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X Piknik Leśno-Łowiecki
„Cietrzewisko”

W

dniach 17–19 maja odbył się X Piknik Leśno‑Łowiecki
„Cietrzewisko”, którego współorganizatorem była Gmina
Koszęcin. Po raz kolejny imprezę należy zaliczyć do udanych, mi‑
mo że z pogodą było różnie. Trzydniowe obchody rozpoczęły się
w piątek, kiedy to zorganizowany został Leśny Dzień Edukacyjny,
gdzie zaprezentowały się szkoły oraz uczelnie leśne. W drugim
dniu odbył się IX Festiwal Muzyki Myśliwskiej oraz Konkurs Sy‑
gnalistów Myśliwskich. Główną uroczystością wydarzenia były
Regionalne Obchody Dni Lasu. Rozpoczęły się także Międzyna‑
rodowe Mistrzostwa Drwali, które tradycyjnie poprowadził Wójt
Gminy. W zawodach wzięło udział w sumie 38 drwali z: Białorusi,
Czech, Niemiec, Słowacji i Polski, w tym jedna kobieta – Julia
Królik. Drwale dwa dni walczyli w pięciu konkurencjach: w ścin‑
ce, wymianie łańcucha, przerzynce kombinowanej, przerzynce
na dokładność oraz okrzesywaniu. Dodatkowo przeprowadzono
konkurs przerąbywania kłody oraz sztafetę narodów. W konkur‑
sie przerąbywania kłody swoje siły sprawdzili także: Wójt Gminy
Koszęcin Zbigniew Seniów, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych Arkadiusz Wojciechowicz, Nadleśniczy Nadleśnic‑
twa Koszęcin Adam Chudzik oraz Zastępca Dyrektora Zespołu

www.koszęcin.pl

Pieśni i Tańca „Śląsk” Tomasz Janikowski. W trakcie ostatniej
konkurencji, którą było okrzesywanie, ze względu na warunki
atmosferyczne zdecydowano o przerwaniu zawodów, ale już
po kilku minutach, wznowiono je, i pozostali zawodnicy koń‑
czyli rywalizację w deszczu. W konkursie przerąbywania kłody
zwyciężył Tomasz Kowol z Polski, natomiast w sztafecie narodów
zwyciężyła drużyna z Białorusi. Zwycięzcą Międzynarodowych
Mistrzostw Drwali został Tomasz Bilski z Polski, na drugim miej‑
scu uplasował się Valery Durovich z Białorusi, a trzecie miejsce
zajął Szymon Kukuc ze Słowacji. W kategorii senior klasyfikacja
przedstawiała się następująco: I miejsce: Tomasz Bilski (Polska),
II miejsce: Valery Durovich (Białoruś), III miejsce: Siarhei Shku‑
drou (Białoruś). Natomiast w kategorii junior: I miejsce: Szymon
Kukuc (Słowacja), II miejsce: Dominik Kazimierowski (Polska),
III miejsce: Sebastian Wanat (Polska).
Dla licznie zgromadzonej publiczności podczas pikniku wystąpili:
zespół De Silvers, Mariusz Kalaga, zespół Duet Karo, Mirosław
Jędrowski oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Przebieg wydarzeń,
od piątku na żywo z Koszęcina relacjonowała stacja TVS w ramach
programu Weekend z TVS.
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INWESTYCJE W GMINIE KOSZĘCIN
▶▶ ROZBUDOWA SZKOŁY W SADOWIE

- ul. Tulipanowa

Zakończona została rozbudowa budynku szkoły w Sadowie. Dzięki
rozbudowie szkoła zyskała dodatkowe pomieszczenia sal lekcyj‑
nych i świetlicy.

▶▶ WODOCIĄGI
Wykonany został wodociąg o dł. 155 m w drodze bocznej od ul.
Cieszowskiej w miejscowości Wierzbie.
▶▶ BUDŻET OBYWATELSKI 2019
Wykonany został plac zabaw przy ul. Mickiewicza 1 w Strzebiniu,
który został wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej.

▶▶ REMONT ULIC
Zakończone zostały remonty ulic:
1. ul. Górna w Sadowie

W TRAKCIE REALIZACJI
▶▶ KOMPLEKS BOISK W STRZEBINIU
Podpisana została umowa na wykonanie kompleksu boisk w Strze‑
biniu. Termin zakończenia inwestycji 30 września 2019r.
▶▶ STUDNIA GŁĘBINOWA
2. w Koszęcinie:
- ul. Bratkowa

Zlecone zostało kompleksowe wykonanie studni głębinowej – LKS
Victoria Strzebiń
▶▶ REMONTY ULIC
Zlecone zostało wykonanie projektu drogi ul. Krokusowej w Ko‑
szęcinie
▶▶ OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwo‑
ju Małej Infrastruktury Sportowo‑Rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2019.
W ramach zadania zostaną wykonane dwa obiekty w miejscowości
Strzebiń i Rusinowice.

- ul. Wrzosowa

▶▶ WODOCIĄGI
Podpisany został projekt na wodociąg w ul. Królowej Jadwigi
w Koszęcinie oraz w ul. Kolonia w Rusinowicach, a także pod‑
pisana została umowa na wykonanie wodociągu w ul. Mieszka
I w Koszęcinie.
3
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Terenowe wyścigi chartów

6-7

kwietnia na terenie Starego Parku w Koszęcinie odbyły
się Mistrzostwa Śląska - terenowe wyścigi chartów pod
patronatem Wójta Gminy Koszęcin. Organizatorem był Związek
Kynologiczny w Polsce - Oddział Bytom. Wśród uczestników go‑
ściliśmy wielu zagranicznych zawodników m.in. z Austrii, Czech,
Niemiec, Rosji, Słowacji, Węgier. Najdłuższą trasę pokonali oby‑
watele Rosji, którzy aby wziąć udział w zawodach przebyli prawie
4 tys. km w jedną stronę. W klasyfikacji generalnej Puchar Wójta
Gminy Koszęcin zdobyli:
• I miejsce: Qashang Dar Quadar Har Rachi - chart perski
• II miejsce: Litlar’s Niju LAVANDA - pies faraona
• III miejsce: LA MARTELLA Farlat - chart perski saluki.

III Międzyprzedszkolny Festiwal
Muzyczno - Taneczny

12

Kategoria zespoły muzyczne (od 2,5–4 lat):
I miejsce: Rozśpiewane Smerfetki z Przedszkola u Cioci Mariolki
w Koszęcinie
II miejsce: Maluchy z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”
w Strzebiniu
Kategoria zespoły muzyczne (od 5–7 lat):
I miejsce: Judyta Bąk z Chórkiem z Przedszkola u Cioci Mariolki
w Koszęcinie
II miejsce: Rozśpiewane Pszczółki z Przedszkola u Cioci Mariolki
w Koszęcinie
III miejsce: Muchomorki z Przedszkola w Strzebiniu
Kategoria zespoły taneczne (od 2,5–4 lat):
I miejsce: Flawersy z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie
II miejsce: Sówki – Mądre główki z Przedszkola u Cioci Mariolki
w Koszęcinie
III miejsce: Krasnoludki z Przedszkola u Cioci Mariolki w Ko‑
szęcinie
Kategoria zespoły taneczne (od 5–7 lat):
I miejsce: Muchomorki z Przedszkola w Strzebiniu
II miejsce: Wesołe Żabki z Przedszkola u Cioci Mariolki w Ko‑
szęcinie
III miejsce: Średniaki z Przedszkola Pod Dębem w Koszęcinie

kwietnia w koszęcińskim Domu Kultury odbył się III Mię‑
dzyprzedszkolny Festiwal Muzyczno – Taneczny zorgani‑
zowany przez Przedszkole u Cioci Mariolki, nad którym patronat
objął Wójt Gminy Koszęcin. Przedszkolaki z naszej gminy świetnie
zaprezentowały się zarówno w występach wokalnych, jak i ta‑
necznych. Komisja w składzie: Katarzyna Krzemińska, Marian
Chrobok i Stanisław Demczuk, miała bardzo trudne zadanie przy
wyborze zwycięzców, ponieważ wszystkie dzieciaki były znako‑
micie przygotowane do przedstawienia swoich talentów.
Kategoria soliści i duety muzyczne (od 2,5 – 4 lat):
I miejsce: Anastazja Piętka z Przedszkola u Cioci Mariolki w Ko‑
szęcinie
II miejsce: Kacper Goniwiecha z Przedszkola im. Kubusia Pu‑
chatka w Sadowie
III miejsce: Maja Janiczek z Przedszkola im. Kubusia Puchatka
w Sadowie
Kategoria soliści i duety muzyczne (od 5–7 lat)
I miejsce: Hanna Grotecka z Przedszkola u Cioci Mariolki w Ko‑
szęcinie
II miejsce: Maja Borszcz z Przedszkola im. Kubusia Puchatka
w Sadowie
III miejsce: Maja Kool z Przedszkola u Cioci Mariolki w Koszę‑
cinie

www.koszęcin.pl
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Dzień Uśmiechu

kwietnia na terenie boiska przy Gminnym Ośrodku Spor‑
tu i Rekreacji w Koszęcinie odbył się piknik integracyjny
„Dzień Uśmiechu”, zrealizowany w ramach projektu „Zwolnieni
z Teorii”. Organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Strzebiń z koordynatorem Weroniką Mączką oraz Oliwia Borszcz,
Agata Gluch, Karolina Lach, Paweł Przybylok, Nikodem Sławik
i Anna Szołtysik. Organizatorzy zapewnili dzieciakom wiele
atrakcji m.in. odwiedziny maskotek takich jak: Minionek, Myszka
Miki i Olaf, malowanie twarzy, skręcane balony, bańki mydlane,
animacje z klaunami. Na pikniku dzieci zaprezentowały także
swoje talenty podczas konkursu talentów „Ja też potrafię”, gdzie
każdy otrzymał nagrodę. Zarówno dzieciaki jak i dorośli z ra‑
dością i uśmiechem na twarzy uczestniczyli w organizowanych
zabawach i konkursach.

