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Cieszowa Rusinowice Sadów Strzebiń WierzbiePiłka

Wójt Gminy Koszęcin zaprasza
na wydarzenia organizowane w gminie:

Wielki Finał II Otwartych Mistrzostw 
Śląska w Siatkówce Plażowej w Koszęcinie

Artykuł str. 18Artykuł str. 9

Koszęcin wyplata w wiklinie

9 września
| 1600

9 września
| 1000

10 września
| 1200

PIERWSZA MIĘDZYGMINNA SPARTAKIADA MŁODZIEŻOWYCH 
DRUŻYN POŻARNICZYCH „FLOREK”
BOISKO LKS „ŚLĄSK” KOSZĘCIN.

DOŻYNKI W CIESZOWEj 
RemIZa OSP w CIeSZOwej.

POLOWA PRÓBA DZIELNOŚCI KLACZY ŚLĄSKICH 
I WYSTAWA ŹREBIĄT POD MATKAMI RASY ŚLĄSKIEj
Sadów - POdLeSIe.

10 września
| 1300

DOŻYNKI W SADOWIE
KOŚCIół Pw. Św. jóZefa w SadOwIe.

16 września
| 1000

DOŻYNKOWY TURNIEj SKATA SPORTOWEGO O PUCHAR WÓjTA 
GMINY KOSZĘCIN
KLUB POd SCeNĄ PRZY dOmU KULTURY w KOSZĘCINIe.

23 września MISTRZOSTWA POLSKI DRWALI
KOSZĘCIN.

24 września
| 1400

ODPUST KU CZCI ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA
OŚROdeK ReHaBILITaCYjNY dLa dZIeCI I młOdZIeŻY NIePełNOSPRawNej 
w RUSINOwICaCH.

11 październik
| 1600

27 września
| 1630

30 września
| 1000

14 października
| 1600

DEBATA NA TEMAT DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICjI W KOSZĘCINIE
dOm KULTURY w KOSZĘCINIe.

GMINA KOSZĘCIN BIEGA Z CAŁĄ POLSKĄ
GOSIR w KOSZĘCINIe.

INAUGURACjA ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO 
WIEKU W KOSZĘCINIE
dOm KULTURY w KOSZĘCINIe.

60-LECIE KOŁA GOSPODYŃ WIEjSKICH W KOSZĘCINIE
dOm KULTURY w KOSZĘCINIe.

15-17 września DOŻYNKI W KOSZĘCINIE
LeŚNa dOLINa, UL. SPORTOwa 1.
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Inwestycje

III etap budowy oświetlenia
29 sierpnia odbył się odbiór oświetlenia ulicznego wykonanego 
w ramach III etapu rozbudowy oświetlenia ulicznego w Gminie 
Koszęcin.
Łącznie na  terenie czterech miejscowości gminy wybudowano 
31 lamp wykonanych w nowoczesnej i energooszczędnej tech-
nologii LED. W  Strzebiniu na  ul. Wolności powstało 8 lamp, 
w Koszęcinie na ul. Cegielnianej 7 lamp, w Rusinowicach na ul. 
Dworcowej 7 lamp i w Sadowie na ul. Ogrodowej 9 lamp. War-
tość inwestycji wyniosła 125 tys. zł.
Ponadto Gmina zleciła uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 
Na terenie całej gminy staną łącznie 23 lampy. Dwie na ul Nek-
tarowej w Koszęcinie, po  jednej na ulicach: Kolejowej, 1 Maja 
i Dworcowej w Rusinowicach, po jednej na boisku i ulicy Cie-
szowskiej w Wierzbiu, po jednej na ulicach Zielonej, Dworcowej 
i Kolejowej w Strzebiniu. Na ulicy Kołłątaja w Łazach powstanie 
7 lamp a  na  ul. Miodowej trzy. W  Bruśku jedna lampa stanie 
na ul. kościelnej a dwie na Przylasku.
Zlecono także projekt lamp na ulicach Św. Jadwigi, Świerkowej, 
Sosnowej, Brzozowej i Akacjowej w Koszęcinie, Głównej i Św. 
Anny w Wierzbiu, Ptasiej i Broniewskiego w Strzebiniu, Joanny 
Piecuch i Brzozowej w Rusinowicach, Polnej i Rzecznej w Bruś-
ku oraz Kochanowickiej w Sadowie.

Ulica Bema w budowie
Rozpoczął się remont ul. Bema w Koszęcinie. W ramach zada-
nia powstanie nowa podbudowa, nakładka asfaltowa, krawężni-
ki oraz wybrukowane zostaną podjazdy do posesji. Planowany 
termin zakończenia remontu planowany jest na  10 listopada 
2017r.

W planach remonty dróg
Jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie remontu ul. Bu-
rzyńskiego w  Koszęcinie. Prace modernizacyjne obejmą wy-
mianę podbudowy i budowę nakładki asfaltowej, nowych kra-
wężników i  remont chodnika. Remont obejmie 250 mb drogi 
od skrzyżowania z ul. Szkolną.
Przygotowywana jest dokumentacja na  remont ul. Słonecznej 
w  Strzebiniu oraz ostatniego odcinka ul. Leśnej w  Koszęcinie 
od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do ul. Sportowej.
Ponadto Wójt Gminy dokonał przeglądu dróg gminnych w celu 
przygotowania ich do okresu jesienno-zimowego w ramach bie-
żącego utrzymania dróg gminnych.

Powstanie chodnik przy ul. Łazowskiej
Na  ten rok planuje się budowę chodnika przy ul. Łazowskiej 
w Koszęcinie. Zadanie obejmie fragment chodnika od ul. Ko-
zielskiej do  skrzyżowania z  ul. Wojska Polskiego. Inwestycja 
realizowana jest na wniosek mieszkańców z uwagi na natężony 
ruch przy wyjeździe z supermarketu.

Kanalizacja deszczowa
Powstanie kanalizacja deszczowa w ul. Konwaliowej w Koszę-
cinie oraz w ul. Ogrodowej w Sadowie. W przypadku ul. Kon-
waliowej budowę „deszczówki” możemy potraktować jako etap 

poprzedzający przebudowę drogi, a w wypadku ul. Ogrodowej 
w Sadowie jako przygotowanie do wykonania łącznika z ul. Le-
śną. Plan budowy drogi wiąże się z  powstającym budynkiem 
wielofunkcyjnym.

Zakupiliśmy wóz do czyszczenia kanalizacji
Gmina Koszęcin jako druga w całym powiecie lublinieckim do-
konała zakupu samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia 
kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych. Samochód 
o wartości ponad 1 mln. zł. zostanie dostarczony Gminie do 19 
października br. przez firmę, która wygrała przetarg. Pojazd bę-
dzie służył do czyszczenia kanalizacji sanitarnej oraz wpustów 
ulicznych na terenie gminy.

Powstaje budynek wielofunkcyjny w Sadowie
Trwają prace nad budową budynku wielofunkcyjnego przy ul. 
Leśnej w Sadowie. Docelowo będzie on pełnił rolę miejsca spo-
tkań lokalnej społeczności oraz bazy lokalowej dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sadowie. W projekcie budynku przewidziano 
m.in. powstanie dwóch garaży dla wozów bojowych. Co istot-
ne – cały obiekt będzie ogrzewany gazowo.
Prace budowlane na  chwilę obecną przebiegają prawidłowo, 
i  jak deklaruje wykonawca, obiekt zostanie oddany do użytku 
zgodnie z umową, czyli 30 listopada 2017r.

