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SylweSter na rynku w koSzęcinie, 
rynek w koszęcinie

Ferie w gminie koSzęcin

koncert kolęd i paStorałek w wykonaniu orkieStry dętej 
z wokaliStami oraz chórów hejnał i non nomine  
ze Strzebinia, kościół parafialny w Strzebiniu

XXXi Finał woŚp, 
koncerty w domu kultury w koszęcinie i Strzebiniu

wójt gminy koszęcin zaprasza na wydarzenia organizowane w gminie:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby świąteczny czas 
przepełniony był radością, ciepłem i rodzinną atmosferą.

Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków 
oraz energię i pomyślność na cały Nowy 2023 Rok.

Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Anioł

wraz z Radnymi
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Inwestycje

inweStycje 2022
inweStycje 2022

inweStycja KoSzT FinanSowanie

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Irki 372.507,98 zł środki własne 

Przebudowa ulicy Szpakowej 
w Rusinowicach 298.878,56 zł środki własne

Remont ulicy Leśnej w Piłce 151.851,48 zł środki własne

Przebudowa dróg ulicy 
Chopina i ulicy Brzozowej 
w miejscowości Strzebiń

385.797,63 zł środki własne

Budowa drogi bocznej od 
ulicy Dębowej do ulicy 
Wąskiej w miejscowości 
Strzebiń – ulica Długa

1.562.532,16 zł Dofinansowanie -Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg: 755.493,03 zł

Budowa boiska sportowego 
w miejscowości Koszęcin 1.320.461,58 zł

Dofinansowanie -
Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych:
738.000,00 zł

Nowy pojazd ratowniczo-
-gaśniczy dla jednostki OSP 

Sadów
914.997,00 zł

Współfinansowany ze środków 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji:
400.000,00 zł

Samochód ratowniczo-
-gaśniczy dla jednostki OSP 

Cieszowa
250.000,00 zł środki własne

Wykonanie dwóch otworów studziennych w miejscowości 
Brusiek, które posłużą do pracy zamiennej i będą 

wykorzystywane na potrzeby gminnego wodociągu – 
w trakcie realizacji

203.605,00 zł środki własne
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Inwestycje

inweStycje 2022

Wymiana źródła ciepła 
w Szkole Podstawowej 

w Koszęcinie
590.400,00 zł

Dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach:
148.117,00 zł

Granty PPGR 403.000,00 zł

Środki w ramach projektu 
grantowego „Wsparcie dzieci 

z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” 
Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014–2020 Oś 
Priorytetowa V Rozwój cyfrowej 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-
-EU: 403.000,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA 6.454.031,39 zł 2.444.610,03

planowane inweStycje w 2023 roku
inweStycja KoSzT FinanSowanie

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy – do 
realizacji w 2023 roku 4.840.500,00 zł

Promesa wstępna, w ramach drugiej 
edycji Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych: 4.598.475,00 zł

Rozbudowa dróg gminnych – ul. Dębowej i Jodłowej 
w Koszęcinie – do realizacji w 2023 roku 2.100.000,00 zł

Promesa wstępna, w ramach drugiej 
edycji Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych: 1.995.000,00 zł

Budowa ulicy bocznej od ulicy Podlesie w miejscowości – 
do realizacji w 2023 roku 1.450.000,00 zł

Promesa wstępna, w ramach drugiej 
edycji Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych: 1.377.500,00 zł

Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Koszęcin wraz 
z budową drogi dojazdowej – do realizacji w 2023 roku

2.422.350,00 zł

Promesa wstępna, w ramach 
trzeciej edycji Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych:

2.373.903,00 zł

SZACOWANA ŁĄCZNA KWOTA 10.812.850,00 10.344.878,00

Przebudowa dróg w miejscowości Wierzbie – ul. Cieszowska 
w Wierzbiu

Wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej:

10.578,00 zł
-

Przebudowa dróg w miejscowości Wierzbie – ul. Wesoła 
w Wierzbiu

Wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej:

8.610,00 zł
-

Przebudowa dróg w miejscowości Sadów – ul. Słowicza 
w m. Sadów

Wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej:

4.980,00 zł
-

Przebudowa dróg w miejscowości Koszęcin – ul. Królowej 
Jadwigii w m. Koszęcin

Wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej:

13.284,00 zł
-
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomo-

ści odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do pono-
szenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy 
korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę od‑
bierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
wpisanego do RDR – rejestru działalności regulowanej przez 
okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 
Wykaz podmiotów wpisanych do RDR dostępny jest na stro‑
nie Urzędu Gminy Koszęcin https://koszecin.pl/informacje/
przedsi%c4%99biorcy ‑gok#gsc.tab=0.
Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym 
odpady komunalne muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji 
odpadów komunalnych (papier, szkło, metale i tworzywa sztucz-
ne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz 
pozostałe po segregacji odpady zmieszane) zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Koszęcin oraz w sposób zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których 
nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się 
np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, loka-
le handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, 
produkcyjne, targowiska, cmentarze itp.
W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsłu-
gi biurowej działalności gospodarczej dopuszcza się uiszczanie 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach 
opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a ww.  
ustawy)

