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WYKASZANIE POBOCZY DRÓG

 INFORMACJA 
DOTYCZĄCA 

HARMONOGRAMU 
ODBIORU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH

Urząd Gminy Koszęcin informuje, że za wykaszanie dróg pu-
blicznych odpowiadają jej zarządcy. Gmina Koszęcin odpo-

wiada za wykaszanie poboczy wyłącznie dróg gminnych. 
Wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych należy do Sta-
rostwa Powiatowego w Lublińcu, a przy drogach wojewódzkich 
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
Urząd Gminy Koszęcin na bieżąco zgłasza konieczność wykosze-
nia poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich, w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej Gminy.

 ▶ WYKAZ ODCINKÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH 
NA TERENIE GMINY KOSZĘCIN

NR 
DROGI PRZEBIEG

789 Brusiek ul. Kościelna  
(BRUSIEK – KALETY)

906

Sadów ul. Powstańców Śląskich,  
Wierzbie ul. Główna,  
Koszęcin ul.: Lubliniecka, Sienkiewicza, 
Wojska Polskiego, Ligonia,  
Prądy ul. Ignacego Krasickiego,  
Strzebiń ul. Lubliniecka, Bukowiec ul. Katowicka
(LUBLINIEC – KOSZĘCIN – PIASEK)

907

Koszęcin ul.: Boronowska, Sienkiewicza, 
Powstańców Śląskich, Sobieskiego,  
Brusiek ul. Koszęcińska
(WYGODA – KOSZĘCIN – KIELECZKA)

 ▶ WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH 
NA TERENIE GMINY KOSZĘCIN

NR 
DROGI PRZEBIEG

S2323 Sadów ul. Podlesie
(JAWORNICA – DW 906)

S2324 Sadów ul. Kochanowicka
(SADÓW – KOCHANOWICE)

S2326 Sadów ul. Leśna
(SADÓW – HARBUŁTOWICE)

S2331
Sadów ul. Rusinowicka,  
Rusinowice ul. Dworcowa, Piłka ul. Harcerska
(SADÓW – RUSINOWICE – PIŁKA)

S2328
Koszęcin ul. Cieszowska,  
Cieszowa ul. Koszęcińska
(KOSZĘCIN – CIESZOWA – HADRA)

S2330
Koszęcin ul. Dąbrówki,  
Piłka ul.: Koszęcińska, Słoneczna
(KOSZĘCIN – PIŁKA – LUBLINIEC)

S2333
Strzebiń ul.: Dębowa, 1 Maja, Kosmonautów, 
Łazy ul.: Kołłątaja, Św. Jana Chrzciciela
(STRZEBIŃ – ŁAZY)

S2352 KALETY – MIKOŁESKA

Informacje

Informujemy, że na stronie internetowej www.koszecin.pl został 
zamieszczony harmonogram odbioru odpadów komunalnych za 

miesiąc lipiec-wrzesień 2021. Wszystkie informacje dotyczące go-
spodarki odpadami znajdują się na ww. stronie w zakładce: MIESZ-
KANIEC – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI.
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NARODOWY SPIS 
POWSZECHNY LUDNOŚCI 

I MIESZKAŃ 2021

Informacje

 ▶ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
UL. KOLONIA W RUSINOWICACH

Trwają prace w związku z przebudową drogi gminnej ul. Kolo-
nia w Rusinowicach. Planowany termin zakończenia remontu: 
sierpień 2021 r.

Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy Koszę-
cin, ul. Powstańców Śląskich 10, przypomina, iż od dnia 

1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r. Główny Urząd Staty-
styczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy, spisem 
objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzo-
ziemcy, oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie 
spisu za granicą.
1. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy dokony-

wany poprzez wypełnienie formularza spisowego dostępnego 
na stronie: spis.gov.pl.
Dla osób, które nie mają możliwości dokonać spisu we wła-
snym zakresie, w siedzibie Urzędu Gminy Koszęcin w go-
dzinach pracy urzędu dostępne jest stanowisko do samo-
spisu internetowego. Osoby zainteresowane dokonaniem 
samospisu w siedzibie urzędu proszone są o wcześniejszy 
kontakt w celu umówienia się pod nr telefonu: 34 3576 100. 

2. Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń 
na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

3. Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skon-
taktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie aby przeprowa-
dzić spis. Rachmistrzowie spisowi kontaktują się wyłącznie 
z nr telefonu: 22 828 88 88. Tożsamość rachmistrza można 
sprawdzić na spis.gov.pl lub infolinii 22 279 99 99. Od 23 
czerwca rachmistrzowie rozpoczęli również wywiady bez-
pośrednie.

Więcej informacji: www.spis.gov.pl

 ▶ ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO – 
PRZEDSZKOLNEGO W RUSINOWICACH

Trwa budowa przedszkola przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym 
w Rusinowicach. Jest to największa inwestycja ostatnich lat w na-
szej Gminie. Prace budowlane obejmują budowę przedszkola jak 
i rozbudowę istniejącego budynku. Planowany termin zakończenia 
prac budowlanych – koniec września 2021 r.

 ▶ BUDOWA ŁĄCZNIKA PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W SADOWIE

Zostały zakończone prace związane z zagospodarowaniem miej-
sca publicznego w sołectwie Sadów, które polegały na budowie 
łącznika z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej.
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Informacje

„CZYSTE POWIETRZE” – PUNKT KONSULTACYJNO
INFORMACYJNY W URZĘDZIE GMINY W KOSZĘCINIE

OSTATNI CZAS NA WYMIANĘ KOTŁÓW 
C.O. STARSZYCH NIŻ 10 LAT ORAZ 

NIEPOSIADAJĄCYCH TABLICZKI ZNAMIONOWEJ!

Gmina Koszęcin zawarła porozumienie z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-

wicach. Celem realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie 
gminy Koszęcin, w Urzędzie Gminy w Koszęcinie od dnia 01 lip‑
ca 2021 r. ruszył punkt konsultacyjno ‑informacyjny. W punkcie 
zainteresowani mieszkańcy mogą otrzymać wsparcie w procesie 
składania wniosków o podstawowy lub podwyższony poziom 
dofinansowania, uzyskiwania oraz rozliczania dofinansowania. 

 ▶ PUNKT KONSULTACYJNO INFORMACYJNY 
CZYNNY JEST W DNIACH:

•	 wtorek – w godzinach 12.00 – 17.00
•	 piątek – w godzinach 8.00 – 13.00 
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właści-
cielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzie-
lonych lokali mieszkalnych. W ramach programu przewidziano 
dofinansowania na:

•	 źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
•	 instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
•	 wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
•	 mikroinstalację fotowoltaiczną, 
•	 ocieplenie przegród budowlanych,
•	 stolarkę drzwiową i okienną, 
•	 dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Dotacja może wynosić do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu 
dofinansowania i 37 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofi-
nansowania.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 
podwyższonego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać, do 
dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej 
gospodarstwa domowego. Zaświadczenie, o którym mowa po-
wyżej, wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Koszęcinie, po złożeniu wniosku zgodnego z obowiązującym 
wzorem – telefon kontaktowy 34 352 40 83.

