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Wójt Gminy Koszęcin zaprasza
na wydarzenia organizowane w gminie:
21.12.2019r.
godz. 16:00

Spektakl pt. „Gość oczekiwany” w wykonaniu
Koszęcińskiego AleTetru
Dom Kultury w Koszęcinie, wstęp wolny

29.12.2019r.
godz.16.30

Koncert świąteczny w wykonaniu Chórów Hejnał
i Non Nomine oraz Orkiestry Dętej ze Strzebinia
Kościół parafialny w Strzebiniu

31.12.2019r.
godz. 22.00

Sylwester na rynku w Koszęcinie
Rynek w Koszęcinie

12.01.2020r.
godz. 15.00

XXVIII Finał WOŚP
Dom Kultury w Koszęcinie

12.01.2020r.
godz. 16.30

XXVIII Finał WOŚP
Dom Kultury w Strzebiniu

13-24.01.
2020r.

Ferie w Gminie Koszęcin
Szczegóły na stronie internetowej: www.koszecin.pl

17.01.2020r.
godz. 17:00

Koncert Bernadety Kowalskiej z Przyjaciółmi
z okazji Dnia Babci i Dziadka
Dom Kultury w Koszęcinie, cena biletu 35 zł

24.02.2020r.
godz. 16:00

Teatr Korez „Mianujom mnie Hanka” z okazji 10-lecia UTW
Dom Kultury w Koszęcinie, wstęp wolny

www.koszęcin.pl
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INWESTYCJE W GMINIE KOSZĘCIN
▶▶ BUDOWA WIATY W MIEJSCOWOŚCI SADÓW

▶▶ ZIELONA PRACOWNIA W RUSINOWICACH

Zakończono budowę wiaty zgodnie z zadaniem pod nazwą: „Za‑
gospodarowanie terenu i montaż altany w miejscowości Sadów”.
Gmina Koszęcin na powyższe zadanie otrzymała pomoc finan‑
sową z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celo‑
wej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”
w 2019 roku.

W Szkole Podstawowej w Rusinowicach powstała Zielona Pra‑
cownia. Na utworzenie Szkolnej Ekopracowni pn. Rusinowicka
EKObaza, szkoła otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi‑
cach. Zielone pracownie są już we wszystkich szkołach w naszej
Gminie: w Koszęcinie, Rusinowicach, Sadowie i Strzebiniu.

▶▶ PLAC ZABAW W WIERZBIU
Zakończono budowę placu zabaw w ramach zadania: „Zagospoda‑
rowanie terenu gminnego przy ul. Zamkowej w Wierzbiu poprzez
budowę placu zabaw”, które zostało sfinansowane z Funduszu
Sołeckiego.
▶▶ PLAC ZABAW W CIESZOWEJ
Zakończono rozbudowę placu zabaw w ramach zadania pn. „Do‑
posażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa pla‑
cu zabaw w miejscowości Cieszowa”, które zostało sfinansowane
z Funduszu Sołeckiego.

▶▶ WODOCIĄGI
Zakończyła się rozbudowa odcinka wodociągu w ul. bocznej od
Chopina w Strzebiniu oraz w ul. Królowej Jadwigi w Koszęcinie.

Gminny Program Usuwania Azbestu

G

mina Koszęcin w 2019 roku zrealizowała I etap zadania „De‑
montaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawiera‑
jących azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób
fizycznych z terenu Gminy Koszęcin”. Dzięki dofinansowaniu ze
środków WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 49645,37 udało się
usunąć azbest z 44 posesji

3
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Ważna informacja dla osób posiadających piece
centralnego ogrzewania starego typu oraz
kominki niespełniające wymogów ekoprojektu.
zamieszczono tabliczki znamionowej. Dalsze używanie takich
kotłów stanowić będzie wykroczenie zagrożone karą grzywny.
Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł
do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można
nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje
znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia).
Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Koszęcin zachęca wszyst‑
kie osoby zobowiązane do wymiany kotłów centralnego ogrzewa‑
nia do korzystania z form wsparcia finansowego takich inwestycji,
oferowanych przez Gminę Koszęcin w ramach Programu Ograni‑
czania Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin, jak również w ramach
Programu „Czyste Powietrze” prowadzonego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska.
Informujemy, że w ramach XIII. Etapu Programu Ograniczania
Niskiej Emisji, zaplanowanego do realizacji na 2020 r., możliwe będzie uzyskanie dotacji w kwocie do 5500 zł do wymiany
kotła. Program ten realizowany jest zgodnie z Regulaminem
XIII. Etapu PONE, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.koszecin.pl w zakładce Programy. Potrzebnych informacji można także uzyskać drogą telefoniczną
pod numerem telefonu (34) 321 08 33 lub osobiście w Urzędzie Gminy Koszęcin – Referacie Gospodarowania Gruntami
i Ochrony Środowiska (pokój nr 3 na parterze). Z kolei informacji dotyczących Programu „Czyste Powietrze” udzielają
pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2, osobiście lub poprzez infolinię pod numerem telefonu 32 60 32 252.
Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl – zakładka Program Czyste
Powietrze.
Restrykcjami związanym z koniecznością minimalizowania nega‑
tywnego wpływu na środowisko gazów powstających w wyniku
spalania paliw stałych objęte zostały nie tylko kotły centralnego
ogrzewania, lecz również popularne w zabudowie jednorodzinnej
kominki. Według dyrektywy unijnej, zwanej potocznie ekoprojek‑
tem (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE),
urządzenia energetyczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej
powinny spełniać szczegółowe normy – chodzi m. in. o granice
emisji pyłów, tlenku węgla, czy tlenku azotu. Od dnia 01 stycznia
2022 r. obowiązywać będzie zakaz wprowadzania do obrotu lub
do użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (komin‑
ków), które nie spełniają wymogów ekoprojektu.

Przypominamy, że z dniem 01 września 2017 roku weszły w życie
przepisy „uchwały antysmogowej” dla województwa śląskiego.
Niniejszą uchwałą Sejmik Województwa Śląskiego wprowadził za‑
kaz używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję
trujących substancji do atmosfery, czyli węgla brunatnego, mułów
i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna.
W dalszym ciągu dozwolone jest stosowanie paliw stałych, to jest
węgla kamiennego oraz biomasy, w tym drewna, którego wilgot‑
ność w stanie roboczym nie przekracza 20%. Docelowo paliwa
stałe, takie jak ekogroszek czy biomasa, będą mogły być spalane
wyłącznie w kotłach centralnego ogrzewania posiadających cer‑
tyfikat 5. klasy emisji, wydany przez akredytowane laboratorium
zgodnie z normą PN‑EN 303–5:2012. Kryteria normy PN‑EN
303–5:2012 dotyczą emisji tlenku węgla, substancji smolistych,
pyłów oraz ustalają minimalną wymaganą sprawność nie tylko
przy pracy na pełnej mocy, ale też dla 30% mocy nominalnej.
Sprawność energetyczna takiego kotła to ponad 90%, co sprawia,
że urządzenie takie jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska
od tradycyjnego „kopciucha”, a dodatkowo pozwala uzyskać znacz‑
ne oszczędności w ilości paliwa potrzebnego do ogrzania budynku.
Obecnie obowiązujące przepisy prawa, począwszy od 2019 r. wpro‑
wadziły zakaz zakupu i montażu kotłów centralnego ogrzewania
nieposiadających certyfikatu 5. klasy emisji. Dodatkowo osoby
wykorzystujące paliwa stałe zobowiązane zostały do wymiany
obecnie wykorzystywanych kotłów centralnego ogrzewania na te,
które posiadają 5. klasę.
Obowiązująca w naszym województwie „uchwała antysmogowa”
zakłada cztery daty graniczne wymiany starych kotłów w zależ‑
ności od ich wieku:
1. do dnia 31 grudnia 2021 r. – w przypadku instalacji eksplo‑
atowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub
nieposiadających tabliczki znamionowej;
2. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w przypadku instalacji eksplo‑
atowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji;
3. do dnia 31 grudnia 2025 r. – w przypadku instalacji eksplo‑
atowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji;
4. do dnia 31 grudnia 2027 r. – w przypadku instalacji spełnia‑
jących wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych
dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN‑EN 3030–5:2012.
Oznacza to, że kotły centralnego ogrzewania, których wiek (liczony od daty ich produkcji) z końcem grudnia 2021 roku przekraczać będzie 10 lat, najpóźniej w dniu 01 stycznia 2022 r. będą
musiały zostać wymienione na takie, które posiadają certyfikat
5. klasy emisji. To samo dotyczy tych kotłów, na których nie