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną 
na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, 
właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową 
umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w go-
spodarstwie domowym. Właściciele nieruchomości mieszanych 
zobowiązani są wobec powyższego do:
•	 uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej 
zgodnie ze złożoną deklaracją,

•	 indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z upraw-
nionym podmiotem – na część nieruchomości niezamieszkałej 
(na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przy-
padku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowią-
zek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że 
umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ponadto informuje się, że brak posiadania aktualnych umów 
na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:
•	 nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ww. 

ustawy.
•	 wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obo-

wiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ww. 
ustawy.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospo-
darstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowa-
dzonej działalności gospodarczej!
Mając na uwadze powyższe wszyscy przedsiębiorcy z terenu na‑
szej gminy, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, 
zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy w Koszęcinie pod 
numerem telefonu: 343210820.

obowiĄzek poSiadania umowy na odbiór 
odpadów komunalnych powStajĄcych na 

terenie nieruchomoŚci niezamieSzkałych

W dniu 27 października 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Ka-
letach, podpisano list intencyjny inicjujący powstanie Klastra 

Energii „Śląskich Zielonych Gmin”. Dokument podpisały następują-
ce strony: Gmina Boronów reprezentowana przez Wójta Krzysztofa 
Bełkota, Gmina Koszęcin reprezentowana przez Wójta Zbigniewa 
Seniów, Miasto Kalety reprezentowane przez Burmistrza Klaudiusza 
Kandzię, Miasto Miasteczko Śląskie reprezentowane przez Burmi-
strza Michała Skrzydło oraz Miasto Woźniki reprezentowane przez 
Burmistrza Michała Aloszko.
Klaster energii to porozumienie cywilnoprawne, którego celem jest 
tworzenie samowystarczalnych obiegów energetycznych – uczest-
nicy klastra produkujący energię mogą ją sprzedać bezpośrednio 
innym uczestnikom klastra, co znacząco obniża koszty.
Ponadto, klaster energii to szansa na uzyskanie dodatkowych źródeł 
finansowania z programów skierowanych specjalnie dla takich ini-
cjatyw. Formuła klastra jest otwarta i w przyszłości można będzie go 
powiększyć m.in. o osoby fizyczne oraz osoby prawne (np. firmy).

podpiSanie liStu intencyjnego 
w Sprawie utworzenia klaStra energii 

„ŚlĄSkich zielonych gmin”
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Gmina Koszęcin jest w trakcie realizacji rządowego programu 
dotyczącego zakupu węgla po preferencyjnej cenie. W ramach 

zakupu preferencyjnego, jedno gospodarstwo domowe może nabyć 
maksymalnie 3 tony węgla do 30 kwietnia 2023r. 
PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA PRZEZ MIESZKAŃCA:
1. Złożenie wniosku przez mieszkańca.
2. Weryfikacja wniosku.
3. Kontakt telefoniczny pracownika Urzędu Gminy Koszęcin 
z mieszkańcem.
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku:
1. Wpłata mieszkańca za węgiel na rachunek bankowy: 80 8288 000

4 5000 0000 0013 0141, kartą lub gotówką w kasie Urzędu Gminy 
Koszęcin

2. Wystawienie przez Gminę Koszęcin faktury VAT na podstawie 
dokonanej wpłaty.

3. Odbiór faktury VAT przez mieszkańca i potwierdzenia miejsca 
odbioru węgla.

4. Odbiór węgla na podstawie faktury i potwierdzenia miejsca od-
bioru w składzie opału.

Gmina sprzedaje węgiel zakupiony od podmiotu Polska Grupa Gór-
nicza S.A., wydobyty w KWK Wesoła lub KWK Staszic – orzech 
i KWK Piast – Ziemowit ruch Ziemowit – Retopal ekogroszek, 
w następujących 
Dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Koszęcin zajmują się 
następujące składy opału:

inFormacja dotyczĄca zakupu węgla 
po preFerencyjnej cenie

•	 „WABEX” s.c. Waldemar Bensz, Adam Bensz 42–288 Prądy ul. 
Ligonia 2 

•	 PHU BEMAR M.Bensz i wspólnicy spółka jawna 42–286 Ko-
szęcin ul. Ligonia 21 

•	 „Handel Opałem Alojzy Burzyk” 42–700 Rusinowice ul. Dwor-
cowa 28 

•	 PPHU Krzysztof Ledwig 42–286 Koszęcin ul. Dworcowa 22 
Składy opału są czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 
godz.16.00 a w sobotę od 8.00 do 13.00.
Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie pre-
ferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych cena węgla 
została ustalona na kwotę 1 950 zł brutto za 1 tonę. W przypadku 
zakupu 1,5 tony jest to kwota 2 925 zł brutto.
Cena zakupu węgla nie obejmuje transportu węgla z punktu wyda-
wania do miejsca zamieszkania wnioskodawcy, workowania węgla, 
kruszenia, itp.
Węgiel po preferencyjnych cenach przysługuje osobom fizycznym, 
którym przyznano dodatek węglowy. 
Preferencyjnego zakupu węgla będzie można dokonać pod warun-
kiem, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domo-
wego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na 
lata 2022 – 2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości 
co najmniej 1,5 tony.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) Wójt Gminy Koszęcin, in-
formuje o przystąpieniu do sporządzenia ewidencji umów za-
wartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, w celu kontroli wykonywania 
przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków 
wynikających z w/w ustawy.

