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Wójt Gminy Koszęcin zaprasza
na wydarzenia organizowane w gminie:
31 grudnia|
2200

Sylwester na Rynku w Koszęcinie
rynek w koszęcinie.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Dom Kultury w Koszęcinie.

14 stycznia
| 1630

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Dom Kultury w Strzebiniu.

Premiera jednoaktówek Aleksandra Fredry” Świeczka zgasła” i „Z jakim
przystajesz takim się stajesz” w wykonaniu koszęcińskiego AleTeatru

Dom Kultury w Koszęcinie / bilety: 15 zł.

20 stycznia
| 2000

Dom Kultury w Strzebiniu / bilety: 50 zł.

Kościół w Strzebiniu.

Dom Kultury w Koszęcinie / bilety: 35 zł.

3 luty
| 1700

Dom Kultury w Koszęcinie / bilety: 35 zł.

www.koszęcin.pl

21 stycznia
| 1630

koncert pt.: „Piosenka w bukiecie dla Babci
i Dziadka” Bernadeta Kowalska i Przyjaciele

Tok Szok Joanny Bartel

7 luty
| 1700

19 stycznia
| 1800

Maraton Taneczny pełen muzycznych wspomnień
z DJ Haponiem

koncert kolęd w wykonaniu chórów Hejnał
i Non Nomine oraz Orkiestry dętej ze Strzebinia

22 stycznia
| 1800

14 stycznia
| 1500

Koncert Operetkowy

Dom Kultury w Koszęcinie / bilety:15 zł.
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Podsumowanie inwestycji zrealizowanych
w 2017 roku
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Sadowie
zakończona

W grudniu zakończyły się prace nad budową budynku wielofunkcyjnego przy ul. Leśnej w Sadowie. Docelowo będzie on pełnił rolę miejsca spotkań lokalnej społeczności oraz bazy lokalowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowie. W projekcie
budynku przewidziano m.in. powstanie dwóch garaży dla wozów
bojowych. Co istotne – cały obiekt będzie ogrzewany gazowo.

Ulica Bema w Koszęcinie.

Nowy samochód dla OSP w Strzebiniu

24 października to ważna data dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Strzebiniu. Po niemal trzech latach starań jednostka zyskała
fabrycznie nowy samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem
4x4. Nowy samochód posiada podwozie marki Iveco Eurocargo
ML 150E28 i klasyfikowany jest jako wóz średni.
Ponadto pojazd został w pełni wyposażony w nowoczesny sprzęt
ratowniczo – gaśniczy. Wartość samochodu to prawie 755 tys.
złotych z czego 150 tys. pochodzi z dotacji z Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. Pozostałe środki, czyli ponad 600 tys.
zł. pochodziły z budżetu Gminy Koszęcin.

Ulica Burzyńskiego w Koszęcinie.

W ramach remontu ul. Burzyńskiego wymieniono również
fragment chodnika przy ul. Szkolnej oraz część biegnącego
przy nim ogrodzenia.

Teren wokół Domu Kultury zagospodarowany
Ulice Bema i Burzyńskiego jak nowe

Zakończyły się remonty ulic Bema i Burzyńskiego w Koszęcinie.
Na ulicy Bema powstała nowa podbudowa, nakładka asfaltowa,
krawężniki oraz wybrukowane zostały podjazdy do posesji.
Prace modernizacyjne na ul. Burzyńskiego objęły wymianę
podbudowy i budowę nakładki asfaltowej, wymianę kanalizacji
deszczowej na nową, budowę nowych krawężników i chodnika
na 250 mb drogi oraz remont części chodnika wraz z ogrodzeniem na skrzyżowaniu ulic Burzyńskiego i Szkolnej.

Zakończył się remont terenu wokół Domu Kultury w Koszęcinie.
Na ten cel Dom Kultury w Koszęcinie uzyskał dofinansowanie
wysokości 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach zadania powstał nowy parking z kostki betonowej
oraz skwer przed wejściem do budynku z kostki granitowej. Zamontowano także oświetlenie parkingu i terenu przed budynkiem Domu Kultury, wykonano nowe schody wejściowe i poręcze a także skwerek z szachownicą przed Klubem Pod Sceną.
Inwestycja kosztowała ponad 267 tys. zł.
Dodatkowo przy okazji remontu wykonane zostało odwodnienie
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budynku. Dom Kultury także zakupił nowe ławki i kosze oraz
figury do plenerowej gry w szachy.
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Gmina Koszęcin jako druga w całym powiecie lublinieckim dokonała zakupu samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia
kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych. Pojazd będzie
służył do czyszczenia kanalizacji sanitarnej oraz wpustów ulicznych na terenie gminy.

Remont podłogi w budynku OSP Koszęcin

Budowa chodnika przy ul. Łazowskiej

16 października został odebrany nowowybudowany chodnik
przy ul. Łazowskiej w Koszęcinie. Chodnik wybudowano na odcinku od ul. Kozielskiej do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.
Inwestycja została zrealizowana na wniosek mieszkańców z uwagi na natężony ruch przy wyjeździe z supermarketu.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Zakończyły się prace nad budową kanalizacji deszczowej w ul.
Konwaliowej w Koszęcinie oraz w ul. Ogrodowej w Sadowie.
W przypadku obu ulic budowa kanalizacji jest etapem poprzedzającym remont i budowę nakładki asfaltowej. Ponadto rozbudowano kanalizację sanitarną w sięgaczach ulic Dworcowej
i Opiełki w Koszęcinie. Przygotowywany jest te projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Koszęcinie.
Ponadto Gmina Koszęcin zleciła wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Łazy. Prace projektowe potrwają
do końca czerwca 2018 r.

Zakupiliśmy samochód do czyszczenia kanalizacji

www.koszęcin.pl

6 czerwca odbył się odbiór drobnych prac remontowych wykonanych dla OSP w Koszęcinie. W ramach realizowanego zadania
w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszęcinie wyremontowano posadzkę, zlikwidowano wcześniejszy kanał i wymieniono
biegnącą w podłodze rurę CO. Ponadto wykonano nowe odwodnienie liniowe i wymieniono uszczelki w bramach garażowych.
Remont, choć pozornie niewielki, bardzo poprawił bezpieczeństwo pracy OSP, której strażacy od lat zabiegali o wykonanie niniejszych prac.
Ponadto na wieży budynku remizy OSP w Koszęcinie zostało
wymienionych 6 okien.

Instalacja elektryczna w SP Koszęcin wymieniona

Na początku 2017 roku Gmina Koszęcin złożyła wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie wymiany oświetlenia w budynku Zespołu Szkół w Koszęcinie na energooszczędne
i ekologiczne światła LED. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina otrzymała 60 794 zł. na wymianę 530 sztuk świetlówek na energooszczędne. Całkowita wartość zadania wyniosła
76 900 zł.
Oświetlenie zostało wymienione na obu salach sportowych,
w korytarzach i salach lekcyjnych na terenie obiektu.
Montaż ostatnich lamp zakończył się z sukcesem 22 czerwca
wieczorem. Oświetlenie zostało sprawdzone w warunkach wieczornych i dziennych. Prace modernizacyjne przebiegły prawidłowo i zostały odebrane w dniu dzisiejszym.

