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Rok 2020 to wyjątkowy czas dla polskiego samorządu. Dokładnie 30 lat 
temu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne i demokratyczne 

wybory samorządowe w III RP. 
27 maja, w rocznicę wyborów samorządowych, które symbolicznie roz-
poczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień 
Samorządu Terytorialnego.
30 lat samorządności to trzy dekady ogromnej pracy mieszkańców i samo-
rządowców, decydujących samodzielnie o naszym najbliższym otoczeniu. 
Stanowiły one początek wielkich, pozytywnych zmian, dając mieszkań-
com realny wpływ na możliwość decydowania o najbardziej istotnych 
sprawach Gminy.
Przez VIII kadencji samorząd zyskał na znaczeniu, poszerzył swoje kom-
petencje i możliwości, a radni w każdej kadencji wpływają na zmiany 
w naszym najbliższym otoczeniu. Na obecny obraz Gminy miała wpływ 
wspólna praca radnych wszystkich kadencji. Mimo zmieniających się 
okoliczności udało sie zbudować Gminę dynamicznie rozwijającą się 
z perspektywami na przyszłość.

-lecie
SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO30

 ▶ KrótKa historia

8 marca 1990 r. – uchwalenie przez sejm ustawy 
o samorządzie gminnym
27 maj 1990 r. – pierwsze wybory samorządowe 
w III RP
W pierwszych trzech kadencjach Wójta po-
woływała Rada Gminy, natomiast 20 czerwca 
2002 roku parlament przyjął ustawę o bezpo-
średnim wyborze wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta.
Od 1990 do 2018 roku kadencja Rady Gminy 
trwała 4 lata, natomiast od 2018 roku została 
wprowadzona 5-cio letnia kadencja oraz dwu-
kadencyjność wójtów.

Z okazji 30-lecia powstania Samorządu Terytorialnego w Polsce składamy 
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania oraz osobom 

współtworzącym i pracującym na rzecz społeczności lokalnej. Dziękujemy za trud, 
zaangażowanie, a także podejmowane decyzje dla dobra mieszkańców naszej Gminy. 

Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy oraz społecznej akceptacji, która niech 
będzie źródłem motywacji do dalszych działań.

Przewodniczący Rady Gminy Koszęcin 
Michał Anioł wraz z Radnymi

Wójt Gminy Koszęcin 
Zbigniew Seniów
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Wójt Gminy Edmund Skibicki 

Zastępca Wójta Henryk Panok 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Tadeusz Konina
Józef Mocny (od 13.02.1991)

Rada Gminy 
(po wyborach 27.05.1990)

Lesław Bidziński, Jarosław Brzeziński, Gerard Drenda, Andrzej Gałeczka, Stanisław Golis, Zygmunt 
Gołombek, Stefan Kaniut, Józef Klabis, Józef Kochanek, Antoni Kompała, Adam Konina, Tadeusz 
Konina, Karol Maniura, Józef Mocny, Ignacy Opiela, Rajmund Ordon, Henryk Panok, Augustyn Pie-
lorz, Janina Plaza, Józef Plaza, Antoni Potempa, Edmund Skibicki, Michał Staszyński, Henryk Susza 

Rada Gminy 
(po wyborach uzupełniają-
cych 23.06.1991r. do końca 
kadencji)

Eryk Czudaj, Gerard Drenda, Andrzej Dybała, Andrzej Gałeczka, Stanisław Gembała, Maria Gło-
gowska, Stanisław Golis, Marian Grześków, Antoni Kompała, Grzegorz Lipiński, Wilhelm Lyzek, 
Erwin Łazaj, Józef Mocny, Ignacy Opiela, Rajmund Ordon, Henryk Panok, Augustyn Pielorz, Janina 
Plaza, Józef Plaza, Antoni Potempa, Edmund Skibicki, Jerzy Socha, Henryk Susza, Wiesław Walisko

 ▶ ii Kadencja 1994–1998

Wybory do Rady Gminy odbyły się 19 czerwca 1994 roku. II kadencja obejmowała lata 1994–1998. W skład Rady wchodziło 22 rad-
nych, którzy na Wójta wybrali Edmunda Skibickiego. 

Wójt Gminy Edmund Skibicki

Zastępca Wójta Bronisław Cogiel

Przewodniczący Rady Gminy Józef Mocny

Rada Gminy 

Henryk Boroń, Urszula Buchenfeld, Bronisław Cogiel, Andrzej Dybała, Andrzej Gałeczka, Maria 
Głogowska, Józef Goniwiecha, Longin Janeczek, Edward Kalamala, Elżbieta Kampczyk, Zdzisław 
Kasztelan, Hubert Kozuch, Zygmunt Lachowski, Zbigniew Machelski, Józef Mocny, Jan Myrcik, 
Janina Plaza, Paweł Respondek, Edmund Skibicki, Piotr Sośniok, Henryk Sowa, Henryk Susza

 ▶ i Kadencja 1990–1994

Wybory do Rady Gminy odbyły się 27 maja 1990 roku. I kadencja 
obejmowała lata 1990–1994. W skład Rady wchodziło 24 radnych, 
którzy na Wójta wybrali Edmunda Skibickiego. 
W  dniu 12 lipca 1990 r. zmarł Radny Zygmunt Gołombek. 
W związku z tym 26 września 1990 r. Rada Gminy podjęła Uchwa-
łę Nr 25/V/90 stwierdzającą wygaśnięcie mandatu Radnego Zyg-
munta Gołombka. Przeprowadzono wybory uzupełniające i od 29 
października 1990 roku Radnym został Erwin Łazaj.
16 stycznia 1991 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 48/IX/91 
stwierdzającą wygaśnięcie mandatów następującym radnym: Ta-
deusz Konina, Michał Staszyński, Adam Konina, Lesław Bidziński, 

Jarosław Brzeziński, Karol Maniura, Stefan Kaniut i Józef Klabis. 
Natomiast 13 lutego 1991 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 
49/IX/91 stwierdzającą wygaśnięcie mandatu Radnemu Józefowi 
Kochanek. Wygaśnięcia mandatów w 9 okręgach wyborczych 
nastąpiły na skutek zrzeczenia się mandatów.
14 kwietnia 1991 r. przeprowadzono referendum w sprawie odwo-
łania Rady Gminy. Z powodu zbyt niskiej frekwencji referendum 
okazało się nieskuteczne. 
23 czerwca 1991 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gmi-
ny, w których na Radnych zostali wybrani: Eryk Czudaj, Andrzej 
Dybała, Stanisław Gembała, Maria Głogowska, Marian Grześków, 
Grzegorz Lipiński, Wilhelm Lyzek, Jerzy Socha, Wiesław Walisko.
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 ▶ iii Kadencja 1998–2002

Wybory do Rady Gminy odbyły się 11 października 1998 roku. III kadencja obejmowała lata 1998–2002. W skład Rady wchodziło 
22 radnych, którzy na Wójta wybrali Michała Staszyńskiego.

Wójt Gminy Michał Staszyński

Przewodniczący Rady Gminy Bernard Świerzy

Rada Gminy 

Michał Anioł, Jan Brodowy, Andrzej Brol, Józef Dreszer, Andrzej Dybała, Sylwia Fronczek, Elżbieta 
Kampczyk, Marian Kandzia, Lucjan Karasiewicz, Janusz Kita, Adam Konina, Stefan Kucz, Günter 
Küssel, Józef Mocny, Henryk Płaszczymąka, Edmund Skibicki, Henryk Sowa, Michał Staszyński, 
Henryk Susza, Bernard Świerzy, Czesław Tyrol, Bernard Zając

 ▶ iV Kadencja 2002–2006

Wybory do Rady Gminy odbyły się 27 października 2002 roku. IV kadencja obejmowała lata 2002–2006. W skład Rady wchodziło 
15 radnych, natomiast na stanowisko wójta został wybrany Michał Staszyński.
Wójt Gminy Michał Staszyński
Zastępca Wójta Bogdan Kołtuński

Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Karasiewicz (15.11.2002 r.-11.10.2005 r.)
Michał Anioł (od 12.10.2005 r.)

Rada Gminy 
Michał Anioł, Józef Dreszer, Paweł Kandzia, Janusz Kita, Stanisław Lerche, Gabriela Łodzińska, 
Adam Plaza, Renata Rygoł, Edmund Skibicki, Henryk Sowa, Marceli Ślęzok, Czesław Tyrol, Edward 
Wieczorek, Zygfryd Wyrwol, Bronisława Ziora, 

 ▶ V Kadencja 2006–2010

Wybory do Rady Gminy odbyły się 12 listopada 2006 roku. V kadencja obejmowała lata 2006–2010. W skład Rady wchodziło 15 rad-
nych, natomiast na stanowisko wójta został wybrany Grzegorz Ziaja.

Wójt Gminy Grzegorz Ziaja

Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł 

Rada Gminy 
Michał Anioł, Grzegorz Daniel, Józef Dreszer, Paweł Kandzia, Piotr Karmański, Janusz Kita, Henryk 
Kurzac, Jan Macioszek, Janusz Maruszczyk, Henryk Nowakowski, Piotr Peła, Zbigniew Seniów, 
Czesław Tyrol, Edward Wieczorek, Zygfryd Wyrwol

 ▶ Vi Kadencja 2010–2014

Wybory do Rady Gminy odbyły się 21 listopada 2010 roku. VI kadencja obejmowała lata 2010–2014. W skład Rady wchodziło 15 rad-
nych, natomiast na stanowisko wójta został wybrany Grzegorz Ziaja.

Wójt Gminy Grzegorz Ziaja 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł 

Rada Gminy 
Michał Anioł, Krystian Cuber, Gabriela Helisz, Paweł Kandzia, Henryk Kurzac, Stanisław Lerche, 
Henryk Nowakowski, Paweł Przybyła, Zygfryd Wyrwol, Czesław Tyrol, Jan Macioszek, Janusz 
Maruszczyk, Piotr Peła, Zbigniew Seniów, Edward Wieczorek
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 ▶ Vii Kadencja 2014–2018

Wybory do Rady Gminy odbyły się 16 listopada 2014 roku. VII kadencja obejmowała lata 2014–2018. W skład Rady wchodziło 
15 radnych, natomiast na stanowisko wójta został wybrany Grzegorz Ziaja. 
31 grudnia 2015 roku zmarł Wójt Grzegorz Ziaja. W związku z tym przeprowadzone zostały przedterminowe wybory. I tura odbyła 
się 20 marca 2016 roku, a II tura odbyła się 3 kwietnia 2016 r. Wójtem Gminy Koszęcin został Zbigniew Seniów. 

Wójt Gminy Grzegorz Ziaja 
Zbigniew Seniów (od 12.04.2016 r.)

Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł 

Rada Gminy 
Michał Anioł, Krystian Cuber, Andrzej Dybała, Gabriela Helisz, Longin Janeczek, Piotr Karmań-
ski, Stanisław Lerche, Jan Macioszek, Janusz Maruszczyk, Henryk Nowakowski, Piotr Peła, Paweł 
Przybyła, Edmund Skibicki, Henryk Sowa, Czesław Tyrol

 ▶ Viii Kadencja 2018–2023

Wybory do Rady Gminy odbyły się 21 października 2018 roku. VIII kadencja obejmuje lata 2018–2023. W skład Rady wchodzi 
15 radnych, natomiast na stanowisko wójta został wybrany Zbigniew Seniów.

