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KS. PRAŁAT FRANCISZEK BALION HONOROWYM
OBYWATELEM GMINY KOSZĘCIN

4

czerwca 2022 r. w kościele p. w. Znalezienia Krzyża Świętego
i św. Katarzyny w Rusinowicach miało miejsce wręczenie tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Koszęcin ks. Prałatowi Franciszkowi Balionowi. Nadanie tytułu odbyło się podczas Jubileuszu 50.
rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich oraz 75. rocznicy urodzin
ks. prałata. Tytuł został nadany na podstawie Uchwały Nr 529/
XLVII/2022 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 maja 2022 r. jako
wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.
Ks. Franciszek urodził się w 1947 r. w Chełmie Śląskim. 30 marca
1972 r. w katedrze katowickiej przyjął święcenia kapłańskie. 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. Tworząc nowe miejsca pracy przyczynił się do rozwoju lokalnej społeczności. Ks. Franciszek do każdego człowieka
podchodził z otwartością w sposób indywidualny, wyciągając
pomocną dłoń, służąc niejednokrotnie w skrytości ducha. Praca
na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, stanowi syntezę
Jego wszechstronnej działalności. Sprawował też inne funkcje,
m.in. dziekana dekanatu sadowskiego, członka Rady Kapłańskiej
diecezji gliwickiej. W 1993 roku otrzymał godność kapelana Jego
www.koszęcin.pl

Świątobliwości. 16 stycznia 2010 r. został przyjęty na Jasnej Górze
do Konfraterni Zakonu Paulinów. Godność tę przyznano mu m.in.
za systematyczne organizowanie na Jasną Górę pielgrzymek dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z całej Polski, przebywającej
w rusinowickim Ośrodku oraz za wyświadczone zakonowi dobrodziejstwa i utrzymywanie ścisłych więzi z paulinami. Doceniając
jego wybitne zasługi dla powiatu lublinieckiego w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, władze tego powiatu 8 czerwca 2013 r. przyznały mu tytuł ,,Zasłużonego dla Powiatu Lublinieckiego”. W tym
samym roku otrzymał od Zarządu Gminy Koszęcin wyróżnienie
za współpracę w promocji tejże Gminy. Na emeryturę przeszedł
w 2017 roku, nadal jednak pomagając duszpastersko w parafii
oraz we wspomnianym ośrodku.
Z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich, 75. urodzin oraz
otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Koszęcin składamy ks. Prałatowi najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania. Dziękujemy za obecność oraz piękny przykład wiernej służby
Bogu, świadectwa dobroci i miłosierdzia. Życzymy wielkiej radości
z każdego dnia kapłańskiej służby, Bożego Błogosławieństwa oraz
obfitości darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg darzy ks. Prałata zdrowiem i pokojem, a Matka Boża otacza Matczyną miłością
i nieustanną opieką oraz wyprasza u Syna wszelkie potrzebne łaski.
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INWESTYCJE W GMINIE KOSZĘCIN
▶▶ PROJEKTY I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYch

▶▶ BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
W KOSZĘCINIE

Zakończyła się przebudowa ulicy Szpakowej w Rusinowicach.

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Budowa boiska sportowego
o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Koszęcin”
współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - I edycja. Koszt inwestycji to
1.298.880,00 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska
do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach
30x60 m, które otoczone będzie piłkochwytami. Wykonane zostanie również odwodnienie oraz oświetlenie boiska.

Zakończył się remont ul. Leśnej w miejscowości Piłka

Dobiegają końca prace dot. zadania pn. „Przebudowa dróg ulicy
Chopina i ulicy Brzozowej w miejscowości Strzebiń”

▶▶ RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Ogłoszono przetarg na „Budowę drogi bocznej od ulicy Dębowej
do ulicy Wąskiej w miejscowości Strzebiń.” Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zakłada
budowę drogi o długości ok. 620 m i nawierzchni z betonu asfaltowego.
Podpisano umowy z Wykonawcami na wykonanie projektów
przebudowy i rozbudowy dróg w miejscowości Wierzbie oraz
Koszęcin. W ramach umów zaprojektowana zostanie przebudowa
ulic: Wesołej i Cieszowskiej w Wierzbiu oraz ul. Generała Józefa
Bema i ul. Królowej Jadwigi w Koszęcinie, a także rozbudowa
ul. Wiosennej w Koszęcinie.

Gmina Koszęcin w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożyła wnioski
na dofinansowanie następujących zadań:
1. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy – kwota
dofinansowania: 4.598.475,00 zł
2. Rozbudowa dróg gminnych – ul. Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie – kwota dofinansowania: 1.995.000,00 zł
3
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▶▶ WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KOSZĘCINIE

3. Budowa ulicy bocznej od ulicy Podlesie w miejscowości Sadów
Gmina Koszęcin – kwota dofinansowania: 1.377.500,00 zł.
Zgodnie i ogłoszonymi wynikami wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie. W dniu 15 czerwca Gmina Koszęcin otrzymała
promesy wstępne, które zapewnią dofinansowanie ww. inwestycji.
▶▶ BUDOWA NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Ponownie ogłoszono przetarg na „Budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego budynku oczyszczalni
w miejscowości Rusinowice Gmina Koszęcin”. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna
oferta.
▶▶ ODWIERTY STUDNI
W MIEJSCOWOŚCI BRUSIEK

Gmina Koszęcin otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Koszęcinie. Dokonano modernizacji kotłowni szkolnej i
wymiany starych kotłów na nowe posiadające certyfikaty 5 Klasy
i EcoDesign, orurowania, a także wykonano nowy komin.

W ramach zadania pn. „Wykonanie dwóch otworów studziennych:
otworu zastępczego S-1B i otworu awaryjnego S-1C na ujęciu wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych w Bruśku” zostały
zrealizowane prace dotyczące odwiertu dwóch studni w miejscowości Brusiek. Studnie zaprojektowano do pracy zamiennej i będą
wykorzystywane na potrzeby gminnego wodociągu.

▶▶ SAMOCHÓD DLA OSP SADÓW
Ponownie ogłoszono przetarg na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sadowie”.

KONKURS GRANTOWY - CYFROWA GMINA

G

mina Koszęcin podpisała umowy o dofinansowanie zadań
w ramach projektów grantowych „Cyfrowa Gmina”:
• 15.05.2022 r. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin peegrowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”
• 11.05.2022 r. Cyfrowa Gmina - z zakresu cyfryzacji urzędów
JST.

Obecnie trwa procedura zakupowa w celu wyłonienia dostawy
sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin peegrowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

NOWA SIEDZIBA REFERATU GOSPODARKI GRUNTAMI
I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY KOSZĘCIN

U

przejmie informujemy, że od dnia 1 maja 2022 r. Referat
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Koszęcin oraz punkt konsultacyjno-informacyjny Programu
„Czyste Powietrze” zostały przeniesione do budynku przy ul. Powstańców Śląskich 9 naprzeciwko Urzędu Gminy Koszęcin (były
sklep odzieżowy).
Do zakresu działania Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska należą w szczególności:
• podziały nieruchomości, sprawy dot. odszkodowań za grunty
przejęte na rzecz Gminy, ustalanie i naliczanie opłaty adiacenckiej, nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy,
• nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów,
• sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę,

www.koszęcin.pl
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•
•
•
•
•
•
•

najem, użyczenie, trwały zarząd oraz przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
postępowania w sprawie ocen oddziaływania planowanych
przedsięwzięć na środowisko, realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
prowadzenie spraw dot. ustanawiania form ochrony przyrody,
uchwalanie/zmiana miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
naliczanie opłat planistycznych,
wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• wpis do CEIDG, zmiana wpisu w CEIDG, zawieszenie działalności gospodarczej, wznowienie działalności gospodarczej,
zakończenie działalności gospodarczej,
• ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi
hotelarskie,
• wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
• punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” – pomoc
przy składaniu oraz rozliczaniu wniosków o dofinansowanie,
• realizacja programu zintegrowanego LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”,
• Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin,
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do
CEEB,
• zadania wynikające z Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (w tym m.in. kontrole palenisk pod kątem
przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów).