Dofinansowanie na Park&Ride
Na początku roku Gmina Koszęcin złożyła wniosek o dofinan-
sowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ramach „Budowy 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z  budową dróg 
rowerowych n terenie gmin powiatu lublinieckiego  – Gmina 
Koszęcin”. Wniosek o  dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-
-rowerowej z Sadowa do Rusinowic oraz modernizacji dworca 
kolejowego w  Rusinowicach został rozpatrzony pozytywnie 
i gmina pozyskała na ten cel 85% dofinansowania ze Środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go. Dofinansowanie może wynieść nawet 3,5 mln. zł. w zależno-
ści od wartości całkowitej zadania uzyskanej po rozstrzygnięciu 
postępowania przetargowego.

Nowa podłoga sportowa
W  sali gimnastycznej w  Szkole Podstawowej w  Sadowie po-
wstała 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 pro-
jektem. Gmina Koszęcin określiła warunki wykonania projektu 
i  jego realizacji tak by  nowa nawierzchnia sportowa spełniała 
wszystkie kryteria obowiązującej normy dla podłóg sportowych 
(PN EN 14 904). Wykonana podłoga sportowa m.in. jest zgodna 
z  obowiązującymi obecnie warunkami technicznymi dotyczą-
cymi współczynnika izolacji cieplnej. W związku z powyższymi 
założeniami, wykonawca dokonał rozbiórki istniejącej, archa-
icznej podłogi, wykonał nową izolację cieplną i przeciwwilgo-
ciową, a następne nowe, zbrojone wylewki betonowe, które zo-
stały pokryte podłogą sportową spełniającą wysokie standardy 
wskazane w specyfikacji zadania.
Prace modernizacyjne przebiegły prawidłowo i  zgodnie z  wy-
maganiami, a odbiór zadania zakończył się sukcesem.
Wartość zadania wyniosła 92 tys. zł. brutto.
Poza modernizacją podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej w Sadowie zostało wymienione oświetlenie, na nowo-
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czesne i energooszczędne wykonane w technologii LED. Ponad-
to sala została odmalowana.

W Bruśku powstanie nowe ujęcie wody
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 głę-
bokości 46 m będzie miała wystarczającą wydajność, by z niej 
eksploatować wodę. Miała to być jedna z dwóch docelowo dzia-
łających studni, by zapewnić wodę całej gminie.
Niestety po  wykonaniu odwiertu okazało się, że  na  tej głębo-
kości studnia nie jest tak wydajna jak zakładano. Wójt Gminy 
Koszęcin musiał podjąć trudną decyzję o zaniechaniu dalszych 
prac lub kontynuacji wiercenia (tym razem w skale) do głębo-
kości 120 m. Kontynuacja tego typu prac geologicznych zawsze 
obarczona jest ryzykiem nieuzyskania zamierzonego efektu, 
a prace są kosztowne.
Decyzja Wójta była strzałem w dziesiątkę, na głębokości 120 m 
po próbnych pompowaniach okazało się, że studnia będzie mia-
ła niemal trzy razy większą wydajność od pierwotnie zakłada-
nej, ponadto woda jest znacznie czystsza niż z obecnie eksplo-
atowanej studni. Trwają prace projektowe dotyczące zabudowy 
studni. Po ich wykonaniu i uzyskaniu odpowiednich zezwoleń 
woda popłynie w gminnej sieci wodociągowej.

Teren wokół Domu Kultury zagospodarowany
Zakończył się remont terenu wokół Domu Kultury w Koszęci-
nie.
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. Za-
montowano także oświetlenie parkingu i  terenu przed budyn-
kiem Domu Kultury, wykonano nowe schody wejściowe i po-
ręcze a także skwerek z szachownicą przed Klubem Pod Sceną. 
Inwestycja kosztowała ponad 267 tys. zł.
Dodatkowo przy okazji remontu wykonane zostało odwodnie-
nie budynku. Dom Kultury także zakupił nowe ławki i  kosze 

oraz figury do plenerowej gry w szachy.

Projekt rozbudowy Szkoły w Sadowie
W maju wykonano koncepcję rozbudowy budynku Szkoły Pod-
stawowej 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.

W Sadowie powstaje kolejna Zielona Pracownia
Kolejna szkoła z Gminy Koszęcin została nagrodzona w kon-
kursie na projekt „Zielonej pracowni” organizowany przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.
Wśród 28 nagrodzonych projektów znalazła się koncepcja Zie-
lonej Pracowni przygotowana przez nauczycieli ze Szkoły Pod-
stawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie, co 
więcej projekt znalazł się w czołówce listy rankingowej.
Dzięki otrzymanej pomocy szkoła w Sadowie dokona zakupu 
pomocy naukowych m.in. mikroskopów, modeli, lornetki, glo-
busów, zestawów do badania wody, powietrza i gleby, sprzętu 
multimedialnego, laptopa, wizualizera mobilnego, tablicy mul-
timedialnej i projektora. Ponadto pracownia „Barć” w Sadowie 
przejdzie gruntowny remont i zostanie w pełni wyposażona.

|Karolina Imiolska|

Nowa podłoga sportowa powstała w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Sadowie.

W Bruśku powstanie nowe ujęcie wody.

Ulica Bema w Koszęcinie już w budowie.
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III etap budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Koszęcin 
odebrany.

Teren wokół Domu Kultury już wyremontowany. W ramach modernizacji został wykonany m.in. parking, skwer przed wej-
ściem do budynku i szachownica do plenerowej gry w szachy.

Powstaje budynek wielofunkcyjny w Sadowie.
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Projekty do budżetu 
obywatelskiego już 
zgłoszone, niebawem 
głosowanie

Do 30 czerwca można było zgłaszać projekty do Budże-
tu Obywatelskiego. W  sumie wpłynęło 10 projektów 

z  czego dwa zostały zaopiniowane negatywnie. Głosowanie 
na  najlepszy projekt, który otrzyma dofinansowanie w  ra-
mach budżetu obywatelskiego potrwa od 20 do 29 września 
2017 roku. Głosować będzie można w Urzędzie Gminy Ko-
szęcin przy ul. Powstańców Śląskich 10 w Koszęcinie poprzez 
wrzucenie głosu do urny.

Informacja dot. działania Posterunku 
Policji w Koszęcinie

Kontynuując realizację kolejnych założeń Planów działań 
priorytetowych w  okresie 01.08.2017r. do  31.01.2018r., 

dzielnicowi z Posterunku Policji w Koszęcinie diagnozowali za-
grożenie występujące na terenie gminy. Z dokonanej analizy wy-
nika, że jednymi z najczęściej występujących stanowią kradzieże 
z włamaniem do domków letniskowych oraz budynków znajdu-
jących się w budowie na terenie Gminy Koszęcin. W tym roku 
na terenie tym doszło do kilku takich zdarzeń.
Koszęcińscy policjanci zwracają do  mieszkańców z  apelem 
o właściwe zabezpieczenie mienia oraz informowanie dzielnico-
wych o osobach, których zachowanie wzbudza ich podejrzenia.
Każdy mieszkaniec, który zauważy nieznane osoby, których 
zachowanie wzbudza podejrzenia lub samochód na  „obcych” 
tablicach, może skontaktować się z Policją i poinformować o ta-
kiej sytuacji. Po otrzymaniu takiego zgłoszenie policjanci uda-
ją się na miejsce i wylegitymują te osoby. Zgłaszający nie musi 
w tej sytuacji obawiać się konsekwencji w przypadku, jeśli po-
dejrzenia się nie potwierdzą. – mówi Oficer Prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Lublińcu asp. sztab. Iwona Ochman.
Nie ma złotego środka i sposobu na uniknięcie kradzieży ale sto-
sując odpowiednie zabezpieczenia, możemy to ryzyko zminima-
lizować. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad:
1. Nie zostawiajmy w altankach przedmiotów wartościowych je-
śli nie jest to konieczne.
2. Zapiszmy numery seryjne pozostawionych przedmiotów war-
tościowych (np. elektronarzędzi, sprzętu RTV i AGD), zróbmy 
fotografię tych rzeczy; w przypadku ich kradzieży dane te mogą 
w  znacznym stopniu ułatwić poszukiwania i  przyczynić się 
do ich odzyskania
3. Przedmioty wartościowe schowajmy do szafek i nie zasłaniaj-
my okien kocami, firanami itp. aby potencjalny złodziej widział, 
że wewnątrz altanki nie ma „nic ciekawego”.