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
W KOSZĘCINIE INFORMUJE

P

ary małżeńskie, które zawierały związek małżeński poza Urzę‑
dem Stanu Cywilnego w Koszęcinie, obchodzące w 2020 ro‑
ku jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego, proszone są o złożenie

www.koszęcin.pl

informacji o tym fakcie w siedzibie Urzędu Gminy Koszęcin lub
pod nr tel.: 34 3210 818 do końca marca 2020 roku.
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Inauguracja roku
akademickiego UTW

Koncert Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Węgier

4

października w koszęcińskim Domu Kultury odbyła się uro‑
czysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trze‑
ciego Wieku. Zebranych przywitała Przewodnicząca Uniwersy‑
tetu Gabriela Helisz oraz Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek.
Następnie odbył się spektakl teatralno-edukacyjny pt. „Zryw ku
wolności” w wykonaniu Kochanowickiej Biesiady działającej przy
Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach. Na
zakończenie wszyscy spotkali się przy kawie.

października w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się koncert
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Węgier pt. „CINEMAJSA”.
Orkiestra, która pochodzi z Kiskunmajsy - miasta partnerskiego
Lublińca, wprowadziła wszystkich w świat muzyki filmowej. Za
wspaniały koncert podziękowała Dyrektor Domu Kultury Renata
Pyrek.

Touch us Dbanie to dotykanie

100-lecie Chóru „Lutnia”

C

hór „Lutnia” z Koszęcina śpiewa dla nas już od 100 lat. Z tej
okazji 5 października w Domu Kultury w Koszęcinie odby‑
ły się główne uroczystości. Zaproszonych gości oraz wszystkich
sympatyków, którzy przybyli, aby świętować tak ważne wydarzenie
przywitała Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek oraz Wojciech
Poprawa. Następnie Chór wykonał swój jubileuszowy koncert
pod kierunkiem swojej dyrygentki Stefanii Biela. Nie zabrakło
podziękowań, gratulacji oraz życzeń złożonych na ręce Prezesa
Chóru Anieli Świecik oraz Dyrygenta Stefanii Biela. Członkowie
chóru otrzymali również odznaczenia. Gwiazdą wieczoru był te‑
nor Wojciech Poprawa.

19

października na rynku w Koszęcinie odbyło się wydarze‑
nie „Touch us - Dbanie to dotykanie”, podczas którego zo‑
stały poruszone ważne tematy, takie jak: zdrowie, samobadanie
czy też zdrowa żywność. Całość poprowadziła Izabela Jończyk.
Organizatorami byli: Firma Handlowa Fantazja, Stowarzyszenie
Montownia oraz Fundacja Twoje Tak ma Znaczenie. Patronat
nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.

5
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Koncert
charytatywny
dla Bartosza

23

października w koszęcińskim Domu Kultury odbył się
Koncert charytatywny dla Bartosza. Chłopiec ma pięć lat
i choruje na mózgowe porażenie dziecięce oraz padaczkę. Bartek
wymaga specjalistycznej rehabilitacji, co niestety kosztuje. Oczy‑
wiście mieszkańcy Gminy Koszęcin nie są obojętni i postanowi‑
li pomóc rodzinie. Zorganizowali wspaniały koncert, w którym
wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej z Koszęcina, Bernadeta
Kowalska, Chór Lutnia, Baboki, artyści z Koszęcina oraz Paweł
Pastuszak - podopieczny Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowi‑
cach. Całość poprowadził Piotr Hankus. Dziękujemy wszystkim
którzy wyszli z inicjatywą pomocy, zorganizowali koncert oraz
wszystkim obecnym, którzy postanowili wesprzeć Bartusia. Dzięki
Wam udało się zebrać 3000 zł.

października w Klubie „Pod Sceną” odbyło się spotkanie
z Markiem Grund – człowiekiem, który przebiegł przez
zamarznięty Bajkał, spełniając jedno z swoich największych ma‑
rzeń. Marek podczas spotkania opowiadał o tym, jak rozpoczęła
się jego przygoda z biegami, co udało mu się już osiągnąć oraz
jakie są jego plany i marzenia. Zebrani mogli otrzymać książkę pt.
„Lodowa cena marzeń. Gdy pasja rodzi siłę”, w której opisał swoje
przygody z wyprawy na Syberię, a także zobaczyć medale, które
udało mu się już zdobyć. Markowi gratulujemy dotychczasowych
sukcesów oraz życzymy kolejnych.

Koncert z okazji
Dnia Seniora

24

8

października w Domu Kultury w Koszęcinie z okazji Dnia
Seniora odbył się koncert Grzegorza Poloczka. Artysta
wystąpił wspólnie z Katarzyną Piowczyk. Podczas występu pu‑
bliczność usłyszała znane piosenki, które przeplatane były humo‑
rystycznymi opowieściami i dowcipami. Następnie koncert odbył
się w Domu Kultury w Strzebiniu, gdzie świętowali członkowie
strzebińskiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podczas
występu nie zabrakło wspólnych śpiewów i tańców. Oczywiście
zarówno w Koszęcinie jak i w Strzebiniu nie obyło się bez bisów.

www.koszęcin.pl

Miej marzenia
i sięgaj ich
spełnienia

Akademia z
okazji Święta
Niepodległości

listopada w Szkole Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Puł‑
ku Piechoty w Sadowie odbyła się Akademia z okazji Święta
Niepodległości. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów. Akademia rozpoczęła się wspólnym odśpiewa‑
niem hymnu, po którym odbyła się część artystyczna. Na zakończe‑
nie zostały wręczone nagrody w konkursie szkolnym dotyczącym
wiedzy o Patronie szkoły.