Wójt Gminy Zbigniew Seniów

Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł 

Rada Gminy 
Michał Anioł, Krystian Cuber, Zygmunt Gmyrek, Gabriela Helisz, Longin Janeczek, Piotr Karmań-
ski, Stanisław Lerche, Jan Macioszek, Adam Maruszczyk, Janusz Maruszczyk, Henryk Nowakowski, 
Ireneusz Piątkowski, Paweł Przybyła, Edmund Skibicki, Czesław Tyrol

30-lecie Samorządu Terytorialnego

SAMORZĄD NA PRZESTRZENI 
ostatnich 30 Lat ocZaMi 
WÓJTÓW GMINY KOSZĘCIN

 ▶ edMund sKibicKi, Wójt GMiny 
KOSZĘCIN W lATACh 1990–1998

Pierwsze wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990r. Dotych-
czasowe Rady Narodowe zostały zastąpione radami gmin. Dzię-
ki temu Gmina miała większe uprawnienia i mogła decydować 
przede wszystkim o swoich finansach. 
Głównym naszym zadaniem w pierwszej kadencji było popra-
wienie jakości życia mieszkańców poprzez zaopatrzenie w wodę. 
Pozyskiwaliśmy dużo środków zewnętrznych. Razem z Zarzą-
dem wystąpiliśmy do Telekomunikacji Polskiej w Warszawie, 
skąd otrzymaliśmy 10 mld zł na wybudowanie kompleksowego 
wodociągu dla miejscowości: Koszęcin, Brusiek, Strzebiń, Cie-
szowa i Prądy. Zaczęliśmy realizować oczekiwania mieszkańców 
Gminy. Wybudowaliśmy studnie głębinowe, stację uzdatniania 
wody w Bruśku oraz wodociąg przesyłowy do Koszęcina, dwa 
zbiorniki wody oraz przepompownię.
Drugim ważnym zadaniem była telefonizacja gminy, którą uda-
ło się zrealizować w ciągu dwóch lat. Po za tym zajmowaliśmy 

się poprawą napięcia w sieci elektrycznej w części południowej 
Koszęcina oraz umożliwieniem mieszkańcom posiadającym 
niezabudowane tereny rolnicze na przekształcenie ich na działki 
budowlane, co wiązało się ze zmianami planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Pomimo tego, że oświata do 01 stycznia 
1996 roku nie była przypisana samorządom to włączyliśmy się 
w rzeczową pomoc w remonty szkół i przedszkoli. Pomoc ta była 
finansowana wyłącznie ze środków własnych gminy i na celu miała 
przede wszystkim utrzymanie stanu technicznego budynku oraz 
podniesienie poziomu nauczania.
Rozpoczęliśmy także gazyfikację gminy poprzez zawarcie poro-
zumienia z ówczesnym przedsiębiorstwem. Na prośbę dyrektora 
Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach ks. Franciszka Ba-
liona oraz na własny koszt wybudowaliśmy odcinek gazociągu 
wysokoprężnego z Kokotka do Piłki, gdzie wybudowano stację 
pomiarowo -redukcyjną gazu, a następnie kolektor gazu średnio-
prężnego do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach.
Gmina rozwiązała problem oczyszczalni ścieków w Rusinowicach, 
która była własnością Ośrodka Rehabilitacyjnego i wybudowała 
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nową oczyszczalnię ścieków, do której oprócz ośrodka można było 
podłączyć część Rusinowic. W ślad za tą inwestycją mieszkańcy 
Rusinowic i Sadowa sygnalizowali o braku wody i konieczności 
budowy profesjonalnej sieci wodociągowej. Rada wraz z zarządem 
podjęła się tego zadania przy współpracy z burmistrzem i samo-
rządem Lublińca, skąd otrzymała zapewnienie na dostawę wody 
do tego zadania. Została również wybudowana przepompownia 
i sieć wodociągowa dla Sadowa i Rusinowic.
Mieszkańcy sygnalizowali również problem komunikacji Gminy 
z ośrodkami takimi jak: Lubliniec, Częstochowa i Tarnowskie 
Góry. Zarząd podjął rozmowy z ówczesnym PKS -em, który ten 
problem podjął i rozwiązał w miarę pozytywnie.
Na wniosek części mieszkańców Koszęcina rewitalizowano ka-
pliczkę Św. Jana Nepomucena przy Szkole Podstawowej w Ko-
szęcinie, gdzie czynnie w jej odbudowę zaangażował się Eryk 
Czudaj i ja osobiście.

W dalszych działaniach Rada i Zarząd położyli nacisk na budowę 
nowych nawierzchni dróg, chodników, placów i przede wszystkim 
jednej z najpiękniejszych inwestycji mojej kadencji, którą była 
budowa nowego rynku w Koszęcinie, z którego mieszkańcy są 
dumni do dnia dzisiejszego. Zarząd wraz z radą zwrócił również 
uwagę na stan budynku Urzędu Gminy, gdzie podjęliśmy się czę-
ściowego remontu, który polegał przede wszystkim na wymianie 
okien i drzwi. Wszystkie te inwestycje, remonty były możliwe 
dzięki temu, iż oprócz środków własnych na ich realizację zo-
stały pozyskane środki zewnętrzne, w sumie w ciągu 8 lat mojej 
kadencji w wysokości ok. 30 mln zł.
Na zakończenie chciałem podziękować za konstruktywną współ-
pracę Panu Przewodniczącemu Rady Józefowi Mocnemu, moim 
zastępcom Panom Henrykowi Panok i Bronisławowi Cogiel, jak 
również Radnym I i II kadencji. 

 ▶ Edmund Skibicki

 ▶ MIChAł STASZYńSKI, WÓJT GMINY 
KOSZĘCIN W lATACh 1998–2006

30 lat dla jednych to ogromny szmat czasu, dla drugich to całkiem 
nie tak dawno, prawie jak wczoraj… zależy z jakiej perspektywy 
na to popatrzymy. Pozwolę sobie na podzielenie się z Szanowny-
mi Czytelnikami bardziej luźnymi refleksjami niż karkołomnym 
podsumowaniem, którego nikt by może nie przeczytał. 30 lat 
temu byłem w grupie, która przygotowywała się do kandydowa-
nia do Rady Gminy, ponieważ przełom ustroju naszego państwa 
z rocznym poślizgiem objął także samorząd. Jeszcze przed 1989, 
rokiem ogromnych zmian, początkowo w nielicznym gronie, spo-
tykaliśmy się by przedyskutować różne tematy związane z tym 
co nas czekało. A tak naprawdę wtedy to była tylko teoria, jak 
będzie z praktyką nikt nie wiedział i raczej jak się później okazało 
nie spodziewał. Nasz klub dyskusyjny czasami był bardzo liczny, 
a czasami było to tylko kilka osób. Tematy, które podejmowaliśmy 
w dyskusji były bardzo poważne, to jeszcze był poprzedni ustrój 
i nie wszyscy wierzyli, że upadnie. Nie zawsze to były tylko dys-
kusje, były i ostre spory. Różnica poglądów bywała tak zasadni-
cza, że zdarzało nam się rozstawać z niektórymi na jakiś czas by 
ustąpić lub trwać każdy przy swoim zdaniu. Tak krok po kroku 
narodziło się Stowarzyszenie Chrześcijańsko -Demokratyczne, 
to właśnie z tego grona po dyskusjach wybrani zostali kandyda-
ci na radnych, osoby te uczestniczyły w posiedzeniach komisji 
Rady Gminy, a także w sesjach by później wystartować w nad-
chodzących wyborach. Wszystko to było w ramach właściwego 
przygotowania się i zdobycia niezbędnej wiedzy. Jak wygląda 
przygotowanie tych, którzy startują w wyborach współcześnie, 
czy są przygotowani, czy potrzebna jest im jakaś wiedza, czy są 
w stanie uczestniczyć w dyskusjach, a czasami nawet sporach??? 
Z perspektywy czasu widzę, że dla wielu przewaga dobrych chęci 
nad przygotowaniem i wiedzą jest ważniejsza, dotyczy to nie tylko 
wyborów na poziomie gminy. Podczas dyskusji w naszym stowa-
rzyszeniu wielokrotnie powtarzałem, że każdy z nas po ewentu-
alnie wygranych wyborach musi być przygotowany na objęcie 
różnych stanowisk. Panował także wtedy pogląd, że najpierw mu-
simy się poprzyglądać, a potem dopiero zarządzać. W pierwszej 
kadencji nowej Rady Gminy nastąpiło coś czego nikt z nas wtedy 
się nie spodziewał. Dla wielu z nas dzisiaj to już odległa niemal-
że zapomniana przeszłość ale emocje były ogromne. Chodzi mi 
o rezygnację z funkcji radnych po ponownym włączeniu słyn-
nego RCN. Przeważała wtedy teza o złym wpływie działalności 

RCN na zdrowie mieszkańców Koszęcina. Na wielu burzliwych 
spotkaniach z mieszkańcami ostatecznie wspólnie ustalono, że 
w przypadku ponownego włączenia rezygnujemy z mandatów 
radnych. Zdania były podzielone nie tylko wśród mieszkańców 
ale także samych radnych. Ostatecznie część radnych w pewnych 
odstępach czasu zrezygnowała ze swoich funkcji. Dla nas wszyst-
kich, którzy podjęliśmy tą trudną decyzję była to wspólna decy-
zja radnych i naszych wyborców w trosce o ich zdrowie i przede 
wszystkim sprawa honoru wynikająca wtedy z naszej bezsilności 
prawnej. Tak, 30 lat temu funkcjonowało jeszcze takie pojęcie 
jak HONOR. Po paru latach przerwy w działalności samorządo-
wej w kolejnych wyborach, w gronie radnych z naszej drużyny, 
ponownie zostałem radnym Gminy Koszęcin. Wtedy o wyborze 
wójta decydowali w tajnych wyborach na pierwszej sesji nowo 
wybrani radni. (Była to ostatnia taka kadencja bo w następnych 
wyborach wójt będzie wybierany w wyborach powszechnych). 
Zdecydowałem, po burzliwych dyskusjach i namowach w gronie 
naszych radnych, że wystartuję w tych wyborach na wójta. Moi 
koledzy widzieli, że specjalnie się nie „rwę” do tego stanowiska 
i może tak zdecydowali, mieliśmy także świadomość zbliżającej 
się głębokiej reformy oświaty i moja znajomość tych spraw będzie 
bardzo przydatna. Wpadłem trochę we własne sidła, radni przy-
pomnieli mi moje słowa, że każdy z nas po wygranych wyborach 
musi liczyć się z odpowiedzialnością objęcia różnych stanowisk. 
Nie można rzucać słów na wiatr… I tak zostałem wójtem. Z per-
spektywy czasu muszę powiedzieć, że kadencja nie należała ani 
do łatwych ani do przyjemnych. Reformy przygotowane przez 
Rząd były wprowadzane „na oślep” – to określenie dyplomatycz-
ne. Następowały zmiany administracyjne, oświatowe i w służbie 
zdrowia. Raz w tygodniu nad wypracowaniem właściwego toku 
postępowania pracował Zarząd Gminy, nie raz zdarzało się, że 
nasze obrady trwały od godz. 17, a kończyły się po godz. 22. Nie 
było wtedy ani konkretnych przepisów ani wzorcowych rozwią-
zań. Wiele rozwiązań w naszej gminie miało charakter pionierski. 
Działało jeszcze jakiś czas Stowarzyszenie Chrześcijańsko – De-
mokratyczne, być może z mojej winy upadło ponieważ ci,którzy 
nie byli w Radzie Gminy chcieli mieć wpływ na niemal wszystkie 
decyzje radnych czy wójta. Stałem na stanowisku, że radni i wójt 
ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i powinni 
być w tym samodzielni. Łatwo anonimowo „doradzać” wskazu-
jąc rozwiązania bez odpowiedzialności. Najtrudniejsze sprawy, 
które przyszło nam zmieniać były związane ze „Służbą zdrowia”. 
Trudności piętrzyły się do tego stopnia, że dwóch lekarzy z naszej 
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„drużyny” miało tak odmienne poglądy niż pozostali radni i moje 
jako urzędującego wójta, że postanowili odwołać mnie z zajmo-
wanego stanowiska. Każdy sam może sobie łatwo wyobrazić, co 
się czuje i myśli w takich chwilach. Wspominam o tym, ponieważ 
największym zaskoczeniem nie tylko dla mnie, był wynik tajnego 
głosowania przesądzającego o ewentualnym odwołaniu. Tylko 2 
głosy były za odwołaniem, 1 głos wstrzymujący się, reszta Rady 
Gminy Koszęcin 17 głosów przeciw odwołaniu. Podczas różnych 
sesji układ sił był 12 do 8, wierzyłem w „moją drużynę” ale nie 
spodziewałem się wtedy takiej reakcji opozycji. W radzie było 4 
lekarzy, spodziewałem się, że na zasadach lekarskiej solidarności 
będą głosować tak samo za odwołaniem. Dlaczego tak się nie 
stało? Jeden z nich po czasie powiedział; „Nie mogło być żadnej so-
lidarności zawodowej, tu chodziło o zwykłą ludzką uczciwość”…. 
nie muszę nikomu tłumaczyć dlaczego te słowa zapamiętałem 
i przytoczyłem. Oczywiście, kosztowało mnie to trochę zdrowia bo 
byłem bardzo zaangażowany w pomoc wyjścia na prostą „Służby 
zdrowia’’, niektórzy radni uszczypliwie żartowali, że w przyszłości 
nie będę chodzić się leczyć bo to do mnie będą chodzić by mnie 
leczyć”. Życie napisało inny scenariusz, wszystkie sprawy związane 

