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Wójt Gminy Koszęcin zaprasza
na wydarzenia organizowane w gminie:
14.05.2022 r.
godz. 11:00

Gmina Koszęcin biega z całą Polską Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

16.05.2022 r.
godz. 10:00

V Powiatowy konkurs piosenki „Koszęcińska kuźnia talentów”
Dom Kultury w Koszęcinie

20.05.2022 r.
godz. 18:00

Koncert z okazji Dnia Matki - Beata Mańkowska i Jacek Silski
Dom Kultury W Koszęcinie / Bilety 20 zł

22.05.2022 r.
godz. 12:30

XIV Bieg Św. Urbana i VIII Marsz Nordic Walking
Dom Kultury w Strzebiniu

22.05.2022 r.

Festyn Św. Urbana
Dom Kultury w Strzebiniu

01.06.2022 r.

Gminny Dzień Dziecka
Rynek w Koszęcinie

05.06.2022 r.

Spektakl koszęcińskiego AleTeatЯu „Czerwony Kapturek po śląsku”
Dom Kultury w Koszęcinie

www.koszęcin.pl
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INWESTYCJE W GMINIE KOSZĘCIN
▶▶ PRZEBUDOWA I PROJEKTY DRÓG GMINNYCH

Podpisano umowy z Wykonawcami na wykonanie projektów
przebudowy dróg w miejscowości Sadów oraz opublikowano zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg
w miejscowości Wierzbie, gm. Koszęcin wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz zgłoszeniem robót budowlanych”.

Zakończyła się inwestycja pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Irki”

▶▶ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
W związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Śląskiego - Gminie Koszęcin przyznano dofinansowanie w wysokości 807.665,00
zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację
inwestycji pn. „Budowa drogi bocznej od ulicy Dębowej do ulicy
Wąskiej w miejscowości Strzebiń”. Zadanie jest przewidziane do
realizacji w bieżącym roku.
Gmina Koszęcin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych złożyła następujące wnioski:
Edycja II:
Wniosek 1: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy,
wartość złożonego wniosku: 4.840.500,00 zł
Wniosek 2: Rozbudowa dróg gminnych – ul. Dębowej i Jodłowej
w Koszęcinie, wartość złożonego wniosku: 2.100.000,00 zł
Wniosek 3: Budowa ulicy bocznej od ulicy Podlesie w miejscowości Sadów Gmina Koszęcin, wartość złożonego wniosku:
1.450.000,00 zł

Zakończyła się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy
zadania pn. „Przebudowa dróg ulicy Chopina i ulicy Brzozowej
w miejscowości Strzebiń”.

Edycja III (dla gmin, na których funkcjonowały zlikwidowane
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej):
Wniosek 1: Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Koszęcin wraz z budową drogi dojazdowej, wartość złożonego wniosku: 2.422.350,00
zł
Wniosek 2: Budowa drogi gminnej – ul Mieszka I w Koszęcinie,
wartość złożonego wniosku: 1.381.700,00 zł.
Obecnie jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na realizację
zadania pn. „Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej w Koszęcinie”, które jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
w ramach I Edycji naboru.

Ogłoszono również przetarg na realizację „Remontu ul. Leśnej
w miejscowości Piłka”.

3

www.koszęcin.pl

Informacje

Echo Gminy Koszęcin | nr 1/2022

KONKURS GRANTOWY CYFROWA
GMINA - GRANTY PPGR

I

nformujemy, że złożony przez Gminę Koszęcin zbiorczy wniosek w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”,
został zaakceptowany przez biuro projektu Cyfrowa Gmina.
Zgodnie z listą wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,
wniosek został zaakceptowany na wartość 403.000,00 zł. Pierwotnie przewidziane w konkursie grantowym stawki 3.500,00 zł za
komputer stacjonarny lub laptop oraz 1.500,00 zł za tablet zostały
obniżone odpowiednio do 2.500,00 zł oraz 1.000,00 zł.
Złożenie wniosku zbiorczego przez Gminę poprzedziła weryfikacja informacji podanych w złożonych przez mieszkańców
wnioskach i oświadczeniach, zgodnie z regulaminem konkursu
oraz zmieniającymi się wytycznymi. Część wniosków, które nie
spełniały wymogów regulaminu np. brak dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w zlikwidowanym PGR czy
brak potwierdzenia zamieszkania przez dziecko Gminy Koszęcin
- zostało odrzucone.

Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po podpisaniu
umowy oraz otrzymaniu środków rozpocznie się procedura zakupowa sprzętu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Następnie wyłoniony zostanie wykonawca, który dostarczy sprzęt,
a po jego dostarczeniu, zostanie on przekazany wnioskodawcom.