Przypominamy, że z dniem 01 września 2017 roku weszły w życie 
przepisy „uchwały antysmogowej” dla województwa śląskiego. 
Niniejszą uchwałą Sejmik Województwa Śląskiego: 
Po pierwsze, wprowadził zakaz używania paliw, których stosowa-
nie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, ta-
kich jak węgiel brunatny, muły, flotokoncentraty, paliwa, w których 
udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm 
wynosi więcej niż 15% oraz wilgotnego drewna (biomasa stała, 
której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%);
Po drugie, wprowadzono obowiązek wymiany starych kotłów 
na nowe źródła ogrzewania, w tym np. kotły na paliwa stałe po-
siadające certyfikat 5. klasy według normy PN -EN 3030–5:2012 
w zależności od ich wieku. W przypadku najstarszych kotłów, 
to jest takich których wiek przekracza 10 lat oraz takich, które 
nie posiadają tabliczki znamionowej, istnieje obowiązek ich 
likwidacji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.
Dalsze używanie takich kotłów 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 wykroczeń określonych 
w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia).
Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Koszęcin zachęca wszyst-
kie osoby zobowiązane do wymiany kotłów centralnego ogrzewa-
nia do skorzystania ze wsparcia finansowego takich inwestycji, 
oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu „Czyste 
Powietrze”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie inter-
netowej www.portal.wfosigw.katowice.pl.
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Informacje

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE 
„CZYSTE POWIETRZE”

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy 
tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to 

źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. zwiększono obecne progi dochodowe uprawniające do 
podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

 ▶ WYCOFANIE DOTACJI NA KOTŁY WĘGLOWE

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Po-
wietrze” jest możliwy tylko do dnia 31 grudnia 2021 r. Okres przej-
ściowy związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie 
przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o do-
finansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, 
zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą 
mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji. Warunki uzyskania 
dofinansowania na kocioł węglowy przedstawiają się następująco:
1. Wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel należy 

złożyć do dnia 31 grudnia 2021 r. 
2. Zakupu kotła na węgiel należy dokonać do dnia 31 grudnia 

2021 r.
3. Faktury za kocioł i montaż muszą być wystawione do dnia 31 

grudnia 2021 r.
Powyższe warunki nie dotyczą wniosków złożonych przed datą 
wejścia w życie zmian w programie, tj. przed 1 lipca 2021 r.
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na 
zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.
Wprowadzenie ww. zmian uzasadnione jest wytycznymi Komisji 
Europejskiej, zapisami Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego 
Ładu, a także obowiązującymi uchwałami antysmogowymi w po-
szczególnych województwach, które nakazują wymianę starych 
kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa 
stałego – węgla. 

 ▶ PODWYŻSZENIE PROGÓW 
DOCHODOWYCH PRZY PODWYŻSZONYM 
POZIOMIE DOFINANSOWANIA

Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych progra-
mów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób 
skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym 
Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł. 
Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrósł 
o 229 zł, czyli do kwoty 2 189 zł.
Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy wzrósł 
o 164 zł, czyli do kwoty 1 564 zł.
Podwyższone progi dochodowe obowiązują od dnia 1 lipca 2021 r.

 ▶ WYŻSZE DOTACJE NA KOTŁY NA PELLET 
O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest ubieganie się o wsparcie 
na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. 
To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie 
poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowa-
nia. W podwyższonym poziomie dotacja ta wynosi do 12 tys. zł 
(nie więcej niż 60% kosztów).
Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do progra-
mu „Czyste Powietrze”, dostępne na stronie czystepowietrze.gov.
pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do 
pobrania) oraz na stronie WFOŚiGW w Katowicach gdzie w poz. 
nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z au-
tomatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyj-
ności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.
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SEGREGUJ ODPADY – OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE I ŚRODOWISKO!

Jak już wszystkim wiadomo od 1 lipca 2013 roku uruchomiony 
został nowy system gospodarowania odpadami komunalny-

mi. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację 
i funkcjonowanie nowego systemu tj. za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe jest 
Gmina Koszęcin. 
Obecnie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wszyscy mieszkańcy zobligowani są do prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W naszej gminie 
powyższa zbiórka prowadzona jest w systemie pojemnikowym 
dla nieruchomości wielolokalowych oraz w systemie workowym 
dla nieruchomości jednorodzinnych i nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe. Zbiórka ta realizowana jest z po-
działem na frakcje: papier (worki/pojemniki niebieskie), tworzywa 
sztuczne (worki/pojemniki żółte), szkło (worki/pojemniki zielone) 
oraz odpady ulegające biodegradacji (worki/pojemniki brązowe). 
Prawidłowa segregacja odpadów jest niezwykle znacząca dla na-
szego środowiska, a jej efektywność zależy przede wszystkim od 
nas samych -mieszkańców. Prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli 
w każdym domu to fundamentalny, realny wkład w dbałość o śro-

dowisko, świadectwo wysokiej kultury i świadomości ekologicz-
nej, a ostatecznie także tańszy wariant pozbywania się odpadów. 
Segregacja śmieci to jednak nie tylko wymóg unijny, lecz przede 
wszystkim nawyk, który właściwie realizowany przyniesie same 
pożytki. Pozornie segregacja śmieci nie wydaje się rzeczywiście 
niczym przyjemnym, jednakże z czasem powinna wejść wszystkim 
w codzienną rutynę. W zabieganym życiu współczesnego człowie-
ka, który często pracuje kilkanaście godzin dziennie, jest to kolejny 
obowiązek, który wiąże się dodatkowo z przygotowaniem odpo-
wiednich warunków. Konieczne są bowiem pojemniki/worki na 
różne rodzaje odpadów. Do tego każdy z nas musi wyrobić w sobie 
nawyki segregowania odpadów tak, aby nie mieć wątpliwości co do 
tego, gdzie należy wrzucać dane odpady. Musimy chcieć budować 
u swoich bliskich poczucie odpowiedzialności za środowisko. Nie-
stety nadal w polskim społeczeństwie jest zbyt mała świadomość 
segregacji odpadów oraz korzyści z niej płynącej. Warto więc je 
poznać, aby skutecznie przekonać domowników do prowadzenia 
właściwej segregacji odpadów. Kolorystyka pojemników/worków 
jest ujednolicona, a poszczególne kolory oznaczają jakie śmieci 
można do nich wrzucić. Poniżej przypominamy co można wrzucić 
do danego pojemnika/worka.

W oparciu o przepisy usta-
wy z dnia 21 listopada 

2008 r. o  wspieraniu termo-
modernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków (Dz. U. 2021, 
poz. 554) już 1 lipca 2021 r. 
rozpocznie się proces składa‑
nia deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Bu‑
dynków, który ma na celu ze-
branie wszystkich danych doty-
czących źródeł ciepła i spalania 
paliw w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych. Każdy 
budynek, który posiada źródło 
ciepła lub spalania paliw do 1 
MW należy zgłosić wypełnia-
jąc odpowiednią deklarację. 
Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z do-
mu. W celu złożenia deklaracji drogą elektroniczną konieczne 
jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego.
Należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl -> złóż deklarację 
<- wypełnić ją i wysłać.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli dom posiada źró‑
dło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., 
na złożenie deklaracji właściciel budynku ma 12 miesięcy. Jeżeli 
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO 
CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Osoby, które nie posiadają dostępu do internetu albo podpisu elek-
tronicznego deklarację mogą złożyć w formie papierowej listownie 
lub osobiście w Urzędzie Gminy w Koszęcinie.
Więcej informacji pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/
Wzory deklaracji do pobrania pod adresem: https://zone.gunb.
gov.pl/dokumenty -do -pobrania/

Informacje
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 ▶ POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI 

do niego wrzucamy gazety, czasopisma, kata-
logi, reklamy, worki i torby papierowe, zużyte 
zeszyty, czy książki. Natomiast nie wrzucamy 
do niego zabrudzonych tapet, papieru z folią, 
ręczników papierowych, pieluch, artykułów 
higienicznych, kartonów po mleku i napo-

jach, worków po materiałach budowlanych i nawozach.