ze zdrowiem załatwiam od tamtego czasu w Lublińcu. Z perspek-
tywy 30 lat samorządności mogę stwierdzić, że to wcale nie były 
łatwe lata, oczywiście, że bardzo wiele się zmieniło w naszym oto-
czeniu, bardzo wiele można policzyć czy zobaczyć jak zmieniło 
się nasze otoczenie. Każdy ma swój własny osąd tego wszystkiego 
co wpłynęło na nasze życie. Wartość tych wszystkich inwestycji 
materialnych niestety kolosalnie przewyższa w tych minionych 
latach wartość bezpośrednich inwestycji w człowieka. Mamy co-
raz lepsze drogi, chodniki, oświetlenie, wszelakie udogodnienia 
poprawiające warunki naszego codziennego życia itp., itd.… Czy 
my sami przez te 30 lat w naszej „Małej Ojczyźnie” staliśmy się dla 
siebie lepsi, bardziej wyrozumiali, życzliwsi, bardziej tolerancyjni, 
czy stać nas w każdej sytuacji na gest pomocy czy nawet zwykły 
uśmiech??? 
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 30-lecia samo-
rządności, może wszyscy, którzy mieliśmy okazję pracować na 
rzecz mieszkańców Gminy Koszęcin powinniśmy wspólnie posa-
dzić aleję dębową, w starym parku na pewno znajdzie się miejsce. 
Serdecznie wszystkich pozdrawiam 

 ▶ Michał Staszyński.

 ▶ ZbiGnieW senióW, Wójt GMiny 
KOSZĘCIN OD 2016 R.

Moją pracę w samorządzie rozpocząłem w 2006 r., jako radny V 
kadencji Rady Gminy Koszęcin. Pracując jako radny, widziałem 
wiele problemów, a zarazem niespełnione oczekiwania miesz-
kańców, m.in. z budową boisk wielofunkcyjnych tzw. Orlików, 
na które Gmina mogła pozyskać duże dofinansowanie. Dla po-
równania obecnie koszt budowy boiska wielofunkcyjnego jest 
czterokrotnie wyższy. Każdy z Wójtów – moich poprzedników 
miał inne możliwości, jednak wszyscy zawsze borykali się z pro-
blemami finansowymi, żeby zrealizować potrzebne inwestycje.
Gmina starała się pozyskiwać środki zewnętrzne, ale wiele zadań 
finansowanych było ze środków własnych.
W trakcie mojej kadencji realizujemy inwestycje i projekty, na 
które czekają mieszkańcy Naszej Gminy, jednak mam świa-
domość że potrzeby są ogromne, a zasoby finansowe ogra-
niczone. Dokończyłem inwestycję, rozpoczętą przez mojego 
poprzednika Wójta Grzegorza Ziaję, modernizację basenu 
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, który 
w sezonie letnim cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Niestety w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz 
ograniczeniami w przepisach i ogromnym dofinansowaniem 
z naszej strony – 65 000 zł miesięcznie, w tym roku basen po-
zostanie zamknięty. Remontujemy drogi gminne i budujemy 
ścieżki rowerowe (dostaliśmy dofinansowanie), przebudowano 
boiska sportowe, zakupiono nowy samochód dla OSP Strzebiń 
oraz wybudowano budynek wielofunkcyjny w Sadowie z nową 
remizą strażacką, rozbudowano szkoły w Koszęcinie i Sadowie 
(ze środków własnych gminy). 
Jest jeszcze wiele inwestycji, które chcielibyśmy zrealizować, ale ze 
względów finansowych oraz obowiązujących przepisów prawnych 
jest to utrudnione.
Aby mieszkańcy mogli sami decydować o przeznaczeniu środ-
ków finansowych został wprowadzony Budżet Obywatelski oraz 
Fundusz Sołecki. Po 12 latach, w 2019 roku przywrócone zostało 
Sołectwo Koszęcin.
Trwają prace związane z budową Przedszkola w Rusinowicach 

(rozpoczęcie inwestycji w tym roku). Kolejnym krokiem, który 
chciałbym zrealizować będzie budowa Przedszkola w Strzebiniu, 
a także w Koszęcinie. Przygotowujemy się do rozpoczęcia budowy 
wodociągu w Łazach (również w tym roku, obecnie projekt jest 
w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę). Ważnym zadaniem 
jest także budowa ścieżek rowerowych na trasie Wierzbie – Ko-
szęcin, Koszęcin – Strzebiń, Strzebiń – Bukowiec oraz Rusinowice 
– Piłka, które ułatwiłyby poruszanie się między miejscowościami 
zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo. Niestety jest to 
strasznie trudna i żmudna droga prawna.
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Rusinowicach, skanalizo-
wanie miejscowości Sadów i Wierzbie to tematy, które spędzają 
sen z oczu, mimo dofinansowania koszt jest przekraczający moż-
liwości finansowe gminy.
Z perspektywy tych lat mogę powiedzieć, że przez ten czas sytu-
acja samorządu zmieniała się diametralnie, coraz więcej zadań 
zostaje scedowanych na samorząd, za czym niestety nie idą finanse 
i trzeba rezygnować z innych projektów, żeby realizować ustawowe 
zobowiązania. 
Pomimo wielu napotykanych przeszkód Gmina stara się zrealizo-
wać inwestycje oraz zadania, tak aby mieszkańcom żyło się coraz 
lepiej. 
W tym roku pandemia koronawirusa Covid-19 wprowadziła nasz 
kraj w nową skalę problemów i utrudnień, to również nowe do-
świadczenie dla samorządowców. Byliśmy jedną z pierwszych 
gmin w województwie śląskim, w której Wojewoda otworzył ośro-
dek kwarantannowy. Było wiele obaw czy nie będzie zagrożenia 
dla mieszkańców, jednak wszystko było pod pełną kontrolą.
Kończąc chciałbym podziękować wielu osobom za wkład wnie-
siony w pracę na rzecz Gminy: moim poprzednikom Wójtom 
Gminy Koszęcin Panu Edmundowi Skibickiemu, Panu Michałowi 
Staszyńskiemu, Panu Grzegorzowi Ziaji. Dziękuję także przewod-
niczącemu Rady Gminy Panu Michałowi Aniołowi, wszystkim 
dotychczasowym Radnym Gminy Koszęcin, Sołtysom i Radom 
Sołeckim oraz pracownikom Urzędu Gminy. 
Życzę wszystkim mieszkańcom aby zrealizowano ich potrzeby 
i marzenia w Naszej Gminie.

 ▶ Zbigniew Seniów

30-lecie Samorządu Terytorialnego
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INWESTYCJE W GMINIE KOSZĘCIN
 ▶ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCh

Gmina zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych 
wewnętrznych tłuczniowych – utwardzenie destruktem wraz z jed-
nokrotnym utrwaleniem powierzchniowym”. Na szeregu dróg 
wykonano nakładki z frezu asfaltowego wraz z utrwaleniem po-
wierzchniowym. Dzięki czemu poprawił się w sposób znaczący 
komfort ich użytkowania. Zadanie dotyczyło następujących dróg:
•	 Koszęcin – ulice: Krokusowa, Fiołkowa, Narcyzowa, Konwa-

liowa, Jaśminowa, Miodowa, Nektarowa, Boczna

•	 Strzebiń – ulice: Sienkiewicza, Reymonta, końcówka na Du-
biele, Boczna od ul. Lublinieckiej;

•	 Bukowiec – ulice: Boczna 1 od ul. Katowickiej, Boczna 2 od 
ul. Katowickiej oraz Miarki;

•	 Cieszowa – ul. Zielona

•	 Sadów – ulice: Ogrodowa, Polna;
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•	 Rusinowice – ulice: Lompy, Lubliniecka, Leśna;

•	 Wierzbie – ul. Św. Anny, wjazd do Ochotniczej Straży Pożarnej.

 ▶ REMONT DROGI GMINNEJ Ul KS. 
GĄSKI W KOSZĘCINIE 

Gmina Koszęcin rozstrzygnęła przetarg na zadanie „Remont drogi 
gminnej ul. Ks. Gąski w Koszęcinie”. W chwili obecnej trwają prace 
związane z wymianą zużytej nawierzchni asfaltowej.

Ponadto firma Eko -San wykonała wymianę nawiertek sieci wo-
dociągowej na całej długości remontowanej drogi.
Informujemy, że podczas remontu wystąpią utrudnienia w prze-
mieszczaniu się ulicą Ks. Gąski.

 ▶ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W WIERZBIU

Gmina Koszęcin w kwietniu br. 
wzięła udział w  Marszałkow-
skim Konkursie „Inicjatywa 
Sołecka” organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski w Katowi-
cach na dofinansowanie inwestycji na obszarach wiejskich. Pozwo-
liło to na pozyskanie 28.650,00 zł w celu zagospodarowania terenu 
w Wierzbiu poprzez wykonanie wiaty wolnostojącej i utwardzenie 
powierzchni. Stworzone zostanie plenerowe miejsce spotkań dla 
mieszkańców wsi, które będzie dostępne dla wszystkich zaintere-
sowanych życiem kulturalnym i społecznym miejscowości, tak-
że osób z niepełnosprawnościami ze względu na zamontowanie 
podjazdu dla wózków inwalidzkich. 
Planowany termin zakończenia inwestycji jest przewidziany na 
październik 2020 r.
Uroczyste podpisanie oraz wręczenie umów odbyło się 17 lip-
ca 2020 r. w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. 
Umowę z rąk Beaty Białowąs – członka zarządu województwa 
i Bartłomieja Kowalskiego – radnego Sejmiku Województwa Ślą-
skiego odebrali sołtys Wierzbia Barbara Guzy oraz wójt Gminy 
Koszęcin Zbigniew Seniów. (fot. Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego)

Informujemy, że od 1 lipca 2020 r. istnieje możliwość wniosko-
wania o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start drogą 

elektroniczną za pośrednictwem: Empatii, bankowości elektro-
nicznej oraz platformy PUE – ZUS. Wnioski w tradycyjnej formie 
papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020 r. w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszęcinie. 
O świadczenie Dobry Start wnioskować można maksymalnie 
do 30 listopada.

Informujemy, że osoby wnioskujące o świadczenie wychowawcze 
w 2019 roku otrzymały prawo do pobierania świadczenia na 

okres do 31 maja 2021 roku, zatem nie należy aktualnie składać 
ponownego wniosku. Aby zachować ciągłość pobieranego świad-
czenia, wnioskować winno się w przyszłym roku od lutego w wersji 
elektronicznej, natomiast od kwietnia w wersji papierowej.

dobry start – 
nabór WniosKóW

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
ŚWIADCZENIA 

WychoWaWcZeGo
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Informujemy, że od 01 lipca do 30 września 2020 roku można 
składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Koszę-

cin dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce.
Stypendium przyznawane jest zgodnie z  Uchwałą nr 240/
XXIII/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 07 kwietnia 2020 r. 
w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla 
uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce oraz przyjęcia Regu-
laminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla 
uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce.
Stypendium udzielane jest:
•	 uczniom klas V -VIII uczęszczającym do szkół podstawowych 

na terenie Gminy Koszęcin;

STYPENDIUM WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

APEl DO MIESZKAńCÓW GMINY KOSZĘCIN
TOAlETA TO NIE ŚMIETNIK!