Uzupełniliśmy oświetlenie uliczne

31 maja odbył się odbiór oświetlenia ulicznego na ul. Stawowej
w Strzebiniu. Zgodnie z zeszłorocznym projektem wzdłuż ulicy
stanęły cztery latarnie wykonane w energooszczędnej technologii LED.
Lampy na ul. Stawowej w Strzebiniu to nie jedyna z inwestycji
oświetleniowych wykonanych w tym roku. Do tej pory uzupełnione zostało oświetlenie uliczne na ul. 1 Maja, Św. Barbary
i Słonecznej w Strzebiniu oraz na ul. Kopernika w Koszęcinie.
Ponadto zakończył się III etap budowy energooszczędnego
oświetlenia ulicznego w Gminie Koszęcin, którym objęte zostaną
ulice: Cegielniana w Koszęcinie, Wolności w Strzebiniu, Dworcowa w Rusinowicach i Ogrodowa w Sadowie.
Gmina Koszęcin zleciła także uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Na terenie całej gminy powsatły łącznie 23 lampy. Dwie
na ul Nektarowej w Koszęcinie, po jednej na ulicach: Kolejowej,
1 Maja i Dworcowej w Rusinowicach, po jednej na boisku i ulicy
Cieszowskiej w Wierzbiu, po jednej na ulicach Zielonej, Dworcowej i Kolejowej w Strzebiniu. Na ulicy Kołłątaja w Łazach powstało 7 lamp a na ul. Miodowej trzy. W Bruśku jedna lampa
stanęła na ul. Kościelnej a dwie na Przylasku.
Zlecono także projekt lamp na ulicach Św. Jadwigi, Świerkowej,
Sosnowej, Brzozowej, Wiosennej, Jesiennej, Stawowej i Akacjowej w Koszęcinie, Głównej i Św. Anny w Wierzbiu, Ptasiej
i Broniewskiego w Strzebiniu, Joanny Piecuch i Brzozowej w Rusinowicach, Polnej i Rzecznej i Przylasek w Bruśku oraz Kochanowickiej w Sadowie.
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Zielona Pracownia „Barć” w Sadowie.

Nowa podłoga sportowa w Sadowie

Budowa drogi rowerowej i węzła przesiadkowego

Na początku roku Gmina Koszęcin złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ramach „Budowy
zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg
rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina
Koszęcin”. Wniosek o dofinansowanie budowy drogi rowerowej z Sadowa do Rusinowic oraz budowy węzła przesiadkowego
na terenie dworca kolejowego w Rusinowicach został rozpatrzony pozytywnie i gmina pozyskała na ten cel 85% dofinansowania
ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie przyznane gminie na chwilę
obecną wynosi 3,5 mln. zł. Umowa z wykonawcą drogi rowerowej i węzła przesiadkowego została już podpisana. Roboty zostały zlecone w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin zakończenia
prac planowany jest na 30 września 2018 r.

W sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sadowie powstała
nowa podłoga sportowa. Zadanie zostało zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dla wykonawcy wiązało się to z wykonaniem prac rozbiórkowych starej podłogi w sali gimnastycznej,
opracowaniem projektu nowej posadzki oraz jej wykonaniem
zgodnie z przygotowanym i zaakceptowanym projektem. Gmina
Koszęcin określiła warunki wykonania projektu i jego realizacji
tak by nowa nawierzchnia sportowa spełniała wszystkie kryteria
obowiązującej normy dla podłóg sportowych.
Poza modernizacją podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sadowie zostało wymienione oświetlenie, na nowoczesne i energooszczędne wykonane w technologii LED. Ponadto
sala została odmalowana.

Dwie nowe „Zielone pracownie”w Gminie Koszęcin

Szkoły w Koszęcinie i Sadowie pozyskały maksymalne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizacje „Zielonych pracowni”, czyli nowoczesnych klas biologiczno-przyrodnicza. W Koszęcinie
pracownię „Uroczysko” otwarto jeszcze w czerwcu br. a w Sadowie uczniowie mogą korzystać z klasy od października.

Projekt rozbudowy Szkoły w Sadowie

W maju wykonano koncepcję rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Sadowie na bazie której wykonywany jest projekt
budowlany. Uzyskane dodatkowe pomieszczenia sal lekcyjnych
i świetlicy usprawnią działanie szkoły, szczególnie w obliczu
wchodzącej w życie reformy edukacji. Realizacja inwestycji planowana jest na 2018 r.

Rewitalizacja boiska w Strzebiniu

Zielona pracownia „Uroczysko” w Koszęcinie.

Boisko LKS „Victoria” Strzebiń przeszło gruntowną rewitalizację.
Obiekt sportowy został w całości ogrodzony, ponadto wykonano
instalację nawadniającą płytę boiska oraz nawierzchnię trawiastą o wymiarach 64m x 100m. Wartość zadania wyniosła 80 tys.
zł. Prace zostały zlecone przez Wójta gminy na prośbę członków
klubu LKS „Victoria” Strzebiń.
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Termomodernizacja budynku LKS „Śląsk”Koszęcin

Na prośbę członków LKS „Śląsk” Koszęcin na przestrzeni listopada i grudnia wykonano termomodernizację budynku pełniącego funkcję biura, szatni i toalet przy ul. Sportowej. Poza dociepleniem budynku wykonano nową elewację oraz częściowo
wymieniono stolarkę okien i drzwi.
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Nowa instalacja elektryczna w OSP Strzebiń

W kwietniu Gmina zleciła wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku OSP w Strzebiniu. Dotychczasowa instalacja
elektryczna zagrażała bezpieczeństwu użytkowników budynku.
Wymiana instalacji poprawiła funkcjonowanie i bezpieczeństwo w budynku. W ramach zadania zostało wymienione m.in.
oświetlenie na zewnątrz budynku, z niedziałającego, na nowoczesne i energooszczędne lampy wykonane w technologii LED.
Ponadto instalacja została rozdzielona na część wykorzystywaną
przez OSP oraz część należącą do podnajemcy. Wykonano także
dodatkowe przyłącze prądu na potrzeby OSP, wyremontowano
instalację świetlną w wieży a także wykonano przyłącze pozwalające na przełączenie zasilania na zasilanie z agregatu, w razie
przerwy w dostawie prądu.

Pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę boiska

Termomodernizacja budynku LKS Śląsk Koszęcin.

W Bruśku powstała studnia

W ubiegłym roku Gmina Koszęcin zleciła wykonanie odwiertu
będącego pierwszą fazą budowy nowej studni na terenie Stacji
Uzdatniania Wody w Bruśku. Projekt zakładał, że studnia o głębokości 46 m będzie miała wystarczającą wydajność, by z niej
eksploatować wodę. Miała to być jedna z dwóch docelowo działających studni, by zapewnić wodę całej gminie.
Niestety po wykonaniu odwiertu okazało się, że na tej głębokości
studnia nie jest tak wydajna jak zakładano, dlatego kontynuowano prace w warstwie skalnej do głębokości 120 m.
Na głębokości 120 m po próbnych pompowaniach okazało się,
że studnia będzie miała niemal trzy razy większą wydajność
od pierwotnie zakładanej, ponadto woda ma znacznie mniej żelaza niż z obecnie eksploatowanych ujęć. Trwają prace projektowe dotyczące zabudowy studni. Po ich wykonaniu i uzyskaniu
odpowiednich zezwoleń woda popłynie w gminnej sieci wodociągowej.

Gmina Koszęcin pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 50 % na modernizacje boiska wielofunkcyjnego i kortu do tenisa ziemnego w Koszęcinie. Dofinansowanie
wyniesie dokładnie 341 300 zł. W ramach zadania powstanie
wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej oraz kort tenisowy wykonany z mączki
ceglanej. Ponadto powstaną nowe trybuny a teren boisk zostanie
ogrodzony i oświetlony.

W planach remonty dróg

Przygotowywana jest dokumentacja na remont ul. Słonecznej,
Św. Barbary i Dębowej w Strzebiniu oraz ostatniego odcinka ul.
Leśnej w Koszęcinie od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do ul.
Sportowej o także ul. Rolniczej w Sadowie.
Ponadto Gmina Koszęcin zleciła wykonanie dokumentacji
na budowę ulic: Ogrodowej w Sadowie, Piaskowej i Dworcowej
w Strzebiniu oraz dojazdu do cmentarza w Rusinowicach.

Powstają kolejne projekty

Gmina wykonała projekt na docieplenie i remont pomieszczeń
budynku OSP w Rusinowicach. Aktualnie trwa procedura uzyskania stosownych pozwoleń. Remont planowany jest na 2018 r.
Została podpisana umowa na wykonanie projektu zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Strzebiniu. Projekt zostanie
wykonany do 22 grudnia 2017 r.