 ▶ POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

wrzucamy butelki po napojach, chemii gospo-
darczej, opakowania po środkach czystości 
i kosmetykach, opakowania po produktach 
spożywczych, zakrętki plastikowe, plastiko-
we worki, reklamówki i inne folie, kartony 
po mlekach i napojach, puszki po napojach 

i żywności, drobny złom żelazny i metale kolorowe, metalowe 
kapsle i zakrętki, folię aluminiową. Nie wrzucamy opakowań po 
lekach, olejach spożywczych, zabawek, odpadów medycznych, 
budowlanych, opakowań po aerozolach, zużytych akumulato-
rów i baterii, zużytych sprzętów elektronicznych i AGD, części 
samochodowych. 

 ▶ POJEMNIK/WOREK ZIELONY

wrzucamy tu słoiki, szklane butelki, opako-
wania szklane z kosmetyków. Należy pamię-
tać jednak, żeby nie wrzucać ceramiki, szkła 
stołowego i okiennego, żarówek, świetlówek, 
lamp neonowych, zniczy, szyb samochodo-

wych, okiennych i luster. 

 ▶ POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

tutaj wrzucamy odpadki warzywne  i owoco-
we (w tym obierki itp.) drobne gałęzie drzew 
i krzewów skoszoną trawę, liście, kwiaty. Nie 
wrzucamy: kości zwierząt, mięsa zwierząt, 
oleju jadalnego, drewna impregnowanego, 
płyt biurowych i MDF, artykułów higienicz-

nych, odchodów zwierząt. 

 ▶ POJEMNIK NA ODPADY 
ZMIESZANE

Pozostałości po segregacji, które nie mo-
gą znaleźć się w workach lub pojemnikach 
do odpowiedniej segregacji wrzucamy do 
pojemnika na odpady zmieszane np: gąb-

ki, szmatki, kurz z odkurzacza, mięso, ryby, resztki zwierzęce, 
niedopałki papierosów, odchody zwierząt, paragony ze sklepu/
bankomatu, pergamin, porcelanę, fajans, produkty higieniczne 
(pieluchy, pałeczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata, 
chusteczki higieniczne), włosy, sierść, pióra, zatłuszczony papier, 
zapalniczki (puste), zbite naczynia, szklanki, kieliszki, zużyte 
ręczniki papierowe, zużyte ubrania, tekstylia, obuwie, żwirek czy 
trociny z kuwet dla zwierząt. Do pojemnika na odpady zmieszane 
nie wrzucamy odpadów, które należy przekazywać do punktu se-
lektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), gorącego 
popiołu, odpadów, które nie są odpadami komunalnymi. 

Podkreślić należy iż, pracownicy firm odbierających odpady z go-
spodarstw domowych mają obowiązek kontrolować zawartość 
pojemników/worków i zgłaszać przypadki niewłaściwej segre-
gacji odpadów w danej nieruchomości. W przypadku niedopeł-
nienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, Wójt wszczyna postępowanie 
w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi i w drodze decyzji określa wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesią-
ce, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty pod-
wyższonej. Segregując odpady zgodnie z powyższymi zasadami 
uniknie się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w stawce podwyższonej.
W przypadku jakichkolwiek Państwa wątpliwości dot. segregacji 
odpadów można zwrócić się do Referatu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Urzędzie Gminy Koszęcin – pokój 6a bądź te-
lefonicznie pod nr telefonu 34/3210820, który pomoże rozwiać 
Państwa niepewności.
Wiele jest argumentów przemawiających za segregacją odpadów. 
Dla realistów najważniejsze będą oszczędności w domowym bu-

SEGREGUJ ODPADY – OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE I ŚRODOWISKO!

dżecie. Ceniących sobie jakość i porządek, przekona z pewnością 
zorganizowany system, dzięki któremu cenne surowce wtórne nie 
będą marnowane. Ekologów nie trzeba przekonywać do sortowa-
nia odpadów – dla nich czyste środowisko naturalne dla przyszłych 
pokoleń jest wartością samą w sobie! 
A jakie są ewentualne korzyści z segregowania odpadów? Zwięk-
sza się przede wszystkim świadomość ekologiczna ludzi. Kolejną 
z nich jest poprawa stanu środowiska naturalnego, a więc otocze-
nia, w którym żyje każdy nas. Zmniejsza się ilość śmieci, które 
zanieczyszczają nasze środowisko. Ponadto odpady, które zostały 
odpowiednio posegregowane, łatwiej jest poddać recyklingowi. 
Dzięki temu procesowi mogą powstać z nich nowe materiały, które 
następnie posłużą do produkcji nowych dóbr, co przedkłada się na 
zmniejszenie zużycia surowców naturalnych. Mniej śmieci oznacza 
dla nas wszystkich również lepszą jakość życia oraz lepsze warunki 
do życia dla roślin i zwierząt. 
Wciąż jeszcze uczymy się właściwego postępowania z odpadami. 
Z roku na rok jest coraz lepiej, ale ciągle jeszcze mamy w tym 
temacie wiele do zrobienia. Zacznijmy właściwie dbać o środowi-
sko. Odkrywajmy czystą Polskę! Pamiętajmy! Śmieci segregujemy, 
ziemię ratujemy! 
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8

Echo Gminy Koszęcin | nr 2/2021

www.koszęcin.pl

2 czerwca br. weszła w życie taryfa dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Koszęcin. Została ona zatwierdzona 

decyzją nr GL.RZT.70.111.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z dnia 29 kwietnia 2021 r. W dniu 20 maja 
br. została też zatwierdzona decyzją nr GL.RZT.70.80.2021 taryfa 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Koszęcin. 
Dzień wejścia w życie tej taryfy będzie zależał od dnia publikacji 
na stronie BIP RZGW Gliwice i zostanie ogłoszony na stronie BIP 
Gminy Koszęcin, na stronie internetowej firmy „EKO -SAN” oraz 
w mediach społecznościowych.
Zmiana ceny wody i ścieków jest okazją, aby przybliżyć odbior-
com usług problematykę związaną z procesem ustalania tych cen 
oraz z kosztami jakie są w trakcie świadczenia usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pono-
szone. Ponieważ taryfa na ścieki wchodzi w życie jako pierwsza, 
zajmiemy się najpierw nią.
Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków jest bardzo kosz-
townym procesem, dużo droższym niż ujmowanie i uzdatnianie 
wody. Poniżej przedstawimy w wielkim skrócie i uproszczeniu 
etapy i elementy składowe tego procesu, które jednocześnie sta-
nowią konkretne kategorie kosztów.

 ▶ BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI

Ścieki należy najpierw od mieszkańców odebrać. Odbywa się to 
za pośrednictwem kanałów, które trzeba przede wszystkim wy-
budować. Najbardziej są tego świadomi mieszkańcy pozbawieni 
dostępu do sieci kanalizacyjnej. Koszty wybudowania kanaliza-
cji są bardzo wysokie, szczególnie, że do skanalizowania zostały 
najczęściej obszary z różnych powodów problematyczne: o roz-
proszonej zabudowie wymagające budowy przepompowni czy 
w trudnych warunkach gruntowych wymagające odwadnia lub 
wymiany gruntu albo odbudowania nawierzchni asfaltowej. Ka-
nałami, czasami poprzez przepompownie, które są bardzo uciąż-
liwym w eksploatacji elementem (liczne awarie pomp spowodo-
wane niską kulturą korzystania z kanalizacji – do pomp dostają 
się szmaty, pieluchy, środki higieny osobistej, cegły i inne duże 
przedmioty wrzucane bezpośrednio do studni kanalizacyjnych) 
ścieki dopływają do oczyszczalni, gdzie są poddawane procesowi 
oczyszczania. Aby ścieki mogły dopłynąć do swojego celu, kanały 
muszą być drożne, a pompy w przepompowniach być sprawne 
i zaopatrzone w energię elektryczną.