4. Zamykajmy drzwi na  klucz, ale nie stosujmy bardzo skom-
plikowanych zabezpieczeń mechanicznych. Większość altanek 
jest tzw. „lekkiej konstrukcji” i włamywacz nie umiejąc pokonać 
zamka – uszkadza drzwi i ościeżnicę, wyłamuje zawiasy – powo-
dując jeszcze większe straty finansowe.
5. W  okresie letnim wielu działkowiczów pozostaje na  działce 
do późnych godzin wieczornych a nawet na noc. Wykorzystaj-
my to i poprośmy sąsiada o zwrócenie uwagi na to co dzieje się 
na działce obok.
6. Podobnie w budynkach w czasie budowy; starajmy się nie zo-
stawiać drogich maszyn, narzędzi oraz elementów wyposażenia, 
które nie będą wykorzystywane w  najbliższym czasie. Nawiąż-
my też kontakt z najbliższym sąsiadem i poprośmy aby czasami 
„spojrzał” na budynek i zwrócił uwagę czy w pobliżu nie poja-
wiają się podejrzane osoby lub pojazdy.
Policjanci systematycznie kontrolują teren ogródków działko-
wych, jednakże bez współpracy z mieszkańcami – zatrzymanie 
włamywacza jest bardzo trudne.
W większości przypadków działkowicze stanowią określoną gru-
pę osób, które się znają.
W  związku z  powyższym apelujemy do  wszystkich działkowi-
czów o zwrócenie uwagi na osoby obce znajdujące się w pobliżu 
działek. W przypadku zauważenia takiej osoby należy powiado-
mić o tym najbliższą jednostkę Policji lub zadzwonić pod numer 
alarmowy 997.

O ZASADACH GŁOSOWANIA POINFORMUJE-
MY W KOMUNIKATACH NA STRONIE INTER-
NETOWEJ GMINY KOSZĘCIN – www.koszecin.pl 
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6. 8/BO 2018 „Budowa nowoczesnego placu zabaw i re-
kreacji dla całej rodziny w Koszęcinie przy 
ul. Jana III Sobieskiego 11a”

Projekt zadania spełnia kryteria zawarte w karcie oceny wniosku, 
stanowiącej załącznik do uchwały Nr 347/XXXVI/2017 Rady Gmi-
ny Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koszęcin na 2018 rok

7. 9/ BO 2018 „Chlebowa Wyspa – tradycja i rekreacja – 
zagospodarowanie strzebińskich glinioków”

Projekt zadania spełnia kryteria zawarte w karcie oceny wniosku, 
stanowiącej załącznik do uchwały Nr 347/XXXVI/2017 Rady Gmi-
ny Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koszęcin na 2018 rok

8. 10/ BO 2018 „Budowa siłowni plenerowej w Rusinowi-
cach na placu zabaw przy ul. 1 Maja 20”

Projekt zadania spełnia kryteria zawarte w karcie oceny wniosku, 
stanowiącej załącznik do uchwały Nr 347/XXXVI/2017 Rady Gmi-
ny Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koszęcin na 2018 rok

Lp. Numer wniosku Nazwa zadania Opinia

1. 1/BO 2018 „Aktywni od przedszkola do seniora na si-
łowni zewnętrznej pod chmurką zlokalizowa-
nej przy Domu Kultury w Strzebiniu”

Projekt zadania spełnia kryteria zawarte w karcie oceny wniosku, 
stanowiącej załącznik do uchwały Nr 347/XXXVI/2017 Rady Gmi-
ny Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koszęcin na 2018 rok

2. 2/BO 2018 „Strefa sportu i rekreacji zlokalizowana przy 
placu zabaw w miejscowości Łazy”

Projekt zadania spełnia kryteria zawarte w karcie oceny wniosku, 
stanowiącej załącznik do uchwały Nr 347/XXXVI/2017 Rady Gmi-
ny Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koszęcin na 2018 rok

3. 4/BO 2018 „Siłownia na wolnym powietrzu. Miejsce re-
alizacji Szkoła Podstawowa w Rusinowicach, 
obok sali gimnastycznej”

Projekt zadania spełnia kryteria zawarte w karcie oceny wniosku, 
stanowiącej załącznik do uchwały Nr 347/XXXVI/2017 Rady Gmi-
ny Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koszęcin na 2018 rok

4. 6/ BO 2018 „Montaż siłowni plenerowej i zmodernizowa-
nie placu zabaw przy Domu Kultury w Strze-
biniu”

Projekt zadania spełnia kryteria zawarte w karcie oceny wniosku, 
stanowiącej załącznik do uchwały Nr 347/XXXVI/2017 Rady Gmi-
ny Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koszęcin na 2018 rok

5. 7/ BO 2018 „Obniżenie emisji cieplnej przez wymianę 
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w re-
mizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszo-
wie”

Projekt zadania spełnia kryteria zawarte w karcie oceny wniosku, 
stanowiącej załącznik do uchwały Nr 347/XXXVI/2017 Rady Gmi-
ny Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koszęcin na 2018 rok

Lista wniosków zaopiniowanych pozytywnie:

Lista wniosków zaopiniowanych negatywnie:
Lp. Numer wniosku Nazwa zadania Opinia

1. 3/BO 2018 „Remont ulicy Sikorskiego w Koszęcinie” Projekt zadania nie spełnia kryterium wartości zadania. Zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr 347/XXXVI/2017 Rady Gminy 
Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koszęcin na 2018 rok, całkowity koszt realizacji jednego 
zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 
kwoty 150.000,00 zł – szacunkowa wartość projektu „Remont 
ulicy Sikorskiego w Koszęcinie” to zgodnie z oświadczeniem wnio-
skodawcy 260.000,00 zł brutto

2. 5/BO 2018 „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podsta-
wowej w Rusinowicach ul. 1 Maja 29”

Projekt zadania nie spełnia kryterium wartości zadania. Zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr 347/XXXVI/2017 Rady Gminy 
Koszęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koszęcin na 2018 rok, całkowity koszt realizacji jednego 
zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 
kwoty 150.000,00 zł – szacunkowa wartość projektu „Boisko wie-
lofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach ul. 1 Maja 
29” to zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy 484.000,00 zł 
brutto
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Zapraszamy do udziału w debacie

Otwarcie przywróconego Posterunku Policji w Koszęcinie w ubiegłym roku było odpowiedzią na społeczne oczekiwania 
mieszkańców. Stały kontakt dzielnicowego z  lokalną społecznością i  szybka reakcja na  zaistniałe zdarzenia, to  jedne 

z głównych celów tego przedsięwzięcia. 27 września w Domu Kultury w Koszęcinie odbędzie się debata poświęcona funkcjo-
nowaniu posterunku.
W ramach cyklu spotkań pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” Komendant Powiatowy Policji w Lu-
blińcu zaprasza mieszkańców Gminy Koszęcin na debatę społeczną poświęconą funkcjonowaniu przywróconego Posterunku Policji 
w Koszęcinie, która odbędzie się

27 września br. o godz. 16.30 w Domu Kultury
w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 11a

Spotkanie z  lokalną społecznością ma na celu identyfikację problemów społecznych wymagających podjęcia określonych działań 
oraz umożliwia wymianę informacji dotyczącą funkcjonowania posterunku. Podczas debaty z udziałem przedstawicieli samorządu, 
służb mundurowych i lokalnej społeczności omówione zostaną kwestie związane z funkcjonowaniem przywróconej jednostki, Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda oraz programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.
Wszystkich mieszkańców i osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Korona Europy dla Gminy Koszęcin

Mieszkaniec Gminy Koszęcin – Michał Wachowski posta-
nowił wejść na najwyższe szczyty wszystkich 47 państw eu-

ropejskich, kompletując w ten sposób Koronę Europy. Relacje ze 
zdobywania kolejnych szczytów można będzie śledzić na  profilu 
FB – Korona Europy dla Gminy Koszęcin oraz na profilu Gminy 
Koszęcin. W przygotowaniu jest również strona internetowa.
Patronat nad projektem objął Wójt Gminy Koszęcin.