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KOSZĘCIN

W

ójt Gminy Koszęcin zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Koszęcin o regularne wykaszanie traw
i niszczenie chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie
od wiosny do jesieni. Zaniechanie zwalczania chwastów może
być przyczyną degradacji gruntów rolnych, powodując utratę lub
ograniczenie ich wartości użytkowej. Zgodnie z przepisami art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 z późn. zm.): „Właściciel
gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne jest obowiązany do przeciwdziałania degradacji
gleb, w tym szczególnie erozji i ruchom masowym ziemi”.
Zachwaszczone nieruchomości stanowią zagrożenie dla upraw
rolniczych i ogrodniczych, a także stanowią dużą uciążliwość
dla właścicieli sąsiadujących nieruchomości, stwarzając zagrożenie pożarowe w razie podłożenia ognia. Zaniedbane grunty
wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu Naszej Gminy
oraz są siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania

się różnych organizmów tj. ślimaków, gryzoni itp. Przyczyniają
się również do utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich zagospodarowanych działek. Nieużytki sprzyjają zarastaniu
roślinnością drzewiastą oraz niejednokrotnie są miejscem składowania odpadów.
Regularne wykaszanie i niszczenie chwastów na swoich nieruchomościach pozwoli wyeliminować powyższe zagrożenia.

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.

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.

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.

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 KOMUNALNYMI - EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI. Wypełnione
i podpisane zgłoszenia oraz dołączone ksero umów podpisanych
5
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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.

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).
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.

Segreguj odpady – oszczędzaj
pieniądze i środowisko!

J

ak już wszystkim wiadomo od 1 lipca 2013 roku uruchomiony
został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację
i funkcjonowanie nowego systemu tj. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe jest
Gmina Koszęcin.
Obecnie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wszyscy mieszkańcy zobligowani są do prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W naszej gminie
powyższa zbiórka prowadzona jest w systemie pojemnikowym
dla nieruchomości wielolokalowych oraz w systemie workowym
dla nieruchomości jednorodzinnych i nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe. Zbiórka ta realizowana jest z podziałem na frakcje: papier (worki/pojemniki niebieskie), tworzywa
sztuczne (worki/pojemniki żółte), szkło (worki/pojemniki zielone)
oraz odpady ulegające biodegradacji (worki/pojemniki brązowe).
Prawidłowa segregacja odpadów jest niezwykle znacząca dla naszego środowiska, a jej efektywność zależy przede wszystkim od
nas samych-mieszkańców. Prawidłowa segregacja “u źródła”, czyli
w każdym domu to fundamentalny, realny wkład w dbałość o środowisko, świadectwo wysokiej kultury i świadomości ekologicznej, a ostatecznie także tańszy wariant pozbywania się odpadów.
Segregacja śmieci to jednak nie tylko wymóg unijny, lecz przede
wszystkim nawyk, który właściwie realizowany przyniesie same
pożytki. Pozornie segregacja śmieci nie wydaje się rzeczywiście
niczym przyjemnym, jednakże z czasem powinna wejść wszystkim
w codzienną rutynę. W zabieganym życiu współczesnego człowieka, który często pracuje kilkanaście godzin dziennie, jest to kolejny
obowiązek, który wiąże się dodatkowo z przygotowaniem odpowiednich warunków. Konieczne są bowiem pojemniki/worki na
różne rodzaje odpadów. Do tego każdy z nas musi wyrobić w sobie
nawyki segregowania odpadów tak, aby nie mieć wątpliwości co do
tego, gdzie należy wrzucać dane odpady. Musimy chcieć budować
u swoich bliskich poczucie odpowiedzialności za środowisko. Niestety nadal w polskim społeczeństwie jest zbyt mała świadomość
segregacji odpadów oraz korzyści z niej płynącej. Warto więc je
poznać, aby skutecznie przekonać domowników do prowadzenia
właściwej segregacji odpadów. Kolorystyka pojemników/worków

www.koszęcin.pl

jest ujednolicona, a poszczególne kolory oznaczają jakie śmieci
można do nich wrzucić.
Podkreślić należy iż, pracownicy firm odbierających odpady
z gospodarstw domowych mają obowiązek kontrolować zawartość
pojemników/worków i zgłaszać przypadki niewłaściwej segregacji odpadów w danej nieruchomości. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, Wójt wszczyna postępowanie
w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w drodze decyzji określa wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. Segregując odpady zgodnie z powyższymi zasadami
uniknie się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w stawce podwyższonej.
Wiele jest argumentów przemawiających za segregacją odpadów.
Dla realistów najważniejsze będą oszczędności w domowym budżecie. Ceniących sobie jakość i porządek, przekona z pewnością
zorganizowany system, dzięki któremu cenne surowce wtórne nie
będą marnowane. Ekologów nie trzeba przekonywać do sortowania odpadów – dla nich czyste środowisko naturalne dla przyszłych
pokoleń jest wartością samą w sobie!
A jakie są ewentualne korzyści z segregowania odpadów? Zwiększa się przede wszystkim świadomość ekologiczna ludzi. Kolejną
z nich jest poprawa stanu środowiska naturalnego, a więc otoczenia, w którym żyje każdy nas. Zmniejsza się ilość śmieci, które
zanieczyszczają nasze środowisko. Ponadto odpady, które zostały
odpowiednio posegregowane, łatwiej jest poddać recyklingowi.
Dzięki temu procesowi mogą powstać z nich nowe materiały, które
następnie posłużą do produkcji nowych dóbr, co przedkłada się na
zmniejszenie zużycia surowców naturalnych. Mniej śmieci oznacza
dla nas wszystkich również lepszą jakość życia oraz lepsze warunki
do życia dla roślin i zwierząt.
Wciąż jeszcze uczymy się właściwego postępowania z odpadami.
Z roku na rok jest coraz lepiej, ale ciągle jeszcze mamy w tym
temacie wiele do zrobienia. Zacznijmy właściwie dbać o środowisko. Odkrywajmy czystą Polskę! Pamiętajmy! Śmieci segregujemy,
ziemię ratujemy!
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Wrzucamy: gazety, czasopisma, katalogi, reklamy, worki i torby
papierowe, zużyte zeszyty, książki.
Nie wrzucamy: zabrudzonych tapet, papieru z folią, ręczników
papierowych, pieluch, artykułów higienicznych, kartonów po mleku
i napojach, worków po materiałach budowlanych i nawozach.
Pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy: słoiki,
z kosmetyków.

szklane

butelki,

opakowania

szklane

Nie wrzucamy: ceramiki, szkła stołowego i okiennego, żarówek,
świetlówek, lamp neonowych, zniczy, szyb samochodowych,
okiennych i luster.
Pojemnik/worek zielony
Wrzucamy: butelki po napojach, chemii gospodarczej, opakowania
po środkach czystości i kosmetykach, opakowania po produktach
spożywczych, zakrętki plastikowe, plastikowe worki, reklamówki
i inne folie, kartony po mlekach i napojach, puszki po napojach
i żywności, drobny złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle
i zakrętki, folię aluminiową.