 ▶ EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnie, w zależności od zastosowanej technologii oczysz-
czania, składają się z wielu różnych urządzeń i budowli: przepom-
powni zbiorczej, osadnika wstępnego, piaskownika, reaktorów, 
prasy osadu, sita, dmuchaw, sprężarek, układów napowietrzania. 
Zakup nowych, a także naprawy czy remonty starych urządzeń są 
bardzo drogie i nierzadko wymagają skorzystania z usług firm ze-
wnętrznych specjalizujących się w tych pracach (tzw. usługi obce).
Produktem ubocznym oczyszczania ścieków są skratki (nieczy-
stości stałe zebrane z przepompowni i sita) oraz osad nadmierny 
usuwany z reaktorów. Są to odpady, których zagospodarowanie 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

lub oddanie, w związku z ciągle zmieniającymi się przepisami, 
jest coraz trudniejsze i droższe. Problemy z tym ma coraz więcej 
oczyszczalni w kraju.

 ▶ ENERGIA

Energia elektryczna stanowi znaczący udział w kosztach. Jest ona 
niezbędna zarówno na etapie odprowadzania ścieków, jak i na 
etapie oczyszczania. Największy udział mają tu dmuchawy napo-
wietrzające ścieki. Mówiąc w wielkim skrócie, im więcej powietrza, 
a dokładnie tlenu, ścieki dostaną tym lepiej będą oczyszczone.

 ▶ WYNAGRODZENIA

Nad prawidłową pracą sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ście-
ków czuwają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej. To 
oni usuwają awarie w przepompowniach, przetykają kanały przy 
pomocy sprzętu do ciśnieniowego i hydrodynamicznego czyszcze-
nia kanalizacji (potocznie zwane WUKO), wykonują codziennie 
na oczyszczalni dziesiątki czynności, które zapewniają ciągłą pracę 
wielu urządzeń. Pracownicy biurowi wydają warunki przyłączenia 
do sieci kanalizacyjnej, przygotowują umowy na odprowadzanie 
ścieków, przygotowują zadania inwestycyjne od strony formalnej, 
odpowiadają na wiele pytań mieszkańców dotyczących możliwości 
podłączenia i planów rozbudowy sieci.

 ▶ PODATKI I OPŁATY

Uchwałą Rady Gminy w Koszęcinie podatki od budowli wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych zostały umorzone i nie składają się 
na cenę ścieków. Jednak za każdy m3 ścieków odprowadzonych 
do odbiornika (Leśnicy w Koszęcinie i potoku w Rusinowicach) 
Gmina płaci opłatę za szczególne korzystanie z wód (za odpro-
wadzanie ścieków do wód). Opłata ta, w postaci opłaty stałej, za-
leżnej od pozwolenia wodnoprawnego i opłaty zmiennej, zależnej 
od ilości faktycznie odprowadzonych do odbiornika ścieków jest 
odprowadzana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Podkreślam: ilość ścieków faktycznie odprowadzonych do 
odbiornika, a nie ilość ścieków skasowanych czyli zapłaconych. 
Oznacza to, że wszystkie ścieki wprowadzone do oczyszczalni 
bez opłaty (bez umowy) oraz deszczówka nielegalnie podpięta na 
posesji do kanalizacji sanitarnej w bardzo wymierny sposób wpły-
wają na podwyższenie kosztów, które ponoszą wszyscy uczciwie 
opłacający usługę. Nie tylko zwiększają koszty procesu oczyszcza-
nia, deszczówka dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia efek-
tywności procesu, ale zwiększając przepływ przez oczyszczalnię 
podwyższają opłatę zmienną dla Wód Polskich.

 ▶ AMORTYZACJA

Cały majątek związany z gospodarką ściekową w naturalny sposób 
zużywa się i należy podejmować starania, aby zapewnić środki na 
jego odtworzenie (remonty generalne, wymianę, modernizację, 
odbudowę). Mają temu służyć kwoty odkładane na rezerwę po-
chodzące z amortyzacji majątku wyliczone na podstawie ustawy 
o rachunkowości.
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 ▶ NOWA TARYFA

Podstawą prawną sporządzania taryf jest Ustawa 
z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków. Organem zatwierdzającym 
taryfę (regulatorem) jest Dyrektor RZGW Gliwice 
(do 2018 roku robiła to Rada Gminy). Upraszcza-
jąc nieco sprawę, kalkulację ceny ścieków przepro-
wadza się na podstawie kosztów poniesionych na 
wyżej wymienione kategorie w ciągu 3 ostatnich 
lat. Mając je na uwadze, a także znając swoje plany 
co do koniecznych remontów, napraw, ewentual-
nej rozbudowy sieci, zmian personalnych, zmian 
wynagrodzeń, prognozowanych zmian cen energii 
i materiałów oraz prognozowanej ilości ścieków, za 
którą zostanie zebrana opłata, oblicza się cenę 1 m.
W Gminie Koszęcin przyjęto taryfę jednoczłonową 
tzn. składającą się tylko z ceny m3 ścieków, bez 
opłaty abonamentowej i niejednolitą, tzn. uwzględ-
niającą różną cenę ścieków dla różnych grup od-
biorców.
W trakcie procedowania taryfy i wypracowywania 
rozwiązań, do jakich z jednej strony zobowiązy-
wał Gminę, a z drugiej na jakie pozwalał regulator 
(RZGW) zdecydowano, iż:
•	 W  taryfie zostaną uwzględnione wszystkie 

kategorie kosztów, choć, w celu ograniczenia 
podwyżki, nie wszystkie w pełnym wymiarze 
i w dalszym ciągu część ciężaru kosztów będzie 
ponosił budżet Gminy. Pozwoli to jednak zo-
brazować mieszkańcom jakie faktyczne koszty 
są ponoszone na odprowadzanie i oczyszczanie 
ścieków.

•	 Odbiorcy zostaną podzieleni na dwie grupy:
1. S1 – gospodarstwa domowe
2. S2 – pozostali odbiorcy

•	 Aby jeszcze zminimalizować podwyżkę Gmina 
wprowadzi dopłaty do 1m3 ścieków dla gospo-
darstw domowych. Gmina nie może wprowadzić 
dopłaty (=dotacji) dla przedsiębiorstw.

