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PREMIERA SPEKTAKLU W WYKONANIU  
GRUPY TEATRALNEJ ALeTEATЯ PT: „PIGMALION”
Dom Kultury w Koszęcinie, bilet 15 zł

PREMIERA SPEKTAKLU W WYKONANIU  
GRUPY TEATRALNEJ ALeTEATЯ PT: „PIGMALION”
Dom Kultury w Koszęcinie, bilet 15 zł

KONCERT „DZIŚ PRAWDZIWYCH CYGANÓW JUŻ NIE MA”
Dom Kultury w Koszęcinie, bilet 25 zł

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 
W WYKONANIU ZESPOŁU FOLK EXPRESS
Dom Kultury w Koszęcinie

BIEG PRZEŁAJOWY „KOSZĘCIŃSKA DYCHA”
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

Wójt Gminy Koszęcin 
zaprasza na wydarzenia 

organizowane w Gminie:
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FUNDUSZE SOŁECKIE

Inwestycje

W ramach środków stanowiących fundusze sołeckie zreali‑
zowano zadania służące poprawie warunków życia miesz‑

kańców:
•	 BRUSIEK: wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy spo‑

tkań wiejskich oraz wykonanie dojścia do świetlicy;

•	 PIŁKA: zakup tablicy edukacyjnej na plac zabaw;

•	 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: wykonanie zasilania elektrycznego do wiaty i re‑
mont chodnika przy budynku wielofunkcyjnym przy ul. Szkol‑
nej 27 w Wierzbiu.

Zadania z funduszy sołeckich w sołectwach: Cieszowa, Koszęcin 
i Rusinowice oraz część zadań dla sołectw: Piłka i Wierzbie są 
w trakcie realizacji.

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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Inwestycje/Informacje

INWESTYCJE W GMINIE KOSZĘCIN
 ▶ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 

UL. KOLONIA W RUSINOWICACH

Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowi‑
cach. Prace obejmowały przebudowę ponad 800 m odcinka istnieją‑
cej jezdni wraz ze zjazdami i dojściami do posesji oraz przebudową 
sieci teletechnicznej. Inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpie‑
czeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców. Inwesty‑
cja o wartości 505.966,00 zł, została w większości sfinansowana ze 
środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji; 
dofinansowanie wyniosło 479.983,48 zł.

 ▶ REMONT DROGI GMINNEJ – NOWY DWÓR

Zakończyła się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy 
dla zadania remont nawierzchni bitumicznej i poboczy drogi gmin‑
nej relacji DW906 – Nowy Dwór. Dnia 12.10.2021 r. podpisana 
została umowa z Wykonawcą oraz przekazany teren i plac budowy. 
Zadanie obejmie swoim zakresem wykonanie nawierzchni bitu‑
micznej drogi oraz ścięcie i uzupełnienie poboczy na szerokości 
0,75m kruszywem łamanym. Planowany termin zakończenia robót 
budowlanych – listopad 2021 r.

 ▶ PROGRAM POLSKI ŁAD

Gmina Koszęcin złożyła wnioski o dofinansowanie z programu 
Polski Ład na następujące zadania:
•	 Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją istniejącego 

budynku oczyszczalni w miejscowości Rusinowice.
•	 Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy,
•	 Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej 

w miejscowości Koszęcin,

 ▶ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Gmina Koszęcin złożyła wnioski o dofinansowanie do Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie:
•	 ulica boczna od ul. Dębowej i Wąskiej w Strzebiniu,
•	 ul. Mieszka I w Koszęcinie.
Zgodnie z zasadami naboru Jednostka Samorządu Terytorialnego 
mogła złożyć maksymalnie 2 wnioski.

 ▶ PROJEKTY I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 

Gmina Koszęcin ma gotowe projekty i jest w trakcie przygotowywa‑
nia postępowania przetargowego na przebudowę dróg gminnych:
•	 Przebudowę drogi gminnej ulicy Szpakowej w miejscowości 

Rusinowice,
•	 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Irki.
Ponadto w trakcie opracowywania są dokumentacje projektowe na 
prace budowlane dotyczące kolejnych dróg gminnych:
•	 ulic Chopina i Brzozowej w miejscowości Strzebiń,
•	 ulicy Leśnej w miejscowości Piłka.

 ▶ WYMIANA KOTŁA W OSP KOSZĘCIN 
I OSP CIESZOWA

Została zawarta umowa z wykonawcami na wymianę kotła w bu‑
dynku OSP Koszęcin i w budynku OSP Cieszowa. Planowany termin 
zakończenia prac – listopad 2021 r.

Z przyjemnością informujemy, że na mocy porozumienia za‑
wartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach, od dnia 01 lipca 2021 r. 
w  Urzędzie Gminy Koszęcin funkcjonuje gminny punkt 
konsultacyjno ‑informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. 
W punkcie zainteresowani mieszkańcy mogą otrzymać wsparcie 
w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach Pro‑
gramu oraz rozliczenia otrzymanej dotacji.
Punkt konsultacyjno ‑informacyjny czynny jest w dniach:
•	 wtorek – w godzinach 12.00 – 17.00
•	 piątek – w godzinach 8.00 – 13.00 
Kontakt: tel. 34 32 10 833 – Referat Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska – pokój nr 3

PUNKT KONSULTACYJNO
INFORMACYJNY PROGRAMU 

„CZYSTE POWIETRZE” 
W URZĘDZIE GMINY 

W KOSZĘCINIE CZYNNY 
OD 1 LIPCA 2021 R.
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Informacje

Przypominamy, że od 1 września 2017 r. na terenie wojewódz‑
twa śląskiego obowiązuje Uchwała Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploata‑
cji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą 
antysmogową”. Niniejszą uchwałą Sejmik Województwa Śląskiego: 
Po pierwsze, wprowadził zakaz używania paliw, których wykorzy‑
stywanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmos‑
fery, takich jak węgiel brunatny, muły, flotokoncentraty, paliwa, 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
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, wprowadził obowiązek wymiany starych kotłów na 
nowe źródła ogrzewania, w tym np. kotły na paliwa stałe posia‑
dające certyfikat 5. klasy według normy PN ‑EN 3030–5:2012 – 
w zależności od ich wieku. 
W pierwszej kolejności, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., 
wymianie podlegają instalacje dostarczające ciepło do systemu 
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Informacje