Koszęciński basen
nagrodzony

M

odernizacja koszęcińskiego basenu została nagrodzona
w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku
2017 organizowany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Zmodernizowany w latach 2014–2015 basen wraz z otaczającym terenem
otrzymał II miejsce w kategorii „najlepsze przedsięwzięcie odnowy
wsi” i nagrodę w wysokości 4 tys. zł.
Pamiątkowy puchar i nagrodę odebrał Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Michałem
Aniołem podczas oficjalnej gali, która odbyła się 23 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
|Redakcja|
www.koszęcin.pl
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Sołtys Piłki nagrodzony
w plebiscycie Dziennika
Zachodniego

S

ołtys Piłki Jan Kandzia został laureatem plebiscytu na Sołtysa Roku
organizowanego przez Dziennik Zachodni pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi. Jan Kandzia w całym województwie śląskim uplasował się na 25 miejscu. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
|Redakcja|

Nowe pozycje książkowe
w gminnych bibliotekach

I

nformujemy, że na nasze półki trafiły nowe tytuły na jesienne i zimowe wieczory dla starszych i młodszych czytelników.
Książki zakupione zostały ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz ze środków własnych Biblioteki.
Z życzeniami zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
zapraszamy do bibliotek!
|Gabriela Piguła
Dyrektor GBP w Koszęcinie|

Kto ma odśnieżyć chodnik?

C

hoć w tym roku zima przypomina bardziej jesień, warto
przypomnieć o odpowiedzialności za odśnieżanie chodników i usuwanie sopli lodu. Przypominamy, że nie za wszytko odpowiedzialny jest zarządca, czyli Gmina Koszęcin
To właściciel posesji odpowiada za dbałość o biegnący przy
niej chodnik.
Każdy teren ma swojego właściciela lub zarządcę, i to on odpowiada za jego utrzymanie. Podobnie jest w przypadku chodników. Właściciel nieruchomości wzdłuż której przebiega chodnik
musi zapewnić jego utrzymanie w czystości i porządku, przez
co rozumiemy uprzątanie błota, śniegu i lodu. W wypadku gdy
chodnik jest śliski – posypanie go piachem. Za odcinki nieprzylegające do posesji / nieruchomości odpowiada zarządca drogi,
w tym wypadku Wójt.
Śnieg z chodnika należy usunąć na trawnik przylegający do posesji, w sposób niezagrażający przechodniom. Nie należy usuwać
śniegu i błota na biegnącą wzdłuż chodnika jezdnię.
Przez właściciela nieruchomości rozumiemy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz
najemców np. lokali umiejscowionych przy chodniku.
Właściciel nieruchomości ma również obowiązek usunięcia

połaci śniegu i sopli zwisających z dachu.
Płaty śniegu i sople na dachu nieruchomości umiejscowionej
w pobliżu ruchu pieszych, podobnie jak oblodzony i zaśnieżony
chodnik, zagrażają życiu i zdrowiu przechodniów. W wypadku
groźnych płatów śniegu lub sopli lodu do obowiązku właściciela
należy ich niezwłoczne zabezpieczenie i usunięcie. Trzeba pamiętać, że za wszelaki uszczerbek za zdrowiu pieszego lub uszkodzenia przedmiotów/ pojazdów spowodowane tego typu zaniedbaniem odpowiada właściciel nieruchomości. Przechodzień, który
doznał uszczerbku na zdrowiu lub uszkodził przedmiot/ pojazd
w wyniku wypadku spowodowanego oblodzoną powierzchnią
chodnika/ zdarzenia ze spadającym soplem, ma prawo domagać
się od właściciela naprawy lub rekompensaty szkody na zasadach
ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
Za stan dróg odpowiada ich zarządca/ właściciel.
Dbałość o stan drogi leży w gestii jej właściciela bądź zarządcy.
W przypadku drogi gminnej organem odpowiedzialnym za jej
utrzymanie są władze gminy. Do ich zadań należy regularne
odśnieżanie i posypywanie solą dróg. W razie wypadku spowodowanego zaniedbaniem drogi, osoba poszkodowana może się
domagać odszkodowania od organu zarządzającego daną drogą.
|Karolina Imiolska|
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Korona Europy dla Gminy Koszęcin
- podsumowanie roku 2017

W

poprzednim numerze pisaliśmy o projekcie Michała Wachowskiego, który dla Koszęcina zdobywa najwyższe szczyty
państw europejskich. W tym numerze pytamy go o postępy oraz plany na przyszły rok.
Jakie założenia z projektu Korona Europy dla Gminy Koszęcin
udało Ci się zrealizować?
Zrealizowaliśmy całkiem sporo. Od 12 sierpnia, czyli dnia, w którym rozpoczęliśmy projekt, udało się zdobyć 15 szczytów. Najwyższy
z nich to niemiecki Zugspitze (2962 m n.p.m.), a najniższy to holenderski Vaalserberg (322,5 m n.p.m.). Poza tym zdobyliśmy większość
najwyższych szczytów Państw Bałkańskich (Serbia, Macedonia, Grecja, Kosowo, Czarnogóra i Bośnia), najwyższe szczyty europejskiej
części Kazachstanu i Turcji oraz najwyższe szczyty krajów Beneluxu.
Która z wypraw okazała się najbardziej emocjonująca? Którą
natomiast wspominasz z sentymentem?
Najciekawsze szczyty, które udało się zdobyć w tym roku to Mitikas
w Grecji, Zugspitze w Niemczech oraz Coma Pedrosa w Andorze.
Oczywiście oprócz zdobywania gór staraliśmy się pozwiedzać odwiedzane kraje. Przy okazji wizyty w Andorze zwiedziliśmy również stolicę tego małego państwa oraz udaliśmy się do muzeum
,oraz domu Salvadora Dali w Hiszpanii. W Grecji, oprócz wyprawy
na Olimp udało się również zwiedzić Meteory oraz Saloniki.

Na najwyższym szczycie Andory - Pic de Coma Pedrosa.

Wyprawa, którą wspominam z największym sentymentem to nasza
wakacyjna podróż przez Bałkany. Przejechaliśmy 4500 km w 10 dni.
Odwiedziliśmy znajomych w Serbii, którzy pokazali nam Belgrad.
Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi w Kosowie i Bośni. Doświadczyliśmy wiele życzliwości i pomocy ze strony lokalnych mieszkańców
i przekonaliśmy się, że Bałkany to bezpieczny, przyjaźnie nastawiony
na turystów region.
Jakie masz plany związane z Koroną Europy na przyszły rok?
Może postawiłeś sobie już jakieś cele?
Po spokojnym grudniu, który przeznaczyłem na odpoczynek, od nowego roku bierzemy się ostro do pracy. W styczniu chcemy zdobyć
najwyższy szczyt Hiszpanii - Mulhacén, najwyższy szczyt Malty - Ta’
Dmejrek oraz Watykanu - Wzgórze Watykańskie. W marcu planujemy podróż na Azory i najwyższy szczyt Portugalii - Pico. W planach
na przyszły rok mam jeszcze Wielką Brytanię, Rosję i Skandynawię
oraz najwyższy ze szczytów Korony Europy - Mont Blanc.
Czy podczas odbytych wypraw zdarzyło się coś niespodziewanego? Jakieś przygody / komplikacje / zaskakujące sytuacje?
Mieliśmy dwa podejścia do najwyższego wzniesienia europejskiej
części Kazachstanu. Za pierwszym razem, z powodu opóźnienia
samolotu z Warszawy utknęliśmy na lotnisku w Moskwie (samolot do Kazachstanu odleciał bez nas, mimo że mieliśmy łączone
bilety). Przemiła pani z obsługi poinformowała nas, że zostaniemy
aresztowani i deportowani w ciągu 24 godzin, gdyż nie mamy wizy
rosyjskiej. Od razu pojawiło się dwóch ochroniarzy, którzy nie odstępowali nas na krok do czasu opuszczenia lotniska. Po konsultacji z ambasadą wróciliśmy do Polski pierwszym możliwym lotem.
Za drugim podejściem też były problemy, ale tym razem ze strony
polskiego przewoźnika i biura podróży przez które, rezerwowaliśmy
bilety. Tutaj natomiast w pełni zrehabilitowała się strona rosyjska, ale
to dłuższa opowieść. Dokładne relacje z wypraw będą się pojawiać
systematycznie na naszej stronie internetowej, która co prawda z małym opóźnieniem, ale rusza już w grudniu.
Czy planujesz coś poza Koroną?
Jeśli chodzi o górskie plany poza Koroną Europy to w 2018 roku zamierzam zdobyć najwyższy szczyt Maroka oraz Afryki Północnej
- Dżabal Tubkal (4167 m n.p.m.) oraz najwyższy szczyt Iranu i jednocześnie najwyższy wulkan w Azji - Demawend (5610 m n.p.m.).
Wszystko zależy jednak od tego, czy uda nam się wygospodarować
dość czasu na realizację tych projektów.
|Karolina Imiolska|
• Już dzisiaj zapraszamy na
naszą stronę:
www.koronaeuropy.com
którą będziemy systematycznie uzupełniać.
• Niedługo na naszym profilu facebookowym ukażą się
aukcje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
na których planujemy wystawiać pamiątki z naszych
podróży.
Serdecznie zapraszamy!