Pojemnik/worek żółty

Nie wrzucamy: opakowań po lekach, olejach spożywczych,
zabawek, odpadów medycznych, budowlanych, opakowań po
aerozolach, zużytych akumulatorów i baterii, zużytych sprzętów
elektronicznych i AGD, części samochodowych.

Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) drobne
gałęzie drzew i krzewów skoszoną trawę, liście, kwiaty.

Pojemnik/worek brązowy

Pojemnik na odpady
zmieszane

Nie wrzucamy: kości zwierząt, mięsa zwierząt, oleju jadalnego,
drewna impregnowanego, płyt biurowych i MDF, artykułów
higienicznych, odchodów zwierząt.

Pozostałości po segregacji, które nie mogą znaleźć się w workach lub
pojemnikach do odpowiedniej segregacji wrzucamy do pojemnika
na odpady zmieszane np.: gąbki, szmatki, kurz z odkurzacza,
mięso, ryby, resztki zwierzęce, niedopałki papierosów, odchody
zwierząt, paragony ze sklepu/bankomatu, pergamin, porcelanę,
fajans, produkty higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne,
bandaże, podpaski, tampony, wata, chusteczki higieniczne),
włosy, sierść, pióra, zatłuszczony papier, zapalniczki (puste), zbite
naczynia, szklanki, kieliszki, zużyte ręczniki papierowe, zużyte
ubrania, tekstylia, obuwie, żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt.
Nie wrzucamy: odpadów, które należy przekazywać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), gorącego
popiołu, odpadów, które nie są odpadami komunalnymi.
7
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▶▶ ODPADY WIELKOGABARYTOWE

wane leki, niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory,
świetlówki/lampy fluoroscencyjne, zużyte opony, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Meble i inne odpady wielkogabarytowe również można przywieźć do PSZOK, nie czekając na
odbiór sprzed posesji.
Do PSZOK nie zostaną przyjęte: materiały izolacyjne (styropian,
wełna mineralna, papa), odpady zawierające azbest, zmieszane odpady komunalne, części z demontażu pojazdów samochodowych,
odpady niebezpieczne bez wiarygodnej identyfikacji, odpady
w nieszczelnych opakowaniach, odpady w ilościach wskazujących
na to, że pochodzą z działalności gospodarczej, inne niż niebezpieczne odpady rozbiórkowe i budowlane, jeżeli ich ilość i rodzaj
wskazują, że nie pochodzą z nieruchomości zamieszkałej, odpady
poprodukcyjne, sprzęt budowlany, opony z maszyn budowlanych,
samochodów ciężarowych oraz opony rolnicze.
PSZOK mieści się w Koszęcinie, przedłużenie ul. Ks. Gąski
i czynny jest (za wyjątkiem dni świątecznych) w każdą sobotę
od 8:00 do 12:00. Regulamin korzystania z PSZOKu dostępny
jest na stronie internetowej urzędu www.koszecin.pl w zakładce:
MIESZKANIEC - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - PSZOK

Dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów,
firma odbierająca odpady przeprowadza objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Do objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie ma konieczności zgłaszania adresu nieruchomości .
Odpady należy do godz.7.00 wystawić przed posesję.
Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne powstające
w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę
nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej
grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka,
fotele, dywany, materace, itp. Z odpadów wielkogabarytowych
należy usunąć elementy szklane.
Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ: opony, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, wszelkiego rodzaju odpady
budowlane i poremontowe, opony.
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych dostępne są na
stronie internetowej urzędu www.koszecin.pl w zakładce: MIESZKANIEC - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW.
Poza tym odpady wielkogabarytowe można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koszęcinie (PSZOK)
▶▶ PSZOK
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
to miejsce, w którym mieszkańcy objęci gminnym systemem
gospodarki odpadami mogą, poza harmonogramem odbioru,
bezpłatnie oddać odpady segregowane: papier, szkło, tworzywa
sztuczne, tworzywa wielomateriałowe, metale, odpady biodegradowalne, gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe, przetermino-

W przypadku jakichkolwiek Państwa wątpliwości dot. segregacji
odpadów można zwrócić się do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Gminy Koszęcin - pokój 6a bądź
telefonicznie pod nr telefonu 34/3210820, który pomoże rozwiać
Państwa niepewności.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI
3 MAJA

WERNISAŻ WYSTAWY
PRAC UTW

3

maja obchodziliśmy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja oraz 101. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.
W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie
odprawiona została Msza Święta za Ojczyznę oraz w intencji
Strażaków, którzy swoje święto mają 4 maja. Po mszy nastąpiło
symboliczne złożenie przed pomnikiem wiązanki kwiatów.
www.koszęcin.pl

18

maja w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się wernisaż
wystawy prac grupy rękodzieła artystycznego i grupy malarstwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W wydarzeniu wziął udział
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów i Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek. Piękne prace można było podziwiać w holu
Domu Kultury.
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KOSZĘCIŃSKA KUŹNIA TALENTÓW

16

maja w Domu Kultury w Koszęcinie odbyła się V edycja
Powiatowego Konkursu Piosenki „Koszęcińska Kuźnia Talentów” pod patronatem Wójta Gminy Koszęcin. Konkurs miał
na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych dzieci
i młodzieży, poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych, realizację marzeń i ambicji oraz przygotowanie uczniów do
publicznych występów. Uczestnicy rywalizowali w następujących
kategoriach – soliści, duety i zespoły wokalne. Komisja oceniająca
w składzie: Tomasz Kiepura, Paweł Szufla oraz Klaudiusz Janus
wyłoniła następujących zwycięzców:

gr. III (kl. VII-VIII SP):
1 miejsce - Olga Staszyńska - Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa” Koszęcin
2 miejsce - Julia Jeziorowska - Szkoła Podstawowa Koszęcinie
3 miejsce – Paulina Broncel – Dom Kultury Strzebiń
gr. IV (szkoły ponadpodstawowe):
1 miejsce – Kinga Wilczek - Akademia Umiejętności Artystycznych
„PasjonArt” Lubliniec
2 miejsce – Karina Płuska – Centrum Muzyczne „Double Time”
oraz Julia Przybylska - Centrum Muzyczne „Double Time”
3 miejsce – Julia Bula – Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych Lubliniec

Kategoria soliści:
gr I (kl. I-III SP):
1 miejsce – Judyta Bąk - Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa”
Koszęcin
2 miejsce Julia Szulc – Akademia Umiejętności Artystycznych
„PasjonArt” Lubliniec
3 miejsce - Marta Waloszczyk – Szkoła Podstawowa Pawonków