Grupa taryfowa

okres
S1 S2

Cena netto 
(zł/m3)

Cena netto
po uwzględnie‑

niu dopłaty 
(zł/m3)

Cena brutto 
(zł/m3)

Cena netto 
(zł/m3)

Cena brutto 
(zł/m3)

2.06.2021 – 1.06.2022 5,84 5,25 5,67 5,84 6,31
2.06.2022 – 1.06.2023 9,33 5,30 5,72 9,33 10,08
2.06.2023 – 1.06.2024 9,08 5,35 5,78 9,08 9,81

Mam nadzieję, że udało się nam przybliżyć zainteresowanym problematykę konstrukcji taryfy i ustalania ceny ścieków. W kolejnym 
artykule przedstawimy konstrukcję nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Ewa Fokczyńska – EKO SAN

 ▶ OSTATECZNIE UCHWALONA TARYFA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
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GMINA KOSZĘCIN

OKRES WYSZCZEGÓLNIENIE CENA 
NETTO

CENA 
BRUTTO

od. 22.06.2021 r.
do 21.06.2022 r.

cena za dostarczaną wodę 4,20 zł/m3 4,54 zł/m3

stawka opłaty abonamentowej A1
(rozliczanie przez inkasenta) 11,36 zł/m -c 12,27 zł/m ‑c

stawka opłaty abonamentowej A2
(wysyłka pocztą zwykłą) 11,07 zł/m -c 11,96 zł/m ‑c

stawka opłaty abonamentowej A3
(wysyłka pocztą elektroniczna) 9,36 zł/m -c 10,11 zł/m ‑c

stawka opłaty abonamentowej A4
(rozlicz. osobiście w biurze obsługi) 9,36 zł/m -c 10,11 zł/m ‑c

stawka opłaty abonamentowej A5
(rozlicz. samodzielnie za pomocą EBOK) 6,46 zł/m -c 6,98 zł/m ‑c

stawka opłaty abonamentowej A6
(rozlicz. podliczników -wielolokalowe) 6,53 zł/m -c 7,05 zł/m ‑c

WYSOKOŚĆ 
CEN I STAWEK 

OPŁAT ZA 
DOSTARCZANĄ 

WODĘ

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI ZAKOŃCZONY

Grobla w rez. Jeleniak Mikuliny Nowe urządzenie piętrząco-upustowe tzw.mnich

Szanowni Państwo miło jest nam poinformować, że właśnie 
zakończyliśmy realizację zadań w programie małej retencji 

nizinnej. Na terenie Gminy Koszęcin w przeciągu półtorej roku 
leśnicy wykonali działania o wartości około 2,5mln zł związane z:
•	 budową urządzeń przywracających funkcje obszarom mokra-

dłowym na terenie rezerwatu „Jeleniak Mikuliny”,
•	 przebudową wielofunkcyjnego zbiornika wodnego o charakte-

rze retencyjnym w leśnictwie Strzebiń (dawniej Piasek),
•	 budową kilkunastu zastawek na rowach leśnych, okresowo za-

trzymujących wodę.
Jesteśmy przekonani, że poprzez zrealizowane inwestycje uda 
się nam 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, mające również 
istotny wpływ na spowolnienie globalnego, intensywnego spływu 
wód opadowych do rzek i mórz. 
Nadleśnictwo Koszęcin jest jedną z kilkudziesięciu jednostek or-
ganizacyjnych Lasów Państwowych, które podjęły się realizacji 
projektu na zarządzanym przez siebie terenie. 
Całkowity koszt wdrożonych przez Lasy Państwowe zadań opiewa 
na kwotę około 290 mln zł. Większość środków zaangażowanych 
w program pochodzi z zasobów Unii Europejskiej, jednak znacz-
na część (około 25%) to fundusze własne Lasów Państwowych 

pochodzące między innymi ze sprzedaży drewna.
Najbardziej spektakularnym działaniem wśród wymienionych 
wyżej jest uratowanie przepięknego rezerwatu przyrody „Jeleniak 
Mikuliny”. Jak wcześniej informowaliśmy kłopoty z zachowaniem 
jego trwałości rozpoczęły się w roku 2010. Nieszczelna grobla 
czołowa i uszkodzone urządzenie przelewowe oraz trwająca od 
roku 2015 posucha nie pozwalały na zatrzymanie wód opadowych 
doprowadzanych wyłącznie rowami leśnymi, dlatego też przez 
znaczną część roku w rezerwacie nie było wody. 
Pod koniec kwietnia br. – po prawie 7 miesiącach intensywnych 
prac ukończono wszelkie roboty budowlane, które zgodnie z de-
cyzją środowiskową wydaną przez Wójta Gminy Koszęcin, mogły 
być wykonywane dopiero po 15 października, tj. po zakończeniu 
okresu lęgowego ptaków. Z takim zadaniem zmierzył się wybra-
ny w przetargu wykonawca robót – firma RPM S.A. z Lublińca. 
Szczególnym wyzwaniem była konieczność wykonania głównego 
elementu zadania przed nastaniem zimy, tj. budowa od podstaw 
nowego urządzenia przelewowo -upustowego tzw. mnicha, który 
jest kluczowym obiektem dla utrzymania właściwego poziomu wo-
dy w rezerwacie. Jego budowa zgodnie z technologią musiała być 
wykonywana etapami przy użyciu lanego betonu, o parametrach 
przewidzianych dla budowli hydrotechnicznych. Naszą intencją 
było wykonanie mnicha w możliwie najszybszym terminie, co 
pozwoliło na spiętrzenie wody w rezerwacie, dając szansę żura-

Informacje
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PROGRAM MAŁEJ RETENCJI ZAKOŃCZONY
wiom na przystąpienie do lęgów. Wszelkie prace były prowadzone 
pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Ka-
towicach.
Właśnie to cenne przyrodniczo środowisko bez bezpośredniej 
ingerencji człowieka nie miało już szansy na przetrwanie w sta-
nie jak dotychczas. W efekcie zrealizowanych prac osiągnęliśmy 
lustro wody na powierzchni ponad 20ha oraz stale zmieniające się 
warunki wilgotnościowe na powierzchni kilkudziesięciu hektarów, 
bardzo korzystne dla organizmów błotno -mokradłowych. 
Kolejną z zakończonych inwestycji była przebudowa wielofunkcyj-
nego zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w leśnictwie 
Strzebiń (dawniej Piasek). W jej wyniku odtworzono zbiornik 
wodny o powierzchni 1,93 ha, retencjonujący przeszło 19 000m3 
wody. Oprócz funkcji środowiskowych obiekt ten, przeznaczony 
jest również do poboru wody na potrzeby pożarnicze przy użyciu 
śmigłowców. Wykonawcą robót była również firma RPM S.A. z Lu-
blińca, wybrana w wyniku postępowania publicznego.
Bardzo istotną częścią programu małej retencji w Nadleśnictwie 
Koszęcin była budowa zastawek na rowach wodnych, które mają 
okresowo zatrzymywać wodę, powodując zalewanie niewielkich 
fragmentów łąk i lasów. Stwarza się dzięki temu korzystne warunki 
do bytowania i rozrodu zwierząt oraz poprawy bioróżnorodności 
obszarów leśnych. W ośmiu lokalizacjach wykonano 12 zastawek 
na rowach leśnych i efekty ich funkcjonowania już są widoczne. 

Widoczne są też efekty środowiskowe, które nie tylko baczny ob-
serwator i znawca przyrody bez trudu zauważy. 
Dodatkowo już poza programem małej retencji udało nam się 
przywrócić do życia zbiornik wodny zlokalizowany w pobliżu 
miejscowości Piłka o pow. 1,12ha. Chcemy, aby ten zbiornik 
pozostał w stanie jak najbardziej naturalnym, będziemy jedynie 
ingerować w jego otoczenie w przypadku potrzeby utrzymania 
sprawności p -pożarowej.
W perspektywie kilku miesięcy chcemy wykonać ścieżkę pieszo-
-rowerową, przebiegającą wzdłuż opisanych wyżej, jak również 
powstałych wcześniej, obiektów małej retencji, której intencją bę-
dzie pokazanie jak na bardzo niewielkiej zlewni, wyłącznie przy 
wykorzystaniu rowów leśnych można retencjonować i magazy-
nować znaczne ilości wody. 
Mamy nadzieję, że obserwowane korzyści dla środowiska, jakie 
przynosi retencjonowanie wody uzmysłowi wielu z nas potrzebę 
właściwego korzystania z zasobów wody, również w życiu codzien-
nym.
Zapraszamy Państwa do odwiedzin naszych lasów, do korzysta-
nia z dobrodziejstw pięknej natury oraz do zajrzenia na naszą 
stronę www., na której zamieściliśmy film z przelotu dronem nad 
rezerwatem Jeleniak Mikuliny i inne informacje o wydarzeniach 
realizowanych przez Nadleśnictwo Koszęcin.