•	 jako jednorazowe świadczenie pieniężne raz w roku, za po-
przedni rok szkolny;

•	 zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie przy-
znawania stypendium Wójta Gminy Koszęcin załączonym do 
Uchwały nr 240/XXIII/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 07 
kwietnia 2020 r.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Koszęcin.
Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla 
uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce oraz wniosek dostępne 
są na stronie internetowej urzędu: www.koszecin.pl oraz na stronie 
www.koszecin.bipgmina.pl w zakładce OŚWIATA – Stypendium 
Wójta Gminy Koszęcin.

Apelujemy do mieszkańców, aby nie 
wrzucali chusteczek nawilżanych, 

ani innych odpadów (jednorazowych 
pieluch niemowlęcych, podpasek higie-
nicznych, patyczków do uszu, prezerwa-
tyw, ręczników papierowych) do toalet 
i kanalizacji.
Kanalizacja sanitarna służy do odprowa-
dzania z naszych domów ścieków i nie-
czystości sanitarnych oraz papieru toa-
letowego. Wrzucanie śmieci i odpadów 
do toalety powoduje problemy w pro-
cesie technologicznym przepompowni 
i oczyszczalni ścieków.
Na terenie Gminy Koszęcin funkcjonuje 
17 przepompowni i 2 oczyszczalnie ście-
ków.
Najczęstszą przyczyną awarii jest po-
wstawanie zatorów w sieci kanalizacyjnej 
i przepompowni przez śmieci i odpady 
stałe, które nie powinny się tam znaleźć. 
Usuwanie awarii spowodowanych zatorami zwiększa koszty użyt-
kowania, co przedkłada się na wysokość opłat. Może również spo-
wodować duże straty materialne, a w przypadku wylania ścieków 
zagrożenie dla środowiska naturalnego.

 ▶ ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA  
do KanaLiZacji sanitarnej:

•	  środków higieny osobistej wyżej wymienionych;
•	  ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpusz-

czających się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach 
w zwartą masę;

•	  włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop 
– zawierających włókna naturalne i syntetyczne, nierozpusz-
czające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się 
w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków;

•	  kości, odpadów kuchennych, obierek, tłuszczów i olejów, 

które pod wpływem zimnej wody tęże-
ją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, 
jak również łączą się z innymi śmieciami 
tworząc nieprzepuszczalną bryłę i powo-
dują zatory;
•	 części stałych nie rozpuszczalnych 
w wodzie takich jak: rękawice gumowe, 
prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, 
korki, butelki, zabawki, itp.
•	 odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, 
a w szczególności gnojówki, gnojowicy, 
obornika, ścieków z kiszonek;
•	 odpadów stałych, które mogą powo-
dować zmniejszenie przepustowości 
przewodów kanalizacyjnych, a w szcze-
gólności żwiru, piasku, popiołu, szkła, 
wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków 
skór, tekstyliów, włókien itp., nawet jeżeli 
znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
•	 lekarstw, farb oraz chemikaliów in-
nych niż powszechnie używane środki 

czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe 
dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki 
w biologicznej części oczyszczalni;

•	  odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczegól-
ności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich 
emulsji, mieszanin cementowych;

•	  substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności ben-
zyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących 
i toksycznych;

•	  materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, gruz, 
kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.

W przypadku stwierdzenia, iż przyczyną zatkania kanalizacji lub 
jej niewłaściwego funkcjonowania jest nieprawidłowa eksploatacja 
przez danego użytkownika bądź nastąpi odprowadzenie ścieków 
niedozwolonych (w tym wód opadowych) można dochodzić 
swoich roszczeń z tytułu poniesionych kosztów od konkretnych 
użytkowników kanalizacji sanitarnej.
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Rozpoczynające sie wakacje i początek lata to spodziewane 
zwiększone pobory wody dlatego zwracamy się do wszystkich 

Odbiorców z prośbą o racjonalizację jej zużycia.
Możliwości techniczne urządzeń wodociągowych (stacji uzdatniania 
wody w Bruśku oraz pompowni w Koszęcinie i Sadowiu) zostały 
na etapie ich budowania dobrane na konkretne przyjęte dobowe, 
a przede wszystkim, godzinowe zużycie wody, oczywiście z uwzględ-
nieniem odpowiedniego współczynnika nierównomierności. Jednak 
od tamtego czasu sieć wodociągowa uległa rozbudowie i zasila teraz 
większą ilość odbiorców. Niektórzy mieszkańcy, którzy do tej pory 
korzystali z własnych ujęć wody, ze względu na brak wody w stud-
niach również podpięli się do sieci gminnej. W wyniku tych zjawisk, 
obserwowane obecnie dobowe zużycia wody w najgorętszych dniach 
roku (przeważnie jest to jakaś so-
bota) przekraczają przyjęte przez 
projektantów pompowni para-
metry dwu a nawet trzykrotnie. 
Skutkiem tego może być chwilo-
wy niedobór wody, jaki wystąpił 
13 czerwca w sobotę wieczorem 
na terenie Sadowa i Wierzbia. 
Wynika on z  tego, że chwilo-
wy odbiór wody przez sieć jest 
większy niż wydajność ujęcia czy 
pomp i po wyczerpaniu zapasu 
znajdującego się w zbiorniku, 
urządzenia podają mniej wody 
niż wypływa ze zbiornika. Efekt 
– spadek ciśnienia w sieci i brak 
wody. Trwa to zaledwie kilka 
godzin (18.00 – 22.00), ale jest 
bardzo dokuczliwe dla Państwa 
i powoduje zapowietrzenie sie-
ci, a związku z tym konieczność 
jej późniejszego płukania, czyli 
znowu zwiększonego zużycia 
wody.

APEl DO ODBIORCÓW WODY W GMINIE KOSZĘCIN

 ▶ ZAPOBIEC TEMU MOżNA NA DWA SPOSOBY:

1. zmniejszając zużycie wody z sieci i korzystając z własnych 
ujęć (oczywiście dotyczy to tych Odbiorców, którzy je posia-
dają i tylko zgodnie z warunkami technicznymi, czyli przy 
całkowitym rozdziale od instalacji połączonej z gminną sie-
cią wodociągową);

2. rozkładając zużycie wody w czasie (nie zostawiać podlewania 
ogródków i napełniania basenów na sobotę, bo jest to zawsze 
najbardziej obciążony dzień).

W weekend pojawiają się letnicy, stali mieszkańcy innych miast 
posiadający na terenie Gminy Koszęcin działki rekreacyjne. Ro-
zumiemy, że oni mają ograniczone pole manewru i nie pomogą 

nam rozładować nadmierne-
go zużycia w  sobotę. Dlate-
go zwracamy się z ogromną 
prośbą do stałych mieszkań-
ców, aby w miarę możliwości 
podlewać ogrody i napełniać 
baseny w dni powszednie od 
poniedziałku do piątku, a na-
wet czwartku. Wtedy w sobo-
tę będzie pobierana mniejsza 
ilość wody i żaden Odbiorca 
nie będzie jej pozbawiony. Ca-
łość systemu wodociągowego 
jest wystarczająca do zaspoko-
jenia obecnych potrzeb miesz-
kańców, ale trzeba mu dać na 
to szansę. Jeśli pomożemy 
rozładować sobotni szczyt, 
wszyscy Odbiorcy będą mo-
gli cieszyć się nieprzerwaną 
dostawą wody, nawet w naj-
gorętsze dni.

Wójt Gminy Koszęcin zwraca się z prośbą do mieszkańców 
gminy Koszęcin o regularne wykaszanie traw i niszczenie 

chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów po-
winna 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 2017 r., poz. 
1161): „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 

APEl DO MIESZKAńCÓW GMINY KOSZĘCIN

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 zagospodaro-
wanych działek. Nieużytki sprzyjają zarastaniu roślinnością drze-
wiastą oraz niejednokrotnie są miejscem składowania odpadów. 
Regularne wykaszanie i niszczenie chwastów na swoich nie-
ruchomościach pozwoli wyeliminować powyższe zagrożenia.
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Częstym pytaniem mieszkańców poszczególnych miejscowości 
jest dlaczego nie mamy aglomeracji. Najprościej można to 

ująć, że ze względu na niekorzystne warunki terenowe, duże roz-
proszenie zabudowy mieszkaniowej oraz małe wskaźniki koncen-
tracji. Wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy wyznaczaniu obszaru aglo-
meracji bierze się pod uwagę, że budowa planowanej do budowy 
sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do 
oczyszczalni ścieków lub końcowego punktu zrzutu ścieków ko-
munalnych powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie, 
przy czym wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 
stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających 
na terenie aglomeracji (RLM) na 1 km planowanej do budowy sieci 
kanalizacyjnej. Zgodnie z prawem, sieć należy budować tam, gdzie 
działalność ludzka jest wystarczająco skoncentrowana i gdzie jest 
to ekonomicznie uzasadnione. Oznacza to, że sieć zbiorcza powin-
na powstawać tam gdzie cena za odbiór ścieków nie będzie wysoka, 
a z pobieranych opłat będzie możliwa spłata kredytów zaciągnię-
tych na jej budowę i utrzymanie. Planując zmiany w aglomeracjach 
każdorazowo należy dokonać analizy możliwości sfinansowania 
przedsięwzięć, w tym zaciągniętych pożyczek. Należy pamiętać, 
że finansowanie z UE to ok. 30 % wartości projektu, reszta to tzw. 
wkład własny, pozyskany z instytucji finansowych.
Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione 
są od wielkości aglomeracji. Jakość ścieków oczyszczonych od-
prowadzanych z każdej oczyszczalni musi być zgodna z wymaga-
niami Prawa wodnego oraz rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

Odpady wielkogabarytowe w naszej Gminie są odbierane dwa razy 
w roku zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W ramach 
odbioru odpadów wielkogabarytowych zbiera się głównie elemen-
ty wyposażenia domowego, które ze względu na duże rozmiary nie 
mieszczą się do standardowego pojemnika. Nie wszystko jednak 
zalicza się do tej frakcji odpadów. Są takie przedmioty, które nie 
zostaną wywiezione przez firmę obsługującą. Takim przykładem są 
najczęściej odpady remontowo -budowlane takie jak: gruz, muszle 
sedesowe, umywalki, kafelki czyli wszystko, co pozostaje po re-
moncie. Tego typu odpady z pewnością nie zostaną zabrane przez 
firmę, ponieważ to obowiązkiem mieszkańca (właściciela odpa-
dów) jest dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) lub zamówić specjalną usługę podstawie-
nia kontenera w firmie specjalistycznej. Inna forma pozbywania 
się odpadów jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

 ▶ DO FRAKCJI ODPADÓW 
WieLKoGabarytoWych 
NAJCZĘŚCIEJ ZAlICZA SIĘ:

•	 łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, ma-
terace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych rozmiarów, 

aGLoMeracja W sadoWie i WierZbiu?