Range Rover Lazy Ride 2019

W

dniach 12-14 kwietnia do Koszęcina zjechali się fani marki
Range Rover. To już trzecia edycja Range Rover Lazy Ride,
nad którą patronat objął Wójt Gminy Koszęcin. Start rajdu odbył
się z dziedzińca pałacu w Koszęcinie i wzięło w nim udział 16
załóg, którzy przemierzyli około 100 km po naszych okolicach.
Puchar Wójta Gminy Koszęcin zdobyła Rodzina Gniewek w skła‑
dzie: Tomasz, Magdalena, Aleksandra i Krzysztof. Drugie miejsce
zajął Michał Kościowski, natomiast trzecie miejsce zajęła Rodzina
Lupa: Magnus, Jakub i Mikołaj.

Zebranie wiejskie
w Koszęcinie

II Gminny Dzień
Strażaka

25

4

kwietnia w Koszęcinie po wielu latach odbyło się zebranie
wiejskie, na którym został wybrany sołtys oraz rada sołecka.
Sołtysem została Pani Magdalena Pilarska, natomiast do Rady
Sołeckiej zostali wybrani: Katarzyna Brol, Longin Janeczek, Anna
Kandzia, Marzena Lerche i Czesław Tyrol. Podczas zebrania omó‑
wione zostały także sprawy bieżące dotyczące Koszęcina, a miesz‑
kańcom na pytania udzielał odpowiedzi Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów, który poprowadził całe spotkanie.

maja już po raz drugi zorganizowany został Gminny Dzień
Strażaka, który w tym roku odbył się w Strzebiniu. Obchody
rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków w kościele p.w.
Świętego Krzyża w Strzebiniu, po której wszyscy przemaszerowali
do remizy, gdzie odbyła się część oficjalna. Następnie na scenie
pojawiły się takie zespoły jak: Zespół Ed-Ka, Brygida i Robert
Łukowski oraz Jacek Silski, całość poprowadziła Magdalena Pal.
Pomimo zimna frekwencja dopisała, a chętnych do zabawy nie
brakowało. Po występach artystycznych wraz z zespołem WRA‑
GON MIX rozpoczęła się zabawa taneczna.

5
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IV Koszęcińska Kuźnia Talentów

25

Kategoria - SOLIŚCI - SZKOŁY ŚREDNIE
Wyróżnienie: Emilia Bodora - DK Strzebiń

kwietnia w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się IV Po‑
wiatowy Konkurs Piosenki „Koszęcińska Kuźnia Talentów”.
Poziom występów był bardzo wysoki, a komisja w składzie: Tomasz
Kiepura, Ewa Błaszczyk oraz Wojciech Gorzelak miała bardzo
trudne zadanie w wyłonieniu zwycięzców. Ostateczne wyniki
przedstawiały się następująco:
Kategoria - SOLIŚCI - kl. I-III SP
I miejsce: Żaklin Solich - PASJONART – AUA Lubliniec
II miejsce: Marta Matejczyk - MDK Lubliniec
III miejsce: Emilia Styczyrz - DK Koszęcin

Kategoria - DUETY I ZESPOŁY WOKALNE
I miejsce: Hanna Polewczyk i Julia Sekulska - SP nr 1 Lubliniec
II miejsce: Marta Mokry i Olga Staszyńska - SP „Naukowa Wy‑
spa” Koszęcin
III miejsce: Wiktoria Cieluch i Marta Czajkowska - SP Sadów
Główną nagrodę GRAND PRIX IV Koszęcińskiej Kuźni Talentów
zdobyła Paulina Szendera, mieszkanka Strzebinia, która na co
dzień kunszt wokalny ćwiczy w Młodzieżowym Studium Muzyki
Rozrywkowej w Oleśnie, pod okiem instruktora Katarzyny Sucha‑
ry. Nagrody wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz
Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek.

Kategoria - SOLIŚCI - kl. IV-VI SP
I miejsce: Kamila Szopka - MDK Lubliniec
II miejsce: Hanna Polewczyk - MDK Lubliniec
II miejsce: Julia Sekulska - MDK Lubliniec
III miejsce: Mateusz Literacki - SP nr 1 Lubliniec
Wyróżnienie: Natalia Bodusz - NSM Piekary Śląskie oraz Julia
Jeziorowska - DK Koszęcin
Kategoria - SOLIŚCI -kl. VII-VIII SP, kl. III GIMNAZJUM
I miejsce: Martyna Zygadło - SP Woźniki
II miejsce: Julia Plaza - ZS im. Św. E. Stein Lubliniec
II miejsce: Emilia Czech - MDK Lubliniec
II miejsce: Małgorzata Paruzel - SP Koszęcin
III miejsce: Nikola Żydek - DK Koszęcin
III miejsce: Oliwia Bielecka - MSMR Olesno
Wyróżnienie: Weronika Piskon - MDK Lubliniec

Zabytkowy pociąg
w Strzebiniu

Poświęcenie figury
św. Floriana
w Rusinowicach

11

13

maja w Rusinowicach miało miejsce poświęcenie figury
św. Floriana, która znajduje się na budynku OSP. Uroczy‑
stość rozpoczęła się mszą św. w intencji strażaków w kościele p.w.
Znalezienia Krzyża Świętego i Św. Katarzyny. Po mszy nastąpił
przemarsz do remizy, gdzie ks. proboszcz Franciszek Koenig po‑
święcił figurę św. Floriana. W uroczystościach wziął udział Wójt
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz Komendant Gminny OSP
Bronisław Tukaj.

www.koszęcin.pl

maja z okazji 85-lecia Magistrali Węglowej Śląsk-Porty, na
stacji w Strzebiniu zatrzymał się zabytkowy pociąg relacji
Tarnowskie Góry - Herby Nowe. Podczas jego kilkuminutowego
postoju można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Podróżu‑
jących pociągiem powitały przedszkolaki oraz uczniowie Szkoły
Podstawowej ze Strzebinia w strojach z lat 30-40, co spotkało
się z wielkim uznaniem. Dziękujemy dzieciom, młodzieży oraz
nauczycielom za wspaniałe przygotowanie.
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Gminny Minifestiwal Piosenki
Dziecięcej dla Przedszkolaków

G

minny Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla Przedszkola‑
ków za nami. W festiwalu wzięło udział w sumie 27 dzieci.
Wszystkie przedszkolaki zaprezentowały się znakomicie. Wyboru
laureatów dokonało jury w składzie: Iwona Lachowska‑Ujma –
przewodnicząca, Katarzyna Szymanek i Marian Chrobok.
I kategoria:
I miejsce: Maja Janiczek z Przedszkola im. Kubusia Puchatka
w Sadowie
II miejsce: Zuzanna Marek z Przedszkola w Strzebiniu
III miejsce: Anastazja Piętka z Przedszkola u Cioci Mariolki w Ko‑
szęcinie
II kategoria:
I miejsce: Amelia Pudlik z Przedszkola u Cioci Mariolki w Ko‑
szęcinie
II miejsce: Liliana Maur z Przedszkola Pod Dębem w Koszęcinie
III miejsce: Magdalena Wacławek z Przedszkola Pod Dębem w Ko‑
szęcinie
III kategoria:
I miejsce: Maja Kool z Przedszkola u Cioci Mariolki w Koszęcinie
II miejsce: Karolina Chrobok z Przedszkola w Strzebiniu
III miejsce: Paulina Pach z Przedszkola im. Kubusia Puchatka
w Sadowie.

Nagrody wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. Laureaci
otrzymali nominację do eliminacji regionalnych, które odbyły się
23 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie. Natomiast
do Koncertu Galowego XXXIII Minifestiwalu dla Przedszkola‑
ków, który odbył się w Boronowie w dniu 30 maja z naszej gminy
dostały się: Anastazja Piętka, Maja Janiczek oraz Zuzanna Marek.
Gratulujemy.

Koncert z okazji Dnia Matki

N

iesamowity koncert z okazji Dnia Matki odbył się 29 maja
w Domu Kultury w Koszęcinie. Na scenie wystąpił Marcin
Jajkiewicz oraz zespół muzyczny pod kierownictwem Michała Ro‑
rata. Licznie zebrana publiczność usłyszała piosenki z repertuaru
Zbigniewa Wodeckiego. Wspaniałe wykonanie znanych utworów
spotkało się z wielkim uznaniem publiczności i zakończyło się
owacjami na stojąco. Występu pogratulował Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów oraz Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek.

XIX Powiatowa Spartakiada
Niepełnosprawnych

1

czerwca w Ośrodku Rehabilitacyjnym p.w. św. Rafała Archa‑
nioła w Rusinowicach odbyła się XIX Powiatowa Spartakiada
Niepełnosprawnych. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą, po
której nastąpiło oficjalne otwarcie Spartakiady. Przy dźwiękach
Orkiestry Dętej z Rusinowic odbyła się defilada olimpijczyków,
pilotowanych przez motocyklistów Nadleśnictwa Koszęcin. Na‑
stępnie powitano wszystkich uczestników oraz zaproszonych
gości, podniesiono flagę, a także zapalono znicza olimpijskiego,
po czym odegrano hymn, a olimpijczycy złożyli ślubowanie. Po
części oficjalnej rozegrane zostały konkurencje sportowe. Wszyscy
świetnie się bawili, a humory dopisały.
7
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Dzień Dziecka
w Wierzbiu

Festyn Św. Urbana

1

czerwca w Wierzbiu zorganizowany został Dzień Dziecka. Or‑
ganizatorzy zapewnili dzieciom wiele atrakcji. Wspólne zabawy
i konkursy sprawiły dzieciakom wiele radości. Z życzeniami dla
najmłodszych przybył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.

czerwca przy Domu Kultury w Strzebiniu odbył się Festyn Św.
Urbana. Dla zebranych wystąpiły przedszkolaki ze Strzebinia,
zespoły taneczne oraz wokalne z Domu Kultury, a także ucznio‑
wie ze Szkoły Podstawowej w Strzebiniu. Następnie swój koncert
miał zespół góralski Krzesany z Cichego, po którym odbyła się
zabawa taneczna. Natomiast atrakcje dla najmłodszych przygo‑
towało Stowarzyszenie Montownia.