Mając na uwadze powyższe wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej 
gminy zobowiązani są przesłać lub dostarczyć kopię umowy do 
Urzędu Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, 42–286 Ko‑
szęcin w terminie do 23.12.2022 r.
•	 osobiście w godzinach pracy urzędu.
•	 listownie na adres: Urząd Gminy w Koszęcinie, ul Powstańców 

Śl. 10, 42–286 Koszęcin
•	 pocztą elektroniczną na adres: koszecin@koszecin.pl, lub ePUAP.

ewidencja umów zawartych na odbieranie 
odpadów komunalnych od właŚcicieli 

nieruchomoŚci niezamieSzkałych

Gmina Koszęcin bierze 
udział w  projekcie „Ślą-

skie. Przywracamy błękit”, gdzie 
Województwo Śląskie jako Lider Projektu i 89 Partnerów – gmin, 
miast, powiatów, instytucji wspierających i merytorycznych jest 
odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z mieszkańcami i po-
moc we wdrażaniu celów projektu. 
Główny cel projektu jest zbieżny z nadrzędnym celem POP, czyli 
opracowaniem i wdrożeniem działań naprawczych, przyczyniając 
się do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje 
ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie 
i życie mieszkańców województwa śląskiego.

Główne kierunki projektu 
„Śląskie. Przywracamy błękit” 
to m.in.: stworzenie systemu 

wsparcia doradczego (eko -doradcy). W związku z tym w naszej 
gminie od 1 kwietnia zatrudniony został Ekodoradca, którego za-
daniem jest m.in. prowadzenie szeroko definiowanej działalności 
informacyjno – edukacyjnej mieszkańców w zakresie poprawy 
jakości powietrza, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finan-
sowania, udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie 
gminy, doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych oraz 
wsparcie w zakresie dostępnych źródeł finansowania.
Zapraszamy do kontaktu.

„ŚlĄSkie. przywracamy błękit”
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 ▶ program priorytetowy 
czySte powietrze

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jed-
norodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w bu-
dynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. Dofinansowaniem mogą być objęte działania 
takie jak wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa 
stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, 
oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych 
budynku. Dotacja na wymianę źródeł ciepła i termomoderniza-
cję domu może wynosić do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, 
podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania). Realizacja 
programu przewidziana jest na lata 2018–2029, a nabór wniosków 
prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski można składać za po-
średnictwem Gminnego Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego 
działającego w Urzędzie Gminy Koszęcin (42–286 Koszęcin, ul. 
Powstańców Śląskich 9). 

 ▶ XVi etap programu ograniczania 
niSkiej emiSji dla gminy koSzęcin

Dofinansowaniem będą objęte przedsięwzięcia obejmujące li-
kwidację starych „kopciuchów”, zasilanych paliwem stałym. Aby 
uzyskać dofinansowanie na nowe źródło ciepła na paliwo stałe, 
wymogiem jest, aby eksploatacja likwidowanego źródła ciepła 
nastąpiła przed 1 stycznia 2013 r. lub by źródło to nie posiada-
ło tabliczki znamionowej. W przypadku chęci wymiany stare-
go źródła ciepła, którego eksploatacja rozpoczęła się 1 stycznia 
2013 r. lub później, udziela się dofinansowania wyłącznie na no-
we źródło ciepła gazowe, olejowe, pompę ciepła lub ogrzewanie 
elektryczne. Wysokość dotacji celowej będzie wynosić 61,11% 
kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 7 000 zł. Wnioski 

programy doFinanSowaŃ  
do wymiany kotłów w 2023 r.

uchwała antySmogowa

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”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające 
wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 
2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi 
w uchwale antysmogowej terminami. 
Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu 
centralnego ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację 
od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na 
podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej 
grupy wiekowej. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla 
tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:
•	 wymiana powinna nastąpić do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest 

powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek 
znamionowych,

•	 wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 
5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),

•	 wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 
2013 r. do 31.08.2017 r.),

•	 wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Nor-
my PN -EN 303–5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzie-
lające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy 
ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić in-
stalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja
•	 osiąga sprawność cieplną min 80 % 
lub
•	 jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

będą przyjmowane w terminie od 02 stycznia 2022 r. do 31 marca 
2022 r. a o dacie złożenia wniosku decyduje data potwierdzenia 
wpływu w Urzędzie Gminy Koszęcin. Szczegółowe zasady naboru 
wniosków, przyznania oraz rozliczenia dofinansowania określo-
ne zostały w Regulaminie modernizacji źródeł ciepła budynków 
indywidualnych realizowanej w ramach Programu ograniczenia 
niskiej emisji dla Gminy Koszęcin – XVI. Etap – dostępnym za 
pośrednictwem strony internetowej www. koszecin.pl – Mieszka-
niec – Dofinansowanie do wymiany C.O. – POE. 