Moja górska przygoda rozpoczęła się niespełna 5 lat temu, wtedy 
też powstała nieformalna Grupa Fanatyków Ataków Szczytowych 
„Cilosy”. W tej grupie – liczącej już ok. 30 osób realizujemy różne 
górskie plany.
Zaczęło się niewinnie od krótkich weekendowych wypadów, później 
przyszła kolej na długodystansowe trasy jak Główny Szlak Sudecki, 
niebieski szlak graniczny czy różnego rodzaju Wyrypy Górskie, jak or-
ganizowana co roku Prawdziwa Zimowa Wyrypa Beskidzka (zimo-
wy marsz po górach – 50km w 24h). W międzyczasie realizowałem 
projekt Korona Gór Polski (28 najwyższych szczytów poszczególnych 
pasm górskich Polski). Ostatni szczyt do KGP zaliczyłem w 2015 r.
Zima, lato…każda pora była świetna aby sprawdzić się w nowych 
sytuacjach, zdobywać wciąż nowe doświadczenia. Naturalną koleją 
rzeczy stała się dla mnie zimowa turystyka wysokogórska. Tatry, Alpy 
i całkiem niedawno Kaukaz. To właśnie w Gruzji, gdzieś na zboczach 
Kazbeku, narodził się pomysł na nowy projekt. Czemu by nie Korona 
Europy? Jest to 46 najwyższych szczytów wszystkich państw Europej-
skich; od Azorów po Ural, od Finlandii po Maltę o różnym stopniu 
trudności. Koncept jest dość szalony, ale do  zrobienia. Kolekcję 46 
szczytów postanowiłem poszerzyć o najwyższe szczyty Anglii, Walii 
oraz Irlandii Północnej, które do oficjalnej listy nie należą. W Koso-
wie natomiast postanowiłem zdobyć 2 szczyty, bo choć do Korony ofi-
cjalnie należy Djeravica, to również leżąca w Kosowie Velika Rudoka 
jest od niej o 2 metry wyższa.
Już w sierpniu odbyła się pierwsza wyprawa organizowana w ramach 
projektu Korona Europy dla Gminy Koszęcin (o projekcie niebawem 
napiszemy szerzej). Bałkany, bo właśnie w ten rejon się wybraliśmy, 

jest tematem niełatwym, ale niezwykle ciekawym. Na wrzesień za-
planowaliśmy już kolejne wyzwania o których nie będziemy jeszcze 
mówić.
Śledźcie relacje z naszych wypraw! Warto, bo góry dostarczają sporej 
dawki emocji.

|Michał Wachowski|

Korona Europy – spis najwyższych szczytów poszczególnych 
państw Europy, powstały przez analogię do Korony Ziemi czy Ko-
rony Himalajów.
Uwzględnia on tylko te szczyty, które leżą w obrębie Europy (w gra-
nicach określonych przez Międzynarodową Unię Geograficzną). 
Pod uwagę wzięto wyłącznie te szczyty, które leżą w Europie, na-
wet jeśli nie są najwyższym punktem danego kraju. Np. najwyższy 
szczyt Kazachstanu – Chan Tengri leży w Azji w górach Tienszan, 
zaś najwyższe wzniesienie w europejskiej części tego kraju to szczyt 
o współrzędnych geograficznych W 50,73593N, 58,19092E
Pierwszym Polakiem, który skompletował wszystkie szczyty, jest 
Krzysztof Kapes-Kowalski, zajęło mu to 14 lat i 7 dni. Ostatnią górę 
zdobył 16.08.2016.
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Koszęcin wyplata w wiklinie

8 lipca Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z Koszęcina wraz 
z  Wójtem Gminy Koszęcin Zbigniewem Seniów zaprosiło 

wszystkich do  udziału w  fantastycznej imprezie, podczas której 
promowano aż trzy produkty lokalne: wiklinowe kosze, kowalstwo 
oraz śląską kuchnię.
Po południu na scenie w koszęcińskiej Leśnej Dolinie wystąpił ze-
spół Kwaśnica Bavarian Show, który skutecznie rozgonił deszczo-
we chmury i rozruszał publiczność.
Licznie zebrani uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach wi-
kliniarskich, kowalskich oraz kulinarnych.

Gościem specjalnym wydarzenia był sam Pascal Brodnicki, któ-
ry zasmakował w śląskich potrawach. Efektów pracy uczestników 
warsztatów kulinarnych mogli spróbować wszyscy zebrani. Kolej-
ki po  tradycyjny żurek i  roladę z kluskami i modrą kapustą nie 
miały końca.
Wieczór uświetnił Krzysztof Respondek oraz występ wyczekiwa-
nej gwiazdy wieczoru – Eleni.
Po  22:00 Koszęcin odbył niesamowitą podróż muzyczną, która 
trwała do późnych godzin nocnych.

|Karolina Imiolska|

10 lipca, w siedzibie Zespołu „Śląsk” swoje święto obchodzili 
policjanci. Podobnie jak w ubiegłym roku, na pałacowym 

dziedzińcu odbył się uroczysty apel Komendy Powiatowej Policji 
w Lublińcu. W Święcie udział wzięli przedstawiciele Sejmu, sa-
morządu terytorialnego w tym Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew 
Seniów, służb mundurowych oraz innych instytucji i  podmio-
tów, na co dzień współpracujących z lublinieckimi policjantami.  

|Redakcja|

Święto Policji 
w Koszęcinie
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W  pierwszy, sierpniowy weekend, 
w  Koszęcinie odbył się już III 

Międzynarodowego Konkursu Trady-
cyjnego Powożenia o Trofeum „Śląska”. 
Po raz kolejny dzięki zabytkowym po-
wozom, bryczkom i karetom oraz wspa-
niałym konnym zaprzęgom, siedziba 
Zespołu „Śląsk” przeniosła się w czasie 
na przełom XIX i XX wieku..
Patronat honorowy nad tegoroczną im-
prezą objęła Wicemarszałek Senatu RP, 
pani Maria Koc.
W  weekend 5 i  6 sierpnia do  siedziby 
Zespołu „Śląsk” przyjechały 24 najlep-
sze, europejskie zaprzęgi. Obecni byli 
reprezentanci z Polski, Szwajcarii, Hisz-
panii, Niemiec, Francji i po raz pierwszy 
z Czech.
Wieloetapowy Konkurs odbywał się wg. 
przepisów AIAT (Association Interna-
tional d’Attelage de Tradition)  – Mię-
dzynarodowej Konferencji Tradycyjnego Powożenia. W  parku oraz 
na ulicach i  leśnych drogach wokół Koszęcina pojawiły się zaprzęgi 
jednokonne, parokonne, trójki i czwórki zaprzężone w ponad stuletnie 
powozy, bryczki i karety.
W programie Konkursu o Trofeum „Śląska” znalazły się m.in. prezen-
tacja zaprzęgów, widowiskowy przejazd ekwipaży przez główną ulicę 
Koszęcina, próba terenowa na 13 kilometrowej, leśnej trasie oraz kon-
kurs zręczności powożenia tzw. kegle.
Gościem specjalnym i gwiazdą tegorocznego Konkursu była wielka 
dama polskich scen teatralnych i filmowych, pani Teresa Lipowska. 
Wielbiciele jej talentu mogli się spotkać z  artystką w  koszęcińskim 
Domu Kultury, podczas wieczorku prowadzonego przez wójta Gminy 
Koszęcin Zbigniewa Seniowa.

