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Aktualności

Za nami dwudziesta edycja „Święta Śląska”, cyklicznego wy-
darzenia kończącego sezon artystyczny w Zespole Pieśni 

i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
Tegoroczne „Święto Śląska” było wyjątkowe, gdyż Zespół obcho-
dził 65 urodziny. Podczas zrealizowanej z wielkim rozmachem 
trzydniowej imprezy wraz z artystami Zespołu świętowało ponad 
20 tys. fanów.
Pierwszego dnia Jubileuszu mogliśmy wysłuchać m.in. Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i koncertu 
organowego z elementami patriotycznymi w wykonaniu Huberta 
Maron i Luca Muratori. Sobotnią część obchodów zapoczątkował 
turniej Streetball, o 16:00 na scenie głównej wystąpił Narodo-
wy Zespół Pieśni i Tańca Ukrainy „Vieriovka”, następnie zagrał 
Gang Marcela a po nim publiczność rozbawił do łez Kabaret Rak. 
Gwiazdą wieczoru było Blue Cafe.
Pomimo bogatego programu całych trzech dni święta, największą 
frekwencją cieszyła się niedzielna część jubileuszu, bo to właśnie 
tego dnia Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wystąpił w koncercie galo-
wym z okazji 65-lecia i jak podczas wszystkich swoich występów 
zaparł dech w piersiach licznie zebranych widzów. Nim jednak 

Tańczą i śpiewają już 65 laT

najbardziej wyczekiwani artyści wyszli na scenę, dla tłumnie przy-
bywającej publiczności wystąpiły Frele i Kabaret Młodych Panów.
Jubileusz Zespołu był fantastyczną okazją do złożenia najlepszych 
życzeń dyrekcji, artystom i pracownikom instytucji. Na scenie 
pojawiło się morze kwiatów od przyjaciół Zespołu a Wójt Gmi-
ny Koszęcin Zbigniew Seniów zainicjował gromkie sto lat, które 
wyśpiewał wraz ze zgromadzoną publicznością.
Finał sezonu był doskonałą okazją do wyróżnień. Pracownicy 
Zespołu odebrali Złote i Srebrne Odznaki Zasłużonych dla Wo-
jewództwa Śląskiego, wręczono także Srebrne i Brązowe Krzyże 
Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę przyznawane przez Pre-
zydenta RP, a także Odznaki Honorowe i Dyplomy Zasłużony dla 
Kultury Polskiej przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
Ponadto dyrekcja Zespołu po raz pierwszy w historii przyznała 
nagrodą specjalną „Maecenas Silesiae” obywatelowi Stanów Zjed-
noczonych – Rex’owi Burdette w symboliczny sposób dziękując 
wielkiemu przyjacielowi Zespołu za jego wkład w międzynaro-
dową promocję instytucji. 

 ▶ Karolina Imiolska
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Inwestycje

RemonTy dRóg 
w gminie

 ▶ ul. leśna w Koszęcinie

Zakończył się remont ostatniego odcinka ul. Leśnej w Koszęcinie. 
Remont objął odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do 
ul. Sportowej. W ramach zadania wykonana została kanalizacja 
deszczowa oraz remont podbudowy i nakładki asfaltowej wraz 
z krawężnikami. 

 ▶ ul. słoneczna w sTRzebiniu

Dobiegł końca remont ul. Słonecznej w Strzebiniu, który objął roz-
budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę nakładki asfaltowej. 

 ▶ ul. św. baRbaRy i dębowa w sTRzebiniu

Ul. Św. Barbary w Strzebiniu przechodzi gruntowny remont. 
W ramach inwestycji wykonana zostanie kanalizacja i nakładka 
asfaltowa. Ponadto w ramach porozumienia ze starostwem po-
wiatowym w Lublińcu Gmina Koszęcin wykonuje przebudowę 
części pasa drogowego ul. Dębowej, od skrzyżowania z ul. Św. 
Barbary do drogi wojewódzkiej. Na tym odcinku drogi powstanie 
kanalizacja deszczowa, ponadto Gmina zabuduje rów oraz wykona 
wjazdy do posesji z kostki brukowej. 

 ▶ modeRnizacja ul. Rolniczej w sadowie

Ul. Rolnicza w Sadowie przeszła gruntowny remont. Objął on 
rozbiórkę płyt betonowych oraz wykonanie nowej odbudowy 
i nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami.

 ▶ ul. dwoRcowa w sTRzebiniu 

Trwa procedura przetargowa na remont ul. Dworcowej w Strze-
biniu. Budowa drogi rozpocznie się jeszcze w tym roku. 
Gmina Koszęcin przejęła ul. Dworcową w Strzebiniu z rąk Pol-
skich Kolei Państwowych po ponad dekadzie starań.
Sprawa nabrała tempa w ubiegłym roku a przejęcie drogi leżącej 
na trzech parcelach należących PKP stało się jednym z prioryte-
tów Gminy. 

inwesTycje w gminie Koszęcin

 ▶  
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Inwestycje

 ▶ inwesTycje w gminie Koszęcin cd.

 ▶ budowa dRogi RoweRowej 
i węzła pRzesiadKowego

Gmina Koszęcin rozpoczęła budowę drogi rowerowej z Sadowa do 
Rusinowic oraz węzła przesiadkowego na terenie dworca kolejo-
wego w Rusinowicach w ramach programu „Budowy zintegrowa-
nych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na 
terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Koszęcin”. Złożony 
przez Gminę wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację 
powyższego zadania ze Środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego został rozpatrzony pozytyw-
nie. Gmina otrzyma na ten cel dotacje na poziomie 85% wartości 
zadania, co na chwilę obecną wynosi 3,5 mln zł. Roboty zostały 
zlecone w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin zakończenia 
prac planowany jest na 30 września 2018 r.

w planach:
 ▶ dRoga dojazdowa do cmenTaRza 

w Rusinowicach

Gmina posiada gotowy projekt przebudowy drogi dojazdowej 
do cmentarza w Rusinowicach. W ramach remontu powstanie 
nakładka asfaltowa. Przetarg na wykonanie zadania planowany 
jest na przełom lipca i sierpnia bieżącego roku.

 ▶ ul. Kościelna w bRuśKu

Gmina planuje jeszcze w tym roku wykonać remont ul. Kościelnej 
w Bruśku. Będzie on polegał na sfrezowaniu obecnej nakładki 
asfaltowej i budowie nowej. 

 ▶ ul. KonRada mańKi w Koszęcinie

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na remont ul. 
Konrada Mańki w Koszęcinie. Podobnie jak w Bruśku inwestycja 
obejmie zdjęcie obecnej nakładki asfaltowej i położenie nowej. 

 ▶ nowe boisKa w Koszęcinie

W Koszęcinie powstało boisko wielofunkcyjne do gry w koszy-
kówkę i siatkówkę oraz kort tenisowy. Na realizację zadania Gmi-
na Koszęcin pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 
w wysokości 50 %. Dofinansowanie wyniesie dokładnie 341 300 zł. 
Wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę o na-
wierzchni poliuretanowej oraz kort tenisowy wykonany z mączki 
ceglanej powstał na terenie kompleksu boisk przy ul. Sportowej 
w Koszęcinie. Ponadto zostały wybudowane nowe trybuny a teren 
boisk został ogrodzony i oświetlony. 

Boisko w Koszęcinie już gotowe.  ▶  
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Wizualizacja boisk – rzut z góry.

 ▶ plac zabaw w Koszęcinie już czynny

Zakończyła się realizacja projektu, który zwyciężył w ramach gło-
sowania budżetu obywatelskiego. Projekt dotyczył przebudowy 
placu zabaw przy Domu Kultury w Koszęcinie. 
Inwestycja objęła przeniesienie starych urządzeń zabawowych, 
dostawę oraz montaż nowego zestawu zabawowego typu statek 
piratów, zestaw linowy z ścieżką zdrowia, huśtawki równoważ-
nej, ławek, koszy, tablicy informacyjnej, ogrodzenia panelowego, 
wykonanie nawierzchni bezpiecznej, dostawa oraz nasadzenie 
iglaków, wymiana gruntu wraz z wykonaniem odwodnienia wraz 
z obsiewem traw. 

 ▶ Rozbudowa szKoły w sadowie

Gmina Koszęcin rozpoczęła rozbudowę budynku szkoły w Sadowie. 
Inwestycja zostanie zrealizowana do wiosny 2019 r. Koncepcję roz-
budowy budynku Szkoły Podstawowej w Sadowie, na bazie której 
powstał projekt budowlany, wykonano jeszcze w ubiegłym roku. 
Zgodnie z projektem uzyskane dodatkowe pomieszczenia sal lek-
cyjnych i świetlicy usprawnią działanie szkoły, która muszą godnie 
z reformą edukacji będzie miała dwie klasy więcej niż dotychczas. 

Wizualizacja klas, które powstaną po rozbudowie szkoły.

 ▶ Remiza osp w Rusinowicach w Remoncie

Gmina Koszęcin prowadzi remont budynku remizy strażackiej 
w Rusinowicach obejmujący adaptację pomieszczeń budynku 
oraz docieplenia ścian zewnętrznych.

 ▶ modeRnizacja oczyszczalni 
w Rusinowicach

W Rusinowicach planowana jest budowa nowoczesnej oczysz-
czalni ścieków. Wójt Gminy wraz z pracownikami urzędu do-
konał oględzin okolicznych oczyszczalni ścieków celem doboru 
najkorzystniejszych i najbardziej efektywnych technologii oraz 
parametrów urządzeń, które zostaną zastosowane przy budowie 
rusinowickiej oczyszczalni. Obecnie Gmina jest na etapie zatwier-
dzenia ostatecznej koncepcji rodzaju oczyszczalni. Na chwilę 
obecną Gmina dokonała modernizacji istniejącej oczyszczalni 
w celu wyeliminowania obecnych uciążliwości.

 ▶ oświeTlenie uliczne

Gmina zleciła zakończyła projektowanie budowy i uzupełnień 
oświetlenia ulicznego w Bruśku: ul. Przylasek, w Rusinowicach: 
Joanny Piecuch, Brzozowa, boczna od Lublinieckiej, w Strzebi-

 ▶ inwesTycje w gminie Koszęcin cd.

 ▶  
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 ▶ inwesTycje w gminie Koszęcin cd.

niu: Ptasia i Broniewskiego, w Koszęcinie: Sw. Jadwigi, Sosnowa, 
Świerkowa, Brzozowa, Akacjowa, Wiosenna, Jesienna i część ul. 
Słowackiego, w Wierzbiu: część ul. Głównej i Św. Anny, w Sado-
wie: część Kochanowickiej i uzupełnienie na ul. Ogrodowej. Na 
podstawie wykonanych projektów Gmina zleci wykonanie części 
oświetlenia jeszcze w ramach tegorocznego budżetu.
Ponadto z uwagi na bardzo zły stan latarni ulicznych planowane 
są remonty oświetlenia na ul. Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie. 
Gmina Koszęcin przejęła od firmy Tauron oświetlenie na ul. Ligo-
nia w Koszęcinie, którego remont także planowany jest na ten rok.

 ▶ pRojeKT wodociągu w łazach 

Gmina Koszęcin zleciła wykonanie projektu budowy sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Łazy. Projekt wraz z pozwoleniem na 
budowę ma zostać oddany jeszcze w tym roku. Na chwilę obecną 
trwają uzgodnienia ze spółką PKP w celu przeprowadzenia sieci 
przez nieczynne tory kolejowe.

 ▶ Rozbudowa Kanalizacji 
deszczowej w Koszęcinie

Jeszcze na ten rok Gmina Koszęcin planuje budowę kanalizacji 
deszczowej od ulicy Miodowej przez Nektarową do ul. Łazowskiej 
w Koszęcinie. Budowa tego odcinka kanalizacji umożliwi w przy-
szłości remont pozostałej części ul. Miodowej.