GMINA KOSZĘCIN PARTNEREM PROJEKTU
„ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT”

22

lutego 2022 r. odbyło się oficjalne wręczenie certyfikatu
udziału w projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit”. Certyfikat został wręczony przez Marszałka Województwa Śląskiego
Jakuba Chełstowskiego oraz Członka Zarządu Izabelę Domagała
na ręce Wójta Gminy Zbigniewa Seniów.
„Śląskie. Przywracamy błękit” to największy w Europie projekt
ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Bierze w nim udział 89 partnerów i współbeneficjentów. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii
Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Okres jego realizacji to 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2027 roku. Główne kierunki projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” to m.in.: stworzenie systemu wsparcia doradczego
(eko-doradcy), ograniczenie emisji transportowej, koncepcje
zwiększenia obszarów zieleni, przyspieszenie tempa wymiany
urządzeń grzewczych małej mocy, modele zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej,
utworzenie regionalnego systemu eko-informacji mieszkańca,
skoordynowanie wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na rzecz poprawy jakości powietrza.
W związku z tym w naszej gminie od 1 kwietnia zatrudniony
został Ekodoradca, którego zadaniem będzie m.in. prowadzenie
szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy
jakości powietrza, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie
www.koszęcin.pl

gminy, doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych oraz
wsparcie w zakresie dostępnych źródeł finansowania.
LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY
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PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
– PODPROGRAM 2021

BEZPŁATNA
KOMUNIKACJA GMINNA

I

nformujemy, że od 1 lutego 2022 r. na terenie gminy Koszęcin
możliwe jest bezpłatne podróżowanie.
Najważniejsze informacje:
• podróżowanie po CAŁYM TERENIE GMINY KOSZĘCIN
autobusami firmy GTVBUS Sp. z o.o. jest bezpłatne (podróżni
nabywają jedynie płatne bilety wyjeżdżając poza teren gminy),
• uruchomione zostały nowe linie i dodatkowe połączenia autobusowe,
• rozkład jazdy dla poszczególnych przystanków znajduje się na
stronie: https://czestochowa.gtvbus.pl/?page=czestochowa.

I

nformujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie rozpoczął kwalifikację do Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa – Podprogram 2021. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej
oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących
w okresie grudzień 2021 – październik 2022. Pomoc w ramach
POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich
produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji
życiowej. Obligatoryjnym warunkiem uczestnictwa w Programie
jest spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego aktualnie
1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł dla osoby
w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych
lub posiłków, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszęcinie.

Bliższe informacje o kursowaniu autobusów pod numerem telefonu - 882 366 949.
Ponadto informujemy, że firma jest w trakcie opracowywania nowej siatki połączeń mającą na względzie m. in. uruchomienie połączeń w godzinach wieczornych oraz w soboty. Wnioski dotyczące
rozkładu jazdy i funkcjonowania komunikacji można składać pod
adresem: slask@gtvbus.pl.

AKTUALIZACJA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

U

rząd Gminy Koszęcin przypomina, że zgodnie z zapisami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, istnieje
obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych
na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków.

MUNALNYMI - EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI. Wypełnione
i podpisane zgłoszenia oraz dołączone ksero umów podpisanych
z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe należy składać
w Urzędzie Gminy Koszęcin osobiście albo za pośrednictwem
poczty (Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10, 42286 Koszęcin).

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany
jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dlatego każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy
Koszęcin wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie
do wyżej wymienionej ewidencji.

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku,
będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych
do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.
Jednocześnie Urząd Gminy Koszęcin przypomina, że zgodnie
z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów
i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Osoby, które nie mają
jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.

Osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku zgłoszenia zbiornika
bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków (nowi
użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych
oczyszczalni ścieków, osoby u których zaszła jakakolwiek zmiana np. podłączyli się do kanalizacji lub zmienili zbiornik bezodpływowy na oczyszczalnię przydomową itp.) są zobowiązani do
niezwłocznego dostarczenia zgłoszenia.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Koszęcin w pokoju numer 6a, a także na stronie internetowej: www.koszecin.pl
w zakładce: MIESZKANIEC - GOSPODARKA ODPADAMI KO-
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- PODSTAWOWE INFORMACJE

K

ażdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady
komunalne ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek
ten dotyczy również: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych,
jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotów władających
nieruchomością, pełnomocnika. W przypadku budynków wielolokalowych, w którym lokale stanowią odrębną własność, deklarację za wywóz odpadów komunalnych za właścicieli lokali składa
zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.
Druk deklaracji jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu
Gminy Koszęcin lub osobiście w siedzibie Referatu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy w Koszęcinie przy ulicy
Powstańców Śl. 10 pok.6a.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa. Konsekwencją niedopełnienia ciążącego na właścicielu nieruchomości
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest
powiadomienie Wójta Gminy Koszęcin przez firmę świadczącą
usługę odbioru odpadów o powyższym fakcie, a następnie wszczęcie postępowania w sprawie określenia podwyższonej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące,
w których nie dopełniono ustawowego obowiązku.
TERMIN I FORMA SKŁADANIA DEKLARACJI
• w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia
opłaty (zwiększenie lub zmniejszenie liczby mieszkańców - bez
względu na to czy są zameldowani czy nie). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. narodzenie się
dziecka, wprowadzenie się lokatorów, sprzedaż nieruchomości wyjazd/powrót studentów, zmiana miejsca zamieszkania). Zgłoszenie
zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości
pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany
do daty złożenia deklaracji. W takim przypadku zmiana zostanie
przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.
• w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów na nieruchomości. W przypadku nowo zamieszkałego budynku (przeprowadzka do zakupionej nieruchomości, nowy dom) lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych właściciel zobowiązany jest uiścić opłatę za odpady za miesiąc w którym nastąpiła
zmiana.
• w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości. Właściciel nieruchomości może

złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy nieruchomości wielolokalowych mają obowiązek
zgłoszenia wszelkiej zmiany liczby osób, mających wpływ na
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w lokalach mieszkalnych, do zarządcy budynku, który w imieniu
lokatorów zobowiązany jest złożyć deklaracje o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW POBIERANA JEST
W OPARCIU O ZŁOŻONĄ DEKLARACJĘ, w której właściciel
nieruchomości zgłosił liczę osób zamieszkujących wskazaną w deklaracji nieruchomość.
Aktualna stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi:
• 25,00 zł miesięcznie od osoby, za odpady, które są zbierane
i odbierane w sposób selektywny,
• 50,00 zł miesięcznie od osoby – stawka opłaty podwyższonej,
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Wysokość opłaty miesięcznej, to iloczyn osób zamieszkujących
daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty.
Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą po uprzednim złożeniu deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami skorzystać
z częściowego zwolnienia w wysokości 1,00 zł od osoby miesięcznie. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na których powstają
odpady komunalne jest dochowanie terminów składania deklaracji. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość tj. wyprowadzki mieszkańca i zgłoszenie tej zmiany
w późniejszym terminie niż obowiązujący, nie ma możliwości
pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany
do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca,
w którym zostanie złożona deklaracja.
W przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego
mieszkańca każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do
„opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości
mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał,
a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

POMOC FINANSOWA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH
LOCHY I PRODUKUJĄCYCH PROSIĘTA.

P

omoc finansowa dla rolników utrzymujących lochy i produkujących prosięta to pomoc w formule pomocy COVID-19.
Wnioski o pomoc można składać do 29 kwietnia 2022 roku.

www.koszęcin.pl

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku
do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę producenta świń.
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Kto może starać się o pomoc:
• rolnik, który w dniu 15 listopada 2021 roku prowadził gospodarstwo rolne, w którym były utrzymywane świnie,
• dopłata przysługuje do prosiąt urodzonych w gospodarstwie
od 15 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku,
• prosięta muszą być oznakowane i zgłoszone do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 15 kwietnia 2022
roku.
Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień
15 listopada 2021 roku.
Wysokość pomocy wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk prosiąt

(nie więcej niż 500 000 zł dla producenta świń).
Producent świń może wnioskować o pomoc do pełnej liczby 10
urodzonych świń i do wielokrotności tej liczby.
Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 roku.
Pomoc jest pomocą publiczną, udzielaną zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej nr SA.101500(2022/N) z dnia 31.01.2022 roku.
Rolnicy potrzebujący pomocy przy wypełnianiu wniosku, mogą
się zwrócić o pomoc do doradcy Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego: Barbara Ulfik, tel.515 275 878 – Urząd Gminy Koszęcin.
▶▶Barbara Ulfik

PRIORYTETOWE PLANY
DZIAŁAŃ DZIELNICOWYCH
NA OKRES OD 1 LUTEGO 2022
R. DO 31 LIPCA 2022 R.
występuje we wszystkie dni tygodnia. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia,
a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia
z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia
w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Informacje uzyskano na podstawie rozmów m.in. z funkcjonariuszami straży pożarnej, ratownikami pogotowia ratunkowego,
listonoszami oraz lokalną społecznością.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku
oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości.

▶▶ REJON 13 ASP. SZT. WOJCIECH GARUS
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Niedopełnienie obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie Koszęcina. Zagrożenie występuje we wszystkie dni tygodnia. Prawidłowe oznaczenie posesji
numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia
działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia,
a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia
z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia
w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Informacje uzyskano na podstawie rozmów m.in. z funkcjonariuszami straży pożarnej ratownikami pogotowia ratunkowego,
listonoszami oraz lokalną społecznością.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku
oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości.

▶▶ REJON 14 ASP. SZT. DARIUSZ WĘGRZYN
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym
Niedopełnienie obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie sołectw Rusinowice, Piłka, Sadów,
Wierzbie, Cieszowa. Zagrożenie występuje we wszystkie dni tygodnia. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma
istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów,
dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla
ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa
obywateli. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji
powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Informacje uzyskano na podstawie
rozmów m.in. z funkcjonariuszami straży pożarnej, ratownikami
pogotowia ratunkowego, listonoszami oraz lokalną społecznością.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku
oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości.

▶▶ REJON 15 ASP. SZT. GRZEGORZ NAMYŚLAK
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Niedopełnienie obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie sołectwa Strzebiń. Zagrożenie
7
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Koncert kolędowy
w Rusinowicach

Koncert świąteczny
w Strzebiniu

2

stycznia w parafii pw. Świętego Krzyża w Strzebiniu odbył się
koncert świąteczny, który poprowadziła Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek. Dla zgromadzonych wystąpili: chór Non Nomine
pod dyrekcją Izabeli Wróbel-Malickiej, chór Hejnał pod dyrekcją
Pawła Szufli oraz Orkiestra Dęta ze Strzebinia wraz z wokalistami:
Dominiką Klabis, Pauliną Szenderą i Martinem Filipiak pod batutą
Sławomira Kryś. Profesjonalne przygotowanie oraz wykonanie
kolęd i pastorałek zostało nagrodzone wielkimi brawami. Na zakończenie podziękowanie złożył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew
Seniów.

6

stycznia w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Św.
Katarzyny w Rusinowicach odbył się koncert kolędowy. Podczas koncertu wystąpili: parafialna orkiestra dęta pod kierunkiem Dominika Matuska oraz parafialna schola liturgiczna pod
kierunkiem Dominiki Sowy. Wspaniałego występu pogratulował
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz ksiądz Proboszcz
Franciszek Koenig.