MotoRadośnie
w Dzień Dziecka

Gminny Dzień
Dziecka

1

K

olejna edycja charytatywnego zlotu motocyklowego „Moto‑
radośnie w Dzień Dziecka” odbyła sie w weekend 1-2 czerw‑
ca w miejscowości Piłka. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji
podczas wydarzenia, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.
W tym roku zbierane były jabłka, buraki, marchewki, siano, kar‑
my dla psów oraz psie przysmaki, które przekazane zostały Pani
Malwinie, opiekującej się uratowanymi zwierzętami.

www.koszęcin.pl

1

czerwca dzieciaki obchodziły swoje święto. Z tej okazji przy
Domu Kultury w Koszęcinie zorganizowany został Gminny
Dzień Dziecka. Gry i zabawy animacyjne dla najmłodszych przy‑
gotowała grupa teatralna ALeTEATЯ. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Na początku aktorzy zaprosili na przedstawienie pt.:
„Może Brzechwa...? Może Tuwim...?”. Następnie wraz z aktora‑
mi dzieciaki mogły przenieść się do krainy sportu, łamigłówek,
zagadek, czy też bajek. Nie zabrakło również innych atrakcji ta‑
kich jak dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. Natomiast o część
gastronomiczną zadbało Stowarzyszenie „Nasz Koszęcin” oraz
Rada Sołecka. Pogoda dopisała, a dzieciaki świetnie się bawiły.
Dziękujemy grupie teatralnej ALeTEATЯ, Stowarzyszeniu „Nasz
Koszęcin”, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim, którzy pomogli przy
organizacji wydarzenia.
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Dzień Dziecka
w Cieszowej

Festyn Rodzinny
w Strzebiniu

2

czerwca Szkoła Podstawowa w Strzebiniu oraz Rada Rodziców
zorganizowała Festyn Rodzinny. Na scenie wystąpiły dzieci
z punktu przedszkolnego „Leśne Ludki”, z niepublicznego przed‑
szkola „Słoneczko” oraz uczniowie szkoły. Gwiazdą festynu była
uczestniczka programu The Voice Kids Aurelia Radecka „Ara”
oraz gwiazda muzyki Disco Polo – DżejDżi. Dla dzieci zapewnio‑
no wiele atrakcji. Podczas festynu odbyła się również prezentacja
i sprzedaż książki „Bajka dla Mikołajka”, która jest zbiorem opo‑
wiastek opracowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej im.
Juliusza Ligonia w Strzebiniu, a także przedszkolaków z Przed‑
szkola Publicznego ze Strzebinia, Niepublicznego Przedszkola
„Słoneczko” oraz Punktu Przedszkolnego „Leśne Ludki”.

D

la najmłodszych mieszkańców miejscowości Cieszowa
również zorganizowano atrakcje z okazji Dnia Dziecka.
2 czerwca, w niedzielne popołudnie dla dzieci i ich rodziców przy‑
gotowano poczęstunek. Nie zabrakło także konkursów, podczas
których było wiele radości i zabawy.

90-lecie Szkoły
Podstawowej
w Sadowie

Pożegnanie ks.
Krzysztofa Sędłaka

7

czerwca Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Pie‑
choty w Sadowie obchodziła jubileusze: 90-lecie istnienia szko‑
ły, 30-lecie nadania imienia szkole, 20-lecie wręczenia sztandaru
oraz 10-lecie aktu dekoracji Sztandaru Medalem Pro‑Memoria.
Obchody rozpoczęły się Mszą Św. odprawioną przez księdza Pro‑
boszcza Artura Pytel w kościele pw. Św. Józefa, po której odbyła się
uroczysta akademia. Uczniowie wraz z nauczycielami przygoto‑
wali przedstawienie, które spotkało się z uznaniem publiczności.
Następnie uroczyście otwarto nowo wybudowaną część szkoły,
w której powstały dodatkowe sale lekcyjne oraz świetlica. Wstęgę
przeciął Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Przewodniczący
Rady Gminy Koszęcin Michał Anioł oraz Dyrektor Szkoły Pod‑
stawowej w Sadowie Małgorzata Wachowska. Po części oficjalnej
można było zobaczyć wystawę „Szkoła na fotografii”, wziąć udział
w doświadczeniach fizycznych w nowej sali, natomiast na boisku
odbył się Festyn Rodzinny z konkursami i zabawami dla dzieci,
a także poczęstunkiem przygotowanym przez Stowarzyszenie

9

czerwca w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Bruśku pożegna‑
liśmy księdza Proboszcza Krzysztofa Sędłaka, który po ośmiu
latach posługi został przeniesiony do nowej parafii. Podziękowania
za wieloletnią posługę duszpasterską oraz życzenia złożył Wójt
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, sołtys Henryk Urbańczyk oraz
wdzięczni parafianie.

9
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20-lecie Szkoły
Muzycznej
w Koszęcinie

Rozstrzygnięcie
konkursu „Zielona
pracownia 2019”

14

czerwca w Muzeum Śląskim w Katowicach miała miejsce
uroczystość rozstrzygnięcia konkursu „Zielona pracownia
2019” podczas której Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozdał nagrody. Promesę dla
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach na utworzenie
Szkolnej Ekopracowni pn. Rusinowicka EKObaza odebrała Sekre‑
tarz Gminy Koszęcin Marzena Żołędziewska.

Mundurowi Dzieciom
Gminy Koszęcin 2019

N

iepubliczna Szkoła Muzyczna I st. im. prof. A. Dygacza w Ko‑
szęcinie 15 czerwca obchodziła 20-lecie istnienia. Z tej okazji
w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się koncert, w którym wystą‑
pili uczniowie oraz absolwenci szkoły. Na ręce Dyrektora Szkoły
Beaty Kalus gratulacje oraz życzenia złożyli m.in. Poseł na Sejm
Andrzej Gawron, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz
Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek.

Powitanie Ks.
Krzysztofa Goc

Z

a nami już trzecia edycja festynu „Mundurowi Dzieciom Gmi‑
ny Koszęcin” podczas, której dzieci poznawały tajniki pracy
służb mundurowych. W wydarzeniu wzięły udział Przedszkolaki
oraz uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych z Gminy Koszę‑
cin. Do organizacji festynu przyłączyły się: Komenda Powiatowa
Policji w Lublińcu wraz z Posterunkiem Policji w Koszęcinie,
Komenda Miejska Policji w Częstochowie z oddziałem konnym
Policji, Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstocho‑
wie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu,
Ochotnicza Straż Pożarna z Koszęcina i Strzebinia, Zakład Karny
w Herbach z Oddziałem Zewnętrznym w Lublińcu, Jednostka
Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Oddział Żandarmerii Woj‑
skowej w Krakowie z komórką zamiejscową w Lublińcu, 13 Śląska
Brygada Obrony Terytorialnej w Katowicach, Izba Administracji
Skarbowej w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Katowicach oraz Harcerze z ZHP Hufiec w Lu‑
blińcu.

www.koszęcin.pl

16

czerwca w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Bruśku powi‑
taliśmy nowego proboszcza, którym został ksiądz Krzysztof
Goc. Powitania dokonał Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów,
sołtys Henryk Urbańczyk oraz mieszkańcy.
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VII Letni Festiwal
Tańca

18

czerwca w koszęcińskim Domu Kultury odbył się VII Letni
Festiwal Tańca. Na scenie wystąpiły takie zespoły taneczne
jak: „MINI AHA”, „AHA” oraz „CRAZY GIRLS” z Domu Kultu‑
ry w Strzebiniu, „TUPTUSIE”, „CHOCHLIKI”, „CHOCHLIKI
II”, „MINI MIRAŻ” i „MIRAŻ” z Domu Kultury w Koszęcinie,
a także Dzieci z „Przedszkola u Cioci Mariolki” oraz Uczniowie
ze Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” z Koszęcina. Na za‑
kończenie zatańczyła para taneczna – Przemek Ulfik z Agnieszką
Jonczyk, wprowadzając wszystkich w baśniowy nastrój. Na fe‑
stiwalu gościł Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, a całość
poprowadziła Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek.

Festyn Rodzinny
w Strzebiniu

22

czerwca w Strzebiniu odbył się Festyn Rodzinny, którego
organizatorem była Oaza Spokoju Zielona Mila. Podczas
imprezy została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na remont
stajni oraz doraźne potrzeby podopiecznych. Dla zebranych wy‑
stąpiły dziewczyny z Domu Kultury w Strzebiniu. Organizatorzy
zapewnili także wiele atrakcji dla najmłodszych.