 ▶ w planach pRzebudowa KompleKsu 
boisK pRzy szKole w sTRzebiniu

Gmina Koszęcin planuje wykonanie przebudowy kompleksu bo-
isk przy Szkole Podstawowej w Strzebiniu. W ramach zadania 
miałoby powstać boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy 
syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki 
o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, piłkochwyty, 
bieżnia trzytorowa z poliuretanu o długości 60 m, skocznia do 
skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą. 

 ▶ podlesie zysKa Kanalizację

Zgodnie z obietnicą mieszkańcy ul. Podlesie w Sadowie otrzy-
mają dostęp do kanalizacji sanitarnej. Aktualnie dobiegają końca 
prace projektowe. Niebawem Gmina będzie sie starać o wydanie 
pozwolenia na budowę. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji 
planowany jest na rok 2019.

27 kwietnia Wójt Gminy Koszęcin podpisał umowę z Minister-
stwem Sprawiedliwości, Departamentem Spraw Rodzinnych 

i Nieletnich dotyczącą dofinansowania sprzętu ratującego życie 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina Koszęcin otrzymała 
dofinansowanie w wysokości ponad 30 tyś. zł. na zakup 2 szt. defi-
brylatorów z kluczem pediatrycznym oraz 2 zestawów ratownictwa 
medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną i szyną Kramera. 

 ▶ Red.

30 Tys. na spRzęT 
RaTunKowy

wspieRamy Rozwój 
siaTKówKi plażowej

Podczas sesji Rady Gminy Koszęcin 17 maja głos zabrał przed-
stawiciel Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach – 

Piotr Kapa i w obecności radnych przekazał na ręce Wójta Gminy 
Koszęcin podziękowanie za okazaną pomoc i wsparcie rozwoju 
siatkówki plażowej w województwie śląskim w sezonie 2017.
Siatkarze ze Śląska a także z całej Polski absolutnie pokochali 
Koszęcin, dzięki czemu w tym roku, już po raz kolejny będziemy 
gościć na koszęcińskich boiskach Mistrzostwa Polski Sędziów 
w siatkówce plażowej 27–29 lipca oraz Finał III Otwartych Mi-
strzostw Śląska w siatkówce plażowej 4–5 sierpnia. 

 ▶ Red.
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Komendant Powiatowy Po-
licji w Lublińcu i koszę-

cińscy policjanci 15 czerwca 
zaprosili do odwiedzenia po-
sterunku wszystkich zaintere-
sowanych charakterem służby, 
rodzajem zadań realizowanych 
przez policjantów i zobacze-
niem z bliska wykorzystywane-
go przez mundurowych sprzę-
tu. Policjanci zorganizowali 
też specjalne stoisko dla osób 
zainteresowanych wstąpieniem 
do służby w Policji.
Zorganizowane przez poli-
cjantów Dni Otwarte Posterunku Policji w Koszęcinie cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. W godzinach dopołudniowych, Ko-
mendant Powiatowy Policji w Lublińcu insp. Rafał Kuter wraz z po-

 ▶ Rejon 13 asp. szT. wojciech gaRus

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie 
służbowym.

Utrudnienia ruchu pieszych na chodnikach oraz utrudnienia 
ruchu pojazdów spowodowane nieprawidłowym parkowaniem 
innych pojazdów na terenie Koszęcina a w szczególności przy 
ul.Powstańców Śląskich, Sobieskiego, Ligonia, Św.Trójcy i Spor-
towej.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Eliminowanie przypadków naruszeń przepisów ruchu drogowego 
polegających na zatrzymywaniu pojazdów i parkowaniu w miej-
scach objętych zakazami.
Tworzenie i właściwe oznakowanie tymczasowych miejsc par-
kingowych w rejonie GOSiR w okresie funkcjonowania basenu.
Weryfikacja istniejącego i uzupełnienie brakującego oznakowania 
na drogach.

dzień oTwaRTy posTeRunKu policji w Koszęcinie

pRioRyTeTowe plany działań dzielnicowych

licjantami z posterunku, spotkał 
się z młodzieżą kilku szkół. Po 
południu, wśród zwiedzających 
nie zabrakło także osób pełno-
letnich, które podczas spotkania 
z policjantami mogły zobaczyć 
pomieszczenia biurowe, wyko-
rzystywany sprzęt oraz zadawać 
pytania dotyczące charakteru 
służby i  rodzaju realizowa-
nych zadań. Podczas rozmów 
z  mieszkańcami dzielnicowi 
informowali o celach i założe-
niach programu „Dzielnicowy 
bliżej nas”, przybliżali zasady 

działania oraz zachęcali do korzystania z nowych narzędzi w postaci 
Krajowej Mapy Zagrożeń i aplikacji Moja Komenda. 

 ▶ KPP Lubliniec

plan działania pRioRyTeTowego  
na oKRes od 1 luTego do 31 lipca 2018 R.

 ▶ Rejon 15 asp. szT. gRzegoRz namyślaK

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie 
służbowym.

Na terenie miejscowości Strzebiń i Bukowiec dochodzi do naru-
szeń przepisów ruchu drogowego przez kierujących i pieszych, 
pojazdy poruszają się z nadmierną prędkością.
Poprawy wymaga infrastruktura drogowa.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (kierujących pojazdami, 
rowerzystów i pieszych) korzystających z dróg publicznych.

 ▶ Rejon 14 asp. szT. daRiusz węgRzyn

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie 
służbowym

Na terenie miejscowości Sadów i Cieszowa dochodzi do naruszeń 
przepisów ruchu drogowego przez kierujących i pieszych, pojazdy 
poruszają się z nadmierną prędkością.
Poprawy wymaga infrastruktura drogowa.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (kierujących pojazdami, 
rowerzystów, pieszych) korzystających z dróg publicznych.
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Czerwiec upłynął pod znakiem spotkań wiejskich w sołectwach 
Gminy Koszęcin. Ich głównym tematem były sprawy związa-

ne z funduszem sołeckim, o którego przyznanie sołectwa mają czas 
ubiegać się do końca września. Przykładowe kwoty o jakie mogą 
starać się sołectwa to:10 723 zł. dla Bruśka, 17 760 zł. dla sołectwa 
Cieszowa, Piłka mogłaby otrzymać 11 505 zł., Rusinowice 60 tys. 
zł, Sadów 61 099 zł., Strzebiń 139 tys. zł. i Wierzbie 22 tys. zł.
Nim Sołectwo będzie się ubiegać o dotację z funduszu sołeckiego, 
sołtys powinien ogłosić zebranie wiejskie, na którym wspólnie 
z mieszkańcami należy określić zadanie do wykonania, uzasadnić 

podzięKowanie
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszę-
cinie bardzo serdecznie dziękuje wszystkim 
zaangażowanym osobom i firmom za sfinan-
sowanie zakupu koszulek i tarcz z logotypem 
OSP w Koszęcinie.

podsumowanie spoTKań wiejsKich

Podczas sesji 28 czerwca Rada Gminy Koszęcin jednogłośnie 
przyznała Wójtowi Gminy Koszęcin absolutorium za wyko-

nanie budżetu Gminy w 2017 r.
Rada Gminy równie jednomyślna była podczas głosowania nad 
obniżką pensji wójta, gdzie wszyscy radni okazali się być przeciwni. 

 ▶ Red.

27 czerwca Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów podpisał z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę dotacji oraz pożyczki na 

łączną kwotę 275 tys. zł. przeznaczonych na realizację XI etapu Programu Ograniczenia Emisji dla 
Gminy Koszęcin. 
Dzięki temu Gmina Koszęcin będzie mogła udzielić dofinansowania na wymianę 50 ekologicznych 
źródeł ciepła, tj. kotłów na eko groszek, pellet i gaz. 
Realizacja XI etapu POE nastąpi do 30 listopada 2018 r.

od RedaKcji
Drodzy Czytelnicy,
ten numer Echa Gminy Koszęcin jest moim 25 i zarazem 
ostatnim, dlatego na pożegnanie pragnę Wam bardzo podzię-
kować za wszystkie słowa i uwagi, bo dowodzą, że w naszej 
gminie nie brakuje zaangażowanych mieszkańców. 
Dziękuję również byłym i obecnym wydawcom Echa Gminy 
Koszęcin: Wójtowi Gminy Koszęcin Zbigniewowi Seniów 
oraz Dyrektor Domu Kultury w Koszęcinie Renacie Pyrek, 
a także drukarniom i grafikom współtworzącym wizję tej 
gazety za 5 lat dobrej współpracy.

 ▶ Karolina Imiolska
Redaktor naczelna

absoluToRium 
dla wójTa

je i ustalić kosztorys.
Kolejnym istotnym punktem spotkań wiejskich było zaopinio-
wanie przez mieszkańców projektu uchwały dotyczącej ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak 
i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy 
Koszęcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Ponadto w sołectwach omawiane były sprawy bieżące, dotyczące 
w szczególności planowanych i realizowanych inwestycji. 

 ▶ Red.

ach co To był za KonceRT…

Wieczorem 23 maja na deskach sceny koszęcińskiego Domu Kultury z okazji Dnia Matki na zapro-
szenie Wójta Gminy Zbigniewa Seniów wystąpił wyjątkowy duet Grażyny Brodzińskiej i Marcina 

Jajkiewicza. Wybitnym artystom przygrywał na żywo fenomenalny Kosma Band. Podczas występu 
w operetkowo -musicalowym klimacie mogliśmy usłyszeć największe przeboje. Wraz z artystami śpie-
wała cała widownia, a koncert zakończony podwójnym bisem został nagrodzony owacjami na stojąco. 
Wójt Gminy zapowiedział, że to nie koniec dobrych koncertów w koszęcińskim Domu Kultury. 

 ▶ Red.



Echo Gminy Koszęcin | nr 2/2018

9

Informacje

www.koszęcin.pl

Przedstawiamy raport z tego-
rocznych wycieczek po Eu-

ropie w ramach Projektu Koro-
na Europy dla Gminy Koszęcin
14 stycznia stanęliśmy na Ry-
sach i  był to nasz pierwszy 
w tym roku szczyt do Korony 
Europy. Warunki były idealne, 
a  że był to dzień, w  którym 
odbywała się Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, oprócz 
nas na wierzchołek wspięła się 
grupa, która na najwyższym 
szczycie Polski umieściła maszt 
z serduszkiem orkiestry.
Kolejnym szczytem, a właściwie 
wzniesieniem był Ta’ Dmejrek 
mierzący zaledwie 253 m n.p.m. 
i będący najwyższym punktem 
na Malcie, jak również najdalej 
na południe wysuniętym pań-
stwem w naszym projekcie. Mi-
mo że na Malcie nie znajdziecie 
gór, to jest to wyspa, którą opła-
ca się odwiedzić i to nie tylko 
ze względu na malownicze klify, 
zatoki, ale również architekturę 
i niesamowity wyspiarski klimat np. Valletty.
Kolejną wycieczkę jaką odbyliśmy, była wizyta w Watykanie w celu 
zaliczenia najwyższego wzniesienia Watykanu – Monte Vaticano, 
będącego najniższym wzniesieniem w projekcie. Przy okazji wizyty 
w Watykanie zwiedziliśmy Rzym.
W marcu zawitaliśmy na Azorach, celem było Pico. To stratowul-
kan o wysokości 2351 m n.p.m., który jest najwyższym szczytem 
Portugalii i najdalej na zachód wysuniętym punktem należącym 
do Korony Europy. Szczyt niestety zdobywaliśmy w silnym wietrze 
i ulewnym deszczu.
W kwietniu natomiast odwiedziliśmy zieloną wyspę. W Irlandii 
najwyższym szczytem jest Carrantuohill, mimo iż ma jedynie 
1038 m n.p.m. okazał się całkiem drapieżnym szczytem i bardzo 
pozytywnie nas zaskoczył. Irlandczycy natomiast zaprezentowali 
się jako bardzo serdeczni i otwarci ludzie. Oprócz Carrantuohill 
zaliczyliśmy również najwyższy szczyt Irlandii Północnej – Slieve 
Donard, a także zjeździliśmy Irlandię wzdłuż i wszerz, zwiedzając 
zarówno średniowieczne zamki, jak i malownicze miejscowości 
oraz tamtejsze cuda przyrody.
Na majówkę wybraliśmy się na północ, a dokładniej obraliśmy kie-
runek Litwa, Łotwa, Estonia. Zaliczyliśmy najwyższe wzniesienie 
Litwy, czyli Wysoką Górę oraz Łotwy – Gaiziņkalns. W Estonii 
zaliczyliśmy najwyższe jej wzniesienie – Suur Munamägi. Estonia 
jest w ogóle ciekawym krajem, tutaj czuć już wpływy północnych 
państw…a na termometrze parę stopni mniej, na drogach znak 
uwaga łosie, a na talerzu duszony niedźwiedź.
Plany na ten rok są bogate, czas pokaże co uda nam się zrealizować. 
Aktualnie jesteśmy w trakcie załatwiania wiz do Rosjii…