Na międzynarodowe grono uczestników Konkursu oraz publiczność 
przybyłą do Koszęcina czekała także muzyczna atrakcja. Z pierwszym 
koncertem po  urlopowej przerwie wystąpił Zespół Pieśni i  Tańca 
„Śląsk”. Na zakończenie w szczególny sposób uhonorowano panią Te-
resę Lipowską, która niedawno świętowała jubileuszu swoich urodzin. 
Gromkie „Sto lat!” w wykonaniu Zespołu „Śląsk”, bukiet kwiatów, ser-
deczności ze strony współorganizatorów Konkursu Powożenia mile 
zaskoczyły Jubilatkę.
Po zakończeniu rywalizacji konkursowych, w drugim dniu imprezy 
rozdano nagrody. Tegoroczne Trofeum „Śląska” zdobył dwukonny 
zaprzęg reprezentujący Stadninę MK Szuster, powożony przez Rafała 
Andrzejewskiego-Szustera. II miejsce zajął zespół I Programu Polskie-
go Radia w  pięknym, odrestaurowanym powozie księcia Sanguszki 

III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego 
Powożenia o Trofeum „Śląska”

W weekend22 i 23 lipca za Domem Kultury w Strzebiniu od-
była się VIII edycja Święta Chleba organizowanego przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń.
W programie tegorocznego Święta Chleba w Strzebiniu znalazły się 
atrakcje dla każdej grupy wiekowej. Było mini disco, koncert wło-
skich przebojów w wykonaniu zespołu Volare oraz zabawa taneczna 
z zespołem Averse.
Główne obchody Święta Chleba odbyły się w niedzielne popołudnie. 
Wtedy też Święto Chleba otworzyli oficjalnie członkowie Stowarzy-
szenia Rozwoju Sołectwa Strzebiń wraz z ks. emerytem Rudolfem 
Beerem.
Następnie głos zabrał wójt gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz 
sołtys Strzebinia Jan Macioszek, który przywitał zebranych gości. 
Tradycyjnie przed zgromadzoną publicznością kulinarne show za-

Święto Chleba 
w Strzebiniu

prezentował znany śląski kucharz, Remigiusza Rączka, który w tym 
roku przygotował pastę z gęsich wątróbek i zapiekanki.
Kolejnym punktem programu był finał konkursu „Tradycyjny Chleb 
z Domowego Pieca”. Później wystąpił zespół Onyx. Niepowtarzalną 
atrakcją wieczoru był Michael Jackson Show, który porwał publicz-
ność do wspólnej zabawy.
Całość zakończyła zabawa taneczna w rytm lat 80. i 90.

|Redakcja|
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Spotkanie z Teresą 
Lipowską

5 sierpnia w ramach III Międzynarodowego Konkursu Tradycyjne-
go Powożenia o Trofeum „Śląska” w Domu Kultury w Koszęcinie 

miało miejsce spotkanie z  Teresą Lipowską. Wywiad z  ulubienicą 
telewidzów przeprowadził Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. 
Na spotkanie przybyła pełna sala fanów, którzy na zakończenie spo-
tkania odśpiewali pani Teresie donośne Sto Lat z okazji jej 80-tych 
urodzin. Jubilatka otrzymała też z rąk wójta bukiet swoich ulubio-
nych kwiatów – słoneczników.

|Karolina Imiolska|

29-lecie klubu 
„Radość”

5 sierpnia koszęciński klub „Radość” obchodził 29-tą rocznicę 
istnienia. Jubileusz był okazją do wspólnego, bezalkoholowe-

go świętowania w gronie zaprzyjaźnionych klubów i grup wspar-
cia. Uroczystości jubileuszowe jak co roku odbyły sie w remizie 
OSP w Koszęcinie. Chętnych do wspólnego świętowania było tak 
wielu, że niemal zabrakło krzeseł. Gośćmi honorowymi wyda-
rzenia byli ks. prałat Tadeusz Fryc i Wójt Gminy Koszęcin Zbi-
gniew Seniów.

|Karolina Imiolska|

z 1901 roku, zaprzężonym w trójkę koni, a powożonym przez Juliana 
Pawlikowskiego. Trzecią lokatę zdobył Maciej Gąsienica-Sieczka po-
wożący charakterystycznym, góralskim zaprzęgiem. Dwudniowy tur-
niej zwieńczyła uroczysta dekoracja zwycięzców i unikatowy kadryl – 
taniec powozów w  wykonaniu kilkudziesięciu, międzynarodowych 
zaprzęgów.
Tradycją Konkursu stała się zbiórka funduszy na rzecz Ośrodka Re-
habilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
w pobliskich Rusinowicach. Także i w tym roku była okazja, aby wes-

przeć jego podopiecznych.
Organizatorem III Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego 
Powożenia o  Trofeum „Śląska” był Zespół Pieśni i  Tańca „Śląsk” 
we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych Katowice, 
Gminą Koszęcin, OSP Koszęcin oraz Agencją Nieruchomości Rol-
nych, M.K.Szuster, Muzeum Powozów Galowice, Muzeum Łowiectwa 
i Jeździectwa, Polskim Związkiem Hodowców Koni i firmą Powozy 
Marek Doruch.

|AK/zespolslask.pl/Red.|
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VIII edycja Pikniku Leśno - Łowieckiego 
„Cietrzewisko”

W weekend 12–13 sierpnia na terenie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” odbyła się ósma edycja Pikniku Leśno  – Łowiec-

kiego „Cietrzewisko” organizowany przez Zespół Pieśni i  Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny we współpracy z Regionalną Dy-
rekcją Lasów Państwowych w  Katowicach, Polskim Związkiem 
Łowieckim, Nadleśnictwem Koszęcin oraz Gminą Koszęcin. Pa-
tronat honorowy na  imprezą objął Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych pan Konrad Tomaszewski. Impreza promująca le-
śno – łowieckie tradycje oraz edukację ekologiczną od lat cieszy się 
uznaniem zarówno środowiska leśnego, jak i publiczności uczest-
niczącej w zabawie.
Bogaty program dwudniowego pikniku pozwolił bliżej poznać 
pracę leśników oraz leśno-łowieckie tradycje, gwarantując zarów-
no walory edukacyjne, jak i doskonałą zabawę w plenerze. Przez 
dwa dni o  dobry nastrój dbali znani i  lubiani śląscy wokaliści: 
Magdalena Pal, Damian Holecki, Beata Mańkowska i Jacek Silski 
oraz Bernadeta Kowalska i przyjaciele. W ich wykonaniu publicz-

ność usłyszała przebojowe piosenki, idealne do wspólnej, letniej 
zabawy. Wśród gwiazd „Cietrzewiska” nie mogło zabraknąć go-
spodarza imprezy – Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
W  sobotę do  muzycznego współzawodnictwa stanęli sygnaliści 
w ramach VII Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej.
Piknikowi od początku towarzyszyli także leśni mistrzowie piły, 
którzy zmierzyli się w Śląskich Mistrzostwach Drwali organizo-
wanych przez firmę Makita. Ich widowiskowe konkurencje mają 
już swoją wierną publiczność, która oklaskuje ich umiejętności 
podczas trwania zawodów. W tym roku po raz pierwszy mogliśmy 
także obserwować rywalizację w zawodach cięcia i rąbania drewna 
siekierą Koszęcin Trophy – Stihl Timbersport. Sądząc po zaintere-
sowaniu widzów, także i  ta dyscyplina zostanie na stałe wpisana 
do koszęcińskiego kalendarza imprez.
Na zaproszenie Wójta Gminy Koszęcin transmisję z przebiegu im-
prezy przeprowadziła stacja telewizyjna TVS. 

