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radości ze wspólnie spędzonego czasu w gronie Rodziny i Przyjaciół. 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i wytchnienie.

a Nowy Rok 2022 obdaruje Was
zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.
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Wójt Gminy Koszęcin
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Inwestycje

INWESTYCJE W GMINIE KOSZĘCIN W 2021 ROKU

 ▶ NOWE PRZEDSZKOLE GMINNE 
W RUSINOWICACH

Zakończyła się budowa przedszkola przy Zespole Szkolno - Przed-
szkolnym w Rusinowicach. Szeroki zakres prac objął zarówno 
prace budowlane (dotyczące rozbudowy istniejącego budynku) 
jak również budowę przyłączy oraz instalacji teletechnicznych, 
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznych. 
W ramach inwestycji powstała również nowa kuchnia.

 ▶ REMONT DROGI GMINNEJ - NOWY DWÓR

Zakończył się remont nawierzchni bitumicznej i poboczy dro-
gi gminnej relacji DW906 – Nowy Dwór. Wykonano nową na-
wierzchnię jezdni oraz ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem 
łamanym.

 ▶ WYMIANA KOTŁA W OSP KOSZĘCIN, 
OSP CIESZOWA I SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W KOSZĘCINIE

W listopadzie zostały wymienione nowe źródła ogrzewania w bu-
dynku OSP Koszęcin i w budynku OSP Cieszowa. W ramach inwe-
stycji zamontowano kotły 5 klasy zasilane ekogroszkiem. Łączna 
kwota inwestycji wyniosła 98.700,00 zł.
W grudniu zostały wymienione kotły w budynku Szkoły Podsta-
wowej w Koszęcinie. W ramach inwestycji zamontowano kotły 
posiadające certyfikat 5 klasy i EcoDesign, zasilany ekogroszkiem. 
Łączna kwota inwestycji wyniosła 555.960,00 zł.

 ▶ BUDOWA ŁĄCZNIKA PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W SADOWIE 

W sołectwie Sadów zostały wykonane prace związane z zago-
spodarowaniem miejsca publicznego, które polegały na budowie 
łącznika z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej.

 ▶ WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ 
I WYBUDUJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
I WODOCIĄGOWEJ W SIĘGACZU 
ULICY MIODOWEJ W KOSZĘCINIE

Wybudowano wodociąg oraz kanał sanitarny w sięgaczu ulicy 
Miodowej w Koszęcinie.

 ▶ PROJEKTY I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 

Zakończyła się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy 
na: 
•	 Przebudowę	drogi	gminnej	ulicy	Szpakowej	w miejscowości	
Rusinowice, 
•	 Przebudowę	drogi	gminnej	w miejscowości	Irki.	
Realizacja planowana jest na wiosnę 2022 rok.

Ponadto wykonano dokumentacje projektowe na prace budowlane 
dotyczące kolejnych dróg gminnych: 
•	 ulic	Chopina	i Brzozowej	w miejscowości	Strzebiń,	
•	 ulicy	Leśnej	w miejscowości	Piłka.	

 ▶ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
UL.KOLONIA W RUSINOWICACH 

W Rusinowicach została przebudowana droga gminna ul. Kolonia. 
Prace obejmowały przebudowę ponad 800 m odcinka istniejącej 
jezdni wraz ze zjazdami i dojściami do posesji oraz przebudo-
wą	sieci	teletechnicznej.	Inwestycja	przyczyniła	się	do	poprawy	
bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców. 
Inwestycja	o wartości	505.966,00	zł,	została	w większości	sfinan-
sowana ze środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji,	dofinansowanie	wyniosło	479.983,48	zł.
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FUNDUSZE SOŁECKIE W 2021 ROKU

Inwestycje 

 ▶ PROGRAM POLSKI ŁAD 

Gmina Koszęcin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program	Inwestycji	Strategicznych	otrzymała	dofinansowanie	
na realizację następujących zadań:
•	 budowa	nowej	oczyszczalni	ścieków	wraz	z adaptacją	istnieją-
cego budynku oczyszczalni w Rusinowicach - przyznana kwota 
dofinansowania: 6.650.000,00 zł;
•	 budowa	boiska	sportowego	o nawierzchni	z trawy	syntetycznej	
w Koszęcinie	–	przyznana	kwota	dofinansowania:	738.000,00	zł.
Rządowy	Fundusz	Polski	Ład:	Program	Inwestycji	Strategicznych	
ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowa-
nych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. 
Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane 
przez	Bank	Gospodarstwa	Krajowego.

W ramach środków stanowiących fundusze sołeckie w 2021 
roku zrealizowano zadania służące poprawie warunków 

życia mieszkańców. 
•	 BRUSIEK: wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy spo-

tkań wiejskich oraz wykonanie dojścia do świetlicy;

 ▶ RZĄDOWY PROGRAM ROZWOJU DRÓG

Zadania, na które Gmina Koszęcin złożyła wnioski o dofinanso-
wanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały ujęte na 
liście zadań gminnych. Dofinansowanie dotyczy nw. zadań:
•	„Budowa	drogi	bocznej	od	ulicy	Dębowej	do	ulicy	Wąskiej	w	
miejscowości Strzebiń”,
•	„Budowa	drogi	gminnej	-	ul.	Mieszka	I	w	Koszęcinie”
Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Pre-
zesa Rady Ministrów ww. listy i podpisaniu umowy o dofinan-
sowanie.