 ▶ Michał Wachowski

KoRona euRopy  
dla gminy Koszęcin

Najwyższe wzniesienie Łotwy - 
Gaizinkalns

Pico 2351 m n.p.m., najwyższy 
szczyt Portugalii

Widok z Rysów

Carrantuohill czyli najwyższy szczyt Irlandii

Malta

RysyTallinn
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W poniedziałek 25 czerwca pożegnaliśmy pana Andrzeja Bek-
sę, wieloletniego kinooperatora Kina „Panorama” w Ko-

szęcinie, wielkiego pasjonata filmu, wielokrotnie nagradzanego 
za działalność na rzecz kultury, uhonorowanego m.in. odznaką 
Zasłużony dla kultury Polskiej.
Chcąc uczcić pamięć tego niesamowitego i skromnego człowieka 
przypominamy wywiad z panem Andrzejem Beksą przeprowadzo-
ny dla biuletynu Echo Gminy Koszęcin w grudniu 2014 r.

 ▶ 50 laT w Kabinie Kinowej

Kino, niegdyś jeden z najpotężniejszych środków przekazu kultury 
popularnej, dziś przechodzi kryzys. Dotyczy on także koszęcińskiego 
kina „Panorama”, które w tym roku oficjalnie zawiesiło swoją działal-
ność. O historii kina, chwilach jego wzlotów i upadków, najpopular-
niejszych filmach oraz roli kinooperatora i zadaniach z jakimi musi 
się zmierzać, opowiada nam pan Andrzej Beksa – kinooperator kina 
„Panorama” z 50 letnim stażem. 

Echo Gminy: W tym roku obchodził pan 50-lecie pracy w kinie 
„Panorama”. Jak zaczęła się pana przygoda z kinem? 
Andrzej Beksa: Moja przygoda z kinem „Panorama” zaczęła się 
dokładnie w 1964 roku. Byłem jeszcze bardzo młody i początkowo 
pełniłem rolę, tak zwanego, „chłopca na posyłki”. Dopiero 1 kwietna 
1965 roku zostałem tam zatrudniony na ½ etatu. W tajniki pracy ki-
nooperatora wprowadzał mnie pan Franciszek Polk, który w tamtym 
czasie był operatorem kina. Wtedy „Panorama” była jeszcze stosun-
kowo młodym kinem, bo powstała w roku 1960, dokładnie 19 lutego 
wyświetlono pierwszy film. W ciągu tych kilku lat kino bardzo się 
rozwinęło i potrzebne były kolejne ręce do pracy. W 1966 roku zo-
stałem powołany do armii i przerwałem prace na dwa lata. Wróciłem 
w maju 68 roku i kontynuowałem pracę. W roku 1970, po trzymie-
sięcznym kursie we Wrocławiu zdobyłem uprawnienia II stopnia do 
samodzielnego wyświetlania filmów. Roku później zdałem egzamin 
w Łodzi, uprawniający mnie do obsługi wszelkich projektorów. 

E.G.: Co skłoniło pana do podjęcia pracy kinooperatora? Czy za-
wsze chciał pan nim zostać? 
A.B.: Właściwie nie, trafiłem do „Panoramy” trochę z przypadku. 
W tamtym czasie bardzo interesowałem się fotografią i samym krę-
ceniem, obróbką i montażem filmów. Marzyłem, żeby dostać się do 
szkoły filmowej w Markach za Warszawą, niestety ilość miejsc była 
bardzo ograniczona. Tym sposobem w 1964 roku trafiłem do kina, 
ucząc się w praktyce zawodu kinooperatora. 

E.G.: W pewnym sensie, od zawsze pasjonował się pan techniczną 
stroną kina i samych filmów. 
A.B.: Tak. Na kursach uczyłem się techniki kręcenia, montażu i ob-
róbki filmów. Praktykowałem także w kole fotograficznym, działają-
cym w tamtym czasie przy Domu Kultury w Koszęcinie. W jednym 
z pomieszczeń dzisiejszej Gminnej Biblioteki Publicznej znajdowa-
ła się ciemnia, gdzie sam wywoływałem i obrabiałem filmy. Wraz 
z członkami koła organizowaliśmy rożnego rodzaju konkursy. Wte-
dy fotografia i kino cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ja 
sam, jako początkujący kinooperator, mogłem nabyć trochę praktyki. 

Kiedyś techniki obróbki kopii filmowej były o wiele bardziej wyma-
gające niż dziś. 

E.G.: Wynika z tego, że dawniej kinooperatorzy musieli mieć kwa-
lifikacje montażysty. 
A.B.: Trochę było trzeba się interesować fotografią, to jej znajomość 
jest punktem wyjściowym do pracy przy filmie. Każdy kinooperator 
musiał dokładnie wiedzieć z czego film się składa, z jakiego mate-
riału jest wykonany i jak go dobrze zmontować, tak, żeby kopia nie 
przerwała się w trakcie emisji. Kopie filmowe były dostarczane do kin 
na kilku taśmach. Kinooperator musiał rolki odpowiednio posegre-
gować i zmontować w całość. Dopiero wtedy kopia była gotowa do 
emisji. Wczesne taśmy filmowe wykonywano z nitrocelulozy, która 
była łatwopalna i podatna na uszkodzenia. Taką kopię sklejało się na 
zakładkę, kosztem poszczególnych klatek. Przejścia były widoczne dla 
widza, a od techniki sklejenia zależało jak bardzo. Później udoskona-
lono materiał i kopie sklejaliśmy na styku klatek. Zresztą działa to tak 
do tej pory. Kiedyś nie było dostępnej literatury fachowej, wszystkiego 
musieliśmy się uczyć w praktyce. Wystarczy spojrzeć na wczesne 
kolorowe kopie filmowe. Żeby uzyskać odpowiednie kolory, taśmę 
filmową pokrywano trzema różnymi emulsjami, wystarczył drobny 
błąd w proporcji i kolory na filmie nie odzwierciedlały rzeczywistości. 

E.G.: Praca kinooperator wymaga znajomości techniki i umie-
jętności radzenia sobie z nią. Z czym w codziennej pracy zmierza 
się kinooperator? 
A.B.: Trzeba znać specyfikę kopii filmowej i całego zaplecza kino-
wego od elektryki począwszy na akustyce kończąc. Z wszelkimi 
awariami i zmianami technicznymi kinooperator musi sobie radzić 
sam. Przykładowo nie było możliwość zakupu rolek na zmontowa-
ne filmy, musiałem je zrobić sam, tak żeby pasowały na projektor 
i jednocześnie nie uszkadzały kopii filmowej. Praca kinooperatora 
wymaga ciągłej nauki i szukania nowych rozwiązań dla coraz lepszej 
jakości odtwarzania filmu. Od początku istnienia kina „Panorama”, 
dwukrotnie zmienialiśmy akustykę. Po raz pierwszy na początku lat 
80. To i poprzednie nagłośnienie było w technologii dźwięku mono. 
W tych latach tylko duże kina jak Kino Katowice czy wrocławski 
Gigant decydowały się na stereo, ale nie wypadało to zbyt dobrze. 
Dźwięk na taśmach filmowych nagrywany był najpierw w technologii 

 ▶  

żegnamy wielKiego 
pasjonaTa Kina

Kultura
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podzięKowanie
W imieniu własnym oraz Córki 

pragnę bardzo podziękować, za uczestnictwo 
w uroczystości pogrzebowej męża i ojca 

Ś.P. AndRZEJA BEKSy

oraz okazane wsparcie
Wszystkim, którzy byli z nami w tym trudnym czasie.

Żona i Córka z rodziną

magnetycznej, niedostosowanej do odtwarzania dźwięku w stereo. 
Później zapis ścieżki dźwiękowej był optyczny, a jeszcze później gę-
stościowy, co pozwalało na lepszą jakość odtwarzania. Kilka lat temu 
nasze kino doczekało się nowego sprzętu nagłośnieniowego Dolby 
Surround, i jakość dźwięku bardzo się poprawiła. Nagłośnienie to jest 
przystosowane do odtwarzania dźwięku z dzisiejszych, cyfrowych 
kopii filmów. Od momentu powstania kina tylko raz zmienialiśmy 
projektory, dokładnie 14 grudnia 1981 roku – dzień po wprowadzeniu 
Stanu Wojennego. Nowe projektory, były tzw. „półautomatami” – 
wtedy był to „ostatni krzyk mody”. Ten sprzęt do odtwarzania filmów 
służy nam bezawaryjnie aż do dziś. 

E.G.: Pamięta pan czasy, kiedy ogólnie kina cieszyły się bardzo 
dużą popularnością. Jak to było w „Panoramie”? 
A.B.: W najlepszym okresie dla kina, wyświetlaliśmy filmy przez 
5 dni w tygodniu, nie licząc niedzielnych poranków z bajkami dla 
dzieci. Zawsze sala była pełna. W poniedziałki i wtorki wyświetlaliśmy 
mniej popularne filmy, natomiast od czwartku do soboty największe 
nowości. Zainteresowanie kinem było tak duże, że w latach 80. „Pa-
norama” otworzyła aż dwie filie – kino „Czajka” w Strzebiniu i kino 
w Rusinowicach. Organizowaliśmy też seanse tematyczne, na przy-
kład Dni Kina Polskiego i Radzieckiego. Pomysłów na wyświetlane 
filmy nie brakowało, podobnie jak zainteresowania widzów. Swego 
czasu „Panorama” była jednym z najprężniej rozwijających się kin 
w województwie katowickim. 

E.G.: Jakie filmy cieszyły się w „Panoramie” największą popu-
larnością? 
A.B.: Wszystko zależało od aktualnej mody. Na początku ludzie chętnie 
przychodzili na westerny, później wyparły je filmy spod znaku płaszcza 
i spady, aż w końcu przyszedł czas na amerykańskie kino walki. 

E.G.: Czyżby mieszkańcy Koszęcina najbardziej lubili kino akcji? 
A.B.: Niekoniecznie. Wyświetlaliśmy też inne gatunki i wszystkie 
znajdywały swoich amatorów. Te były po prostu najpopularniejsze. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się polskie kino historycz-
ne. „Krzyżacy” byli chyba najczęściej wyświetlanym filmem w na-
szym kinie. 

E.G.: Kiedy kino „Panorama” zaczęło przeżywać kryzys? 
A.B.: Aktualnie kondycja kin w ogóle nie jest dobra. Kryzys nie 

dotyczy tylko „Panoramy”, ale też nie jest niczym dziwnym. Kry-
zysy zdarzały się już wcześniej, najpierw z wprowadzeniem kaset 
VHS a później filmów na DVD. Zawsze jednak widzowie wracali 
do kin. „Panorama” największy spadek zainteresowania przeżyła 
wraz z wprowadzeniem wielkich Multikin. Odbiło się to na wszyst-
kich małych kinach. Teraz Multikina przezywają kryzys w związany 
z Internetem, natomiast rośnie zainteresowanie kinami studyjnymi. 