Kategoria duety i zespoły wokalne:
1 miejsce – duet Zofia Kryś i Julia Jeziorowska – Szkoła Podstawowa Koszęcin

gr II (kl. IV-VI SP):
1 miejsce – Amelia Chmiel – Zespół Szkolno - Przedszkolny Sieraków Śl.
2 miejsce – Daria Brylka – Zespół Szkolno - Przedszkolny Ciasna
oraz Adam Kwapis - Koszęcin
3 miejsce - Oliwia Paus – Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa”
Koszęcin oraz Żaklin Solich - Akademia Umiejętności Artystycznych „PasjonArt” Lubliniec

Nagrodę główną – GRAND PRIX - w V Powiatowym konkursie
Piosenki „Koszęcińska Kuźnia Talentów” zdobyła Kamilla Szopka
z Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.
Wszystkim młodym artystom, którzy wzięli udział w konkursie,
serdecznie dziękujemy, a LAUREATOM gratulujemy!
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KONCERT Z OKAZJI
DNIA MATKI

PIELGRZYMKA
ROLNIKÓW DO LUBECKA

21
20

maja w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się koncert
z okazji Dnia Matki. Na scenie wystąpili Beata Mańkowska oraz Jacek Silski. Wspaniałe wykonanie spotkało się z wielkim
uznaniem licznie zebranej publiczności oraz serią bisów.

maja odbyła się XXVI Regionalna Pielgrzymka Rolników do
Sanktuarium MB w Lubecku. Organizatorem wydarzenia
była Śląska Izba Rolnicza oraz Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lublinieckiego z jej przewodniczącym Romanem
Pielorzem. Podczas pielgrzymki zostały wręczone odznaczenia,
które otrzymało ponad 30 osób. Odznakę honorową Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymał
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. (Fot.: Franciszek Bromer)

DZIEŃ DZIECKA
W RUSINOWICACH

FESTYN ŚW. URBANA

22

maja w Strzebiniu odbył się festyn św. Urbana. Na scenie
wystąpiły przedszkolaki ze Strzebinia, kółka taneczne oraz
wokalne z Domu Kultury oraz Orkiestra Dęta ze Strzebinia.

www.koszęcin.pl

28

maja w Rusinowicach dzieci obchodziły swoje święto. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w których połączono
naukę z zabawą. Czytano wiersze Marii Konopnickiej, odbył się
pokaz strażacki - strażacy z OSP Rusinowice pokazali m. in. jak
udzielić pierwszej pomocy. Oprócz tego odbyły się zajęcia kreatywne ze Stowarzyszeniem „Montownia” oraz animacje dziecięce. Dla
dzieci został przygotowany również poczęstunek.
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FESTYN RODZINNY
W KOSZĘCINIE

29

maja Parafia św. Trójcy w Koszęcinie zorganizowała Festyn
Rodzinny. W programie zapewniono wiele atrakcji m. in.
turnieje dla dzieci, gry, zabawy, malowanie twarzy. Dla uczestników wydarzenia przygotowano poczęstunek. Fot. Parafia Św.
Trójcy w Koszęcinie

FESTYN RODZINNY
W SADOWIE

4

czerwca w Sadowie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia
Dziecka. Wydarzenie przygotowało Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Sadów-Wierzbie „Nasza Przyszłość” oraz OSP Sadów. Na scenie wystąpiły przedszkolaki oraz uczniowie z Sadowa,
a także odbył się pokaz młodzieżowej drużyny OSP oraz akcji ratowniczej OSP Sadów i OSP Koszęcin. Festyn zakończył się zabawą
taneczną. Oprócz tego dla dzieci zapewniono wiele atrakcji, m. in.
dmuchańce oraz zabawy z animatorem. Fot. Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Wsi Sadów-Wierzbie „Nasza Przyszłość”

GMINNY DZIEŃ
DZIECKA

1

czerwca dzieciaki obchodziły swoje święto. Z tej okazji w Koszęcinie zorganizowany został Gminny Dzień Dziecka. W tym
roku odwiedzili nas rycerze. Dzieciaki miały okazję zobaczyć jak
wyglądają rycerze, z czego składa się ich strój, a nawet mogły wziąć
udział w walce. Oprócz tego do dzieci zawitali strażacy z OSP
Koszęcin. Nie zabrakło także takich atrakcji jak dmuchańce, wata
cukrowa, popcorn i balony. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Pogoda jak i frekwencja dopisały, a dzieciaki świetnie się bawiły.

PREMIERA ALETEATЯU „BOJKA O KAPTURKU”

5

czerwca odbyła się premiera „Bojka o Kapturku” Marka Szołtyska, czyli Czerwony Kapturek po śląsku. Koszęcińska grupa
teatralna AleTeatЯ jak zwykle pokazała wysoki poziom. Przedstawienie pod reżyserią Aliny Szczepanowskiej przyciągnęło pełną
salę widzów, zarówno dorosłych jak i dzieci. Świetne odegrane
rolę spotkały się z dużym uznaniem publiczności i zakończyły się gromkimi brawami. Wspaniałego występu pogratulował
także Sekretarz Gminy Koszęcin Zbigniew Berych. Gratulujemy
i z niecierpliwością czekamy na kolejne premiery.
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VIII LETNI FESTIWAL TAŃCA

8

czerwca odbył się VIII Letni Festiwal Tańca. Na scenie wystąpiły takie zespoły taneczne jak: „MINI AHA”, „AHA” oraz
„CALINECZKI” z Domu Kultury w Strzebiniu, „TUPTUSIE”,
„CHOCHLIKI”, „MINI MIRAŻ” i „MIRAŻ” z Domu Kultury
w Koszęcinie, Dzieci z „Przedszkola u Cioci Mariolki” oraz
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” z Koszęcina a także grupa taneczna z Rusinowic. Na festiwalu gościł Wójt
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, a całość poprowadziła Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek.

XII PIKNIK LEŚNO-ŁOWIECKI „CIETRZEWISKO”

W

dniach 10-12 czerwca w Koszęcinie zorganizowana została
dwunasta edycja Pikniku Leśno-Łowieckiego „Cietrzewisko”. Pierwszego dnia w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin odbył się
„Leśny Dzień Edukacyjny”. Uczestnicy wydarzenia mogli zaczerpnąć wiedzy na stoiskach i punktach informacyjnych średnich szkół
leśnych oraz na stoiskach edukacyjnych Lasów Państwowych.
Oprócz tego odbył się pokaz rzeźbienia pilarką w drewnie, a także
można było skosztować specjałów na stoisku gastronomicznym
„Dobre z lasu”. W drugim dniu XII Pikniku Leśno - Łowieckiego
„Cietrzewisko” odbył się XI Śląski Festiwal Muzyki Myśliwskiej
oraz Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. Podczas wydarzenia mistrzowie drwali mieli swój pokaz, który poprowadził Wójt Gminy
Koszęcin Zbigniew Seniów. Oprócz tego była degustacja specjałów
kuchni myśliwskiej, wystawy i ekspozycje przyrodnicze, pokaz
i prezentacja ptaków drapieżnych i psów ras myśliwskich. Na scenie dla publiczności wystąpił Zespół Muzyki Myśliwskiej „DeLuxe”, Krzysztof Respondek oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Natomiast ostatniego dnia odprawiona była uroczysta Msza Hubertowska w kościele pw. św. Trójcy w Koszęcinie.

www.koszęcin.pl
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FESTYN RODZINNY
W STRZEBINIU