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
centralnego ogrzewania, w których następuje spalanie paliw sta‑
łych (kotły), których pierwsze uruchomienie miało miejsce do 
końca 2006 r. lub nieposiadających tabliczki znamionowej”.
Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Koszęcin zachęca wszyst‑
kich zobowiązanych do wymiany kotłów centralnego ogrzewania 
do skorzystania ze wsparcia finansowego takich inwestycji, ofero‑
wanego m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu „Czyste 
Powietrze”. Szczegółowe informacje można pozyskać osobiście 

w punkcie konsultacyjnym Programu „Czyste Powietrze” w Urzę‑
dzie Gminy Koszęcin lub pod nr telefonu: 34 32 10 833. 
Zachęcamy również do korzystania z PORTALU BENEFICJEN‑
TA – internetowego systemu, w którym śledzić można stan re‑
alizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów lub uzyskać 
informacje o najbliższych płatnościach. W Portalu Beneficjenta 
publikowane są informacje dla Kontrahentów WFOŚiGW w Ka‑
towicach (https://portal.wfosigw.katowice.pl).
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CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY WYBÓR

Program „CZYSTE POWIETRZE” to ogólnopolski Program, 
kierowany do właścicieli budynków mieszkaniowych jednoro‑
dzinnych oraz wielorodzinnych, w których wyodrębniono mak‑
symalnie dwa lokale mieszkalne. Program ten przewiduje dofi‑
nansowanie m.in. do:
•	 wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) 

oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających 
wymagania Programu,

•	 docieplenia przegród budynku – ocieplenia budynku,
•	 wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
•	 instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych 

i instalacji fotowoltaicznej),
•	 montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
•	 sporządzenia dokumentacji (np. audytu energetycznego, doku‑

mentacji projektowej koniecznej do wykonania przyłącza gazu).
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Po‑
wietrze będzie możliwy tylko do końca 2021 roku. Zatem, aby 
otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć 
wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zaku‑
pić i zamontować go. Faktura za realizację ww. inwestycji 
również powinna być wystawiona do 31 grudnia 2021 r. 
Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą 
wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 
2021 r. 
W Programie wyróżnia się dwa poziomy dofinansowania:
•	 podstawowy poziom dofinansowania – dla beneficjen‑

tów, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;
•	 podwyższony poziom dofinansowania – dla beneficjen‑

tów, których przeciętny średni miesięczny dochód na 
osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
– 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
– 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyzna‑
nie podwyższonego poziomu dofinansowania, powinna 
uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wy‑
sokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadają‑
cego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Za‑
świadczenie, o którym mowa powyżej, wydaje Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie, po 
złożeniu wniosku zgodnego z obowiązującym wzorem – 
telefon kontaktowy 34 352 40 83. Ponadto, wnioskodawca 
prowadzący działalność pozarolniczą, składający wniosek 
w 2021 r., zobowiązany jest przedstawić roczny przychód 
z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej za rok 
poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 
W rocznym zeznaniu podatkowym PIT kwota nie może 
przekroczyć 78 000 zł, tj. 30 x 2 600 zł (Dz. U. 2019 poz. 
1778).
Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łą‑
czyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowią‑
zującą od 1 stycznia 2019 r. W takim przypadku korzyści 
uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów 
finansowych wzajemnie się uzupełniają. Ulga termomo‑
dernizacyjna przysługuje: 
•	 Podatnikom, których dochody są opodatkowane zgod‑

nie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według 
skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki;

•	 opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 
zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(art. 11 tej ustawy). 

Ponadto istnieje możliwość połączenia dofinansowania z Pro‑
gramu Czyste Powietrze z oferowanym przez Gminę Koszęcin 
Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin. 
Program Ograniczenia Niskiej Emisji stworzony jest w celu zmniej‑
szenia emisji zanieczyszczeń pyłowo ‑gazowych, dostających się do 
powietrza z sektora mieszkaniowego zabudowy jednorodzinnej, 
rozproszonej. Działanie to jest jedynym skutecznym sposobem 
na zmniejszenie tego zjawiska i polega na wprowadzeniu pomocy 
finansowej dla osób decydujących się na modernizację systemu 
grzewczego. 
Zasady realizacji XV Etapu PONE określone zostaną w grudniu 
bieżącego roku.

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach
dofinansowania z programu „Czyste Powietrze".

Zadbaj o swój 
kawałek nieba

Wymień stary piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu
 w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze". 

Zadbaj o środowisko Zadbaj o domowy budżetZadbaj o zdrowie

Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony Środowiska

Informacje
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PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!

To my tworzymy atmosferę

Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasz organizm. Mogą powodować:

niedokrwienie sercazaburzenia pracy wątroby choroby płucalergie

Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia,
w tym substancje rakotwórcze!

bóle głowy

Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:

- spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja),
- spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa),
- spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja),
- procesów przemysłowych,
- emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych np. dróg, chodników,
  boisk oraz z powierzchni pylących. 

Ogrzewaj mądrze
Podłącz budynek do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej, 
zainwestuj w kocioł nowej generacji
i opał wysokiej jakości lub inne, 
nowoczesne źródło ciepła.

Reaguj na zachowania 
sąsiadów
Osoby, które palą odpady, szkodzą 
również Tobie.

Ogranicz jazdę samochodem
Dbaj o jego stan techniczny.

Dbaj o okoliczną zieleń
Drzewa i krzewy produkują
tlen i pochłaniają część 
zanieczyszczeń.

Wybieraj mądrze
Postaw na odpowiednią 
termoizolację oraz redukuj
straty ciepła.

Dawaj dobry przykład
Edukuj najmłodszych – pozytywne 
nawyki u dzieci zaowocują 
czystszym powietrzem
w przyszłości. Rozmawiaj na temat 
ochrony powietrza z rodziną.

W Polsce z powodu chorób
wywołanych zanieczyszczonym

powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób,
czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia

Informacje
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O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”
„Czyste Powietrze”  to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez 
beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów 
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta 
uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny 
dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania 
do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
(zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.  