Festyn w Piłce

Festyn w Bruśku

22

23

czerwca w miejscowości Piłka na Placu Sołeckim odbył się
festyn. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w intencji
mieszkańców. O 11:00 rozegrany został Turniej Skata Sportowe‑
go o Puchar Wójta Gminy Koszęcin. I miejsce zdobył Zygmunt
Marchewka, na II miejscu uplasował się Andrzej Najgebauer, a III
miejsce zajął Józef Knopik. Puchary wręczył Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów. Tradycyjnie odbył się także konkurs w cięciu
piłą o Puchar Sołtysa Piłki. Organizatorzy nie zapomnieli również
o najmłodszych. Nie zabrakło dmuchańców, pokazu służb mun‑
durowych, a gry i zabawy przygotowali i poprowadzili animatorzy
„Bajkowy Miś”. Gwiazdą festynu był Mirosław Szołtysek i Wesołe
Trio, po czym do wspólnej zabawy zaprosił Dj Ricardo.

czerwca w Bruśku odbył się festyn parafialny organizowany
przez ks. Proboszcza Krzysztofa Goc, radę parafialną oraz
radę sołecką. Organizatorzy zapewnili dla licznie zgromadzo‑
nych uczestników imprezy pyszną kuchnię oraz wspaniałą zabawę.
Podczas festynu można było także zakupić cegiełki, z których
dochód przeznaczony zostanie na spłatę Drogi Krzyżowej w ko‑
ściele w Drutarni.

11
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Zakończenie sezonu
Chóru „Lutnia”

Święto Patronów
Koszęcina

26

czerwca przypada Święto Patronów Koszęcina, którymi
są św. Jan i Paweł. Z tej okazji w kościele pw. Najświętsze‑
go Serca Pana Jezusa odprawiona została Msza Święta w intencji
mieszkańców Koszęcina. Następnie odbyła się procesja z obra‑
zem Świętych Patronów do kapliczki na Słupiska. Po uroczystości
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie, Mieszkańcy
Słupisk, Rada Sołecka w Koszęcinie oraz Stowarzyszenie Odno‑
wy Wsi Nasz Koszęcin zaprosili wszystkich zgromadzonych na
poczęstunek.

26

czerwca zakończenie sezonu świętował Chór „Lutnia”, który
w tym roku obchodzić będzie jubileusz 100-lecia działal‑
ności. Spotkanie odbyło się w Koszęcinie w „Skansenie u Micha‑
ła”, którego założycielem jest Michał Gryc. W wydarzeniu wziął
udział Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. Podczas spotkania
uczestnicy zwiedzili skansen, w którym znajduje się kilka tysięcy
eksponatów z dawnych lat. Spotkanie zakończyło się pieczeniem
kiełbasek oraz wspólnym śpiewem przy ognisku.

Świętowali ku czci
św. Jana Chrzciciela

Absolutorium
dla Wójta

W

27

czerwca Rada Gminy w Koszęcinie przyjęła jednogłośnie
uchwałę na mocy której udzieliła Wójtowi Gminy Koszę‑
cin Zbigniewowi Seniów, absolutorium za wykonanie budżetu
w ubiegłym roku.

www.koszęcin.pl

Łazach odbył się piknik patriotyczno – religijny ku czci
św. Jana Chrzciciela. Z tej okazji już 24 czerwca wie‑
czorem odbyła się msza święta przy kapliczce w miejscowości.
Natomiast główne obchody zaplanowano na 30 czerwca. W go‑
dzinach od 14 do 22 odbywał się piknik pt. „Moja mała wielka
Ojczyzna – 80 rocznica wybuchu II wojny światowej – działania
wojenne na ziemi koszęcińskiej”. Przygotowano również atrakcje
dla miłośników sportu. Przez dwie godziny odbywał się rodzinny
rajd rowerowy na orientację. Później odbył się bieg na orienta‑
cję „Family Adventure – Łazy 2019”. Zwycięzcy dostali nagrody
rzeczowe, a wszyscy bez względu na wynik otrzymali pamiątko‑
we medale. Wylosowano też nagrodę niespodziankę, którą była
hulajnoga elektryczna. Podczas pikniku nie zabrakło atrakcji dla
najmłodszych. Jak zawsze powodzeniem cieszyła się dmuchana
zjeżdżalnia. Oprawę muzyczną zapewnił Tomek, Kevin i Kamil.
Dla wszystkich uczestników przygotowano darmowy bufet oraz
napoje. Organizatorami pikniku byli: parafia p w. Krzyża Świętego,
Gmina Koszęcin, OSP w Strzebiniu oraz radny Krystian Cuber.
▶▶Tomasz Pawluk
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XXI Edycja Pikniku „Święto Śląska”

K

olejna edycja corocznej trzydniowej imprezy „Święto Śląska”
przyciągnęła mieszkańców nie tylko z okolicznych miejsco‑
wości, ale też mieszkańców całego województwa śląskiego. Pierw‑
szy dzień rozpoczął się występem pochodzącej z Koszęcina grupy
Rekonesans. Zespół specjalizuje się w muzyce bluesowej i blues
rockowej. Tuż po nich na scenę wkroczyła Paulina Szendera i Iga
Reszko z zespołem. Następnie premierowe utwory ze swojej de‑
biutanckiej płyty zaprezentowały Baboki, również pochodzące
z Koszęcina. Koncertową część zakończył zespół Sen. Lecz na tym
atrakcje się nie skończyły. Jak co roku każdy mógł wziąć udział
w nocnym zwiedzaniu z duchami. Sobotni dzień upłynął pod
znakiem doskonałej rozrywki nie tylko muzycznej, ale i sportowej.
Drugi dzień imprezy rozpoczął się już przed południem turniejem
streetballa. Kilkugodzinne rozgrywki trzymały w napięciu do sa‑
mego końca. Po zaciętych bojach turniej wygrały Czarnouche
Byki z Ostrowa Wielkopolskiego do których powędrował Puchar
Marszałka Województwa Śląskiego. Oprócz koszęcińskich dru‑
żyn do miejscowości przyjechały też zespoły z Chorzowa, Opola,
Tarnowskich Gór, Wrocławia, Lublińca, Częstochowy oraz z wcze‑
śniej wspomnianego Ostrowa Wielkopolskiego. Najlepszym za‑
wodnikiem turnieju z Koszęcina został Przemysław Kuczerajter.
W sobotę nie zabrakło też strawy dla ducha. O 15 w kaplicy zam‑
kowej wystąpił Hubert Maron. Koncert organowy inspirowany

był muzyką StanisławaHadyny oraz 100-leciem odzyskania przez
Polskę niepodległości. O 16 na scenie pojawił się zespół Sharena,
wykonujący tradycyjne melodie z Serbii, Macedonii, Bułgarii,
Bośni i Albanii. Doskonałą rozrywkę zapewnił również kabaret
Masztalscy. Publiczność porwał zespół Kraków Street Band. Warto
wspomnieć, że trzeci album grupy był nominowany do nagrody
Fryderyka w kategorii album roku blues/country. Tuż po nich
pojawili się Flying Georgians z Gruzji. Gwoździem programu
był Rico Sanchez & Gipsy Kings Party. Trzeciego dnia na scenie
pojawiły się zespoły Słoneczni, Redlin, Kola i Jula. Ostatni duet
jest szczególnie znany z TV Silesia. Nie zabrakło również innych
atrakcji, takich jak turniej skata, aleja rękodzielników czy stanowi‑
sko Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie duzi i mali mogli sprawdzić
swoje umiejętności strzeleckie. Chętnych nie brakowało. Każdy
mógł też zobaczyć wystawę „W aromacie kawy”, podczas której
zaprezentowano obrazy malowane kawą i herbatą oraz kolekcję
ręcznych młynków do kawy z całego świata! Najmłodsi ochoczo
brali udział w warsztatach rękodzielniczych, podczas których
wykonywali maskotki. Każde dziecko mogło potem maskotkę
wziąć do domu. Imprezę zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”. Gospodarze porwali publiczność koncertem trwającym
dwie godziny. Frekwencja jak co roku była ogromna. Pogoda przez
trzy dni również dopisała.
▶▶Tomasz Pawluk

apel policji
Policja apeluje do kierowców o przestrzeganie zakazu zatrzymywa‑ miejscach parkingowych na boiskach. Nieprzestrzeganie przepi‑
nia się na ul. Sportowej i ostatnim odcinku ul. Leśnej w Koszęcinie. sów ruchu drogowego może skutkować nałożeniem mandatów
Kierowcy proszeni są o korzystanie z parkingów w wyznaczonych karnych i odholowaniem pojazdów.
13
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Otwarcie wystawy
prac członków UTW

Koncert „Dzieła
mistrzów klawesynu”

25

maja w Kaplicy Pałacowej odbył się koncert wokalno-in‑
strumentalny „Dzieła mistrzów klawesynu” w wykonaniu
Victorii Lerche oraz Magdaleny Bąk. Podczas koncertu usłysze‑
liśmy utwory takich kompozytorów jak: J. S. Bach, A. Vivaldi,
G. Caccini, H. Purcell, G. F. Händel oraz D. Scarlatti. Victoria
za wspaniałą grę na klawesynie oraz śpiew otrzymała owacje na
stojąco. Znakomitego występu gratulował również Wójt Gminy
Koszęcin Zbigniew Seniów.

15

maja miało miejsce otwarcie wystawy prac malarskich oraz
rękodzieła artystycznego członków Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. W wydarzeniu wziął udział Wójt Gminy Koszęcin Zbi‑
gniew Seniów oraz Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek. Piękne
prace można było podziwiać w holu Domu Kultury.

