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Drodzy Mieszkańcy Gminy Koszęcin!
W okresie Świąteczno-Noworocznym życzymy Wam dużo zdrowia,
wielu powodów do uśmiechu
oraz pomyślności w realizacji planów prywatnych i zawodowych.
Niech Nowy Rok 2017 przyniesie Wam wszystko co najlepsze!
życzą
Wójt Gminy KoszęcinZbigniew Seniów
oraz Przewodniczący Rady Gminy Koszęcin
Michał Anioł wraz z Radnymi Gminy
Informacje

Posterunek w Koszęcinie otrzymał własny
radiowóz.

Symboliczną wstęgę przed wejściem do
posterunku w Koszęcinie przecięto 12 grudnia.

Posterunek Policji w
Koszęcinie już działa

Po wielu miesiącach starań Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniowa, 12 grudnia w Koszęcinie uruchomiony został Posterunek Policji.
Siedziba policyjnej komórki została ulokowana
w pomieszczeniach zajmowanych niegdyś przez Bank
Spółdzielczy a później Stowarzyszenie LGD “Leśną
Krainę Górnego Śląska” przy ul. Spółdzielczej 1. Posterunek będzie bazą dla sześciu funkcjonariuszy, w
tym kierownika posterunku, trzech dzielnicowych
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i dwóch sierżantów patrolujących. Godziny pracy
policjantów będą elastyczne, tak by móc zapewnić
mieszkańcom gminy stałe poczucie bezpieczeństwa.
Z posterunkiem można się skontaktować za pośrednictwem nr tel.: 343332533, 343332530, 34t3332534.
Przywrócony posterunek w Koszęcinie jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania mieszkańców
i jest zarazem pierwszą jednostką w województwie śląskim z 10 planowanych, która wznowiła
swoją działalność. W jego otwarciu udział wzieli: Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron, Pierwszy
Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Śląski Jarosław
Wieczorek, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim
zastępcą insp. Piotrem Kucią, Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu mł. insp. Rafał Kuter, lublinieccy policjanci, przedstawiciele samorządu,
duchowieństwa, zaproszeni goście i mieszkańcy.
Koszęciński posterunek został zlikwidowany
w 2012 roku. Podczas konsultacji społecznych,
które odbywały się na początku roku w związku z tworzeniem Krajowej Mapy Zagrożeń,
samorządowcy i mieszkańcy zgłaszali policjantom,
że brak jednostki policji w Koszęcinie wpływa na
obniżenie poczucia bezpieczeństwa. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, lublinieccy policjanci i samorządowcy z Koszęcina rozpoczęli prace mające na celu zapewnienie stałej
o b e c n o ś c i . . . s t r ó ż ó w
prawa......w
ich
najbliższym
otoczeniu.
O godzinie 11.30 rozpoczęły się uroczystości związane z przywróceniem Posterunku Policji
w Koszęcinie. Po złożeniu meldunku Pierwszemu
Zastępcy Komendanta Głównego Policji i po przywi-

taniu gości przez Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu, nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Kapelan Policji poświęcił także
nowy radiowóz, który od dnia otwarcia posterunku jest
w dyspozycji koszęcińskich mundurowych. W dalszej części uroczystości,
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
odczytał list Pana Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji Mariusza Błaszczaka skierowany
do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w którym Minister wyraził przekonanie, iż
przywrócony posterunek pozytywnie wpłynie na
stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Po krótkich wystąpieniach Wójta Gminy Koszęcin, Posła na Sejm RP, Wojewody Śląskiego
i Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Andrzej Szymczyk przekazał kierownikowi posterunku asp. szt.
Sebastianowi Michoniowi kluczyki do nowego radiowozu. Następnie uczestnicy uroczystości
zwiedzili nową siedzibę koszęcińskich policjantów.
Na potrzeby przywróconego posterunku, koszęciński samorząd przeznaczył pomieszczenia
jednego z gminnych budynków. Koszty remontu
i przystosowania pomieszczeń na potrzeby jednostki wyniosły łącznie ponad 260 tysięcy złotych.
Remont obiektu oraz część wyposażenia technicznego sfinansowane zostały ze środków
Urzędu Gminy w Koszęcinie. Pozostałe wyposażenie zostało zakupione przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Pomieszczenia
posterunku liczą 112 m² powierzchni. W ich
skład wchodzą cztery pomieszczenia służbowe
oraz serwerownia.....
Etaty.....na...potrzeby
odtworzenia
Posterunku Policji w Koszęcinie zostały wyodrębnione ze
struktur Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.
(IO/KPP Lubliniec/KI)
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Wójt Gminy Koszęcin powołał
Radę Sportu
Z końcem listopada ostatecznie ustalony został skład Rady Sportu będącej organem doradczym Wójta Gminy Koszęcin. Do rady weszli: Jarosław Wachowski, Maciej Nowakowski, Marek
Grund, Przemysław Ulfik, Szymon Krawczyk,
Zygmunt Gmyrek, Aleksandra Makles i Paweł
Janiczek. Rada została powołana na okres 2 lat.
Do zadań Rady Sportu należy w szczególności
opiniowanie:
- strategii rozwoju Gminy w zakresie sportu,
- projektu budżetu w części dotyczącej kultury
fizycznej,
- programów rozwoju bazy sportowej na
terenie Gminy Koszęcin, w tym w szczególności
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów
wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
- projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury
fizycznej,
- projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2
ustawy o sporcie,
- współorganizowanie imprez sportowych
i rekreacyjnych na terenie Gminy Koszęcin,
- koordynacja imprez sportowo - rekreacyjnych na
terenie Gminy Koszęcin,
- inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu
programu imprez, których współorganizatorem lub
organizatorem jest Gmina Koszęcin,
- ustalanie zasad współpracy z klubami sportowymi,
stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,
- dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo rekreacyjnych organizowanych w Gminy Koszęcin,
- propagowanie przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych.
(KI)
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Inwestycje
Dobiega końca rok 2016 a na centralnych ulicach Koszęcina i pozostałych miejscowości gminy
rozbłysły świąteczne ozdoby. Choć już w tym roku wszystko zostało pięknie oświetlone, wójt
zapowiada, że w kolejnych latach ozdób będzie więcej.
Kończą się zadania inwestycyjne zaplanowane na mijający rok budżetowy i powstają projekty, które będą przeznaczone do realizacji w kolejnych latach. Sprawdźmy co wydarzyło się
w minionym miesiącu.
inwestycji to 750 tyś. zł. przy czym 70% wartości zoZADANIA INWESTYCYJNE
stanie pokryte ze środków Województwa Śląskiego
w ramach zawartego wcześniej porozumienia.

Zakończyły się prace nad I etapem
montażu oświetlania w Gminie

Nowoczesne lampy ze źródłem światła w energooszczędnej technologii LED zabłysły już przy ul.
Dubielowskiej w Strzebiniu, Brzozowej i Szpakowej
w Rusinowicach, Słowiczej i Cesarskiej Górze w Sadowie oraz części ul. Dąbrówki w Koszęcinie. Koszt
realizacji I etapu zadania wyniósł prawie 138 tyś. zł.

Remont dachu na budynku OSP
w Rusinowicach zakończony
W poniedziałek 28 listopada odbył się ostatni pozytywny odbiór remontu dachu na budynku
OSP w Rusinowicach. W ostatecznych oględzinach wziął udział Wójt Gminy Zbigniew Seniów.
Remont objął przebudowę dachu polegającą na wymianie konstrukcji dachowej wraz
z pokryciem i orynnowieniem oraz ociepleniem dachu wełną mineralną i podwieszeniem sufitu a także przebudową kominów.
Inwestycja
kosztowała
86
tyś.
zł.

Ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Lublinieckiej
już gotowa do użytku.