 ▶ ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy 
obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczał-
towanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzin-
nym. Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub 
współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego: a) 
których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub 
według jednolitej 19% stawki lub b) opłacającym ryczałt od przy-
chodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne (art. 11 tej ustawy). Odliczenia dokonuje 
się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wyda-
tek. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie 
(przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu 
w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od 
końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do 
wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem 
lub współwłaścicielem.
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Informacje

dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospo-
darstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do 

ogrzewania mieszkań i domów. Dotyczy to osób korzystających 
między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów. 
UWAGA: nie chodzi tutaj o bojlery podgrzewające tylko wodę, 
ale takie z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania. 
Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewi-
dencja Emisyjności Budynków).
Dodatek elektryczny nie będzie obejmował właścicieli przydo-
mowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom 
domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wy-
płatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, 
jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.
Dopłata do prądu jest jednorazowa i wynosi, w zależności od zu-
życia energii (w tym samym miejscu zamieszkania):
•	 1000 złotych w  przypadku zużycia energii elektrycznej 

w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh,
•	 1500 złotych w  przypadku zużycia energii elektrycznej 

w 2021 roku przekraczającym 5MWh.
Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do 
wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem 
energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej 
w 2021 r. przekraczające 5MWh.

 ▶ jak rozumieĆ deFinicję 
goSpodarStwa domowego?

Gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna 
samotnie zamieszkująca i gospodarująca.

Gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna 
oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospoda-
rujące.
W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej 
niż jedno gospodarstwo domowe – jeden dodatek przysługuje 
dla wszystkich gospodarstw domowych. Jeżeli złożono wię-
cej wniosków o wypłatę dodatku z jednego adresu, to dodatek 
jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako 
pierwszy.
WYJĄTEK: jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach 
mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne 
lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do 
centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych 
gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny. 
Dodatek będzie mógł zostać przyznany po przeprowadzeniu wy-
wiadu środowiskowego, z którego będzie wynikać zamieszkiwanie 
pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw 
domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddziel-
nego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 
2022 r. do 1 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Koszęcinie na ul Sobieskiego 11a w dniach urzędowania 
tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30–15:30; wtorek 
w godzinach 7:30–16:00, natomiast piątek w godzinach 7:30–15:00.
Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
profilem zaufanym lub podpisem osobistym mogą składać wnioski 
za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do podmiotu 
publicznego.
Dodatek wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

program ograniczania 
niSkiej emiSji – XV. etap

Urząd Gminy w 2022 r. realizował już XV Etap Programu Ograniczania Ni-
skiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy mogli uzyskać dofinansowanie 

na wymianę starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne. Kwota jednorazowego 
dofinansowania wyniosła 61,11% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lecz 
nie więcej niż 7 000 zł. W związku z tym udzielonych zostało 50 dofinansowań na 
łączną kwotę 350.000,00 złotych. 
Gmina Koszęcin dofinansowała zakup i montaż: 15 pomp ciepła, 19 kotłów wę-
glowych z automatycznym podawaniem paliwa (Ekoprojekt), 10 kotłów na pellet 
z automatycznym podawaniem paliwa (Ekoprojekt), 1 kocioł zgazowujący drewno, 
3 kotły gazowe, 2 kotły elektryczne. 
Informacji na temat Programu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin – 
Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, tel. 34 3576 100 w. 141.
Zachęcamy Mieszkańców Gminy do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz skła-
dania wniosków w roku 2023.
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jubileuSze 50, 55, 60 i 65-lecia  
pożycia małżeŃSkiego w gminie koSzęcin. 

Miłość jest podstawą każdego małżeństwa, a najpiękniejszym 
jej przykładem są małżeństwa, które wspólnie przeżyły wiele 

lat. W tym roku w naszej gminie jubileusz 50, 55, 60 i 65-lecia za-
warcia związku małżeńskiego świętowało w sumie 54 pary, z czego 
złote gody miało 25 par. Tradycyjnie zostali oni zaproszeni przez 
Wójta na uroczystość, podczas której zostały im wręczone medale, 
pamiątkowe tabliczki oraz małe upominki. Wójt Gminy Zbigniew 
Seniów, Przewodniczący Rady Gminy Koszęcin Michał Anioł oraz 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Sylwia Karmańska 
złożyli Jubilatom życzenia oraz gratulacje. Po części oficjalnej był 
wspólny toast, poczęstunek, a na zakończenie dla Jubilatów za-
śpiewał zespół Duet Romantica i Przyjaciele.

 ▶ pary obchodzĄce 50-lecie zawarcia 
zwiĄzku małżeŃSkiego: 

Mieczysława i Jerzy Horynieccy, Bronisława i Adam Irek, Urszula 
i Edward Kałuża, Irena i Paweł Kandzia, Maria i Franciszek Klencz, 
Renata i Henryk Klyta, Halina i Jan Knobel, Leokadia i Edward Ko-
peć, Alicja i Paweł Krafczyk, Janina i Eugeniusz Kraszewscy, Klara 
i Alojzy Krzosak, Maria i Franciszek Kubiciel, Irena i Krzysztof 
Łukiewscy, Maria i Jan Mielczarek, Gabriela i Gerard Neumann, 
Teresa i Paweł Pach, Gertruda i Alojzy Pietrucha, Teresa i Adam 
Pietrzak, Waleria i Stanisław Pisarscy, Maria i Jerzy Potempa, Kry-

styna i Marian Sławik, Teresa i Zdzisław Surowiec, Janina i Henryk 
Susza, Irena i Zbigniew Szot, Ewa i Karol Wandzich.