 ▶ MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI 
W MIEJSCOWOŚCI KOSZĘCIN 

W trakcie postępowania przetargowego na zadanie: Modernizacja 
oczyszczalni w miejscowości Koszęcin - kompleksowa dostawa 
i montaż stacji odwadniania osadu

 ▶ PLANY NA 2022 ROK

W 2022 roku planowane jest przygotowanie projektów na nastę-
pujące ulice:
•	 Strzebiń:	ul.	Kościuszki	i boczna	od	ul.	Powstańców;	
•	 Sadów:	ul.	Słowicza	i Cesarska	Górka;
•	 Wierzbie:	ul.	Wesoła	i przedłużenie	ul.	Cieszowskiej;
•	 Koszęcin:	ul.	Jesienna,	ul.	Wiosenna,	ul.	Słoneczna,	ul.	Królowej	
Jadwigi	i	ul.	Bema.
Wszystkie ww. ulice mają uregulowany stan prawny.

•	 CIESZOWA:	remont	pomieszczeń	w budynku	„Spichlerza”;

•	 KOSZĘCIN: dalsza wymiana ławek i koszy na terenie sołectwa 
oraz remont sceny przy ul. Sportowej;
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PROGRAMY DOFINANSOWAŃ DO 
WYMIANY KOTŁÓW W 2022 R.

•	 PROGRAM	PRIORYTETOWY	CZYSTE	POWIETRZE:
Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jedno-
rodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. Dofinansowaniem mogą być objęte działania takie jak 
wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na 
nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz prze-
prowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 
Dotacja	może	wynosić	do	30	000	zł	dla	podstawowego	poziomu	
dofinansowania	i 37	000	zł	dla	podwyższonego	poziomu	dofinan-

sowania. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029 
a nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. 
Wnioski można składać za pośrednictwem Gminnego Punktu 
Konsultacyjno-Informacyjnego	działającego	w Urzędzie	Gminy	
Koszęcin	(pokój	nr	3).
•	 XV	ETAP	PROGRAMU	OGRANICZANIA	NISKIEJ	EMISJI	

DLA	GMINY	KOSZĘCIN:
Dofinansowaniem będą objęte przedsięwzięcia obejmujące likwida-
cję	starych	„kopciuchów”,	zasilanych	paliwem	stałym.	Wymogiem	
jest, by eksploatacja likwidowanego źródła ciepła nastąpiła przed 

•	 PIŁKA: zakup tablicy edukacyjnej na plac zabaw oraz dobu-
dowa stanowiska słupa oświetlenia ulicznego;

•	 RUSINOWICE:  monitoring miejscowości - w trakcie realizacji
•	 SADÓW: zakup elementów na plac zabaw, remont na placu 
zabaw oraz montaż skrzynki elektr. rozdzielczej przy budynku 
wielofunkcyjnym;

•	 STRZEBIŃ: budowa chodnika w Strzebiniu, pomiędzy skrzy 
żowaniem	ulic	Nowej	i Muszera	a skrzyżowaniem	ulic	Lompy,	Św.	
Barbary	i Piaskowej	w miejscowości	Strzebiń	oraz,	zakup	gabloty	
ogłoszeniowej. Ponadto doposażono istniejące strefy rekreacyjne 
na terenie sołectwa Strzebiń: przy ul. Mickiewicza w Strzebiniu 
(5	ławek	i 2	kosze	na	śmieci)	oraz	przy	ul.	Św.	Jana	Chrzciciela	
w Łazach (2 ławki, 1 kosz na śmieci i 1 stół do gry);

•	 WIERZBIE: remont boiska do siatkówki oraz wykonanie za-
silania elektrycznego do wiaty i remont chodnika przy budynku 
wielofunkcyjnym przy ul. Szkolenj 27 w Wierzbiu.

WYCHODZĄC NAPRZECIW DALSZEJ POPRAWIE POWIETRZA W NASZEJ GMINIE, 
PIENIĄDZE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA 

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) DLA GMINY KOSZĘCIN.
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KONCERT 
„IMIĘ WOLNOŚCI”

WERNISAż WYSTAWY 
„SZUKAM WŁAŚCIWYCH SŁÓW”

3	października	w kościele	pw.	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa	w Koszęcinie odbył się koncert z okazji beatyfikacji kard. Ste-
fana Wyszyńskiego. Niesamowite wydarzenie słowno-muzyczne 
zostało przygotowane przez Polski Teatr Historii z Mikołowa pod 
reżyserią Sebastiana Dylnickiego. Dla zgromadzonych wystąpili 
aktorzy: Sebastian Dylnicki, Paweł Gwizdała oraz Martyna Łasz-
czok. Za wspaniałe wykonanie podziękowania złożył Wójt Gminy 
Zbigniew Seniów oraz Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana	Jezusa	Krzysztof	Grzegorczyk.

6 października w koszęcińskim Domu Kultury odbył się wer-
nisaż	wystawy	„Szukam	właściwych	słów”.	Autorką	akware-

lowych portretów była Maria Kurtz. Podczas spotkania można 
było poznać historię powstania portretów oraz kupić książkę. Dla 
uczestników przygotowany był również poczęstunek. Wystawę 
można było oglądać przez cały mieisąc w holu Domu Kultury 
w Koszęcinie.