Mitikas to kolejny szczyt zdobyty z Dawidem, który robi Koronę Europy dla Miasta Radomia (www.koronaeuropy.pl).
www.koszęcin.pl

Zugspitze, 2962 m n.p.m.
najwyższy szczyt Niemiec.
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Święty Mikołaj zawitał do Gminy Koszęcin

P

oczątek grudnia to zdecydowanie jeden z ulubionych terminów
wszystkich dzieci. Nie inaczej jest w Gminie Koszęcin gdzie
wszyscy najmłodsi mieszkańcy z utęsknieniem czekają na przybycie
swojego ulubionego świętego – Mikołaja.
Czy wszystkie dzieci w gminie były w tym roku grzeczne? Wygląda
na to, że tak!
Sadów
3 grudnia, już po raz kolejny mogliśmy wziąć udział w corocznym
Jarmarku Bożonarodzeniowym organizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów i Wierzbie.
Członkowie organizacji zadbali o to by wprowadzić uczestników wydarzenia w świąteczny nastrój. Na placu kościelnym w Sadowie stanęła świąteczna scena, na której wystąpiły dzieci z Sadowa i Wierzbia.
Członkowie stowarzyszenia pomyśleli też o tym, jak rozgrzać przybywających na spotkanie ze Świętym Mikołajem rodziców z dziećmi.
Przed sceną stanęły paleniska, a na przybyszów czekał gorący żurek,
bigos, herbata, kakao i grzane wino. Wszyscy zebrani w oczekiwaniu
na przybycie Świętego śpiewali kolędy i pastorałki i wspólnie tańczyli, a gdy Mikołaj przybył, rozdał wszystkim grzecznym dzieciom prezenty w asyście ks. proboszcza Krzysztofa Domorackiego i członków
stowarzyszenia.
Strzebiń
Podobnie jak w Sadowie do dzieci ze Strzebinia Św. Mikołaj zawitał
już 3 grudnia. Najpierw wszystkie zebrane w Domu Kultury dzieciaki musiały udowodnić że były grzeczne podczas „Zimowego spektaklu”. Dobre zachowanie dzieci ze Strzebinia nie pozostawiło wątpliwości i Św. Mikołaj rozdał obfite paczki z prezentami wszystkim 110
dzieciakom przybyłym na spotkanie.

Rusinowice
Święty Mikołaj nie zapomniał też o najmłodszych mieszkańcach Rusinowic. 3 grudnia odwiedził Dom Spotkań Wiejskich, gdzie czekała
na niego prawie setka grzecznych dzieci. Wszyscy milusińscy otrzymali prezenty i wzięli udział w „Zimowym spektaklu”.
Koszęcin
6 grudnia do Koszęcina wraz ze swą świtą zawitał Mikołaj.
Choć spotkanie miało odbyć się na rynku, z uwagi na deszczową
aurę Wójt Gminy Zbigniew Seniów, w trosce o komfort dzieci i rodziców oczkujących na spotkanie z przybyszem z dalekiej Laponii,
zdecydował o przeniesieniu tego ważnego wydarzenia pod dach –
a dokładnie do hali sportowej w Koszęcinie.
To właśnie tam dzieci wraz z rodzicami przez ponad dwie godziny
bawili się i śpiewali wyczekując Mikołaja.
Zabawa była naprawdę udana. Były deszcze confetti, malowanie
włosów, zimne ognie i mnóstwo prezentów od pomocników Mikołaja – Rupherta i Rico. Największą frajdę dzieciom sprawiło jednak
przybycie ich szczodrego ulubieńca – Mikołaja.
|Karolina Imiolska|

Oczekiwanie na Mikołaja w Koszęcinie umilili Ruphert i Rico.

W Sadowie Mikołaj był naprawdę szczodry.

W Koszęcinie nie tylko dzieci otrzymały podarunki.

Dzieci ze Strzebinia nie mogły się oderwać od Św. Mikołaja.

„Zimowy spektakl’ w Rusinowicach poprzedził wizytę
Św. Mikołaja.
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Jesień w „Bajkowej Krainie”

K

olejny, piąty już rok szkolny w historii „Bajkowej Krainy” pożyczyć jedną, najciekawszą dla siebie książeczkę, którą zabrarozpoczął się z pełnym zasobem energii, siły i zapału.
liśmy do „Bajkowej Krainy”.
W trakcie trzech miesięcy w „Bajkowej Krainie” odbył się Dzień Jednak kiedy pozostajemy w naszym małym punkcie przedPrzedszkolaka z udekorowaniem specjalnymi medalami, Pierw- szkolnym również nie brakuje atrakcji. Odbywają się zajęcia
szy Dzień Jesieni, który świętowaliśmy zbieraniem kolorowych dodatkowe z języka angielskiego, logopedii i wspaniałe zajęcia
liści, poszukiwaniem żołędzi oraz kasztanów, Dzień Chłopaka ceramiczne. Wykonujemy wiele prac plastycznych i manualnych
z prezentami – niespodziankami dla naszych Młodych Męż- oraz eksperymentów badawczych. Czytamy książki, słuchamy
czyzn. Nie zabrakło Pasowania na Przedszkolaka, podczas opowiadań, oglądamy teatrzyki, liczymy, tańczymy a także wyktórego wszyscy nasi podopieczni pozytywnie zdali egzamin konujemy wiele innych, cennych
i otrzymali prezenty, dyplomy oraz pyszny torcik. Jednak naj- i rozwijających czynności. Są dni kiedy dzieci mogą przynieść
wspanialszym dniem dla wszystkich małych dzieci jest Dzień do przedszkola swoją ulubioną książkę, zabawkę czy pluszaczka.
Pluszowego Misia przypadający na koniec listopada. W tym dniu W „Bajkowej Krainie” nadal kontynuujemy i wykorzystujemy
do dzrwi „Bajkowej Krainy” zawitały same Niedźwiadki niosąc w życiu przedszkolnym wiedzę zdobytą podczas Ogólnopolskiew rączkach swoje pluszowe Misie.
go Programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, który po roczW trakcie całego tygodnia odbyły się zabawy z Misiami, degusta- nym szkoleniu oraz współpracy z dietetykiem zakończyliśmy
cja miodku, prace plastyczne z misiem, misiowe maski, Parada sukcesem i otrzymaliśmy Certyfikat Zdrowego Przedszkola.
Misiaczków a na zakończenie wspaniały misiowy tort.
Największym doświadczeniem artystycznym było nagrywanie
W październiku wybraliśmy się na wycieczkę do „Boogie Wo- kolędy na płytę CD z inicjatywy Wójta Gminy Koszęcin, które
ogie”, aby tam w bezpieczny sposób spożytkować nadmiar ener- po wielu godzinach prób i ćwiczeń, zakończyło się ogromnym
gii. Zawsze jednak staramy się wychodzić na spacery, a w sło- triumfem
neczne i ciepłe dni na Plac Zabaw.
i zachwytem ze strony Pań Reżyserek. Przedszkolaki z „Bajkowej
W trakcie tygodnia o ruchu drogowym nie zabrakło długiego spa- Krainy” będzie można usłyszeć
ceru w poszukiwaniu znaków drogowych, skrzyżowań i przejść w kolędzie „Mędrcy Świata”.
dla pieszych. Wyposażeni w kamizelki odblaskowe ćwiczyli|Beata Ziółkowska|
śmy bezpieczne przechodzenie
przez jezdnię oraz obserwowaliśmy zachowanie się na drodze
innych użytkowników ruchu
drogowego – spostrzeżenia były
bardzo różnorodne. Te dobre,
ale również i te złe.
W tym czasie odwiedzili nas
Policjanci z Posterunku Policji
w Koszęcinie, z którymi rozmawialiśmy o bezpieczeństwie
na drodze, podczas spacerów,
jazdy na rowerze i w samochodzie. Omówiliśmy zachowanie się podczas spotkania
z nieznajomymi osobami oraz
Tydzień z pluszowym misiem.
zwierzętami. Policjanci zaprosili nas do zwiedzenia wozu
policyjnego, które wzbudziło
ogromny zainteresowanie i entuzjazm naszych Przedszkolaków. Po spotkaniu dzieci otrzymały odblaski, aby potwierdzić
zasadę, że człowiek widoczny
na drodze jest bezpieczny!!!
Podczas jednego ze spacerów
odwiedziliśmy Bibliotekę Publiczną w Strzebiniu, której
podarowaliśmy
pamiątkową
książkę. Zawsze miła i gościnna
Pani Bibliotekarka otworzyła
przed nami zbiory biblioteczne
i opowiedziała o swojej pracy.
Punkt przedszkolny odwiedzili dzielnicowi.
Każdy Przedszkolak mógł wy-