12

czerwca w Strzebiniu odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Strzebiniu oraz Radę Rodziców. Na scenie wystąpili uczniowie ze szkoły, Agata Jędrzejowska akustycznie oraz uczestniczka The Voice Kids Aurelia Radecka.
Oprócz tego dla dzieci zapewniono wiele atrakcji m. in.: mini disco
z animatorkami boogie-woogie, dmuchańce, malowanie twarzy.
(Fot. Wioletta Żwaka)

DZIEŃ DZIECKA
W BRUŚKU

16

czerwca w Bruśku odbył się Dzień Dziecka, który został
przygotowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Bruśka. Organiztaorzy zapewnii wiele atrakcji dla najmłodszych. (Fot. Dariusz
Dachowski)

Święto Patronów
Koszęcina

Absolutorium
dla Wójta

czerwca przypada Święto Patronów Koszęcina, którymi
są św. Jan i Paweł. Z tej okazji w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiona została Msza Święta w intencji
mieszkańców Koszęcina.
Następnie odbyły się Nieszpory po, których odbyła się procesja
z obrazem Świętych Patronów do kapliczki na Słupiska. Po uroczystości Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie oraz
Mieszkańcy Słupisk i Parafii NSPJ zaprosili wszystkich zgromadzonych na wspólne biesiadowanie.

29 czerwca podczas sesji Rada Gminy Koszęcin udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Zbigniewowi Seniów. Rada Gminy jednogłośnie potwierdziła, że wójt prawidłowo zrealizował budżet
gminy za 2021 rok.

26
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„SZACHOWE LUDKI” ZDOBYWAJĄ KOLEJNE PUCHARY

Po

okresie zastoju spowodowanym pandemią życie szachowe
wraca do normy i nasi młodzi szachiści systematycznie biorą udział w coraz częściej organizowanych zawodach. W pierwszych miesiącach tego roku startowali już w kilkunastu turniejach,
odnosząc niemałe sukcesy. Poniżej o kilku z nich.
Cykl tegorocznych występów rozpoczął z początkiem stycznia
Patryk Mońka, biorąc udział w Noworocznym Turnieju Klasyfikacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Szachowe
Gminy Pawłowice (k. Pszczyny). Patryk, będący jednym z trzech
najmłodszych zawodników (6-latków), zajął 2. miejsce! Zdobył
przy tym IV kategorię szachową oraz upragniony pierwszy swój
puchar! Patryk po raz pierwszy próbował swych sił w turnieju
nieco ponad 2 miesiące wcześniej w Częstochowie, ale wtedy nie
dotrwał do końca zawodów (po ok. 3 godzinach zrezygnował
z powodu zmęczenia).
Świetny wynik z Pawłowic Patryk powtórzył dwa tygodnie później na Karnawałowym Turnieju Szachowym w Mikołowie. Mając
wszystkich starszych od siebie przeciwników (nawet o 5 lat) zajął
także 2. miejsce!
W marcu Patryk wziął udział w kolejnej imprezie - tzw. Małej
Olimpiadzie Szachowej w Rybniku. Tutaj ponownie zajął 2. miejsce
wśród dzieci do lat 7!

www.koszęcin.pl

Także w marcu, ale tym razem inny nasz szachista - Adam Hypa
wystartował w Pawłowicach na kolejnym Turnieju Klasyfikacyjnym. W grupie 21 zawodników uzyskał 5 pkt. z 6 partii (bez porażki) i zajął 2. miejsce! Oprócz pucharu zdobył także IV kategorię
szachową!
2 kwietnia w Turnieju Szachowym zorganizowanym przez OKKS
w Orzechu k. Świerklańca wzięli udział bracia Szymon i Bartosz
Łodzińscy. W zawodach oprócz juniorów uczestniczyli także dorośli. Wśród 14 uczniów szkół podstawowych (do 15 lat) pierwsze
miejsce zajął Szymon a drugie Bartek! W tym turnieju wielkie emocje wzbudziła najdłużej trwająca w drugiej rundzie partia, którą
Szymon rozgrywał z jednym z dorosłych zawodników. Partia miała
dosyć dramatyczny przebieg: nasz zawodnik stracił wieżę ale, po
znakomitej grze pozostałymi figurami, zdołał wygrać partię matując króla przeciwnika (mat skoczkiem)! Liczni kibice obserwujący
tę partię nagrodzili Szymona gromkimi brawami.
Tydzień później w Turnieju Klasyfikacyjnym w Zabrzu zagrał znów
Patryk Mońka. W kategorii do 6 lat zajął znów 2. miejsce (chyba
już tradycyjnie). Miał tyle samo punktów, co zdobywca pierwszego
miejsca (zawodnik z Krakowa, późniejszy Mistrz Polski 6-latków)
a o kolejności zadecydowała punktacja pomocnicza.
Pod koniec kwietnia grupka naszych szachistów uczestniczyła
14
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W trakcie zawodów pokonał m.in. zdobywcę drugiego miejsca.
Nasz szachista zajął najwyższe miejsce spośród 9 zawodników reprezentujących województwo śląskie!
Dodatkowym bonusem dla Patryka jest uzyskanie III kategorii
szachowej! W tej chwili w Polsce oprócz niego jest jeszcze tylko
trzech 6-latków posiadających tę kategorię.
Relacje ze wszystkich turniejów z udziałem zawodników z kółka
szachowego przy Domu Kultury w Koszęcinie są dostępne na stronie szachoweludki.opx.pl.
Życzymy naszym młodym szachistom dalszych sukcesów i kolejnych pucharów!
* * *
Wiadomo, że szachy mają korzystny wpływ na rozwój młodych
umysłów i cieszy fakt, że w ostatnim czasie coraz więcej imprez
szachowych organizowanych jest pod kątem dzieci. Z początkiem
tego roku liczba zawodników zrzeszonych w Polskim Związku Szachowym przekroczyła 100 tysięcy. Z tej liczby, w przekroju wiekowym, zdecydowanie najliczniej obsadzone są najmłodsze roczniki
(dzieci i młodzież) a przecież wielokrotnie więcej dzieci próbuje
swych sił na 64-polowych planszach bez formalnej przynależności
do PZSzach (szkoły, przedszkola, domy kultury). Jako ciekawostkę
można podać, że jedna z 3-latek (z woj. mazowieckiego) posiada
już V kategorię szachową!
▶▶ Jan Nowakowski/

w I Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Blachowni. Startowalo ponad 100 zawodników z kilku województw południowej
Polski. Wśród chłopców do 8 lat na podium znalazło się dwóch
naszych zawodników: pierwsze miejsce zajął Patryk Mońka (kolejny puchar) a trzecie Bartosz Łodziński. W kat. do 10 lat miejsce na podium wywalczył Adam Hypa, zajmując trzecie miejsce.
W klasyfikacji do 13 lat Szymon Łodziński zajął 8. miejsce (na
17 chłopców w tej grupie). Szymon nie znalazł się wprawdzie na
podium ale to i tak bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że w tej
grupie wiekowej są już naprawdę silni zawodnicy, mający o wiele
bogatsze doświadczenie (rozgrywki ligowe, wielodniowe turnieje
i zgrupowania itp. - nasze kółko szachowe nie posiadając praktycznie żadnego wsparcia finansowego nie ma możliwości udziału
w takich imprezach a wyjazdy na krótkie turnieje organizują we
własnym zakresie rodzice dzieci).
W dniach 30.04-3.05.2022 w Poroninie rozgrywane były tegoroczne Szachowe Mistrzostwa Polski Dzieci do lat 6 i 7. W grupie
chłopców do lat 6 wystartował ze świetnym rezultatem Patryk
Mońka, zajmując czwarte miejsce!
Patryk przez cały czas rozgrywek był jednym z najbardziej liczących
się zawodników (znajdował się nawet na 2. miejscu w tabeli) i miał
bardzo trudne zadanie bo trafiał na najsilniejszych przeciwników
(świadczy o tym najwyższa ze wszystkich tzw. punktacja Buchholza, czyli suma punktów zdobytych przez tych, z którymi się grało).