6
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95-lecie PZHGP Oddziału Lubliniec

9

listopada Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Od‑
dział Lubliniec, do którego należy Sekcja Sadów obchodziło
95-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w kościele p. w. Św. Józefa
w Sadowie odbyła się msza jubileuszowa. Następnie w restaura‑
cji „Oberża pod Orzechem” odbyła się druga część uroczystości,
podczas której zostały wręczone puchary i podziękowania. Wśród
zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów,
Sołtys Sadowa Paweł Przybyła, ks. Artur Pytel, Prezes Okręgu
PZHGP Częstochowa Stanisław Suchanek wraz z Zarządem Okrę‑
gu oraz delegacje Oddziałów Kalety, Lisowice i Dobrodzień.
Supermistrzem Oddziału Lubliniec w sezonie lotowym 2019
zostali Krystyna i Krzysztof Niedzwiedz.
Mistrzostwo Tradycyjne I gołębi dorosłych:
Mistrz: Andrzej Grobara
I wicemistrz: Zygmunt Jeziorski
II wicemistrz: Krystyna i Krzysztof Niedzwiedz
Mistrzostwo Tradycyjne II gołębi dorosłych:
Mistrz: Krystyna i Krzysztof Niedzwiedz
I wicemistrz: Andrzej Grobara
II wicemistrz: Zygmunt Szpak

Mistrzostwo Tradycyjne I gołębi młodych:
Mistrz: Józef Czech
I wicemistrz: Henryk Sukiennik
II wicemistrz: Zygmunt Szpak
Mistrzostwo Tradycyjne II gołębi młodych:
Mistrz: Damian Kurzac
I wicemistrz: Franciszek Kaczuga
II wicemistrz: Zygmunt Szpak

Podsumowanie
sezonu lotowego PZHGP Sekcja Strzebiń

9

listopada zakończenie sezonu świętowali także hodowcy gołębi
z PZHGP Sekcja Strzebiń. Puchary i dyplomy wręczył Wójt
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz Prezes Sekcji Czesław
Myrcik. Końcowe wyniki przedstawiały się następująco.
Kategoria A:
Mistrz: Czesław Myrcik
I wicemistrz: Henryk Czornik
II wicemistrz: Zenon Banasik
Kategoria B:
Mistrz: Czesław Myrcik
I wicemistrz: Paweł Cuber
II wicemistrz: Zenon Banasik
Kategoria C:
Mistrz: Czesław Myrcik
I wicemistrz: Henryk Czornik
II wicemistrz: Paweł Cuber

Kategoria M:
Mistrz: Henryk Czornik
I wicemistrz: Franciszek Bo‑
gacki
II wicemistrz: Czesław Myrcik
Mistrzostwo młode:
Mistrz: Czesław Myrcik
I wicemistrz: Piotr Kalinowski
II wicemistrz: Jerzy Kotara
Loty gołębi starych:
Mistrz: Czesław Myrcik
I wicemistrz: Zenon Banasik
II wicemistrz: Henryk Czornik

Koncert
z okazji Święta
Niepodległości

10

listopada w koszęcińskim Domu Kultury odbył się kon‑
cert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości. Na scenie
wystąpili Joanna Skibińska, Anna Olszowska, Jacek Kapica oraz
Marian Chrobok. Wspaniałego widowiska słowno - muzycznego
gratulował Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.

7
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Koncert pieśni
patriotycznych
w Strzebiniu

12

listopada przy Domu Kultury w Strzebiniu z okazji Świę‑
ta Niepodległości odbył się koncert pieśni patriotycznych.
Wspaniałe widowisko słowno-muzyczne zostało przygotowane
przez nauczycieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej ze Strzebinia.
Uczestnicy zgromadzili się przy ognisku, a deszcz nie przeszko‑
dził im we wspólnym śpiewaniu. W koncercie wziął udział Wójt
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz Dyrektor Domu Kultury
Renata Pyrek.

Otwarcie boiska
szkolnego oraz Domu
Kultury w Strzebiniu

14

listopada w Strzebiniu odbyło się uroczyste otwarcie boiska
szkolnego oraz Domu Kultury. Po przecięciu wstęgi ucznio‑
wie rozegrali krótki mecz, natomiast nauczyciele zagrali w dwa
ognie. Następnie zaproszeni goście udali się do wyremontowanego
Domu Kultury. W wydarzeniu wzięli udział: Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów, Przewodniczący Rady Gminy Koszęcin Michał
Anioł wraz z Radnymi, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Strzebiniu Krystyna Musiał, Dyrektor Domu Kultury Renata
Pyrek, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszęcinie
Adam Małyska oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

60-lecie Domu
Kultury
w Koszęcinie

XX Przegląd Muzyki
Chóralnej

17

listopada w kościele p. w. Krzyża Świętego w Strzebiniu odbył
się XX Przegląd Muzyki Chóralnej. Dla licznie zgromadzo‑
nych wystąpiły cztery chóry: „Moniuszko” z Tarnowskich Gór, „De
Profundis” z Bytomia oraz „Non Nomine” i „Hejnał” ze Strzebinia.
Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew
Seniów, Prezes Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów
i Orkiestr Grzegorz Pitas oraz Ksiądz Proboszcz Sebastian Marecki.
Całość poprowadziła Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek.

www.koszęcin.pl

D

om Kultury w Koszęcinie działa już od 60 lat. Z tej okazji 23
listopada odbyły się jubileuszowe uroczystości, podczas któ‑
rych można było poznać historię oraz zobaczyć wspaniałe występy
grup i osób związanych z Domem Kultury: grupy taneczne oraz
wokalne, Iwona Lachowska-Ujma, Grupa ALeTEATЯ, oraz Chór
Lutnia. Po części artystycznej, na ręce Dyrektor Domu Kultury
Renaty Pyrek zostały złożone gratulacje i życzenia.
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Jubileusze w Gminie Koszęcin
„… i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość mał‑
żeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci” –
te słowa wymawiane są podczas przysięgi małżeń‑
skiej. Są to najważniejsze słowa, które łączą dwoje
ludzi na całe życie. Pięknym przykładem takiej
miłości są małżeństwa z długoletnim stażem.
W tym roku w Gminie Koszęcin, w sumie aż 54
pary świętowały jubileusz 50, 55 i 60-lecia zawar‑
cia związku małżeńskiego. Z tej okazji, w dniu 26
listopada jubilaci zostali zaproszeni na uroczy‑
stość, podczas której zostały wręczone medale,
pamiątkowe tabliczki oraz małe upominki. Medal
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest
osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku
małżeńskim i nadaje je Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej. Odznaczenia wręczał Wójt Gminy Koszę‑
cin Zbigniew Seniów wraz z Przewodniczącym Ra‑
dy Gminy Koszęcin Michałem Aniołem. Po części
oficjalnej był poczęstunek, wspólny toast, a na za‑
kończenie dla Jubilatów zagrał zespół Folk Express.
Wszystkim Jubilatom życzymy przede wszystkim
dużo zdrowia oraz kolejnych tak pięknych jubi‑
leuszy.
▶▶ 50-lecie zawarcia związku
małżeńskiego obchodzili:
Anna i Jan Adamek, Anna i Józef Bartosik, Cecylia
i Henryk Ceglarek, Maria i Jerzy Fronczek, Dorota
i Edmund Horzela, Róża i Stanisław Jelonek, Aniela
i Eugeniusz Kandzia, Magdalena i Norbert Knop,
Jadwiga i Rudolf Kocyba, Maria i Józef Kowolik,
Teresa i Piotr Kucierajter, Maria i Jan Kulisz, Halina
i Günter Küssel, Elżbieta i Konrad Molenda, Bar‑
bara i Tomasz Panek, Helena i Marian Piątek, Sta‑
nisława i Henryk Piechota, Edyta i Jerzy Pietrucha,
Irena i Ryszard Pyrek, Anna i Jan Siwy, Bernadeta
i Krzysztof Skawińscy, Irena i Bernard Szynk, Irena
i Edward Ulfik, Teresa i Jan Ulfik, Teresa i Józef
Wajda, Eugenia i Leon Zając, Łucja i Bernard Zając,
Róża i Ginter Żyłka
▶▶ 55-lecie zawarcia związku
małżeńskiego obchodzili:

▶▶ 60-lecie zawarcia związku
małżeńskiego obchodzili:

Anna i Jan Cichoń, Maria i Engelbert Gad, Romana i Roman Kwie‑
cińscy, Eryka i Wilhelm Lyzek, Eryka i Norbert Mateja, Eryka
i Paweł Moj, Magdalena i Józef Pietruszka, Krystyna i Bernard
Pluta, Krystyna i Nikodem Psiuk, Helena i Augustyn Sobala, Alicja
i Kazimierz Sperling, Agnieszka i Henryk Suszka, Urszula i Ed‑
mund Szymanek, Helga i Lucjan Walasek, Krystyna i Zygmunt
Węglarczyk

Teresa i Jan Barczyk, Teresa i Franciszek Brol, Jadwiga i Henryk
Dykta, Irmgarda i Antoni Kłosek, Klara i Antoni Kompałka, Aniela
i Henryk Kurzac, Gerda i Paweł Mucha, Anna i Stanisław Najge‑
bauer, Janina i Erwin Piątkowscy
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Koncert Andrzejkowy
porwał tłumy

K

oncert Andrzejkowy w wykonaniu Parafialnej Kamiliańskiej
Orkiestry Dętej z Tarnowskich Gór rozgrzał widzów do czer‑
woności. Artyści występowali już dla publiczności naszej gminy
i za każdym razem emocji nie brakowało. Tym razem orkiestra
zaprezentowała hity takich zespołów jak jak Pink Floyd, Metalli‑
ca i Queen. Nie zabrakło również hitów Phila Collinsa i Carlosa
Santany. Wisienką na torcie było żywiołowe wykonanie utworu
„Wehikuł czasu” grupy Dżem. Półtoragodzinny koncert zakoń‑
czony został owacjami na stojąco.
▶▶Tomasz Pawluk
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Mikołaj w Sadowie

W

Sadowie dzieciaki już 1 grudnia spotkały się ze Świętym
Mikołajem. Zanim jednak długo wyczekiwany gość po‑
jawił się z prezentami, dzieci recytowały wiersze oraz śpiewały
piosenki, wprowadzając wszystkich w świąteczny klimat. Organi‑
zator, którym było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów
i Wierzbie zapewniło dla wszystkich zebranych ciepłe posiłki oraz
napoje.

za.

Jan Macioszek- 25 lat posługi szafarza

S

rebrny jubileusz bycia szafarzem Eucharystii przez pana Jana
Macioszka przypomina nam o obowiązku wdzięczności wobec
Boga. Dlaczego? Przede wszystkim z tego powodu, że Komunia
Święta jest najpiękniejszym darem Boga – Nim samym.
Kiedy nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej zanosi ją co nie‑
dzielę chorym i starszym parafianom otrzymują oni samego Je‑
zusa. W 1331 punkcie Katechizmie Kościoła Katolickiego, który
wyjaśnia, dlaczego Eucharystię nazywamy Komunią, czytamy:
„Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chry‑
stusem”. Czy dla kogoś, kto nie może już być w kościele, można
pomyśleć o piękniejszym prezencie niż spotkanie w domu z takim
Przyjacielem? To przede wszystkim seniorom służy pan Jan, od‑
wiedzając ich regularnie. Chwile wspólnej modlitwy i rozmowy
są piękną częścią dnia naszych strzebińskich parafian. Kościół
jest wspólnotą ludzi, którzy otrzymują i żyją prawdami wiary
uznanymi przez wcześniejsze pokolenia chrześcijan. Zanoszenie
Eucharystii chorym jest bardzo starą praktyką. W punkcie 1379
Katechizmu czytamy: „Święty zapas (tabernakulum) pierwot‑
nie był przeznaczony do godnego przechowywania Eucharystii,
by poza Mszą Świętą można ją było zanosić chorym i nieobec‑
nym”. Godnym podkreślenia faktem jest to, że pan Jan został
praktycznie wprowadzony w tę posługę przez starszego szafarza,
pana Edmunda Rakoczego. To bardzo ważne, abyśmy w naszych
parafiach umieli przekazywać sobie dobre zwyczaje z pokoleniana
pokolenie!
Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej służą także wiernym
w kościele, kiedy pomagają kapłanom w rozdawaniu Ciała Pań‑
skiego. Zwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej są kapłani i dia‑
koni, którzy mają poświęcić na spełnianie tej posługi tyle czasu,
ile wierni potrzebują – jak czytamy w 17 punkcie dokumentu
„Komunia Święta i kult tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą
Świętą”. W tym samym punkcie czytamy również o tym, że kiedy
„Ilekroć nie ma na miejscu kapłana lub diakona oraz gdy spełnie‑
nie tej posługi utrudnia choroba, podeszły wiek lub duszpasterskie

www.koszęcin.pl

obowiązki albo gdy liczba wiernych przystępujących do Stołu
Pańskiego jest bardzo wielka, przez co sprawowanie Mszy świętej
albo innej świętej czynności zbytnio by się przedłużało, Komu‑
nii świętej udzielić może szafarz nadzwyczajny”. Z tego powodu
razem z księdzem seniorem Rudolfem jesteśmy wdzięczni panu
Janowi i wszystkim szafarzom za udzielaną nam pomoc, kiedy
jej potrzebujemy.

Z okazji srebrnego jubileuszu wypełniana tej posługi kościelnej
przez pana Jana Macioszka z wdzięcznością myślimy także o Jego
zaangażowaniu w prowadzenie parafialnej pieszej pielgrzymki
na Jasną Górę, pustych wieczorów, nabożeństw do św. Ojca Pio.
Niech Bóg darzy pana Jana swoja opieką, zdrowiem, siłami po‑
trzebnymi do wypełnienia podejmowanych obowiązków. Niech
Jego posługa i modlitwa nadal wpisują się w służbę Jezusowi,
obecnemu wśród swego ludu w Eucharystii, tak jak napisał o tym
poeta, Wojciech Bąk:
„ Jest święty Kościół Twój! I chwalę Kościół,
Gdzie chleb zmienia się w Ciało, w Krew Twą wino!
I tłumy w nim szeptają Ci z miłością,
I z chóru słowa chwały Twej płyną!”.
▶▶Ks. Sebastian Marecki, proboszcz parafii św. Krzyża w Strzebiniu
10

Wydarzenia / Edukacja

Echo Gminy Koszęcin | nr 5/2019

Koncert
Mikołajkowy

6

grudnia w Koszęcinie na rynku odbył się Koncert Mikołajkowy,
w którym wystąpiły Siostry Wajs & Stonoga. Pomimo zimna
frekwencja dopisała, a zespół szybko zdobył serca dzieciaków,
które z chęcią przyłączyły się do wspólnej zabawy. Następnie trady‑
cyjnie już, po wspólnym odliczaniu, na rynku została zaświecona
choinka, a do grzecznych dzieci przybył Mikołaj ze słodkościami.