www.koszęcin.pl
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Dzień Niepodległości w Gminie Koszęcin

11

listopada 2017 roku obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji jak co roku młodzi mieszkańcy
Gminy Koszęcin wraz ze swoimi nauczycielami przygotowali programy słowno-muzyczne upamiętniające ten ważny moment dla
naszego Kraju.
Strzebiń
listopada uczniowie Szkoły w Strzebiniu zebrali się przed Domem Kultury w Strzebiniu, by zabrać licznie zebranych mieszkańców miejscowości w patriotyczną podróż. Za przygotowanie
poruszającego programu słowno-muzycznego odpowiedzialna była
Iwona Skop za co gorąco jej i dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzebiniu Krystynie Musiał podziękował jej wójt gminy Zbigniew Seniów.

9

Koszęcin
ieczorem 10 listopada w koszęcińskim Domu Kultury uczniowie Szkoły w Koszęcinie przedstawili program słowno-muzyczny upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów podziękował uzdolnionej
młodzieży i nauczycielom za pielęgnowanie pamięci o tym ważnym
dniu.
|Redakcja|

W

Spotkanie wiejskie w Strzebiniu

16

listopada o godzinie 18:00 w strzebińskim Domu Kultury odbyło się spotkanie wójta gminy Zbigniewa Seniów z mieszkańcami wsi. W spotkaniu wiejskim wzięli udział radni miejscowości
oraz pracownicy Urzędu Gminy. Na wstępie krótkiej prelekcji na temat bezpieczeństwa udzielili dzielnicowi z Posterunku Policji w Koszęcinie. Później wójt gminy wraz z sołtysem Strzebinia podsumowali
inwestycje, które do tej pory zostały zrealizowane na terenie miejscowości, przedstawione zostały także plany inwestycyjne na najbliższy
rok. Przez niemal dwie godziny wójt gminy odpowiadał na pytania
mieszkańców rozwiewając ich wątpliwości a także odnotowując problemy do rozwiązania. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze
wzajemnego porozumienia.
|Redakcja|

Koncert Muzyki
Filmowej

Chaplina i wiele innych. Muzyce towarzyszyła projekcja fragmentów
filmów. Koncert nad którym patronat objął Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów zakończył gromki aplauz wzruszonej publiczności.
|Karolina Imiolska|

18

listopada w koszęcińskim Domu Kultury odbył się fantastyczny koncert pn. „Muzyka Filmowa” w wykonaniu Parafialnej
Kamiliańskiej Orkiestry Dętej przy parafii Matki Bożej Uzdrowienie
Chorych w Tarnowskich Górach.
Orkiestra pod batutą Aleksandra Königa zabrała pełną słuchaczy salę
w filmową podróż. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć na żywo
utwory z kultowych filmów takich jak seria o Jamesie Bondzie, Król
Lew, Gwiezdne Wojny, Indiana Jones, tematy z filmów Charliego
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„Śniadanie Daje Moc”

8

listopada nasza szkoła już po raz kolejny przyłączyła się
do ogólnopolskiej akcji ”Śniadanie Daje Moc”. Po raz kolejny uczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej w Strzebiniu,
wraz z rodzicami i wychowawcami przygotowali pyszne śniadanie. Były kanapki, serki, koktajle, soki warzywne i owocowe, sałatki różnego rodzaju, a wszystko własnoręcznie robione. Nie zabrakło występów, zawodów sprawnościowych i turnieju wiedzy.
Uczniowie wspólnie zaśpiewali też Hymn Świeżaków. Wszyscy
świetnie się bawili, a poprzez zabawę zdobyli lub utrwalili swoją
wiedzę na temat zdrowego żywienia. Poznali 12 zasad zdrowego
żywienia opracowany przez Instytut Matki i Dziecka. Koordynatorem Dnia „Śniadanie Daje Moc” była p. Ewa Krus. Na początku
spotkania gościliśmy p. Krytynę Bartocha, która przybyła wręczyć
pierwszą nagrodę w Konkursie Regionalnym organizowanym
przez ZPKWŚ w Kalinie „Mój ptasi przyjaciel”, uczennicy klasy

IIIA Elizie Haculok. Elizka zdobyła I miejsce na 119 nadesłanych
prac. Gratulacje!
|Mieczysława Cuber|

Kabaret Moherowe Berety czyli jak w 100
minut umrzeć ze śmiechu

14

listopada w Domu Kultury w Koszęcinie wystąpił Kabaret Moherowe Berety. Znakomite aktorki – Elżbieta Okupska, Małgorzata Gadecka, Marta Tadla, Beata Chren
na co dzień grające w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, stworzyły doskonały kabaret. Przedstawiły znane szlagiery muzyki rozrywkowej
w połączeniu z dialogami, wzbogaconymi perfekcyjną mimiką oraz
gestami. Panie zaprezentowały swoje atuty, niejednokrotnie nieźle
je przerysowując, a w ten sposób przekonująco oddały osobowość
granych postaci. Występ kabaretu rozbawił do łez publiczność koszęcińskiego Domu Kultury, która po raz kolejny pokazała, że poczucia
humoru jej nie brakuje. Niepowtarzalne skecze, monologi, pozytywna energia oraz zabawne rozmowy z publicznością, na długo pozo-

XVIII Przegląd
Muzyki Chóralnej

staną w pamięci widzów.

|Dom Kultury|

W rzeczy samej sakralne utwory wykonane przez prezentujące się
chóry były poruszającym doświadczeniem dla uczestników wydarzenia.
|Karolina Imiolska|

19

listopada w kościele pw. Krzyża Świętego w Strzebiniu odbył
się osiemnasty Przegląd Muzyki Chóralnej dedykowany jak
co roku patronce muzyki sakralnej Św. Cecylii. Dla licznie zebranych słuchaczy w tym księży, wójta gminy Zbigniewa Seniów oraz
przedstawicieli Śląskiego Związku Chóru i Orkiestr w Katowicach
zaśpiewały cztery chóry: „Hejnał” ze Strzebinia pod dyrekcją Izabelli Lysik-Różanskiej, „Harmonia” z Lasowic pod dyrekcją Romana Kot, „Stowarzyszenie Przyjaciół Lublinieckiej Fary” kierowany
przez Dominikę Sowa oraz chór „Non Nomine” pod batutą Izabeli
Wróbel-Malickiej obchodzący w tym roku 15-lecie działalności.
Motto tegorocznego koncertu brzmiało „Czym jest muzyka? Może
po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd…”. Parafrazując słowa organizatorki koncertu dyrektor Domu Kultury w Strzebiniu
Renaty Pyrek „[…]muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu.
Można powiedzieć, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie
wpływa na podświadomość tak jak muzyka.”

www.koszęcin.pl
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chóru Non Nomine ze Strzebinia.