ODPADY WIElKOGABARYTOWE

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Inaczej, im większa 
oczyszczalnia tym bardziej zaostrzone normy jakościowe, a co za 
tym idzie wyższe koszty ich oczyszczania i opłaty dla mieszkańców.
Wyznaczona aglomeracja musi spełniać warunek minimum 
2000 RLM. Procent skanalizowania aglomeracji powinien wyno-
sić blisko 100 %. Dla oczyszczalni powyżej 2000 RLM powinien 
wynosić nie mniej niż 95% RLM. Przy czym wszystkie systemy 
oczyszczania w danej aglomeracji (np. oczyszczalnie przydomo-
we) muszą zapewnić ten sam poziom ochrony środowiska. Na-
tomiast realizacja sieci kanalizacyjnej powinna być uzasadniona 
ekonomicznie i spełniać wskaźnik planowanych do obsługi ilości 
120 RLM. Niezależnie od tego planowanie inwestycji powinno 
uwzględniać przede wszystkim kalkulacje dotyczące późniejszych 
opłat za usługi kanalizacyjne tak, aby nie przekraczały możliwo-
ści finansowych mieszkańców, którzy pokrywają koszty rozwoju, 
amortyzacji i eksploatacji tego systemu.
Wszystkie akty prawne i ich interpretacje w tym interpretacje Ko-
misji Europejskiej wskazują, że nadrzędnym kryterium wyznacza-
nia obszaru i granic aglomeracji, a zatem zasięgu systemu kanaliza-
cyjnego jest koncentracja zaludnienia i działalności gospodarczej 
na określonym obszarze uzasadniająca technicznie, ekonomicznie 
i środowiskowo sieciowe odprowadzanie ścieków do jednej lub 
większej liczby oczyszczalni ścieków. Obszary o małej koncentracji 
zabudowy powinny znaleźć się poza granicami aglomeracji i być 
obsługiwane przez inne właściwe systemy oczyszczania ścieków 
np. przydomowe oczyszczalnie ścieków lub stosowanie szczelnych 
zbiorników bezodpływowych.

płyty meblowe, duży sprzęt sportowy, rowery, drewnianą sto-
larkę budowlaną bez wkładów okiennych, stolarkę budowlaną 
wykonaną z PCV bez wkładów okiennych, drzwi bez wkładów 
okiennych.

 ▶ ZE WZGlĘDU NA ODRĘBNY SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA DO ODPADÓW 
KoMunaLnych WieLKoGabarytoWych 
NIE ZAlICZA SIĘ:

•	 oprócz wcześniej wspomnianych odpadów remontowo-
-budowlanych, także zużytego sprzętu elektrycznego – elektro-
nicznego np. lodówki, pralki, telewizory, monitory, odkurzacze 
itp., zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, odpadów 
niebezpiecznych – takich jak farby, lakiery, chemikalia – a także 
opakowania po tych produktach.

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, które nie 
są odbierane bezpośrednio z nieruchomości można bezpłatnie 
dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych zlokalizowanego w Koszęcinie przy ul. Ks. Gąski (tzw. 
Srocza Góra).
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POWSZEChNY SPIS ROlNY

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według 
stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju 

odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie 
rolnym jest obowiązkowy.
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym 
szerokiego zakresu informacji 
o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału te-
rytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny 
zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki 
Rolnej. 

 ▶ PODSTAWOWE CElE POWSZEChNEGO 
SPISU ROlNEGO:

•	 zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych 
i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla 
realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i spo-
łecznej na wsi;

•	 dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki 
żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struk-
tury zasiewów upraw rolnych;

•	 analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 
10 lat;

•	 wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informa-
cji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, 
FAO, OECD;

•	 aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przy-
gotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych 
z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 ▶ JAKIE PYTANIA USłYSZĄ ROlNICY 
W TRAKCIE SPISU?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest 
w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:
•	 osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
•	 położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach na-

turalnych;
•	 osobowości prawnej;
•	 typu własności użytków rolnych;
•	 produkcji ekologicznej;
•	 rodzaju użytkowanych gruntów;
•	 powierzchni zasiewów według upraw;
•	 powierzchni nawadnianej;
•	 zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
•	 pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-

-użytkowych;
•	 rodzaju budynków gospodarskich;
•	 liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
•	 wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków 

jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 ▶ KTO PODlEGA SPISOWI ROlNEMU?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz 
w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organiza-
cyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospo-
darstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) 
spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o po-
wierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa 
o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy 
specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:
•	 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
•	 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
•	 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
•	 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
•	 0,5 ha – dla chmielu;
•	 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
•	 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
•	 0,1 ha – dla tytoniu;
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Od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Koszęcin obowią-
zuje nowa stawka za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi. Za odpady segregowane zapłacimy 19 zł/os. na 
miesiąc.
Mieszkaniec, który kompostuje bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym i tym samym nie 
oddaje bioodpadów (brązowy worek) firmie odbierającej odpady 
komunalne z terenu gminy, może złożyć nową deklarację, która 
uprawni go do zwolnienia z części opłaty miesięcznie od jedne-
go mieszkańca w wysokości 1zł/os. Deklarację można pobrać ze 
strony Urzędu Gminy lub odebrać osobiście w Urzędzie Gminy.
Natomiast mieszkaniec, który nie wykonuje obowiązku selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych podlega opłacie pod-
wyższonej w wysokości 38 zł/os. na miesiąc. Nie można jednak 
zadeklarować nieselektywnej zbiórki odpadów, opłata podwyż-
szona jest sankcją za niewypełnienie ustawowego obowiązku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uisz-
czać na otrzymany indywidualny numer rachunku bankowego 
i tak jak dotychczas należy regulować bez wezwania raz na kwar-
tał do 15-go dnia miesiąca kończącego kwartał, którego opłata 
dotyczy (w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe), 
w następujących terminach:
1. za I kwartał do dnia 15 marca danego roku,
2. za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku,

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPłAT  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNAlNYCh

3. za III kwartał do dnia 15 września danego roku,
4. za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.
Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okre-
sem rozliczeniowym jest termin określony w pkt 1- 4.
Przypominamy, że opłata za wywóz odpadów komunalnych do-
tyczy wszystkich zamieszkujących na terenie gminy osób. Nie ma 
tutaj znaczenia fakt zameldowania mieszkańca, ale fakt zamiesz-
kania lub powstania na danej nieruchomości odpadów. W przy-
padku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklara-
cję w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana.
Zmiany deklaracji dokonuje się m.in. w przypadku: 
•	 zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość tj. uro-

dzenie dziecka, zgon, wyprowadzenie się bądź wprowadzenie 
się mieszkańca; 

•	 sprzedaży nieruchomości; 
•	 kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomo-

wym.

•	 5 sztuk – dla bydła ogółem;
•	 20 sztuk– dla świń ogółem;
•	 5 sztuk – dla loch;
•	 20 sztuk – dla owiec ogółem;
•	 20 sztuk – dla kóz ogółem;
•	 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
•	 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach 

fermowych.
Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie 
będą objęte spisem rolnym.

 ▶ W jaKiej forMie Zostanie 
PRZEPROWADZONY SPIS ROlNY?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie sa-
mospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu 
we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie 
z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej 
na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzu-
pełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny 
(przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad 
bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, któ-
ry odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na 
to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający 
w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do 
pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do 
Internetu w lokalu gminnego biura spisowego w Urzędzie Gminy 
w Koszęcinie.

 ▶ BEZPIECZEńSTWO DANYCh:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystycz-
ne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpie-
czeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. 
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane 
przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapew-
niają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmi-
strzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach 
za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza 
spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: 
„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki 
publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową staty-
styka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe 
zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.” 
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wy-
łącznie do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań 
statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. 
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spi-
sach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej. 
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie inter-
netowej: https://spisrolny.gov.pl/.
Prosimy wszystkich rolników o uczestnictwo w Powszechnym 
Spisie Rolnym 2020 r. 
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Nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, jakie notu-
jemy w ostatnich latach stawia zupełnie nowe wyzwania 

przed instytucjami i osobami odpowiedzialnymi za stan przy-
rody. Istotnym problemem staje się brak wody w środowisku, co 
determinuje nowe wyzwania związane z jej retencjonowaniem 
w czasie niedoboru i przeciwdziałaniem erozji wodnej w chwi-
lach gwałtownych i nadmiernych opadów. 
Lasy Państwowe, jako podmiot gospodarczy o dużej odpo-
wiedzialności społecznej, będący w całości własnością Skarbu 
Państwa, a więc wszystkich Polaków, podjęły trudy wdrożenia 
programu małej retencji nizinnej i górskiej. Podstawowy cel 
realizowanego projektu to wzmocnienie odporności na zagro-
żenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych i górskich 
ekosystemach leśnych. Wypracowane przez leśników rozwią-
zania wynikają z długotrwałej obserwacji przyrody i zjawisk ją 
kształtujących. Zaproponowane działania mają charakter mało 
inwazyjny, opierający się na głęboko przemyślanych i konsul-
towanych z wieloma specjalistami projektach przyjaznych dla 
środowiska. Obejmują one w większości przypadków odbudowę 
i przebudowę istniejących obiektów i urządzeń wodnych, które 
z racji złego stanu technicznego bezwzględnie tego wymagają. 
Planujemy również budowę wielu urządzeń wodnych na rowach 
leśnych tzw. zastawek, aby spowolnić i zatrzymać odpływ wód 
z terenów zabagnionych, które na skutek niedostatku opadów 
w ostatnich latach uległy silnemu przesuszeniu. Chcemy aby 
poprzez zaproponowane działania zapobiegać powstawaniu 
lub minimalizować negatywne skutki zjawisk naturalnych, 
w postaci niszczącego działania wód wezbraniowych, powodzi 
i podtopień, suszy i pożarów. Temu ma właśnie służyć właściwe 
retencjonowanie wody w środowisku leśnym oraz zwiększenie 
ilości zmagazynowanej wody, jak również zahamowanie zbyt 
intensywnego spływu wód opadowych do rzek i mórz. 
Szacujemy, że realizowany przez Lasy Państwowe program 
będzie kosztował około 250 mln zł, z czego większość środ-
ków uzyskamy z dofinansowania Unii Europejskiej, natomiast 
20–30% to fundusze własne Lasów Państwowych pochodzące 
w większości ze sprzedaży drewna.
Nadleśnictwo Koszęcin jest jedną z kilkudziesięciu jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych, które podjęły się reali-
zacji projektu na zarządzanym przez siebie obszarze.
W najbliższych dwóch latach zrealizujemy zadania o wartości 
przeszło 2,3 mln zł związane z:
- budową urządzeń przywracających funkcje obszarom mokra-
dłowym na terenie rezerwatu „Jeleniak Mikuliny”,
- przebudową wielofunkcyjnego zbiornika wodnego o charak-
terze retencyjnym w leśnictwie Piasek,
- budową kilkunastu zastawek na rowach leśnych, okresowo 
zatrzymujących wodę w obszarach leśnych.
Najbardziej spektakularnym działaniem wśród wymienio-
nych wyżej jest ratowanie przepięknego rezerwatu przyrody 
„Jeleniak -Mikuliny”. Począwszy od roku 2010 zaczęły się kłopo-
ty związane z zachowaniem trwałości rezerwatu i jego dalszym 
funkcjonowaniem. Nieszczelna grobla czołowa i uszkodzone 
urządzenie przelewowe ułatwiają odpływ wody ze zbiornika, 