|AK/Red.|
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Wydarzenia

Finał XXXIV Ogólnopolskiego Zlotu 
Caravaningowego Koszęcin 2017

Za nami kolejna już edycja Ogólnopolskiego Zlotu Caravanin-
gowego w Koszęcinie. W weekend 25–27 sierpnia do Koszę-

cina zjechały 93 załogi – to jest 236 osób w tym 50 dzieci.
Po  niemal trzech dniach fantastycznej zabawy, wypoczynku 
a  przede wszystkim rozstrzygnięciu konkurencji w  ramach VI 
Edycji Pucharu Śląska w jeździe sprawnościowej Pań oraz jeździe 
samochodem z  przyczepą przyszedł czas na  wręczenie nagród 
i podziękowania.
W kategorii pań:
I miejsce – Agnieszka Gajda
II miejsce – Iwona Biadacz

III miejsce – Mariola Szumiał
Wśród panów najlepsi byli:
I miejsce – Krzysztof Gajda
II miejsce – Łukasz Łozicki
III miejsce – Damian Włodarek
Ponadto nagrody otrzymali wszyscy najmłodsi uczestnicy wy-
darzenia, którzy wzięli udział w przygotowanych przez organi-
zatorów turniejach, grach i zabawach. Nagrodzeni zostali także 
uczestnicy zlotu, którzy brali udział w turnieju skata i siatkówki.
Gratulujemy i do zobaczenia za rok! 

|Redakcja|

„Anka” w Wierzbiu W  dniach 29–30 lipca w  Wierzbiu został zorganizowany 
festyn sołecki ku  czci Świętej Anny, tzw. „Anka”. W  ten 

upalny weekend atrakcji nie zabrakło a frekwencja dopisała jak 
zawsze. W sobotni wieczór odbyła się zabawa taneczna, a w nie-
dzielę odpustową Wierzbie rozpoczęło świętowanie uroczystą 
mszą świętą, następnie odbył się mecz piłki nożnej Żonaci kon-
tra Kawalerowie. Gwiazdą wieczoru był kabaret Kafliki, następ-
nie mieszkańcy Wierzbia zagrali mecz w  siatkówce plażowej. 
Wieczorem zaśpiewała Maja Kita a później Wierzbie bawiło się 
do nocy podczas zabawy tanecznej. 

|Redakcja|

Do Koszęcina zjechały 93 załogi. Zwyciężczynie w kategorii jazdy sprawnościowej.
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Z końcem sierpnia rozpoczął się sezon świętowania zebra-
nych plonów. Dożynki świętowały już sołectwa Wierzbie, 

Rusinowice i Strzebin. 9 września dożynki odbędą się w Cie-
szowej, 10 września świętować będzie Sadów a 17 września bę-
dziemy się bawić w Koszęcinie.
Dożynki w Wierzbiu
26 sierpnia odbyły się dożynki w  Wierzbiu. Po  mszy św. przy 
kapliczce kolorowy korowód dożynkowy przemaszerował na te-
ren przy starej szkole, gdzie starości dożynkowi Joanna i Adam 
Jaskóła przekazali chleb dożynkowy na ręce Przewodniczącego 
rady Gminy Koszęcin Michała Anioła. Następnie zebrani rolnicy 
i mieszkańcy tańczyli do późnej nocy.

Świętujemy wraz 
z Rolnikami

Dożynki w Rusinowicach
3 września dożynki obchodziło sołectwo Rusinowice. Po  mszy 
św. w intencji rolników ulicami miejscowości przeszedł barwny 
korowód, następnie rolnicy udali się na wspólny obiad a wszyscy 
mieszkańcy mogli się częstować domowym kołoczem, chlebem 
ze smalcem i ciepłymi napojami.
Dożynki w Strzebiniu
3 września święto plonów obchodził także Strzebiń. Po mszy św. 
korowód dożynkowy na czele z orkiestrą dętą ze Strzebinia prze-
maszerował do Domu Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna 
i rozrywkowa lokalnego święta plonów.
Na  ręce gospodarza dożynek Wójta Gminy Koszęcin Zbignie-
wa Seniów chleb dożynkowy złożyli starości Ewa i Piotr Plaza. 
Chleb zgodnie z  tradycją po  równo został rozdzielony między 
zebranych mieszkańców. Następnie dla zebranych rolników, go-
ści i mieszkańców wystąpiła orkiestra dęta wraz z wokalistką Do-
miniką Klabis, a następnie zagrały zespoły Harmonic oraz Jinks. 
Wspólna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

|Karolina Imiolska|
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Z życia OSP

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
w Łebie - relacje uczestników

Julia Sprycha
Obóz MDP zaczął się zbiórką przy straży w Koszęcinie. Po przyjeź-
dzie do ośrodka „Ania” w Łebie było coraz więcej atrakcji i przeżyć, 
teraz o nich napiszę.
Często chodziliśmy po mieście i do portu na zakupy, jak również 
po to by pozwiedzać miasto. Było też wiele różnych i ciekawych wy-
cieczek, np. jechaliśmy zobaczyć i wejść na latarnie morską. Mieli-
śmy także wycieczkę do fokarium, gdzie odbyło się wiele pokazów 
tych inteligentnych stworzeń. Kiedy wreszcie odwiedził nas pan wójt 
powitaliśmy go inscenizacją pożaru i udzielenia pierwszej pomocy. 
Następne dni pobytu naszych gości odbył się seans filmowy oraz rejs 
statkiem. Gdy pożegnaliśmy ich w godny strażaka sposób, nie zo-
stało nam nic innego jak znów iść na plażę. Plaża łebska jest wspa-
niała, było tam też miejsce wydzielone specjalnie dla nas. Poza tymi 
wszystkimi przyjemnościami były też szkolenia z naszymi druhami. 
Tak dobrze nam się uczyło, że egzaminy poszły wspaniale.
Obóz strażacki moim zadaniem uczy i daje odpoczynek od monoto-
nii normalnego życia, nam młodemu pokoleniu strażaków.
Kevin Hoffmann, Tomasz Kampa, Dominik Kowolik, Bartłomiej 
Sitek, Dawid Płonka
Naszą przygodę zaczęliśmy od  porannej zbiórki w  OSP Koszęcin. 
Po  sprawdzeniu obecności i  spakowaniu wszystkich potrzebnych 
rzeczy ruszyliśmy w trasę. Po drodze weszliśmy do McDonalds oraz 
mieliśmy kilka krótkich przerw. Napotkaliśmy także korki.
Wieczorem dotarliśmy na miejsce, rozpakowaliśmy się oraz zjedli-
śmy kolację. Następnego dnia po śniadaniu poszliśmy na miasto oraz 
zobaczyć morze. W następnych dniach mieliśmy szkolenia, ćwicze-
nia, byliśmy w latarni morskiej oraz w fokarium. W środę wieczorem 
odwiedził nas Wójt Gminy Koszęcin, który zafundował nam rejs 
statkiem po Bałtyku. Przed pożegnaniem wójta odbył się konkurs 
„Mam talent” oraz dyskoteka. W poniedziałek odbyły się egzaminy 
teoretyczne i praktyczne na odznakę. W ostatni dzień poszliśmy po-
żegnać morze oraz druhowie rozdali nam odznaki. Rano, w środę, 
po spakowaniu wyjechaliśmy w stronę domu.
Aleksandra Nolbert, Janina Gmyrek, Patryk Żyłka, Weronika Da-
nysz
„Od czegoś trzeba zacząć…”
Każdy miał kiedyś swoje początki więc od czegoś trzeba zacząć. Nasz 
początek zaczął się od spotkań w remizach. Szybko stało się to na-