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są: 

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

Forma dofinansowania:

właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 

wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód 
nie przekracza 100 000 zł

uprawnionych do podw

dotacja (za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez portal gov.pl)

dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
(Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, a o tym, w jakich bankach 
i według jakiej procedury - dowiesz się ze strony czystepowietrze.gov.pl)

yższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny 
średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Informacje
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RODZAJE WSPIERANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 
WRAZ Z MAKSYMALNYMI KWOTAMI DOFINANSOWANIA:

25 000 zł 

30 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 
mikroinstalacji fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną

32 000 zł 

37 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 
mikroinstalacji fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania

WARIANT 1

Kwota maksymalnej dotacji:

Kwota maksymalnej dotacji:

20 000 zł 

25 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 
mikroinstalacji fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną

32 000 zł 

37 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 
mikroinstalacji fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania: 10 000 zł Podwyższony poziom dofinansowania: 15 000 zł
Kwota maksymalnej dotacji:

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

Demontaż 
nieefektywnego źródła 
ciepła na paliwo stałe 

- nowej instalacji centralnego 
ogrzewania lub c.w.u. (w tym 
kolektorów słonecznych)

- mikroinstalacji fotowoltaicznej
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- ocieplenia przegród budowlanych, okien, 

drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 
garażowych (zawiera również demontaż)

demontaż, zakup i montaż: zakup i montaż:

- audyt energetyczny 
(pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych) 

- dokumentacja projektowa 
- ekspertyzy

dokumentacja dotycząca tego zakresu: 

Wymiana źródła ciepła na pompę 
ciepła typu powietrze-woda albo 
na gruntową pompę ciepła

WARIANT 2

WARIANT 3

Demontaż 
nieefektywnego źródła 
ciepła na paliwo stałe 

Wymiana źródła ciepła na inne niż 
wymienione w wariancie 1 lub 
zakup i montaż kotłowni gazowej  

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- nowej instalacji centralnego 
ogrzewania lub c.w.u. (w tym 
kolektorów słonecznych)

- mikroinstalacji fotowoltaicznej
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- ocieplenia przegród budowlanych, okien, 

drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych 
(zawiera również demontaż)

demontaż, zakup i montaż: zakup i montaż:

- audyt energetyczny 
(pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych) 

- dokumentacja projektowa 
- ekspertyzy

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło 
ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

Dla wnioskodawców, którzy dokonali wymiany źródła ciepła wcześniej i źródło 
zamontowane w ich budynku/lokalu mieszkalnym spełnia wymagania programu.

- wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła 

- ocieplenia przegród budowlanych, 
okien, drzwi zewnętrznych, 
drzwi/bram garażowych (zawiera 
również demontaż)

zakup i montaż: zakup i montaż:

- audyt energetyczny 
(pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych) 

- dokumentacja projektowa
- ekspertyzy

dokumentacja dotycząca tego zakresu: 

dokumentacja dotycząca tego zakresu: 

Informacje
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Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, 
jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu 
maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze 
wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020 r.

Warunki dofinansowania 
1) W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów 
ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

2) W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, 
w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe 
w tym budynku/lokalu mieszkalnym.

3) Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. 

4) Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie 
projektu budowlanego,

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy 
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki 
okiennej i drzwiowej. 

5) Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota 
dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie 
których jest zakup i montaż źródła ciepła.

6) Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno 
na każdy lokal.

Terminy
• Realizacja programu: lata 2018-2029
• Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
• Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze      
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz są przyjmowane przez gminy, które 
przystąpiły do realizacji programu.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na 
stronach internetowych właściwych wfośigw.

Nabór wniosków

Możesz również skorzystać ze ścieżki internetowej, na rządowym portalu gov.pl, bez wychodzenia 
z domu (zakładka „Nieruchomości i środowisko” a potem opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”).
Wniosek możesz złożyć też za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu o ile chcesz 
skorzystać z dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego 
(Kredyt Czyste Powietrze jest dostępny w wybranych bankach, a o tym w jakich bankach i według jakiej 
procedury - dowiesz się ze strony czystepowietrze.gov.pl).

Informacje
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SIEDEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA

1. Zdobądź wiedzę
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, 
formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami, a także 
regulaminem naboru.

2. Zbadaj potrzeby
     budynku

Określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt 
energetyczny, który nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt 
kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania 
i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku.

3. 
     wniosek
     o dofinansowanie*

Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania wniosku 
o dofinansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych 
załączników. Możesz skorzystać z pomocy w wypełnieniu 
i złożeniu wniosku w swojej gminie, jeżeli przystąpiła ona 
do realizacji programu.

4. Zawarcie umowy
      o dofinansowanie

W przypadku pozytywnej decyzji wfośigw o dofinansowaniu 
przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym 
będziesz poinformowany pisemnie.

5. Złóż wnioski
    o płatność

Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach. 
Trzeci wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. 
Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia wystąp o 
odpowiednie zmiany w umowie.

Kontroli podczas wizytacji końcowej przed wypłatą środków 
podlegają wszystkie przedsięwzięcia wykonane siłami własnymi 
w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, montażu wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła, instalacji centralnego ogrzewania 
oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

6. Zakończenie
    przedsięwzięcia

Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, w tym okresie 
realizowane są kontrole przedsięwzięcia co roku w liczbie nie 

*Inna procedura obowiązuje w przypadku ścieżki bankowej (Kredyt Czyste Powietrze)

mniej niż 5% przedsięwzięć, dla których złożono wnioski 
o płatność końcową w poprzednim roku kalendarzowym. 

7. Okres trwałości 
     przedsięwzięcia

1. Dokumentacja

Lp. Nazwa kosztu

Audyt energetyczny

Dokumentacja projektowa

1

2

Ekspertyzy3

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(procent 

faktycznie 
poniesionych 

kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(procent 

faktycznie 
poniesionych 

kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

Podstawowy poziom 
dofinansowania 

Część 1) programu

Podwyższony poziom 
dofinansowania 

Część 2) programu

100%

30%

30%

1 000

600

150

100%

60%

60%

 1 000

1 200

300

Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację oraz jakiej wysokości 
może ona być, w podziale na poszczególne koszty? 

Informacje
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Lp.

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(procent 

faktycznie 
poniesionych 

kosztów)
Nazwa kosztu

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(procent 

faktycznie 
poniesionych 

kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

Podstawowy poziom 
dofinansowania 

Część 1) programu

Podwyższony poziom 
dofinansowania 

Część 2) programu

2. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

 * Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt 
   oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

Pompa ciepła powietrze/woda

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej 
klasie efektywności energetycznej

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej

Kocioł gazowy kondensacyjny

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja 
wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata 
przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) 

Dotyczy budynków, które nie są przyłączone 
do sieci dystrybucji gazu.  