1	stycznia	2013	r.	lub	by	źródło	to	nie	posiadało	tabliczki	znamio-
nowej. W przypadku chęci wymiany starego źródła ciepła, którego 
eksploatacja	rozpoczęła	się	1	stycznia	2013	r.	lub	później,	udziela	
się dofinansowania wyłącznie na nowe źródło ciepła gazowe, ole-
jowe, pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne. Od Nowego Roku 
zwiększona zostanie kwota dofinansowania w ramach Programu. 
Wysokość dotacji celowej będzie wynosić 61,11% kosztów kwalifi-
kowanych lecz nie więcej niż 7 000 zł. Wnioski będą przyjmowane 
w terminie	od	03	stycznia	2022	r.	do	31	marca	2022	r.	a o dacie	
złożenia	wniosku	decyduje	data	potwierdzenia	wpływu	w Urzędzie	
Gminy Koszęcin. 
Szczegółowe zasady naboru wniosków, przyznania oraz rozliczenia 
dofinansowania określone zostały w Regulaminie modernizacji 
źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach 
Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Koszęcin – XV. 
Etap – dostępnym za pośrednictwem strony internetowej www.
koszecin.pl – Mieszkaniec – Dofinansowanie do wymiany C.O. 
– POE.
•	 ULGA	TERMOMODERNIZACYJNA:
Ulga	termomodernizacyjna	polega	na	odliczeniu	od	podstawy	ob-
liczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałto-
wanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia ter-
momodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Ulga	przysługuje	podatnikowi,	który	jest	właścicielem	lub	współ-
właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
a) których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub 
według jednolitej 19% stawki lub
b) opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgod-
nie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 11 tej 
ustawy). 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym 
poniesiono wydatek.
Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przy-
chodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolej-
nych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku 
podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Kwota	odliczenia	nie	może	przekroczyć	53	000	zł	w odniesieniu	do	
wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem 
lub współwłaścicielem.
UWAGA!	Wymienione	powyżej	dofinansowania	można	łączyć!
Kary	za	niedostosowanie	się	do	wymogów	uchwały	antysmogo-
wej	oraz	braku	złożenia	deklaracji	do	CEEB
Dalsze używanie kotłów i paliw niespełniających wymagań zgod-
nych z obowiązującą od 1 września 2017 r. tzw. uchwałą antysmo-
gową	(Uchwała	Sejmiku	Województwa	Śląskiego	nr	V/36/1/2017),	
stanowić będzie wykroczenie zagrożone karą grzywny. Zgodnie 
z art.	24	Kodeksu	wykroczeń	grzywna	wynosi	od	20	zł	do	5000	zł,	
przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę 
w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykro-
czeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł 
(art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). 
W przypadku braku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności	Budynków	(CEEB)	w obowiązującym	terminie,	będzie	
grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych ko-
deksu wykroczeń. Wysokość mandatu wynosi 500 złotych, w mo-
mencie gdy sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć do kwoty 5 
000	zł.	Jeżeli	jednak	zreflektujemy	się,	że	nie	złożyliśmy	deklaracji	
zanim	samorząd	„poweźmie	o tym	informację”,	możemy	unik-
nąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach 
czynnego żalu. 
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ZAKOŃCZENIE SEZONU LOTOWEGO

15 października zakończenie sezonu lotowego świętowali 
hodowcy gołębi z PZHGP Sekcja Strzebiń. Na początku 

uczczono minutą ciszy zmarłego członka Sekcji, po czym nastą-
piło rozdanie nagród. 
Końcowe wyniki przedstawiały się następująco:

Kategoria	A:	Mistrz:	Czesław	Myrcik,	I wicemistrz:	Eryk	Daniel	
i Siegmund,	II	wicemistrz:	Szczepan	Koczyba.	
Kategoria	B	i kategoria	C:	Mistrz:	Czesław	Myrcik,	I wicemistrz:	
Eryk	Daniel	i Siegmund,	II	wicemistrz:	Henryk	Daniel.	
Kategoria	M:	Mistrz:	Czesław	Myrcik,	I wicemistrz:	Henryk	Da-
niel,	II	wicemistrz:	Szczepan	Koczyba.	
Mistrzostwo tradycyjne - loty młode: Mistrz: Czesław Myrcik, 
I wicemistrz:	Paweł	Cuber,	II	wicemistrz:	Eryk	Daniel	i Siegmund.
Mistrzostwo drużynowe - loty młode: Mistrz: Czesław Myrcik, 
I wicemistrz:	Paweł	Daniel,	II	wicemistrz:	Henryk	Daniel.
Mistrzostwo tradycyjne - loty stare: Mistrz: Eryk Daniel i Sieg-
mund,	I wicemistrz:	Czesław	Myrcik,	II	wicemistrz:	Szczepan	
Koczyba.
Puchary i dyplomy wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Se-
niów oraz Prezes Sekcji Czesław Myrcik. 

WYCIECZKA DO 
ZABYTKOWEJ 

KOPALNI GUIDO
DZIEŃ SENIORA

16 października Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z jedno-
stek OSP z Gminy Koszęcin uczestniczyły w wycieczce do 

Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu. Podczas wycieczki dzieci 
wraz z opiekunami zwiedzały kopalnię, po czym udały się na 
wspólny obiad. Młodzi strażacy oraz ich opiekunowie wrócili 
szczęśliwi i zadowoleni.

21 października	członkowie	Koła	Emerytów,	Rencistów	i In-
walidów z Koszęcina i Strzebinia spotkali się w związku 

z Dniem Seniora. Zarówno w Koszęcinie, jak i Strzebiniu uroczy-
stość rozpoczęła się mszą świętą. Następnie uczestnicy wydarzenia 
udali się na wspólny poczęstunek, po którym odbyła się zabawa. 
Najlepsze życzenia członkom Koła złożył Wójt Gminy Koszęcin 
Zbigniew Seniów. 