Wystawa fotograficzna „Pytanie o tożsamość”

19

stycznia w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się wernisaż
wystawy fotograficznej „Pytanie o tożsamość”. Autorem
wystawy, na której prezentowane są portrety z ostatnich lat, jest

www.koszęcin.pl

fotograf z Niemiec Thomas Michna. W wydarzeniu wziął udział
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. Wystawę można było
oglądać w holu Domu Kultury w Koszęcinie do 30 stycznia.
8
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GRALIŚMY RAZEM Z WOŚP

30

stycznia odbył się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Koncert w naszej Gminie odbył się online. Wystąpili: Orkiestra Dęta ze Strzebinia, grupy taneczne „Tuptusie”
i „Chochliki” z Koszęcina, grupy taneczne „Mini Aha I” i „Mini
Aha II”, „Aha” oraz grupa wokalna ze Strzebinia.
W naszej Gminie udało się zebrać 22.298,43 zł oraz eSkarbonka
600,00 zł.
20 wolontariuszy zebrało do puszek 14.486,21 zł, z tego:
• Koszęcin - 6.338,13 zł,

• Rusinowice - 1.509,64 zł,
• Sadów - 868,12 zł,
• Strzebiń - 5.642,00 zł.
W 6 puszkach stacjonarnych znajdowało się 7.812,74 zł.
Wielkie podziękowania dla wszystkich wolontariuszy za zbiórkę
na rzecz 30. Finału WOŚP. Pomimo złej pogody wszyscy stanęli
na wysokości zadania. Właścicielom restauracji, sklepu i banku
dziękuję za możliwość umieszczenia puszki stacjonarnej.

FERIE W GMINIE KOSZĘCIN

9
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W

dniach 14-27 luty w naszej Gminie trwały ferie zimowe.
Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych w Koszęcinie, Rusinowicach, Sadowie oraz Strzebiniu. Dzieci brały udział w różnych zajęciach m. in. w warsztatach
czekoladowych, zajęciach sportowych, plastycznych, szachowych
i baletowych. Najmłodsi aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w spektaklach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także
rozgrywki na kręgielni.

SILESIA RACE W KOSZĘCINIE

5

lutego w Koszęcinie odbyły się zawody na orientację Silesia
Race, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport”, Gmina Koszęcin oraz Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Koszęcinie. Baza zawodów znajdowała się na hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Koszęcinie. Zawodnicy
mogli wziąć udział na jednej z następujących tras: Sportowa Gra
Gminna, trasy piesze 25 i 50 km, trasy rowerowe 50 i 100 km
oraz rajdy przygodowe 60 i 125 km. W sumie zgłosiło się ponad
400 osób. Pomimo, że pogoda zbytnio nie sprzyjała zawodnikom,
wszyscy ukończyli zawody.
Klasyfikacja końcowa:

Sportowa Gra Gminna, kat.
rodzinna:
1. Andrzej Chabrzyk i Wojciech
Chabrzyk
2. Kamila Chabrzyk i Oliwia
Chabrzyk
3. Tomasz Szymczyk, Sylwia
Szymczyk, Amelia Szymczyk
i Gabriela Szymczyk

Sportowa Gra Gminna, kat.
dorosła:
1. Katarzyna Grygiel i Piotr Dymek
2. Dariusz Pluta i Marek Jaskółski
3. Aleksandra Tuleja, Małgorzata Wawro i Matthias Hermann
Trasa piesza 25 km - kobiety:
1. Elżbieta Tomkiewicz
2. Martyna Berghauzen
3. Karolina Ryskalok
Trasa piesza 25 km - mężczyźni:
1. Piotr Ryskalok
2. Tomasz Tomkiewicz
3. Łukasz Słomiany
Trasa piesza 50 km - kobiety:
1. Malwina Banaś
2. Magda Horova
3. Ewa Hordziejewicz
Trasa piesza 50 km - mężczyźni:
www.koszęcin.pl

Rajd przygodowy OPEN - MM:
1. Kuba Stanny i Grzegorz Szczechla
2. Piotr Gocyła i Jacek Gocyła
3. Mariusz Wita i Łukasz Zgliński
Rajd przygodowy PROFI - MIX:
1. Marzka Janerka i Artur Moroń

1. Janusz Majer
2. Dariusz Firlej
3. Andrzej Wieczorek

Trasa rowerowa 50 km - kobiety:
1. Magdalena Jarmuła
2. Anna Palińska
Trasa rowerowa 50 km - mężczyźni:
1. Mirosław Szraucner
2. Tomasz Ligocki
3. Adrian Zimerman
Trasa rowerowa 100 km - kobiety:
1. Agnieszka Kucza
Trasa rowerowa 100 km - kobiety:
1. Radosław Walentowski
2. Krystian Jakubek
3. Michał Wesołowski

fot. Natasza Figiel

Rajd przygodowy OPEN - KK:
1. Monika Skowyra i Joanna Jachym - Drewniak
2. Anna Cibis i Katrzyna Nigbor
- Fogel
Rajd przygodowy OPEN - MIX:
1. Justyna Frączek i Łukasz
Drewniak
2. Iza Osyszko i Jarosław Borgiel
3. Dagmara i Sebastian Żero

fot. Natasza Figiel
10

Rajd przygodowy PROFI - MM:
1. Arkadiusz Mikler i Maciej
Szmyt
2. Rafał Fałowski i Tadeusz Podraza
3. Gabriel Bujakiewicz i Leszek
Herman-Iżycki
Gratulujemy!
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GMINNY KONKURS
RECYTATORSKI

OBCHODY DNIA KOBIET

G

8

marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Tradycyjnie, z tej okazji
PZERiI Koło Koszęcin oraz Koło Strzebiń zorganizowały z tej
okazji spotkanie, na które został zaproszony Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów.