E.G.: Jak widzi pan przyszłość „Panoramy”? 
A.B.: Myślę, że przy wsparciu obecnej władzy kino znowu może ru-
szyć. W tej chwili coraz trudniej dostać kopie analogowe nowych 
filmów, dlatego konieczny będzie zakup odtwarzacza cyfrowego. Jest 
to drogi sprzęt, ale dosyć szybko tanieje. Po zakupie moglibyśmy 
odtwarzać kopie zarówno cyfrowe, jak i filmy z taśm wykorzystując 
stare projektory. Można by emitować nowości i filmy starsze, do któ-
rych coraz chętniej się wraca. Kina studyjne zaczęły wracać do łask, 
i może to być dla nas szansa. „Panorama” to kino z długą tradycją 
i nie można go zaprzepaścić. 
E.G.: dziękuję za rozmowę. 

 ▶ Rozmawiała: Karolina Imiolska 

Pan Andrzej Beksa był związany z kinem „Panorama” przez 50 lat. 
Pracę kinooperatora łączył z pasją filmową i fotograficzną. Pan An-
drzej był także zapalonym modelarzem, w swojej kolekcji posiadał 
setki sklejonych modeli. Kolekcjonował też stare radia (najstarsze 
z czasów przedwojennych). Za swoją działalność był wielokrotnie 
odznaczany.

 ▶ żegnamy wielKiego pasjonaTa Kina

1 lipca we wspólnej modlitwie o zdrowie i łaski dla ks. Krzysz-
tofa Domorackiego, pożegnaliśmy proboszcza parafii pw. Św. 

Józefa w Sadowie, ustępującego miejsca wikariuszowi parafii Ar-
turowi Pytel. Księdzu Krzysztofowi za ogromny wkład w życie 
parafii w imieniu mieszkańców gminy i samorządu dziękował 
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów a w imieniu parafian 
rada parafialna. 

 ▶ Red.

dzięKujemy  
Ks. KRzyszTofowi
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KoszęcińsKa Kuźnia TalenTów

Za nami III edycja powiatowego konkursu piosenki „Koszę-
cińska Kuźnia Talentów”, do którego zgłosiło się 50 wy-

konawców oraz 4 duety i jeden zespół.
Jak co roku komisja konkursowa miała trudne zadanie do wykona-
nia, ponieważ wyłonienie zwycięzców spośród tak utalentowanej 
młodzieży stanowiło nie lada problem.
Zwycięzcy w kategorii I solistów:
•	 I miejsce: Aleksandra Kowalczyk reprezentująca szkołę „Na-

ukowa Wyspa” w Koszęcina
•	 II miejsce: Emilia Małeska reprezentująca szkołę „Naukowa 

Wyspa” w Koszęcina
•	 III miejsce: Kacper Wiśniewski z Domu Kultury w Strzebiniu
•	 III miejsce: Emilia Styczyrz z Domu Kultury w Koszęcinie
najlepsi w kategorii II solistów:
•	 I miejsce: Kamila Szopka z Miejskiego Domu Kultury w Lu-

blińcu

•	II miejsce: Julia Jeziorowska z Domu Kultury w Ko-
szęcinie
•	II miejsce: Weronika Piskon z Miejskiego Domu Kul-
tury w Lublińcu
•	III miejsce: Zofia Kryś w Domu Kultury w Koszęcinie
•	III miejsce: Radosław Gembała z Miejskiego Domu 
Kultury w Lublińcu
•	Wyróżnienie: Julia Bula ze Szkoły Podstawowej 
w Herbach, ZPO Olszyna oraz Olga Staszyńska ze 
szkoły „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie
najlepsi w kategorii III solistów:
•	I miejsce: Julia Plaza z Zespołu Szkół im. Św. Edyty 
Stein w Lublińcu
•	II miejsce: Emilia Bodora z Domu Kultury w Strze-
biniu
•	II miejsce: Paulina Sowa ze Szkoły Podstawowej 
w Herbach, ZPO Olszyna
•	III miejsce: Dominika Wąsik ze szkoły Podstawowej 

w Koszęcinie
Zwycięzcy w kategorii duety i zespoły:
•	 I miejsce: duet Weronika Piskon i Radosław Gembała z Miejskiego 

Domu Kultury w Lublińcu
•	 I miejsce: zespół „Rozśpiewana Wyspa” ze szkoły „Naukowa Wy-

spa” w Koszęcinie 
•	 II miejsce: duet Julia Sekulska i Hanna Polewczyk ze Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Lubińcu
•	 III miejsce: duet Milena Sanitra i Wiktoria Koczyba z Niepublicz-

nej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach
•	 Wyróżnienie: Aleksandra Głomb i Kacper Wiśniewski z Domu 

Kultury w Strzebiniu
Grand Prix konkursu z rąk Wójta Gminy Koszęcin otrzymała Julia 
Machoń reprezentująca Miejski Dom Kultury w Lubińcu.
Gratulujemy i zapraszamy za rok! 

 ▶ Karolina Imiolska

Z okazji Dnia Dziecka ko-
szęciński AleTeatr przy-

gotował trzeci już w swoim 
repertuarze spektakl dla 
dzieci. Premiera „Czerwo-
nego Kapturka” odbyła się 
3 czerwca i przyciągnęła do 
Domu Kultury w Koszęcinie 
pełną salę widzów. Dosko-
nale przygotowany spektakl 
zakończyły gromkie brawa 
publiczności.

 ▶ Red.

pRemieRa speKTaKlu dla dzieci
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45-lecie Koła emeRyTów, RencisTów 
i inwalidów w Koszęcinie

24 maja koszęcińskie Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
obchodziło Jubileusz 45-lecia działalności. Po uroczystej 

Mszy Św. członkowie Koła spotkali się by wspólnie świętować. 
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów na ręce Przewodniczącej 
Koła Urszuli Huć złożył kwiaty i dyplom uznania dla wszystkich 
członków tego niezwykle prężnie działającego Koła. W uroczy-
stości wzięła udział także Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek 
składając najlepsze życzenia od pracowników instytucji oraz za-
rządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku i obiecując dalsze wsparcie 

inicjatyw realizowanych przez Koło. Wśród gości nie mogło za-
braknąć Ks. Prałata Tadeusza Fryca będącego wsparciem ducho-
wym dla aktywnych społecznie seniorów a także przedstawicieli 
P.Z.E.R.i I. w Lublińcu.
Na zaproszenie Wójta Gminy koszęcińskim seniorom dwuczę-
ściowy koncert zagrał niezawodny zespół Folk Express, które-
go wielkim fanem zaraz na początku występu został pan Piotr 
Tkacz – obecny na sali najstarszy senior będący członkiem Koła. 

 ▶ Red.

minifesTiwal piosenKi 
pRzedszKolnej

15 maja w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się Gminny Me-
nifestiwal Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków. Patronat 

nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, 
a rolę gospodarza imprezy pełniła dyrektor Domu Kultury Renata 
Pyrek. W konkursie wystąpiło 36 utalentowanych przedszkolaków 
z terenu gminy Koszęcin. Mali soliści prezentowali wysoki po-
ziom wokalny, na co zwrócili uwagę członkowie jury Pani Iwona 
Lachowska- Ujma, Pani Joanna Krasoń oraz Pan Sławomir Kryś. 
Komisja przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych:
KATEGORIA – 3–4 i 5 lat
•	 I miejsce – Liliana Mazur (Przedszkole Pod Dębem 
•	 w Koszęcinie)
•	 II miejsce – Julia Nowakowska (Przedszkole Pod Dębem 
•	 w Koszęcinie)
•	 III miejsce – Anastazja Andronyk (Przedszkole Pod Dębem 
•	 w Koszęcinie)
KATEGORIA – sześciolatki
•	 I miejsce – Wiktoria Świtoń (Muzyczne Przedszkole nr 1 im. 

św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Koszęcinie)
•	 II miejsce – Adam Kwapis (Przedszkole Pod Dębem 
•	 w Koszęcinie)
•	 III miejsce – Michał Mirowski (Przedszkole w Strzebiniu)

KATEGORIA – zerówka
•	 I miejsce – Emilia Kandzia (Muzyczne Przedszkole nr 1 im. 

św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Koszęcinie)
•	 II miejsce – Kinga Zamoska (Przedszkole w Rusinowicach)
•	 III miejce Zuzanna Pokaczajło (Przedszkole u Cioci Mariolki 
•	 w Koszęcinie).
Laureaci konkursu wzięli udział w kolejnym etapie, jakim 
były eliminacje regionalne w Boronowie. 

 ▶ DK
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PZERiI

z życia Koła pzeRii w Koszęcinie

 ▶ maRzec -czeRwiec

Tegoroczny sezon wycieczkowy 
emeryci z naszego Koła otwo-

rzyli już 21 marca, W tym dniu nie-
wielka, bo 22 osobowa grupa, zwie-
dziła zabytkową kopalnie srebra oraz 
muzeum miejskie w  Tarnowskich 
Górach. Zaś po trudach zwiedzania 
nabrała sił do drogi powrotnej w Re-
stauracji- Winiarni Sedlaczek.
Wkrótce po Wielkanocy, już 5 kwiet-
nia, odbyło się tradycyjne spotkanie 
świąteczne tzw. Jajko Wielkanocne. 
W spotkaniu uczestniczyło 77 człon-
ków Koła oraz szacowni Goście: pan 
Wójt Zbigniew Seniów, pani Dyrek-
tor Domu Kultury Renata Pyrek, 
a  także były przewodniczący Koła 
i senior koszęcińskich emerytów p. 
Franciszek Janeczek. Spotkanie było 
bardzo sympatyczne i z iście świątecznym i smacznym menu.
W poniedziałek, 16 kwietnia, odbył się w Rusinowicach po-
grzeb śp. Edwarda Blatonia, wieloletniego przewodniczącego 
Koła w Koszęcinie. Po mszy św. w kościele ZKŚ i św. Katarzyny 
w Rusinowicach, w której uczestniczyła liczna grupa emerytów 
z Koszęcina a także delegacją Zarządu Rejonowego PZERII 
w Lublińcu oraz członkowie zarządu Koła, z którymi zmarły 
współpracował, śp. Edward Blatoń pochowany został na tam-
tejszym cmentarzu.
W dniach 16 i 17 kwietnia odbyła się, zaplanowana znacznie 
wcześniej, wycieczka 54 osobowej grupy emerytów do Bukowi-
ny Tatrzańskiej. Wycieczkowicze już tradycyjnie zakwaterowali 
się w pensjonacie „U Wojtka”. Tam otrzymali świetne wyżywie-
nie i wyprawiono im uroczystą kolację, w trakcie której przy 
muzyce miejscowego zespołu „jedli, pili i tańczyli” do późnych 
godzin nocnych. W przerwach między posiłkami emeryci rege-
nerowali siły w wodach termalnych Aquaparków BUKOVINA 
i BANIA. W drodze powrotnej nasi turyści odwiedzili Sanktu-
arium Pasyjno -Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej i poznali 
historię najstarszej polskiej kalwarii.
24 maja b.r. odbyły się uroczyste obchody 45-lecia Koła PZERII 
w Koszęcinie. Po mszy św. w kościele NSPJ w intencji członków 
Koła miało miejsce uroczyste spotkanie w restauracji RUBINOWA. 
Ponad 120 uczestników spotkania oraz zaproszonych gości powi-
tała przewodnicząca zarządu koła p. Urszula Huć, która w oko-
licznościowym referacie przedstawiła historię Koła. Uczestnikom 
spotkania pozdrowienia i życzenia złożyli także zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Koszęcin i zarazem główny sponsor uroczystości 
p. Zbigniew Seniów, wiceprzewodniczący Zarządu Rejonowego 
PZERII w Lublińcu p. Andrzej Kurzac i Dyrektor Domu Kultury 
w Koszęcinie p. Renata Pyrek. Następnie uczestnikom spotkania 
podano smaczny obiad z bogatym deserem. Oprawę artystyczną 
spotkania stanowił koncert zespołu Folk Ekspres, w trakcie któ-

