwatorium astronomicznym i wiele in-
nych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. (Fot. Dom Kultury oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie).

1 września dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny 2022/2023. W tym 
roku Wójt Gminy Zbigniew Seniów odwiedził szkołę w Sado-

wie, gdzie pierwszoklasiści podczas uroczystości złożyli uroczyste 
ślubowanie.
Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy 
cierpliwości oraz satysfakcji z pracy, natomiast uczniom życzymy 
sukcesów i wytrwałości w nauce.

23 września w Rusinowicach miało miejsce uroczyste otwar-
cie nowego obiektu, którym jest przedszkole. Wydarzenie 

rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. biskup Jan 
Kopiec. Następnie oficjalnie otwarto nowy budynek. Symbolicz-
nego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew 
Seniów, Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł, ks. biskup 

Jan Kopiec, Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach Elżbieta Bryła. 
Po części oficjalnej odbyła się akademia, podczas której przed-
szkolaki oraz uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności. Na 
zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.
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,,suKcesy uczniów i nauczycieli 
szKoły podstawowej w Koszęcinie”

„Ludzie sukcesu ciągle się uczą.
Reszta uważa, że już wszystko wie”. (autor nieznany)

Za nami kolejny rok szkolny. Rok, obfity w różne wydarzenia. I te 
trudne, jak kolejna fala pandemii czy wyzwania związane z wojną 
na Ukrainie. Ale to także rok, w którym mogliśmy wreszcie usiąść 
w szkolnej ławce obok kolegi czy koleżanki, pojechać na wycieczkę 
lub wziąć udział w konkursie, nareszcie w świecie realnym. 
Wśród  uczniów naszej szkoły, pomimo wyżej wspomnianych 
ograniczeń, mamy  takich, którzy ku radości swojej, rodziców 
i nauczycieli rozwijają swoje pasje i talenty w różnych dziedzinach 
wiedzy, odnosząc liczne sukcesy i udowadniając wszystkim, że 
warto się uczyć i doskonalić.

 ▶  zaczniemy od osiągnięć  
matematycznych.

Dnia 1 października 2021 r. z okazji obchodów Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia  uczniowie klas III, IV, V  przypominali sobie 
tabliczkę mnożenia w trakcie różnych zabaw, a momentem kul-
minacyjnym był konkurs o tytuł ,,Mistrza Tabliczki Mnożenia”. 
Zwycięzcami zostali uczniowie, którzy w ciągu 5 minut bezbłędnie 
rozwiązali największą ilość przykładów.
Spośród klas trzecich poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce - K. Kocela, II miejsce - J. Gryboś, III miejsce - K. Raj-
czykowska
Spośród klas czwartych poszczególne miejsca  zajęli:
I miejsce - M. Bambynek, II miejsce - E. Kandzia, III miejsce 
-  M. Jeleńska
Spośród klas piątych poszczególne miejsca  zajęli: 
I miejsce - I. Fronczek, II miejsce - D. Rak, III miejsce M. Malek. 
W I półroczu tego roku szkolnego wielu naszych podopiecznych 
wzięło udział w różnych konkursach, wykazując się ponadprze-
ciętną wiedzą, umiejętnościami i pracowitością.
Wielkim osiągnięciem było przejście Aleksandra Majchrzyka i Mi-
chała Fronczka (tym bardziej, że uczęszcza on dopiero do VII 
klasy ) do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z matematyki .  
Cieszymy się również z wielkiego sukcesu Michała w Olimpia-
dzie Matematycznej Juniorów, w której uzyskał tytuł Laureata, co 
upoważnia go do zwolnienia z egzaminu z matematyki na koniec 
szkoły podstawowej.
Trudno pominąć sukcesy uczniów w III edycji ogólnopolskiego 
konkursu matematyczno-informatycznego Instal Logik, który 
adresowany jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych  zain-
teresowanych zagadkami logicznymi,  matematyką  i  tych, którzy 
interesują się programowaniem .
Miło nam poinformować, że dwóm uczestnikom tego konkursu 
udało się zakwalifikować do III etapu, a są nimi: Marcin Bednarek, 
który uzyskał najlepszy wynik w powiecie lublinieckim w kategorii 
klas VI oraz Michał Fronczek, który uzyskał najlepszy wynik w po-
wiecie lublinieckim w kategorii klas VII i tytuł Laureata I miejsca.