WIZYTA ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO 
WOJEWÓDZKIEGO ZRZESZENIA LZS

8 października	w naszej	Gminie	zagościł	Zarząd	Śląskiego	Wo-
jewódzkiego	Zrzeszenia	LZS	w składzie:	Andrzej	Sadlok	-	pre-

zes,	Jacek	Staniewski	-	V-ce	Prezes,	Andrzej	Wojtanowicz	-	V-ce	
Prezes,	Stefan	Ekiert,	Andrzej	Lacel,	Henryk	Malcher,	Henryk	
Pasko, Grzegorz Garbaciak, Teresa Zarobkiewicz, Czesław Ża-
czek,	Barbara	Wanot	oraz	Ireneusz	Chałat.	Na	boisku	w Wierz-
biu delegację przywitał Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, 
Przewodniczący	Rady	Gminy	Michał	Anioł	oraz	działacze	LKS	
Wierzbie. Następnie Zarząd udał się do Rusinowic, gdzie spotkał 
się	z działaczami	LKS	Rusinowice	oraz	Dyrektorem	Ośrodka	Re-
habilitacyjnego w Rusinowicach.
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PREMIERA „PIGMALION” 
W WYKONANIU 

ALETEATЯU

NOWY ZARZĄD GMINNEGO OSP WYBRANY

ODSZEDŁ KS. 
RUDOLF BEER

Po długiej przerwie na scenie ponownie mogliśmy zobaczyć 
grupę	teatralną	ALeTEATЯ.	Długo	wyczekiwana	pre-

miera odniosła ogromny sukces przyciągając pełną salę widzów. 
Aktorzy	zagrali	dramat	George’a Bernarda	Shaw	pt.	„Pigmalion”.	
Sztukę	wyreżyserowała	Alina	Szczepanowska,	natomiast	w ob-
sadzie	aktorskiej	znaleźli	się:	Ewa	Brodowy,	Ewa	Kupiak,	Celina	
Gawenda,	Pelagia	Matuszek,	Anna	Pasieka,	Jolanta	Poks-Stawiń-
ska,	Jacek	Jędrzejowski,	Leonard	Kopeć	oraz	Tomasz	Pawluk.	
Wspaniała scenografia, perfekcyjnie przygotowane i odegrane ro-
le spotkały się z uznaniem widzów i długimi owacjami na stojąco.

30	października w budynku siedziby Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Strzebiniu odbył się Zjazd Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Celem zjazdu by-
ło podsumowanie działalności ostatniej kadencji oraz wybór 
nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP nad-
chodzącej kadencji, jak również przyjęcie planu działalności na 
nadchodzącą kadencję 2021-2026.
W skład nowego Zarządu Gminnego OSP wchodzą:
1. Prezes - Zbigniew Seniów; 
2.	 Wiceprezes	-	Michał	Anioł;	

W dniu	24	października,	w wieku	85	lat	zmarł	ks.	Rudolf	
Beer.	Jako	kapłan	służył	62	lata.	Ksiądz	Rudolf	pochodził	

z Otmęta, a święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1960 roku 
w Opolu. Posługę wikariusza pełnił w parafiach w Zabrzu, Pacz-
kowie, Gliwicach-Łabędach oraz w Zawadzie Książęcej, po czym 
objął	tam	urząd	proboszcza	i pełnił	go	ponad	40	lat.	Po	przejściu	
na	emeryturę	w 2008	roku	przybył	do	parafii	pw.	Krzyża	Świętego	
w Strzebiniu,	gdzie	nadal	pełnił	posługę	kapłańską.Uroczystości	
pogrzebowe	rozpoczęły	się	w parafii	w Strzebiniu.	Uroczysta	
eksporta odbyła się 29 października, natomiast pogrzeb ks. Ru-
dolfa	odbył	się	30	października	w parafii	św.	Józefa	Robotnika	
w Zawadzie Książęcej, gdzie został również pochowany.

 ▶ Fot. Leonard Kopeć

3.	 Wiceprezes	-	Paweł	Kandzia;	
4.	 Komendant	Gminny	-	Bronisław	Tukaj;	
5. Sekretarz - Edward Opiełka; 
6.	 Skarbnik	-	Jacek	Głusiec;	
7.	 Członkowie	Prezydium	-	Rafał	Ulfik,	Łukasz	Hoffmann	i Ma-
teusz Skolik;
8.	 Członkowie	Zarządu	-	Tomasz	Dobros,	Piotr	Plaza,	Adam	Pi-
skoń, Eugeniusz Halemba, Marcin Rak, Marek Gałeczka i Krzysz-
tof Kokot.
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XXI PRZEGLĄD MUZYKI 
CHÓRALNEJ

103. ROCZNICA 
ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI

KONCERT Z OKAZJI 
ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI

90 URODZINY PANA 
JANA MYRCIKA

21 listopada	w kościele	pw.	Krzyża	Świętego	w Strzebiniu	odbył	się	XXI	Przegląd	Muzyki	Chóralnej.	Dla	zgroma-
dzonych	wystąpił	chór	„Hejnał”	oraz	„Non	Nomine”,	a także	Woj-
ciech	Poprawa,	Martin	Filipiak	i Agnieszka	Cząstka	-	Niezgódka.	
Podczas wydarzenia jubileusz 25-lecia działalności obchodził chór 
„Hejnał”.	Oficjalna	część	odbyła	się	w Domu	Kultury	w Strzebiniu,	
gdzie	na	ręce	Prezesa	Chóru	„Hejnał”	Anieli	Brol	oraz	dyrygenta	
Pawła	Szufla	zostały	złożone	gratulacje	oraz	życzenia.