Zyskali dostęp do bieżącej wody
Mieszkańcu ulicy bocznej od ul. Lublinieckiej w Rusinowicach mają już dostęp do bieżącej
wody. Budowa wodociągu prowadzącego wodę
do tamtejszych domostw kosztowała 56 tyś. zł.
Za realizację zadania odpowiedzialna była firma EKO-SAN. Inwestycja została dofinansowana
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozbudowa szkoły na finiszu
W styczniu 2017 roku do użytku zostanie oddana
dobudowana część Zespołu Szkół w Koszęcinie.
Aktualnie w budynku trwają prace wykończeniowe.
Przypominamy, że projekt rozbudowy i nadbudowy
budynku
przewiduje
powstanie
dwóch dodatkowych sal lekcyjnych, służących jako pomieszczenia do nauki i zabawy
Budynek OSP w Rusinowicach zyskał
oraz nowych pomieszczeń szatni i sanitariatów.
nowy dach.
Dla niepełnosprawnych uczniów wybudowane zoŚcieżka pieszo rowerowa już gotowa
stały sanitariaty oraz winda umożliwiająca im poruszanie się po prawie wszystkich kondygnacjach
Dobiegły końca prace nad realizacją II etapu
szkoły. Powstała też nowa świetlica, a istniejąca
budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Lustołówka została powiększona o dotychczasową.
blinieckiej w Koszęcinie. W ramach zadania
Inwestycja będzie kosztowała 1 664 071,65 zł brutto.
powstało ponad pół kilometra chodnika. Koszt
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Projekty
W Koszęcinie powstanie
Zielona Pracownia
28 szkół z województwa śląskiego zostało finalistami drugiej edycji konkursu pn. “Zielona Pracownia 2016”, którego przedmiotem
było utworzenie ekopracowni na potrzeby
nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologiTak będzie wyglądać Zielona Pracownia
cznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych
w Koszęcinie.
czy geologicznych. Wśród zakwalifikowanych
szkół znalazł się Zespół Szkół w Koszęcinie.
Urząd Gminy, który przy ogromnym zaangażowaniu nauczycieli z Zespołu Szkół w Koszęcinie
wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.
“Zielona pracownia w SP w Koszęcinie” otrzymał na ten cel dotacje w wysokości 22 547,20 zł.
Przypominamy, że we wcześniejszym etapie konkursu Szkoła w Koszęcinie otrzymała nagrodę pieniężną
w wysokości 5600zł za kreatywność i pomysłowość Zasłużone wyróżnienie do Katowic pojechali odebrać
w sposobie zagospodarowania ekopracowni. nauczyciele odpowiedzialni za projekt wraz z uczniami
i Wójtem Gminy.

Koordynatorami przedsięwzięcia w Szkole
są nauczyciele: Leszek Parys i Anna Ulfik.
Przystępując do Konkursu stworzyli wizualizację wymarzonej pracowni pod nazwą
UROCZYSKO i zaproponowali działania proekologiczne, które mogą być w niej realizowane.

nizacji podlegałby przyszkolny kompleks sportowy. Powstanie pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej do koszykówki i siatkówki, boisko trawiaste do piłki
nożnej o wymiarach orlika a także trójtorowa
bieżnia, stanowisko do skoku w dal i rzutu kulą.

Kolejne chodniki w istotnych
Urząd Gminy zlecił wykonanie projektu na adap- punktach gminy
Centrum Kultury we Wierzbiu

tację budynku wielofunkcyjnego
(budynek
Starej Szkoły) w Wierzbiu celem przekształcenia go w lokalne Centrum Kultury. Na podstawie
wykonanego projektu gmina będzie występować
o dofinansowanie na realizację zadania. Projekt obejmie m.in. remont dachu i pomieszczeń
sprzyjającym spotkaniom lokalnej społeczności,
budowę trwałej sceny plenerowej i wiele innych.

Gmina dla sportu
Poprawa istniejącej bazy sportowej Gminy Koszęcin
to jeden z nowych priorytetów. W tym roku zostało zlecone wykonanie projektów na modernizację obiektów sportowych w Koszęcinie i Strzebiniu.
W koszęcińskiej “Leśnej Dolinie” ma powstać m.in. kort tenisowy z mączki ceglanej oraz
wielofunkcyjne boisko do siatkówki i koszykówki wykonane z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Obiekt otoczą nowe piłkochwyty.
W Strzebiniu, zgodnie z projektem, moder-

Na
podstawie
porozumienia między
Gminą Koszęcin
a Zarządem Dróg Wojewódzkich powstaje projekt budowy chodnika wzdłóż DW 906 przy ul. Katowickiej Bukowcu i ul. Ligonia w Koszęcinie. Projekt powinien zostać zakończony do połowy listopada 2017r .
Po wykonaniu projektu Gmina Koszęcin wystąpi o kolejne porozumienie do Województwa Śląskiego by móc zrealizować inwestycję.

Park& Ride w toku
Prace nad wykonanie programu funkcjonalno- projektowego na wykonanie rogi rowerowej
z miejscowości Sadów do miejscowości Rusinowice oraz utworzenie centrum przesiadkowego
na budynku dworcu PKP w Rusinowicach powoli
dobiegają końca. Inwestycja jest realizowana w ranach zadania “Budowa Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych
na terenie gmin powiatu lublinieckiego”. (KI)
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Wydarzenia

20 lat chóru “Hejnał”
Pod koniec listopada Chór Hejnał ze Strzebinia
obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Uroczyste
obchody tej okrągłej rocznicy zostały połączone
z siedemnastym już Przeglądem Muzyki Chóralnej
w kościele parafialnym w Strzebiniu. Podczas przeglądu mogliśmy wysłuchać koncertu jubilatów, chóru „Sonata” z Kalet i NON NOMINE ze Strzebinia.
Chórem Hejnał przez 12 lat dyrygowała Iwona Skop, przez następne 5 lat Mateusz Maiser,
przez 2,5 roku Karolina Banach. Od kwietnia tego
roku dyrygentem jest Izabela Lysik-Różańska.
By wspólnie świętować tą ważną chwilę na kartach
historii
chóru
Hejnał
do
Strzebinia
zjechały
się
się
delegacje
z chórów zasilających szeregi podokręgu tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
w Katowicach. Wszystkie z kwiatami i prezentami
dla jubilatów. Wśród zebranych gości nie zabrakło
Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów, który ze
wzruszeniem wysłuchał koncertu a także przekazał podziękowania i kwiaty na ręce pani dyrygent.
Pamiątkowe statuetki na ręce Iwony Skop, Izabeli Wróbel-Malickiej oraz Izabeli Lysik-Różańskiej złożyła
dyrektor Domu Kultury w Strzebiniu Renata Pyrek.
Przy okazji jubileuszu wieloletnim członkom chóru zostały przyznane odznaki honorowe nadawane przez ŚZChiO w Katowicach.
Odznaki wręczył prezes okręgu tarnogórskiego Grzegorz Pitas wraz z wójtem Zbigniewem Seniowem.
Odznaki brązowe otrzymali: Helisz Otylia, Gruszka Krystyna, Horzela Urszula, Brol Urszula, Brol
Benedykt, Sirek Maria, Kopeć Alicja.

Wójt Zbigniew Seniów wręczył kwiaty
dyrygent Izabeli Lysik-Różańskiej.