 ▶ Nadleśniczy Adam Chudzik

Zastawka Mokrochozy Zbiornik wielofunkcyjny Rysowce w leśnictwie Piasek

Informujemy, że od 01 lipca do 30 września 2021 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

•	 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.

Informacje
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Urząd Gminy Koszęcin przypomina, że zgodnie z zapisami 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, istnieje 

obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia wła-
ściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowa-
ny jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia 
ścieków. Dlatego każdy właściciel nieruchomości na terenie 
Gminy Koszęcin wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź 
przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne 
zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.
Osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku zgłoszenia zbiornika 
bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków (nowi 
użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych 
oczyszczalni ścieków, osoby u których zaszła jakakolwiek zmia-
na np. podłączyli się do kanalizacji lub zmienili zbiornik bezod-
pływowy na oczyszczalnię przydomową itp.) są zobowiązani do 
niezwłocznego dostarczenia zgłoszenia.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Koszęcin w po-
koju numer 6a, a także na stronie internetowej: www.koszecin.
pl w zakładce: MIESZKANIEC – GOSPODARKA ODPADAMI 

Wójt Gminy Koszęcin przypomina, że od dnia 31 lipca 
2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, 

(burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające 
na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepi-
sów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (tj. Dz.U.2020, poz.174 z późn. zm.).
Działając na mocy art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 tej ustawy Wójt 
Gminy Koszęcin właściwy ze względu na miejsce położenia przed-
miotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 
lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:
a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym go-

spodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.
W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć do Urzędu Gmi-
ny Koszęcin wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną 
umową dzierżawy oraz oświadczeniem wydzierżawiającego.
Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Wójt ma 7 dni.

AKTUALIZACJA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

INFORMACJA W SPRAWIE POTWIERDZANIA 
PRZEZ WÓJTA GMINY KOSZĘCIN UMÓW 

DZIERŻAW ZAWIERANYCH PRZEZ ROLNIKÓW

KOMUNALNYMI – EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZOD-
PŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI. Wy‑
pełnione i podpisane zgłoszenia oraz dołączone ksero umów 
podpisanych z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe 
należy składać w Urzędzie Gminy Koszęcin osobiście albo za 
pośrednictwem poczty (Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 
Śląskich 10, 42–286 Koszęcin).
W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, 
będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z po-
wstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych 
do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.
Jednocześnie Urząd Gminy Koszęcin przypomina, że zgodnie 
z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieru-
chomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumen-
towania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych 
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów 
i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Osoby, które nie mają 
jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na pod-
stawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.).

 ▶ UWAGA!

Na podstawie ww. przepisów wójtowie dokonują tylko potwier-
dzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiąza-
nia lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy 
dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych 
umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest 
tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na 
terenie właściwości miejscowej tej gminy. Potwierdzenie zawarcia 
umów dzierżawy dotyczy spraw związanych z wypłatą emerytury 
lub renty rolniczej.
Wnioski o wydanie zaświadczenia można pobrać ze strony 
internetowej: www.koszecin.pl w zakładce MIESZKANIEC – 
DOKUMENTY DO POBRANIA – REFERAT KSIĘGOWOŚCI 
I PODATKÓW lub pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 17. 

Informacje
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IV KOSZĘCIŃSKA DYCHA

Wydarzenia

Kolejna edycja biegu przełajowego Koszęcińska Dycha za nami. Ze względu na pandemię koronawirusa bieg odbył się w innym 
terminie oraz na innych zasadach. Zamiast wspólnego startu, każdy uczestnik startował indywidualnie, a w trakcie biegu miał 

mierzony czas. Na zakończenie została ogłoszona lista zwycięzców. Do treningu zgłosiło się 250 zawodników, którzy do pokonania 
mieli 10 km. Z najlepszym czasem wśród mężczyzn był Mateusz Pawełczak (00:33:58), natomiast wśród kobiet najlepszą okazała się 
Sylwia Ślęzak (00:38:53).

 ▶ OGÓLNA KLASYFIKACJA PRZEDSTAWIAŁA 
SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Open Kobiet:
1. Sylwia Ślęzak (jest Lepiej Run Team, Częstochowa)
2. Nicola Szafarczyk (Mafia team Lubliniec, Pawonków)
3. Maria Mańka (Strzebiń)

Open Mężczyzn:
1. Mateusz Pawełczak (KB Florian Zajączki Drugie, Złochowice)
2. Adam Kukowka (Niezniszczalni, Kalety)
3. Maciuś Rogowski (Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry, Tarnow-

skie Góry)

 ▶ MISTRZOSTWA GMINY KOSZĘCIN:

Kobiety:
1. Maria Mańka (Strzebiń)
2. Monika Kubosz (BORN 2BE Strong, Koszęcin)
3. Agnieszka Ziaja (Koszęcin)

Mężczyźni:
1. Piotr Gryboś (Koszęcin)
2. Wiesław Osadnik (Sadów)
3. Marek Grund (Mafia Team Lubliniec, Strzebiń)

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za udział. Szczególne podziękowania kierujemy do organizatorów biegu oraz do 
wszystkich, którzy pomagali oraz zabezpieczali trasę, przede wszystkim Nadleśnictwu Koszęcin i strażakom OSP z Gminy Koszęcin.
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Wydarzenia

26 czerwca przypada Święto Patronów Koszęcina, którymi 
są św. Jan i Paweł. Z tej okazji w kościele pw. Najświętsze-

go Serca Pana Jezusa odprawiona została Msza Święta w intencji 
mieszkańców Koszęcina. Następnie odbyła się procesja z obra-
zem Świętych Patronów do kapliczki na Słupiska. Po uroczystości 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie wraz z Radą 
Sołecką w Koszęcinie oraz mieszkańcami Słupisk przygotowały 
poczęstunek.

9 maja w Parafii p. w. Znalezienia Krzyża Świętego oraz Św. Kata-
rzyny w Rusinowicach swój jubileusz, czyli 30-lecie kapłaństwa 

oraz 55 urodziny obchodził ks. proboszcz Franciszek Koenig. 
Natomiast w dniu 25 maja jubileusz 25-lecia kapłaństwa obchodził 
ks. proboszcz Sebastian Marecki z parafii p. w. Świętego Krzyża 
w Strzebiniu.
Ks. Frankowi oraz ks. Sebastianowi życzymy przede wszystkim 
dużo zdrowia, wielu łask Bożych oraz nieustającej opieki Matki 
Najświętszej.

W tym roku w naszej Gminie odbyły się prymicje zarówno 
w Koszęcinie, jak i Strzebiniu.

6 czerwca w Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ko-
szęcinie odbyły się prymicje O. Jakuba Wandzich, natomiast 13 
czerwca w Parafii p. w. Świętego Krzyża w Strzebiniu – O. Piotra 
Depta.
O. Jakub oraz O. Piotr przyjęli święcenia kapłańskie 29 maja w ko-
ściele p. w. Św. Jakuba Większego w Obrze. Dalszą swoją posługę 
będą pełnić odpowiednio we Wrocławiu oraz Brukseli.
Z okazji prymicji, życzymy zdrowia, życzliwości oraz solidarnego 
wsparcia we wszystkich troskach i poczynaniach, a także wytrwa-
łości w podążaniu obraną przez siebie drogą życiową.