Eliminacje gminne do
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM”

minny Konkurs Recytatorski odbył się 29 marca 2022r
w Domu Kultury w Koszęcinie. Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych. Bardzo
dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, piękne recytacje
wierszy i interpretacje prozy.
W tegorocznym gronie jury oceniali: Ewa Brodowy - kierownik ZOPO w Koszęcinie – przewodnicząca komisji, Katarzyna
Ochman – Sozańska - pracownik LGD „Leśna Kraina Górnego
Śląska” w Koszęcinie oraz Leonard Kopeć – przedstawiciel grupy
teatralnej „AleTEATR” w Koszęcinie.
Zwycięzcom gratulujemy !!!
Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się:
KATEGORIA I (klasy I – III szkoły podstawowej)
I miejsce – Zuzanna Jeneralczuk – Szkoła Podstawowa w Strzebiniu
II miejsce – Malwina Mączka - Szkoła Podstawowa „NAUKOWA
WYSPA” w Koszęcinie
III miejsce – Alicja Chrobok – Szkoła Podstawowa w Strzebiniu
KATEGORIA II (klasy IV – VI szkoły podstawowej)
I miejsce - Adam Kwapis – Szkoła Podstawowa w Koszęcinie
II miejsce – Emilia Styczyrz – Szkoła Podstawowa w Sadowie
III miejsce – Nadia Maniura – Szkoła Podstawowa w Strzebiniu
KATEGORIA III (klasy VII – VIII szkoły podstawowej)
I miejsce – Amelia Sojka – Szkoła Podstawowa w Rusinowicach
II miejsce – Michalina Szreter – Szkoła Podstawowa „NAUKOWA
WYSPA” w Koszęcinie
III miejsce – Marta Masoń – Szkoła Podstawowa w Rusinowicach
Zdobywcy pierwszych dwóch miejsc w każdej z kategorii pojadą
na eliminacje powiatowe do Lublińca.
▶▶Dom Kultury w Koszęcinie

26

marca w Rusinowicach odbyły się eliminacje gminne do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W turnieju wzięło udział 18
członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Koszęcin.
Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
I miejsce: Filip Tukaj - OSP Rusinowice
II miejsce: Agata Rogocz - OSP Sadów
III miejsce: Zuzanna Gajda - OSP Wierzbie
III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe):
I miejsce: Bartłomiej Sitek - OSP Strzebiń
II miejsce: Wiktoria Wocławek - OSP Koszęcin
III miejsce: Natalia Kandzia - OSP Rusinowice
Dyplomy oraz nagrody wręczyli: Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew
Seniów oraz Komendant Gminny OSP Bronisław Tukaj i Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP Paweł Kandzia.
Gratulujemy!
11
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50-lecie kapłaństwa ks. prałata Franciszka Baliona

30

marca w Parafii Znalezienia Krzyża Świętego i św. Katarzyny
w Rusinowicach jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził
ks. prałat Franciszek Balion. Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył Biskup Gliwicki Jan Kopiec, który również w tym roku
będzie świętował złoty jubileusz kapłaństwa. Liturgię uświetniła
schola liturgiczna pod kierunkiem Dominiki Sowa, Maria Gałeczka - organy oraz Dominik Matusek - trąbka. Życzenia złożyli
Parafianie oraz w imieniu władz samorządowych Wójt Gminy
Koszęcin Zbigniew Seniów.
Ks. Franciszek urodził się w 1947 r. w Chełmie Śląskim. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze katowickiej 30 marca 1972 r.
z rąk ówczesnego Biskupa Katowickiego Herberta Bednorza. Po
święceniach pracował jako wikariusz w parafiach w: Bogucicach,
Wodzisławiu Śląskim - Wilchwach, Zabrzu Pawłowie oraz Wodzisławiu Śląskim. Następnie został budowniczym kościoła pw. Matki
Bożej Częstochowskiej w Knurowie, a po ukończeniu budowy
został proboszczem w Mysłowicach-Brzęczkowicach. 29 kwietnia
1991 r. został ustanowiony proboszczem w Rusinowicach oraz
kontynuował budowę Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła,
gdzie od 1994 r. pełnił funkcję pierwszego dyrektora ośrodka.
Na emeryturę przeszedł w 2017 roku, nadal jednak pomagając
duszpastersko w parafii oraz we wspomnianym ośrodku. (Źródło:
https://parafia-rusinowice.pl/duszpasterze)