rego uczestnicy spotkania bawili się tańcem i konwersacją.
W dniach 11 – 12.06.2018. 37-osobowa grupa emerytów odbyła 
wycieczkę do Tarnowa, Przemyśla, Zamościa i Sandomierza. 
Uczestnicy wycieczki mieli okazję poznać trudną historię mia-
sta Tarnowa zobaczyli rynek z gotycko- renesansowym 
Ratuszem Miejskim i kamieniczkami z XVI -XVIII w. gotycką 
Bazylikę oraz pozostałości synagogi i mykwy. Następne kroki 
prowadziły do Przemyśla.
Tutaj zobaczyli piękny rynek z zabytkowymi kamienicami, 
Zamek Królewski z XIV w, Archikatedrę Rzymskokatolicką 
i Katedrę Grekokatolicką, mury miejskie i po trudnym dniu 
udali się do bardzo ładnego hotelu na zasłużony odpoczynek.
Następnego dnia wypoczęci udali się do Zamościa gdzie zwie-
dzili unikatową, renesansową starówkę z pięknym Ratuszem 
i kamienicami, katedrę, Bramę Lwowską, Bastion Nadszaniec 
i po krótkim odpoczynku na rynku ruszyli dalej w drogę do 
Sandomierza. W Sandomierzu na rynku przewodnik opowie-
dział historię miasta a po krótkim relaksie udali się w drogę 
powrotną do Koszęcina.
21 czerwca na terenie GOSIR -u w Koszęcinie miało miejsce 
długo oczekiwane „Powitanie lata”. Mimo odbywających się 
w Rosji mistrzostw świata w piłce nożnej oraz niepokojących 
prognoz o nadchodzącym froncie atmosferycznym nasi nie-
ustraszeni emeryci, w liczbie ponad 70 osób, wraz z Wójtem 
Gminy Koszęcin, zgromadzili się odważnie o godzinie 16:00 
przy rozpalonym ognisku. Nie zważając na „wiszące” zagro-
żenie piekli i jedli kiełbasy, pili piwo i wesoło tańczyli przy 
dźwiękach muzyki serwowanej przez DJ Jana Burka aż do go-
dziny 19:00. Wtedy jednak nadszedł ów front atmosferyczny 
i nasi emeryci w strugach deszczu najpierw ratowali sprzęt 
nagłaśniający udostępniony przez kierownika GOSIR -u, a na-
stępnie salwowali się ucieczką do domów. To było naprawdę 
niezapomniane, choć finalnie bardzo „mokre” wydarzenie.

 ▶ Urszula Huć
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3 maja w Sadowie odbył się I Gminny Dzień Strażaka. Pierwsza 
edycja święta, pomimo, że została przerwana z uwagi na warunki 

pogodowe, należała do udanych. Wydarzenie zapoczątkowała uro-
czysta Msza Św. w intencji strażaków, którzy następnie paradą prze-
szli do budynku nowej remizy strażackiej w Sadowie, gdzie miało 
miejsce poświęcenie obiektu oraz część oficjalna a następnie rozryw-
kowa. Podczas części rozrywkowej, przerwanej w trakcie koncertu 
Krzysztofa Respondka mogliśmy zobaczyć występ kabaretu Kafliki 
i Magdaleny Pal. Dziękujemy wszystkim Strażakom i pozostałym 
uczestnikom za tak liczne przybycie na to pierwsze z cyklu wydarzeń. 

 ▶ Red.

W dniu 16 maja br. w Pawonkowie odbyła się Gala finałowa roz-
dania Certyfikatów MARKI LOKALNEJ w konkursie „Pomysł 

na produkt lokalny”.
Sylwia Pietrek i jej „Witrażowy Upominek” oraz Jadwiga Rachwał 
„Mistrzyni Szydełkowania” to laureatki z terenu Gminy Koszęcin 
w kategorii: sztuka/rękodzieło/rzemiosło z obszaru Stowarzyszenia 
LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”
Konkurs został zorganizowany w ramach projektu współpracy reali-
zowanego przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
i LGD „Brynica to nie granica”.
Celem konkursu było wyłonienie grupy najlepszych produktów 
i usług z obszaru dwóch partnerskich Lokalnych Grup Działania, 
które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kre-
atorem marki lokalnej. 
Do Pawonkowa w tym dniu przybyli zwycięzcy i laureaci konkursu, 
członkowie Jury, przedstawiciele partnerskich LGD oraz władze sa-
morządowe gmin laureatów konkursu.
Galę poprowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Leśna Kra-
ina Górnego Śląska” Piotr Leksy i Przewodniczący Zarządu LGD 
„Brynica to nie granica” Jerzy Jóźwik. Komisja konkursowa pod 
przewodnictwem Pana Arkadiusza Rybaka – dyrektora Muzeum 
Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej – wyłoniła 29 laure-
atów, w tym zwycięzców, w trzech kategoriach konkursowych.
Galę uświetnił koncert w wykonaniu Weroniki Gaidy (harfa) i Barba-
ry Lamers (flet). Panie wykonały szereg znanych i lubianych utworów. 

gminny dzień sTRażaKa w sadowie

gala finałowa Rozdania 
ceRTyfiKaTów maRKi loKalnej

Koncert był niewątpliwie „ucztą muzyczną” dla zgromadzonych.
Prowadzący uroczystość wyrazili słowa uznania laureatom konkursu 
za ich pracę i zaangażowanie społeczne oraz podziw za niepowtarzal-
ne pomysły, potencjał tworzenia i chęć działania.
Zdaniem koordynatora projektu, Anny Korzekwy -Wojtal, produkty 
i usługi lokalne są bardzo ważnym elementem powrotu do tradycji, 
historii i kultury regionu. Kształtują tożsamość i przynależność do 
naszych małych ojczyzn. Budują jakość życia społecznego i kulturo-
wego w naszym życiu.
Wyróżnione godłem MARKI LOKALNEJ produkty i usługi, spełniają 
wszystkie standardy i polecane są osobom z obszaru kraju i zagranicy 
jako wzorcowe z terenu dwóch Lokalnych Grup Działania. Laureaci 
mogą posługiwać się marką w kampaniach reklamowych i materia-
łach promocyjnych.
Paniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

13 czerwca studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszęcinie zakończyli siódmy semestr wspól-
nej edukacji. Intensywny rok, pełen zajęć i wydarzeń, podsumowała przewodnicząca Uniwersyte-

tu Gabriela Helisz. Studentom gratulował wójt Zbigniew Seniów i dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek.
Na zakończenie studenci i wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w przepięknym koncercie 
dedykowanym piosenkom Anny German pn.: „Bal u Posejdona” w wykonaniu Adrianny Noszczyk 
wraz z zespołem.  ▶ Red.

7 semesTRów za nimi
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fesTyn św. uRbana w sTRzebiniu

fesTyn paRafialny w bRuśKu

23 czerwca jak co roku w Piłce odbył się festyn sołecki. Im-
prezę zapoczątkował Turniej Skata Sportowego o Pu-

char Wójta Gminy Koszęcin. Gwiazdą wieczoru był Jacek Kie-
rok wraz z żoną, a o atrakcje dla dzieci zadbał teatr „Bajkowe 
Skarbki Śląska”. Nie mogło zabraknąć konkursu w cięciu piłką 
ręczną o puchar Sołtysa Piłki. Wydarzenie zakończyła zabawa 
z zespołem M2. 

 ▶ Red.

27 maja w  Strzebiniu 
odbył się festyn Św. 

Urbana. Przed strzebińskim 
Domem Kultury śpiewały 
i  recytowały przedszkolaki 
z Przedszkola w Strzebiniu, 
wystąpili wokaliści na co 
dzień uczęszczający na zaję-
cia wokalne w Domu Kultu-
ry, zatańczyły także zespoły 
taneczne „miniAHA”, „AHA” 
i „Crazy Girls” żegnając swoją 
ulubioną instruktorkę Kata-
rzynę Korzec. Koncert dał też 
chór szkolny pod dyrekcją 
Iwony Skop. Gwiazdą wie-
czoru była Kasia Matejczyk 
i New Energy. 

 ▶ Red.

fesTyn sołecKi 
w piłce

23 czerwca w Bruśku odbył się festyn parafialny organizo-
wany przez proboszcza parafii pw. Św. Jana Chrzciciela 

Ks. Krzysztofa Sędłaka wraz z radą sołecką sołectwa Brusiek. 
Podczas tegorocznej imprezy, jak co roku odbyła się zbiórka 
pieniężna na rzecz remontu zabytkowego kościółka. Tegoroczna 
kolekta zostanie poświęcona na spłatę ławek kościelnych, wy-
konanych zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Jak 
co roku mieszkańcy Bruśka i okolicznych miejscowości licznie 
przybyli na festyn i z entuzjazmem kupowali cegiełki. Nie za-
brakło też smakowitych kulinariów i dobrej zabawy z zespołem 
Selex. 

 ▶ Red.
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Za nami druga już edycja festynu Mundurowi Dzieciom Gmi-
ny Koszęcin. W tym roku, 30 maja do udziału w wyda-

rzeniu promującym działania służb mundurowych Wójt Gminy 
Koszęcin Zbigniew Seniów zaprosił wszystkie Przedszkola i klasy 
I -III Szkół Podstawowych z całej Gminy Koszęcin. 
Do organizacji festynu podobnie jak w roku ubiegłym przyłączyła 
się Komenda Powiatowa Policji w Lubińcu wraz z Posterunkiem 
Policji w Koszęcinie, Komenda Miejska Policji w Częstochowie 
z oddziałem konnym Policji, Samodzielny Oddział Prewencji 
w Częstochowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej w Lublińcu, Ochotnicze Straże Pożarne z Koszęcina i Strzebi-
nia, Zakład Karny w Lublińcu, Zakład Karny w Herbach, Inspekto-
rat Transportu Drogowego w Katowicach, Krajowa Administracja 
Skarbowa w Katowicach, Jednostka Wojskowa Komandosów 
w Lublińcu oraz Harcerze z ZHP w Lublińcu.
Uczestnicy mogli przez zabawę poznać tajniki służb munduro-

1 czerwca po raz kolejny na rynku w Koszęcinie świętowaliśmy 
Gminny Dzień Dziecka. W poburzowej, rześkiej aurze, dzieci 

wraz z rodzicami przeniosły się do Ameryki Południowej i poprzez 
zabawę poznawały kulturę indiańską wraz z grupą White & Red Fa-
ces. Dzięki Stowarzyszeniu Odnowy Wsi „Nasz Koszęcin” naszym 
gościom nie zabrakło smakołyków i napojów. Były też darmowe 
dmuchańce i wata cukrowa oraz popcorn dla wszystkich bez limitu.
Główny organizator wydarzenia, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew 
Seniów dziękuje wszystkim zaangażowanym za ogromny wkład 
w organizację wydarzenia, w tym przede wszystkim stowarzyszeniu 
„Nasz Koszęcin” oraz niezawodnej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Koszęcinie.
Do zobaczenia za rok! 

 ▶ Red.

munduRowi dzieciom 
gminy Koszęcin

gminny dzień dziecKa

dzień dziecKa  
i począTeK laTa w wieRzbiu

wych oraz zobaczyć pokaz Policji Konnej, zastosowania środków 
przymusu bezpośredniego przez Służbę Więzienną oraz ratow-
nictwa w wykonaniu OSP w Koszęcinie. 

 ▶ Red.

17 czerwca Dzień Dziecka wraz z rodzicami i dziadkami ob-
chodzili najmłodsi mieszkańcy Wierzbia. Do wspólnej za-

bawy zaprosiła ich Pani Sołtys wraz z Radą Sołecką. 
O najmłodszych nie zapomniał Pan Wójt, który podarował słodki 
prezent dla wszystkich dzieciaków.
Jak co roku atrakcji nie brakowało, rodzice przygotowali solidny 
poczęstunek a dzieci zajadały się watą cukrową, skakały na dmu-
chańcach i bawiły się z animatorami. Duże wrażenie zrobił także 
pokaz strażacki w wykonaniu OSP Wierzbie. 