 ▶ teraz Kolej na suKcesy  
w dziedzinie  j. polsKiego.

Niewątpliwie wśród naszej społeczności szkolnej nie brakuje 

uczniów utalentowanych w dziedzinie recytacji. W lutym tego 
roku odbył się pierwszy, szkolny etap  konkursu ,,Wrażliwość na 
słowa”, w którym  zabłysnął swoimi zdolnościami  Adam Kwapis. 
Uczeń ten zajął pierwsze miejsce w tych zmaganiach i awansował 
tym samym do kolejnego etapu - gminnego. Tutaj także wywalczył 
sobie pierwsze miejsce, zadziwiając wszystkich wspaniałą umie-
jętnością  posługiwania się językiem polskim. Adam przeszedł do 
kolejnego etapu przesłuchań- powiatowych, które miały miejsce 
w  MDK w Lublińcu. Podobnie jak w etapie poprzednim, Adam 
i tutaj  zachwycił publiczność i jurorów niezwykłą interpretacją 
dwóch utworów literackich (wierszem i fragmentem prozy), nie 
pozostawiając sobie równych. Uczeń zakwalifikował się do ostat-
niego - regionalnego  etapu przesłuchań i godnie reprezentował 
tam siebie i naszą szkołę. 

 ▶ zwycięstwo  języKowe.

W dziedzinie języka angielskiego spośród wielu utalentowanych 
podopiecznych szczególnie wybił się  Aleksander Majchrzyk, 
uczeń klasy ósmej, który przeszedł do III etapu Konkursu Przed-
miotowego z j.angielskiego i został laureatem tego konkursu. Tym 
samym uzyskał wynik 100 %  na egzaminie z j. angielskiego, z któ-
rego był zwolniony. To naprawdę niezwykłe osiągnięcie! Tym 
bardziej, że Olek odniósł również sukces w Konkursie Przedmio-
towym z matematyki. 
Ponieważ Aleksander jest naszym tegorocznym absolwentem, 
należy wymienić tutaj wszystkie inne jego osiągnięcia, również 
z lat ubiegłych. Oto one:
- Laureat I miejsca w Międzynarodowym konkursie informa-
tycznym BÓBR, 
- wynik bardzo dobry w Międzynarodowym Konkursie Mate-
matycznym KANGUR,
- honorowy tytuł taon w Międzynarodowym Konkursie Fizycz-
nym Lwiątko.
Lata wcześniejsze:
- laureat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KAN-
GUR w latach: 2016, 2018,
- wynik bardzo dobry w międzynarodowym konkursie mate-
matycznym KANGUR w latach: 2017, 2019,
- wynik bardzo dobry w finałowym etapie Konkursu Matema-
tycznego PANGEA (2018),
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w roku 
2021.
Serdecznie gratulujemy i życzymy Olkowi dalszych sukcesów już 
w szkole średniej!

 ▶  czas na suKcesy szachowe.

Wśród naszej młodzieży nie brakuje również tych, których pasją 
jest gra w szachy i na tym polu odnoszą sukcesy. Naszą szkołę 
w Szachowych Zawodach Regionu Tarnogórsko-Lublinieckie-
go ,,Igrzyska Dzieci” wspaniale reprezentowała grupa uczniów, 
którzy  zajęli I miejsce w  kategorii młodszej, a byli to: Szymon 
Łodziński i Ignacy Fronczek z klasy piątej i Bartosz Łodziński 
z klasy pierwszej. Uzyskali oni tym samym kwalifikacje do woje-
wódzkiego finału ,,Igrzysk Dzieci”, ale kwarantanna nie pozwoliła 
im wziąć udziału w tym wydarzeniu. Warto jednak nadmienić, 
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że w sezonie poprzedzającym pandemię - nasi zawodnicy zaję-
li w województwie piąte miejsce, co jest największym sukcesem 
sportowym w ostatnich latach.
Duże gratulacje należą się także grupie starszej, w składzie: Wikto-
ria Karmańska, Marta Golaś, Michał Fronczek, Szymon Kasztelan, 
którzy w Szachowych Zawodach Regionu Tarnogórsko-Lubliniec-
kiego ,,Igrzyska Dzieci” zajęli  III miejsce. 