NAJSTARSZY
MIESZKANIEC GMINY
KOSZĘCIN ŚWIĘTOWAŁ
SWOJE 100 URODZINY

ODSZEDŁ KS. PRAŁAT
TADEUSZ FRYC - HONOROWY
OBYWATEL GMINY KOSZĘCIN

3
2

kwietnia swoje 100 urodziny świętował Pan Franciszek Nancka
i jest on najstarszym Mieszkańcem Gminy Koszęcin. Z okazji tak pięknego Jubileuszu została odprawiona Msza Święta, po
której życzenia w imieniu władz samorządowych, Mieszkańców
Gminy oraz Prezesa Rady Ministrów złożył Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów, Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł,
Radny Longin Janeczek oraz Sołtys Koszęcina Magdalena Pilarska.
Panu Franciszkowi życzymy dużo zdrowia, pogody ducha oraz
kolejnych spokojnych lat życia wypełnionych Bożą łaską.
www.koszęcin.pl

kwietnia w wieku 89 lat zmarł ks. Prałat Tadeusz Fryc. Jako
kapłan służył 66 lat. Ks. Prałat wyświęcony został 7 września
1955 roku w Katowicach. Zanim jednak przybył do Koszęcina był
kapłanem diecezji katowickiej i gliwickiej, wikariuszem w Brzozowicach Kamieniu oraz w Radzionkowie, a także prokuratorem
w Wyższym Śl. Seminarium Duchownym w Krakowie. Proboszczem parafii w Koszęcinie został 11 lipca 1968 roku, gdzie służył
38 lat, po czym przeszedł na emeryturę. Od tego czasu pozostał
jednak w Koszęcinie, gdzie nadal służył. Ks. Prałat Tadeusz Fryc
w 2006 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Koszęcina
przyznany przez Radę Gminy Koszęcin za wielkie zasługi społeczno wychowawcze dla mieszkańców Gminy.
Pogrzeb odbył się 7 kwietnia w parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Koszęcinie.
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GMINA KOSZĘCIN SOLIDARNA Z UKRAINĄ

24

lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Od tego dnia wielu
osobom zawalił się świat, wiele osób zginęło, zniszczone
zostały ukraińskie miasta i wioski. Wojna w tym kraju trwa nadal. Polska, jako sąsiednie państwo zaoferowało swoją pomoc i
przyjmuje obywateli Ukrainy. Gmina Koszęcin również włączyła
się aktywnie w pomoc tym osobom. Mieszkańcy Gminy po raz
kolejny pokazali swoje wielkie serce oraz, że nie są obojętni na
los osób, które potrzebują pomocy. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM
ZA DAR WIELKIEGO SERCA!!!
Działania podjęte w Gminie Koszęcin w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium Ukrainy:
• Zbiórka potrzebnych rzeczy
W dniach 28 lutego i 1 marca odbyła się zbiórka w urzędzie, budynkach OSP Koszęcin i OSP Strzebiń. Zbierane były m. in. koce,
śpiwory, środki czystości, wszelkiego rodzaju materiały medyczne.
Ponadto w ramach zbiórki przygotowane zostały również paczki
żywnościowe, które przy wsparciu strażaków OSP Koszęcin dostarczone zostały do rodzin z Ukrainy zakwaterowanych na terenie
gminy. Druga tura pomocy w postaci paczek żywnościowych
zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Koszęcinie przy współpracy z Bankiem Żywności.

13 marca koncert odbył się w Domu Kultury w Koszęcinie. Na
scenie wystąpił Tarnogórski Big Band, a także odbyły się występy wokalno-taneczne dzieci z Gminy Koszęcin. Przygotowano
również wiele atrakcji m. in. malowanie twarzy. Oprócz tego był
kiermasz ciast oraz potraw ukraińskich.
27 marca koncert odbył się w Domu Kultury w Strzebiniu. Na
scenie wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej, odbyły się
występy wokalno-taneczne dzieci z Domu Kultury oraz koncert
chóru Hejnał i Orkiestry Dętej. W trakcie wydarzenia był kiermasz ciast..

• Koncerty charytatywne
Koncerty odbyły się w Koszęcinie i Strzebiniu, podczas których
przeprowadzono zbiórkę, która została przekazana na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. W sumie zebrano 13.478,06: Koszęcin
- 7.094,16 zł i Strzebiń - 6.383,90 zł.

• Obiekty kwaterowania dla uchodźców
Na terenie Gminy Koszęcin został uruchomiony gminny obiekt
kwaterowania dla uchodźców z Ukrainy, który znajduje się w
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. Oprócz wyżej wymienionego obiektu na terenie gminy funkcjonują również
prywatne obiekty kwaterowania.

Informujemy, że na stronie urzędu www.koszecin.pl została utworzona zakładka „POMOC DLA UKRAINY”.
W zakładce tej umieszczane są najważniejsze informacje dot. m. in.: uzyskania numeru PESEL, pomocy finansowej
i rzeczowej, pracy oraz dodatkowych zajęć. Dla obywateli Ukrainy jest również możliwość zmiany języka, w którym
wyświetlana jest strona na język ukraiński, zarówno w wersji stacjonarnej jak i mobilnej.
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300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY

I

nformujemy, iż na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca
2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium tego państwa, istnieje
możliwość otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego
w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie
na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku do dnia
określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy oraz deklarują zamiar pozostania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligatoryjnym warunkiem
otrzymania świadczenia jest wpis do rejestru PESEL. Świadczenie
przeznaczone jest na utrzymanie cudzoziemca, w szczególności na
pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny
osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 11a.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA DLA
OSÓB, KTÓRE PRZYJĘŁY OBYWATELI UKRAINY