Z ŻYCIA K.E.R. i I.
To co pisałem w sprawozdaniu z pierwszego półrocza, że drugie półrocze będzie niespodzianką , po części się potwierdziło, bo w sierpniu
w dniach od 14-28 byliśmy na wczasach w grupie siedemdziesięciu dwóch osób ( byli też mieszkańcy Gminy Koszęcin) w miejscowości Dźwirzyno nad Bałtykiem. Natomiast dziewiątego września wyjechaliśmy
na opalanie się do miejscowości Bibione nad Adriatykiem -północne Włochy. W październiku
w
dniach
3-4
wymoczyliśmy
nasze
grzeszne ciała w termach w Bukowinie Tatrzańskiej. Dwunastego października
odbył
się „Dzień Seniora”, na którym to wręczono kosz słodyczy dedykowany panu Janeczkowi najstarszemu członkowi naszego Koła (92 lata)
przez Wójta Gminy Zbigniewa Seniów. Na koniec
„męczarni” Koła Emerytów były zorganizowane
„Andrzejki” w „Klubie pod sceną” w dniu 26 listopada za przyzwoleniem dyr. DK mgr Renaty Pyrek. To
nie był wieczorek taneczny, to był Bal. Bawiliśmy się
wspaniale jak na młodzież w odpowiednim wieku!
Prezes Koła
Edward Blatoń

Odznaki srebrne: Pyka Dorota, Adamczyk Stefania.
Odznaki złote: Mazur Genowefa, Potempa Łucja,
Kopeć Ewa, Brol Aniela, Szymanek Barbara,
Maniura Jadwiga, Hoffmann Renata, Hoffmann
Bolesław, Maniura Eugeniusz, Rygoł-Dudniczek
Renata, Plaza Krzysztof, Dyla Marek.
Odznaki złote z laurem: Kochanek Maria, Kochanek Józef, Plaza Ewa.
Gratulujemy!
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Tegoroczne “Andrzejki” to był prawdziwy bal.

Zuchy mają swoją bazę w Koszęcinie
Marzenie o powstaniu harcówki w Koszęcinie
ziściło się. Jeszcze w listopadzie Wójt Gminy Zbigniew Seniów oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Koszęcinie Kazimierz Wierzbicki oddali młodym harcerzom do użytku jedno z pomieszczeń znajdujących się na basenie.
Druhowie Gromady Zuchowej “Włóczykije” wraz
z drużynową gromady Karoliną Mazur z tej okazji przygotowali niewielką uroczystość, podczas
której m.in. obietnicę zuchową złożył Adam Struga. Do przysięgi harcerskiej dopuszczeni zostali:
druhna Hanna Łukiewska, druhna Sylwia Sowa,
druhna Ada Bogacka i druh Adonis Wacławek.
W podzięce za szybkie zorganizowanie pomieszczenia dla koszęcińskich zuchów wójt Zbigniew Seniów otrzymał od Komendantki Hufca
ZHP Lubliniec Iwony Legenckiej chustę harcerską z zachętą do wpisania się w harcerskie szeregi.
Aktualnie gromada zuchowa “Włóczykije” liczy
ok. 25 członków, ale druhna Karolina Mazur podkreśliła, że w przyszłych planach jest przeprowadzenie naboru uzupełniającego gromadę. (KI)

Odznaki
wręczył
prezes
okręgu
tarnogórskiego
Grzegorz
Pitas
oraz
Zbigniew Seniów - Wójt Gminy Koszęcin.
Odznakę
brązową
I
stopnia
otrzymała
pani
Małgorzata
Lerche.
Odznakę złotą z laurem IV stopnia otrzymali: pani Maria Gabor, pani Lucyna Nawara,
pani Ryta Rudek, pan Maksymilian Rudek oraz
ks. prałat Tadeusz Fryc. Ponadto państwo Krystyna i Maksymilian Bąk zostali wyróżnieni certyfikatami Herolda Śpiewactwa Śląskiego.
Wójt Gminy Koszęcin na zakończenie oficjalnej części uroczystości złożył chórzystom
i dyrygent Stefanii Bieli wyrazy uznania oraz
podziękowanie za wspaniałą współpracę. (KI)

Chórzyści lutni zostali wyróżnieni przez
ŚZChiO w Katowicach.

Zyskali uznanie rolników
Druhna Karolina Mazur zainicjowała powstanie harcówki w Koszęcinie.

Msza Św. w intencji chóru
“Lutnia” z Koszęcina
W środę 23 listopada w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie odbyła się Msza
Św. ku czci Św. Cecylii w intencji chóru “Lutnia”. Jak
co roku Mszę Świętą uświetniły głosy chórzystów
koszęcińskiej “Lutni” zasilonej przez chórzystów
“Canzony” z Kochanowic, która także działa
pod dyrekcją dyrygent Stefanii Bieli. Uroczystą
oprawę święta patronki śpiewaków ukoronowały
solowe arie w wykonaniu Wojciecha Poprawy.
Po zakończeniu Mszy wieloletni chórzyści chóru “Lutnia” zostali wyróżnieni odznakami honorowymi przyznawanymi przez Śląski Związek Chórów i Orkiestr w Katowicach.

19 grudnia w Domu Kultury w Koszęcinie odbyło
się spotkanie przedstawicieli Śląskiej Izby Rolniczej
z powiatu lublinieckiego z lokalnymi rolnikami, działaczami na rzecz rolnictwa i władzami
samorządowymi
Gminy
Koszęcin.
Spotkanie to były nie tylko okazją do omówienia
ważnych dla naszych rolników spraw i przełamania
sie opłatkiem ale także do wyróżnienia osób,
które w sposób wyjątkowy odznaczyły się swoim
zaangażowaniem dla sprawy lokalnych rolników.
Wśród osób docenionych przez miejscowych
rolników znalazł się Przewodniczący Rady Gminy
Michał Anioł oraz doradca rolny z naszego terenu
Barbara
Ulfik.
Gratulujemy
zasłużonego
wyróżnienia!
(Red.)
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Edukacja

W „BAJKOWEJ KRAINIE”
TYLE SIĘ DZIEJE…
Jesień nie oznacza nudy i melancholii, zwłaszcza, kiedy czas spędza się w „Bajkowej Krainie”. Strzebiński Punkt Przedszkolny w połowie listopada odwiedził Pan Weterynarz – Zbigniew Klimaszewski. Wspaniałym momentem
było doświadczyć takiej ciszy w przedszkolu,
jaka panowała podczas Wizyty Pana Zbigniewa.
Nasz Gość ma wielki zapas doświadczeń i ogromną wiedzę, i chociaż nie odwiedziliśmy Gabinetu Weterynaryjnego (bo nie jest to wskazane szczególnie dla dzieci), to dowiedzieliśmy się wielu bardzo ważnych rzeczy, jak dbać
o zwierzątka, żeby były zdrowe i czuły się dobrze.
Pan Weterynarz otrzymał od nas książeczkę ze zwierzątkami i jak się okazało
większość z nich leczył - nawet jaszczurkę,
węża, orła, dziki, jelenie i wiele, wiele innych.
25 listopada przypada święto Pluszowego Misia, które jest chyba najbardziej znanym i równocześnie
najbardziej
lubianym
Świętem
w Przedszkolu. W „Bajkowej Krainie” odbyła się
w tym dniu wielka parada naszych “Przedszkolnych
Misiaków” czyli Przedszkolaków przebranych za
misie. Tradycyjnie, jak co roku, Przedszkolaczki
otrzymały pyszny, jedyny i niepowtarzalny – MISIOWY TORT, a także przyniosły do przedszkola swoje najukochańsze pluszowe niedźwiadki.
W ciągu całego „Misiowego tygodnia” nie
zabrakło misiowych prac plastycznych, smakołyków, w tym oczywiście degustowania ulubionego miodku. Były zabawy o misiach
i z misiami, gimnastyka z ukochanym pluszakiem, a także opowiadania, wiersze i piosenki...
Jeszcze przed uroczystością Świętej Barbary nasze
przedszkole odwiedził Pan Górnik, ponieważ
ważne jest krzewienie w dzieciach ich przynależności do regionu śląskiego oraz zapoznawanie już
od najmłodszych lat z tradycjami i historią Śląska.
Już po raz TRZECI w mury “Bajkowej Krainy”
zawitał Pan Bartek Grund - znany, lubiany i doceniany nasz strzebiński Górnik.
Dzieci powitały Pana Bartka króciutką akademią. Były wiersze, piosenki, podziękowania i oczywiście tradycyjna, pamiątkowa książeczka z kolorowankami naszych przedszkolaków.
Pan Bartek odwdzięczył się, jak zawsze zresztą, mnóstwem ciekawe rzeczy i sprzętów,
które symbolizują pracę Górników i jeszcze
większym zapasem interesujących wiadomo-