 ▶    osiągnięcia sportowe.

W naszej szkole nie brakuje również młodzieży utalentowanej 
w dziedzinie sportu. Poniżej zostaną wymienione najważniejsze 
osiągnięcia minionego roku szkolnego: 
1.Igrzyska Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych na szcze-
blu powiatowym
- I miejsce dziewcząt
- I miejsce chłopców
2.Igrzyska Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych na 
szczeblu powiatowym
- II miejsce dziewcząt
- III miejsce chłopców
3. Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym na szczeblu 
rejonowym
- III miejsce dziewcząt
- II miejsce chłopców
4. Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletyczny na szczeblu po-
wiatowym
- I miejsce dziewcząt
- III miejsce chłopców
5.Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycz-
nym 
- IX miejsce dziewcząt.

6. Mityng Lekkoatletyczny Dzieci i Młodzieży z okazji 750-lecia 
Miasta Lublińca:
I kategoria – rocznik 2009 i młodsi: Wiktoria Paciepnik – I miejsce 
w biegu na 60 m,   
I kategoria – rocznik 2009 i młodsi: Zofia Gembała – III miejsce 
w rzucie piłeczką palantową,
I kategoria – rocznik 2009 i młodsi: Marta Piechota – II miejsce 
w biegu na 600 m,
I kategoria – rocznik 2009 i młodsi: Aleks Sojka – I miejsce w bie-
gu na 1000 m,
Karolina Gąsior – I miejsce w pchnięciu kulą,
Alicja Gryc – III miejsce w biegu na 600 m,
Bartłomiej Gembała – III miejsce w pchnięciu kulą.

7. Pobicie rekordu szkoły:
- w skoku w dal - Zofia Gembała,
- w biegu na 300 m - Zofia Gembała,
- w biegu na 300 m - Franciszek Duda.
Wielkie gratulacje!
Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz opiekunom gratuluje-
my osiągnięć, tych większych, i tych mniejszych. Życzymy także 
dalszych wspaniałych wyników  i dziękujemy za piękny przykład 
gorliwości i konsekwencji w dążeniu do celu. Jak napisał bowiem 
kiedyś Abedi Pele: „Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wy-
trwałość, nauka, analiza, poświęcenie, a przede wszystkim miłość 
do tego, co robisz”.  Myślę, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 
naszej szkoły wykazują te cechy, ciężko pracując na swój tryumf. 
Myślę też, że każdy osiąga sukces na miarę swoich możliwości. 
Nie każdy będzie zapisany złotymi zgłoskami, nie o każdym na-
piszą w artykule, ale każdy ma to wydarzenie zapisane w swojej 
pamięci i swoim sercu .

 ▶  Nauczyciele Zespołu Szkół w Koszęcinie

działalność Koła pzerii w Koszęcinie 
w oKresie Kwiecień - wrzesień 2022.

 ▶ reKreacja w termach podhala

W dniach 5 - 6 kwietnia odbyła się wycieczka 47 osobowej grupy 
emerytów do jesiennej Bukowiny Tatrzańskiej. Wycieczkowicze 
już tradycyjnie zakwaterowali się w pensjonacie „U Wojtka”. Tam 
otrzymali smaczne wyżywienie. Po kolacji niektóre uczestniczki 
zaimprowizowały okazjonalne występy kabaretowe, które trwały 
do późnych godzin nocnych. Swoje siły emeryci regenerowali 
w wodach termalnych Aquaparków SZAFLARY i BUKOVINA. 
W drodze powrotnej nasi turyści odwiedzili posiadający status 
pomnika historii kościół św. Stanisława na Skałce w Krakowie 
wraz z Panteonem Narodowym.

