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Wójt Gminy Koszęcin zaprasza
na wydarzenia organizowane w gminie:
9 listopada
| 1800

koncert z okazji Święta Niepodległości
Dom Kultury w Strzebiniu.

10 listopada

Dzień Niepodległości

| 1800

Dom Kultury w Koszęcinie.

11 listopada

| 1000

Turniej Skata o Puchar Starosty Lublinieckiego
„Klub pod Sceną” Dom Kultury w Koszęcinie.

Występ kabaretu „Moherowe berety - czyli jak
w 100 minut umrzeć ze śmiechu”
Dom Kultury w Koszęcinie.

19 listopada

| 1630

Kościół parafialny w Strzebiniu.

Dom Kultury w Koszęcinie.

| 12

00

2 grudnia
| 900

Spotkanie z Mikołajem
Dom Kultury w Strzebiniu.

Jarmark Świąteczny

3 grudnia

Plac kościelny w Sadowie.

Mikołajki

Rynek w Koszęcinie (w razie niepogody hala sportowa w Koszęcinie).

Bieg przełajowy Koszęcińska Dycha
GOSiR w Koszęcinie.

10 grudnia
| 1600

| 1600

Restauracja Rubinowa w Koszęcinie.

Hala sportowa w Strzebiniu.

6 grudnia
| 1700

26 listopada

Jubileusze pożycia małżeńskiego

III Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci

3 grudnia
| 1430

| 1800

XIX Przegląd Muzyki Chóralnej

Koncert charytatywny dla Patryka Brola

28 listopada

14 listopada

9 grudnia
| 1200

Iluzjonista Krystian Bączyński - wesołe rodzinne
show magiczne
Dom Kultury w Koszęcinie.

www.koszecin.pl
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Zielona Pracownia „Barć” w Sadowie
już otwarta

K

olejna szkoła z Gminy Koszęcin została nagrodzona w konkursie na projekt „Zielonej pracowni” organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wśród 28 nagrodzonych projektów znalazła się koncepcja
Zielonej Pracowni przygotowana przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie i otrzymała
dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł na realizację zadania.
27 października odbyło sie oficjalnie otwarcie pracowni „Barć”

w Sadowie, w którym na zaproszenie dyrektor placówki Małgorzaty
Wachowskiej wziął udział prezes Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot
a także Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów i Przewodniczący
Rady Gminy Michał Anioł wraz z Radnymi. Pracownia w Sadowie
poświęcona została pszczołom i ich ogromnemu znaczeniu dla środowiska.
|Karolina Imiolska|

Nowy samochód dla OSP w Strzebiniu

24

października to ważna data dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzebiniu. Po niemal trzech latach starań jednostka
zyskała fabrycznie nowy samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4. Nowy samochód posiada podwozie marki Iveco Eurocargo ML 150E28 i klasyfikowany jest jako wóz średni.
Ponadto pojazd został w pełni wyposażony w nowoczesny sprzęt
ratowniczo – gaśniczy. Wartość samochodu to prawie 755 tys.
złotych z czego 155 tys. pochodzi z dotacji z Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. Pozostałe środki, czyli
600 tys. zł. pochodzą z budżetu Gminy Koszęcin.
We wtorek 24 października fabrycznie nowy samochód został dostarczony do siedziby Ochotniczej
Straży Pożarnej w Strzebiniu, gdzie odbył sie jego
odbiór, w którym uczestniczyli strażacy ze strzebińskiej jednostki na czele z prezesem Łukaszem Hoffmannem a także Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew
Seniów oraz Przewodniczący Rady Gminy Michał
Anioł. Po ustaleniu zgodności pojazdu z przedmiotem zamówienia druhowie przeszli gruntowne szkolenie z obsługi nowego samochodu.
Nowy wóz strażacki mieszkańcy Strzebinia mogli
podziwiać we wtorkowy wieczór, kiedy w towarzystwie fajerwerek i sygnałów alarmowych pojazd
przejechał przez miejscowość. Następnie, już w siedzibie OSP, licznie zebrani widzowie mogli zobaczyć nowy nabytek z bliska, a nawet wejść do środka
i zrobić sobie zdjęcie. Wśród osób, które przyszły podziwiać samochód nie zabrakło Komendanta Pańwww.koszęcin.pl

stwowej Straży Pożarnej w Lublińcu Janusza Bula, Wójta Gminy
Koszęcin Zbigniewa Seniów, Proboszcza parafii pw. Krzyża Świętego w Strzebiniu ks. Sebastiana Mareckiego, radnych gminy oraz
druhów z sąsiednich jednostek. Dla wszystkich zebranych osób
strzebińscy strażacy przygotowali poczęstunek. Zebrani goście
i mieszkańcy mogli także obejrzeć wyremontowany przez strażaków garaż, przygotowany specjalnie na przyjęcie nowego wozu.
|Karolina Imiolska|
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Budowa chodnika przy ul. Łazowskiej

16 października został odebrany nowowybudowany chodnik przy ul.
Łazowskiej w Koszęcinie. Chodnik wybudowano na odcinku od ul.
Kozielskiej do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Inwestycja została zrealizowana na wniosek mieszkańców z uwagi na natężony ruch
przy wyjeździe z supermarketu. Wartość zadania to prawie 38 tys. zł.