8

ECHO GMINY KOSZĘCIN

ści. Nasz Gość potrafił odpowiedzieć na każde
pytanie i rozwiązać każdą górniczą “zagadkę”.
“Bajkowa Kraina” uwielbia ludzi z pasją i zaangażowaniem, a Pan Bartek jest właśnie takim
Górnikiem, który żyje i cieszy się z tego, co robi.
Oczywiście nie byłoby grudnia bez odwiedzin
Świętego Mikołaja, który w tym roku przyszedł
w podwójnej odsłonie. Najpierw w towarzystwie
Pana Wójta z wielką torbą słodkości, a następnie
z przepięknymi prezentami. W „Bajkowej Krainie” wszyscy byli grzeczni, nawet panie, dlatego
podarunków nie było końca. Każdemu spotkaniu
towarzyszyły piosenki śpiewane przez dzieci, miłe
słowa, rozmowy, gesty oraz pamiątkowe zdjęcia.
Oczywiście każdy Mikołaj otrzymał prezent od dzieci – jeden do obejrzenia w gabinecie Pana Wójta.
8 grudnia przedszkolaki z „Bajkowej Krainy”
odwiedziły MDK w Lublińcu, aby pooddychać
kulturą podczas przedstawienia „Wilk i Koźlęta”
Teatru Form Art. Nie był to spektakl o pożeraniu koźlątek, lecz o możliwości zaprzyjaźnienia
się z pozornym rywalem oraz o konsekwencji
niesłuchania rodziców, co jest bardzo ważnym tematem i dlatego warto go poruszać. Dodatkowo
Przedszkolaczki przypomniały sobie wiedzę, którą
nabyły podczas wiosennej wycieczki do Planetarium w Chorzowie. Jednak każda wycieczka powinna mieć coś dla ducha i coś dla ciała, dlatego
po spektaklu wybraliśmy się na szaloną zabawę do
„Boogie Woogie”, gdzie w bezpieczny sposób dzieciaczki mogą spożytkować nadmiar swojej energii.
„Bajkowa Kraina” musi się pochwalić bardzo
małym wskaźnikiem zachorowalności, czego efektem jest zapewne stosowanie medycznych i zarazem bakteriobójczych środków czystości, których
używamy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pociech. W listopadzie bowiem 30%
przedszkolaków nie opuściło ani jednego dnia,
26% było nieobecnych zaledwie jeden dzień, a 17%
wszystkich dzieci opuściło 2-3 dni w przedszkolu.
Oprócz bardzo wysokiej frekwencji „Bajkowa
Kraina” może się poszczycić uczestnictwem
w kilku projektach – ogólnopolskich programach.
Najważniejszym jest Program „Zdrowo jemy –
zdrowo rośniemy”, który ma na celu poprawić dietę naszych dzieci, wzbogacić ją o warzywa, owoce,
potrzebne białka i bardzo ważną wodę, a wyeliminować niepotrzebne cukry. Wspólnie z dietetykiem tego projektu pracujemy nad tym, aby jeszcze
więcej witamin „przemycać” naszym maluszkom.
Ponieważ
dzieciaczki
uwielbiają
tworzyć
w glinie, masie solnej, plastelinie, dlatego ,,Bajkowa Kraina” uczestniczy również w pro-

gramie „Akademia Wyobraźni Play-Doh”.
A że zdrowe ząbki to podstawa i Przedszkolaczki myją je w „Bajkowej Krainie” po śniadaniu i obiedzie, dlatego nie mogło zabraknąć
uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie
Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”.
Na
dokładkę
podjęliśmy
wyzwanie
i uczestniczymy w programie „Kubusiowi przyjaciele natury”, który dotyczy ochrony środowiska i recyclingu, ponieważ wszyscy jesteśmy częścią natury, dlatego musimy o nią dbać.
Na zakończenie życzymy Wszystkim
Mieszkańcom Gminy Koszęcin realizacji
wszystkich marzeń i życiowych celów
w nadchodzącym Nowym Roku.
Beata Ziółkowska
„Bajkowa Kraina” Strzebiń

“Misiowy tydzień”.

Dżesika i Brajan z wizytą w koszęcinskim Przedszkolu Pod Dębem
1 grudnia 2016r. w przeddzień Barbórki nasi wychowankowie spotkali się z Górnikiem Brajanem ,
jego żoną Dżesiką i sąsiadką Hajdlom Kwatyrcynom.
Wsłuchiwali się w ich rozmowy prowadzone
w gwarze śląskiej o kopalni oczywiście, o śląskich
zwyczajach
i
„paradnych”
strojach.
Zatańczyli
z
Dżesiką
Trojaka, a z Brajanem śpiewali śląskie piosenki.
Patrzyli też jak zgrabnie jego palce poruszają się po klawiszach akordeonu czyli „cyji”.
Dzieci z grupy „A” dołożyły swój akcent
i zaśpiewały „Zeflika” oczywiście w gwarze.
A wszystko to mogło się zdarzyć, bo
w role wcielili się Rodzice naszych wychowanków z Zespołu „Śląsk” w galowych strojach.
Jolanta Poks-Stawińska

Wójt odwiedził przedszkole razem
ze Świętym Mikołajem.

Wspólnota wigilijna
20 grudnia 2016roku uczniowie Zespołu Szkół
w Strzebiniu zaprosili samotnych mieszkańców
swojej miejscowości na spotkanie Wigilijne. Przy
wejściu gości witał świąteczny kiermasz ,przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Wśród
licznie przybyłych na spotkanie, zaproszenie
przyjęli również ks. proboszcz S. Marecki, ks.
senior R. Ber oraz przedstawiciel gminy p. sekretarz P. Matuszek. Chór i dzieci z kółka teatralnego, swoimi występami wprowadzili gość w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Po występie nadszedł czas na podzielenie się opłatkiem i złożenie sobie życzeń. (Mirosława Cuber)

Mieszkańcy Strzebinia nie spędzają Świąt
samotnie.
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Własnoręcznie zrobione
Nauka przez zabawę to najlepsza nauka. Można dotknąć ,zobaczyć, pomanipulować ,samemu
doświadczyć. Tak tez było 7. XII 2016 roku
w Szkole Podstawowej w Strzebiniu. Odbyły się
tam warsztaty mydlarskie dla uczniów klas I –III.
Pani prowadząca kreatywne zajęcia, otworzyła drzwi do aromatycznej krainy, gdzie wśród zapachów
i kolorów, uczniowie własnoręcznie tworzyli zaprojektowane przez siebie mydełka, które
potem pięknie zapakowali i zabrali do domu.
Będą one miłym prezentem dla najbliższych
podczas
nadchodzących
świąt.
(MC)

Wyprodukowali własne mydełka.

“Sznupek” z wizytą w Strzebiniu
Policjanci z Komendy Powiatowej w Lublińcu
wraz ze “Sznupkiem” odwiedzili uczniów klas
młodszych w Szkole Podstawowej w Strzebiniu.
Rozmawiali z uczniami na temat zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi i bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych.
Uczniowie mieli okazję poznać policyjną maskotkę i dowiedzieć się jak to się stało, że stała się
ona maskotką Komendy Powiatowej w Lublińcu.
Mirosława Cuber

Sznupek odwiedził szkołę w Strzebiniu.

Mistrzowskie skrzypce
Uczennica kl.III B Szkoły Podstawowej w Strzebiniu Milena Kluge reprezentująca Państwową
Szkołę Muzyczną I stopnia z Lublińca ,w grze na
skrzypcach 12.11.2016r.zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Instrumentalnym pt.”I pierwszak może być mistrzem” otrzymując tytuł arcymistrza. Całe grono pedagogiczne wraz z uczniami
gratulują Milence i życząc dalszych sukcesów. (MC)

Szlachetna paczka w Zespole Szkół
w Koszęcinie wielkim sukcesem.
Dzięki zaangażowaniu prawie całej społeczności Zespołu Szkół, zarówno uczniów, rodziców,
nauczycieli i innych pracowników (a także postronnych osób, które się włączyły) udało się
osiągnąć wieli sukces. Kochani, dla naszej rodziny
przygotowaliśmy 18 paczek po brzegi wypełnionych produktami, które tak bardzo były potrzebne
do normalnego funkcjonowania. Ta ostatnia paczka,
18-nasta, poprosiliśmy naszą wolontariuszkę Olę,
opiekuna rodziny, aby została otworzona dopie-
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Uczennica Milena Kluge zajęła pierwsze
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Instrumentalnym.