Zaimprowizowana grupa kabaretowa Koła Koszęcin.
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 ▶ uroczyste spotKanie wielKanocne

Wkrótce po Wielkanocy, już 21 kwietnia, w restauracji ROMA od-
było się tradycyjne spotkanie świąteczne tzw. Jajko Wielkanocne. 
W spotkaniu uczestniczyło 80 członków Koła oraz szacowni Go-
ście: pan Wójt Zbigniew Seniów oraz pani Renata Pyrek, dyrektor 
Domu Kultury. Spotkanie odbyło się w prawdziwie wielkanocnej, 
świątecznej atmosferze. Dopełnieniem świątecznego charakteru 
spotkania był bardzo smaczny obiad i kawa z ciastem.

Przy wielkanocnym stole.

 ▶ wycieczKa do Kielc

10 maja grupa emerytów licząca 38 osób udała się na wycieczkę 
autokarową do Kielc. Pierwszym etapem wycieczki było zwie-
dzanie ruin średniowiecznego zamku królewskiego w Chęcinach, 
znajdującego się na wysokim wzgórzu. Podejście do zamku wy-
magało dużego nakładu sił, samo zwiedzanie również. Następnie 
grupa przeniosła się do Kielc, na wzgórze zamkowe, na którym 
znajduje się dawny pałac biskupów krakowskich, obecnie Muzeum 
Narodowe oraz katedra Wniebowzięcia NMP., wraz z muzeum die-
cezjalnym. Po zwiedzeniu tych obiektów uczestnicy zjdli smaczny 
obiad w tzw. Pałacyku Zielińskiego. Po obiedzie zwiedzili jeszcze 
położony w centrum miasta były kamieniołom, zwany Kadzielnią, 
na terenie którego znajduje się m.i. kielecki amfiteatr a także słynne 
„Tablice Mojżeszowe”.

Ruiny zamku królewskiego w Chęcinach.

 ▶ wycieczKa do szczyrKu i wisły

7 czerwca 45 osobowa grupa naszych emerytów wyruszyła na 
kolejną wycieczkę , tym razem w góry, a konkretnie do Beskidu 
Śląskiego. Pierwszym celem był Szczyrk, a konkretnie kolejka gon-
dolowa na Halę Skrzyczeńską, położoną na wysokości około 1000 
m. Stamtąd rozciągał się piękny widok na Beskid Śląski. Następ-
nie grupa ruszyła w kierunku Wisły przez przełęcz Salmopolską. 
Na przełęczy zatrzymała się na obiad w tamtejszej gospodzie. Po 
obiedzie kontynuowała podróż do Wisły, gdzie zwiedziła skocznię 
im. Adama Małysza. Niektórzy uczestniczyli zapowiadali wjazd 
wyciągiem na szczyt skoczni a następnie oddanie skoku. Nie udało 
się gdyż na przeszkodzie stanęły prace remontowe na zeskoku. 
Z kolei grupa udała się do restauracji Browar Wisła, gdzie sma-
kowano lokalne piwo (o nazwie „marcowe”). Ostatnim punktem 
wycieczki był wjazd na Równicę w Ustroniu.  Już w trakcie zjazdu 
z Równicy zaczął padać deszcz, który towarzyszył wycieczkowi-
czom aż do Koszęcina.

Pod skocznią A. Małysza w Wiśle.

 ▶ ognisKo z oKazji powitania lata

22 czerwca na terenie GOSIR-u w Koszęcinie miało miejsce długo 
oczekiwane „Powitanie lata”. Nasi emeryci, w liczbie ponad 100 
osób, zgromadzili się o godzinie 15:00 przy rozpalonym ognisku. 
Piekli i jedli pyszne kiełbasy dostępne w nieograniczonej niemal 
ilości, pili różne napoje, donośnymi głosami śpiewali piosenki bie-
siadne. W trakcie spotkania ich uczestników odwiedził utrudzony 

Płonie letnie ognisko na terenie GOSiR-u.
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wyjątkowo licznymi w tym dniu spotkaniami Wójt naszej gminy, 
pan Zbigniew Seniów. Nasi emeryci żwawo tańczyli przy dźwię-
kach muzyki serwowanej przez kolegę Jana Burka i prowadzili 
ożywioną konwersację niemal do samego zmroku, gdyż nawet 
komary występowały w wyjątkowo małej liczbie..