szym hobby. Najbardziej jednak złączył nas obóz. W tym roku odbył 
się on w Łebie. Jest to piękne nadmorskie miasto, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie. Tym razem przebywaliśmy w ośrodku „Ania”. 
Jest to bardzo duże i przyjazne miejsce, w którym można było się zre-
laksować, odpocząć, pobiegać ora przygotować porządną zaprawę.
Nasi druhowie oraz Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady zadbali 
o to żeby nie było nam nudno, zafundowali nam dużą dozę atrakcji, 
dzięki którym obóz nabrał lepszych kolorów. Jedną z największych 
atrakcji był wyjazd do Sea Parku, gdzie dowiedzieliśmy się więcej in-
formacji o fokach jak i innych zwierzętach morskich.
Mieliśmy także wyjazd do Stilo, gdzie znajdowała się latarnia mor-
ska, na którą weszliśmy. Jest ona z 1904 roku. Wraz z Panem Wójtem 
i Przewodniczącym Rady przeżyliśmy niezapomniany rejs statkiem, 
który wyglądał jak statek piracki.
Oczywiście jak to  nad morzem, nie mogło obyć się bez kąpieli 
w naszym Bałtyku. Pogoda nam zbytnio nie dopisywała, ale mimo 
wszystko kąpiel była udana.
Mieliśmy także dużo czasu na mieście, gdzie mogliśmy zakupić pa-
miątki i wysłać pocztówki. Na naszym obozie nie mogło obejść się 
bez szkoleń strażackich. Podszkoliliśmy się w rzucaniu węży i zawija-
niu ich, a także mieliśmy zajęcia teoretyczne. Odbyły się również za-
jęcia na temat środków odurzających, które dla tak młodych osób jak 
my są bardzo ważne. Jak co roku dla naszych nowych obozowiczów 
odbył się chrzest bojowy. Jednak najważniejszą rzeczą na obozie było 
zdanie egzaminu, po którym zdobywa się odznaki. Po tym stresują-
cym momencie opiekunowie zrobili dla nas dyskotekę, która pozwo-
liła nam się rozluźnić i wyszaleć. Na koniec obozu zostały wręczone 
odznaki i  zrobiliśmy krótkie podziękowanie dla naszych druhów. 
I tak zakończył się dla nas ten wspaniały czas. A więc my zaczęliśmy 
od obozu…
Łukasz Wysocki, Borys Osadnik
Dnia 16 lipca o  godz. 17:00 wszyscy uczestnicy wyruszyli w  dro-
gę na obóz MDP do Łeby. Cała droga była przyjemna ze względu 
na wygodny autobus. Cała podróż trwała ok. 10 godzin licząc w tym 
2,5 godzinne korki. Po przyjeździe ukazał się nam piękny ośrodek 
„Ania” z wieloma boiskami, na których podczas pobytu spędziliśmy 
dużo godzin. Jedzenie w  ośrodku było smaczne, a  rano i  wieczo-
rem był szwedzki stół. Wyjścia z ośrodka były bardzo ekscytujące, 
a w szczególności wyjście na rejs statkiem, który został ufundowany 
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przez Wójta Gminy Koszęcin. Także mieliśmy trzy wyjścia na plażę 
w cieplejsze dni, niestety do morza weszliśmy tyko raz, gdyż tylko 
wtedy były wywieszone białe flagi i mogliśmy popływać. W czasie 
obozu mieliśmy szkolenia teoretyczne i praktyczne. A reszta obozu 
przebiegła bezproblemowo.
Krystian Żyłka
Przygodę zaczęliśmy pod remizą w  Koszęcinie. Gdy zajechaliśmy 
na miejsce do ośrodka kolonijnego „Ania” to rozpoczęliśmy rozpo-
znanie terenu ośrodka kolonijnego. W czasie obozu zwiedziliśmy: 
latarnię morską w Łebie, w której było widać plażę i Morze Bałtyckie. 

Latarnia miała 33 m wysokości i widzieliśmy z niej panoramę miast.
Gdy pojechaliśmy do Sea Parku – fokarium, były tam foki pospolite 
i szare, odbywały sie pokazy fok i sztuczek.
W niedzielę poszliśmy do kościoła w pobliskiej parafii i zwiedziliśmy 
kościół. Byliśmy nieraz w centrum miasta, w którym kupiliśmy so-
bie pamiątki lub wysłaliśmy kartki z pozdrowieniami. W czasie wol-
nym graliśmy w piłkę plażową i nożną. Chodziliśmy na plażę żeby 
się poopalać lub popływać w morzu. Mieliśmy dyskotekę z innymi 
koloniami ale mieliśmy też swoją dyskotekę, na której wszyscy się ba-
wiliśmy. I tak zakończył się obóz w Łebie.

Witaj szkoło!

4 września po wakacyjnej przerwie nasi młodzi mieszkańcy wrócili 
do szkół. Wszystkie szkoły ciepło przyjęły swoich uczniów, śpie-

wem i  misterne przygotowanymi akademiami. Niektóre powitały 
swoich podopiecznych nowościami, nie tylko tymi związanymi z re-
formą edukacji – m.in. w Szkole Podstawowej w Sadowie powstała 
nowa podłoga sportowa sali gimnastycznej a w Koszęcinie cały bu-
dynek Zespołu Szkół zyskał nowe oświetlenie. 

|Redakcja|

Letnie Turnieje Siatkówki Plażowej na 
GOSiR w Koszęcinie

Letni czas na  terenie Gminnego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Koszęcinie obfitował w wydarzenia sportowe. W weekend 

29 i  30 lipca odbyły sie turnieje siatkówki plażowej o  Puchar 

Wójta Gminy Koszęcin.
29 lipca rozegrany został turniej w kategorii mikstów.
Miejsce I zajęła para Ewa Śmiech i Sebastian Popek z Krakowa.

Wraz z początkiem roku szkolnego Wójt Gminy Zbigniew 
Seniów przedłużył nominację dyrektorską Dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Koszęcinie Adamowi Małysce.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sadowie podziękowali za 
nową podłogę w sali gimnastycznej.
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Sędziowie rywalizowali na piasku 
w Koszęcinie

Sędziowie piłki siatkowej w przerwie od rozgrywek halowych nie 
próżnują. Po raz kolejny udowodnili, że arbitrzy w siatkówkę grać 

potrafią, a przy tym świetnie się bawią. W Koszęcinie rozegrano V 
Mistrzostwa Polski Sędziów w  Siatkówce Plażowej. W  rywalizacji 
na najwyższym podium stanęli Agnieszka Makaruk i Maciej Łabędź 
z województwa mazowieckiego. W sumie w turnieju udział wzięło 
21 par z całej Polski.
V Mistrzostwa Polski Sędziów siatkarskich w Siatkówce Plażowej już 
za nami. Przez trzy dni, od 4 do 6 sierpnia, na boiskach plażowych 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie (woj. śląskie) 
rywalizowało 21 sędziowskich par mikstowych z całej Polski. Piątko-
we rozgrywki grupowe i sobotnio-niedzielny turniej główny (w su-
mie aż 103 spotkania!) przyniosły następujące rozstrzygnięcia:
Podium:
1. Agnieszka Makaruk / Maciej Łabędź – mazowieckie
2. Anna Lipińska / Piotr Staszewski – świętokrzyskie/dolnośląskie
3. Agata Józefowicz / Piotr Lenart – dolnośląskie/śląskie
Kolejne miejsca:
4. Katarzyna Mróz / Tomasz Gałuszka – dolnośląskie
5–6. Małgorzata Lic / Jakub Chudziński – podkarpackie/małopolskie
5–6. Anna Góral / Paweł Sarna – mazowieckie
7–8. Katarzyna Zielińska / Konrad Pawluk – mazowieckie/dolnoślą-
skie
7–8. Michalina Konsek / Marcin Murdzek – śląskie/dolnośląskie