Wydarzenia

Echo Gminy Koszęcin | nr 6/2017

Koncert charytatywny dla Patryka Brola

26

listopada w koszęcińskim Domu Kultury odbył się koncert charytatywny
dla Patryk Brola. Patryk urodził się 14 stycznia 2016 roku
z bardzo ciężką wadą serca –
HLHS (zespół niedorozwoju
lewej części serca). Ma tylko
połowę serduszka na całe życie.
Chłopczyk wymaga stałej
rehabilitacji, częstych wizyt
u specjalistów oraz zażywania drogich leków. Aby ulżyć
mu w codziennym życiu potrzebuje drogiego sprzętu specjalistycznego.
Przeszedł już dwie ciężkie
operacje, a to jeszcze nie koniec. Obecnie zbierane są pieniądze
na trzecią, bardzo drogą i konieczną operację.
Aby wesprzeć zbiórkę pieniędzy na rzecz Patryczka grupa artystów i młodzieży pod patronatem Wójta Gminy Koszęcin zdecydowała się zorganizować koncert, podczas którego odbyła się
zbiórka pieniędzy i licytacja przedmiotów przekazanych przez
darczyńców na cel wsparcia operacji. Podczas koncertu prowadzonego przez Piotra Hankusa mogliśmy usłyszeć tak wspaniałych artystów jak Teresa Firlej, Marian Chrobok, Wojciech

Podzczas koncertu charytatywnego udało się zebrać ponad
5 800 zł. na operację Patryka Brola.
Poprawa z Michałem Poniszowskim na klawiszach, chór Szkoły
Podstawowej w Koszęcinie pod dyrekcją Iwony Lachowskiej-Ujma oraz zobaczyć tancerki z zespołu Miraż.
Efektem zbiórki połączonej z wspaniałym koncertem jest kwota
ponad 5 800 zł. zebranych na rzecz Patryczka. Dziękujemy!
|Karolina Imiolska|

Wycieczka do Warszawy – zwiedzenie Pałacu Prezydenckiego,
Zamku Królewskiego i Centrum Nauki Kopernika.

28

listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im 74 GPP w Sadowie brali udział po raz kolejny w wycieczce do stolicy.
Zgodnie z planem wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Starego Miasta. Zobaczyliśmy tam najciekawsze miejsca i pomniki,
które przykuwają uwagę turystów.
Bardzo ważnym punktem wycieczki było zwiedzanie Pałacu
Prezydenckiego. Wszyscy byli zaciekawieni tym faktem, bo tam
mieszka i pracuje Prezydent naszego kraju. Każdy zachwycał się
komnatami pałacu, szczególnie ich bogato urządzonym wnętrzem.
Następnie udaliśmy się zwiedzać Zamek Królewski, który jest
przepiękny i urzeka bogactwem.
Niewątpliwie wielką atrakcją wycieczki był pobyt w Centrum Nauki Kopernika. Uczniowie mogli tam nie tylko oglądać ale również
przeprowadzać eksperymenty na poszczególnych stanowiskach.
Byli zachwyceni, przekonali się, że nauka to piękna przygoda,
a prawa przyrody stały się bardziej jasne i zrozumiałe.
Po wyjściu z CNK udaliśmy się na Plac Piłsudskiego, gdzie przy
Grobie Nieznanego Żołnierza mieliśmy okazję zobaczyć jak odbywa się zmiana warty.
Wróciliśmy do Sadowa późnym wieczorem nieco zmęczeni, ale
szczęśliwi i zadowoleni. Z pewnością pobyt w stolicy pozostanie
na długo w pamięci uczniów.
|Irena Piątek|
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Z życia K.E.R.i I.
Andrzejki 2017

Występ na Jarmarku
Mikołajkowym
oraz Spotkanie
z Mikołajem

N

iewiarygodne, ale prawdziwe, to już po raz dziesiąty zarząd
Koła zorganizował spotkanie „Andrzejkowe”. Spotkanie
to odbyło się oczywiście w „KLUBIE POD SCENĄ”. Przy pięknej muzyce, konsumpcji i napitku (co kto przyniósł) bawiono
się znakomicie. Z powodu przeważającej ilości pań i mniejszej
grupy mężczyzn, niektóre z pań tańczyły z miotłą, był to tak zwany taniec odbijany. Zabawa trwała do godziny 24:00, ale śpiewy
trwały ho,ho,ho, albo jeszcze dłużej.
|Opisał prezes Koła Edward Blatoń|

3

grudnia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów wraz
z księdzem proboszczem zorganizowali, kolejny już Mikołajkowy Jarmark Adwentowy, na którym dzieci z przedszkola im
Kubusia Puchatka w Sadowie miały okazję zaprezentować swoje
umiejętności wokalne i recytatorskie.
Kilka dni później 6 grudnia nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość – Święty Mikołaj. Przedszkolaki na Jego wizytę czekały
z niecierpliwością. W tym roku Święty Mikołaj bardzo nas zaskoczył i rozbawił wchodząc do naszego przedszkola przez okno.
Dzieci śpiewały Mikołajowi piosenki i recytowały wiersze, które
wcześniej przygotowały specjalnie dla Niego. A Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami i nowymi zabawkami. Przedszkolaki otrzymały również od Świętego Mikołaja bilety do sali
zabaw „Boogie – Woogie” w Koszęcinie co wywołało ogromną
radość i zadowolenie wśród naszych przedszkolaków.
|Patrycja Katryniok|

Spotkanie
wiejskie w Wierzbiu

7

grudnia w Wierzbiu odbyło się spotkanie wiejskie organizowane przez panią sołtys Teresę Stec i radę sołecką. W spotkaniu
wziął udział Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Przewodniczący Rady Gminy Koszęcin Michał Anioł oraz pracownicy Urzędu Gminy. Podczas spotkania z mieszkańcami pani sołtys złożyła
sprawozdanie z mijającego roku. Podjęty został temat planów i inwestycji na rok przyszły, m.in. uzupełnienia oświetlenia na ulicy
bocznej i Św. Anny.
|Redakcja|

Wolontariat

w Szkole Podstawowej im.74 GPP
w Sadowie pod hasłem:
„Lubię ludzi – Szlachetna Paczka

P

o raz pierwszy nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji
„Szlachetna Paczka”.
W ramach szkolonego wolontariatu darczyńcy – uczniowie, rodzice
nauczyciele oraz społeczność lokalna przekazali produkty spożywcze
i odzieżowe, które zostały spakowane przez uczniów do 20 paczek
dla rodziny z Tarnowskich Gór, która znalazła się w dramatycznej
sytuacji i potrzebuje wsparcia.
Wartość przekazanych produktów wraz z wpłatami pieniężnymi
przekroczyła kwotę 3,5 tyś złotych.
W ostatniej 20 paczce znalazła się potrzebna tej rodzinie kuchenka
elektryczna.
Nam jednak nie chodziło o wyniki akcji, ale o szeroki zakres niesiewww.koszęcin.pl

nia pomocy oraz poczucie
więzi z konkretną rodziną.
Zbierając zakupione produkty i pieniądze uzmysłowiliśmy sobie,że pomagamy mądrze i prezentujemy
w środowisku tak szlachetną postawę niesienia pomocy.
Nauczyliśmy się też doceniać to – w jakich warunkach my żyjemy. Mamy poczucie bezpieczeństwa w naszych domach rodzinnych.
Koordynator akcji Pani mgr Katarzyna Janiczek serdecznie dziękuje
wszystkim którzy tak czynnie włączyli się do akcji, za okazaną, bezinteresowną pomoc płynącą z serca.
Obdarowana rodzina na pewno święta spędzi myślami o darczyńcach z Sadowa, Wierzbia i Podlesia.
|SP Sadów|
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Szlachetna paczka w Koszęcinie