11 listopada	obchodziliśmy	103.	rocznicę	odzyskania	Niepod-
ległości. Z tej okazji w kościele pw. Najświętszego Serca 

Pana	Jezusa	w Koszęcinie	została	odprawiona	msza	święta.	Na-
stępnie pod tablicą pamiątkową za kościołem zostały złożone 
kwiaty oraz odśpiewano hymn. 

10 listopada w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się Koncert 
Pieśni Patriotycznych z okazji odzyskania Niepodległości 

„My,	Pierwsza	Brygada...”.	Na	scenie	wystąpili	Joanna	Skibińska,	
Anna	Olszowska,	Marian	Chrobok	oraz	Jacek	Kapica.	Artyści	
przypomnieli najważniejsze pieśni patriotyczne, które zaśpiewali 
wspólnie z publicznością. 

15 listopada	swoje	90	urodziny	obchodził	Pan	Jan	Myrcik,	
mieszkaniec Koszęcina, znany przede wszystkim jako dzia-

łacz społeczno-kulturalny. Założyciel Ośrodka Kultury i Eduka-
cji.	Znawca	kultury,	tradycji	i historii	nie	tylko	Koszęcina.	Autor	
wielu publikacji na temat Gminy Koszęcin. Zdobywca wielu cen-
nych nagród i odznaczeń. Osoba skromna ale z bogatą wiedzą 
i doświadczeniem, która cały czas działa i aktywnie uczestniczy 
w życiu kulturalnym i społecznym.
Z okazji pięknego jubileuszu 90 rocznicy urodzin składamy Panu 
Janowi	najserdeczniejsze	życzenia	wszelkiej	pomyślności,	nie-
ustającej	pogody	ducha,	zdrowia	oraz	Błogosławieństwa	Bożego.	
Niech każdy dzień przynosi Panu radość i siłę do pokonywania 
codziennych trudów, a dalsze lata płyną w spokoju, życzliwości 
oraz miłości rodziny i przyjaciół.
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KONCERT „DZIŚ 
PRAWDZIWYCH 

CYGANÓW JUż NIE MA”

PRZEKAZANIE ALKOMATU 
DLA POLICJANTÓW 

Z POSTERUNKU POLICJI 
W KOSZĘCINIE

7 listopada w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się koncert 
„Dziś	prawdziwych	Cyganów	już	nie	ma”.	Na	scenie	wystąpili:	

Agnieszka	Cząstka	-	Niezgódka	-	mezzosopran,	Wojciech	Popra-
wa - tenor, Martin Filipiak - baryton, Krzysztof Kawa - skrzypce 
oraz	Janusz	Frączek	-	fortepian.	Za	wspaniały	koncert	podzięko-
wała Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek. 

25 listopada podczas sesji Rady Gminy Koszęcin na ręce Ko-
mendanta	Powiatowego	Policji	w Lublińcu	mł.	insp.	Da-

riusza Kiedrzyn oraz Kierownika Posterunku Policji w Koszęcinie 
asp. sztab. Mirosława Osadnik przekazany został alkomat. Zakup 
został	sfinansowany	przez	Urząd	Gminy	Koszęcin.	Sprzęt	będzie	
wykorzystywany przez funkcjonariuszy z Koszęcina w codziennej 
służbie i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na naszych 
drogach.

KLECHDY KOSZĘCIŃSKIE NA DESKACH

28 listopada w Domu Kultury w Koszęcinie odbyła się pre-
miera	spektaklu	„Niech	legenda	się	nie	szwenda...”	w wyko-

naniu sekcji teatralnej Stowarzyszenia Montownia pod reżyserią 
Agnieszki	Jarząbek	oraz	Katarzyny	Ochman-Sozańskiej.	Inspira-
cją	do	powstania	spektaklu	była	książka	Jana	Myrcika	„Legendy	
Koszęcińskie”.	W skład	sekcji	wchodzą:	Zuzanna	Jonczyk,	Ola	

Kornowska,	Wiktoria	Ochman,	Ewa	Jarząbek,	Jakub	Sozański,	
Maja	Goniwiecha,	Natalia	Morcinek,	Stella	Marchini,	Aleksandra	
Paranowska,	Katia	Ochman	oraz	Melania	Urbańczyk.	Perfekcyjnie	
przygotowane i odegrane role spotkały się z wielkim uznaniem ze 
strony widzów i zakończyły się owacjami na stojąco oraz gratula-
cjami, które złożył także Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. 
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27 listopada	odbyła	się	już	piąta	edycja	biegu	„Koszęcińska	Dycha”.	Do	wyścigu	zarejestrowało	się	ponad	300	zawod-
ników.	Najlepszy	biegacz	trasę	10	km	pokonał	w czasie	37	minut	
52 sekundy.
Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco:
Kategoria	Open	Kobiet:
I miejsce:	Karolina	Pilarska,	WKB	Meta	Lubliniec
II	miejsce:	Barbara	Pawełczak,	KB	Florian	Zajączki	Drugie	
III	miejsce:	Nicola	Szafarczyk,	Mafia	Team	Lubliniec
Kategoria	Open	Mężczyzn:
I miejsce:	Mateusz	Pawełczak,	KB	Florian	Zajączki	Drugie
II	miejsce:	Adam	Kukowka,	O co	biega	w Kaletach
III	miejsce:	Dawid	Garcorz,	Mafia	Team	Lubliniec
Kategoria	drużynowa:
I miejsce:	O co	biega	w Kaletach
II	miejsce:	Mafia	Team	Lubliniec
III	miejsce:	KB	Florian	Zajączki	Drugie
Mistrzowie	Gminy	Koszęcin	-	kobiety:
I miejsce:	Maria	Mańka,	Strzebiń
II	miejsce:	Agnieszka	Ziaja,	Koszęcin
III	miejsce:	Magdalena	Bielecka,	Rusinowice	(Mafia	Team	Lu-
bliniec)
Mistrzowie	Gminy	Koszęcin	-	mężczyźni:
I miejsce:	Piotr	Gryboś,	Koszęcin
II	miejsce:	Marek	Grund,	Strzebiń	(Mafia	Team	Lubliniec)
III	miejsce:	Bogusław	Borek,	Strzebiń	(O co	biega	w Kaletach)
Kategorie	wiekowe:
K20:
I miejsce:	Ewelina	Łebek,	Lucky	Losers
II	miejsce:	Justyna	Hajda,	Mafia	Team	Lubliniec
III	miejsce:	Magdalena	Bielecka,	Mafia	Team	Lubliniec
K30:
I miejsce:	Dorota	Redzik,	O co	biega	w Kaletach
II	miejsce:	Anna	Kowalik,	Turyści
III	miejsce:	Aleksandra	Zosgórnik,	O co	biega	w Kaletach
K40:
I miejsce:	Krystyna	Pawlik,	Olesno
II	miejsce:	Maria	Mańka,	Strzebiń	
III	miejsce:	Magdalena	Pietras,	BBL	Częstochowa
K50+:
I miejsce:	Małgorzata	Wawro,Gazele,	Gucio	i Gepard
II	miejsce:	Wioletta	Mól,	#czeladzbiega
III	miejsce:	Izabela	Zarańska,	Miechowicka	Grupa	Biegowa
M20:
I miejsce:	Marcin	Bok,	Mała	Panew	Team	Zawadzkie
II	miejsce:	Karol	Koza,	Lucky	Losers