 ▶ pary obchodzĄce 55-lecie zawarcia 
zwiĄzku małżeŃSkiego: 

Anna i Józef Bieniek, Łucja i Hubert Brodowy, Natalia i Hubert Bu-
rek, Otylia i Paweł Dzierla, Danuta i Henryk Feliks, Anna i Andrzej 
Garbacz, Irena i Jan Kampa, Krystyna i Zygmunt Krus, Urszula 
i Henryk Kwapis, Maria i Grzegorz Lipińscy, Wiesława i Józef 
Lipka, Bronisława i Ignacy Miksa, Łucja i Paweł Młynek, Aniela i 
Rajmund Ordon, Genowefa i Jan Plaza, Aleksandra i Jerzy Psiuk, 
Zenona i Marian Szczęsny, Agnieszka j Fryderyk Czajkowscy.

 ▶ pary obchodzĄce 60-lecie zawarcia 
zwiĄzku małżeŃSkiego: 

Elżbieta i Edmund Badura, Irena i Wiktor Goniwiecha, Helena i 
Jan Grajcar, Erna i Kazimierz Guder, Wiktoria i Franciszek Kempa, 
Adelajda i Zygmunt Kozieł, Irena i Herbert Niedzwiedz, Róża i 
Ryszard Ordon, Róża i Emil Rupik.

Wszystkim Jubilatom gratulujemy i składamy najlepsze życzenia, 
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz kolejnych tak pięknych 
jubileuszy.

Jubileusze

kierownik urzędu Stanu cywilnego w koSzęcinie inFormuje
Wszystkie pary małżeńskie, które w 2023 roku obchodzić będą jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego, proszone są o złożenie 
informacji o tym fakcie w siedzibie Urzędu Gminy Koszęcin lub pod nr tel.: 34 357 61 00 do końca lutego 2023 roku.
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Wydarzenia

dzieŃ Seniora 
w Strzebiniu

65-lecie  
kgw koSzęcin

przekazanie nowego 
Samochodu dla 
oSp w Sadowie

13 października członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów ze Strzebinia spotkali się w związku z Dniem Seniora. 

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą. Następnie w Domu Kul-
tury odbyła się część oficjalna, podczas której na ręce Przewodni-
czącego Leonarda Kopeć zostały złożone życzenia, po czym odbyła 
się zabawa. W wydarzeniu wzięli udział Wójt Gminy Koszęcin 
Zbigniew Seniów, Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek oraz 
Przewodniczący PZERiI Oddziału w Lublińcu Witold Mietelski. 

22 października Koło Gospodyń Wiejskich w Koszęcinie ob-
chodziło 65-lecie swojej działalności. Wydarzenie rozpoczę-

ło się Mszą Świętą odprawioną w kościele p. w. NSPJ w Koszęcinie 
przez ks. proboszcza Krzysztofa Grzegorczyka. Następnie w Klubie 
Pod Sceną w Domu Kultury odbyła się dalsza część, podczas której 
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz Dyrektor Domu Kul-
tury Renata Pyrek złożyli na ręce Przewodniczącej Pani Krystyny 
Koza życzenia oraz drobne upominki. Poczęstunek przygotowały 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Z okazji 65-lecia życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym, oraz aby kolejne lata działalności 
owocowały licznymi inicjatywami na rzecz społeczności lokal-
nej i przynosiły satysfakcję wyrażoną wdzięcznością całej naszej 
społeczności.

15 października miało miejsce uroczyste poświęcenie oraz 
przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-

-gaśniczego dla OSP w Sadowie. Akt przekazania na ręce prezesa 
OSP Sadów dh Mateusza Skolik wręczyli Zastępca Śląskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Rafał Świerczek, Komen-
dant Powiatowy PSP w Lublińcu st. bryg. Janusz Bula i Wójt Gminy 
Koszęcin Zbigniew Seniów w obecności Prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu dh Krzysztofa Strzoda, Prze-
wodniczącego Rady Gminy Koszęcin Michała Anioł oraz zapro-
szonych gości i pozostałych uczestników wydarzenia. Następnie 
symbolicznie przecięto wstęgę oraz poświęcono samochód, po 
czym zostały wręczone pamiątkowe statuetki, a także sześciu dru-
hom wręczono decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego.

powitanie wozu dla 
oSp w cieSzowej

11 listopada miało miejsce uroczyste przekazanie samochodu 
ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cieszowa. Akt przekazania 

na ręce prezesa OSP Cieszowa dh Jacka Głusiec wręczył Wójt Gmi-
ny Koszęcin Zbigniew Seniów w obecności Komendanta Powia-
towego PSP w Lublińcu st. bryg. Janusz Bula, Przewodniczącego 
Rady Gminy Koszęcin Michała Anioł oraz zaproszonych gości 
i pozostałych uczestników wydarzenia. 
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Wydarzenia

akcja „dbanie to 
dotykanie; dbanie 

to badanie”
Święto 

niepodległoŚci

poSadzenie „dębu 
papieSkiego”