Spotkanie
z Mikołajem
w Strzebiniu

8

grudnia do Strzebinia zawitał Święty Mikołaj. Zanim jednak
przybył z prezentami, dzieciaki wzięły udział w przedstawieniu
pt. Lodowa Kraina.

Marsz ekologiczny

W

naszej miejscowości 14
października odbył się
marsz ekologiczny pod hasłem
„Kochasz – nie truj” zorganizowa‑
ny przez Szkolne Koło Wolonta‑
riatu. Wydarzenie to miało na ce‑
lu uświadomienie mieszkańcom
Koszęcina, jak bardzo ważne jest
ekologiczne ogrzewanie naszych
domów.
Podczas marszu uczniowie nieśli
własnoręcznie wykonane trans‑
parenty ze sloganami takimi jak:
„Skończ ze smogiem, bądź ekolo‑
giem” lub „Nie truj nas, cały czas”
oraz głośno wykrzykiwali podob‑
ne hasła.
Protest ten rozpoczął się przemar‑
szem z boiska szkolnego na rynek,
na którym poruszono ważne kwe‑
stie dotyczące jakości powietrza.
Odczytane zostały tam przemó‑
wienia uczennic naszej szkoły mówiące o tym, jak bardzo w ostat‑
nich latach stały uciążliwe i szkodliwe substancje pochodzące
z kominów naszych domów.
Jeśli będziemy postępowali tak dalej, już nigdy nie będzie można
wyjść na dwór i odetchnąć świeżym, czystym powietrzem. W zi‑
mie uprawianie sportów na ulicach Koszęcina jest już niemożliwe
z powodu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu i nieprzyjemnego

zapachu dymu. Zadbajmy więc o to, aby w naszych piecach nie
lądowały śmieci.Aby zmienić świat musimy zacząć od siebie!
Pamiętaj o trzech zasadach, które zapewnią nam lepsze powietrze:
– nie pal śmieci i plastiku
– pal węglem dobrej jakości
– jak masz możliwość skieruj się w stronę zielonej energii
▶▶Zofia Golaś, kl. VIII B
11
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Dzień preorientacji zawodowej w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie.
„Wybierz pracę, którą kochasz,
a nie będziesz musiał pracować
nawet przez jeden dzień w swoim życiu”.
– Konfucjusz
Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga dużej
aktywności i wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie
samym. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania karie‑
ry edukacyjno‑zawodowej przez uczniów, umiejętność podej‑
mowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów. Świadomi
jesteśmy, że planowanie kształcenia oraz kariery zawodowej
powinno odbywać się jak najwcześniej przy wsparciu placówek
oświatowych, dlatego też już po raz kolejny 25 października
2019 r. zorganizowaliśmy w naszej szkole warsztaty preorienta‑
cji zawodowej. Realizowane w naszej szkole działania z zakresu
preorientacji/orientacji zawodowej mają na celu kształtowanie
u uczniów pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edu‑
kacji. Poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz
nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy. Nawiązana
w tym roku współpraca zaowocowała wizytą kolejnych cieka‑
wych osób, które z wielką pasją prezentowały wykonywane przez

siebie zawody:Adam Binkowski – agent nieruchomości, Anna
Gałeczka – Pasieka – pracownik biura podróży, Jadwiga Gąsior,
Katarzyna Stemarowicz nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych
z Lublińca wraz z uczniami prezentując zawody cukiernik, Mi‑
chał Kaczmarczyk – designer, Marceli Gluch – strażak, Bożena
Klama – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koszęcinie, Anna Szwedzińska – pracownik kantoru wymia‑
ny walut, Małgorzata Pudlik – pielęgniarka – NZOZ „Medica”
Zespół Domowej Opieki Paliatywnej, Wojciech Fraj – Instruktor
prawa jazdy, Joanna Fraj – asystentka stomatologiczna, Łukasz
Cierpiał – pracownik Nadleśnictwa Koszęcin, Sylwia Mańka –
sekretarka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koszęcinie, oraz
Anna Trzepizur i Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń.
Wszystkim gościom zaangażowanym w realizację podjętych dzia‑
łań, z uwzględnieniem rodziców – serdecznie dziękujemy. Podjęte
wspólnie działania pozwolą na wyposażenie absolwentów naszej
szkoły w wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne, aby od‑
naleźć się na współczesnym rynku pracy.
Przygotowała:
▶▶Dorota Kała – Kubisz – doradca zawodowy
▶▶Karolina Goniwiecha – pedagog

Pasowanie pierwszoklasistów

W

roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Koszęcin naukę
w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczęło
143 uczniów. Pod koniec października oraz na początku listopa‑
da w każdej ze szkół odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.
Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, po którym stali sie
prawowitymi uczniami szkoły. W tak ważnym dniu towarzyszyli
im przede wszystkim rodzice oraz najbliżsi. Podczas wydarzenia
uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz tańczyli.
W uroczystościach wziął udział także Wójt Gminy Koszęcin Zbi‑
gniew Seniów, który wręczył dzieciakom małe upominki.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w nauce
oraz dużo uśmiechu każdego dnia.

SP Rusinowice

SP Sadów

SP Koszęcin

SP Strzebiń

SP Naukowa Wyspa
www.koszęcin.pl
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Poznanie lokalnego rynku pracy –
wycieczki zawodoznawcze, spotkania
z przedstawicielami zakładów pracy

W

ramach projektu,,Moje miejsce w świecie” realizowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Progra‑
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uczestnicy projektu
odwiedzali lokalne zakłady pracy i spotykali się z przedstawicie‑
lami różnych grup zawodowych, poznając tym samym lokalny
rynek pracy. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Koszęcinie w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020
głównym jego założeniem jest przygotowanie jego uczestników
do wyboru ścieżki kształcenia/zawodu zgodnej z zainteresowa‑
niamii rozpoznanymi predyspozycjami zawodowymi.
Pierwsza 15 – to osobowa grupa uczestników w ramach przygo‑
towania do mobilności, w okresie od 01.10.2019 do 22.11.2019
odwiedziła następujące zakłady pracy:
– Powiatowy Urząd Pracy – uczniowie dowiedzieli się jakie czynni‑
ki wpływają na rynek pracy i jak przewidywać zmiany zachodzące
w tym obszarze. Po wycieczce opracowali dokument o zawodach
deficytowych, nadwyżkowych i zrównoważonych w naszym re‑
gionie.