 ▶ Red.
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2 czerwca Stowarzyszenie na Rzecz Bruśka zorganizowało dla 
najmłodszych mieszkańców miejscowości zabawę z okazji Dnia 

Dziecka. Były animacje z klaunem, ogromne bańki mydlane, wata 
cukrowa i malowanie twarzy. Nie zabrakło też corocznej wizyty 
wójta Zbigniewa Seniów z naręczem słodkości dla dzieciaków. 

 ▶ Red.

Najmłodsi mieszkańcy Cieszowej świętowali swój dzień 2 
czerwca. Za sprawą pani Sołtys oraz Rady Sołeckiej wszyst-

kie dzieci mogły wspólnie się bawić w lokalnej remizie strażackiej. 
Na każdego czekał solidny poczęstunek oraz zestaw gier i zabaw 
z drobnymi nagrodami. O najmłodszych pamiętał także Wójt 
Gminy, który przybył im złożyć życzenia i obdarował wszystkich 
słodkimi upominkami. 

 ▶ Red.

2 i 3 czerwca w Piłce możemy wziąć udział w charytatywnej 
inicjatywie młodych mieszkańców Gminy Koszęcin i nie tylko 

pn.: „Motoradośnie w Dzień Dziecka”. Zlot fanów jedno i dwuśla-
dów połączony był ze zbiórką rzeczową dla lublinieckiego Domu 
Dziecka, sami zaś podopieczni placówki również uczestniczyli 
aktywnie w wydarzeniu. Szczytną inicjatywę wsparł także Wójt 
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. 

 ▶ Red.

4 czerwca Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów 
i Wierzbie „Nasza Przyszłość” jak co roku zorganizowało Dzień 

Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sadowie. Dzieci i mło-
dzież szkolna przez cały dzień bawiła się z animatorem na tere-
nie Oberży pod Orzechem, jadła lody, watę cukrową i nie tylko. 
Starsze klasy dodatkowo wzięły udział w seansie filmu Avengers 
w lublinieckim MDK. 

 ▶ Red.

dzień dziecKa 
w bRuśKu

moToRadośnie 
w dzień dziecKa

dzień dziecKa 
w sadowie

dzień dziecKa 
w cieszowej
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Xii paRafialny bieg  
św. uRbana w sTRzebiniu

Za nami XII edycja Parafialnego Biegu Świętego Urbana i VI 
edycja Marszu Nordic Walking. W tym roku, 26 maja 

w biegu na 10 km wzięło udział 70 biegaczy a na dystansie 7 km 
pomaszerowało 39 kijarzy.
W biegu w kategorii open kobiet najlepsze były:
•	 I miejsce Anna Skalska
•	 II miejsce Ewelina Bartocha
•	 III miejsce Agnieszka Czyżewska
W biegu w kategorii open mężczyzn najwyższy wynik osiągnęli:
•	 I miejsce Daniel Dulski
•	 II miejsce Kamil Bezner
•	 III miejsce Jarosław Grabowski
W marszu w kategorii open kobiet najlepsze były:
•	 I miejsce Aleksandra Radosz
•	 II miejsce Julia Treścińska
•	 III miejsce Katarzyna Marondel
W marszu w kategorii open mężczyzn najwyższy wynik osią-
gnęli:
•	 I miejsce Łukasz Dors
•	 II miejsce Patryk Kołek

•	 III miejsce Wiktor Pękala
W biegu gimnazjalistów na 4 km najlepsi byli:
Dziewczyny:
•	 I miejsce Kaja Janus
•	 II miejsce Paulina Opiełka
•	 III miejsce Julia Kwoka
Chłopcy: 
•	 I miejsce Dominik Gajdzik
•	 II miejsce Marcin Fyrla
•	 III miejsce Adam Krus
Najstarsza para biegaczy to Tadeusz Mazur i Bogusława Kupibi-
da a najstarsi uczestnicy marszu to Kazimierz Łopatka i Maria 
Mrowiec.
Zwycięzcom gratulował Ks. Proboszcz parafii pw. Krzyża Św. Se-
bastian Marecki, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Radny 
i Sołtys Jan Macioszek, Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzebiniu Krystyna Musiał, 
współorganizator i uczestnik marszu Bogdan Cyrus oraz prowa-
dzący, niezawodny Zenon Nowakowski. 

 ▶ Red.

Pod koniec maja drużyna piłkarska reprezentująca Gminę Koszę-
cin zawitała w partnerskiej gminie Kraubath an der Mur w Au-

strii, gdzie jak co roku odbył się turniej piłki nożnej. W tegorocz-
nym składzie drużyny znaleźli się juniorzy z LKS „Śląsk” Koszęcin, 
a samorząd reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Koszęcin 
Michał Anioł. Drużyna z Koszęcina pod czujnym okiem Jacka Sobali 
w turnieju wywalczyła sobie drugie miejsce. Gratulujemy! 

 ▶ Red.

zwycięsTwo 
w KRaubaTh
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chaRyTaTywny 
TuRniej piłKi nożnej

Długi weekend majowy roz-
począł się aktywnie. Jak co 

roku 1-go maja nasi oldboje za-
walczyli o Puchar Wójta Gminy 
Koszęcin. Tym razem organiza-
torem towarzyskiego spotkania 
był LKS „Dragon” Rusinowice 
na czele z prezesem klubu Zyg-
muntem Gmyrek.
W  turnieju wzięły udział re-
prezentacje miejscowości Ko-
szęcin, Rusinowice, Sadów, 
Strzebiń i Wierzbie.
Pomimo zawziętej walki między 
drużynami puchar już drugi rok z rzędu pozostał w rękach tego-
rocznych gospodarzy – drużyny z Rusinowic. Miejsce drugie zajęli 
piłkarze z Wierzbia a miejsce III przypadło drużynie z Sadowa. 
Mimo wielu starań i bardzo dobrej grze drużynom reprezentującym 

TuRniej oldbojów o puchaR 
wójTa gminy Koszęcin

Koszęcin i Strzebiń nie udało się stanąć na podium.
Zwycięzcom gratulował Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.
Do zobaczenia za rok! 

 ▶ Red.

24 czerwca w Rusinowicach, na rozgrzewkę przed potyczką 
Polski z Kolumbią, odbył się coroczny charytatywny turniej 

piłki nożnej. Tym razem w szranki stanęły drużyny Policji z Lu-
blińca i Oldbojów z Rusinowic. Emocjonujący mecz zakończył 
remis 1:1. W przerwie meczu odbył sie turniej rzutów karnych dla 
najmłodszych. Celem meczu charytatywnego jest zbiórka pienię-
dzy na poczet organizacji corocznych parafialnych półkolnii, na 
które na chwilę obecną zapisana jest ponad setka dzieci. 

 ▶ Red.

1 lipca po raz kolejny radny Krystian Cuber wraz z mieszkańcami 
Łaz zaprosili wszystkich miłośników sportowych przygód do 

udziału w zawodach sportowo – obronnych Family Adventure – 
Łazy 2018. W rodzinnym biegu na orientację wzięło udział 10 
drużyn z czego najlepszy wynik uzyskali:
•	 I miejsce Marcin, Julia i Nicole Czornik
•	 II miejsce Rafał i Julia Błaszczyk z Aleksandrą Szołtysik
•	 III miejsce Zenon, Weronika i Dominika Kocyba
Nagrody zwycięzcom wręczył m.in. Wójt Gminy Koszęcin Zbi-
gniew Seniów i radny Krystian Cuber. 

family advenTuRe – łazy 2018

 ▶ Red.
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Za nami druga edycja szkolnego rajdu rowerowego „Kręci 
mnie bezpieczeństwo” organizowanego przez Komendę 

Powiatowa Policji w Lublińcu pod patronatem Wójta Gminy Ko-
szęcin Zbigniewa Seniów.
W tym roku, 11 maja młodzi rowerzyści ze szkół w Koszęci-
nie, Rusinowicach, Sadowie i Strzebiniu pod opieką nauczycieli 
i w eskorcie Policji zjechali się do Rusinowic, gdzie m.in. uczest-
nicy nie posiadający karty rowerowej mogli zdać egzamin pod 
okiem Policjantów i zdobyć uprawnienia do samodzielnej jazdy 
na rowerze. Do wydarzenia przyłączyli się także podopieczni 
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego w Rusinowicach na 
czele z dyrektorem placówki ks. Kazimierzem Tomasiak. Poza 
pogadankami dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na uczestników czekały także inne atrakcje. Policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Lublińcu na czele z Komendantem Rafałem 
Kuter i Naczelnikiem Ruchu Drogowego Arturem Wilczyńskim 
odpowiadali na liczne pytania młodych rowerzystów, pokazywali 
sprzęt, którym posługują się na codzień oraz udostępnili mło-
dzieży wnętrza pojazdów. Ponadto uczniowie mogli zwiedzić wóz 
strażacki OSP w Rusinowicach a strażacy dla chętnych przeprowa-

SOBOTA 30.06.2018 r.
Sobotni poranek 30 czerwca podczas „Święta Śląska” tradycyjnie 
rozpoczął się od rywalizacji sportowej. Podczas IV edycji Turnieju 
Streetball udział wzięło 14 drużyn czteroosobowych. Poziom zawo-
dów był niesamowity, mecze obfitowały w piękne zespołowe akcje 
i popisy indywidualne. Mieliśmy okazję obserwować w akcji najlep-
szych koszykarzy z Lublińca, Herb, Koszęcina, Opola, Chorzowa 
i Dobrodzienia i Tarnowskich Gór.
Organizator: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny we 
współpracy z LKS JENOTY KOSZĘCIN – lokalną drużyną koszy-
kówki. Imprezę wpiera i honorowo jej patronuje Gmina Koszęcin.
Fundatorami nagród Turnieju byli:
•	 EXPRESS MARKET 
•	 LOGITERM PRODUCENT EKOLOGICZNYCH KOTŁÓW 

GRZEWCZYCH KLASY PIĄTEJ Z DOTACJAMI
•	 M & H BROL AUTORYZOWANY DEALER FIRM MAKITA 

I STIHL 

Rajd „KRęci mnie bezpieczeńsTwo”

iv TuRniej sTReeTball 
w Koszęcinie za nami!

dzili kurs pierwszej pomocy. Na kilka chwil w wydarzeniu wzięli 
udział ratownicy medyczni i karetka z lublinieckiego pogotowia 
ratunkowego, której wyposażenie i jego zastosowanie mógł poznać 
każdy z uczestników. Po ciepłym posiłku i odpoczynku na słońcu 
OSP z Rusinowic zafundowało uczestnikom zimny prysznic, który 
spotkał się z ogromnym entuzjazmem zebranej młodzieży.
Każdy z młodych rowerzystów otrzymał na pamiątkę rajdu dzwo-
nek do roweru oraz pamiątkową plakietkę uczestnika rajdu. 

 ▶ Red.

•	 BIURO PODRÓŻY ATLANTYDA
•	 DUO FEST CATERING
ZWyCIĘZCy:
•	 I Miejsce – Znak zapytania z Chorzowa
•	 II MIEJSCE – 4 rzuty i do domu z Lublińca
•	 III Miejsce – Dajcie wygrać z Herb 
Zawodnik turnieju – Paweł Kucypera, kapitan drużyny Znak zapy-
tania z Chorzowa 
Najlepszy w konkursie za 3 punkty – Kamil Chmielorz z drużyny 4 
Squad z Tarnowskich Gór
Najlepszy zawodnik z Koszęcina – Jarosław Młyński z drużyny Sznel-
cugi z Koszęcina
Wszystkim zwycięzcom nagrody wręczył Zbigniew Cierniak – Dy-
rektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Zbigniew Seniów – Wójt Gminy 
Koszęcin i Józef Pietrzyk – prezes klubu LKS Śląsk Koszęcin. 