XXii przeglĄd 
muzyki chóralnej

5 listopada w koszęcińskim Domu Kultury odbyła się akcja pt. 
„Dbanie to dotykanie; Dbanie to badanie”. Podczas wydarzenia 

poruszane były ważne tematy, m. in. profilaktyka badań w kierun-
ku raka piersi i jąder, udzielanie pierwszej pomocy, można było 
także porozmawiać z lekarzami i przyszłymi lekarzami, zbadać 
ciśnienie oraz poziom cukru. Dla uczestników zapewniono wiele 
tematycznych stoisk oraz atrakcji. Organizatorami akcji byli: Fun-
dacja Twoje TAK ma ZNACZENIE, Stowarzyszenie Montownia 
oraz Fantazja & Skarpetkomania. Gratulujemy świetnej organi-
zacji. Fot. Dom Kultury w Koszęcinie

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Z tej okazji 
w kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęci-

nie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Następnie 
pod tablicą pamiątkową za kościołem zostały złożone kwiaty oraz 
odśpiewano hymn Polski. Z tej okazji również dzień wcześniej przy 
Domu Kultury w Strzebiniu odbył się koncert „Nasza Niepodległa”. 
Wspaniałe widowisko słowno -muzyczne zostało przygotowane 
przez p. Iwonę Skop oraz uczniów Szkoły Podstawowej ze Strze-
binia. W koncercie wziął udział Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew 
Seniów oraz Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek.

18 listopada przed Domem Kultury w Strzebiniu został posa-
dzony „Dąb Papieski”, który został pobłogosławiony przez 

Papieża Franciszka podczas pielgrzymki leśników Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach do Watykanu. W wy-
darzeniu wzięli udział: Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron, Wójt 
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Koszęcin Dariusz Goli, Proboszcz Parafii p. w. Świętego Krzyża 
w Strzebiniu Sebastian Marecki, Dyrektor Domu Kultury Renata 
Pyrek oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzebiniu.

20 listopada w kościele p. w. Krzyża Świętego w Strzebiniu 
odbył się XXII Przegląd Muzyki Chóralnej, który popro-

wadziła Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek. Dla zgromadzo-
nych wystąpił chór mieszany FRESCO z Tarnowskich Gór, Zespół 
GOSPELSI z Lublińca oraz chór HEJNAŁ i NON NOMINE ze 
Strzebinia. Podczas wydarzenia jubileusz 20-lecia działalności 
obchodził chór „Non Nomine”. Oficjalna część odbyła się w Domu 
Kultury w Strzebiniu, gdzie na ręce Pani Dyrygent Izabeli Wróbel-
-Malickiej zostały złożone gratulacje oraz życzenia. 
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Wydarzenia / Sport

ŚlĄSka liga judo

19 listopada na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ko-
szęcinie odbyła się Śląska Liga Judo. Dzieci pomimo dużej 

rywalizacji, dobrze się bawiły. Mogły również liczyć na wsparcie 
swoich najbliższych.

Spotkanie 
z mikołajem 
w Strzebiniu

mikołaj w Sadowie

mikołaj w koSzęcinie

4 grudnia w Domu Kultury w Strzebiniu odbyło się spotkanie 
z Mikołajem. Za nim jednak Mikołaj przybył z prezentami, 

dzieci zobaczyły spektakl „Lodowa kraina”, w którym wzięły ak-
tywnie udział. Na zakończenie każde dziecko otrzymało drobny 
upominek. 

6 grudnia Mikołaj odwiedził również dzieci w Sadowie. Spo-
tkanie przygotowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 

Sadów -Wierzbie „Nasza Przyszłość”. Była gorąca czekolada, her-
bata oraz pierniki, natomiast dla dzieci Mikołaj przyniósł drobne 
upominki. 

6 grudnia do Koszęcina zawitał Mikołaj. Tradycyjnie już, spotka-
nie rozpoczęło się od zaświecenia choinki na rynku, po czym 

dla dzieci przygotowany był program pt. „Mikołajki z śnieżnej 
bajki”. Zimowa aura zachęcała do wspólnej zabawy i pomimo zim-
na dzieciakom nie schodziły uśmiechy z twarzy. Na zakończenie 
każde dziecko otrzymało coś słodkiego.
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Sport

koSzęciŃSka dycha

Kategoria Open Kobiet:
•	 I miejsce: Barbara Pawełczak, Złochowice 
•	 II miejsce: Krystyna Pawlik, Olesno 
•	 III miejsce: Monika Mucha, Zabiegani Częstochowa
Kategoria Open Mężczyzn:
•	 I miejsce: Mateusz Pawełczak, Złochowice
•	 II miejsce: Adam Kukowka, O co biega w Kaletach
•	 III miejsce: Adrian Pytlarz, Darsoft Running Team, Często-