 ▶ zeBranie sprawozdawczo-
inFormacyjne 07.07.2022

Spotkanie miało miejsce w pełni lata, a mianowicie 7 lipca 2022 
roku, w Sali pod sceną Domu Kultury w Koszęcinie, gdzie zgro-
madziło się liczne grono naszych emerytów. Przewodnicząca 
Zarządu, p. Urszula Huć, przedstawiła program działania Koła 
zaś Księgowa, p. Maria Kandzia sprawozdanie finansowe z jego 
działalności. Zebrani przy kawie i ciastku w dobrych humorach 
prowadzili ożywione konwersacje programowe.

W trakcie zebrania sprawozdawczego przyjęto nowych człon-
ków Kola.

 ▶ wczasy nad BałtyKiem

Od 12 do 26 sierpnia 68-osobowa grupa emerytów naszego Koła 
wypoczywała kolejny raz w Ośrodku Bałtyk w Dźwirzynie. Po 
drodze udało się zwiedzić jedyny na Ziemi Lubuskiej, pocysterski 
klasztor i kościół w Paradyżu. Lokalizacja ośrodka wczasowego 
na wale wydmowym graniczącym z plażą i morzem zapewniała 
specyficzny leśno-morski mikroklimat. Dobrze odżywieni w sto-
łówce emeryci bawili się na dwóch ogniskach w rytm muzyki 
tanecznej. Urozmaiceniem pobytu była wycieczka „pociągiem 
ulicznym” do Kołobrzegu, w trakcie której poznali historie i te-
raźniejszość miasta, odbyli rejs statkiem po Bałtyku, spacerowali 
promenadą nadmorską. Pogoda generalnie dopisała. Nie zmę-
czyła naszych wczasowiczów umiarkowana temperatura, toteż 
w sumie grupa powróciła wypoczęta i zadowolona do Koszęcina.

Klasztor i kościół pocysterski w Paradyżu.

 ▶ ognisKo na pożegnanie 
gorącego lata 2022

21 września na terenie GOSIR-u w Koszęcinie miało miejsce dłu-
go oczekiwane „Pożegnanie lata 2022”. Ze względu na niepewne 
warunki pogodowe nasi emeryci, w liczbie ponad 80 osób, zgro-
madzili się o godzinie 15:00 w Hali GOSiR-u. Tam grillowali i jedli 
pyszne kiełbasy i sałatki dostępne w nieograniczonej ilości, które 
popijali różnymi napojami. W trakcie spotkania ich uczestników 
odwiedził Wójt naszej gminy, pan Zbigniew Seniów. Emeryci żwa-
wo bawili się w dużej hali przy dźwiękach muzyki serwowanej 
przez kolegę Jana Burka i prowadzili ożywioną konwersację nie-
mal do samego zmroku, gdyż nie przeszkadzały im przechodzące 
opady jak i niewysoka temperatura.

„Chłodne” pożegnanie gorącego lata 2022 w Hali GOSIR-u.

 ▶ Opracowała: Urszula Huć
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CZYSTE POWIETRZE 
 w Gminie Koszęcin 

 

CZYSTE POWIETRZE 
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 

Urząd Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 9 42-286 Koszęcin 
Telefon: 34 32 108 33 

Wtorki 12.00 – 17.00 | Piątki  8.00 – 13.00 
 

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku  
o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizacje domu 

. 
Punkt prowadzi działania dla mieszkańców Gminy Koszęcin w zakresie: udzielania informacji  

o Programie „Czyste powietrze”, wsparcia w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych  
w Programie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym poprawne wypełnienie wniosku o płatność oraz kompletowanie 

wymaganych załączników 
 

. 

www.czystepowietrze.gov.pl       www.koszecin.pl  
 