ŚWIĘTO PATRONÓW 
KOSZĘCINA

JUBILEUSZE 
KAPŁAŃSTWA

PRYMICJE W GMINIE 
KOSZĘCIN

PIELGRZYMKA 
ROLNIKÓW DO 

SANKTUARIUM MATKI 
BOŻEJ W LUBECKU

8 maja w Lubecku odbyła się XXV Jubileuszowa Regionalna 
Pielgrzymka Rolników do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku 

z okazji święta Św. Izydora Oracza – Patrona Rolników, której or-
ganizatorem była Śląska Izba Rolnicza oraz Rada Powiatowa ŚIR 
Powiatu Lublinieckiego. W pielgrzymce wzięli udział przedstawi-
ciele z naszej Gminy. Podczas pielgrzymki można było zwiedzić 
parafialny skansen zabytkowych traktorów i maszyn rolniczych. 
Następnie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji 
Rolników. Po mszy odbyła się III Parada Zabytkowych Traktorów, 
której trasa przebiegała przez Sadów, gdzie był krótki postój na 
parkingu przy kościele p. w. Św. Józefa.
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WYSTAWA ONLINE  
„DROGA GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI”

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie przygotowała wy-
stawę online dotyczącą historii Górnego Śląska. Całą wy-

stawę można zobaczyć na stronie internetowej: www.biblioteka.
koszecin.pl.
Z wielką radością publikujemy Państwu naszą autorską wystawę 
online! Dlaczego to takie ciekawe?! Oprócz historii Górnego Śląska, 
znajdziecie w niej ciekawostki na temat naszej Gminy.
Wspólnie ze wspaniałą ekipą specjalistek – Panią Gabrielą Helisz 
(historia), Panią Eweliną Kulik (historia), Panią Ewą Kruszyna 
(sztuka i historia regionów) oraz Panią Joanną Ślosarczyk (język 
polski) przygotowaliśmy dla Was wystawę online!
Przełożeniem przygotowanych informacji na język wizualny zajęła 
się nasza Pani dyrektor – Marta Pilarska.
W ramach dialogu międzypokoleniowego i współpracy udało nam 
się połączyć lokalne środowiska: Uniwersytetu III Wieku, nauczycieli 
naszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie oraz 
członka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Bardzo nam miło – 
to dla nas wyróżnienie – dziękujemy za Wasze chęci, pracę i wiedzę.
Dziękujemy również Muzeum Powstań Śląskich oraz Narodowemu 
Archiwum Cyfrowemu za udostępnienie swych zbiorów, Urzędowi 
Gminy w Koszęcinie za akceptację pomysłów oraz niezmiennie Do-
mowi Kultury w Koszęcinie za gościnę w swoich murach.
Miłego oglądania!

 ▶ Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie

Rada Gminy Koszęcin udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy 
Zbigniewowi Seniów. Głosowanie miało miejsce podczas sesji, 

która odbyła się 30 czerwca w Domu Kultury w Koszęcinie. Rada 
Gminy jednogłośnie potwierdziła, że wójt prawidłowo zrealizował 
budżet gminy za 2020 rok.

W dniach 25–27 czerwca w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” w Koszęcinie odbyły się Dni Otwarte z Zespołem 

„Śląsk”. Zarówno pogoda jak i frekwencja dopisały. Podczas wy-
darzenia zaplanowano wiele atrakcji i koncertów, m. in. na scenie 
pojawił się ZPiT „Śląsk” oraz zespół BABOKI. Można było również 
zwiedzić pałac oraz spędzić aktywnie czas, dzięki strefie Nordic 
Walking czy zajęciom tanecznym. 

DNI OTWARTE 
Z ZESPOŁEM „ŚLĄSK”

ABSOLUTORIUM DLA 
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN
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17 czerwca odbyła się uroczysta Gala Laureatów Konkursu „Marka Lokalna”. Organizatorem konkursu były Stowarzyszenia LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska”, LGD „Brynica to nie granica” i LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice. Nagrody przyznawa-

ne były w czterech kategoriach. Z terenu LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” nagrody zdobyli także mieszkańcy Gminy Koszęcin. 

KONKURS „MARKA LOKALNA”

 ▶ W KATEGORII PRODUKT SPOŻYWCZY: 

•	 ZPH	JONCZYK	SP	J –	Mąki

 ▶ W KATEGORII SZTUKA/RĘKODZIEŁO: 

•	 Pracownia	Mała	Sztuka	Marcelina	Myrcik	‑Wachowska –	Ręcznie	malowane	bombki	z herbem	gminy	Koszęcin
•	 Pracownia	Artystyczna	Scrapinspiracje	Agnieszka	Jarząbek –	Linia	produktów	dla	rękodzielników	„Gryfny	Śląsk”

 ▶ W KATEGORII PRODUKT UŻYTKOWY/RZEMIOSŁO: 

•	 Andrzej	Mańka –	Torba	Skórzana

 ▶ W KATEGORII PRODUKT TURYSTYCZNY/REKREACYJNY: 

•	 Ośrodek	Kultury	i Edukacji	Regionalnej	„U Myrcika”	
•	 ZORIABRESK	Kuźnia	Koszęcin	Janusz	Kosmała –	Spotkanie	z kowalem:	warsztaty	i pokazy	kowalstwa	artystycznego.
Laureatom gratulujemy.

 ▶ Zdjęcia: Ola Szczygieł – fotografka w glanach
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DZIECI DO 18 ROKU ŻYCIA ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY KOSZĘCIN  
W OKRESIE OD 25 CZERWCA 2021 R. DO 31 LIPCA 2021 R. MAJĄ WSTĘP BEZPŁATNY

 ▶ BILET WSTĘPU BASEN

Dzieci do lat 4 wstęp bezpłatny

Dzieci do 18 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Koszę-
cin w okresie od 25 czerwca 2021 r. do 31 lipca 2021r. wstęp bezpłatny

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku 
życia, osób niepełnosprawnych i emerytów 7,00 zł/dzień

Bilet normalny
•	 14,00 zł/dzień;
•	 od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 19:00 

– 7,00zł

 ▶ KARNET ULGOWY  ▶ KARNET NORMALNY

na 7 dni 40,00 zł na 7 dni 75,00 zł

na 10 dni 50,00 zł na 10 dni 90,00 zł

na 14 dni 65,00 zł na 14 dni 135,00 zł

na 30 dni 120,00 zł na 30 dni 240,00 zł

KAUCJA ZWROTNA ZA KARNET – 10,00 zł / WYPOŻYCZENIE LEŻAKA BASENOWEGO – 15,00 zł 

CENNIK OPŁAT Z TYTUŁU KORZYSTANIA 
Z BASENU NA TERENIE GOSIR W KOSZĘCINIE 

W SEZONIE LETNIM 2021 ROK

 ▶ WSTĘP BEZPŁATNY PRZYSŁUGUJE:

•	 dzieciom do lat 4 – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
•	 opiekunom grup zorganizowanych – na każde 15 osób jeden 

opiekun,
•	 dzieciom do 18 roku życia zamieszkałym na terenie Gminy 

Koszęcin w okresie od 25 czerwca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. – za 
okazaniem dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków 
przyznania ulgi.

 ▶ BILET ULGOWY PRZYSŁUGUJE PO OKAZANIU 
DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO 
MOŻLIWOŚĆ PRZYZNANIA ULGI:

•	 dzieciom i młodzieży uczącej się do 26 roku życia,
•	 osobom niepełnosprawnym i emerytom
Ceny z tytułu korzystania z basenu na terenie Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Koszęcinie są cenami brutto (zawierają poda-
tek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących przepisów).