chowa
Kategoria drużynowa:
•	 I miejsce: Darsoft Running Team, Częstochowa
•	 II miejsce: Mafia Team Lubliniec
•	 III miejsce: O co biega w Kaletach
Mistrzowie Gminy Koszęcin – kobiety:
•	 I miejsce: Maria Mańka, Strzebiń
•	 II miejsce: Magdalena Bielecka, Rusinowice (Mafia Team Lu-

bliniec)
•	 III miejsce: Agnieszka Ziaja, Koszęcin
Mistrzowie Gminy Koszęcin – mężczyźni:
•	 I miejsce: Marek Grund, Strzebiń (Mafia Team Lubliniec)
•	 II miejsce: Piotr Gryboś, Koszęcin
•	 III miejsce: Tomasz Huć, Koszęcin

kategorie wiekowe:
K20:
•	 I miejsce: Anna Sas, KB Florian Zajączki Drugie
•	 II miejsce: Ewa Bambynek, Droniowice
•	 III miejsce: Magdalena Bielecka, Mafia Team Lubliniec
K30:
•	 I miejsce: Aleksandra Wielechowska, Turyści, Lubliniec
•	 II miejsce: Joanna Piątek, Katowice
•	 III miejsce: Katarzyna Nowak, Tim jest Tim, Krasiejów
K40:
•	 I miejsce: Maria Mańka, Strzebiń 
•	 II miejsce: Marzena Barwicka, Boronów
•	 III miejsce: Magdalena Mazur, Darsoft Running Team, Czę-

stochowa

K50:
•	 I miejsce: Gosia Czapkiewicz, #czeladzbiega, Rogoźnik
•	 II miejsce: Kinga Religa, Tychy
•	 III miejsce: Marta Krawczyk, Zawadzkie Biegnie
K60+:
•	 I miejsce: Teresa Szymczyk, Team szymczyki, Częstochowa
•	 II miejsce: Joanna Ginalska, Tarnowskie Góry
M20:
•	 I miejsce: Dawid Garcorz, Mafia Team Lubliniec
•	 II miejsce: Tomasz Manjura, CSC Adventure Academy, Chorzów
•	 III miejsce: Bartosz Bogus, #Lubliniec
M30:
•	 I miejsce: Mateusz Kurek, Tworóg
•	 II miejsce: Marek Grund, Mafia Team Lubliniec
•	 III miejsce: Dawid Świder, Spartan Team Kalety
M40:
•	 I miejsce: Maciek Rogowski, Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry
•	 II miejsce: Adam Jagieła, Rogoźnik
•	 III miejsce: Rafał Kargól, O co biega w Kaletach
M50:
•	 I miejsce: Tadeusz Klimek, Słońca Jury, Kusięta
•	 II miejsce: Krzysztof Glab, Vege Rabbits, Kłobuck
•	 III miejsce: Damian Wieczorek, #czeladzbiega
M60:
•	 I miejsce: Kazimierz Korodziński, Mafia Team Lubliniec
•	 II miejsce: Dariusz Zajdel, Zawadzkie Biegnie
•	 III miejsce: Florian Sas, KB Florian Zajączki Drugie
M70+:
•	 I miejsce: Zbigniew Macoch, Krzepice
•	 II miejsce: Antoni Dadela, LKS Viktoria Olesno
•	 III miejsce: Jan Cieśla, FALSTART Rudniki
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dziękujemy za tak liczny 
udział. Szczególne podziękowania kierujemy dla organizatorów 
wyścigu, przede wszystkim Dyrektorowi biegu Markowi Grund oraz 
dla wszystkich, którzy pomagali, a także zabezpieczali trasę, przede 
wszystkim Nadleśnictwu Koszęcin oraz strażakom OSP Koszęcin 
i OSP Strzebiń.

Szósta edycja biegu „Koszęcińska Dycha” za nami. Do wyścigu zarejestrowało się 320 zawodników. Najlepszy biegacz trasę 10 km 
pokonał w czasie 36 minut 27 sekundy. 

 ▶ oStateczne wyniki przedStawiały Się naStępujĄco:
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zakoŃczenie Sezonu lotowego – 
pzhgp Sekcja StrzebiŃ

50-lecie  
ukoŃczenia Szkoły

Stypendium wójta 
gminy koSzęcin 

dla uzdolnionych 
uczniów

12 listopada zakończenie sezonu lotowego świętowali hodowcy 
gołębi z PZHGP Sekcja Strzebiń. Końcowe wyniki przed-

stawiały się następująco. 
•	 Kategoria A i kategoria B: Mistrz: Czesław Myrcik, I wice-

mistrz: Henryk Czornik, II wicemistrz: Eryk Daniel i Siegmund.
•	 Kategoria C: Mistrz: Henryk Czornik, I wicemistrz: Czesław 

Myrcik, II wicemistrz: Eryk Daniel i Siegmund.
•	 Kategoria M: Mistrz: Henryk Czornik, I wicemistrz: Czesław 

Myrcik, II wicemistrz: Eryk Daniel i Siegmund. 
•	 Mistrzostwo drużynowe – loty młode: Mistrz: Eryk Daniel 

i Siegmund, I wicemistrz: Czesław Myrcik, II wicemistrz: Pa-
weł Cuber.

Puchary i dyplomy wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Se-
niów oraz Prezes Sekcji Czesław Myrcik. 

Stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla uzdolnionych uczniów 
za rok szkolny 2021/2022 otrzymało 38 uczniów. Stypendium 

udzielane jest uczniom klas V -VIII, z tytułu osiągnięcia wysokich 
wyników w nauce lub zdobycia tytułu laureata olimpiad, konkursów 
przedmiotowych i konkursów wiedzowych zgodnie z Regulaminem 
przyznawania stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla uzdolnionych 
uczniów za wyniki w nauce, uczęszczającym do szkół podstawowych 
na terenie Gminy Koszęcin. 
Uczniowie, którym zostało przyznane stypendium za najlepsze 
wyniki w klasie V:
•	 Ignacy Fronczek, Aleksander Gambuś, Dominika Krupa, Domi-

nik Nancka, Szymon Łodziński, Maja Malek, Zofia Pawełczyk.
Uczniowie, którym zostało przyznane stypendium za najlepsze 
wyniki w klasie VI:
•	 Marcin Bednarek, Marta Gansiniec, Wiktor Kryś, Paulina No-

wak, Aleksandra Szot.
Uczniowie, którym zostało przyznane stypendium za najlepsze 
wyniki w klasie VII:
•	 Izabela Banach, Oskar Czornik, Aleksander Fijał, Michał Fron-

czek, Alicja Gryc, Kamil Nancka, Damian Ochman.
Uczniowie, którym zostało przyznane stypendium za najlepsze 
wyniki w klasie VIII:
•	 Agata Brol, Magdalena Dzierla -Waśko, Antonina Grześków, Ste-

fan Jeleński, Julia Jeziorowska, Weronika Kandzia, Wiktoria Krus, 
Bartłomiej Kuciński, Helena Kurzok, Aleksander Majchrzyk, 
Lena Neliszer, Łukasz Ochman, Dawid Rotman, Emilia Siek, 
Olga Staszyński, Michalina Szreter, Alicja Tyniec, Martyna Wa-
cławek, Amelia Ziaja.

Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów 
w nauce.

11 czerwca odbyło się spotkanie po latach rocznika 1957, ze 
Szkoły Podstawowej w Koszęcinie. W kościele p. w. Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie została odprawiona 
Msza Święta przez ks. Proboszcza Krzysztofa Grzegorczyka, po 
której odbyło się spotkanie absolwentów.
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 ▶ wczaSy w chorwacji.

W dniach od 19 do 28 września – 35 osobowa grupa emerytów 
z Koszęcina przebywała na wczasach w Chorwacji. Zakwaterowani 
zostali w hotelu w miejscowości Dramalj – Crikvenicy. Każdego 
dnia zwiedzali kolejną atrakcyjną miejscowość podziwiając jej 
piękno i zabytki. Dobre wyżywienie i wspaniała pogoda sprawiły, 
że były to naprawdę niezapomniane dni. Wypoczęci i zrelaksowani 
i zadowoleni wrócili nasi emeryci do jesiennego Koszęcina.

„Chorwacka” grupa emerytów Koła Koszęcin nad Adriatykiem. 

„Chorwacka” grupa emerytów Koła Koszęcin. 

 ▶ dzieŃ Seniora.

W dniu 27 października członkowie naszego Koła uroczyście 
obchodzili Dzień Seniora. Po mszy św. w kościele NSPJ seniorzy 
udali się do restauracji ROMA. Przewodnicząca koła przywitała 
zebranych członków w liczbie 91 osób oraz honorowych gości 

działalnoŚĆ koła pzerii w koSzęcinie 
w okreSie wrzeSieŃ – liStopad 2022

którymi byli Wójt naszej gminy pan Zbigniew Seniów oraz pani 
Renata Pyrek dyrektor Domu Kultury. Wójt gminy oraz dyrektor 
Domu Kultury złożyli najlepsze życzenia wszystkim emerytom 
zgromadzonym jak i tym, którzy nie mogli przybyć na spotkanie. 
Następnie zjedliśmy bardzo dobry obiad i wysłuchaliśmy koncertu 
w wykonaniu Duetu Romantica. Artyści wprowadzili emerytów 
w bardzo wesoły nastrój, toteż w finałowej części spotkania wy-
trwała brać emerycka bawiła się do późnego wieczora.

Występ Duetu Romantica w trakcie spotkania. 

 ▶ zabawa andrzejkowa. 

Zabawa Andrzejkowa odbyła się w siedzibie Koła w sobotę, 26 
listopada. Uczestniczyło w niej dość spora, bo 32 osobowa grupa 
naszej „młodzieży”. Dzięki bogatej oprawie muzycznej naszego 
DJ Jana Burka wszyscy bawili się przednio. Co prawda wróżb nie 
było ale niektórzy uczestnicy ujawnili swoje talenty kabaretowe.

Andrzejkowe popisy taneczne.

Przed nami najbliższe, grudniowe, wydarzenia, a mianowicie tra-
dycyjne spotkanie opłatkowe oraz bal sylwestrowy, zaś w styczniu 
spotkanie sprawozdawczo – wyborcze w trakcie którego odbędą 
się wybory nowego zarządu Koła Emerytów.

 ▶ Opracowała Urszula Huć

PZERiI
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