Zakład produkcyjny LENTEX S.A. – producenta elastycznych
wykładzin mieszkaniowych i obiektowych z PCV oraz producenta
włóknin. To firma łącząca ponad 100 – letnią tradycję z nowocze‑
snością, czego efektem jest znana marka i ugruntowana pozycja
firmy na rynku w kraju i za granicą. Firma dostarcza produktów
do branży motoryzacyjnej, sanitarno‑higienicznej, technicznej,
budowlanej, meblarskiej, odzieżowej, obuwniczej, ogrodniczej czy
filtracyjnej. Uczestnicy projektu poznali różne stanowiska pracy
w tym zakładzie oraz zakres obowiązków osób je wykonujących.
Wizyta ta była cennym doświadczeniem dla uczestników projektu,
ponieważ Kierownik Działu Personalnego przeprowadził z nimi
rozmowę kwalifikacyjną (pierwszą w ich życiu).

- Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lublińcu
- uczestnicy poznali wachlarz zawodów osób tam zatrudnionych,
dowiedzieli się na czym polega praca pedagoga, psychologa, lo‑
gopedy, fizjoterapeuty oraz doradcy zawodowego, zobaczyli sale
terapeutyczne, ,,niebieski pokój” czyli pokój przesłuchań dla dzieci
oraz sale fizjoterapeutyczne.
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Kuźnia „Zoriabresk” - lokalna firma używająca głównie tradycyj‑
nych technik kowalskich, produkująca również wyroby ślusarskie
jak ogrodzenia, balustrady, klatki schodowe i wiele innych. Uczest‑
nicy projektu wzięli udział w warsztatach kowalstwa artystycznego,
każdy mógł też spróbować swoich sił - oczywiście pod czujnym
okiem kowala p. Janusza Kosmały. Przekonując się jak trudna i wy‑
magająca jest praca kowala, dająca zarazem mnóstwo satysfakcji.

Studio Pięknego Ciała Lubliniec - firma zapewniająca komplek‑
sowe usługi z zakresu pielęgnacji ciała. Uczestnicy projektu brali
udział w warsztatach fryzjersko - kosmetycznych oraz warszta‑
tach treningu personalnego. Mieli okazję przekonać się osobiście
jak wygląda praca fryzjera, kosmetyczki, stylistki paznokci jak
również praca trenera personalnego. Dowiedzieli się jak i gdzie
szukać pracy w tym zawodzie, ile można zarobić i od czego zależy
wynagrodzenie oraz jak założyć i prowadzić własną działalność
gospodarczą.

25 października 2019 r. zorganizowaliśmy w naszej szkole warsz‑
taty preorientacji zawodowej umożliwiając uczniom spotkania
z przedstawicielami różnych zawodów. Nawiązana w tym roku
współpraca zaowocowała wizytą wielu ciekawych osób, które
z wielką pasją prezentowały wykonywane przez siebie zawody:
agent nieruchomości, pracownik biura podróży, cukiernik, desi‑
gner, strażak, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koszęcinie, pracownik kantoru wymiany walut, pielęgniarka,
instruktor prawa jazdy, asystentka stomatologiczna, sekretarka
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koszęcinie, pracownik La‑
sów Państwowych – Nadleśnictwa Koszęcin.

Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga dużej
aktywności i wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie
samym. Podjęte działania pozwolą na wyposażenie uczestników
projektu w wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne, aby
odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.
▶▶Opracowała: Dorota Kała - Kubisz

www.koszęcin.pl
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Razem w przyszłość - rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów szkół w Gminie Koszęcin

W

czerwcu 2019 roku Gmina Koszęcin zakończyła z suk‑
cesem realizację projektu, którego celem było podnie‑
sienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych
w Strzebiniu, Sadowie i Rusinowicach, rozwijanie zaintereso‑
wań uczniów naukami matematyczno‑przyrodniczymi, pomoc
uczniom z problemami edukacyjnymi, wyposażenie szkół ob‑
jętych wsparciem w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji zajęć w projekcie, a także przeprowadzenie szko‑
leń dla nauczycieli w zakresie udzielania uczniom pomocy
psychologiczno‑pedagogicznej oraz podnoszenia kompetencji
kluczowych uczniów.
W projekcie udział ogółem wzięło 409 uczniów, przeszkolono 46

nauczycieli, wyposażono szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne
do prowadzenia zajęć, a także zrealizowano szereg wyjazdów edu‑
kacyjnych dla uczniów.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania
projektu w okresie od września 2017 r. do czerwca 2019 r. wyniosła
601.835,57 zł.
W ramach projektu przeprowadzono ogromną liczbę zajęć po‑
zalekcyjnych, w tym wiele godzin zajęć metodą eksperymentu.
Realizacja projektu wzbogaciła ofertę edukacyjną szkół, ale także
wpłynęła na podniesienie wiedzy i rozwój kompetencji zarówno
uczniów, jak i nauczycieli.
▶▶Ewa Brodowy

Z życia Koła PZERiI w Koszęcinie
(sierpień - październik 2019)
▶▶ Wczasy nad Bałtykiem.
Od 18 sierpnia do 1 września 50-osobowa grupa emerytów na‑
szego Koła wypoczywała w Ośrodku Bałtyk w Dźwirzynie. Lo‑
kalizacja Ośrodka na tzw. wale wydmowym graniczącym z plażą
i morzem zapewniała im specyficzny leśno‑morski mikroklimat.
Emeryci byli obficie żywieni w stołówce ośrodka trzy razy dziennie
jedzeniem o wysokiej jakości. Bawili się na dwóch ogniskach i uro‑
czystej kolacji w rytm muzyki tanecznej. Urozmaiceniem pobytu
była wycieczka „pociągiem ulicznym” do Kołobrzegu, w trakcie
której odbyli krótki rejs morski statkiem noszącym imię „Pirat”,
spacerowali promenadą nadmorską oraz pod kierunkiem prze‑
wodnika objechali tymże „pociągiem” miasto, poznając jednocze‑
śnie jego historię i teraźniejszość. Nadzwyczajnie dopisała pogo‑
da, można było się opalać i kąpać w morzu do woli. W drugim
tygodniu była też jednorazowa okazja doświadczyć prawdziwej
popołudniowej burzy morskiej.

piękno i zabytki. Pierwszego dnia zwiedzili starówkę miejscowości
Baśka, gdzie mieli okazję plażować na żwirze i spacerować nad‑
morską promenadą. Kolejnego dnia odbyli całodzienną wycieczkę
do Parku Narodowego Jezior Plitwickich słynącego z 16 jezior
i 92 wodospadów. Następnego dnia popłynęli statkiem na wyspę
Krk, gdzie zwiedzili położone na 50 metrowym skalistym klifie
miasteczko Vrbnik, w którym w tawernie degustowali lokalne
sery i wina.
Kolejną całodzienną wycieczkę odbyli do Zadaru, gdzie zwiedzili
katedrę św. Anastazji oraz starówkę z rotundą Donata i fragmen‑
tami rzymskiego forum.
Po Zadarze nastąpił dzień w małym turystycznym miasteczku
Selce, dawnej wiosce rybackiej, położonej w lekko nachylonej
ku morzu zatoce. Tutaj oraz w Crikvenicy nasi emeryci ładowali
akumulatory na drogę powrotną do Koszęcina. Droga ta wiodła
przez stolicę Węgier – Budapeszt, gdzie emeryci zwiedzili bazy‑
likę św. Stefana, wzgórze zamkowe, zamek królewski, Kościół św.
Macieja, baszty rybackie, górę Gellerta z cytadelą. W sumie były
to naprawdę niezapomniane dni.