29 maja odbył się III Rajd Konny Szlakiem Bojowym 3. Pułku Ułanów Śląskich, którego organizatorem jest Ochotniczy Szwadron 
3. Pułku Ułanów Śląskich. Rozpoczęcie rajdu odbyło się na Rynku w Koszęcinie, gdzie uczestnicy zostali powitani przez Sekre-

tarza Gminy Koszęcin Jolantę Rezek oraz mieszkańców. Zakończenie I części rajdu było w Woźnikach, skąd kolejnego dnia Ochotniczy 
Szwadron 3. Pułku Ułanów Śląskich wyruszył do Gniazdowa, gdzie rajd zakończył się pokazem kawaleryjskim.

III RAJD KONNY SZLAKIEM BOJOWYM 
3. PUŁKU UŁANÓW ŚLĄSKICH
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PODSUMOWANIE PROJEKTU,,PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

PODSUMOWANIE PROJEKTU 
„PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ 

UCZNIÓW” REALIZOWANEGO W ZESPOLE 
SZKOLNO–PRZEDSZKOLNYM IM. JANA 
PAWŁA II W KOSZĘCINIE W OKRESIE 

OD 01.09.2019 DO 21.05.2021

Przedsięwzięcie zatytułowane „Moje miejsce w świecie” zostało 
przygotowane przez nauczycieli Zespole Szkolno -Przedszkolnego 

im. Jana Pawła II w Koszęcinie z myślą o uczniach klas VI -VIII. Celem 
przedsięwzięcia było rozwijanie kompetencji kluczowych, które są 
niezbędne dla rozwoju osobistego uczniów oraz ich lepszego odna-
lezienia się w przyszłości na rynku pracy, a także aktywnego obywa-
telstwa europejskiego. Przygotowanie do podjęcia przemyślanych de-
cyzji związanych z wyborem przyszłej szkoły/zawodu. Decyzji opartej 
na znajomości swoich predyspozycji, zainteresowań, różnorodności 
zawodów, znajomości polskiego i europejskiego rynku pracy.
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 zakładał 

wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europej-
skiej celem realizacji opracowanych zagadnień projektowych. Nasz 
projekt uzyskał maksymalną liczbę punktów w konkursie złożonych 
wniosków, a przyznana kwota dofinansowania wynosiła 151.919 PLN. 
W naszym przedsięwzięciu zaplanowaliśmy wyjazdy dwóch 15-to 
osobowych grup uczniów do szkół ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE „KAROL WOJTYLA -PONTEFICE” w Santa Flavii/Sycylia 
oraz 107 primary school „Khan Krum” w Sofii/Bułgaria. Uczestnicy 
projektu wybrani zostali w procesie rekrutacji wykonując określo-
ne zadania projektowe. Zależało nam aby byli to również uczniowie 
o mniejszych szansach, czy znajdujący się w trudniejszej sytuacji 
społecznej.
Mobilność poprzedzona była działaniami przygotowawczymi z za-
kresu edukacji językowej, wiedzy o kulturze, tradycjach kraju szkoły 
przyjmującej oraz zajęciami z zakresu orientacji zawodowej. Dzia-
łania przygotowujące dotyczyły również opracowania materiałów 
promujących nasz region i jego specyfikę, jak również polski system 
szkolnictwa oraz polski, w tym lokalny, rynek pracy.
Podczas tygodniowej mobilności w listopadzie 2019 roku uczniowie 
odwiedzili włoską szkołę ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
„KAROL WOJTYLA -PONTEFICE” w Santa Flavia, gdzie w grupie 
międzynarodowej uczestniczyli w zajęciach z zakresu orientacji zawo-
dowej, porównywali swoje zainteresowania zawodowe, ścieżki kształ-
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cenia w wybranych zawodach, lokalny rynek pracy, przygotowywali 
dokumenty aplikacyjne, uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej. 
Wyjazd przyniósł nam wiele cennych doświadczeń w tym przede 
wszystkim związanych z poznaniem nowych, ciekawych i mało spo-
tykanych dla nas zawodów. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i do-
świadczenia były otrzymane na zakończenie mobilności dokumenty; 
certyfikat potwierdzający mobilność oraz Europass Mobilność. Nie-
stety wprowadzone obostrzenia związane z pandemią COVID-19 
uniemożliwiły nam realizację zaplanowanej mobilności do Bułgarii.
Realizacja przedsięwzięcia była dużym wyzwaniem również dla 
nauczycieli, ale i wspaniałą formą doskonalenia zawodowego oraz 
wymiany doświadczeń z nauczycielami szkoły partnerskiej. Efekty 
tej współpracy zostały opracowane w postaci materiałów do zajęć 
z zakresu doradztwa zawodowego i upublicznione dla wszystkich 
zainteresowanych. Zrealizowano szereg działań upowszechniających 
i promujących rezultaty przedsięwzięcia wśród całej społeczności 
szkolnej, środowiska lokalnego oraz w szerszym zakresie poprzez 
publikację materiałów na stronie internetowej szkoły.
Jednym z kluczowych elementów realizacji naszego projektu było 
opracowanie zestawu dokumentów/pomocy do pracy doradcy za-
wodowego w szkole. W oparciu o opracowane materiały przepro-
wadzone zostały lekcje otwarte w naszej szkole, a w kwietniu 2021 
przeprowadzone zostały również otwarte lekcje online w pozostałych 
szkołach naszej gminy. Tematyka lekcji obejmowała przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych, rozmowę kwalifikacyjną oraz prezentację 
swoich osiągnięć w formie portfolio.

Koniec kwietnia w naszej szkole upłynął pod znakiem podsumowania 
i promocji działań projektu,,Moje miejsce w świecie”. Rozpoczynając 
realizację projektu w 2019 roku zakładaliśmy zorganizowanie jedno-
dniowej uroczystości mającej na celu przybliżenie kultury, kuchni, 
zabytków, rynku pracy krajów, które odwiedzimy podczas mobilno-
ści – Włochy, Bułgaria. Pandemia znacznie utrudniła nam realizację 
niektórych działań, ale też stworzyła możliwości wykorzystania na 
większą skalę nowoczesnych technologii w procesie promocji i upo-
wszechniania.
Zamiast zaplanowanej jednodniowej uroczystości zorganizowaliśmy 
kilka spotkań online z uczniami klas VI -VIII i nauczycielami naszej 
szkoły. Spotkania w mniejszym gronie pozwoliły na efektywniej-
sze dzielenie się zdobytymi doświadczeniami, wymianę informacji 
na temat kultury, tradycji, zwyczajów i upodobań żywieniowych 
mieszkańców innych krajów europejskich. Były również okazją do 
powspominania czasów sprzed obostrzeń pandemicznych. Dzięki 
tym spotkaniom uczniowie, którzy nie mają żadnych doświadczeń 
w realizacji projektów międzynarodowych mieli okazję przekonać 
się na czym polega udział w takim projekcie. Nasz Dzień Kultury 
Europejskiej uatrakcyjniony został opracowanymi quizami w których 
mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie.
Mamy nadzieję, że nasze starania zaowocują poszerzeniem się grona 
uczniów zainteresowanych udziałem w kolejnych projektach międzyna-
rodowych. Być może któryś z uczestników znalazł też inspirację do po-
dróży czy kształcenia w nowym, nieznanym mu do tej pory, zawodzie.

 ▶ Opracowała: Dorota Kała -Kubisz, Anna Franke
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Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line