I

nformujemy, że w Urzędzie Gminy Koszęcin przyjmowane są
wnioski mieszkańców o świadczenie pieniężne w wysokości 40
zł na osobę za dzień dla osób, które przyjęły uchodźców, którzy
przekroczyli granicę polsko – ukraińską od dnia 24 lutego 2022
r i posiadają numer PESEL.
Świadczenie pieniężne jest przyznawane:
• na wniosek według wzoru określonego w rozporządzeniu,
• świadczenie wynosi 40 zł na jedną osobę za dzień i przysługuje

tylko w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelowi Ukrainy,
• świadczenie przysługuje nie dłużej niż za okres 60 dni i jest
wypłacane z dołu.
Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w sekretariacie, pokój nr
10. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest karta osoby
przyjętej do zakwaterowania. Wnioski można pobrać ze strony
www.koszecin.pl lub w Urzędzie Gminy.

Działalność Koła PZERiI w Koszęcinie
w okresie wrzesień 2021- marzec 2022.
▶▶ Rekreacja w termach Podhala.
W dniach 21-22 września odbyła się wycieczka 47 osobowej grupy
emerytów do jesiennej Bukowiny Tatrzańskiej. Wycieczkowicze
już tradycyjnie zakwaterowali się w pensjonacie „U Wojtka”. Tam
otrzymali smaczne wyżywienie i wyprawiono im uroczystą kolację, w trakcie której, przy muzyce DJ Jana Burka, jak zwykle ”jedli,
pili i tańczyli” do późnych godzin nocnych. Swoje siły emeryci
regenerowali w wodach termalnych Aquaparków CHOCHOŁÓW
i BUKOVINA.

W drodze powrotnej nasi turyści odwiedzili posiadający status
pomnika historii kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce, pochodzący z połowy XVII wieku, z czasów gdy Orawa wraz z Orawką
wchodziła w skład Królestwa Węgier.

Widok na Termy w Chochołowie.
www.koszęcin.pl

Widok wnętrza Kościoła św Jana Chrzciciela w Orawce
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▶▶ Oktoberfest.
6 października 65 osobowa grupa emerytów udała się autokarami
na tzw. Oktoberfest do Proboszczowic w ramach ostatecznego
pożegnania lata 2021. Tam na terenie gospodarstwa agroturystycznego Ranczo, położonego wśród rozległych pól, pod wielkim namiotem, przez sześć godzin bawili się w stylu bawarskim.
Uczestnikom zabawy podobał się swobodny dostęp do każdej
ilości piwa, obfite jedzenie (golonko na kapuście, kawa, kołocz,
chleb, smalec) a także przygrywający raźnie do tańca zespół TIME. Mimo że pogoda specjalnie nie dopisała, to grupa bawiła
się przednio, nie żałując nóg i gardeł Nic dziwnego, że powrót
nieco zmęczonych imprezowiczów do Koszęcina odbywał się już
w spokojnej atmosferze.

Występ Duetu Romantica w trakcie spotkania.
▶▶ Zabawa Andrzejkowa.
Zabawa Andrzejkowa odbyła się w siedzibie Koła w sobotę, 27
listopada. Uczestniczyło w niej spora, bo 42 osobowa grupa naszej
„młodzieży”. Dzięki bogatej oprawie muzycznej wszyscy bawili
się przednio, a niektórzy uczestnicy ujawnili swoje talenty artystyczne.

Rozpoczynamy Oktoberfest na Ranczu w Proboszczowicach.
Wydaje się, że ta impreza na stałe wejdzie do kalendarza działań
naszego Koła.

Andrzejkowy debiut artystyczny Pana Rafała.

▶▶ Dzień Seniora.

▶▶ Spotkanie opłatkowe.

W dniu 21. października członkowie naszego Koła uroczyście
obchodzili europejski Dzień Seniora. Po mszy św. w kościele NSPJ
seniorzy udali się do restauracji ROMA. Po powitaniu i słowie
wstępnym wygłoszonym przez przewodniczącą zarządu p. Urszulę
Huć zjedli smaczny obiad a następnie wysłuchali koncertu Duetu Romantica. Honorowym gościem spotkania był Wójt naszej
gminy, pan Zbigniew Seniów oraz pani Renata Pyrek, dyrektor
Domu Kultury. W obchodach Dnia Seniora uczestniczyło 120
naszych emerytów.

W dniu 16 grudnia w świątecznym już nastroju odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięło około 80 naszych członków
oraz wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów i dyrektor Domu
Kultury Renata Pyrek. Spotkania takie pozwalają nam wkroczyć
wspólnie w okres świąteczny i podzielić się opłatkiem. Wszyscy
obecni składając sobie wzajemnie życzenia świąteczne i łamiąc
się opłatkiem, dali wyraz nastaniu bożonarodzeniowego pokoju
i pojednania. Atmosfera spotkania była podniosła a zarazem miła
i ciepła.
15
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Dzielenie się opłatkiem.

Sceny z zabawy ostatkowej.

▶▶ Zebranie informacyjnosprawozdawcze.

▶▶ Obchody Dnia Kobiet.

Już na początku Nowego Roku 2022, 5 stycznia, odbyło się spotkanie sprawozdawczo-programowe, na którym Zarząd Koła
przedstawił sprawozdanie z działalności Kola w 2021 roku oraz
szczegółowy program działania na rok 2022. W spotkaniu uczestniczyło 70 członków Koła. Zebranych szczególnie interesował
bogaty program imprez planowanych na rok 2022.