Grupa „dźwirzyńska” przed odjazdem do Koszęcina

Grupa „chorwacka” przed budynkiem Parlamentu w Budapeszcie

▶▶ Wczasy w Chorwacji.

▶▶ Pożegnanie lata 2019.

W dniach od 16 do 25 września 57 osobowa grupa emerytów
z Koszęcina przebywała na wczasach w Chorwacji. Zakwaterowani
zostali w hotelu w miejscowości Dramalj – Crikvenicy. Każdego
dnia zwiedzali kolejną atrakcyjną miejscowość podziwiając jej

26 września 90 osobowa grupa emerytów w ramach pożegna‑
nia lata udała się autokarem i własnymi pojazdami do restauracji
„U Celiny” na Piłce (sołectwo gminy Koszęcin), położonej w nie‑
skażonej naturze.
15
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Tam w swojskich klimatach, przez cztery godziny bawili się w im‑
prowizowanym stylu „wiejskim”, co ilustrują załączone zdjęcia

W Kościele Górnym Sanktuarium Jana Pawła II
Pa, pa, pa…. żegnaj lato 2019.
▶▶ Rekreacja w termach Podhala.
W dniach 8 i 9 października odbyła się wycieczka 49 osobowej gru‑
py emerytów do jesiennej Bukowiny Tatrzańskiej. Wycieczkowicze
już tradycyjnie zakwaterowali się w pensjonacie „U Wojtka”. Tam
otrzymali smaczne wyżywienie i wyprawiono im uroczystą kolację,
w trakcie której, przy muzyce DJ Jana Burka, jak zwykle ”jedli, pili
i tańczyli” do późnych godzin nocnych. Swoje siły emeryci regene‑
rowali w wodach termalnych Aquaparków BUKOVINA i BANIA.

23 czerwca 2013 roku, w obecności Episkopatu Polski, ks. kard.
Stanisław Dziwisz uroczyście poświęcił górną część świątyni. Wnę‑
trze kościoła zdobią mozaiki światowej sławy artysty o. Marko
Ivana Rupnika SJ, twórcy mozaik m.in. w krypcie nowego kościoła
w San Giovanni Rotondo we Włoszech, a także w Sanktuarium Mi‑
łosierdzia Bożego w Częstochowie (położonego u podnóża Jasnej
Góry, ul. Kordeckiego 49. W dniu 34 rocznicy zamachu na życie
Jana Pawła II, kard. Stanisław Dziwisz przekazał do Sanktuarium
bezcenną relikwię – naznaczoną krwią sutannę, w którą święty Jan
Paweł II ubrany był 13 maja 1981 r., w dniu, w którym Mehmed
Ali Agca próbował go zabić. Ta bezcenna relikwia znajduje się
w szklanej gablocie w Kościele Górnym.
▶▶ Dzień Seniora 2019.

Wieczorowy widok na Termę Bania w Białce Tatrzańskiej
W drodze powrotnej nasi turyści odwiedzili przepiękne Sanktu‑
arium Jana Pawła II w Krakowie (ul. Totus Tuus 32), które uro‑
czyście 11 czerwca 2011 r. erygował ks. kard. Stanisław Dziwisz.
Tego dnia rozpoczął się oficjalny kult Jana Pawła II w tym miejscu.
Po beatyfikacji, do Sanktuarium zostały ofiarowane relikwie Jana
Pawła II: krew Papieża, którą lekarze z kliniki Gemelli we Wło‑
szech przekazali osobistemu sekretarzowi Papieża kard. Stanisła‑
wowi Dziwiszowi, papieski krzyż pastoralny, ornat wraz z mitrą
oraz krzyż, przed którym modlił się Jan Paweł II w swojej prywat‑
nej kaplicy w czasie ostatniej za życia drogi krzyżowej w rzymskim
Coloseum w 2005 r.
Ampułka z krwią Papieża, zamknięta w szklanej szkatule, została
umieszczona wewnątrz marmurowego ołtarza stojącego pośrodku
ośmiobocznego Kościoła Relikwii (to jest Kościoła Dolnego Sank‑
tuarium). W Kaplicy Kapłańskiej, którą zaprojektowano na wzór
krypty św. Leonarda na Wawelu, w której ks. Karol Wojtyła odpra‑
wił swoją prymicyjną Mszę św., emeryci zobaczyli płytę z grobu
Jana Pawła II (wraz z relikwiarzem) pochodzącą z GrotWatykań‑
skich Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

www.koszęcin.pl

W dniu 18 października członkowie naszego Koła uroczyście
obchodzili Dzień Seniora. Po mszy św. w kościele NSPJ seniorzy
udali się do restauracji Roma.
Po powitaniu i słowie wstępnym wygłoszonym przez przewod‑
niczącą zarządu p. Urszulę Huć. Życzenia wszystkim emerytom
złożył Wójt Gminy pan Zbigniew Seniów oraz Dyrektor Domu
Kultury pani Renata Pyrek. Miłym zaskoczeniem było przybycie
z życzeniami dla seniorów delegacji z naszego posterunku Policji,
za które dziękujemy.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część spotkania konsumpcyj‑
no – rozrywkowa. Seniorzy zjedli smaczny obiad i bawili się przy
muzyce DJ Leszka Pnioka. W obchodach Dnia Seniora uczest‑
niczyło około 100 naszych emerytów. Przed nami ostatnie tego‑
roczne spotkania, a mianowicie zabawa Andrzejkowa, spotkanie
opłatkowe i bal sylwestrowy.
Opracowała
▶▶Urszula Huć
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Śląska Liga Judo

5

października na hali spor‑
towej przy Szkole Podsta‑
wowej w Koszęcinie odbyła się
Śląska Liga Judo. Dzieci pomi‑
mo dużej rywalizacji, dobrze się
bawiły. Mogły również liczyć na
wsparcie swoich najbliższych.

Gmina Koszęcin biega z całą Polską

K

olejna edycja rodzinnego biegu „Gmina Koszęcin biega z ca‑
łą Polską” za nami. I tym razem, zarówno pogoda jak i fre‑
kwencja dopisały. Do udziału w biegu zgłosiło się 70 osób, z cze‑
go najmłodsza uczestniczka miała rok, a najstarsza 59. Wszyscy
ukończyli bieg z uśmiechem. Oczywiście dla każdego na mecie
czekała woda oraz nagroda rzeczowa. Bieg tradycyjnie poprowadził
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. Dziękujemy biegaczom
za udział w biegu, a także wszystkim, którzy przyczynili się do jego
organizacji: Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Kazimierzowi Wierzbickiemu, Ewie Fokczyńskiej, Katarzynie Cho‑
lewa oraz Adamowi Hapoń.