Chór „LUTNIA” laureatem Międzynarodowej Nagrody
Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki

W

roku bieżącym Chór „LUT‑
NIA” został nominowany
i dołączył do grona 140 Kawalerów
XXIV Międzynarodowej Nagrody
Prezydenta Miasta Katowice im.
Stanisława Moniuszki. Kapituła
pod przewodnictwem ks. prał.
prof. Antoniego Reginka przyzna‑
ła nagrody wybitnym działaczom
i zespołom Morawsko Śląskiego
i Ołomunieckiego Regionu, Za‑
olzia i Górnego Śląska. Wśród
laureatów znalazł się obchodzący
w roku bieżącym jubileusz 100-le‑
cia Chór „LUTNIA”. Nagrodę chór
odebrał w sobotę 8 czerwca br. w czasie XXVII Święta Śląskiej
Pieśni Chóralnej TROJOK ŚLĄSKI w Ornontowicach, a okolicz‑
nościowy koncert wykonał w Ogrodach Sanktuarium Matki Bożej
Opiekunki Środowiska Naturalnego w Bujakowie. Założycielami
Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w 1919 roku byli m. in. Stefania
i Kazimierz Burzyńscy, Paweł Krus i Jan Odoj (pradziadek Stefanii
Biela – obecnej Dyrygent chóru). W styczniu 1931 roku Towarzy‑
stwo zostało przyjęte do Tarnogórskiego Okręgu Kół Śpiewaczych
i działało zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich.
Wykazywało dużą aktywność i znaczącą rolę w życiu kulturalnym
Koszęcina. Po przerwie spowodowanej wybuchem II wojny świa‑
towej wznowiło swoją działalność, jednak w latach pięćdziesiątych
nastąpiła cisza ze względu na złowrogie poczynania niektórych
organizacji politycznych, którym nie podobała się współpraca
chóru z kościołem. Nie znaczy to jednak, że chór zanikł. Działały
małe kilkuosobowe śpiewające grupy, a w 1983 roku nastąpiła

www.koszęcin.pl

reaktywacja działalności.Od tego czasu chór znowu uczestniczy
w różnych uroczystościach religijnych i lokalnych.
W 2000 roku chór stał się członkiem Okręgu Tarnogórskiego Pol‑
skiego Związku Chórów i Orkiestr – obecnie Śląski Związek Chó‑
rów i Orkiestr, którego Zarząd Główny mieści się w Katowicach.
W roku jubileuszowym chór podsumowuje swoją działalność,
która wplata się w historię Koszęcina i ludzi z nim związanych.
Dzięki zaangażowaniu działaczy i członków chóru – zespół prze‑
żył chwile wzlotów i przetrwał trudne etapy dziejów. Największą
jego siłą jest miłość do muzyki, łącząca wszystkich członków,
a także wola kultywowania tradycji przodków, której pozostaje
wierny i udowadnia to swoim wieloletnim działaniem.
Cześć PIEŚNI i MUZYCE
▶▶Prezes Chóru LUTNIA
Aniela Świecik
14
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Z życia Koła PZERiI w Koszęcinie
(kwiecień – maj 2019)
▶▶ Wyjazd rehabilitacyjny
do term podhalańskich.
W kwietniu 2019 roku miał miejsce tradycyjny wyjazd rekreacyjny
49 osobowej grupy emerytów do podhalańskich wód termalnych
w warunkach prognozowanego załamania pogody. Nasi emeryci re‑
generowali siły w gorących wodach termy w Szaflarach oraz w parku
wodnym BUKOWINA w Bukowinie Tatrzańskiej. W drodze powrot‑
nej odwiedzili położoną na Pogórzu Karpackim Lanckoronę – „mia‑
steczko na wzgórzu”, gdzie spotkało ich prognozowane załamanie
pogody. Nie przeszkodziło ono jednak w poznaniu bardzo burzliwej
historii jedynego w swoim rodzaju miasteczka, jego zabytków i ak‑
tywności kulturalnej mieszkańców. Zwieńczeniem pobytu w Lancko‑
ronie była konsumpcja jabłecznika lanckorońskiego, specjału pełnej
artystycznego ducha kawiarni Cafe Pensjonat.
(„Lanckorona, Lanckorona rozłożona gdzie osłona od spiekoty
i od deszczu od tupotu szybkich spraw.” – YouTube: Marek Grechuta
– Lanckorona)

Spotkanie wielkanocne w restauracji ROMA.
▶▶ Wycieczka Namysłów –
Niemodlin –Opole.
Grupka 28 emerytów naszego koła udała się deszczowego 15 maja
na wycieczkę do Namysłowa, Niemodlina i Opola. W Namysłowie
z przewodnikiem zwiedzili zabytkowe Stare Miasto (najpierw XV
wieczny kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, następnie pięknie
odrestaurowany Dom Pamięci Regionalnej, piękny rynek z kamieni‑
cą znanej żydowskiej rodziny Bielschowskych, XIV wieczny ratusz
z neorenesansową fontanną, zabytkowy młyn miejski, z zewnątrz
zamek książęcy i browar Namysłów (ze względu na brak ścieżki tu‑
rystycznej). Ze względu na aurę nie było możliwe wejście na bramę
krakowską.W Niemodlinie natomiast nasi turyści zwiedzili z prze‑
wodnikiem pochodzący z XIV wieku częściowo odrestaurowany
zamek książęcy wraz parkiem zamkowym i podzamczem.Późnym
popołudniem grupa zatrzymała się w nowoczesnym Hotelu Słociak,
położonym przy obwodnicy Opola. Tam w restauracji zjedli smaczny
obiad oraz raczyli się piwem produkowanym przez hotelowy mini‑
browar. W doskonałych i pogodnych nastrojach wycieczkowicze udali
się następnie do Koszęcina.

Na rynku w Lanckoronie.

Oczekiwanie na jabłecznik lanckoroński w kawiarni Cafe Pensjonat.
▶▶ Spotkanie wielkanocne 2019.
Wkrótce po Wielkanocy, już 25 kwietnia, w restauracji ROMA odbyło
się tradycyjne spotkanie świąteczne tzw. Jajko Wielkanocne. W spo‑
tkaniu uczestniczyło 80 członków Koła oraz szacowni Goście: pan
Wójt Zbigniew Seniów a także nasz duszpasterz ks. Tadeusz Fryc.
Spotkanie odbyło się w prawdziwie wielkanocnej, pokojowej atmos‑
ferze. Dopełnieniem świątecznego charakteru spotkania był bardzo
smaczny obiad i kawa z deserem.

Przed zamkiem w Niemodlinie.
Przed nami kolejne wycieczki. W czerwcu zwiedzimy Poznań
i Gniezno, w lipcu Stare Opactwo w Rudach Raciborskich oraz
odbędziemy rejs statkiem po Odrze.
▶▶Opracowała Urszula Huć
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Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W

kwietniu 2019r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeń‑
stwa w Ruchu Drogowym w Lublińcu, w którym wzięło
udział wiele drużyn z powiatu lublinieckiego, które były zwycięz‑
cami eliminacji gminnych.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i dzia‑
łanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Turniej or‑
ganizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę
Główną Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administra‑
cji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wojewódzkie Ośrodki
Ruchu Drogowego
Drużyny ze Szkoły Podstawowej im.74GPP w Sadowie startowały
w następujących kategoriach i składach drużyn:
Kategoria klas VII-VIII i gimnazjum w składzie:
1. Jakub Paruzel
2. Julia Szramowska
3. Jakub Kopyciok
Kategoria klas V-VI w składzie:
1. Zofia Kopyciok
2. Nikola Neliszer
3. Jakub Przybyła
4. Bartosz Janas
Nasi uczniowie osiągnęli sukces poprzez zdobycie II miejsca
drużynowo w kategorii klas V-VI oraz III miejsca drużynowo
w kategorii klas VII-VIII i gimnazjum . Indywidualnym sukce‑
sem może poszczycić się Jakub Przybyła, który zajął II miejsce
indywidualnie w swojej kategorii wiekowej. Turniej BWRD jest
niezwykle wymagającym konkursem, gdyż obejmuje wiadomości

teoretyczne i umiejętności praktyczne. Składa się z następujących
konkurencji:
- test wiedzy z przepisów ruchu drogowego
- test wiedzy – zachowanie się na skrzyżowaniach
- jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego
- jazda rowerem po torze sprawnościowym
- wiedza teoretyczna oraz praktyczne udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej
Chcielibyśmy, aby poprzez udział w takiej rywalizacji populary‑
zowany był rower jako środek transportu, a także rozwijana była
rekreacja i sport.
▶▶Opiekun grupy Aurelia Radłowska

Wieczór z baśniami

„Jak smakują
święta”

25

kwietnia w Szkole Podstawowej im. Juliusza Ligonia
w Strzebiniu odbył się czwarty już „Wieczór z Baśniami”.
Jest to cykliczna impreza biblioteczna organizowana z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, gromadząca dzieci
na wspólnej zabawie, czytaniu książek, oglądaniu przedstawień,
bajek. W tym roku motyw przewodni wieczoru to „Księżniczki
i rycerze”. Licznie przybyłe dzieci, przebrane za postaci z baśni
brały udział w zabawach i rywalizacjach ruchowych, wspólnie
rozwiązywały krzyżówkę, oglądały bajkę o Śpiącej królewnie,
oraz słuchały baśni pt. „Trzy piórka” czytaną przez jedną z na‑
uczycielek. Na zakończenie dzieci zostały zaproszone do stołówki
szkolnej na poczęstunek oraz rozdanie pamiątkowych dyplomów.
Szczególne nagrody zostały przyznane „księżniczce i rycerzowi
wieczoru”. Dzieci wyszły ze szkoły bardzo zadowolone i z de‑
klaracją, że z pewnością pojawią się na kolejnej takiej imprezie
w przyszłym roku.
▶▶M. Plaza

4

kwietnia w Szkole Podstawowej w Strzebiniu został zorga‑
nizowany charytatywny kiermasz świąteczny pod hasłem
„Jak smakują święta”. Podczas kiermaszu można było skosztować
przysmaków wielkanocnych przygotowanych przez uczniów, ro‑
dziców oraz nauczycieli. Na stołach znalazły się również ozdoby
świąteczne. Dochód z akcji został przeznaczony dla Mikołaja.