Z okazji Dnia Kobiet 8 marca zorganizowano w Klubie Domu
Kultury okazjonalne spotkanie członkiń Koła, w którym wzięło
udział 80 naszych pań, stanowiących trzon naszego Koła. W spotkaniu uczestniczył Wójta Gminy Koszęcin p. Zbigniew Seniów
oraz dyrektor Domu Kultury p. Renata Pyrek. Atmosfera spotkania
była niezwykle sympatyczna. Każdej pani z okazji święta składał
osobiście życzenia wraz z symbolicznym kwiatkiem pan Wójt.

Prezentacja programu działania Kola w roku 2022.

Życzenia .paniom składa Pan Wójt.

▶▶ Karnawałowa zabawa ostatkowa.

Ze względu na koleją falę pandemii nie doszedł do skutku bal
sylwestrowy ani tzw. babski comber. Przed nami najbliższe, kwietniowe wydarzenia, a mianowicie wyjazd do term podhalańskich
oraz tradycyjne spotkanie wielkanocne.

Karnawał 2022 zamknęliśmy 1. marca tradycyjną zabawą ostatkową, w której brały udział 44 osoby. W trwającej do północy zabawie oprawę muzyczną, podobnie jak na zabawie Andrzejkowej,
zapewnił niezawodny DJ Jan Burek, zarazem autor wszystkich
zdjęć z naszych imprez.

Opracowała
▶▶Urszula Huć

DODATEK SPORTOWY

Z

apraszamy do lektury nowego działu w biuletynie, w którym
kluby sportowe z Gminy Koszęcin, będą mogły zamieszczać
informacje dotyczące m. in. osiągniętych sukcesów, rozegranych
meczy oraz innych ważnych wiadomości, którymi chcieliby się
www.koszęcin.pl

podzielić z mieszkańcami Gminy.
W pierwszym numerze znajdziemy informację o rozpoczęciu
sezonu przez LKS Śląsk Koszęcin oraz krótki opis drużyn z LKS
Victoria Strzebiń.
16
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LKS „ŚLĄSK” KOSZĘCIN

D

rużyny LKS Śląsk Koszęcin rozpoczęły przygotowania do
rundy wiosennej 8 stycznia zajęciami na hali sportowej przy
SP w Koszęcinie. W okresie przygotowawczym drużyna seniorów
rozegrała szereg spotkań kontrolnych, które zaowocowały sukcesem w pierwszym meczu ligowym na terenie drużyny z Jeziora,
gdzie LKS Koszęcin zwyciężył 3:0. Drużyna trampkarzy oprócz
przygotowań na hali odbyła obóz piłkarski w Prudniku w ferie
zimowe. Swoje zmagania rozpoczęli 19.03.2022 na wyjeździe

z drużyną Krzepic, gdzie ulegli na inauguracje rozgrywek w lidze
wojewódzkiej trampkarzy.
Młodziki, orliki, żaki, skrzaty w okresie przygotowawczym również trenowali na hali, gdzie rozgrywali mecze kontrolne ze swoimi
rówieśnikami z ościennych miejscowości. Młodzieżowe drużyny
LKS rozpoczną swoje zmagania z początkiem kwietnia.
▶▶LKS Śląsk Koszęcin

LKS „VICTORIA” STRZEBIŃ

K

lub sportowy LKS VICTORIA STRZEBIŃ jest prężnie rozwijającym się klubem. Klubem, który dzięki aktywnie działającym członkom klubu, rodzicom i sponsorom mamy możliwość
prowadzić szkolenia na wysokim poziomie i w coraz to lepszych
warunkach. Klub posiada cztery drużyny piłkarskie: senior, młodzik, orliki i żak. W klubie na co dzień trenuje ponad sześćdziesięciu zawodników i zawodniczek. Opiekę nad nimi sprawuje
czterech wykwalifikowanych i ambitnych trenerów. Drużyna
„seniorów” pod opieką trenera Aleksandra Grucy na co dzień
rywalizuje w Klasie A Podokręgu Lublinieckiego. Drużyna „młodzika” prowadzona przez trenera Michała Groteckiego występuje
w lidze młodzika D1 Podokręgu Lublinieckiego. Dwie najmłodsze
grupy klubu: drużyna „orlika” prowadzona przez trenera Patryka
Gatysa i drużyna „żaka” prowadzona przez trenera Michała Budnego intensywnie trenuje oraz rozgrywa wiele sparingów celem
przygotowania do wzięcia udziału w lidze Podokręgu Piłki Nożnej
w Lublińcu od nowego sezonu 2022/2023.
Klub posiada coraz to lepszą bazę treningową. Treningi prowadzo-

ne są na boisku głównym i bocznym klubu zlokalizowanym przy
ul. Mickiewicza 1 w Strzebiniu, na boisku ze sztuczną nawierzchnią oraz na hali sportowej przy Szkole Podstawowej.
Klub ma za zadanie szkolenie sportowe i mentalne. Bardzo duży
nacisk nakładamy na szkolenie dzieci. Mamy nadzieję, że w przyszłości będą one stanowiły o sile nie tylko naszego Klubu.
▶▶LKS Victoria Strzebiń
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PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB),
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

Co to jest CEEB?
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

czerwiec

30

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą proﬁlu zaufanego, podpisu kwaliﬁkowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

▶▶ Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy
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