Hubertus 2019

19

października w Starym Parku w Koszęcinie odbył się bieg
konkursowy chartów o Puchar Wójta Gminy Koszęcin. Or‑
ganizatorem tego wydarzenia był Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Bytom.
Klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:
I miejsce: Whippety AkuaBa Damara i I am Your Lazarus 99 pkt
II miejsce: Pary mieszane Vigo i Rozalia Divinacanis 91 pkt
III miejsce: Nie charty basenji Layla i Eddie 87 pkt

V Towarzyski Turniej Koszykówki

19

października na hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Koszęcinie odbył się V Towarzyski Turniej Koszykówki.
W rozgrywce wzięły udział 3 drużyny. Po zaciętej i wyrównanej
walce ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce: SNEAKERHEAD.PL PETROL OPOLE
II miejsce: LKS JENOTY KOSZĘCIN
III miejsce: MARNE SZANSE CZĘSTOCHOWA
Puchary wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. Gra‑
tulujemy.
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Turniej Skata Sportowego

W

dniu 11 listopada 2019 r. w koszęcińskim Domu Kultury
odbył się jak od wielu lat Turniej Skata Sportowego o Pu‑
char Starosty Lublinieckiego. Klub Skata w tym roku obchodzi
55-lecie istnienia, a jego założycielem był p. Andrzej Irek. Zarząd
Klubu na czele z prezesem Karolem Osadnikiem składa podzięko‑
wania Starostwu Lublinieckiemu za tak piękną imprezę z okazji
Święta Niepodległości. Nagrody wręczył osobiście wicestarosta
Tadeusz Konina. W Turnieju wziął udział mistrz Polski Piotr Ko‑

ziorowski, który zajął 4 miejsce. Sędziowali: p. Stanisław Kędzia
i p. Bronisław Morawiec. Nagrody wywalczyli:
I miejsce: Czesław Mazio
II miejsce: Stanisław Kędzia
III miejsce: Roman Skubała
Podziękowania dla Dyrektor Domu Kultury Renaty Pyrek za po‑
moc przy organizowanych imprezach.
▶▶Karol Osadnik

III Koszęcińska Dycha Zakończona

T

rzecia edycja biegu na 10 kilometrów przyciągnęła ponad 350
zawodników. Emocji nie brakowało, a najlepszy czas osiągnął
Mateusz Pawełczak z klubu Florian Zajączki Drugie ze Złochowic.
Pulę rozbiła mieszkanka Koszęcina Magdalena Morcinek, zdoby‑
wając dwa puchary oraz nagrodę w postaci pakietu startowego na
11 Tauron Festiwal Biegowy.

Wyniki w poszczególnych ka‑
tegoriach:
Open Kobiet:
1. Barbara Noga
2. Judyta Rębisz
3. Anna Skalska
Open Mężczyzn:
1. Mateusz Pawełczak
2. Paweł Kosek
3. Dawid Mazurkiewicz
Mistrzowie Gminy Koszęcin kobiety:
1. Maria Mańka
2. Magdalena Morcinek
3. Joanna Skiba
Mistrzowie Gminy Koszęcin mężczyźni:
1. Piotr Gryboś
2. Krzysztof Skiba
3. Marek Grund
Drużyny:
1. KB Florian Zajączki Drugie
2. Mafia Team Lubliniec
3. Bieging Team Zelów
K20:
1. Wiktoria Osyra
2. Ewa Witt
3. Anonim#207857 Dżasta
K30:
1. Mariola Smoll
2. Maria Mańka
3. Magdalena Morcinek
www.koszęcin.pl

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za tak liczny
udział. Szczególne podziękowania kierujemy do organizatorów
biegu.
/Tomasz Pawluk/

K40:
1. Magdalena Pietras
2. Marzena Barwicka
3. Magdalena Łuszcz
K50:
1. Barbara Czichy
2. Kornelia Sobel
3. Joanna Melka - Siwek
M20:
1. Mateusz Krajda
2. Bartosz Luto
3. Przemysław Sałapata
M30:
1. Piotr Magiera
2. Marcin Machoń
3. Marcin Bednarczyk
M40:
1. Rafał Wachla
2. Maciuś Rogowski
3. Piotr Gryboś
M50:
1. Marek Madej
2. Dariusz Filipczak
3. Robert Hyra
M60:
1. Paweł Springwald
2. Bogdan Gaweł
3. Benedykt Kucharczyk
M70:
1. Zbigniew Macoch
2. Jan Jarych
18
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V Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

7

grudnia w Strzebiniu odbył się V Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Koszęcin. Młodzi piłkarze wal‑
czyli w 4 kategoriach wiekowych: skrzat, żak, orlik i trampkarz.
Najmłodsi zawodnicy, czyli skrzaty rozegrali wspaniały mecz,
w którym liczyła się dobra zabawa, dlatego wszyscy zostali zwy‑
cięzcami i otrzymali medale. W pozostałych kategoriach klasyfi‑
kacja końcowa przedstawiała się następująco:
Kategoria „Żak”:
I miejsce – Victoria Strzebiń II
II miejsce – UKS APN Gmina Tworóg
III miejsce – Victoria Strzebiń I
IV miejsce – Śląsk Koszęcin
Najlepszy zawodnik – Franek Szczygieł (LKS Victoria Strzebiń)
Najlepszy bramkarz – Daniel Szufla (UKS APN Gmina Tworóg)
Kategoria „Orlik”:
I miejsce – Victoria Strzebiń I
II miejsce – UKS APN Gmina Tworóg
III miejsce – Śląsk Koszęcin
IV miejsce – Victoria Strzebiń II
Najlepszy zawodnik – Aleksander Pyrek (LKS Victoria Strzebiń)
Najlepszy bramkarz – Mariusz Mierzwa (UKS APN Gmina Two‑
róg)
Kategoria „Trampkarz”:
I miejsce – Unia Kalety
II miejsce – „Orły Strzebiń” LKS Victoria Strzebiń
III miejsce – LKS Zieloni Zborowskie
IV miejsce – LKS Śląsk Koszęcin
Najlepszy zawodnik – Kuba Boroń („Orły Strzebiń” LKS Victoria
Strzebiń)
Najlepszy bramkarz – Dawid Mazur (LKS Śląsk Koszęcin)
Puchary oraz medale wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew
Seniów oraz inicjatorka i główna organizatorka turnieju Alek‑
sandra Makles. Zawodników, z racji tego, że był to turniej miko‑
łajkowy, odwiedził Święty Mikołaj, wręczając każdemu coś słod‑
kiego. W czasie rozgrywania meczów, dla kibiców otwarta była
kawiarenka, w której można było napić się kawy i zjeść pyszne
ciasto upieczone przez rodziców. Natomiast o bezpieczeństwo
zawodników zadbał Adrian Pyrek – Instruktor i Ratownik z za‑
kresu Ratownictwa Medycznego.
Za wspaniałą organizację piątej edycji dziękujemy przede wszyst‑
kim Aleksandrze Makles, a także wszystkim, którzy wsparli i po‑
mogli w przygotowaniu turnieju.
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WÓJT GMINY KOSZĘCIN
ORAZ DYREKTOR DOMU KULTURY
W STRZEBINIU
ZAPRASZAJĄ NA

Koncert
Świąteczny
29 GRUDNIA 2019 R.
GODZ.: 16.30

W KOŚCIELE

ŚWIĘTEGO KRZYŻA

W STRZEBINIU

WYSTĄPIĄ:

ORKIESTRA DĘTA ZE STRZEBINIA
CHÓR „NON NOMINE”
CHÓR „HEJNAŁ”

www.koszecin.pl

Gmina Koszęcin

Cennik Reklam w Echu Gminy Koszęcin
Na stronach
kolorowych:
1/8 strony - 40 zł netto
1/4 strony - 80 zł netto
1/2 strony - 140 zł netto

www.koszęcin.pl
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