Kocioł olejowy kondensacyjny

Kocioł na węgiel*

Kocioł zgazowujący drewno

Kocioł na pellet drzewny 

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym 
standardzie 

Ogrzewanie elektryczne

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja 
ciepłej wody użytkowej

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50 %

30%

45%

30%

45 %

30%

45%

30%

30%

30%

30%

45%

30%

30%

30%

50%

10 000

9 000

13 500

3 000

20 250

4 500

6 750

4 500

3 000

6 000

6 000

9 000

3 000

4 500

5 000

5 000

75 %

60%

60%

60%

60%

60%

75%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

50%

15 000

18 000

18 000

6 000

27 000

9 000

11 250

9 000

6 000

12 000

12 000

12 000

6 000

9 000

10 000

5 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Lp. Nazwa kosztu

3. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

Ocieplenie przegród budowlanych

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

1

2

3

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(procent 

faktycznie 
poniesionych 

kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(procent 

faktycznie 
poniesionych 

kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

Podstawowy poziom 
dofinansowania 

Część 1) programu

Podwyższony poziom 
dofinansowania 

Część 2) programu

30%

30%

30%

45 zł za m2

210 zł za m2

600 zł za m2

60%

60%

60%

90 zł za m2

420 zł za m2

1200 zł za m2

Informacje
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Informacje

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o cen‑
tralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadziła obowią‑

zek złożenia przez właścicieli lub zarządców nieruchomości dekla‑
racji źródeł ciepła. Od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca 
budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach 
ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno budynków i lokali miesz‑
kalnych, jak i budynków i lokali niemieszkalnych tj. budynków uży‑
teczności publicznej i lokali usługowych.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała w celu groma‑
dzenia jednolitych, ustandaryzowanych i spójnych danych dotyczą‑
cych budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich źródeł ciepła, 
w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz 
źródeł spalania paliw. Celem ewidencji jest identyfikacja i diagnozo‑
wanie źródeł niskiej emisji oraz planowanie i podejmowanie efektyw‑
nych działań publicznych eliminujących źródła tej emisji. 
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie in‑
formacje jak: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy bu‑
dynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres 
nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub 
źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych 

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI 
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

PRIORYTETOWE PLANY DZIAŁAŃ DZIELNICOWYCH
NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2021 R.  DO 31 STYCZNIA 2022 R.

w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz 
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; numer 
telefonu oraz adres e ‑mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
Czas, jaki został przewidziany na złożenie deklaracji, to:
•	 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji 

w przypadku nowych źródeł ciepła, których eksploatacja rozpo‑
częła się po 1 lipca 2021 r.;

•	 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku 
źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgło‑
szenia będą groziły kary grzywny. 
Deklaracje można składać:
1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet – wypełniając for‑

mularz na stronie zone.gunb.gov.pl. Deklarację wypełnia się za 
pośrednictwem profilu zaufanego lub e ‑dowodu;

2. w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem 
albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Koszęcin.

Informacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, 
wzory deklaracji oraz instrukcje wypełniania można znaleźć na stro‑
nie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.
pl/strona/centralna ‑ewidencja ‑emisyjnosci ‑budynkow ‑faq

 ▶ REJON 13 ASP. SZT. WOJCIECH GARUS

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ‑
bowym.

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w Koszęcinie – 
Alejka Księdza Ryguły na całej długości pomiędzy ulicami świętego 
Wawrzyńca a Kolejową, w szczególności w godzinach popołudnio‑
wych i wieczornych. W wyniku tego dochodzi do zakłóceń spokoju 
mieszkańców, jak i zaśmiecania deptaka oraz obrębu ławek. Zagro‑
żenie zdiagnozowano na podstawie rozmów ze społeczeństwem, 
własnych spostrzeżeń oraz interwencji przeprowadzanych przez 
policjantów Posterunku Policji w Koszęcinie.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Eliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym 
zakazem – Alejka Księdza Ryguły w Koszęcinie na odcinku pomię‑
dzy ulicami świętego Wawrzyńca, a Kolejową – zmniejszenie ilości 
interwencji o 20%.

 ▶ REJON 15 ASP. SZT. GRZEGORZ NAMYŚLAK

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ‑
bowym.

Na podstawie dokonanej analizy ustalono, że problemem występują‑
cym w rejonie dzielnicy XV jest naruszanie przepisów dotyczących 
zakazu wjazdu i parkowania nieuprawnionych pojazdów na tere‑
nach leśnictwa,,Strzebiń”. Wyżej wymienione fakty potwierdzone 
zostały na platformie Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa. 
Przedmiotowy problem potwierdzają rozmowy z mieszkańcami oraz 
obserwację własne – podejmowane interwencję w stosunku do osób 

popełniających wykroczenia. Do naruszeń wymienionych przepisów 
dochodzi we wszystkie dni tygodnia najczęściej w godzinach rannych 
po godzinie 6:00. Popełniania wykroczeń w przedmiotowym rejonie 
najczęściej dopuszczają się mieszkańcy sołectwa Strzebiń jak również 
osoby spoza gminy Koszęcin, które przyjeżdżają na teren terenów 
leśnych w celach rekreacyjnych. 
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Dążenie do ograniczenia procederu naruszania zakazu wjazdu i nie‑
prawidłowego parkowania pojadów na terenach leśnych leśnictwa‑
,,Strzebiń”. Sposobem oceny realizacji planu będzie zmniejszenie ilości 
zgłoszeń o 50% na platformie Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpie‑
czeństwa.

 ▶ REJON 14 ASP. SZT. DARIUSZ WĘGRZYN

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ‑
bowym

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem – rejon placu za‑
baw i pobliskich placówek handlowych w Rusinowicach przy ulicy 1 
Maja w godzinach popołudniowych i wieczornych. W wyniku tego 
dochodzi do zakłóceń spokoju mieszkańców i zaśmiecania terenu. 
Powyższe zagrożenie zdiagnozowano na podstawie analizy informacji 
zebranych w trakcie rozmów z przedstawicielami społeczności lo‑
kalnej oraz w oparciu o zapisy w systemach informatycznych Policji 
odnoszących się do interwencji.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Podjęcie czynności zmierzających do wyeliminowania zjawiska spo‑
żywania alkoholu w miejscu objętym zakazem w Rusinowicach oraz 
zmniejszenie ilości zgłoszeń i interwencji.
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3 lipca w Bruśku odbył się Piknik Rodzinny z okazji rozpoczęcia 
wakacji. Organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Bruśka, 

które zadbało o atrakcje dla uczestników wydarzenia. Były gry i za‑
bawy dla dzieci, konkursy z nagrodami, kalambury dla wszystkich, 
a także poczęstunek. (fot. Agnieszka Urbańczyk)

W dniach 3–4 lipca w Koszęcinie na terenie Starego Parku 
odbyły się Krajowe Mistrzostwa Śląska w Terenowych Wy‑

ścigach Chartów o Puchar Wójta Gminy Koszęcin. Organizatorem 
zawodów był Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bytom. 
W sumie odbyło się 136 wyścigów. 