GMINA KOSZĘCIN BIEGA Z CAŁĄ POLSKĄ

Za

nami kolejna edycja rodzinnego biegu „Gmina Koszęcin
biega z całą Polską”. Po dwóch latach przerwy ponownie
udało się zorganizować bieg, który miał na celu promocję zdrowego i aktywnego trybu życia, poprzez spędzanie wolnego czasu
na sportowo. Jak zawsze, zarówno pogoda jak i frekwencja dopisały. Do udziału w biegu zgłosiło się 75 osób, z czego najmłodsza
uczestniczka miała 3 latka, a najstarsza 70. Wszyscy ukończyli bieg
z uśmiechem, a na mecie każdy otrzymał wodę oraz nagrodę rzeczową. Bieg poprowadził Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.
Dziękujemy biegaczom za udział w biegu, a także wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji: Dyrektorowi Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kazimierzowi Wierzbickiemu, Ewie
Fokczyńskiej, Katarzynie Cholewa, Adamowi Hapoń oraz Radnym
Gminy Koszęcin Gabrieli Helisz i Henrykowi Nowakowskiemu.
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BIEG ŚW. URBANA W STRZEBINIU

To

już 14 edycja parafialnego biegu św. Urbana oraz 8 edycja
marszu Nordic Walking, które jak zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem. W biegu wzięło udział 76 osób, a w marszu
31 osób. Uczestnicy mieli do pokonania trasę 10 km. Najszybszy
biegacz pokonał trasę w czasie 32 minuty 42 sekundy, natomiast
najszybszy kijarz pokonał trasę w czasie 57 minut i 35 sekund.
Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:
XIV BIEG ŚW. URBANA:
Kategoria Open Kobiet:
1. Pawełczak Barbara (36:38)
2. Szafarczyk Nicola (40:55)
3. Mańka Maria (44:10)
Kategoria Open Mężczyzn:
1. Pawełczak Mateusz (32:42)
2. Lupa Piotr (34:41)
3. Garcorz Dawid (35:29)
Mistrzostwa Strzebinia Kobiety:
1. Mańka Maria
Mistrzostwa Strzebinia - Mężczyźni:
1. Grund Marek
2. Gatys Patryk
3. Przyrowski Daniel

VIII MARSZ NORDIC
WALKING:
Kategoria Open Kobiet:
1. Sosnowska Agnieszka
(01:03:17)
2. Przybył Elżbieta (01:12:36)
3. Kułakowska Halina
(01:12:39)
Kategoria Open Mężczyzn:
1. Marczak Tomasz (00:57:35)
2. Stiller Karol (00:59:38)
3. Romanowski Daniel
(01:00:19)
Gratulujemy!

17 kwietnia – Światowy Dzień Kostki Rubika

W

Szkole Podstawowej w Sadowie odbyła się II edycja szkolnego konkursu – Mistrz układania Kostki Rubika. Do konkursu przystąpiło 7 (wspaniałych) tj. Franek K. z kl. I, Natalka
O. i Oliwier U. z kl. IV, Emilka S. (kl. V) oraz Zuza K., Zuza
B. oraz Patryk P. z klasy VIII. Zadanie było proste: ułóż kostkę
w jak najkrótszym czasie. Udało się! Mistrzem została Zuzanna K.
uzyskując czas 44,16 s, tytuł Wicemistrza przypadł dla Zuzanny
B.:55,25 s, natomiast I Wicemistrzem został Patryk P. z czasem
59,12 s. Film prezentujący zmagania tej wspaniałej 7 – można
zobaczyć na stronie szkoły (https://sadowsp.edupage.org/news/).
Uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody – bony podarunkowe

www.koszęcin.pl

16

Edukacja

Echo Gminy Koszęcin | nr 2/2022

Empik oraz puchary: złoto, srebro oraz brąz. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania swojej pasji. Dla
tych co jeszcze nie słyszeli o kostce Rubika dodajmy, że jest to bardzo popularna zabawka logiczna, która już ponad 40 lat zachwyca
ludzi w różnym wieku. Kluczem do jej rozgryzienia jest oczywiście
matematyka, aby ją ułożyć należy opracować algorytmy, które
w jak najkrótszym czasie pozwolą ułożyć tą kostkę. Kostka Rubika
to nie tylko naprawdę świetna zabawa, ale przede wszystkim doskonała gra logiczna, która w ogromnym stopniu może rozwijać
dosłownie u każdego z nas tak przecież potrzebną umiejętność
sprawnego myślenia oraz łączenia ze sobą pewnych faktów.
▶▶p. Bożena Gralińska-Mszyca

Wycieczka do Warszawy klas 8 w ramach
przedsięwzięcia “Poznaj Polskę”

W

ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod
nazwą “Poznaj Polskę”, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Koszęcinie otrzymała dofinansowanie na realizację zadania
polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczki
szkolnej związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.
Dzięki pozyskanym środkom uczniowie klas 8, w dniach od 11 do
13 maja 2022 r. uczestniczyli w wycieczce do Warszawy i zwiedzili
najciekawsze i najpopularniejsze miejsca stolicy.
Pierwszego dnia ósmoklasiści udali się do Zamku Królewskiego,
gdzie zwiedzili komnaty i podziwiali wiele dzieł sztuki. Następnie
przeszli przez Warszawską Starówkę, kolejno oglądając: Kolumnę
Zygmunta, Plac Zamkowy z Zamkiem oraz kilka innych obiektów. Kolejną atrakcją było zwiedzanie interaktywnego Muzeum
Powstania Warszawskiego. Po całym dniu zwiedzania przejechali
do ośrodka SUS Łazy. W pensjonacie czekał na nich pyszny obiad,
a potem młodzież miała czas wolny, który spędziła, spacerując
lub grając w gry.
W drugim dniu odwiedzili Muzeum Narodowe oraz Powązki,
gdzie usłyszeli historie związane z mogiłami różnych znanych
osobistości pochowanych na cmentarzu. Pod koniec wycieczki
wszyscy udali się do Katedry Św. Jana Chrzciciela. Ostatnim punktem był Pałac Prezydencki i Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie
obejrzeli uroczystość obchodów śmierci generała Władysława
Andersa i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Ostatniego dnia przewidziana była gra terenowa. Uczestnicy, po-

sługując się mapą, szukali miejsc i informacji z nimi związanych.
Podczas tego zadania grupy zobaczyły Pomnik Małego Powstańca,
Syrenki Warszawskiej. Po wykonaniu zadań wszyscy zaprezentowaliśmy swoje odpowiedzi i zostali nagrodzeni pamiątkowymi
magnesami.
Ostatnim punktem wycieczki były Łazienki Królewskie. Przechadzając się po parku, uczniowie zrobili pamiątkowe zdjęcie przy
pomniku Fryderyka Chopina, potem karmili wiewiórki i podziwiali piękno otaczającej przyrody.
Warszawa uchyliła przed młodymi wycieczkowiczami rąbek swego
piękna. Z pewnością wielu z nich wróci jeszcze do stolicy, aby
przeżyć to jeszcze raz.
▶▶Magdalena Dzierla-Waśko uczennica kl.8 - uczestnik wycieczki
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Ogólnopolski Konkurs „Domek dla owadów”

U

czniowie Szkoły Podstawowej w Sadowie wzięli udział
w Ogólnopolskim Konkursie „Domek dla owadów” który
został zorganizowany przez firmę MUDUKO wydającą gry planszowe i stanęli na podium, zajmując wszystkie możliwe miejsca.