Uczniowie i rodzice z Koszęcina wspomogli
na Święta aż trzy rodziny.

ro w Wigilię po uroczystej kolacji, gdyż to w niej
kryły się wymarzone prezenty naszej mamy i Michała. Dzięki zebranym pieniądzom zakupiliśmy
komplet pościeli, odzież dla chłopca, komputer
(przy wsparciu księdza wikarego), sandwiczer oraz
mikser. Jednak zebrana kwota nadal nas zaskakiwała i ciągle rosła, a potrzeby naszej rodziny były
już zaspokojone, a mama nie miała już żadnych
życzeń. W porozumieniu z Radą Rodziców postanowiliśmy przeznaczyć zebraną kwotę na wsparcie
kolejnej rodziny, udało się zakupić lodówkę, a po
kolejnych wpłatach pralkę dla następnej rodziny.
Kochani uczniowie i rodzice, możecie być z siebie dumni, tylko dzięki Wam pomogliśmy nie tylko jednej rodzinie, a trzem. Dzięki Wam trzy
rodziny będą miały wspaniałe i spokojne Święta Bożego Narodzenia. Dzięki Wam te trzy rodziny z optymizmem będą patrzyły w przyszłość.
Z tego miejsca i ja bym chciała Państwu złożyć
najwspanialsze życzenia na zbliżające się Święta,
i abyśmy zawsze pamiętali o słowach Jana Pawła II :

ście znalazł się i książę i sposób, który przemienił
królewnę tak, że sama zapragnęła stać się wymarzoną przez rodziców – królewną Cichutką. Nasze
przedszkolaki po raz kolejny przypomniały sobie,
że cisza ma sens i jest potrzebna, a nadmierny hałas
męczy, nie służy naszemu zdrowiu ani szczęściu.
A to wszystko dzieje się u nas w ramach
realizacji własnego programu promocji zdrowia
na lata 2014 – 2017 pod nazwą „Chociaż latek mam
niewiele, dbam o zdrowie przyjaciele”. Program
powstał po zgłoszeniu naszej placówki do projektu „Śląskiej sieci szkół i przedszkoli promujących
zdrowie”, którego organizatorem jest Regionalny
Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny ,,Metis” w Katowicach. Program zbudowany jest wokół czterech
zagadnień, które sformułowano po konsultacjach
z rodzicami, personelem oraz obserwacjach naszych
wychowanków: walka z hałasem, wprowadzanie
wśród dzieci elementów zasad udzielania pierwszej
pomocy, promowanie zasad zdrowego odżywiania,
promowanie ruchu i wypoczynku dla zdrowia. Dużo
ciekawych rzeczy wydarzyło się i jeszcze wydarzy
„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk
w ramach pracy z programem. A już teraz obserwubiednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy jemy bardzo dobre efekty przystąpienia do projektu.
się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej
Osoby nadzorujące projekt w ,,Metis” zwróciły uwagę
Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na
zwłaszcza na planowe działania związane z walką
stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez z nadmiernym hałasem i oceniły je jako nowatorskie,
opieki.”
ciekawe i niezwykle istotne w codziennym życiu
Karolina Goniwiecha naszych placówek dydaktyczno-wychowawczych.
Pedagog szkolny
Maria Kurzok

Dzień Cicholudka
w Przedszkolu w Strzebiniu
10 listopada wiele fajnych rzeczy wydarzyło się w przedszkolu, przy ulicy
1 Maja 29. W przeciwieństwie do nazwy, wcale tego
dnia nie było cicho. Przedszkolaki miały małą przygodę muzyczną z gitarą akustyczną oraz perkusją.
Chwilami było spokojnie, łagodnie i nastrojowo,
a chwilami żywiołowo, przebojowo i bardzo głośno. Aż nasz gość perkusista przyznał się dzieciom,
że choć uwielbia perkusję najbardziej z wszystkich
instrumentów, to nie pragnie sobie uszkodzić słuchu i dlatego przy dłuższych ćwiczeniach używa
słuchawek wyciszających. Niemałą niespodziankę
zgotowały także dzieciom panie pracujące w przedszkolu, wystawiając teatrzyk „O królewnie Cichutkiej”. Długo oczekiwana w Królestwie Ciszy królewna Cichutka okazała się … niezłą Wrzeszczalską. Jej hałaśliwe obyczaje stały się utrapieniem dla
całego dworu królewskiego, na całe 18 lat. Na szczę-

Dzień Cicholudka nie należał do cichych.
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WÓJT GMINY KOSZĘCIN
ZAPRASZA NA

FERIE W GMINIE

16- 27 stycznia 2017

KOSZĘCIN

I tydzień ferii
16 stycznia (poniedziałek)
10:00 - zajęcia szachowe
Dom Kultury
9:00 (2h) - warsztaty filmowe (klasy VI i gimnazjum max 6 osób)*
11:00 (2h) - rozrywka z komputerem (klasy I-V - max
15 osób)*
Zespół Szkół
17 stycznia (wtorek)
9:00 (2h) - warsztaty filmowe (klasy VI i gimnazjum max 6 osób)*
10:00 (2h)-zajęcia sportowe dla Szkoły Postawowej
10:00 (4h) - warsztaty wokalne
11:00 (2h) - rozrywka z komputerem (klasy I-V - max
15 osób)*
12:00 (2h) - zajęcia sportowe dla Gimnazjum
Zespół Szkół
18 stycznia (środa)
9:00 (2h) - warsztaty filmowe (klasy VI i gimnazjum max 6 osób)*
11:00 (2h) - rozrywka z komputerem (klasy I-V - max
15 osób)*
Zespół Szkół
19 stycznia (czwartek)
9:00 (2h) - warsztaty filmowe (klasy VI i gimnazjum max 6 osób)*
10:00 (2h) - zajęcia sportowe dla Szkoły Podstawowej
11:00 (2h) - rozrywka z komputerem (klasy I-V - max
15 osób)*
12:00 (2h) - zajęcia sportowe dla Gimnazjum
Zespół Szkół
16:00 - przedstawienie teatralne w wykonaniu grupy
ART-RE z Krakowa
Dom Kultury
20 stycznia (piątek)
9:00 (2h) - warsztaty filmowe (klasy VI i gimnazjum max 6 osób)*
11:00 (2h) - rozrywka z komputerem (klasy I-V - max
15 osób)*
Zespół Szkół
10:00 - konkurs plastyczny
18:00 - zajęcia modelarskie
Dom Kultury
II tydzień ferii
23 stycznia (poniedziałek)
10:00 - zajęcia szachowe
Dom Kultury
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10:00 (4h) - warsztaty gitarowe
Zespół Szkół
24 stycznia (wtorek)
10:00 (2h) - zajęcia sportowe dla Szkoły Podstawowej
12:00 (2h) - zajęcia sportowe dla Gimnazjum
13:30 - freestyle z piłką dla klas IV-VI - prowadzący
Adrian Franc (max. 25 osób)*
14:30 - freestyle z piłką dla gimnazjum- prowadzący
Adrian Franc (max. 25 osób)*
UWAGA! Prosimy o zabranie własnych piłek.
Hala sportowa przy Zespole Szkół
25 stycznia (środa)
13:00 - wycieczka na lodowisko do Lublińca oraz do
kręgielni Manhattan w Kochanowicach + wizyta w
McDonald’s (od 9 lat, 20 zł/os.) **
Wyjazd spod Domu Kultury
26 stycznia (czwartek)
10:00 (2h) - zajęcia sportowe dla Szkoły Podstawowej
12:00 (2h) - zajęcia sportowe dla Gimnazjum
Hala sportowa przy Zespole Szkół
17:00 - zajęcia szachowe
18:00 - przedstawienie teatralne dla dzieci i dorosłych
w wykonaniu grupy AleTeatr z Koszęcina
Dom Kultury
27 stycznia (piątek)
10:00 - konkurs plastyczny
18:00 - zajęcia modelarskie
Dom Kultury
* Zapisy w Urzędzie Gminy Koszęcin pod nr tel. 34
357 61 00 wew. 29
** Zapisy w Domu Kultury w Koszęcinie pod nr tel.
34 357 61 04
NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA OBOWIĄZUJE PISEMNA ZGODA RODZICÓW (wzór zgody i regulamin
ferii dostępny na www.koszecin.pl).