9–12. Beata Tobór / Michał Ornatowski – dolnośląskie
9–12. Alicja Jagoda / Wojciech Rzepka – dolnośląskie/lubelskie
9–12. Anna Olchawa / Mateusz Gajda – śląskie
9–12. Weronika Cichońska / Tomasz Lukowski – mazowieckie
13–16. Weronika Przebinda / Robert Chojecki – śląskie
13–16. Magdalena Koper / Andrzej Kaznowski – mazowieckie
13–16. Dorota Matacz / Piotr Kapa – lubelskie/śląskie
13–16. Daria Bilińska / Mateusz Giełażyn – pomorskie
17–21. Małgorzata Kuklińska / Dariusz Czerski – lubelskie
17–21. Paulina Dyszerowicz / Kamil Włosek – łódzkie
17–21. Paulina Rudakowska / Sławomir Czuryłowski – lubelskie
17–21. Joanna Speina / Marek Błażejewski – pomorskie
17–21. Lidia Walder / Karol Zieliński – pomorskie
Nagrody indywidualne:
Najlepsza zawodniczka: Anna Lipińska – świętokrzyskie
Najlepszy zawodnik: Piotr Staszewski – dolnośląskie
Najsympatyczniejsza zawodniczka: Paulina Rudakowska – lubelskie
Najsympatyczniejszy zawodnik: Sławek Czuryłowski – lubelskie
Nagroda „Srebrnego Sęka”: Marcin Murdzek – dolnośląskie
Organizatorzy i uczestnicy składają gorące podziękowania Gminie 
Koszęcin, Śląskiemu Związkowi Piłki Siatkowej oraz firmom KSM 
Henryk Zeman, Hydrokrak Sp. z o.o. i PHU Marigo za pomoc finan-
sową i organizacyjną.

|Piotr Kapa|

Miejsce II zajęli Martyna Kaczmarek z Jakubem Styczyszyn z Lu-
blińca.
Miejsce III zajęli Daria Gaweł i Mateusz Płonka z Kalet.
Gratulujemy!
30 lipca o Puchar Wójta Gminy Koszęcin w Turnieju Siatkówki 
Plażowej zmierzyli się mężczyźni. Poziom zawodów był bardzo 

wysoki a frekwencja wysoka.
I miejsce: Kożuch Piotr i Tokarski Miłosz z Sosnowca.
II miejsce: Pieniążek Piotr i Stręk Hubert z Krakowa.
III miejsce: Gorgoń Tomasz i Faczyna Michał z Zawiercia.
Gratulujemy!

|Redakcja|
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Kosmiczny Rajd Na Orientację 
w Koszęcinie

26 sierpnia 2017 odbyła się kolejna edycja pieszo-rowerowego 
rajdu na orientację KoRNO.

Baza rajdu, dzięki uprzejmości Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa 
Seniów i Dyrektora GOSiRu Kazimierza Wierzbickiego, mieściła się 
w Koszęcińskim GOSiRze.W wydarzeniu wzięło udział 196 uczest-
ników, którzy przyjechali z całej Polski – z tych bliższych miejsco-
wości – Koszęcina, Lublińca, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Będzina, 
Sosnowca, Tarnowskich Gór, Krakowa, Ustronia, Rudy Śląskiej, Ja-
strzębia Zdroju, Bytomia, Gliwic, Klucz, Żor, Żywca, jak i z dalszych 
– Wrocławia, Białej Podlaskiej, Warszawy, Wiktorowa, Oleśnicy, Ło-
dzi. Pojawili się nawet uczestnicy z Madrytu.
Zawodnicy rywalizowali na trasach pieszych i rowerowych o różnej 
długości.
Amatorzy i całe rodziny szukali punktów na trasie pieszej o długości 
15 km oraz na trasie rowerowej 50 km.
Zaprawieni w trudach biegacze rywalizowali na trasie 50 km.
Na trasie rowerowej giga zawody rozgrywane były w formie roga-
iningu, tzn. uczestnicy mieli zaznaczone na mapie 54 punkty, z zasa-
dy niemożliwe do zdobycia w komplecie w limicie czasu – 10 godzin. 
Punkty miały różną wagę – od 30 PP do 90 PP i do uczestnika nale-
żała decyzja, które punkty zaliczy.
Wyniki z trasy giga liczyły się do rywalizacji BossPlus Cup Pucharu 

Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację 2017.
Na trasie rowerowej 50 km uczestnicy rywalizowali o Puchar Nad-
leśnictwa Koszęcin, na pozostałych trasach o Puchar Wójta Gminy 
Koszęcin.
Osoby, które zdobyły miejsca od I do III otrzymały statuetki oraz dy-
plomy, a na trasach rowerowych dodatkowo nagrody od sponsorów 
– BikeAtelier – sieci profesjonalnych sklepów rowerowych oraz Tre-
zado – producenta płynów uszczelniających, zestawów naprawczych 
oraz systemów bezdętkowych do opon.
Lista wyników dostępna jest na stronie: roc.org.pl

|Monika Kosmala|

Wielki Finał II Otwartych Mistrzostw 
Śląska w Siatkówce Plażowej w Koszęcinie

Wielki Finał II Otwartych Mistrzostw Śląska w  Siatkówce 
Plażowej już za nami! W dniach 19–20 sierpnia na terenie 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie odbyły się 
Finały Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej.
Podczas rozegranych rund finałowych wyłoniono zwycięzców 
w trzech kategoriach: kobiet, mężczyzn i mikstów.
Klasyfikacja w kategorii kobiet:
I miejsce: Dominika Bałdys i Joanna Gryma
II miejsce: Marta Wójcik i Angelika Strządała
III miejsce: Aleksandra Kałużna i Sandra Luftner
IV miejsce: Karolina Kmita i Weronika Grząślewicz
Mężczyźni:
I  miejsce: Mateusz Biernat 
i Artur Baca
II miejsce: Kacper Ledwoń 
i Maciej Madej
III miejsce: Adam Potempa 
i Miłosz Tokarski
IV miejsce: Przemysław Gep-
fert i Grzegorz Łata
Miksty:
I miejsce: Karolina Baran i Pa-
weł Filipowicz
II miejsce: Karolina Kmita 

i Kaper Ledwoń
III miejsce: Weronika Grząślewicz i Maciej Madej
IV miejsce: Marta Wójcik i Tomasz Winiarski
Pula nagród pieniężnych wyniosła w sumie 5000 zł.
Zwycięzcom nagrody wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew 
Seniów wraz z sędzią głównym Mistrzostw Piotrem Kapą, prze-
wodniczącym Społecznej Rady Sportu przy Wójcie Gminy Ko-
szęcin Jarosławem Wachowskim oraz dyrektorem GOSiR w Ko-
szęcinie Kazimierzem Wierzbickim.
Zwycięzcą gratulujemy!

|Karolina Imiolska|
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