a trwająca od ponad 4 lat posucha nie pozwala na jego odpo-
wiednie napełnienie wodami opadowymi, doprowadzanymi 
wyłącznie rowami leśnymi. Dlatego też przez znaczną część 
roku w rezerwacie notujemy całkowity brak lustra wody.
Przyjrzyjmy się historii miejsca aby w pełni zrozumieć jego 
niepoślednie znaczenie dla środowiska leśnego. Według ar-
chiwalnych przekazów był to niedostępny, dziewiczy teren po-
rośnięty gęstymi lasami, z rozległymi mokradłami i bagnami, 
poprzecinany licznymi strumieniami. Wraz z rozwojem osad-
nictwa i przemysłu tereny te zaczęto stopniowo meliorować, 
aby móc łatwiej pozyskiwać drewno, niezbędne do wytopu że-
laza. Wykorzystując dogodne naturalne ukształtowanie terenu 
oraz sąsiedztwo strumieni, kopano przy nich stawy rybne oraz 
budowano młyny wodne. Według potwierdzonych informacji 
historycznych już w XVIII wieku istniało ich przynajmniej 
kilka, a ślady po nich pozostały do dzisiaj w postaci usypa-
nych grobli oraz nazw uroczysk. Niedaleko miejscowości Piłka 
umiejscowiono dwa najbardziej znane, częściowo zarośnięte 
stawy, położone w podmokłej niecce, przez którą przepływa 
strumień (obecnie wyłącznie okresowo prowadzący wodę rów) 
„Potok Jeleniecki”. Są oddzielone od siebie sztuczną niewysoką 
groblą, która niegdyś piętrzyła w nich wodę. Nazwa pierwszego 
„Jeleniak” została zapożyczona od nazwy strumienia, natomiast 
drugi według miejscowych przekazów, pochodzi od niejakiego 
Mikuły, który pod koniec XVIII wieku wybudował tam właśnie 
młyn wodny. Niestety nie zachowały się żadne informacje, jak 
długo służył mieszkańcom, ale według relacji inż. Bronisława 
Gabryela – pierwszego powojennego nadleśniczego w Koszę-
cinie, jeszcze krótko po 1945 roku można było oglądać resztki 
zmurszałej drewnianej konstrukcji na tzw. grobli czołowej sta-
wu „Mikuliny”, które najprawdopodobniej były pozostałością 
po wspomnianym młynie.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w początkach XX wieku tereny 
te były jedną z dwóch ostoi żurawia, bardzo rzadkiego wów-
czas ptaka na Śląsku, co potwierdzają historyczne przekazy, 
jak również miejscowe opowieści, z których wynika, że żuraw 
szczególnie upodobał sobie te tereny i bytował tutaj praktycznie 
od zawsze. Warto jeszcze wspomnieć, iż na początku XX wieku 
w niektórych krajach zachodniej Europy żuraw był uznawany 
za ptaka łownego, o wyjątkowo smacznym mięsie, co jednak 
nie było praktykowane na Śląsku.
Do zakończenia II wojny światowej tereny wokół Koszęcina sta-
nowiły rozległy majątek książąt Hohenlohe -Ingelfingen, który 
obejmował ponad 24 tys. hektarów lasów oraz gruntów ornych, 
który po roku 1945 został upaństwowiony. Większość lasów 
weszła w skład utworzonego Nadleśnictwa Koszęcin, z siedzibą 
w pięknym budynku dawnego Zarządu Dóbr Książęcych.
Bogactwo przyrodnicze terenów, o których wspomniano powy-
żej dostrzegali miejscowi leśnicy od początku istnienia polskiej 
administracji leśnej i to właśnie z ich inicjatywy w 1957 roku 
utworzono pierwszy z rezerwatów przyrody na tych ziemiach. 
Jego celem była ochrona i zachowanie około 38 hektarów uni-
katowego śródleśnego torfowiska będącego jednocześnie miej-
scem lęgowym żurawia, który był wówczas wyjątkowo rzadko 

lEŚNICY URATUJĄ REZERWAT 
PRZYRODY „JElENIAK-MIKUlINY”
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występującym gatunkiem, podlegającym ścisłej ochronie. Re-
zerwat będący mozaiką środowisk wodnych, szuwarowych, tor-
fowiskowych, łąkowych oraz leśnych, stanowił również swoistą 
enklawę roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem w skali 
regionu. W 1989 roku zwiększono powierzchnię rezerwatu do 
prawie 45 hektarów, przy czym powierzchnia stawu „Mikuliny” 
wynosiła ok. 13 ha, natomiast „Jeleniak” obejmował ok. 16 ha. 
Wg ostatnich badań w rezerwacie występowało ponad 120 gat. 
roślin naczyniowych, 32 gatunki mszaków, w tym 6 podlega-
jących ścisłej ochronie. Potwierdzono występowanie ok. 110 
gatunków ptaków, m.in. bielika, błotniaka stawowego, kobuza, 
włochatki. W roku 2012 dzięki staraniom Nadleśnictwa po 
raz kolejny powiększono powierzchnię rezerwatu, obejmując 
ochroną przylegające do ówczesnego rezerwatu cenne drze-
wostany. W aktualnym stanie rezerwat obejmuje powierzchnię 
około 120 ha. Działalność człowieka w jego obszarze ograni-
cza się tylko i wyłącznie do niezbędnych prac w przypadku 
szkodliwego działania czynników biotycznych i abiotycznych 
i każdorazowo wynika z zaleceń wydanych przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ).
Właśnie to cenne przyrodniczo środowisko bez bezpośredniej 
ingerencji człowieka nie ma dziś szans na przetrwanie w stanie 
jak dotychczas. Dlatego Koszęcińscy leśnicy w porozumieniu 
z organem nadzorującym rezerwat tj. RDOŚ w Katowicach za-
inicjowali i wdrażają program zachowania trwałości rezerwatu. 
Aktualnie wykonany został projekt budowlany, obejmujący 
swym zakresem wzmocnienie grobli czołowej, wykonanie no-
wego urządzenia przelewowo -upustowego oraz odbudowę tzw. 
przelewów burzowych odprowadzających nadmiar wody wez-
braniowej. Wartość szacunkowa prac wynosi około 1 miliona 
złotych. Naszym nadrzędnym celem jest prowadzenie prac w ta-
ki sposób, aby ingerencja w środowisko była jak najmniejsza, 
a po ich zakończeniu praktycznie nie było widać tzw. „śladu 
ręki człowieka”. W najbliższym czasie w postępowaniu pu-
blicznym dokonamy wyboru wykonawcy prac i jeżeli warunki 
epidemiologiczne pozwolą, jesienią br. rozpoczniemy prace 
budowlane, które zakończymy wiosną 2021 roku. W efekcie 
końcowym osiągniemy całoroczne lustro wody na powierzchni 
ponad 20ha oraz stale zmieniające się warunki wilgotnościowe, 
bardzo korzystne dla organizmów bagienno -szuwarowych, na 
powierzchni kilkudziesięciu ha. Jesteśmy przekonani, że po za-
kończeniu prac, przez kolejne kilkadziesiąt lat, a być może nawet 
znacznie dłużej rezerwat będzie mógł funkcjonować zgodnie 
z celem dla którego został utworzony a przyroda wynagrodzi 
nam poniesione trudy i nakłady swoim pięknem i bioróżno-
rodnością. Informacje dotyczące postępu prac będą dostępne 
na stronach internetowych Nadleśnictwa Koszęcin oraz RDOŚ 
w Katowicach. O szczegółach będziemy informować również 
lokalne media. Korzystając z okazji zapraszamy wszystkich 
chętnych, szczególnie w okresie wakacyjnym, do odwiedzin 
terenów leśnych i korzystania z dobrodziejstwa natury. Mamy 
nadzieję, że trudny czas jaki obecnie przeżywamy minie i jako 
społeczeństwo wyjdziemy z niego wzmocnieni. Dostrzeżemy 
również, poprzez pryzmat ograniczeń związanych z pandemią, 
istotną rolę lasów w życiu społeczeństwa i każdego człowieka 
z osobna.

 ▶ Nadleśniczy Adam Chudzik

(Fotografie ukazują rezerwat w perspektywie ostatnich lat tj. z roku 
2019, gdy był pozbawiony wody oraz z roku 2010 gdy utrzymywał 
się odpowiedni poziom wody.)

2010 rok

2010 rok

2019 rok

09.2019 rok

01.2020 rok
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18 maja 2020 roku przypadało 100-lecie urodzin Karola Woj-
tyły. Z tej okazji w całej Polsce planowano wiele obchodów 

upamiętniających rocznicę jego urodzin. Niestety z powodu epi-
demii koronawirusa zostały one odwołane. Ale dla wielu Polaków, 
ten dzień i tak był szczególny.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 16 
października 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imię 
Jan Paweł II. Był człowiekiem o wielkim sercu, który nie stronił od 
ludzi, bardzo dużo pielgrzymował. Potrafił wysłuchać, zrozumieć, 
wybaczyć. Pozostawił po sobie wiele słów z przesłaniem, które 
towarzyszą nam do dnia dzisiejszego.
W czasie swojego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki międzyna-
rodowe, odwiedzając 129 krajów, w tym Polskę aż 9 razy.

W dniu 14 czerwca w Rusinowicach odbyły się prymicje 
kapłańskie O. Zbigniewa Halemby, misjonarza Oblata 

Maryi Niepokalanej. Były to pierwsze prymicje w historii Rusi-
nowic. Uroczystość rozpoczęła się przyjęciem błogosławieństwa 
rodziców w domu rodzinnym. Następnie odbyła się procesja do 
kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona Msza Święta 
prymicyjna. Kaznodzieją prymicyjnym był ks. dyr. Kazimierz 
Tomasiak. Z racji tego, że O. Zbigniew jest pierwszym księdzem, 
który wyszedł z Rusinowic, parafianie zaangażowali się w przy-
gotowania duchowe i zewnętrzne tego ważnego wydarzenia. 
Wspólnie udekorowali trasę z domu prymicjanta do kościoła, 

100-lECIE URODZIN KAROlA WOJTYłY 

PIERWSZE PRYMICJE W RUSINOWICACh

„Wczoraj do ciebie nie należy. 
Jutro niepewne… 
Tylko dziś jest twoje.” 

JPII

 ▶ PIElGRZYMKI JANA PAWłA II DO POlSKI 
ORAZ ICh hASłA PRZEWODNIE:

1. 02–10 czerwiec 1979 r. – „Gaude Mater Polonia”
2. 16–23 czerwiec 1983 r. – „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno 

moja!”
3. 08–14 czerwiec 1987 r. – „Do końca ich umiłował”
4. 01–09 czerwiec i 13–20 sierpień 1991 r. – „Bogu dzię-

kujcie, ducha nie gaście”
5. 22 maj 1995 r. – „Zło dobrem zwyciężaj”
6. 31 maj – 10 czerwiec 1997 r. – „Chrystus wczoraj, dziś 

i na wieki”
7. 05–17 czerwiec 1999 r. – „Bóg jest miłością”
8. 16–19 sierpień 2002 r. – „Bóg bogaty w miłosierdzie”

którą zakończyli ponad 30-metrowym dywanem z kwiatów 
przed kościołem.
O. Zbigniew Halemba do kapłaństwa i życia zakonnego przy-
gotowywał się w seminarium w Obrze, gdzie wstąpił również 
jego młodszy brat Jarosław. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 
2020 r. z rąk abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznań-
skiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 
Od 01 lipca O. Zbigniew posługuje jako wikariusz w parafii św. 
Józefa w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast w lipcu przyszłego 
roku wyjedzie na misję do północnej Kanady. 