Rusinowice

I tydzień ferii
16 stycznia (poniedziałek)
10:00 (3h) - eksperymenty przyrodnicze
Szkoła Podstawowa
16:00 - kreatywne czytanie z Montownią
Dom Spotkań Wiejskich
17 stycznia (wtorek)
10:00 (2h) - zajęcia sportowe
Szkoła Podstawowa
18 stycznia (środa)
10:00 - kreatywne czytanie z Montownią
Dom Spotkań Wiejskich
19 stycznia (czwartek)
10:00 (2h) - zajęcia sportowe
Szkoła Podstawowa
20 stycznia (piątek)
10:00 - turniej tenisa stołowego
12:00 - Kamiszibaj
Dom Spotkań Wiejskich
II tydzień ferii
23 stycznia (poniedziałek)
16:00 - kreatywne czytanie z Montownią
Dom Spotkań Wiejskich
24 stycznia (wtorek)
10:00 (2h) - zajęcia sportowe
Szkoła Podstawowa
25 stycznia (środa)
10:00 - kreatywne czytanie Montownią
Dom Spotkań Wiejskich
26 stycznia (czwartek)
10:00 (2h) - zajęcia sportowe
13:00 (1,5h) - freestyle z piłką - prowadzący Adrian
Franc (klasy IV - VI, max. 25 os.)
UWAGA! Prosimy o zabranie własnych piłek.
Szkoła Podstawowa
15:00 - wspólne lepienie bałwana zakończone ogniskiem **
Dom Spotkań Wiejskich
27 stycznia (piątek)
12:00 - gry planszowe
Dom Spotkań Wiejskich
* Zapisy w Urzędzie Gminy Koszęcin pod nr tel. 34
357 61 00 wew. 29
** Zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rusinowicach
NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA OBOWIĄZUJE PISEMNA ZGODA RODZICÓW (wzór zgody i regulamin ferii

Szkoła podstawowa
w Sadowie

I tydzień ferii
16 stycznia (poniedziałek)
10:00 (2h) - Zajęcia plastyczne - praca techniką collage
17 stycznia (wtorek)
10:00 (2h) - zajęcia sportowe
18 stycznia (środa)
10:00 (2h)- Zajęcia z informatyki pn.: “Programowanie
trudne czy łatwe?”
19 stycznia (czwartek)
10:00 (2h) - zajęcia taneczne
20 stycznia (piątek)
10:00 - zajęcia sportowe
II tydzień ferii
23 stycznia (poniedziałek)
10:00 - Zajęcia plastyczne -Praca z kółek
24 stycznia (wtorek)
10:00 (2h) - zajęcia sportowe (piłka nożna)
25 stycznia (środa)
10:00 - radość odkrywania matematyki
26 stycznia (czwartek)
10:00 (2h) - zajęcia sportowe
11:00 (1,5h) - freestyle z piłką - prowadzący Adrian
Franc (klasy IV - VI, max. 25 os.) *
UWAGA! Prosimy o zabranie własnych piłek.
27 stycznia (piątek)
10:00 - zajęcia praktyczno-techniczne
* Zapisy w Urzędzie Gminy Koszęcin pod nr tel. 34
357 61 00 wew. 29
NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA OBOWIĄZUJE PISEMNA ZGODA RODZICÓW (wzór zgody i regulamin
ferii dostępny na www.koszecin.pl).

dostępny na www.koszecin.pl).
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Strzebiń
I tydzień ferii
16 stycznia (poniedziałek)
15:00 - trening tenisa stołowego
Dom Kultury
16:00 (3h) - popołudnie filmowe
Zespół Szkół
17 stycznia (wtorek)
10:00 (2h) - zajęcia sportowe
Hala sportowa w Zespole Szkół
18 stycznia (środa)
13:00 - wycieczka na lodowisko do Lublińca oraz do
kręgielni Manhattan w Kochanowicach + wizyta w
McDonald’s (od 9 lat, 20 zł/os.)**
Wyjazd spod Domu Kultury
19 stycznia (czwartek)
10:00 (2h) - zajęcia sportowe
Hala sportowa w Zespole Szkół
16:00 - Bal Przebierańców dla dzieci
Dom Kultury
20 stycznia (piątek)
15:00 - zajęcia plastyczne
Dom Kultury
II tydzień ferii
23 stycznia (poniedziałek)
15:00 - trening tenisa stołowego
Dom Kultury
16:00 (3h) - popołudnie filmowe
Zespół Szkół
24 stycznia (wtorek)
11:00 - freestyle z piłką dla klas IV-VI - prowadzący
Adrian Franc (max 25 osób)*
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12:00 - freestyle z piłką dla gimnazjum- prowadzący
Adrian Franc (max 25 osób)*
UWAGA! Prosimy o zabranie własnych piłek.
Hala sportowa przy Zespole Szkół
18:00 - przedstawienie teatralne dla dzieci i rodziców w
wykonaniu grupy AleTeatr z Koszęcina
Dom Kultury
25 stycznia (środa)
10:00 (3h) - Edukacja Regionalna (tańce, śpiewy i ślonsko godka)
Zespół Szkół
26 stycznia (czwartek)
10:00 (2h) - zajęcia sportowe
Hala sportowa w Zespole Szkół
27 stycznia (piątek)
15:00 - zajęcia plastyczne
Dom Kultury
* Zapisy w Urzędzie Gminy Koszęcin pod nr tel. 34
357 61 00 wew. 29
** Zapisy w Domu Kultury w Koszęcinie pod nr tel.
34 357 00 91
NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA OBOWIĄZUJE PISEMNA ZGODA RODZICÓW(wzór zgody i regulamin
ferii dostępny na www.koszecin.pl).

Wizyta Świętego Mikałaja

Gmina Koszęcin powitała Świętego Mikołaja
W dniach 4-7 grudnia najmłodsi mieszkańcy naszej gminy żyli jednym tematem - wizytą Świętego
Mikołaja. 4 grudnia najulubieńszy Święty zawitał do dzieci ze Strzebinia i Sadowa. 5 grudnia natomiast Mikołaj wraz z Wójtem Zbigniewem Seniowem odwiedzili wszystkie przedszkola w gminie
rozdają słodkie prezenty. 6 grudnia mikołajkowe zabawy zawładnęły Koszęcinem i Rusinowicami. 7 grudnia zaś część uczniów Szkół Podstawowych miała możliwość spotkania ze Świętym.

Czy w Koszęcinie dzieci były grzeczne?
Chyba
tak,
skoro
na
zaproszenie
Wójta Gminy przyjechał do nich Święty Mikołaj
wraz......z......Panią....Mikołajową.
Jednak zanim Święty zawitał na koszęcińskim Rynku, spragnione prezentów dzieci musiały się wykazać. Przez ponad dwie godziny musiały śpiewać,
tańczyć i zapewniać o swoim dobrym zachowaniu.
Nie przeszkodził im w tym chłód, bo o gorącą atmosferę zadbał niezrównany duet klaunów - Ruphert
i Rico, którzy bardzo skutecznie rozruszali dzieci
i rodziców. Podczas wydarzenia nie zabrakło mikołajkowych upominków, na które mogli liczyć wszyscy
najmłodsi uczestnicy tego niezwykłego wydarzenia.
Spotkanie ze Świętym Mikołajem na rynku
w Koszęcinie na dobre zapoczątkowało świąteczny czas w Naszej Gminie. Na rynku setkami kolorowych światełek rozbłysła wielka choinka, a w centrum miejscowości po raz pierwszy od dawna pojawiły się świąteczne dekoracje. (KI )

Na koszęcińskim rynku wystąpił duet
Ruphert&Rico.