7 sierpnia Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 
„Radość” z Koszęcina obchodziło 33 rocznicę działalności. Z tej 

okazji odprawiona została Msza Święta w kościele p. w. Najświęt‑
szego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie, a następnie w remizie OSP 
odbyła się część oficjalna oraz zabawa taneczna. Na uroczystości 
obecni byli m. in. Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, a także 
jeden z założycieli Klubu – ks. Prałat Tadeusz Fryc.

PIKNIK RODZINNY 
W BRUŚKU

33 ROCZNICA 
KLUBU RADOŚĆ

RODZINNY PIKNIK 
INTEGRACYJNY 
W STRZEBINIU

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 
W TERENOWYCH 

WYŚCIGACH CHARTÓW

4 września w Strzebiniu odbył się Rodzinny Piknik Integracyjny, 
którego organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 

Strzebiń. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, m. in. 
zabawy z animatorkami, wielkie bańki mydlane oraz malowanie 
twarzy. Następnie na scenie pojawił się zespół Baboki. Piknik za‑
kończył się zabawą taneczną z zespołem TRAVERS. 

Wydarzenia
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ZA NAMI IX MISTRZOSTWA POLSKI SĘDZIÓW 
SIATKARSKICH W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 

Ci, co na co dzień sędziują siatkarskim rozgrywkom na arenie 
krajowej i międzynarodowej, zamienili gwizdki i chorągiew‑
ki sędziowskie na piłki. Ponad dwadzieścia par mieszanych 
rywalizowało w miniony weekend na Śląsku w organizowa‑
nych już po raz dziewiąty Mistrzostwach Polski Sędziów. 
Piątkowe rozgrywki grupowe i sobotnio ‑niedzielny turniej 
główny (w sumie aż 92 spotkania!) przyniosły następujące 
rozstrzygnięcia:

 ▶ PODIUM:

1. Anna Olchawa / Tomasz Gałuszka – śląskie/dolnośląskie
2. Zuzannna Lipińska / Piotr Staszewski – mazowieckie/dol‑

nośląskie
3. Oliwia Pawleta / Maciej Łabędź – dolnośląskie/mazowiec‑

kie

 ▶ NAGRODY INDYWIDUALNE:

•	 Najlepsza Zawodniczka: Zuzanna Lipińska – mazowieckie
•	 Najlepszy Zawodnik: Włodzimierz Włodyka – śląskie
•	 Najsympatyczniejsza Zawodniczka: Marta Żmudzińska – po‑

morskie
•	 Najsympatyczniejszy Zawodnik: Marcin Zębalski – śląskie
•	 Nagroda „Złotego Sęka”: Paulina Rudakowska – lubelskie
Organizatorzy i uczestnicy składają gorące podziękowania Pre‑
zesowi PZPS – Jackowi Kasprzykowi, Gminie Koszęcin na czele 
z Wójtem – Zbigniewem Seniów, Śląskiemu Związkowi Piłki Siat‑
kowej z Prezesem Marcinem Weinerem i Honorowym Prezesem 
Witoldem Grochowskim oraz Przewodniczącemu Wydziału Sę‑
dziowskiego PZPS, Wojciechowi Maroszkowi za pomoc finansową 
i organizacyjną! Do zobaczenia za rok na jubileuszowej, dziesiątej 
edycji Mistrzostw, 18–21.08.2022 – znowu w Koszęcinie! 

 ▶ Piotr Kapa / Fot. Kris Masztafiak

IX Mistrzostwa Polski Sędziów w Siatkówce Plażowej pod patronatem Prezesa PZPS Jacka Kasprzyka przeszły do historii. 
Przez trzy dni, od 20 do 22 sierpnia, na boiskach plażowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie (woj. 

śląskie) rywalizowały 22 sędziowskie pary mikstowe z całej Polski.

FESTYN LKS ŚLĄSK W KOSZĘCINIE

W dniu 4 września LKS Śląsk Koszęcin zorganizował festyn. Zarówno pogoda, jak i frekwencja dopisały. Dla uczestników zapla‑
nowano wiele atrakcji, m. in. dmuchańce dla najmłodszych oraz rozegrany został mecz seniorów Śląsk Koszęcin ‑ Victoria 

Strzebiń. Na scenie wystąpił zespół Roko i Colino oraz De Silvers. Gratulujemy Wam świetnej organizacji!

Wydarzenia
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LETNI WYPOCZYNEK 
DZIECI

WIELKI FINAŁ VI OTWARTYCH MISTRZOSTW 
ŚLĄSKA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

Parafialna Caritas działająca przy Parafii NSPJ w Koszęcinie po 
raz piąty w dniach 09–14 sierpnia zorganizowała letni wypo‑

czynek dla dzieci. W tym roku byliśmy po raz kolejny w Górach 
Świętokrzyskich w miejscowości Kaczyn. Podczas pobytu zwiedzi‑
liśmy m. in. Kielce, Zamek w Chęcinach, Jaskinię Raj, Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Tokarni. Podziwialiśmy piękne kamienie w Muzeum 
w Świętej Katarzynie. Byliśmy również w Klasztorze na Świętym 
Krzyżu. Tak jak ubiegłym razem i w tym roku zdobyliśmy Łysicę. 
W drodze powrotnej zwiedzaliśmy zamek w Krzyżtoporze oraz 
Kurozwęki. Wróciliśmy do domu troszkę zmęczeni fizycznie ale 
wypoczęci duchowo i pełni nowych wrażeń. Dziękujemy jeszcze 
raz za wsparcie finansowe Bankowi Spółdzielczemu w Koszęcinie 
oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 ▶ Opiekunowie

W dniach 14–15 sierpnia na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie odbył się Wielki Finał VI Otwartych 
Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej. Zarówno pogoda jak i kibice dopisali. Po dwóch dniach zaciętej walki, ostateczna 

klasyfikacja przedstawia się następująco:

 ▶ KATEGORIA – KOBIETY:

•	 I miejsce – Marta Szajer ‑Widawska i Na‑
talia Płodowska

•	 II miejsce – Renata Bekier i Karolina 
Kmita

•	 III miejsce – Magdalena Kaszuba i Alicja 
Krusiewicz

•	 IV miejsce – Patrycja Wardęga i Patrycja 
Bubak ‑Gamza

•	 MVP – Natalia Płodowska

 ▶ KATEGORIA – MĘŻCZYŹNI:

•	 I miejsce – Maciej Madej i Mateusz Ły‑
sikowski

•	 II miejsce – Sebastian Marczyński i Kon‑
rad Formela

•	 III miejsce – Jędrzej Lach i Tomasz Wój‑
cik

•	 IV miejsce – Beniamin Granieczny i Ad‑
rian Gardyan

•	 MVP – Maciej Madej

 ▶ KATEGORIA – MIKSTY:

•	 I miejsce – Magdalena Kaszuba i Marcin 
Biela

•	 II miejsce – Ewelina Wróbel i Mateusz 
Płaneta

•	 III miejsce – Karolina Kmita i Mateusz 
Pazgan

•	 IV miejsce – Kaja Strużyk i Mateusz 
Łysikowski

•	 MVP – Magdalena Kaszuba

Gratulujemy!  ▶ Fot. Kamil Pastusiak / kampas ‑sport.eu

Wydarzenia
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FESTIWAL TRADYCYJNYCH ZAWODÓW 
I GWARY ŚLĄSKIEJ

5 września w Strzebiniu Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strze‑
biń zorganizowało Festiwal Tradycyjnych Zawodów i Gwary 

Śląskiej. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji m. in. uczestnicy 
mogli wziąć udział w warsztatach rymarskich, szydełkowania oraz 
wyplatania koszy wiklinowych, a także odbył się pokaz kowalstwa. 
Publiczność zabawiał Kabaret Moherowe Berety, a do wspólnej 
zabawy zaprosił zespół Folk Express oraz Dj Shark. 

 ▶ KATEGORIA KOBIETY:

•	 I miejsce – Dorota Kościelna (02:03:17)
•	 II miejsce – Danuta Foryta (02:21:04)
•	 III miejsce – Aneta Kosmała (02:21:07)

 ▶ KATEGORIA MĘŻCZYŹNI:

•	 I miejsce – Daniel Smolarz (01:33:49)
•	 II miejsce – Denis Wiencek (01:39:18)
•	 III miejsce – Dawid Paech (01:41:08)

KOSZĘCIŃSKIE SZUTRY ZA NAMI

•	 Najszybszym mieszkańcem Gminy Koszęcin okazał się Janek 
Świtała (01:50:04).

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za udział. 
Szczególne podziękowania kierujemy dla współorganizatora i po‑
mysłodawcy Janusza Kosmała oraz dla wszystkich, którzy pomaga‑
li oraz zabezpieczali trasę, przede wszystkim strażakom: OSP Cie‑
szowa, OSP Koszęcin, OSP Sadów, OSP Strzebiń i OSP Wierzbie, 
a także Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koszęcinie.
Podziękowania należą się również sponsorom wyścigu: Kręgielni 
pod Pałacem, Mike Film – Produkcja Filmowa, Restauracji Baza 
ze Strzebinia, Firmie Raso oraz Off ‑Road Koszęcin.

18 września odbyła się druga edycja wyścigu rowerowego „Koszęcińskie Szutry”, którego organizatorem był Janusz Kosmała Zoria‑
bresk oraz Gmina Koszęcin. Do wyścigu zapisało się 200 uczestników, którzy mieli do pokonania 50 km. Zawodnicy startowali 

w czterech grupach. Na mecie każdy otrzymał medal wykuty w Kuźni „Zoriabresk”. Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:

Wydarzenia
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DOŻYNKI W GMINIE

W naszej Gminie dożynki odbyły się w 6 miejscowościach: 
Cieszowej, Koszęcinie, Rusinowicach, Sadowie, Strzebiniu 

i Wierzbiu. 

 ▶ WIERZBIE

Pierwszą miejscowością w naszej Gminie, która w tym roku 
obchodziła święto plonów jest Wierzbie. 28 sierpnia w kaplicy 
pw. Św. Anny, ks. proboszcz Artur Pytel odprawił Mszę Świętą 
w intencji rolników. Następnie mieszkańcy i goście udali się na 
poczęstunek, gdzie Wójt Gminy Zbigniew Seniów tradycyjnie 
podzielił chleb pomiędzy wszystkich uczestników. 

 ▶ RUSINOWICE I STRZEBIŃ

5 września w dwóch parafiach w naszej Gminie tj. w Rusinowicach 
i Strzebiniu rolnicy obchodzili swoje święto. W intencji rolników 
odprawione zostały Msze Święte. 
W kościele p. w. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Katarzyny 
w Rusinowicach Mszę Świętą odprawił ks. Kazimierz Tomasiak. 
Natomiast w kościele p. w. Świętego Krzyża w Strzebiniu Mszę 
Świętą odprawił ks. Proboszcz Sebastian Marecki. W obu uro‑
czystościach w imieniu władz samorządowych udział wziął Wójt 
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.

 ▶ CIESZOWA

11 września w Cieszowej rolnicy 
dziękowali za ukończone żniwa 
i prace polowe. Uroczystość roz‑
poczęła msza św. w kościele pw. 
św. Marcina, którą odprawił ks. 
proboszcz Andrzej Niesporek. 
Następnie mieszkańcy i goście 
udali się na poczęstunek, gdzie 
Wójt Gminy Zbigniew Seniów 
tradycyjnie podzielił chleb po‑
między wszystkich uczestników.

WAKACJE 2021

W lipcu i sierpniu dzieciaki z naszej Gminy nie mogły 
narzekać na nudę, ponieważ zaplanowano dla nich wiele 

zajęć. W Koszęcinie, Rusinowicach, Sadowie i Strzebiniu dzieci 
mogły aktywnie spędzić czas na zajęciach sportowych, oprócz 
tego odbyły się zajęcia plastyczne, szachowe, zajęcia w Obser‑
watorium astronomicznym i wiele innych. Zostały również 
zorganizowane półkolonie, które cieszyły się dużym zaintere‑
sowaniem. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a chętnych do 
udziału nie brakowało. 