III	miejsce:	Dionizy	Knapik,	OSŻW
M30:
I miejsce:	Marek	Grund,	Mafia	Team	Lubliniec
II	miejsce:	Szymon	Krause,	Srebrni	Biegacze	Tarnowskie	Góry
III	miejsce:	Martin	Czyrnia,	Mafia	Team	Lubliniec
M40:
I miejsce:	Rafał	Kargól,	O co	biega	w Kaletach
II	miejsce:	Piotr	Gryboś,	KOSZĘCIN
III	miejsce:	Robert	Wręczycki,	O co	biega	w Kaletach
M50:
I miejsce:	Krzysztof	Glab,	Vege	Rabbits
II	miejsce:	Robert	Pędziwiatr,	Blachownia
III	miejsce:	Bogdan	Łazaj,	O co	biega	w Kaletach
M60:
I miejsce:	Benedykt	Kucharczyk,	Jedność	Boronów
II	miejsce:	Zbigniew	Bąkowicz,	Rzerzęczyce
III	miejsce:	Dariusz	Zajdel,	Zawadzkie	Biegnie
M70+:
I miejsce:	Zbigniew	Macoch,	Krzepice
II	miejsce:	Antoni	Dądela,	KB	Florian	Zajączki	Drugie
III	miejsce:	Jan	Cieśla,	FALSTART	Rudniki

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za tak liczny 
udział. Szczególne podziękowania kierujemy dla organizatorów 
wyścigu oraz dla wszystkich, którzy pomagali, a także zabezpieczali 
trasę, przede wszystkim Nadleśnictwu Koszęcin oraz strażakom 
OSP Koszęcin i OSP Strzebiń.

V KOSZĘCIŃSKA DYCHA
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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 
W STRZEBINIU

5 grudnia w Domu Kultury w Strzebiniu odbyło się spotkanie 
z Mikołajem. Zanim jednak Mikołaj przybył z prezentami, 

dzieci	zobaczyły	spektakl	„Zimowa	opowieść”,	w którym	wzięły	
aktywnie udział. Na zakończenie każde dziecko otrzymało słodki 
upominek. 

MIKOŁAJ W KOSZĘCINIE

MIKOŁAJ W SADOWIE

6 grudnia Mikołaj zawitał do Koszęcina razem z Panią Mikoła-
jową i pomocnikami. Tradycyjnie już, spotkanie rozpoczęło 

się od zaświecenia choinki na rynku. Następnie były wspólne śpie-
wy, tańce oraz czytanie bajek. Zimowa aura zachęcała do wspól-
nej zabawy i pomimo zimna dzieciakom nie schodziły uśmiechy 
z twarzy. Na zakończenie każde dziecko otrzymało coś słodkiego 
oraz mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. 

6 grudnia Mikołaj odwiedził także dzieci w Szkole Podstawo-
wej oraz Przedszkolu w Sadowie. Paczki zostały sfinansowane 

przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sadów - Wierzbie 
„NASZA	PRZYSZŁOŚĆ”	oraz	Radę	Rodziców.

WARSZTATY DLA DZIECI

Stowarzyszenie	na	Rzecz	Bruśka	w październiku	zorganizowało	
warsztaty kulinarne, na których przygotowywane były sałatki 

oraz różnego rodzaju przekąski.
Natomiast	w listopadzie	zorganizowano	3	spotkania	warsztatowe.	
Pierwsze warsztaty polegały na pieczeniu i dekorowaniu pierni-
ków. Dorośli piekli pierniki, a dzieci i młodzież je dekorowały. 
Drugie warsztaty dotyczyły robienia stroików i ozdób świątecz-
nych. Ostatnie warsztaty to przygotowanie kartek świątecznych. 
Projekt współfinansowany został ze środków Gminy Koszęcin 
w ramach	realizacji	zadania	publicznego	pn.	„Aktywni	Razem”.