 ▶ Zdjęcia: Wojciech Konopka

Papież Jan Paweł II zmarł 02 kwietnia 2005 roku. 01 maja 2011 ro-
ku został ogłoszony beatyfikowanym, natomiast 27 kwietnia 
2014 roku – świętym.
Jan Paweł II jest patronem wielu miejsc oraz instytucji. W naszej 
Gminie takim miejscem jest Szkoła Podstawowa w Koszęcinie, 
której nadano imię Jan Paweł II 14 października 2005 roku.
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Łacińskie powiedzenie gło-
si „Habent sua fata libelli”, 

książki mają swoje losy. Jeśli 
dotyczy to książek, to tym bar-
dziej ludzi, którzy przychodzą 
na świat w określonym czasie 
i których dzieło życia będzie na 
długo pamiętane przez najbliż-
szych, współpracowników, pa-
rafian. W takiej właśnie sytuacji 
znaleźliśmy się w strzebińskiej 
parafii w  kilka czerwcowych 
dni tego roku, kiedy wraz z Ju-
bilatem przyszło nam zatrzymać się nad długim szlakiem Jego 
kapłańskiej służby. 
Rozpoczęła się ona w kościele Świętego Krzyża w Opolu, gdzie 
19 czerwca 1960 roku biskup Franciszek Jop wyświęcił młodych 
absolwentów seminarium duchownego na kapłanów. W ich gro-
nie znalazł się pochodzący z parafii w Otmęcie Ks. Rudolf Beer. 
Środowisko, w którym stawiał pierwsze kroki swego rozpoczętego 
w 1937 roku życia ucieleśniało Górny Śląsk z jego mową, szkolnym 
i używanym w domu językiem niemieckim, szerzej obecnym po 
ostatniej wojnie światowej językiem polskim. W tym środowisku 
dochodziła też do głosu poważnie traktowana wiara w Boga, któ-
rej najwidoczniejszym od wieków znakiem jest położone wśród 
rodzinnych krajobrazów Księdza Rudolfa sanktuarium na Górze 
Świętej Anny. Ukształtowany w ten sposób przez swe pochodzenie 
i studia poszedł zapisywać karty swego życia i powierzonych jego 
pieczy wiernych tam, gdzie wysyłali go Jego poszczególni biskupi: 
Franciszek Jop, Alfons Nossol, Jan Wieczorek, i Jan Kopiec. 
Zaczynając swą pracę jako wikariusz od parafii św. Andrzeja 
w Zabrzu, Ks. Rudolf służył następnie wspólnotom w Paczkowie 
i Łabędach, by w latach 70 ubiegłego stulecia osiąść jako proboszcz 
parafii św. Józefa w Zawadzie Książęcej koło Raciborza. To właśnie 
tam, patrząc po ludzku, przyszło mu przeżyć ze swoimi parafiana-
mi najdojrzalsze lata swego życia. Złączył się z nimi na dobre i na 
złe i wypowiadane pozdrowienie liturgiczne „Bracia i Siostry” było 
świadectwem rzeczywistej wieloletniej zażyłości. Odchodząc stam-

26 czerwca zakończył się rok szkolny 2019/2020. Dla uczniów 
jest to jeden z najważniejszych dni, ponieważ podsumowy-

wane są ich osiągnięcia w nauce oraz wręczane świadectwa i na-
grody. 
W tym roku ostatnie miesiące nauki były trudne zarówno dla na-
uczycieli, uczniów jak i rodziców. W związku z wprowadzeniem 
zdalnej nauki, wszyscy musieli przyjąć całkiem inną formę naucza-
nia. Czas ten był niełatwy, a po ponad 3 miesiącach nauczania na 
odległość przyszedł czas na podsumowanie. Niestety w związku 
z epidemią, zakończenie roku szkolnego miało inny charakter. Nie 

60 ROCZNICA ŚWIĘCEń KAPłAńSKICh 
KSIĘDZA RUDOlFA BEERA

ZAKOńCZENIE ROKU SZKOlNEGO

tąd w 2008 roku zgodnie z wolą 
biskupa przybył do Strzebinia. 
Stąd mamy okazję, żeby lepiej 
zrozumieć, że w porządku Bo-
żej łaski służba w latach nazna-
czonymi dolegliwościami star-
szego wieku jest równie ważna 
jak ta wcześniejsza podejmowa-
na w zdrowiu i pełni sił, a być 
może ważniejsza, bo kosztuje 
jeszcze więcej wysiłku. Teraz 
bowiem podpatrując Księdza 
Rudolfa widzimy, że modlitwa 

poprzedza pracę, że przyjmowanie woli Bożej jest istotniejsze od 
skupiania się na własnej, że szacunek do każdego człowieka roz-
poczyna wiarygodne dzielenie się z nim Ewangelią- i tylko tak 
oddalamy od nas ograniczenia grzechu akceptując to, co daje nam 
osiągnąć dobrego Bóg. Tak właśnie określił swą aktualną posłu-
gę Jubilat, umieszczając na okolicznościowym obrazku ostatnie 
słowa z Ojcze nasz: „Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw 
ode złego, Amen”. 
Święty papież Paweł VI zauważył, że świat potrzebuje nie tyle 
nauczycieli Ewangelii co jej świadków. To dlatego myśląc o tym, 
jak we własnym życiu ks. Rudolf z Bożą pomocą i miłosierdziem 
realizował wszystkie prośby Ojcze Nasz, trzykrotnie śpiewaliśmy 
w strzebińskim kościele Te Deum Laudamus. W sam dzień roczni-
cy święceń, a także w niedziele 21 i 28 czerwca. Parafianie wysłali 
Ks. Rudolfowi kartki z życzeniami, zaproszeni kapłani i goście 
cieszyli się długim świadectwem kapłańskiej posługi z Jubilatem. 
Ważną i podniosłą częścią obchodów Jubileuszu było sprawowanie 
przez Ks. Rudolfa Eucharystii w Opolu i Gliwicach z tamtejszymi 
biskupami i kolegami świętującymi jubileusz. 
Życzymy, aby te obchody i związana z nimi modlitwa za Ks. Rudol-
fa dodawały mu sił w tym, co sam określił jako dopowiedzenie Bo-
gu „Amen” całego życia. Niech Bóg błogosławi zdrowiem, siłami, 
życzliwością, dla naszego pożytku duchowego. Ad Multos Annos! 

 ▶ Ks. Sebastian Marecki, proboszcz w Strzebiniu
 ▶ (Zdjęcie: Leonard Kopeć)

było tradycyjnych uroczystości i pożegnań. W szkołach odbyło się 
wręczanie świadectw z podziałem na mniejsze grupy lub indywi-
dualnie, gdzie każdy uczeń otrzymał świadectwo, na które pracował 
cały rok. 
Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Oświaty, a także Rodzi-
com i Uczniom w związku z zakończeniem roku szkolnego składa-
my najlepsze życzenia. Niech osiągnięte wyniki będą źródłem satys-
fakcji i zadowolenia. Dziękujemy za zaangażowanie oraz wytrwałą 
pracę, szczególnie w tym trudnym czasie. Życzymy zdrowia oraz 
aby nadchodzący czas był radosny i pełny niezapomnianych wrażeń.
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Wydarzenia

28 czerwca w Polsce odbyły się wybory prezydenckie. W wy-
borach startowało 11 kandydatów. Frekwencja wynosiła 

64,51%. Największą liczbę głosów otrzymał Andrzej Duda, któ-
ry otrzymał 43,50% głosów, na drugim miejscu znalazł się Rafał 
Trzaskowski – 30,46%, a na trzecim miejscu uplasował się Szymon 
Hołownia – 13,87 %. Ze względu na to, że nikt nie uzyskał ponad 
50% poparcia, 12 lipca odbyła się II tura wyborów. Prawo kan-
dydowania w ponownym głosowaniu uzyskały dwie osoby z naj-
większą liczbą głosów, czyli Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. 
Frekwencja podczas drugiej tury wyniosła 68,18%. Największą 
liczbę głosów otrzymał i wygrał wybory Andrzej Duda – 51,03% tj. 
10.440.648 głosów. Natomiast Rafał Trzaskowski otrzymał 48,97% 
poparcia, czyli 10.018.263 głosów.

WYNIKI I TURY W GMINIE KOSZĘCIN:
I TURA – 28 CZERWIEC 2020 R. 

Frekwencja 61,34%

Liczba uprawnionych do głosowania 9 393

Liczba kart ważnych 5 762

Liczba głosów ważnych 5 743

WYNIKI GŁOSOWANIA

Kandydat Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Duda Andrzej 3 053 53,16%

Trzaskowski Rafał 1 186 20,65%

Hołownia Szymon 923 16,07%

Bosak Krzysztof 367 6,39%

Kosiniak -Kamysz Władysław 89 1,55%

Biedroń Robert 83 1,45%

Piotrowski Mirosław 12 0,21%

Tanajno Paweł 10 0,17%

Żółtek Stanisław 8 0,14%

Jakubiak Marek 7 0,12%

Witkowski Waldemar 5 0,09%

WYNIKI II TURY W GMINIE KOSZĘCIN:
II TURA – 12 lIPIEC 2020 R. 

FREKWENCJA 65,13%

Liczba uprawnionych do głosowania 9 367

Liczba kart ważnych 6 101

Liczba głosów ważnych 6 054

WYNIKI GŁOSOWANIA

Kandydat Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Duda Andrzej 3 710 61,28%

Trzaskowski Rafał 2 344 38,72%

Rada Gminy Koszęcin udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy 
Zbigniewowi Seniów. Głosowanie miało miejsce 28 lipca pod-

czas sesji, która odbyła się w Domu Kultury w Koszęcinie. Rada 
Gminy jednogłośnie potwierdziła, że wójt prawidłowo zrealizował 
budżet gminy za 2019 rok.

7 sierpnia 2020 r. na Rynku w Koszęcinie funkcjonowało Mobil-
ne Biuro Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ra-

mach Programu „Czyste Powietrze”. Przedstawiciele WFOŚiGW 
w Katowicach udzielali mieszkańcom szczegółowych informacji 
dotyczących programu oraz przyjmowali wnioski o dofinansowanie. 

29 czerwca drużyna LKS Jenoty 
zagrała w meczu finałowym ligi 

CzNBA*. Rywalem była drużyna Boston 
Cegliks z Częstochowy, która pokonała 
naszych 67–59. Koszykarze z Koszęcina 
zostali wicemistrzem. Gratulujemy.
*CzNBA (Częstochowski Nurt Basketu 
Amatorskiego) – liga amatorskiej koszyków-
ki zrzeszająca zespoły z Częstochowy oraz 
ościennych gmin.

Wybory 
PREZYDENCKIE 2020

absoLutoriuM dLa 
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

suKces KosZyKarZy 
Z KOSZĘCINA

MobiLne biuro
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Koronawirus

 ▶ cZyM jest KoronaWirus?

Nowy koronawirus SARS -Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie 
COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, 
dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

W Polsce pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem 
odnotowano 04.03.2020r., natomiast pierwszy śmiertelny 
przypadek wywołany przez koronawirusa – 12.03.2020 r.
Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Gminie 
Koszęcin – 31.03.2020r.
Od 14.03.2020r. w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epide-
micznego, natomiast w dniu 20.03.2020r. został ogłoszony 
stan epidemii.

 ▶ NAJWAżNIEJSZE ZAlECENIA 
W SPRAWIE KORONAWIRUSA:

•	 Jeśli nie musisz wychodzić, ZOSTAŃ W DOMU! – najpotrzeb-
niejsze zakupy zrób samemu, a nie całą rodziną, a także ogra-
nicz przebywanie w miejscach publicznych (w szczególności 
dotyczy to osób po 60 roku życia i chorych, które w szczegól-
ności narażone są na zakażenie)

•	 Regularnie myj ręce – używaj wody z mydłem lub dezynfekuj 
ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (Mycie rąk z użyciem 
wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach)

•	 Regularnie myj/dezynfekuj dotykane powierzchnie
•	 Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania 

(Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę 
do zamkniętego kosza i umyj ręce. Zakrycie ust i nosa podczas 
kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków 
w tym wirusów)

•	 Zachowaj bezpieczną odległość (zachowaj co najmniej 1,5 me-
tra odległości między sobą, a innymi osobami)

•	 Unikaj dotykania oczu, nosa i ust (Dłonie dotykają wielu 
powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Do-
tknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może 
spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.)

•	 Sięgaj po informacje tylko ze sprawdzonych źródeł, takich jak: 
Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny czy NFZ

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem i zaobser-
wowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność 
i problemy z oddychaniem lub podejrzewasz u siebie objawy za-
rażenia koronawirusem, to:
•	 bezzwłocznie powiadom telefonicznie Powiatową Stację Sa-

nitarno -Epidemiologiczną w Lublińcu, adres ul. Dworcowa 
17, 42–700 Lubliniec, która uruchomiła całodobową infoli-
nię na temat koronawirusa: 604–619–629 oraz 600–464–522

lub
•	 zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 

obserwacyjno -zakaźnego szpitala, gdzie określony zostanie 
dalszy tryb postępowania medycznego.