www.koszęcin.pl
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Tydzień dla Ziemi

S

zkoła Podstawowa im. Juliusza Ligonia jak co roku obcho‑
dziła urodziny naszej matki Ziemi. Z tej okazji uczniowie
naszej szkoły brali udział w konkursie plastycznym pt. „Pozna‑
jemy gatunki zagrożone”. Celem konkursu było poznanie gatun‑
ków zagrożonych wyginięciem. Konkurs oceniany był w dwóch
kategoriach wiekowych. W kategorii klas I-III zwyciężyli Filip
Klama I miejsce, Bartłomiej Radwański II miejsce oraz Wiktoria
Szejok III miejsce. W kategorii klas IV-VIII, miejsce I zdobył
Łukasz Lis, miejsce II zdobyła Kamila Łapszańska oraz miejsce
III zdobył Robert Stanchły. Prac było bardzo dużo i były bardzo
ciekawe więc przyznano też wyróżnienia. Odbyła się także szkolna
zbiórka surowców wtórnych. Zebrano 5,500 kg makulatury, 230
kg zużytych baterii oraz 300 kg plastikowych nakrętek i 15 kg
puszek aluminiowych. Przyznano i wręczono nagrody uczniom
wyróżnionym w zbiórce surowców wtórnych. Na uwagę szcze‑
gólną zasługuje akcja sadzenia lasu, którą podjęli uczniowie klasy
IVa, pod opieką pani Ewy Krus i pani Mieczysławy Cuber oraz pod
fachową opieką pracowników Nadleśnictwa Koszęcin. Wszystkie

działania dla Ziemi miały swoje podsumowanie na uroczystym
apelu, który miał miejsce 9.05.2019. Apel uświetniły występy ar‑
tystyczne uczniów klasy Ib i Klasy IIa. Prezentowane piosenki,
wierszyki i scenki o treści proekologicznej podniosły świadomość
ekologiczną wszystkich uczestników uroczystości.
▶▶Nauczyciel przyrody: E.Krus

Dzień Kariery

13

maja w Szkole Podstawo‑
wej im. 74. Górnośląskiego
Pułku Piechoty w Sadowie odbył
się wyjątkowy dzień. Tym razem
uczniowie wzięli udział w intere‑
sujących warsztatach i wykładach
związanych z doradztwem zawo‑
dowym. Przygotowanie dzieci
i młodzieży do trafnego wyboru
zawodu i drogi dalszego kształce‑
nia jest jednym z ważniejszych ce‑
lów wychowawczych. Dlatego tak
istotne jest poszerzanie ich wiedzy
na temat zawodów i rozwijanie ich
zainteresowań. Dzień rozpoczął
się od spotkania z Panem Mate‑
uszem Wojtulkiem. Uczniowie
klas I‑III mogli dowiedzieć się,
na czym polega praca fizjotera‑
peuty oraz w jaki sposób mogą za‑
dbać o prawidłową postawę ciała.
Kolejnymi gośćmi w klasach młodszych byli policjanci, którzy
opowiadali różne ciekawostki ze swojej pracy. Klasa IV wzięła
udział w warsztatach ruchowych przygotowanych przez anima‑
torkę z sali zabaw Boogie‑Woogie w Koszęcinie. Podczas wspólnej
zabawy uczniowie mieli okazję stworzyć balonowe stworki oraz
zamknąć się w bańce mydlanej. W klasie V pojawiła się Pani Ka‑
rolina Kmita, która opowiadała o swoich pasjach i zainteresowa‑
niach związanych z siatkówką i pływaniem. Uczniowie klasy VI
uczestniczyli w profesjonalnych warsztatach z zakresu orientacji
zawodowej przygotowanych przez Panią Marzenę Barwicką z Pu‑
blicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublińcu. Pani
Anna Adamczyk właścicielka Szkoły Językowo‑Twórczej Wena
opowiedziała siódmoklasistom jak ważna jest motywacja w wy‑
borze zawodu oraz autoprezentacja. Dodatkowo uczniowie mogli

sprawdzić swoje zdolności manualne uczestnicząc w zajęciach
prowadzonych przez Panią Agnieszkę Jarząbek, która w swojej
pracowni Scrapinspiracje tworzy przepiękne zaproszenia i kartki
na każdą okazję. Klasa VIII miała okazję spotkać się z przedsta‑
wicielami lublinieckich szkół ponadpodstawowych, aby bliżej
zapoznać się z ich ofertą. Natomiast Pani Edyta Lamik opowie‑
działa uczniom na czym polega praca adwokata i jaką ścieżkę
edukacyjną należy podjąć w celu zdobycia wykształcenia w tym
zawodzie. Podczas Dnia Kariery na szkolnym korytarzu można
było spotkać uczniów przebranych w sposób, prezentujący własny
wymarzony zawód. Wszystkim zaproszonym gościom dziękujemy
za czas poświęcony dzieciom w czasie warsztatów w naszej szkole.
▶▶Sara Wojtulek
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Sukces uczennicy
ze Strzebinia

6

maja zakończyła ocenę prac Komisja Konkursowa Woje‑
wódzkiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Twój talent
szansa na lepszy świat”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie
było napisanie pracy w dowolnej formie wypowiedzi. Na konkurs
wpłynęły 42 prace, a Agata Jędrzejowska z klasy 7 Szkoły Pod‑
stawowej w Strzebiniu zajęła 3 miejsce! Ogromnie się cieszymy
i gratulujemy Agacie talentu!!! Jesteśmy dumni z naszej uczen‑
nicy. Nagrodą będzie m.in. publikacja prac w specjalnie wydanej
książce przygotowanej przez organizatora. Może to pierwszy krok
Agaty do literackiego Nobla? Oby!
▶▶M. Cuber

Gminny Konkurs
Wiedzy Ogólnej
„Omnibus”

15

maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. 74 Górnośląskiego
Pułku Piechoty w Sadowie odbyła się V Edycja Gminnego
Konkursu Wiedzy Ogólnej „Omnibus” o Puchar Wójta Gminy
Koszęcin. Zwycięzcą została Lena Karmańska ze Szkoły Podsta‑
wowej w Koszęcinie, II miejsce zajęła Zofia Kopyciok ze Szkoły
Podstawowej w Sadowie, III miejsce – Julia Paruzel ze Szkoły
Podstawowej w Koszęcinie.Konkurs Omnibus miał na celu pro‑
mocję uzdolnionej młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań
i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych.Wszyst‑
kim zwycięzcom gratulujemy!
▶▶Organizatorzy

Gminny konkurs
o tytuł Mistrza
Ortografii klas I-III

Gminny Konkurs
Matematyczny

W

dniu 22 maja w Szkole Podstawowej im. 74 Górnośląskiego
Pułku w Sadowie odbył się XIV GMINNY KONKURS
MATEMATYCZNY pod patronatem i o puchar Wójta Gminy
Koszęcin. Konkurs odbył się pod hasłem „Radość odkrywania
matematyki.” Celem konkursu jest wspieranie rozwoju ucznia
uzdolnionego matematycznie oraz popularyzacja wiedzy i umie‑
jętności matematycznych wśród uczniów. W konkursie wzięły
udział trzyosobowe reprezentacje szkół podstawowych naszej
gminy.
Drużynowo I miejsce i Puchar Wójta Gminy Koszęcin zdobyła
reprezentacja Szkoły Podstawowej w Sadowie w składzie: Łukasz
Jasiński, Wiktoria Cieluch i Jakub Paruzel.
II miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Koszęcinie.
III miejsce – Szkoła Podstawowa ze Strzebinia.
IV miejsce – Szkoła Podstawowa z Rusinowic.
Drużyna z Sadowa po raz trzeci z rzędu wygrała konkurs druży‑
nowy i otrzymała puchar na własność.
Indywidualnie I miejsce i tytuł Matematyka Roku Gminy Koszęcin
oraz puchar zdobył Aleksander Majchrzyk ze Szkoły Podstawowej
w Koszęcinie.
II miejsce indywidualnie zajął Łukasz Jasiński ze Szkoły Podsta‑
wowej w Sadowie.
III miejsce indywidualnie zajęli: Wiktoria Cieluch i Jakub Paruzel
ze Szkoły Podstawowej w Sadowie i Zofia Golaś ze Szkoły Pod‑
stawowej w Koszęcinie.
Laureaci otrzymali także nagrody rzeczowe ufundowane przez
Wójta Gminy Koszęcin oraz pamiątkowe dyplomy.
▶▶Krystyna Miłota
www.koszęcin.pl

29

maja w koszęcińskim Domu Kultury został przeprowadzo‑
ny gminny konkurs o tytuł Mistrza Ortografii klas I‑III.
Do konkursu przystąpili uczniowie z trzech szkół: Koszęcina,
Rusinowic i Sadowa. Nagrody wręczali: Marzena Żołędziewska
Sekretarz Gminy Koszęcin oraz Adam Małyska Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Koszęcinie. Gminnym Mistrzem Ortografii Klasy
I została Zuzanna Pokaczajło ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Koszęcinie, Wicemistrzem został Szymon Kandzia
ze Szkoły Podstawowej w Rusinowicach. Gminnym Mistrzem
Ortografii Klasy II został Kacper Murgot ze Szkoły Podstawo‑
wej w Rusinowicach, Wicemistrzem została Emilia Styczyrz ze
Szkoły Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie. Gminnym Mistrzem
Ortografii Klasy III został Marcin Bednarek ze Szkoły Podsta‑
wowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie, Wicemistrzem została
Martyna Fuchs ze Szkoły Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie.
Gratulujemy!
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VIII Międzyszkolny Konkurs z Języka
Angielskiego dla klas IV-VI