 ▶ Stowarzyszenie na Rzecz Bruśka
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JUBILEUSZE 50, 55, 60 I 65-LECIA POżYCIA  MAŁżEŃSKIEGO W GMINIE KOSZĘCIN

Jubileusze

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce 
i przenieść ją przez całe życie” Konstanty Ildefons Gałczyński

Słowa te najlepiej opisują miłość dwojga osób. Miłość, której naj-
lepszym przykładem są małżeństwa, które wspólnie przeżyły wiele 
lat. W tym roku w naszej Gminie jubileusz 50, 55, 60 i 65-lecia za-
warcia	związku	małżeńskiego	świętowały	w sumie	34	pary,	z czego	
złote gody miało 17 par. Tradycyjnie zostali oni zaproszeni przez 
Wójta na uroczystość, podczas której zostały im wręczone medale, 

pamiątkowe tabliczki oraz małe upominki. Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat 
w jednym związku małżeńskim i nadaje je Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Po części oficjalnej był wspólny toast, poczęstu-
nek,	a na	zakończenie	dla	Jubilatów	zaśpiewał	Duet	Romantica.
Wszystkim	Jubilatom	gratulujemy	i składamy	najlepsze	życzenia,	
przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz ko-
lejnych tak pięknych jubileuszy.

 ▶ PARY OBCHODZĄCE 50-LECIE ZAWARCIA 
ZWIĄZKU MAŁżEŃSKIEGO:

Danuta	i Eugeniusz	Binkowscy,	Danuta	Gorąca	i Franciszek	Go-
rący,	Zofia	i Józef	Janeczek,	Anna	i Jan	Kandzia,	Otylia	i Szczepan	
Kędzia,	Monika	i	Andrzej	Królewscy,	Cecylia	i Marian	Kuczerajter,	
Anna	i Izydor	Lipińscy,	Kazimiera	i Krzysztof	Maroń,	Klara	i Mar-
cin	Maruszczyk,	Urszula	i Józef	Piątek,	Helena	i Helmut	Piowczyk,	
Irena	i Jerzy	Skolik,	Maria	i Michał	Skorupa,	Teresa	i Zbigniew	
Szafranek,	Aniela	i Eryk	Umlauf,	Jadwiga	i Józef	Wocławek.
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JUBILEUSZE 50, 55, 60 I 65-LECIA POżYCIA  MAŁżEŃSKIEGO W GMINIE KOSZĘCIN
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 ▶ PARY OBCHODZĄCE 55-LECIE ZAWARCIA 
ZWIĄZKU MAŁżEŃSKIEGO:

Krystyna	i Maksymilian	Bąk,	Magdalena	i Rudolf	Bodora,	Regina	
i Józef	Broll,	Aniela	i Piotr	Gembała,	Lidia	i Krystian	Kasperczyk,	
Regina	i Józef	Molenda,	Teresa	i Franciszek	Ogiołda,	Jadwiga	i Je-
rzy Sowa, Łucja i Henryk Tafelscy.
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 ▶ PARY OBCHODZĄCE 60-LECIE ZAWARCIA 
ZWIĄZKU MAŁżEŃSKIEGO:

Krystyna	i Franciszek	Gabor,	Maria	i Rajmund	Gabor,	Klara	i Jan	
Golenia,	Teresa	i Jan	Kandzia,	Irena	i Stanisław	Kempa,	Wanda	
i Władysław	Stawiarz,	Teresa	i Henryk	Wons,	Anna	i Józef	Zymela.

 ▶ PARA OBCHODZĄCA 65-LECIE ZAWARCIA 
ZWIĄZKU MAŁżEŃSKIEGO: 

Alfons	i Marta	Ulfik
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JUBILEUSZE MAŁżEŃSKIE Z 2020 ROKU

W tym	roku	odbyło	się	również	spotkanie	Jubilatów,	którzy	w ze-
szłym roku obchodzili złote gody, ale ze względu na pandemię 
nie mieli uroczystości wręczania medali. 17 listopada zostali oni 
zaproszeni przez Wójta na spotkanie, podczas którego każde mał-
żeństwo otrzymało różę, miało zrobione pamiątkowe zdjęcie. Póź-
niej	był	poczęstunek	oraz	występ	zespołu	DUET	ROMANTICA.	
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie każda para otrzymała 
w zeszłym roku indywidualnie. Poniżej zdjęcia par, które wzięły 
udział w uroczystości.

 ▶ KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO W KOSZĘCINIE INFORMUJE

Wszystkie pary małżeńskie, które w 2022 roku obchodzić będą jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego, proszone są o złożenie informacji 
o tym	fakcie	w siedzibie	Urzędu	Gminy	Koszęcin	lub	pod	nr	tel.:	34	3210	818	do	końca	marca	2022	roku.
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PASOWANIE NA UCZNIA W GMINIE KOSZĘCIN

W  roku	szkolnym	2021/2022	w Gminie	Koszęcin	naukę	
w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczęło 

132	uczniów.
Uroczyste	pasowanie	na	ucznia	w każdej	ze	szkół	odbyło	się	w paź-
dzierniku oraz na początku listopada. Pierwszoklasiści złożyli 
uroczyste ślubowanie, po którym stali się prawowitymi uczniami 
szkoły. W tak ważnym dniu towarzyszyli im przede wszystkim 
rodzice oraz najbliżsi. Podczas wydarzenia uczniowie recytowali 
wiersze, śpiewali piosenki oraz tańczyli. W uroczystościach wziął 
udział także Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, który wrę-
czył dzieciakom małe upominki.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w nauce 
oraz dużo uśmiechu każdego dnia.
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STYPENDIUM WÓJTA GMINY KOSZĘCIN 
DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla uzdolnionych uczniów 
za	rok	szkolny	2020/2021	otrzymało	47	uczniów.	Stypendium	

udzielane	jest	uczniom	klas	V-VIII,	z tytułu	osiągnięcia	wysokich	
wyników w nauce, uczęszczającym do szkół podstawowych na 
terenie Gminy Koszęcin. 