130 prezentów rozdanych
Dzieci
ze
Strzebinia
były
chyba
najgrzeczniejsze z całej Gminy, gdyż Święty
Mikołaj zawitał do nich już w niedzielę 4 grudnia.
Wpierw na deskach sceny Domu Kultury w Koszęcinie dla zebranych dzieci wystąpiło Studio
Małych Form Teatralnych “Sztuka” z Trzebini
w spektaklu “Królowa Śniegu”. Przedstawienie
było bardzo udane i pouczające, a dzieci żywo
reagowały na wydarzenia dobiegające ze sceny.
Zachowanie wszystkich milusińskich bacznie
W Strzebiniu Mikołaj rozdał aż 130 prezentów.
obserwował Święty Mikołaj, który po zakończeniu spektaklu rozdał aż 130 prezentów. ki środkom pozyskanym z Komisji RozwiązyŚwiętemu
Mikołajowi
towarzyszył
gospo- wania Problemów Alkoholowych oraz Gmindarz gminy - wójt Zbigniew Seniów. (Red.) nej Bibliotece Publicznej w Koszęcinie.
Dyrektor GBP w Koszęcinie
Dzieci w Rusinowicach również były
Gabriela Piguła

grzeczne!

Spotkały się 6 grudnia o godz. 17:00
w Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach w oczekiwaniu na Św. Mikołaja.
Czas do przybycia Świętego spędziły na tańcach
i zabawach, które prowadziły panie animatorki: Agnieszka i Ola, aż wreszcie Mikołaj obdarował wszystkie 123 grzeczne dzieci paczkami ze słodyczami.
Spotkanie z Mikołajem było możliwe dzię-

W Rusinowicach wszystkie grzeczne dzieci
otrzymały paczki smakołyków.
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Wizyta Świętego Mikałaja\ Konkursy
Jarmark Świąteczny w Sadowie
Stowarzyszenie Wsi Sadów i Wierzbie po
raz kolejny zorganizowało Jarmark Świąteczny na placu kościelnym w Sadowie.
Spotkanie 4 grudnia jak co roku było fantastyczno
okazją do wysłuchania koncertu utalentowanych
dzieci i młodzieży z Sadowa i Wierzbia oraz do Spotkania ze Świętym Mikołajem. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki i rozgrzewające napoje. (Red.)

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową
rozstrzygnięty!
Organizatorem konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową był Wójt Gminy Koszęcin oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie.
Na konkurs wpłynęło 11 prac, w tym w kategorii:
I prace przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych - 5
II prace dzieci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 0
III prace wykonane przez osoby dorosłe - 1
IV prace wykonane rodzinnie - 5
Prace oceniała komisja w składzie:
Aldona Nowakowska
Renata Pyrek
Elżbieta Gad
Komisja po zapoznaniu się z pracami wyłoniła
zwycięzców w następujących kategoriach:
I prace przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych - Faustyna Żurek ze Strzebinia,
III prace wykonane przez osoby dorosłe – Alina
Rogocz z Sadowa,
IV prace wykonane rodzinnie – Agnieszka, Marysia, Stefan Jeleński z Koszęcina.
Wręczenie
nagród
laureatom
konkursu odbyło się 16 grudnia w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszęcinie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie pięknych prac i udział w konkursie.
Dyrektor GBP w Koszęcinie
Gabriela Piguła

Jedna ze zwycięskich stajenek, w całości wykonana z makaronu.
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Podczas jarmarku wystąpiły dzieci i młodzież
z Sadowa i Wierzbia.

Konkurs profilaktyczny
“Rowerem przez świat”
1 grudnia rozstrzygnięto konkurs plastyczny “Rowerem przez świat” organizowany przez Gminę Koszęcin oraz Komendę Powiatową Policji w Lublińcu.
Do konkursu prace zgłosiło niema 90-ciu uczniów klas
od I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Koszęcin.
Spośród tych wielu pięknych prac komisja wyłoniła
19 o największym znaczeniu profilaktycznym.
6 grudnia w Domu Kultury w Koszęcinie odbyło
się wręczenie nagród laureatom konkursu przez
Wójta Gminy Koszęcin oraz Naczelnika Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu podinsp. Artura Wilczyńskiego.
W kategorii klas I wyróżnienia otrzymali: Paweł
Dudniczek, Marcin Bednarek oraz Katia Ochman.
Miejsce I zajęła Julia Krzywoń, miejsce II
Kamil Brol a miejsce III Aleksandra Szot.
W kategorii klas II wyróżnienia zdobyli: Mikołaj
Wysocki, Emilia Kulanek, Karol Osadnik i Piotr Baron.
Miejsce I zajął Oskar Czornik, Miejsce II Kamil
Sobaliński a miejsce III Dominika Szczygioł.
W kategorii klas III wyróżnieni zostali Nikola
Wanot i Daniel Wroński.
Miejsce I otrzymała Julia Gajdzik, miejsce II Paulina Burzyk a miejsce III Zuzanna Kubiciel i Lena
Neliszer.
Gratulujemy! (Red.)

Najmłodsi mieszkańcy gminy wiedzą jak
bezpiecznie poruszać się na rowerze.

Z zycia OSP

Zarząd powiatu wybrany

13. Członek zarządu - dh Bronisław Tukaj
14. Członek zarządu - dh Bogusław Badura
15. Członek zarządu - dh Krzysztof Nowacki
16. Członek zarządu - dh Andrzej Styczyrz
17. Członek zarządu - dh Norbert Hadzik
18. Członek zarządu - dh Józef Pieda
19. Członek zarządu - dh Marcin Bryłka
20. Członek zarządu - dh Damian Nowacki
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego
przedstawia się następująco:
1. Przewodniczący - dh Mirosław Gałuszkiewicz
2. Wiceprzewodniczący - dh Alfred Jochem
3. Sekretarz - dh Marek Szyszka
4. Członek - dh. Ryszard Rauchut
5. Członek - dh Marek Ulfik
6. Członek - dh Roman Kołaczuch
7. Członek - dh Rafał Ulfik
8. Członek - dh Daniel Kozioł
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu - zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach wybrał:
Przedstawicieli
do
Zarządu
Oddziału
Wojewódzkiego
ZOSP
RP:
1. dh Krzysztof Strzoda
2. dh Bogdan Brol
Delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzki ZOSP
RP:
1. dh Krzysztof Strzoda
2. dh Krzysztof Olczyk
3. dh Marek Czernikowski
4. dh Edward Opiełka