S

zkoła Podstawowa im. Jana Pawła II po raz kolejny wzięła
udział w akcji „Szlachetna paczka” i po raz kolejny odniosła
sukces. Akcja została przeprowadzona wspólnie przez Samorząd
Uczniowski oraz Szkolne Koło Wolontariatu. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, zarówno uczniów, rodziców,
nauczycieli i innych pracowników (a także postronnych osób,
które się włączyły) udało się wypełnić po brzegi 28 paczek.
Wśród zebranych rzeczy znalazły się produkty spożywcze, środki czystości, ubrania, przybory szkolne, a także wymarzone prezenty każdego z członków rodziny, które zapakowane osobno
mają zostać otworzone dopiero po kolacji wigilijnej. Z zebranych
pieniędzy zostały zakupione brakujące rzeczy, takie jak buty, prezenty dla rodziców, a także tapczan dla najmłodszych oraz 1,5
tony węgla.
W sobotę 9 grudnia reprezentanci Samorządu Uczniowskiego
i Szkolnego Koła Wolontariatu wyruszyli do Tarnowskich Gór,
aby zawieźć paczki. Gdy tylko zaparkowali pod szkołą, w której
znajdował się magazyn, bus został otoczony zastęp strażaków,
którzy w parę chwil wynieśli wszystkie paczki. Po dokonaniu formalności była chwila, aby wreszcie spotkać się z Wolontariuszką
Pauliną, która jest opiekunką rodziny. Przy filiżance ciepłej her-

baty i kawy wymienione zostały doświadczenia. Na zakończenie
wizyty zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie.
Każdy z ofiarodawców dołożył swoją cegiełkę i sprawił, że te święta będą wyjątkowe i spokojne dla Naszej rodziny, aby mogła ona
z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada
lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma
lecz przez to, czym dzieli się z innymi. – Jan Paweł II
|Karolina Goniwiecha|

Rodzinne Show Magiczne

10

grudnia w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się pokaz iluzji. W świat pełen
magii, rzeczy niewytłumaczalnych, świat pełen oryginalnych i zaskakujących
trików wprowadził zgromadzoną publiczność – iluzjonista Krystian Bączyński. Podczas pokazu kilka osób chętnie podjęło próbę wykonania tajemniczych sztuczek, bawiąc się przy tym doskonale. Wspaniały występ dostarczył wszystkim, wielu pozytywnych emocji i wprowadził widownię w znakomity nastrój.
|Dom Kultury|

Przedszkolaki z Sadowa ślą kartki do
chorych dzieci

Z

okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie postanowiło dołączyć się
do akcji Marzycielska Poczta. Jest to ogólnopolska akcja, polegająca
na robieniu tradycyjnych kartek i pisaniu listów do ciężko chorych
dzieci, a ich adresy można odnaleźć na stronie internetowej marzycielskapoczta.pl. Stamtąd również można dowiedzieć się o zainteresowaniach dzieci i zapoznać się z ich krótką biografią. Bohaterowie
Marzycielskiej Poczty najczęściej potrzebują stałej rehabilitacji i częstych pobytów w szpitalu, co ogranicza ich kontakt z rówieśnikami.
Idea tego przedsięwzięcia polega na wsparciu psychicznym w walce
z chorobą dzieci jak i ich rodzin.
Nasze przedszkole wybrało czwórkę chorych dzieci, a rodzice wraz
ze swoimi pociechami bardzo chętnie wykonali dla nich kartki świąteczne. W sumie nazbieraliśmy 56 kartek i listów!
Mamy nadzieję, że nasze listy i kartki sprawią uśmiech na twarzy

i choć na chwile pomogą zapomnieć o chorobie, a my obiecujemy,
że to nie ostatnia akcja Marzycielskiej Poczty w naszym przedszkolu.
|Sylwia Kołban|
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III Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
o puchar Wójta Gminy Koszęcin

2

grudnia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzebiniu rozegrał się trzeci już Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
o puchar Wójta Gminy Koszęcin w kategoriach skrzat, żak, orlik
i młodzik.
Poza kategorią młodzików we wszystkich pozostałych grupach
nie było zwycięzców. Wygrywali wszyscy. Młodzi piłkarze zostali
też odwiedzeni przez Świętego Mikołaja, który wręczył im słodkie
upominki.
Inicjatorką i główną organizatorką wydarzenia była Aleksandra
Makles wraz z trenerem strzebińskiej grupy Żaków i Orłów Damianem Szatanem. Głównym sponsorem i współorganizatorem
sportowej imprezy był Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.
Ponadto wydarzenie wsparło Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Strzebiń, firma DuoFest Events oraz przewodniczący rady sportu
Jarosław Wachowski. Wydarzenie nie miałoby takiego rozmachu
gdyby nie pomoc rodziców dzieci, którzy przygotowali m.in. pyszne ciasta dla gości.
Sędziowania podjął się Sławomir Glanc z LKS „Victoria” Strzebiń, Dawid Musik – trener seniorów LKS „Victoria” Strzebiń oraz
Grzegorz Gruszka sędzia Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu.
W kategorii żaków mecze rozegrały się między klubami LKS „Victoria” Strzebiń, „Jedność” Boronów, LKS „Śląsk” Koszęcin.

Najmłodsi uczestnicy turnieju mieli po 5 i 6 lat.
W kategorii orlików LKS „Victoria” Strzebiń, MLKS Woźniki,
„Unia” Kalety, LKS „Mała Panew” Kuczów.
W młodzikach zagrali: „Orły” Strzebiń, LKS „Mała Panew” Kuczów, „Unia” Kalety, LKS „Sparta” Tworóg.
|Karolina Imiolska|

Wszystkich młodyh piłkarzy odwiedził Św. Mikołaj z workiem prezentów.

Mikołajkowe szachy w Zabrzu

P

o południu, 6 grudnia, w Dzień Św. Mikołaja, Michalinka
Szreter, Ola Kowalczyk i Gabrysia Brol zagrały w Mikołajkowym Turnieju Szachowym zorganizowanym w Zabrzu.
Impreza miała w zasadzie męską obsadę: poza naszymi szachistkami była tylko jeszcze jedna zawodniczka. Rozgrywki przeprowadzono w dwóch grupach: do lat 9 i 13. Turniej był dosyć mę-

www.koszęcin.pl

czący (zakończył się po godz. 20.00) – grano
w młodszej grupie 9 rund a w starszej 10 rund, po 10 minut
na partię dla zawodnika.
Pięknie spisały się w turnieju Ola i Michalinka. Obydwie rozgrywały świetne partie i zajęły w swych grupach 2. miejsca, mimo,
że miały za przeciwników głównie chłopców z większym szacho-
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wym stażem.
Ola z 9 partii zdobyła 7 pkt. i jako jedyna „urwała” pół punktu
zwycięzcy w tej grupie (zawodnik z Rudy Śląskiej). W starszej
grupie Michalinka z 10 partii wywalczyła 7,5 pkt., wyprzedzając
następnego zawodnika aż o 3 punkty!. Michalince wyszedł
przy tym bardzo dobry ranking, bliski normie na III kat. – 1.323.
Nie udało się tym razem Gabrysi uzyskać zdobyczy punktowych.
Ale dla naszej szachistki (jedyna początkująca w tym turnieju)
był to bardzo dobry trening i nowe doświadczenie turniejowe.
|Jan Nowakowski|