 ▶ ODDZIAłY ZAKAźNE 
W WOJEWÓDZTWIE ŚlĄSKIM:

ODDZIAŁ ADRES TELEFON

Szpital Specjalistyczny 
Nr 1 w Bytomiu, Oddział 
Obserwacyjno -Zakaźny 
i Hepatologii

Aleja Legionów 49 
Bytom 32 396 32 00

Szpital Specjalistyczny 
w Chorzowie, Oddział 
Obserwacyjno -Zakaźny, 
Hepatologii Zakaźnej 
i Nabytych Niedoborów 
Odporności Kliniczny

ul. Zjednoczenia 
10 
Chorzów

32 34 63 640

Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej  
w Cieszynie, Oddział 
Obserwacyjno -Zakaźny

ul. Bielska 4 
Cieszyn 33 854 92 00

Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny im. N.M.P., 
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny

ul. PCK 7 
Częstochowa 34 367 30 00

Szpital Rejonowy im. Dr. 
Józefa Rostka  
w Raciborzu, Oddział 
Obserwacyjno -Zakaźny

ul. Gamowska 3 
Racibórz 32 755 50 00

Megrez Spółka z ogra-
niczoną odpowie-
dzialnością, Oddział 
Obserwacyjno -Zakaźny

ul. Edukacji 102 
Tychy 32 325 53 04

Szpital Powiatowy 
w Zawierciu, Oddział 
Obserwacyjno -Zakaźny 
z Pododdziałem Skórno-
-Wenerologicznym

ul. Miodowa 14 
Zawiercie 32 674 02 00

KORONAWIRUS – NAJWAżNIEJSZE INFORMACJE 
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Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono 
4 marca br. natomiast w Gminie Koszęcin 31 marca br. Od tego 

czasu sytuacja w kraju dynamicznie się zmieniała. Nowych przy-
padków z dnia na dzień przybywało. Aby zminimalizować wzrost 
zachorowań zaczęto wprowadzać nowe ograniczenia i zasady. Mię-
dzy innymi zostały zamknięte szkoły i przedszkola, zamknięto wie-
le zakładów pracy lub zawieszono ich działalność. Wprowadzono 
także nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zakaz wychodzenia z domu 
poza sytuacjami niezbędnymi takimi jak: wyjście do pracy, sklepu 
lub apteki. Dla wszystkich zaczął się trudny czas, do którego nikt 
nie był przygotowany. Codzienne życie zmieniło się o 180 stopni. 
Od maja zaczęto stopniowo znosić wprowadzone zasady. Do dnia 
dzisiejszego zostało jeszcze kilka ograniczeń, do których nale-
żą przede wszystkim nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach 
publicznych oraz obowiązek zachowania co najmniej 1,5 metro-
wej odległości między pieszymi. Aktualnie obowiązujące zasady 
bezpieczeństwa znajdują się na stronie internetowej: www.gov.pl/
web/koronawirus.

 ▶ WSPARCIE DlA PRZEDSIĘBIORCÓW

07 kwietnia 2020 roku Rada Gminy Koszęcin uchwaliła dwie 
uchwały:
1. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości – uchwała dotyczy przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponosze-
niem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19. Terminy płatności rat podatku od nieruchomości 
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedłużono do 
dnia 30 września 2020r.

2. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości – na 
podstawie uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane 
z prowadzeniem działalności związany ze skutkami epidemii 
COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. Zwolnienie 
dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwie-
cień, maj i czerwiec 2020 r., których terminy płatności upływają 
odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

Wójt Gminy Koszęcin określił także zasady umarzania, odraczania 
terminów spłaty 
i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gmi-
nie Koszęcin i jej jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców 
z tytułu oddania nieruchomości 
w dzierżawę lub najem za okres stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii.

 ▶ MASECZKI DlA MIESZKAńCÓW

Gmina Koszęcin zakupiła maseczki dla mieszkańców. Każde go-
spodarstwo domowe otrzymało po jednej maseczce wielokrotnego 
użytku. W rozdysponowaniu maseczek pomagali strażacy OSP 
z Gminy Koszęcin.

 ▶ lAPTOPY DlA UCZNIÓW

Gmina Koszęcin w ramach dwóch projektów „Zdalna Szkoła” 
i „Zdalna Szkoła+” pozyskała dofinansowanie w formie grantów 
w wysokości 144.993,10 zł na zakup sprzętu komputerowego 
i oprogramowania dla uczniów. W odpowiedzi na ogłoszone 
konkursy, Gmina Koszęcin złożyła wnioski o dofinansowanie 
projektów i pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu kom-
puterowego oraz oprogramowania do zdalnej nauki. Umożliwiło 
to uczniom uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w systemie 
kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy pro-
gramowej w warunkach domowych.
Przyznana kwota grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła” 
wyniosła 70 000,00 zł i umożliwiła zakup 22 laptopów oraz 5 
oprogramowań. Natomiast w ramach projektu „Zdalna Szko-
ła+” dofinansowanie wyniosło 74.993,10 zł, za którą nabyto 35 
laptopów.
Sprzęt został zakupiony i przekazany najbardziej potrzebującym 
uczniom czterech szkół podstawowych z: Koszęcina, Rusinowic, 
Sadowa i Strzebinia. Dodatkowo w ramach projektu „Zdalnej 
Szkoły+” wsparcie w pierwszej kolejności otrzymali uczniowie 
z rodzin wielodzietnych. Po powrocie do tradycyjnej edukacji 
sprzęty zasilą bazę edukacyjną szkół podstawowych i będą wyko-
rzystywane podczas lekcji. Tym samym jakość wyposażenia i jego 
dostępność w szkołach ulegnie poprawie. Zgodnie z założeniami 
projektu mającego na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych 
uczniów zakupiony sprzęt posłuży uczniom i nauczycielom na 
dalszy okres nauki.
Projekty są realizowane w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa nr I „Po-
wszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wy-
eliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

 ▶ POKRYCIE KOSZTÓW WYMAZOBUSÓW

Samorządowcy Powiatu Lublinieckiego wspólnym działaniem 
stworzyli zespoły specjalistów do pobierania wymazów osób będą-
cych na kwarantannie i wskazanych przez Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego do przeprowadzenia testów oraz zapewnili odpo-
wiednie środki transportu do laboratoriów. Zapewnili pokrycie 
kosztów działania zespołów wymazowych.

 ▶ ODWOłANIE WSZElKICh 
WYDARZEń I IMPREZ

Samorządowcy Powiatu Lublinieckiego podjęli decyzję o odwo-
łaniu wszelkich wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym, 
artystycznym, sportowym czy rozrywkowym, które zaplanowane 
były do dnia 30 września 2020 r.

KORONAWIRUS W GMINIE KOSZĘCIN

DZIAłANIA PODJĘTE W GMINIE 
KOSZĘCIN W ZWIĄZKU 

Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA:

Koronawirus
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 ▶ ZAMKNIĘCIE BASENU KĄPIElOWEGO 
na terenie Gosiru

Basen kąpielowy na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Koszęcinie w sezonie letnim 2020 pozostanie zamknięty. Decy-
zja o zamknięciu została podjęta na podstawie aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej oraz opinii wydanej przez Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 23 czerwca 
2020 r. Na decyzję tę również miały wpływ koszty. Zgodnie z zale-
ceniami z basenu mogłoby korzystać tylko 150 osób. Dotychczas 
basen w sezonie letnim finansował się sam, a w związku z ograni-
czoną liczbą osób mogących z niego korzystać, Gmina musiałaby 
dopłacać 65 000 zł miesięcznie.

 ▶ PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE 
I ZAANGAżOWANIE 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA POMOC I  WSPARCIE 
ORAZ KAŻDY GEST BEZINTERESOWNOŚCI W  TYM 
TRUDNYM CZASIE, JAKIM JEST WALKA Z EPIDEMIĄ 
KORONAWIRUSA. W SZCZEGÓLNOŚCI DZIĘKUJEMY:
•	 STRAŻAKOM OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
•	 KIEROWNIKOWI I  PRACOWNIKOM GMINNEGO 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
•	 W KOSZĘCINIE
•	 DYREKTOROWI I  PRACOWNIKOM GMINNEGO 

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 
•	 W KOSZĘCINIE
•	 WOLONTARIUSZOM

Koronawirus
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Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Koszęcin w okresie marzec -lipiec zgodnie z danymi zawartymi w raportach otrzymanych 
z Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Lublińcu.

SYTUACJA EPIDEMIOlOGICZNA W GMINIE KOSZĘCIN

 ▶ SYTUACJA EPIDEMIOlOGICZNA W GMINIE KOSZĘCIN W OKRESIE MARZEC -lIPIEC 2020 ROK

marzec kwiecień maj czerwiec lipiec razem

liczba osób zakażonych 1 51 20 3 0 75

liczba zgonów 0 5 0 0 0 5

liczba ozdrowieńców 0 18 24 21 6 69

Koronawirus

Aktualna sytuacja epide-
miologiczna na terenie 
nadzorowanym przez 
Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego 
w  Lublińcu udostępniana 
jest codziennie na stronie 
internetowej psselubliniec.
pis.gov.pl. Informacja udo-
stępniana jest również na 
stronie www.koszecin.pl 
oraz gminnym facebooku: 
www.facebook.com/gmi-
nakoszecin.
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PODSUMOWANIE DZIAłAń SPORTOWO-
-REKREACYJNYCh W SZKOlE PODSTAWOWEJ 

IM. JANA PAWłA II W KOSZĘCINIE 

Rok szkolny 2019/2020, pomimo tego, iż z powodu pandemii 
nie odbyło się wiele zawodów i imprez sportowych, był cał-

kiem udany dla uczniów i szkoły. 
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzo-
stwach Lublińca w Lekkiej Atletyce zdobywając 4 złote, 2 srebrne 
i 3 brązowe medale. Dało nam 
to II miejsce w  klasyfikacji 
medalowej z  pośród 10 star-
tujących szkół podstawowych. 
Wielkim sukcesem było rów-
nież zajęcie I  miejsca przez 
drużynę dziewcząt kl. IV -VI 
w Powiatowych Sztafetowych 
Biegach Przełajowych. Drużyna 
chłopców w tej samej kategorii 
wiekowej również stanęła na 
podium zajmując miejsce III.
Kolejnym sukcesem uczniów 
naszej szkoły było zdobycie 
przez drużynę chłopców kl. 
IV -VI I miejsca w Powiatowym 

Edukacja / Reklama

Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego. W tym samym turnieju 
drużyna chłopców kl. VII -VIII zajęła miejsce III.
Nasza szkoła wzięła także udział w ogólnopolskiej akcji banku BNP 
Paribas „Dzieciaki do rakiet”, wygrywając profesjonalny sprzęt do 
tenisa przystosowany do nauki dzieci. 

W czasie pandemii również nie 
zapomnieliśmy o aktywności, 
zgłaszając się do III edycji ogól-
nopolskiego programu Druży-
na Energii. Warunkiem udziału 
w tym programie, było wysłanie 
filmiku pokazującego sportowy 
charakter szkoły. Uczniowie 
klasy 7b, stanęli na wysokości 
zadania i przygotowali video, 
dzięki któremu znaleźliśmy się 
wśród 100 szkół zakwalifiko-
wanych do etapu sportowego, 
otrzymując tym samym 40 ze-
stawów strojów sportowych.

 ▶ Joanna Gryboś

 ▶ BEzPłaTny BIulETyn InfoRmacyjny GmIny 
KoSzęcIn. naKład 2000 EGz.
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Reklama

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Raz, dwa, trzy! Leśnym Ludkiem zostań Ty! 
Projekt utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

w Gminie Koszęcin”

CO OFERUJEMY? 

• placówka czynna w godz. 700–1600

• świetna lokalizacja, spokojna okolica, las

• pełne wyżywienie / własna kuchnia – posiłki ciepłe, smaczne, zdrowe/

• duży ogród – strefa zabawy, ogródek warzywny,  
miejsce do zajęć na świeżym powietrzu

• zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika,  
zajęcia z logopedą, zajęcia z psychologiem,  

gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami judo

• dużo ruchu na świeżym powietrzu, swobodne obcowanie z naturą

• …i wiele, wiele więcej!

A to wszystko w cenie przedszkola publicznego!

Zapraszamy wszystkie dzieci mieszkające na terenie Gminy Koszęcin, 
urodzone w latach 2015-2017. Liczba miejsc ograniczona! 

Informacje pod numerem tel. 697 65 65 64 oraz na www.lesneludki.com.pl