 ▶ Fot. Dom Kultury Koszęcin 

Wydarzenia
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DOŻYNKI W GMINIE

WAKACJE 2021

Wydarzenia

 ▶ KOSZĘCIN I SADÓW

12 września dożynki odbyły się w Koszęcinie oraz Sadowie. 
W Koszęcinie w kościele p. w. Świętej Trójcy, Mszę św. odprawił 
ks. proboszcz Krzysztof Rzeźniczek, a przed kościołem Sołtys 
wraz z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich rozdawało 
kołocz. Natomiast w kościele p. w. Św. Józefa w Sadowie mszę 
św. odprawił ks. proboszcz Artur Pytel. Po uroczystości rolnicy 
oraz zaproszeni goście udali się na poczęstunek. W obu uroczy‑
stościach w imieniu władz samorządowych wziął udział Wójt 
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.

19 września w sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach 
odbyły się dożynki diecezjalne, podczas których poświęco‑

ne zostały korony żniwne. W obchodach wzięła udział delegacja 
z Gminy Koszęcin: Sekretarz Gminy Koszęcin Jolanta Rezek, Prze‑
wodniczący Rady Gminy Michał Anioł, Sołtys Koszęcina Magda‑
lena Pilarska oraz Koło Gospodyń Wiejskich: Róża Cogiel, Maria 
Kandzia, Anna Kandzia, Gertruda Skolik, Bronisława Sojka oraz 
Alicja Sperling.

28 września w Domu Kultury w Koszęcinie odbyło się uro‑
czyste otwarcie wystawy dot. historii Górnego Śląska. 

Otwarcia dokonała Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, 
a zarazem autorka wystawy Marta Pilarska. Autorami są także: 
Gabriela Helisz, Ewelina Kulik, Ewa Kruszyna oraz Joanna Ślo‑
sarczyk, tłumaczenie na język angielski – Monika Szuda. Wy‑
stawę można było oglądać w holu Domu Kultury w Koszęcinie 
do dnia 5 października. 

DOŻYNKI DIECEZJALNE 
W RUDACH

OTWARCIE WYSTAWY 
NA TEMAT POWSTAŃ 

ŚLĄSKICH
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PIKNIK LEŚNO – ŁOWIECKI „CIETRZEWISKO”

W dniach 03–05 września odbyła się jedenasta edycja Pik‑
niku Leśno‑ Łowieckiego „Cietrzewisko”. Podczas wy‑

darzenia organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych. W piątek w Nadleśnictwie Koszęcin odbył 
się „Leśny Dzień Edukacyjny”. Uczestnicy wydarzenia, przede 
wszystkim młodzież z pobliskich szkół podstawowych, mogli 
zaczerpnąć wiedzy na stoiskach i punktach informacyjnych 
średnich szkół leśnych oraz na stoiskach edukacyjnych Lasów 
Państwowych. Oprócz tego odbył się pokaz rzeźbienia pilarką 
w drewnie, a także można było skosztować specjałów na stoisku 
gastronomicznym „Dobre z lasu”. 
W drugim dniu Pikniku odbył się X Jubileuszowy Śląski Festi‑
wal Muzyki Myśliwskiej oraz Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. 
Rozpoczęły się także Mistrzostwa Polski Drwali. Oprócz tego 

odbył się pokaz i prezentacja ptaków drapieżnych, degustacja 
specjałów kuchni myśliwskiej oraz występ Orkiestry Dętej i Ma‑
żoretek z Mykanowa. Na scenie pojawiły się także zespoły: Kola 
i Jula oraz Damian Holecki. 
W ostatnim dniu Pikniku rozegrane zostały kolejne konkurencje 
w ramach Mistrzostw Polski Drwali, które tradycyjnie popro‑
wadził Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. W konkursie 
wzięło udział 28 zawodników, w tym dwie kobiety. W kategorii 
junior zwycięzcą został Jakub Rzepa, drugie miejsce zajął Ma‑
ciej Pilarski, a trzecie Rafał Pryba. Natomiast w kategorii senior 
pierwsze miejsce zdobył Zenon Sobolewski, drugie miejsce zajął 
Robert Glazer, a trzecie Tomasz Bilski. Przed publicznością wy‑
stąpił Zespół Reprezentacyjny Muzyki Myśliwskiej PZŁ, Sylwia 
Drzewiecka oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

WYSTAWA KONI I POLOWA PRÓBA 
DZIELNOŚCI KLACZY RASY ŚLĄSKIEJ

5 września w Sadowie odbyła się Wystawa Koni i Polowa Próba 
Dzielności Klaczy Rasy Śląskiej. Organizatorami imprezy by‑

li Śląsko ‑Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach oraz 
Stowarzyszenie Hipika. W polowej próbie dzielności wzięły udział 
4 klacze rasy śląskiej, natomiast w czempionacie źrebiąt było ich 
aż 30. Hodowcy przyjechali z województwa śląskiego, opolskiego 
i łódzkiego. Zarówno pogoda, jak i publiczność dopisała. 

Wydarzenia
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Edukacja

Poznaliśmy wyniki konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – 
o tym się wie!”. W gronie 100 zwycięskich zespołów z całej 

Polski jest również jeden 
z Koszęcina. To uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Koszęcinie wygrali dla swojej szkoły mobilną pracownię kom‑
puterową wartą ponad 36 000 zł.
Dziewięciu uczniów Szkoły Podstawowej w Koszęcinie, pod opie‑
ką pana Leszka Parysa jako grupa „Łososie za 7,99” wzięło udział 
w konkursie plastyczno ‑cyfrowym „Fundusze Norweskie i EOG 
– o tym się wie”. Praca drużyny powstała w technice cyfrowej 
animacji poklatkowej. 
Konkurs „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie! zorganizo‑
wany został przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Minister‑
stwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pod honorowym patronatem 
Ambasady Norwegii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczest‑
nicy konkursu mieli za zadanie przygotowanie prac plastycznych 
w dowolnej technice cyfrowej. Wpłynęło aż 2389 prac. Koszęciń‑
ski projekt znalazł się w gronie 100 zwycięskich zespołów z całej 
Polski. Szkoła została wyposażona w 16 laptopów 
i szafy do ich przechowywania i ładowania.

 ▶ Leszek Parys

(NA PODSTAWIE DANYCH CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 
ORAZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE)

Rok 2021 to kolejny rok, w którym klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie uzyskały bardzo dobry wynik 
egzaminu ósmoklasisty. 