W kategorii indywidualnej jury wybrało następujących zwycięzców:
• I Miejsce: Kamil Baron, IV klasa, Szkoła Podstawowa w Sadowie
• II Miejsce: Wiktoria Adamek, V klasa, Szkoła Podstawowa    
w Sadowie
• III Miejsce: Zofia Pawełczyk, V klasa, Szkoła Podstawowa
w Sadowie
Gratulujemy zwycięzcom zaangażowania i cieszymy się, że podium zostało zdobyte przez naszą szkołę.

▶▶Bożena Gralińska-Mszyca (nauczyciel matematyki w SP Sadowie)

60-LECIE UKOŃCZENIA SZKOŁY

Sześćdziesiąt lat temu skończyli szkołę podstawową w Strzebiniu. Jako pierwsi byli absolwentami wybudowanej rok wcześniej
nowej Szkoły Podstawowej w Strzebiniu - pierwszej Tysiąclatki
w powiecie lublinieckim. Nowa szkoła złączyła uczniów ze szkół
w Strzebiniu, Bagnie i Łazach. W 1962 roku mury Tysiąclatki
w Strzebiniu opuścili: Aniela Ordon, Maria Kubiciel, Bronisława
Jaksik, Janusz Koczyba, Łucja Zając, Maria Deptała, Andrzej Królewski, Magdalena Szufla, Maria Sirek, Gerard Korzus, Stanisław
Korzus, Irena Pyrek, Wincenty Myrcik, Jerzy Plaza, Józef Pokojski,
www.koszęcin.pl

Irena Płonka, Józef Pluta, Witold Rogocz, Marian Morys, Maria
Morys, Stanisław Zubiak, Irena Wiatrek.
Upamiętniono również tych, którzy nie dożyli Jubileuszu: Joachim
Więcek, Bronisława Cyrnia, Michał Rogocz, Roman König, Marceli Maleska, Maria Kandzia, Stefania König oraz zmarłych nauczycieli.
Nauczycieli reprezentowała pani Urszula Jata. (Fot. Leonard Kopeć)
▶▶Jerzy Plaza
18
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Wójt Gminy Koszęcin
zaprasza na

WAKACJE 2022
KOSZĘCIN

LIPI

EC

PONIEDZIAŁEK – 18.07.2022r.

PONIEDZIAŁEK – 04.07.2022r.

10:00 zajęcia w obserwatorium astronomicznym (Dom Kultury)

13:00 - 14:00 konstruowanie robotów z klocków LEGO
i programowanie ich (dzieci 7-12 lat/grupa 10 osobowa,
instr. Monika Pudykiewicz - zapisy 34 3576 104) (Dom Kultury)

WTOREK – 19.07.2022r.

10:00 -11.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
11.00 -12.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy SP)

WTOREK – 05.07.2022r.

10:00 -11.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
11.00 -12.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy SP)

ŚRODA – 20.07.2022r.

10:00 wycieczka piesza do Skansenu "U MICHAŁA"
(zapisy nr tel. 34 3576 104)

ŚRODA – 06.07.2022r.

13:00 spektakl teatralny dla dzieci pt. "Czerwony Kapturek"
(sala widowiskowa - Dom Kultury)

CZWARTEK – 21.07.2022r.

9:00 - 17:00 wycieczka do Tarnowskich Gór - Park Wodny/2h,
JumpWorld/2h, Nadleśnictwo Brynek, McDonald's (cena 50 zł,
zapisy nr tel. 34 3576 104)
10:00 -11.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
11.00 -12.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy SP)

CZWARTEK – 07.07.2022r.

10:00 -11.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
11.00 -12.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy SP)

PIĄTEK – 08.07.2022r.

13:00 - 15:00 kręgielnia "Pod Pałacem"
(zapisy nr tel. 34 3576 104, cena 10 zł, Koszęcin, ul. Zamkowa 1)

PONIEDZIAŁEK – 11.07.2022r.

PIĄTEK – 22.07.2022r.

13:00 - 15:00 kręgielnia "Pod Pałacem"
(zapisy nr tel. 34 3576 104, cena 10 zł, Koszęcin, ul. Zamkowa 1)

PONIEDZIAŁEK – 25.07.2022r.

13:00 - 14:00 konstruowanie robotów z klocków LEGO
i programowanie ich (dzieci 7-12 lat/grupa 10 osobowa,
instr. Monika Pudykiewicz - zapisy 34 3576 104) (Dom Kultury)

13:00 - 14:00 konstruowanie robotów z klocków LEGO
i programowanie ich (dzieci 7-12 lat/grupa 10 osobowa,
instr. Monika Pudykiewicz - zapisy 34 3576 104) (Dom Kultury)

WTOREK – 12.07.2022r.

WTOREK – 26.07.2022r.

10:00 -11.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
11.00 -12.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy SP)

10:00 -11.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
11.00 -12.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy SP)

ŚRODA – 13.07.2022r.

ŚRODA – 27.07.2022r.
10:00 pokaz iluzji "MAGICZNE SHOW KRYSTIANA BACZYŃSKIEGO)
10:00
12:00
warsztaty
cukiernicze w MANUFAKTURZE SŁODYCZY
połączony z nauką magicznych sztuczek
w
Koszęcinie,
ul. Lubliniecka 4
(sala widowiskowa - Dom Kultury)
(zapisy pod nr tel. 34 3576 104, koszt od osoby - 15 zł)
CZWARTEK – 14.07.2022r.

CZWARTEK – 28.07.2022r.

10:00 -11.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
11.00 -12.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy SP)

10:00 -11.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
11.00 -12.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy SP)

PIĄTEK – 15.07.2022r.

13:00 - 15:00 kręgielnia "Pod Pałacem"
(zapisy nr tel. 34 3576 104, cena 10 zł, Koszęcin, ul. Zamkowa 1)

PIĄTEK – 29.07.2022r.

13:00 - 15:00 kręgielnia "Pod Pałacem"
(zapisy nr tel. 34 3576 104, cena 10 zł, Koszęcin, ul. Zamkowa 1)

W razie niepogody zajęcia sportowe odbywać się będą na sali sportowej Szkoły Podstawowej.
Obowiązkowa zgoda rodziców na udział w zajęciach i wycieczkach.
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Wójt Gminy Koszęcin
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WAKACJE 2022
LIPI

RUSINOWICE
WTOREK – 05.07.2022r.

EC

WTOREK – 19.07.2022r.

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (hala w Szkole
Podstawowej)

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (hala w Szkole
Podstawowej)

CZWARTEK – 07.07.2022r.

CZWARTEK – 21.07.2022r.

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (hala w Szkole
Podstawowej)

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (hala w Szkole
Podstawowej)

WTOREK – 12.07.2022 r.