D

nia 5 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyła się ósma
edycja Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego dla
uczniów szkoły podstawowej. W konkursie udział wzięli ucznio‑
wie ze wszystkich szkół naszej gminy oraz ze szkoły w Boronowie.
W sumie do konkursu zgłoszonych zostało 24 uczniów. Jak co ro‑
ku konkurs polegał na rozwiązaniu trzech zadań pisemnych: testu
gramatyczno – leksykalnego, części sprawdzającej umiejętność
czytania ze zrozumieniem oraz wypracowania.
W każdej kategorii wiekowej przyznano trzy nagrody. W tym
roku były to: słuchawki, pendrive’y oraz słowniki ufundowane
przez Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów oraz lektury
ufundowane przez Wydawnictwo Oxford. Ponad to uczestnicy
otrzymali gadżety w postaci przyborów szkolnych oraz dyplomy
uczestnictwa i poczęstunek, sponsorowane przez Radę Rodziców
naszej szkoły. Salę do przeprowadzenia konkursu udostępnił nam
jak co roku Dom Kultury w Koszęcinie.
Laureaci to:
W kategorii klas IV:
I miejsce – Oskar Czornik, SP w Rusinowicach
II miejsce – Daria Pietrucha, SP w Rusinowicach
III miejsce – Izabela Banach, SP w Koszęcinie
W kategorii klas V:
I miejsce – Jakub Swoboda, SP w Strzebiniu
II miejsce – Natalia Ramsden, SP w Sadowie
III miejsce – Aleksander Majchrzyk, SP w Koszęcinie

W kategorii klas VI:
I miejsce – Michał Litwin, SP w Koszęcinie
II miejsce – Adrianna Bełkot, SP w Boronowie
III miejsce – Szymon Parys SP w Koszęcinie
Różnice między uczestnikami były minimalne i z radością mo‑
żemy stwierdzić, że wszyscy reprezentowali wyrównany i wysoki
poziom, a rywalizacja była zaciekła.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom za
udział, oraz wszystkim osobom dzięki którym konkurs ten mógł
się odbyć. Zapraszamy do udziału w roku przyszłym.
▶▶Organizatorka konkursu Katarzyna Szymków

Przedszkolaki czytają z Małym Misiem

W

tym roku szkolnym przedszkolaki z Sadowa przystąpiły
do międzynarodowego projektu edukacyjnego pod nazwą
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.
Głównymi celami projektu jest zachęcanie dorosłych do głośnego
czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziec‑
ka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, budzenie
zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość pla‑
styczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości
moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu
czytanego, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, rozwi‑
janie samodzielności, kreatywności i innowacyjności, włączenie
w życie przedszkola rodziców, czyli ogólne wprowadzenie dziecka
w świat literatury.
Wraz z początkiem września do naszego przedszkola przybył ty‑
tułowy Mały Miś. Wspólnie z dziećmi nadaliśmy mu imię Dyzio.
Projekt został podzielony na poszczególne moduły o różnej te‑
matyce. Jednym z pierwszych, który został zrealizowany związa‑
ny był z patriotyzmem, gdzie chętni rodzice czytali dla naszych
przedszkolaków i Małego Misia polskie legendy.
Następnie omawialiśmy temat związany ze zdrową żywnością,
przeglądaliśmy książki kucharskie oraz sami taką książkę stwo‑
rzyliśmy. Mały Miś w ciągu roku szkolnego miał dla nas wiele
niespodzianek. Uczył nas piosenek, słuchał razem z nami wiele
opowiadań na zajęciach, a także przygotował dla nas tzw. kuferek
kreatywności, w którym znajdywało się wiele ciekawych materia‑
łów niezbędnych do zajęć plastycznych.
Jednak najbardziej przedszkolakom podobał się moduł pod

nazwą„Czytające przedszkolaki”, gdzie każde dziecko zabiera‑
ło na cały weekend Małego Misia i jego dzienniczek do domu.
Zadanie, jakie mieli do wykonania to zaopiekować się Dyziem,
poprosić rodzica o przeczytanie wybranej bajki, a następnie wpi‑
sać się do dzienniczka poprzez odbicie dłoni i narysować obrazek
dotyczący wysłuchanego opowiadania.
Realizacja tego projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem
i zaangażowaniem dzieci. Przedszkolaki bardzo chętnie słuchały
opowiadań, jakie przygotował dla nich Mały Miś oraz często py‑
tały: „Proszę Pani, a jak już ktoś raz miał Dyzia w domu, może
zabrać go po raz drugi?”.
▶▶Sylwia Duda
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Wielki sukces
„Małego Ratownika”

Gminny Konkurs
Ortograficzny Klas IV

10

czerwca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszę‑
cinie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny Klas IV.
Mistrzem ortografii została Magdalena Słota ze Szkoły Podstawo‑
wej w Sadowie, drugie miejsce zdobył Jakub Kandzia również ze
Szkoły Podstawowej w Sadowie, a trzecie miejsce zajęła Dominika
Okoń ze Szkoły Podstawowej w Rusinowicach. Natomiast wyróż‑
nienia otrzymali: Natalia Goniwiecha, Zuzanna Skwira i Agata
Sykuła. Nagrody wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koszęcinie Adam Małyska.
Gratulujemy!

U

czeń Szkoły Podstawowej w Strzebiniu Maciej Gajdzik zajął
I miejsce w Rejonowej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia
- „Mały Ratownik” w Lublińcu i dostał się do etapu okręgowego.
Kolejny etap odbył się w Katowicach, gdzie chłopak również zajął
I miejsce. Niestety, po raz pierwszy nie odbył się etap ogólnopol‑
ski i olimpiadę zakończono na szczeblu okręgowym. Maćkowi
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Rozbudzanie
zainteresowań
czytelniczych

Zakończenie roku
szkolnego

J

uż po raz kolejny w Szkole Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie
zorganizowano akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Młodsi
uczniowie z klas I‑III uczestniczą także w projekcie „Poczytaj
Bratkowi”. Akcje organizowane są cyklicznie każdego roku. Celem
akcji było upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji
czytelniczych wśród dzieci. Tym razem czytana była książeczka
pt: „Zaczarowane kucyki” – Zuzanny Davidson. Nasza szkoła
jako jedna z nielicznych w powiecie lublinieckim włączyła się
do ogólnopolskiego programu pt: „Czytające szkoły”. Czytanie
dzieciom rozbudza ciekawość świata i pomaga im zrozumieć
siebie i innych. Badania naukowe potwierdzają, że głośne czyta‑
nie dzieciom buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem,
rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia i poprawia
koordynację, poszerza wiedzę ogólną, ułatwia naukę oraz pomaga
odnieść sukces w szkole. Nawyk czytania i zapał do książek trzeba
kształtować w dzieciństwie – czytając dzieciom na głos.
▶▶Organizatorki: Ewa Mikulska i Irena Piątek
www.koszęcin.pl
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czerwca uczniowie zakończyli rok szkolny i rozpoczęli
wakacje. Uroczystości zakończenia roku uświetniły wy‑
stępy uczniów, po których rozdawane były świadectwa. Nie za‑
brakło również podziękowań oraz wzruszeń. Na uroczystościach
we wszystkich szkołach w naszej Gminie z życzeniami na bez‑
pieczne i udane wakacje oraz niespodzianką zawitał Wójt Gminy
Koszęcin Zbigniew Seniów, który poinformował, że wszystkie
dzieci z Gminy Koszęcin mają darmowy wstęp na basen od 20
czerwca do 31 lipca.
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Turniej Piłkarski
Oldbojów

3

maja w Koszęcinie odbył się Turniej Piłkarski Oldbojów o Pu‑
char Wójta Gminy Koszęcin. Tegorocznym organizatorem
wydarzenia był LKS „Śląsk” Koszęcin. W turnieju wzięły udział
reprezentacje z Koszęcina, Rusinowic, Strzebinia oraz Sadowa
i Wierzbia. Po zaciętej walce, ostateczna klasyfikacja przedstawiała
się następująco:
I miejsce: Sadów – Wierzbie
II miejsce: „Victoria” Strzebiń
III miejsce: „Dragon” Rusinowice
IV miejsce: „Śląsk” Koszęcin
Najlepszym strzelcem został Bartosz Sadowski, natomiast naj‑
lepszym bramkarzem został Mieczysław Dąbroś. Zwycięzcom
gratulował Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.

Gmina Koszęcin
biega z całą Polską

T

radycyjnie w Koszęcinie odbyła się już kolejna edycja biegu
„Gmina Koszęcin biega z całą Polską”, która ma na celu popu‑
laryzację aktywnego spędzania czasu wolnego. Słoneczna pogoda
przyciągnęła ponad 80 biegaczy, gdzie najmłodszy uczestnik miał 5
lat, najstarszy 64 lata. Wszyscy pokonali wyznaczoną trasę z uśmie‑
chem na twarzy, a każdy biegacz otrzymał wodę oraz koszulkę.
Dziękujemy biegaczom za udział w biegu, a także wszystkim, któ‑
rzy przyczynili się do jego organizacji.