19 listopada w Koszęcinie odbył się IV Zjazd
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu.
W zjeździe uczestniczyło 65 delegatów z jednostek OSP powiatu lublinieckiego, 18 przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego.
Celem spotkania był wybór nowego zarządu.
W obradach uczestniczyli m.in. poseł na
Sejm RP - Andrzej Gawron, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - dh Mieczysław Skręt, starosta powiatu lublinieckiego
- Joachim Smyła oraz komendant powiatowy
PSP w Lublińcu - st. bryg. Michał Chrząstek.
Łącznie w zjeździe uczestniczyło blisko 100 osób.
W trakcie spotkania dokonano podsumowania
działalności ustępującego zarządu oraz omówiono najistotniejsze problemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w powiecie lublinieckim.
Wręczone zostały także wyróżnienia zasłużonym
druhom ochotnikom z powiatu lublinieckiego. Honorowym Medalem im. Józefa Tuliszkowskiego,
którym nagradza się osoby posiadające wybitne
osiągnięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
oraz strażaków, szczególnie wyróżniających się podczas prowadzenia akcji gaśniczych został wyróżniony dh Stanisław Wręczycki z jednostki OSP
Kochcice. Jest on pierwszym druhem w powiecie lublinieckim który otrzymał tak wysokie wyróżnienie.
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza nadawanym za zasługi dla rozwoju i umacniania ochotniczych straży pożarnych wyróżniony został dh Tadeusz Ślusarczyk z jednostki OSP w Kochanowicach. Zjazdowi przewodniczył dh Zbigniew Seniów,
Kulminacyjną częścią zjazdu było zatwierdzenie funkcję sekretarza pełnił mł. bryg. Piotr Parys.
nowego składu Zarządu Oddziału Powiatowego
(Red.)
oraz wybór nowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP
w Lublińcu. I tak Zarząd Oddziału Powiatowego
na
swoim
pierwszym
posiedzeniu
ukonstytuował
się
następująco:
1. Prezes - dh Krzysztof Strzoda
2. Wiceprezes - dh Alojzy Cichowski
3. Wiceprezes - dh Bogdan Brol
4. Sekretarz - dh Piotr Parys
5. Skarbnik - dh Edward Opiełka
6. Członek prezydium - Joachim Smyła – Starosta
Powiatu Lublinieckiego
7. Członek prezydium - st. bryg. Michał Chrząstek
– Komendant Powiatowy PSP
8. Członek prezydium - dh Roman Banduch
Zjazdowi przewodniczył
9. Członek prezydium - dh Marek Czernikowski
wójt Zbigniew Seniów.
10. Członek prezydium - dh Krzysztof Olczyk
11. Członek zarządu - dh Ireneusz Czech
12. Członek zarządu - dh Zdzisław Kulej
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Sport
Mikołajkowy turniej piłki nożnej

w Strzebiniu, spółce GRAMAR z Lublińca,
firmie
DUOFEST
Catering
SławoW niedzielę 18 grudnia klub LKS “Victoria” mira i Violetty Greupner oraz AgenStrzebiń zorganizował Mikołajkowy Turniej Ha- cji Ubezpieczeniowej Dariusza Bartosa. (KI)
lowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Koszęcin. W turnieju zagrało dziewięć zespołów.
Pomysłodawcami i głównymi organizatorami turnieju byli kierownik “Victorii” Aleksandra Makles oraz trenerzy Damian Szatan, Krzysztof Wiśniewski i Dawid Musik.
Turniej rozegrano na hali sportowej w Strzebiniu. Dziewięć zgłoszonych zespołów odbyło
piłkarskie potyczki w trzech kategoriach wiekowych: żaków, orlików i młodzików. W rozgrywkach świetnie wypadli reprezentacji “Victorii”
- “Orły” Strzebiń, które w kategorii młodzików
zyskały drugie i trzecie miejsce na podium.
Wśród zaproszonych zespołów znalazła się “Unia”
W Mikołajkowym Turnieju wzięło udział
Kalety oraz UKS “Herkules” z Kochanowic.
9 drużyn.
Ostateczna klasyfikacja sprzyjała reprezentacji Kochanowic, która zdobyła pierwsze miejsca w kategorii żaków i orlików. Drugie i trzecie miejsce wśród
żaków zajęła strzebińska “Victoria”, która w kategorii orlików musiała zadowolić się miejscem trzecim, gdyż drugą pozycję wywalczyła “Unia” Kalety.
Na zakończenie turnieju Wójt Gminy Zbigniew
Seniów wręczył pamiątkowe puchary i dyplomy
wszystkim drużynom. Nie zabrakło też słodkich
upominków przygotowanych przez organizatora.
To była pierwsza edycja Mikołajkowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej. Z uwagi na powodzenie przedsięwzięcia organizatorzy deklarują
chęć powtórzenia zawodów w roku przyszłym
a może nawet utworzenia imprezy cyklicznej.
Dzięki rozwijającej się drużynie ,,Orłów” Strzebiń zarząd “Victorii” od nowego roku szkolnego
planuje utworzenie kolejnych kategorii wiekowych - żaków (7 lat ) oraz orlików (7 i 8 lat). Okazuje się, że drużyna “Orłów”, początkowo działająca w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa
Strzebiń, ma duży udział w promocji dyscypliny
wśród najmłodszych, którzy coraz wcześniej
chcą zajmować się piłką nożną. Przynależność
do klubu jest dla najmłodszych szansą do świetnej zabawy i aktywnego spędzenia czasu ale
także do osiągania niewiarygodnych sukcesów.
Aleksandra Makles dziękuje wszystkim zawodnikom za udział w Turnieju, trenerom
Damianowi Szatan, Krzysztofowi Wiśniewskiemu
i Dawidowi Musik za ogromne wsparcie przy orgaOrganizator Turnieju Aleksandra Makles
nizacji turnieju oraz sponsorom - przede wszystkim
razem z trenerami czuwali nad przebiegiem
Wójtowi Gminy Zbigniewowi Seniów, sołtysoprzedsięwzięcia.
wi Janowi Macioszek, Delikatesom Centrum
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Diamentowe gody.

Szmaragdowe gody.

Złote gody.

...i że nie opuszczę Cię aż do śmierci
17 listopada jak co roku Wójt Gminy Koszęcin zorganizował oficjalną uroczystość nadania odznaczeń
i wyróżnień parom z najdłuższym stażem małżeńskim. W 2016 roku 40 par obchodziło jubileusze 50ciu, 55-ciu i 60-ciu lat pożycia małżeńskiego. Ilość par jest mniejsza niż w roku zeszłym. Wśród
tegorocznych
jubilatów
nie
znalazła
się
żadna
para
obchodząca
żelazne
gody.
Zgodnie z tradycją pary świętujące złote gody z rąk wójta Zbigniewa Seniowa otrzymały medale
nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Pozostałe pary otrzymały
wyróżnienia ufundowane przez Wójta Gminy, który w swoim przemówieniu dziękował zebranym
jubilatom za wytrwałość i przykład małżeństwa jaki dają młodszemu pokoleniu, któremu
w
dzisiejszych
czasach
coraz
trudniej
przychodzi
budowanie
trwałej
relacji.
Po oficjalnej części wszystkie zebrane pary wzniosły toast za dalsze zdrowie, szczęście i wzajemną
miłość. Na zakończenie uroczystości śpiewano i tańczono wraz z zespołem Folk Express.
(KI)
Fot.: Mariusz Kasprzak
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INFORMUJEMY ŻE OD 01.01.2017 URUCHOMIONE ZOSTANIE NOWE POŁĄCZENIE
BORONÓW - TARNOWSKIE GÓRY PRZEZ
KOSZĘCIN, KALETY.
AUTOBUSY BĘDĄ SIĘ ZATRZYMYWAŁY
NA PRZYSTANKACH OBOK RYNKU, SZKOŁY
I W TRÓJCY. W PRZEWOZACH STOSOWANE
SĄ WSZYSTKIE ULGI USTAWOWE, A OPRÓCZ
TEGO CO 50TY BILET WYGRYWA DARMOWY
PRZEJAZD.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH
USŁUG.
SZCZEGÓŁY POD NUMEREM TELEFONU
696-885-169 ORAZ OD STYCZNIA NA STRONIE
PRZEWOŹNIKA WWW.TRELEK.EU
W ZAKŁADCE “ROZKŁAD JAZDY”.

Cennik Reklam w Echu Gminy Koszęcin
Na stronach
czarno-białych:

Na stronach
kolorowych:

1/8 strony - 35 zł netto

1/8 strony - 40 zł netto

1/4 strony - 70 zł netto

1/4 strony - 80 zł netto

1/2 strony - 120 zł netto

1/2 strony - 140 zł netto

Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Koszęcin. Nakład 2000 egz.
Wydawca: Dom Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie
Adres redakcji: 42-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 11, tel. 34 3576-104
E-mail: echogminy@op.pl
Redaktor Naczelny: Karolina Imiolska
Druk: fotoidruk.pl Kalety, ul. Ks. Drozdka 39, tel. 34 357-85-40
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, opracowania redakcyjnego tekstów i zmiany tytułów.
Nie zwraca materiałów przysłanych do redakcji oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