Uczniowie,	którym	zostało	przyznane	stypendium	za	najlepsze	
wyniki	w klasie	V:
Marcin	Bednarek,	Wiktoria	Kandzia,	Milena	Koba,	David	Kuza-
wiński, Paulina Nowak.

Uczniowie,	którym	zostało	przyznane	stypendium	za	najlepsze	
wyniki	w klasie	VI:
Izabela	Banach,	Piotr	Baron,	Oskar	Czornik,	Aleksander	Fijał,	
Michał Fronczek, Oskar Fronczek, Hanna Gembała, Marta Golaś, 
Alicja	Gryc,	Alicja	Imiołczyk,	Wiktoria	Karmańska,	Marlena	Krus,	
Łukasz	Lis,	Kamila	Łapszańska,	Marta	Masoń,	Jakub	Matysek,	

Kamil Nancka, Damian Ochman, Maja Plaza, Dominika Szczygioł, 
Zofia	Ulfik,	Sonia	Wąsowicz.

Uczniowie,	którym	zostało	przyznane	stypendium	za	najlepsze	
wyniki	w klasie	VII:
Agata	Brol,	Magdalena	Dzierla	-	Waśko,	Stefan	Jeleński,	Julia	Jezio-
rowska,	Wiktoria	Krus,	Aleksander	Majchrzyk,	Łukasz	Ochman,	
Emilia	Siek,	Olga	Staszyńska,	Alicja	Tyniec,	Martyna	Wacławek,	
Amelia	Ziaja.

Uczniowie,	którym	zostało	przyznane	stypendium	za	najlepsze	
wyniki	w klasie	VIII:
Olivia	Irek,	Weronika	Kandzia,	Lena	Karmańska,	Zuzanna	Lerche,	
Przemysław	Mazur,	Julia	Paruzel,	Nikola	Polak,	Karolina	Watoła

Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów 
w nauce.

„GDY GAŚNIE PAMIĘć LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ 
KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Szkoła Podstawowa w Rusinowicach przystąpiła do projektu 
ogłoszonego	przez	Śląskiego	Kuratora	Oświaty	Urszulę	Bauer	

„Gdy	gaśnie	pamięć	ludzka,	dalej	mówią	kamienie	–	13	GRUD-
NIA	1981	–	PAMIĘTAMY!”. Głównym celem projektu jest przy-
gotowanie	dzieci	i młodzieży	do	świadomego	przeżywania	40.	
rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Patronat nad 
przedsięwzięciem	objęli:	Jadwiga	Wiśniewska,	Poseł	do	Parlamen-
tu	Europejskiego	i Jakub	Chełstowski,	Marszałek	Województwa	
Śląskiego.
Uczniowie	pod	opieką	nauczycieli	przygotowali	wystawkę	upa-
miętniającą wydarzenia stanu wojennego w Polsce oraz uczest-
niczyli	w projekcji	filmu	„Nie	zabierajcie	mamy”.	W oparciu	
o materiały	przygotowane	przez	IPN	przeprowadzono	lekcje	dla	
uczniów klas młodszych, jak i starszych przybliżające tematykę 
tych trudnych czasów. Chętni uczniowie przystąpili do konkursów 
literackich o tematyce historycznej. 

 ▶ Dyrektor Elżbieta Bryła
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NARODOWY PROGRAM 
ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W dniu 15 września 2021 r. p. Karolina Kaczmarek - biblio-
tekarz szkolny- opracowała wniosek dofinansowania dla 

biblioteki, który został pozytywnie przyjęty przez Gminę Koszę-
cin	i Wojewodę	Śląskiego.	Po	pozytywnej	weryfikacji	złożonego	
wniosku biblioteka szkolna otrzymała z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 
dofinansowanie do zakupu książek oraz sprzętu komputerowego 
kwotę	4424	zł	oraz	1176	zł	ze	środków	własnych	(budżet	szkoły).	
Łączna kwota dla biblioteki to 5600 zł.
W dniu 18 listopada 2021 r. zostały zakupione nowości wydawni-
cze, które znacznie wzbogacą księgozbiór biblioteki. Kwota, która 
została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych to 2800 
zł.	Zakupiono	137	książek.	Wśród	zakupionych	książek	znalazły	

się również lektury szkolne z nowej listy lektur rekomendowanej 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
W dniu	23	listopada	2021	r.	zakupiono	również	sprzęt	kompute-
rowy potrzebny do pracy bibliotekarzowi. Nowy laptop i czytnik 
kodów kreskowych znacznie usprawni pracę w bibliotece. Do 
pełnego wykorzystania czytnika kodów kreskowych potrzebne 
jest jeszcze oklejenie zbiorów bibliotecznych specjalnymi kodami 
kreskowymi, ale mam nadzieję, że już niedługo wszystko zostanie 
uzupełnione	i biblioteka	szkolna	wkroczy	w nowy	etap.	Bardzo	się	
cieszę, że dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 użytkownicy naszej biblioteki będą mogli jeszcze sprawniej 
korzystać ze zbiorów bibliotecznych i rozwijać swoje zaintereso-
wania czytelnicze.

 ▶ p. Karolina Kaczmarek

 ▶ BezPłatny Biuletyn informacyjny Gminy 
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