Zawody wędkarskie
dla najmłodszych

Turniej Wędkarski
o Puchar Wójta
Gminy Koszęcin

2
25

maja na stawie Gudlina odbył się Turniej Wędkarski o Pu‑
char Wójta Gminy Koszęcin. W zawodach wystartowało
23 zawodników. Wędkarze byli podzieleni na dwa sektory: A i B.
W sektorze A wyniki przedstawiały się następująco:
I miejsce - Eugeniusz Klimza (Koło Koszęcin) - 2370 pkt.
II miejsce - Adam Podbioł (Koło Koszęcin) - 2130 pkt.
III miejsce - Dariusz Pająk (Koło Krupski Młyn) - 700 pkt.
Natomiast w sektorze B:
I miejsce - Seweryn Cichoń (Koło Kalety) - 3890 pkt.
II miejsce - Sławomir Wiktorowicz (Koło Krupski Młyn) - 3740
pkt.
III miejsce - Piotr Maroń (Koło Koszęcin) - 3720 pkt.
Wśród juniorów najlepszy okazał się Kacper Wocławek z Ko‑
ła Koszęcin - 5290 pkt. Puchary wręczył Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów.

czerwca z okazji Dnia Dziecka na stawie będącym częścią
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie zorga‑
nizowane zostały zawody wędkarskie dla najmłodszych miesz‑
kańców Gminy Koszęcin. W sumie w zawodach wzięło udział
30 dzieci. Wszystkie dzieciaki były uśmiechnięte i zadowolone.
Kategoria wiekowa 0–6 lat:
I miejsce – Aleksandra Pilśniak
II miejsce – Liliana Ulfik
III miejsce – Franciszek Sadowski
Kategoria wiekowa 7–12 lat
I miejsce – Natalia Łukiewska
II miejsce – Anna Maruszczyk
III miejsce – Amelia Grządziel oraz Justyna Piełot
Kategoria wiekowa 13–16 lat
I miejsce – Karol Mazur
II miejsce – Julia Maruszczyk
III miejsce – Natalia Sowa
Nagrody młodym wędkarzom wręczył Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów.
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XIII Bieg Św. Urbana oraz VII Marsz Nordic Walking

1

czerwca w Strzebiniu odbył się XIII Bieg Św. Urbana oraz VII
Marsz Nordic Walking. W tym roku w biegu na 10 km wzięło
udział 51 biegaczy, a w marszu na 7 km pomaszerowało 28 kijarzy.
Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:
XIII BIEG ŚW. URBANA
Kategoria Open Kobiet:
I miejsce: Ewelina Łebek - Łebki (41:48)
II miejsce: Maria Mańka - Strzebiń (44:58)
III miejsce: Sandra Gatys - Strzebiń (47:45)
Kategoria Open Mężczyzn:
I miejsce: Rafał Formicki - LKS Budowlani Częstochowa (35:08)
II miejsce: Piotr Gryboś - Koszęcin (37:33)
III miejsce: Łukasz Smużny - Predators Wałbrzych (38:11)
Mistrzostwa Strzebinia - kobiety:
I miejsce: Maria Mańka
II miejsce: Sandra Gatys
III miejsce: Karolina Ulfik
Mistrzostwa Strzebinia - mężczyźni:
I miejsce: Marek Grund
II miejsce: Bogusław Borek
III miejsce: Jan Glanc
VII MARSZ NORDIC WALKING
Kategoria Open Kobiet:
I miejsce: Urszula Gutowska - NGB Kłobuck (46:46)
II miejsce: Katarzyna Marondel - Silesia Nordic Team (47:39)
III miejsce: Maria Drozd - Nordic Walking Kruszyna (48:51)

Kategoria Open Mężczyzn:
I miejsce: Bogdan Cyrus - Victoria Strzebiń (41:14)
II miejsce: Grzegorz Nowak - Czeladź (43:25)
III miejsce: Tadeusz Wilk - TKKF MOSIR Czeladź (43:50)
W biegu na 4 km dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
najlepsi byli:
Dziewczyny: I miejsce - Kaja Janus, II miejsce - Julia Kwoka, III
miejsce - Paulina Opiełka
Chłopcy: I miejsce - Bartłomiej Zając, II miejsce - Robert Brodowy
Zwycięzcom gratulował: Ks. Proboszcz Sebastian Marecki, Wójt
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Radny i Sołtys Jan Macioszek,
Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek oraz współorganizator
biegu Bogdan Cyrus.

I Spartakiada Uczniów Szkół Podstawowych
o Puchar Wójta Gminy Koszęcin

6

czerwca odbyła się I Spartakiada Uczniów Szkół Podstawowych
o Puchar Wójta Gminy Koszęcin. W tym roku organizatorem
był Zespół Szkolno‑Przedszkolny w Rusinowicach. W rywaliza‑
cji uczestniczyły 4 drużyny. Konkurencje, w których zawodnicy
sprawdzali swoje umiejętności to: bieg sztafetowy, rzuty piłką le‑
karską na odległość, turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych
oraz wyścigi rzędów. Wszyscy uczniowie byli świetnie przygoto‑
wani i walczyli do samego końca. W rzucie piłką lekarską wśród
chłopców z klas 5–6 I miejsce zdobył Bartosz Marek z Koszęcina,
II miejsce zajął Łukasz Brol z Rusinowic, a III miejsce – Oliwier
Pluta z Strzebinia. Natomiast wśród chłopców z klas 7–8 najlepszy
okazał się Jakub Paruzel z Sadowa, na drugim miejscu uplasował
się Radosław Bodora z Rusinowic, a trzecie miejsce zajął Łukasz
Płonka z Strzebinia. Puchar Wójta Gminy Koszęcin za zajęcie
I miejsca zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Koszęcinie,
drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Sadowie, natomiast
trzecie miejsce wywalczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Strzebiniu. Tuż za podium uplasowali się gospodarze tegorocz‑
nej Spartakiady. Puchary wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew
Seniów oraz Dyrektor Zespołu Szkolno‑Przedszkolnego w Rusi‑
nowicach Elżbieta Bryła. Wszystkim gratulujemy i zapraszamy
za rok, tym razem do Strzebinia.Dziękujemy wszystkim za wspa‑

www.koszęcin.pl

niałą organizację Spartakiady, przede wszystkim nauczycielom
Pani Sabinie Lerche – Brodackiej oraz Panu Krzysztofowi Juroszek,
ratownikowi medycznemu Panu Dawidowi Kozak, Strażakom
z OSP: Panu Sebastianowi Kandzia oraz Panu Jakubowi Myrcik –
za zabezpieczenie trasy przejścia, a także Panu Henrykowi Kurzac
i Panu Zygmuntowi Gmyrek – za udostępnienie obiektów przy
OSP i Domu Spotkań Wiejskich.
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Gminny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych o Puchar
Wójta Gminy Koszęcin

Zawody Wędkarskie
o Puchar Wójta
Gminy Koszęcin oraz
Prezesa OSP Strzebiń

12

czerwca na stadionie LKS Pokój Sadów odbył się Gminny
Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta
Gminy Koszęcin. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawo‑
wych z: Koszęcina, Rusinowic, Sadowa i Strzebinia. Mimo upałów
walka była zacięta. Ostateczne wyniki przedstawiały się nastę‑
pująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa Koszęcin
II miejsce – Szkoła Podstawowa Strzebiń
III miejsce – Szkoła Podstawowa Sadów
IV miejsce – Szkoła Podstawowa Rusinowice
Nagrody wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadowie Małgorzata Wachowska.
Gratulujemy.

16

czerwca w Strzebiniu odbyły się Zawody Wędkarskie o Pu‑
char Wójta Gminy Koszęcin oraz Prezesa OSP Strzebiń.
I miejsce zajął Ryszard Glanc, II miejsce zdobył Jarosław Glanc,
natomiast na trzecim miejscu uplasował się Jerzy Kieniejski. Na‑
grody wręczył Prezes OSP Strzebiń Łukasz Hoffmann oraz Pre‑
zes Koła Wędkarskiego Andrzej Koperski. Gratulujemy! (Zdjęcie:
Henryk Boroń)

Sportowy Piknik Rodzinny

22

czerwca na boisku przy Gminnym Ośrodku Sportu i Re‑
kreacji w Koszęcinie odbył się Sportowy Piknik Rodzinny,
który ma na celu zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wol‑
nego. Pogoda dopisała, a dzieciaki świetnie się bawiły. Podczas
wydarzenia odbyły się warsztaty tenisa ziemnego oraz koszykówki.
Dla dzieci zorganizowane były gry i zabawy. Nie zabrakło również
baniek mydlanych, malowania twarzy i tatuaży, dmuchańców,

waty cukrowej oraz popcornu. Można było także poznać zasady
zdrowego żywienia.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji pik‑
niku, a w szczególności: LKS Jenoty Koszęcin, Panu Michałowi
Staszyńskiemu - Letnia Szkółka Tenisa, Stowarzyszeniu Montow‑
nia, Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, Panu
Januszowi Maruszczyk oraz firmie Express Market z Koszęcina.
23
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GORĄCE OFERTY SIECI SZKÓŁ NACZYŃSCY 2019
Uwaga! Podane ceny dotyczą kwot za kursy płacone w systemie ratalnym! Szczegóły oferty dostępne w SEKRETARIACIE SZKOŁY!

P RZEDS Z K OLE PODSTAWÓWKA M Ł O D Z I E Ż
(KLASY III-V)

LUB I-II KLASA

Rata: 25,00

pln

Zajęcia
30 min

Cena za jedne zajęcia 9,98 pln!

Rata: 62,50

pln

(POWYŻEJ KLASY V)

Zajęcia
45 min

Rata: 87,50

Cena za jedne zajęcia 14,98 pln!

pln

Zajęcia
60 min

Cena za jedne zajęcia 19,98 pln!

DOROŚLI
LUB SENIORZY

Rata: 62,50

pln

Zajęcia
45 min

Cena za jedne zajęcia 14,98 pln!

PRZY ZAKUPIE TRZECH LUB WIĘCEJ KURSÓW, MOŻLIWA NEGOCJACJA CEN!
OFERTA DOTYCZY NAUKI W FILIACH W CIASNEJ, CZĘSTOCHOWIE, DOBRODZIENIU, KOSZĘCINIE, PAWONKOWIE, TWOROGU, ZAWADZKIEM I ZĘBOWICACH!

tel. 575-757-013

mail: biuro@naczynscy.pl

www.naczynscy.pl
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