Pierwsza „Koszęcińska dycha” za nami

Z

W kategorii open mężczyzn zwyciężyli:
I miejsce: Piotr Mruchacz z Miechowickiej Grupy Biegowej
II miejsce: Mateusz Pawełczak z KB Florian Zajączki Drugie
III miejsce: Dominik Klimek z CKS Budowlani Częstochowa
Bieg został zorganizowany dzięki współpracy: Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów i pracowników Urzędu Gminy w Koszęcinie, dyrektora sportowego biegu Marka Grunda, dyrektor
biegu Magdaleny Morcinek, Rady Sportu na czele z Jarosławem Wachowskim, dyrektora GOSiR w Koszęcinie Kazimierza
Wierzbickiego wraz z pracownikami, dyrektor Przedszkola Pod
Dębem w Koszęcinie Celiny Gawęda z pracownikami, Radnych
Gminy Koszęcin, firmie EKO-SAN na czele z Ewą Fokczyńską,
firmie Zmierzymyczas.pl, firmie Przemysława Ulfika, strażakom
z OSP Koszęcin i OSP Strzebiń.
|Karolina Imiolska|

foto: Dawid Misiak

a nami pierwsza edycja biegu przełajowego „Koszęcińska dycha” organizowana przez Wójta Gminy Koszęcin oraz Rade
Sportu działająca przy wójcie. Głównym organizatorem i inicjatorem biegu jest Marek Grund.
Organizacja biegu w grudniu to wariactwo? Nic bardziej mylnego! Limit 200 miejsc wyczerpał się niedługo po ogłoszeniu zapisów na platformie zmierzymyczas.pl
Chętnych do udziału w biegu było tylu, że limit powiększono
do 230 uczestników, którzy z okrzykiem „Siła” przemierzyli koszęcińskie lasy 9 grudnia. Atmosfera biegu była gorąca, podobnie
jak mało zimowa aura.
W kategorii open kobiet najlepsze były:
I miejsce: Sylwia Ślęzak z 1 Second Team
II miejsce: Karolina Pilarska z WKB Meta Lubliniec
III miejsce: Barbara Noga z KB Florian Zajączki Drugie

Organizatorzy biegu na czele z wójtem Zbigniewem Seniów i pomysłodawcą wydarzenia Markiem Grundem.
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Wygrani w kategorii open mężczyzn.

Zwyciężczynie w kategorii open kobiet.

Jubilaci z Gminy Koszęcin obchodzili
50, 55, 60 i 65 lat pożycia małżeńskiego

W

tym roku złotą, szmaragdową, diamentową i żelazną rocznicę zawarcia małżeństwa obchodziło aż 60 par z Gminy
Koszęcin. Jak co roku wszyscy małżonkowie zostali zaproszeni
przez Wójta Gminy Koszęcin do udziału we wspólnym święcie,
podczas którego każdą z par uhonorowano medalem lub pamiątkową tabliczką oraz obdarowano użytkowymi prezentami.
Na wstępie uroczystości Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sylwia Karmańska przypomniała wszystkim zebranym jubilatom
i gościom jak ważną w życiu każdego człowieka jest decyzja o zawarciu związku małżeńskiego i jak ogromny ma ona wpływ na dalsze życie. I choć na przestrzeni lat słowa przysięgi małżeńskiej się
zmieniały, zawsze oznaczały ślubowanie sobie wzajemnej miłości
i wierności. Wójt Gminy Zbigniew Seniów podczas swojego przemówienia gratulował zebranym parom wytrwałości i stawiał ich
za wzór dla dzisiejszych młodych małżonków „Państwo jesteście
najlepszym dowodem na to, że kiedy się coś psuje, to trzeba to naprawić, a nie od razu wymienić na nowe.” – mówił.
Na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku, osoby które
przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat nagradzane są specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku
której z jednej strony jaśnieje napis: „ZA DŁUGOLETNI POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”, a z drugiej widnieją dwie srebrzyste róże.
Na żadne odznaczenie państwowe nie pracuje się tak długo, bo 50
lat małżeństwa to przeszło 18 250 dni i nocy ciężkiej pracy nad
sobą, wzajemnymi relacjami, wychowaniem dzieci i pokonywaniem trudów dnia codziennego.
W imieniu Prezydenta RP parom z 50 letnim stażem małżeńskim
medale wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów w asyście
Przewodniczącego Rady Gminy Michała Anioła oraz Sekretarz
Gminy Pelagii Matuszek.
Małżeństwa obchodzące w tym roku złote gody (50 lat po ślubie):
Anna i Józef Bieniek, Łucja i Hubert Brodowy, Natalia i Hubert Burek, Maria i Norbert Cierpioł, Agnieszka i Fryderyk Czajkowscy,
Lidia i Franciszek Dobosz, Otylia i Paweł Dzierla, Danuta i Henryk Feliks, Anna i Andrzej Garbacz, Bogumiła i Józef Holi, Irena
i Jan Kampa, Marianna i Witold Kazanowscy, Krystyna i Zygmunt
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Krus, Urszula i Henryk Kwapis, Maria i Grzegorz Lipiński, Krystyna i Ryszard Maniura, Bronisława i Ignacy Miksa, Łucja i Paweł
Młynek, Jadwiga i Gotfryd Molenda, Aniela i Rajmund Ordon,
Genowefa i Jan Plaza, Urszula i Henryk Potempa, Aleksandra i Jerzy Psiuk, Renata i Jan Rudek, Monika i Ernst Schlimok, Zenona
i Marian Szczęsny, Róża i Henryk Szufla i Maria i Jan Wyrobek.
Pary obchodzące szmaragdowe, diamentowe gody otrzymały tabliczki upamiętniające to ważne wydarzenie.
Małżeństwa z 55 letnim stażem:
Elżbieta i Edmund Badura, Magdalena i Teodor Błaszczyk, Jadwiga
i Heinz Duda, Anna i Henryk Dziuk, Irena i Wiktor Goniwiecha,
Helena i Jan Grajcar, Erna i Kazimierz Guder, Wiktoria i Franciszek Kempa, Maria i Józef Kochanek, Leonarda i Paweł Koplin,
Łucja i Stefan Kosok, Adelajda i Zygmunt Kozieł, Elfryda i Henryk
Krus, Teresa i Herbert Matusek, Edyta i Ryszard Matusek, Irena
i Herbert Niedzwiedz, Róża i Ryszard Ordon, Elfryda i Lucjan Pieprzyk, Dorota i Gerhard Plaza, Róża i Emil Rupik, Alicja i Jan Skiba, Kazimiera i Stefan Szyguła oraz Waleska i Augustyn Wiench.
60 lat razem przeżyli:
Klara i Bronisław Grzyb, Dorota i Piotr Jonienc, Elżbieta i Alfons
Lachman, Aniela i Jan Myrcik, Irena i Gotfryd Ochman, Kazimiera i Roman Pyka oraz Maria i Augustyn Staszyńscy.
W tym roku 65 rocznicy ślubu udało się doczekać dwóm parom:
Emie i Gerardowi Maruszczyk oraz Gertrudzie i Pawłowi Spałek.
Podczas wspólnego świętowania dla zebranych jubilatów zagrał
zespół Folk Express, który wspólnym toastem i hucznym „Sto lat”
rozpoczął swój występ.
Gratulujemy wszystkim małżonkom wytrwałości i życzymy wielu
kolejnych wspólnie spędzonych lat w miłości i zdrowiu.
|Karolina Imiolska|
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
W KOSZĘCINIE INFORMUJE
Wszystkie pary małżeńskie, które w 2018 roku obchodzić będą
jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego, proszone są o złożenie
informacji o tym fakcie w siedzibie Urzędu Gminy Koszęcin lub
pod nr tel.: 34 357 61 00 do końca kwietnia 2018 roku.
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Jubilaci z Gminy Koszęcin obchodzili 50, 55, 60 i 65 lat pożycia małżeńskiego

50 lat małżeństwa.

55 lat małżeństwa.

60 lat małżeństwa.

65 lat małżeństwa.

Jubilatom przygrywał zespół Folk Express.
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Cennik Reklam w Echu Gminy Koszęcin
Na stronach
czarno-białych:

Na stronach
kolorowych:

1/8 strony - 35 zł netto

1/8 strony - 40 zł netto

1/4 strony - 70 zł netto

1/4 strony - 80 zł netto

1/2 strony - 120 zł netto

1/2 strony - 140 zł netto
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