W roku 2020 wyniki kształtowały się następująco:

2020 kraj  
[%]

miejscowości 
do 20 tyś. 
mieszkańców 
[%]

województwo  
[%]

powiat 
[%]

gmina  
[%]

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II 
w Koszęcinie 
[%]

Język polski 59 58 59,29 59,57 59,77 64,64
Matematyka 46 44 45,67 43,92 42,87 47,19
Język angielski 54 48 55,24 53,14 53,77 63,63
Język niemiecki 45 43 48,45 45,33 56,75 65

W bieżącym roku są jeszcze lepsze:

2021 Polska  
[%]

miejscowości 
do 20 tyś. 
mieszkańców 
[%]

Wieś 
[%]

województwo  
[%]

powiat 
[%]

gmina  
[%]

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II 
w Koszęcinie 
[%]

Język polski 61 57 58 60,57 61,73 67 70
Matematyka 47 43 44 46,74 45,52 51 54
Język angielski 67 62 59 66,98 63,94 66 72

Warto zaznaczyć, że szkoła wypracowała najwyższy średni wynik wśród 27 szkół powiatu lublinieckiego.
 ▶ Adam Małyska

MOBILNA PRACOWNIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W KOSZĘCINIE

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II 

W KOSZĘCINIE W ROKU 2021
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W okresie od marca do grudnia 2020 roku oraz w pierwszym 
półroczu 2021 roku znaleźliśmy się w okowach pandemii 

koronawirusa skutkującej odwołaniem wszelkich wydarzeń i im‑
prez o charakterze kulturalnym, artystycznym, sportowym czy 
rozrywkowym. Zawieszona została również działalność naszego 
Koła Emerytów i Rencistów.

 ▶ PRACA KOŁA W OKRESIE PANDEMII.

W pierwszym półroczu 2021 działalność Koła ze względu na re‑
strykcje pandemiczne ograniczała się jedynie do dyżurów człon‑
ków Zarządu Koła, w ramach których załatwiano wszelkie bieżące 
sprawy.

Zebrania Zarządu w okresie pandemii.

 ▶ PLENEROWE POWITANIE LATA 2021.

Pierwszą imprezą Koła zorganizowaną po cofnięciu restrykcji pan‑
demicznych było plenerowe powitania lata. Odbyło się ono 16 
czerwca. Zgromadziło liczne, około 70 osobowe grono emerytów, 
którzy mieli pierwszą okazję wyjścia z izolacji domowej i spotkania 
się. W trakcie spotkania pieczono kiełbaski i omawiano zaistniałą 
sytuację. W spotkaniu wziął udział także Wójt naszej Gminy, pan 
Zbigniew Seniów.

Ognisko płonie – oznaka stopniowego powrotu do normalności.

 ▶ WYCIECZKA DO JĘDRZEJOWA I MIECHOWA.

Kolejnym wydarzeniem w naszym Kole była wycieczka do Jędrze‑
jowa i Miechowa, która odbyła się 7 lipca 2021 r. Uczestniczyły 
w niej 42 osoby, które zwiedziły najpierw muzeum zegarów w Ję‑
drzejowie a następnie pierwsze w Polsce, ufundowane w 1140 r. 
przez Janika Jaksę, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i je‑
go brata Klemensa Archiopactwo Cysterskie. Z kolei w Miechowie 
grupa miała możliwość zwiedzić i zapoznać się z historią i dniem 
dzisiejszym Bazyli Grobu Bożego, pozostałości jedynego na terenie 
Polski zakonu Bożogrobców. Warto wspomnieć, że już w 1198 ro‑
ku miechowskim bożogrobcom Monachus, patriarcha kościo‑
ła Zmartwychwstania w Jerozolimie wystawił dokument, który 
poświadczał dotychczasowe nadania i samodzielność klasztoru 
miechowskiego od wpływu patriarchy, i zezwalał na przyjmowanie 
darowizn oraz kierowanie się „własną polityką” gospodarczą i du‑
chowną, zgodnie z miejscowymi realiami. Poniżej przedstawiono 
migawki z wycieczki.

Zadowolone grono uczestników wycieczki w drodze powrotnej do 
Koszęcina

•	 Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie.

Wykład o historii cystersów jędrzejowskich w bazylice Wniebo‑
wstąpienia NMP.

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA PZERiI W KOSZĘCINIE W OKRESIE STYCZEŃ – SIERPIEŃ 2021. 

PZERiI
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DZIAŁALNOŚĆ KOŁA PZERiI W KOSZĘCINIE W OKRESIE STYCZEŃ – SIERPIEŃ 2021. 

PZERiI

•	 Muzeum zegarów w Jędrzejowie.

Ogród Czasu w Muzeum Zegarów Jędrzejowie

•	 Bazylika Grobu Bożego w Miechowie.

 ▶ LETNIE SPOTKANIE EMERYTÓW.

Spotkanie miało miejsce w pełni lata, a mianowicie 27 lipca 
2021 roku, w restauracji ROMA w Koszęcinie, gdzie zgroma‑
dziło się 100 osobowe grono naszych emerytów. W spotkaniu 
wziął również udział Wójt Gminy Koszęcin, pan Zbigniew 
Seniów. Przewodnicząca Zarządu, p. Urszula Huć, przedsta‑
wiła program działania Koła zaś Księgowa, p. Maria Kandzia 
sprawozdanie finansowe z jego działalności. Zebrani zjedli 
bardzo smaczny obiad wraz z deserem i w dobrych humorach 
prowadzili ożywione konwersacje oraz próbowali chóralnego 
śpiewu.

Prezentacja sprawozdania z działalności Koła Emerytów.

 ▶ WYPOCZYNEK NAD BAŁTYKIEM.

Od 11. do 25. sierpnia 60‑osobowa grupa emerytów naszego 
Koła wypoczywała kolejny raz w Ośrodku Bałtyk w Dźwirzynie. 
Lokalizacja Ośrodka na wale wydmowym graniczącym z plażą 
i morzem zapewniała im specyficzny leśno ‑morski mikroklimat. 
Dobrze odżywieni w stołówce emeryci bawili się na trzech ogni‑
skach w rytm muzyki tanecznej. Urozmaiceniem pobytu była wy‑
cieczka „pociągiem ulicznym” do Kołobrzegu, w trakcie której 
poznali historie i teraźniejszość miasta, odbyli rejs statkiem po 
porcie (z powodu sztormowego wiatru), spacerowali promenadą 
nadmorską. Pogoda generalnie dopisała, chociaż stała ona pod 
znakiem silnych wiatrów i niezbyt wysokich temperatur. W sumie 
grupa powróciła wypoczęta i zadowolona.

Zabawa taneczna przy ognisku.

Grupa przed drogą powrotną.
 ▶ Opracowała Urszula Huć
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