PONIEDZIAŁEK – 25.07.2022r.

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (hala w Szkole
Podstawowej)

10:00 - 12:00 gry planszowe i czytanie bajek "Quiz
geograficzny na podstawie materiałów Martyny
Wojciechowskiej" (Dom Spotkań Wiejskich)

ŚRODA – 13.07.2022r.

ŚRODA – 27.07.2022r.

9:30 wycieczka do Domu Kultury w Koszęcinie na pokaz iluzji
"MAGICZNE SHOW KRYSTIANA BACZYŃSKIEGO"
(zbiórka na przystanku obok Domu Spotkań Wiejskich,
zapisy pod nr. tel. 34 3576 104)

10:00 - 12:00 zajęcia plastyczne - spotkanie z Polską
"Najciekawsze miejsca w Polsce" - malowanie
na podobraziu (Dom Spotkań Wiejskich)

PIĄTEK – 29.07.2022r.

CZWARTEK – 14.07.2022r.

10:00 - 12:00 zajęcia sportowe - tenis stołowy (Dom
Spotkań Wiejskich)

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (hala w Szkole
Podstawowej)

Obowiązkowa zgoda rodziców na udział w zajęciach i wycieczkach.
www.koszęcin.pl

20

Wakacje

Echo Gminy Koszęcin | nr 2/2022

Wójt Gminy Koszęcin
zaprasza na

WAKACJE 2022
SADÓW

PONIEDZIAŁEK – 04.07.2022r.

LIPI

EC

PONIEDZIAŁEK – 18.07.2022r.

10:00 - 12:00 zajęcia językowo - plastyczne (Szkoła Podstawowa)

10:00 gry i zabawy matematyczne (Szkoła Podstawowa)

WTOREK – 05.07.2022r.

WTOREK – 19.07.2022r.

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy Szkole
Podstawowej)

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy Szkole
Podstawowej)

ŚRODA – 06.07.2022r.

ŚRODA – 20.07.2022r.

10:00 - 12:00 zabawy plastyczne (Szkoła Podstawowa)

10:00 gry i zabawy matematyczne (Szkoła Podstawowa)

CZWARTEK – 07.07.2022r.

CZWARTEK – 21.07.2022r.

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy Szkole
Podstawowej)

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy Szkole
Podstawowej)

PONIEDZIAŁEK – 11.07.2022r.

PONIEDZIAŁEK – 25.07.2022r.

10:00 - 12:00 zajęcia językowo - plastyczne (Szkoła Podstawowa)

WTOREK – 12.07.2022r.

10:00 zajęcia taneczno - ruchowe (Szkoła Podstawowa)

WTOREK – 26.07.2022r.

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy Szkole
Podstawowej)

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy Szkole
Podstawowej)

ŚRODA – 13.07.2022r.

ŚRODA – 27.07.2022r.

9:40 wycieczka do Domu Kultury w Koszęcinie na pokaz iluzji
"MAGICZNE SHOW KRYSTIANA BACZYŃSKIEGO" (zbiórka na
przystanku obok szkoły, zapisy pod nr. tel. 34 3576 104)

10:00 - 12:00 warsztaty cukiernicze w MANUFAKTURZE
SŁODYCZY w Koszęcinie, ul. Lubliniecka 4
(zapisy pod nr tel. 34 3576 104, koszt od osoby - 15 zł)

CZWARTEK – 14.07.2022r.

CZWARTEK – 28.07.2022r.

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy Szkole
Podstawowej)

10:00 - 11:00 zajęcia sportowe kl. I-IV ,
11:00 - 12:00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (boisko przy Szkole
Podstawowej)

W razie niepogody zajęcia sportowe odbywać się będą na sali sportowej Szkoły Podstawowej.
Obowiązkowa zgoda rodziców na udział w zajęciach i wycieczkach.
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WAKACJE 2022
STRZEBIŃ
PONIEDZIAŁEK – 04.07.2022r.

14:30 konstruowanie robotów z klocków LEGO
i programowanie ich (dzieci 7-12 lat/grupa 10 osobowa,
instr. Monika Pudykiewicz - zapisy 668 841 356) (Dom Kultury)

WTOREK – 05.07.2022r.

9:00 -10.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
10.00 -11.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (orlik przy SP)

LIPI

EC

PONIEDZIAŁEK – 18.07.2022r.

14:30 turniej tenisa stołowego (Dom Kultury)

WTOREK – 19.07.2022r.

9:00 -10.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
10.00 -11.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (orlik przy SP)
9:00 - 14:00 wycieczka do Parku Korzonek
(zapisy dzieci od lat 9, nr tel. 668 841 356, koszt 30 zł)

ŚRODA – 06.07.2022r.

16:00 - 18:00 turniej szachowy, inst. Marek Rupik (Dom Kultury)

CZWARTEK – 07.07.2022r.

ŚRODA – 20.07.2022r.

16:00 - 18:00 turniej szachowy, inst. Marek Rupik (Dom Kultury)

CZWARTEK – 21.07.2022r.

9:00 -10.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
10.00 -11.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (orlik przy SP)

9:00 -10.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
10.00 -11.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (orlik przy SP)

PIĄTEK – 08.07.2022r.

PIĄTEK – 22.07.2022r.

10:00 warsztaty muzyczne - nauka gry na instrumentach
perkusyjnych (Dom Kultury)

10:00 warsztaty muzyczne - nauka gry na instrumentach
perkusyjnych (Dom Kultury)

PONIEDZIAŁEK – 11.07.2022r.

14:30 konstruowanie robotów z klocków LEGO
i programowanie ich (dzieci 7-12 lat/grupa 10 osobowa,
instr. Monika Pudykiewicz - zapisy 668 841 356) (Dom Kultury)

WTOREK – 12.07.2022r.

PONIEDZIAŁEK – 25.07.2022r.

14:30 konstruowanie robotów z klocków LEGO
i programowanie ich (dzieci 7-12 lat/grupa 10 osobowa,
instr. Monika Pudykiewicz - zapisy 668 841 356) (Dom Kultury)

WTOREK – 26.07.2022r.

9:00 -10.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
10.00 -11.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (orlik przy SP)

9:00 -10.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
10.00 -11.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (orlik przy SP)

ŚRODA – 13.07.2022r.

16:00 - 18:00 turniej szachowy, inst. Marek Rupik (Dom Kultury)

CZWARTEK – 14.07.2022r.

ŚRODA – 27.07.2022r.

16:00 - 18:00 turniej szachowy, inst. Marek Rupik (Dom Kultury)

CZWARTEK – 28.07.2022r.

9:00 -10.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
10.00 -11.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (orlik przy SP)

9:00 -10.00 zajęcia sportowe kl. I-IV,
10.00 -11.00 zajęcia sportowe kl. V-VIII (orlik przy SP)

PIĄTEK – 15.07.2022r.

PIĄTEK – 29.07.2022r.

10:00 warsztaty muzyczne - nauka gry na instrumentach
perkusyjnych (Dom Kultury)

10:00 warsztaty muzyczne - nauka gry na instrumentach
perkusyjnych (Dom Kultury)

W razie niepogody zajęcia sportowe odbywać się będą na hali sportowej Szkoły Podstawowej.
Obowiązkowa zgoda rodziców na udział w zajęciach i wycieczkach.
www.koszęcin.pl
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