 ▶ JM
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W niedzielę 27 maja nad stawem Gudlina odbyły się Zawody 
Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Koszęcin, których or-

ganizatorem był Polski Związek Wędkarski Koło Koszęcin.
W kategorii seniorów w sektorze A najlepszy wynik osiągnęli:
•	 I miejsce Jakub Paruzel
•	 II miejsce Edward Klimas
•	 III miejsce Jakub Cholewa
Seniorzy, sektor B:
•	 I miejsce Marian Ulfik
•	 II miejsce Zbigniew Siek
•	 III miejsce Eugeniusz Klimza
W kategorii junior wyróżniony został Dominik Machoń.
Nagrody wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. 

 ▶ Red.

3 czerwca na stawie na terenie GOSiR w Koszęcinie odbyły się 
zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka organizowane przez 

Koło PZW Koszęcin. W zawodach wzięło udział 22 młodych węd-
karzy, którzy w asyście rodziców przez dwie godziny łowili ryby.
W najmłodszej kategorii 0–6 lat miejsce I zajęła Antonina Gryc, 
miejsce II Seweryn Dobiel i miejsce III Franciszek Sadowski.
W kategorii 7–12 lat I miejsce wyłowił Bartosz Musialik, II miejsce 

24 czerwca w Strzebiniu lokalne koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego zorganizowało turniej wędkarski o Puchar 

Wójta Gminy Koszęcin i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strzebiniu. Deszczowa pogoda sprzyjała połowom, a wszyscy 
z 13 zawodników osiągnęli bardzo wysokie wyniki.
I miejsce zajął Michał Drynda i otrzymał kij wędkarski, II miej-
sce przypadło Bartkowi Potempie, który dostał kołowrotek, III 
miejsce uzyskał Kamil Boroń w nagrodę dostając skrzynkę na 
sprzęt wędkarski a miejsce IV wyłowił Krzysztof Glanc otrzy-
mując pokrowiec na wędki. 
Wszystkim wędkarzom gratulował wójt Zbigniew Seniów i pre-
zes OSP Strzebiń Łukasz Hoffmann. 

 ▶ Red.

Amelia Grządziel i III miejsce Julia Gulba.
W kategorii 13–16 lat na podium z miejscem I stanął Tomasz Kam-
pa, z miejscem II Patryk Ulfik i z miejscem III Emilia Łukiewska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody z rąk Wójta 
Gminy Zbigniewa Seniów oraz Prezesa koszęcińskiego Związku 
Edwarda Klimas. 

 ▶ Red.

zawody spławiKowe o puchaR 
wójTa gminy Koszęcin

TuRniej wędKaRsKi 
z oKazji dnia dziecKa

TuRniej wędKaRsKi w sTRzebiniu
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2 czerwca w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się Turniej Szachowy 
z okazji Dnia Dziecka. W turnieju wzięło udział 13 uczestników.

W kategorii Junior dziewcząt najlepsze były:
•	 I miejsce Aleksandra Kowalczyk
•	 II miejsce Michalina Szreter
•	 III miejsce Kinga Maniak
W kategorii Junior Chłopców na podium stanęli:
•	 I miejsce Kamil Mośny
•	 II miejsce Michał Fronczek
•	 III miejsce Ignacy Fronczek
W kategorii Junor Starszy pierwszą nagrodę odebrał Mateusz To-
malka. Młodym szachistom nagrody wręczył Wójt Gminy Koszęcin 
Zbigniew Seniów, Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek oraz in-
struktor Jan Nowakowski.
Gratulujemy!

19 czerwca na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Koszęcinie odbyły się zawody pływackie o puchar Wójta 

Gminy Koszęcin, w których wzięli udział uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Koszęcinie, obchodzący dziś Dzień Sportu.
Uczniowie musieli pokonać dystans 25 m.
W kategorii dziewcząt najlepsze wyniki osiągnęły:
•	 I miejsce Agata Machoń
•	 II miejsce Klaudia Majchrzyk
•	 III miejsce Magda Dzierla -Waśko
W kategorii chłopców najlepsi byli:
•	 I miejsce Jan Kopiczko
•	 II miejsce Paweł Sitek
•	 III miejsce Marcin Wacławek
Gratulujemy! 

zawody pływacKie dla uczniów 
szKoły podsTawowej

 TuRniej szachowy  
z oKazji dnia dziecKa

 ▶ Red.

 ▶ Red.

Po raz pierwszy przedszkolaki miały możliwość nocowania 
w przedszkolu. Z piątku na sobotę (20 /21 kwietnia) odbyła 

się w naszym przedszkolu prawdziwa noc przygód! Tego wieczoru 
na dzieci czekało wiele atrakcji. Na godzinę 19.00 dzieci dotarły 
do przedszkola ze swoimi bagażami i śpiworami. Najpierw odbył 
się wieczorek bajkowy, następnie przedszkolaki zjadły wspólną 
kolację, by za chwilę szukać na terenie przedszkola ukrytego skar-
bu! A tuż przed samym pójściem spać, odbyło się piżama -party. 
Gdy nadszedł czas snu, dzieci wysłuchały bajek czytanych przez 
Panią Dyrektor. Taka noc wszystkim na długo zapadnie w pamięci.

 ▶ Sylwia Kołban

noc pRzedszKolaKów 
w sadowie



24

Echo Gminy Koszęcin | nr 2/2018

www.koszęcin.pl

Wakacje

 ▶ Koszęcin
•	 PONIEDZIAŁEK -2.07.2018 r.

10:00 Zajęcia szachowe (Dom Kultury)
•	 WTOREK – 03.07.2018 r.

11:00 Zajęcia sportowe 2h, Piłka nożna (Zespół Szkół)
Godzina 15.30 – 16.30 ABC JUDO
Godzina 16.45 – 17.45 ABC BOKSU
ADRES: GRIZZLY JUDO CLUB ul. Szkolna 13, Koszęcin

•	 ŚRODA – 0t4.07.2018 r.
10:00 Warsztaty teatralne – instr. Alina Szczepanowska 
(Dom Kultury)

•	 CZWARTEK – 05.07.2018 r.
11:00 Zajęcia sportowe 2h, Piłka siatkowa(Zespół Szkół)

•	 PIĄTEK – 06.07.2018 r.
10:00 Planszomania (Dom Kultury)

•	 PONIEDZIAŁEK -9.07.2018 r.
10:00 Zajęcia szachowe (Dom Kultury)

•	 WTOREK – 10.07.2018 r.
11:00 Zajęcia sportowe 2h, Piłka nożna (Zespół Szkół)
Godzina 15.30 – 16.30 ABC JUDO
Godzina 16.45 – 17.45 ABC BOKSU
ADRES: GRIZZLY JUDO CLUB ul. Szkolna 13, Koszęcin

•	 ŚRODA – 11.07.2018 r.
10:00 Warsztaty teatralne – instr. Alina Szczepanowska 
(Dom Kultury)

•	 CZWARTEK – 12.07.2018 r.
11:00 Zajęcia sportowe 2h, Piłka nożna (Zespół Szkół)
PIĄTEK – 13.07.2018 r.
10:00 Turniej gier wszelakich (Dom Kultury)

•	 PONIEDZIAŁEK -16.07.2018 r.
10:00 Zajęcia szachowe (Dom Kultury)

•	 WTOREK – 17.07.2018 r.
11:00 Zajęcia sportowe 11:00 – 12:00 gry i zabawy 
kl. I ‑IV SP, 12:00–13:00 piłka siatkowa kl. V ‑VII
SP i II ‑III Gimnazjum (Zespół Szkół)
Godzina 15.30 – 16.30 ABC JUDO
Godzina 16.45 – 17.45 ABC BOKSU
ADRES: GRIZZLY JUDO CLUB ul. Szkolna 13, Koszęcin

•	 ŚRODA – 18.07.2018 r.
10:00 Spektakl teatralny pt:” Opowieść o dwóch siostrach” 
(Dom Kultury)

•	 CZWARTEK – 19.07.2018 r.
11:00 Zajęcia sportowe 2h, Piłka nożna kl. V ‑VII
SP i II ‑III Gimnazjum (Zespół Szkół)

•	 PIĄTEK – 20.07.2018 r.
10:00 Planszomania (Dom Kultury)

•	 PONIEDZIAŁEK -23.07.2018 r.
10:00 Warsztaty modelarskie (Dom Kultury)

•	 WTOREK – 24.07.2018 r.
11:00 Zajęcia sportowe 2h, Piłka nożna kl. I ‑IV
SP (Zespół Szkół)
Godzina 15.30 – 16.30 ABC JUDO
Godzina 16.45 – 17.45 ABC BOKSU
ADRES: GRIZZLY JUDO CLUB ul. Szkolna 13, Koszęcin

•	 ŚRODA – 25.07.2018 r.
10:00 Spektakl teatralny pt:” Lampa Aladyna” (Dom Kultury)

•	 CZWARTEK – 26.07.2018 r.

11:00 Zajęcia sportowe 2h, Piłka nożna kl. V ‑VII 
SP i II ‑III Gimnazjum (Zespół Szkół)

•	 PIĄTEK – 27.07.2018 r.
10:00 Turniej gier wszelakich (Dom Kultury)

•	 PONIEDZIAŁEK -30.07.2018 r.
10:00 Warsztaty modelarskie (Dom Kultury)

•	 WTOREK – 31.07.2018 r.
11:00 Zajęcia sportowe 2h, Piłka ręczna(Zespół Szkół)
Godzina 15.30 – 16.30 ABC JUDO
Godzina 16.45 – 17.45 ABC BOKSU
ADRES: GRIZZLY JUDO CLUB ul. Szkolna 13, Koszęcin

 ▶ Rusinowice
•	 PONIEDZIAŁEK – 02.07.2018 r.

10:00 Czytanie bajek KAMISHIBAJ 2h (Dom Spotkań Wiejskich)
•	 WTOREK – 03.07.2018 r.

10:00 Zajęcia sportowe 2h (Szkoła Podstawowa)
•	 ŚRODA – 04.07.2018 r.

8:00 ‑16:00 Gry planszowe (Dom Spotkań Wiejskich)
•	 CZWARTEK – 05.07.2018 r.

10:00 Zajęcia sportowe 2h (Szkoła Podstawowa)
•	 PIĄTEK – 06.07.2018 r.

13:00 Zajęcia plastyczne – origami 2h (Dom Spotkań Wiejskich)
•	 PONIEDZIAŁEK – 09.07.2018 r.

10:00 Czytanie bajek KAMISHIBAJ 2h (Dom Spotkań Wiejskich)
•	 WTOREK – 10.07.2018 r.

10:00 Zajęcia sportowe 2h (Szkoła Podstawowa)
•	 ŚRODA – 11.07.2018 r.

8:00 – 16:00 Gry planszowe (Dom Spotkań Wiejskich)
•	 CZWARTEK – 12.07.2018 r.

10:00 Zajęcia sportowe 2h (Szkoła Podstawowa)
•	 PIĄTEK – 13.07.2018 r.

13:00 – 16:00 Zajęcia plastyczne (Dom Spotkań Wiejskich)
•	 PONIEDZIAŁEK – 16.07.2018 r.

10:00 Czytanie bajek KAMISHIBAJ 2h (Dom Spotkań Wiejskich)
•	 WTOREK – 17.07.2018 r.

10:00 Zajęcia sportowe 2h (Szkoła Podstawowa)
•	 ŚRODA – 18.07.2018 r.

8:00 – 16:00 Gry planszowe 2h (Dom Spotkań Wiejskich)
•	 CZWARTEK – 19.07.2018 r.

10:00 Zajęcia sportowe 2h (Szkoła Podstawowa)
•	 PIĄTEK – 20.07.2018 r.

13:00 – 16:00 Zajęcia plastyczne 2h (Dom Spotkań Wiejskich)
•	 PONIEDZIAŁEK – 23.07.2018 r.

10:00 Czytanie bajek KAMISHIBAJ 2h (Dom Spotkań Wiejskich)
•	 WTOREK – 24.07.2018 r.

10:00 Zajęcia sportowe 2h (Szkoła Podstawowa)
•	 ŚRODA – 25.07.2018 r.

12:00 Przedstawienie teatralne pt: „Lampa Aladyna” 
(Dom Spotkań Wiejskich)

•	 CZWARTEK – 26.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe 2h (Szkoła Podstawowa)

•	 PIĄTEK – 27.07.2018 r.
13:00 – 16:00 Zajęcia plastyczne (Dom Spotkań Wiejskich)

•	 PONIEDZIAŁEK – 30.07.2018 r.
10:00 Czytanie bajek KAMISHIBAJ 2h (Dom Spotkań Wiejskich)

•	 WTOREK – 31.07.2018 r.

wójT gminy Koszęcin zapRasza na waKacje w gminie
Plan na liPiec 2018
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Wakacje

10:00 Zajęcia sportowe 2h (Szkoła Podstawowa)
W lipcu tenis stołowy w godz. 8.00 ‑16.00

 ▶ sadów
•	 PONIEDZIAŁEK – 02.07.2018 r.

10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h Programowanie 
i robotyka (Szkoła Podstawowa)

•	 WTOREK – 03.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe 2h 
Gry i zabawy sportowe (Szkoła Podstawowa)

•	 ŚRODA – 04.07.2018 r.
10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h 
Zajęcia plastyczno ‑techniczne (Szkoła Podstawowa

•	 CZWARTEK – 05.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe 2h
Gry i zabawy sportowe (Szkoła Podstawowa)

•	 PIĄTEK – 06.07.2018 r.
10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h 
Nauka gry w szachy (Szkoła Podstawowa)

•	 PONIEDZIAŁEK – 09.07.2018 r.
10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h 
Programowanie i robotyka (Szkoła Podstawowa)

•	 WTOREK – 10.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe 2h 
Gry i zabawy sportowe 2h (Szkoła Podstawowa)

•	 ŚRODA – 11.07.2018 r.
10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h 
Zajęcia plastyczno ‑techniczne (Szkoła Podstawowa

•	 CZWARTEK – 12.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe 2h 
Gry i zabawy sportowe (Szkoła Podstawowa)

•	 PIĄTEK – 13.07.2018 r.
10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h 
Nauka gry w szachy (Szkoła Podstawowa)

•	 PONIEDZIAŁEK – 16.07.2018 r.
10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h 
Programowanie i robotyka (Szkoła Podstawowa)

•	 WTOREK – 17.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe 2h Gry i zabawy sportowe (Szkoła Podstawowa)

•	 ŚRODA – 18.07.2018 r.
10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h 
Zajęcia plastyczno ‑techniczne (Szkoła Podstawowa

•	 CZWARTEK – 19.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe 2h Gry i zabawy sportowe (Szkoła Podstawowa)

•	 PIĄTEK – 20.07.2018 r.
10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h 
Nauka gry w szachy (Szkoła Podstawowa)

•	 PONIEDZIAŁEK – 23.07.2018 r.
10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h 
Programowanie i robotyka (Szkoła Podstawowa)

•	 WTOREK – 24.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe 2h Gry i zabawy sportowe (Szkoła Podstawowa)

•	 ŚRODA – 25.07.2018 r.
10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h 
Zajęcia plastyczno ‑techniczne (Szkoła Podstawowa

•	 CZWARTEK – 26.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe 2h Gry i zabawy sportowe 2h (Szkoła Podsta‑
wowa)

•	 PIĄTEK – 27.07.2018 r.
10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h 
Nauka gry w szachy (Szkoła Podstawowa)

•	 PONIEDZIAŁEK – 30.07.2018 r.
10:00 Zajęcia rozwijające zainteresowania 2h 
Programowanie i robotyka (Szkoła Podstawowa)

•	 WTOREK – 31.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe 2h Gry i zabawy sportowe 2h (Szkoła Podsta‑
wowa)

 ▶ sTRzebiń
•	 PONIEDZIAŁEK -2.07.2018 r.

16:00 Trening tenisa stołowego (Dom Kultury)
•	 WTOREK – 03.07.2018 r.

10:00 Zajęcia sportowe – 2h (Zespół Szkół)
•	 ŚRODA – 04.07.2018 r.

16:00 Zajęcia plastyczne (Dom Kultury)
•	 CZWARTEK – 05.07.2018 r.

10:00 Zajęcia sportowe – 2h (Zespół Szkół)
•	 PIĄTEK – 06.08.2018 r.

16:00 Zabawy integracyjne dla dzieci w wieku szkolnym (Dom Kultury)
•	 PONIEDZIAŁEK – 09.07.2018 r.

16:00 Trening tenisa stołowego (Dom Kultury)
•	 WTOREK – 10.07.2018 r.

10:00 Zajęcia sportowe – 2h (Zespół Szkół)
•	 ŚRODA – 11.07.2018 r.

16:00 Zajęcia plastyczne (Dom Kultury)
•	 CZWARTEK – 12.07.2018 r.

10:00 Zajęcia sportowe – 2h (Zespół Szkół)
•	 PIĄTEK – 13.07.2018 r.

16:00 Nauka tańca towarzyskiego – instr. Przemysław Ulfik (Dom Kul‑
tury)

•	 PONIEDZIAŁEK – 16.07.2018 r.
16:00 Trening tenisa stołowego (Dom Kultury)

•	 WTOREK – 17.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe – 2h (Zespół Szkół)

•	 ŚRODA – 18.07.2018 r.
16:00 Zajęcia plastyczne (Dom Kultury)

•	 CZWARTEK – 19.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe – 2h (Zespół Szkół)

•	 PIĄTEK – 20.07.2018 r.
16:00 Nauka tańca towarzyskiego – instr. Przemysław Ulfik (Dom Kul‑
tury)

•	 PONIEDZIAŁEK -23.07.2018 r.
16:00 Trening tenisa stołowego (Dom Kultury)

•	 WTOREK – 24.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe – 2h (Zespół Szkół)

•	 ŚRODA – 25.07.2018 r.
16:00 Zajęcia plastyczne (Dom Kultury)

•	 CZWARTEK -26.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe – 2h (Zespół Szkół)

•	 PIĄTEK – 27.07.2018 r.
16:00 Zabawy integracyjne dla dzieci w wieku szkolnym (Dom Kultury)

•	 PONIEDZIAŁEK -30.07.2018 r.
16:00 Trening tenisa stołowego (Dom Kultury)

•	 WTOREK – 31.07.2018 r.
10:00 Zajęcia sportowe – 2h (Zespół Szkół)
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Edukacja

suKces uczniów z sadowa

gminny KonKuRs wiedzy uczniów 
Klas TRzecich w Rusinowicach

W kwietniu odbył Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym, w którym wzięły udział 4 drużyny – po jednej 

z każdej szkoły podstawowej.
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
Drużyna ze Szkoły Podstawowej im.74GPP w Sadowie w składzie:
1. Jakub Paruzel
2. Julia Szramowska
3. Jakub Kopyciok
4. Zofia Kopyciok
zdobyła I miejsce, awansując jednocześnie do Turnieju powiato-

Dnia 6.06.2018 r. w Szkole Podstawowej w Rusi-
nowicach odbyła się kolejna edycja Gminnego 

Konkursu Wiedzy Uczniów Klas Trzecich „Mały 
Geniusz”. W zmaganiach wzięło udział 9 uczniów 
wyłonionych przez nauczycieli na etapie szkolnej ry-
walizacji. Celem konkursu było pogłębianie zaintere-
sowań uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia 
oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej 
wiedzy w praktycznym działaniu, wdrażanie do sa-
mokształcenia poprzez pozyskiwanie wiadomości 
z różnych dziedzin, promowanie uczniów szczególnie 
uzdolnionych. 
W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test 
z wiedzy ogólnej składający się z 20 pytań. W dalszej 
części konkursu dzieci mogły popisać się inwencją 
twórczą. Należało bowiem zaprojektować i wykonać 
logo konkursu z hasłem. Następnie uczniowie, ćwi-
cząc pamięć i spostrzegawczość rozwijali umiejętno-
ści społeczne, integrując się w 3 osobowych grupach, 
grali w grę memory. 
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 7 uczniów. Druga część po-
legała na krótkich pisemnych lub ustnych odpowiedziach z różnych 
dziedzin: matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej, muzycznej, 
sportowej i społecznej. W tej części uczniowie mogli zdecydować 
o ilości punktów, które zdobędą za poprawną odpowiedź. Punktacja 
prowadzona była na bieżąco. 
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona 
z opiekunów szkół uczestniczących w konkursie: p. Irena Piątek 
i p. Karolina Goniwiecha oraz organizatorzy. Wszyscy uczestnicy 
biorący udział w konkursie dzielnie walczyli o pierwsze miejsce, wy-
kazując się wiedzą, zdolnościami plastycznymi i doskonałą pamięcią.

wego. W tymże turnieju zajęła II miejsce i awansowała do Turnieju 
okręgowego w Częstochowie. Po niezwykle zaciętej rywalizacji 
drużyna zajęła IV miejsce. Turniej BWRD jest niezwykle wy-
magającym 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 po-

mocy 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

Tytuł „Małego Geniusza” zdobyła Izabela Banach ze SP w Koszęcinie, 
drugie miejsce zdobył uczeń ze SP z Rusinowic – Oskar Czornik, 
trzecie miejsce, po dogrywce, wywalczyła Hanna Matlik ze SP w Sa-
dowie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostali 
uczestnicy otrzymali dyplomy, które zostały wręczone przez Wójta 
Gminy Koszęcin p. Zbigniewa Seniów oraz dyrektor szkoły p. 
Elżbietę Bryłę.
Konkurs został zorganizowany przez nauczycielki: Mariolę Richter 
i Agatę Wywiał.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom wysokich osiągnięć i ży-
czymy dalszych sukcesów!

 ▶ M. R.
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Wena
Szkoła językowo-twórcza

 Anna Adamczyk   Szkoła Językowo-Twórcza Wena w Koszęcinie  |   tel. 888 46 46 10   |   www.wenaschool.pl
 

Wena… maksymalnie 
                    upraszcza materiał Wena… NIE pisze na zajęciach 
                 …MÓWI, MÓWI, MÓWI…

Wena jest dla Dzieci, Młodzieży, 
                 Dorosłych, Seniorów, Firm

„We teach students,
not material”

- „Uczmy Uczniów,
nie materiału”

Indywidualne podejście
i małe grupy

Uczymy przez to co
MÓWIMY, SŁYSZYMY, WIDZIMY,

ROBIMY, SŁUCHAMY, DOTYKAMY

Nowe Technologie = Nowe Pomysły 
Nowoczesny sprzęt do pracy z Uczniami

Kursy językowe 

Warsztaty Twórcze

podzięKowanie

Rada Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszęcinie 
dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali 

działalność Uniwersytetu. Szczególne podziękowania należą się 
Wójtowi Gminy Koszęcin Zbigniewowi Seniów, Dyrektor Domu 
Kultury w Koszęcinie Renacie Pyrek wraz z pracownikami, pa-
niom z Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszęcinie, Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Koszęcinie Adamowi Małysce, Dyrekto-
rowi GOSiR w Koszęcinie Kazimierzowi Wierzbickiemu, pani 
Magdzie Pilarskiej i wszystkim zaangażowanym.

 ▶ Przewodnicząca Gabriela Helisz wraz z Radą Słuchaczy UTW
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Elżbieta Morys-Sławiańska Tel.694 691 848
Strzebiń ul.Mickiewicza 1

Cennik Reklam w Echu Gminy Koszęcin

Na stronach
czarno-białych:

Na stronach
kolorowych:

1/8 strony - 35 zł netto

1/4 strony - 70 zł netto

1/2 strony - 120 zł netto

1/8 strony - 40 zł netto

1/4 strony - 80 zł netto

1/2 strony - 140 zł netto
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