Zakupiliśmy samochód do czyszczenia kanalizacji

Gmina Koszęcin jako druga w całym powiecie lublinieckim dokonała zakupu samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych. Pojazd będzie służył
do czyszczenia kanalizacji sanitarnej oraz wpustów ulicznych na terenie gminy.

Rewitalizacja boiska w Strzebiniu

Boisko LKS „Victoria” Strzebiń przeszło gruntowną rewitalizację.
Obiekt sportowy został w całości ogrodzony, ponadto wykonano
instalację nawadniającą płytę boiska oraz nawierzchnię trawiastą
o wymiarach 64m x 100m. Wartość zadania wyniosła 80 tys. zł. Prace zostały zlecone przez Wójta gminy na prośbę członków klubu LKS
„Victoria” Strzebiń.

Ulice Bema i Burzyńskiego w budowie

Rozpoczął się remont ul. Bema w Koszęcinie. W ramach zadania
powstanie nowa podbudowa, nakładka asfaltowa, krawężniki oraz
wybrukowane zostaną podjazdy do posesji. Termin zakończenia remontu planowany jest na 10 listopada 2017r.
Jeszcze w tym roku planowane jest zakończenie remontu ul. Burzyńskiego w Koszęcinie. Prace modernizacyjne już się rozpoczęły i obejmują wymianę podbudowy i budowę nakładki asfaltowej, wymianę
kanalizacji deszczowej na nową, budowę nowych krawężników i remont chodnika. Ten etap inwestycji obejmie budowę 250 mb drogi
od skrzyżowania z ul. Szkolną. Planowany termin zakończenia prac
remontowych to 15 grudnia 2017 r.

Powstaje budynek wielofunkcyjny w Sadowie

Trwają prace nad budową budynku wielofunkcyjnego przy ul. Leśnej
w Sadowie. Docelowo będzie on pełnił rolę miejsca spotkań lokalnej
społeczności oraz bazy lokalowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sadowie. W projekcie budynku przewidziano m.in. powstanie
dwóch garaży dla wozów bojowych. Co istotne – cały obiekt będzie
ogrzewany gazowo.
Aktualnie trwają prace wykończeniowe oraz związanie z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i jak deklaruje Wykonawca, obiekt
zostanie oddany do użytku zgodnie z umową.

Kanalizacja deszczowa

Dobiegają końca prace nad budową kanalizacji deszczowej w ul.
Konwaliowej w Koszęcinie oraz w ul. Ogrodowej w Sadowie.
W przypadku ulicy Ogrodowej budowa kanalizacji jest etapem poprzedzającym budowę drogi prowadzącej do nowowybudowanego
budynku wielofunkcyjnego.

Budowa drogi rowerowej i węzła przesiadkowego

Na początku roku Gmina Koszęcin złożyła wniosek o dofinansowa-

nie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ramach „Budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych
na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Koszęcin”. Wniosek
o dofinansowanie budowy drogi rowerowej z Sadowa do Rusinowic
oraz budowy węzła przesiadkowego na terenie dworca kolejowego
w Rusinowicach został rozpatrzony pozytywnie i gmina pozyskała
na ten cel 85% dofinansowania ze Środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie przyznane
gminie na chwilę obecną wynosi 3,5 mln. zł. Umowa z wykonawcą
drogi rowerowej i węzła przesiadkowego została już podpisana. Roboty zostały zlecone w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin zakończenia prac zakończony jest na 30 września 2018 r.

Uzupełniamy oświetlenie

Gmina Koszęcin zleciła uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Na terenie całej gminy powstaną łącznie 23 lampy. Dwie na ul Nektarowej
w Koszęcinie, po jednej na ulicach: Kolejowej, 1 Maja i Dworcowej
w Rusinowicach, po jednej na boisku i ulicy Cieszowskiej w Wierzbiu, po jednej na ulicach Zielonej, Dworcowej i Kolejowej w Strzebiniu. Na ulicy Kołłątaja w Łazach powstanie 7 lamp a na ul. Miodowej
trzy. W Bruśku jedna lampa stanie na ul. kościelnej a dwie na Przylasku.
Zlecono także projekt lamp na ulicach Św. Jadwigi, Świerkowej, Sosnowej, Brzozowej i Akacjowej w Koszęcinie, Głównej i Św. Anny
w Wierzbiu, Ptasiej i Broniewskiego w Strzebiniu, Joanny Piecuch
i Brzozowej w Rusinowicach, Polnej i Rzecznej w Bruśku oraz Kochanowickiej w Sadowie.

Nowa studnia w Bruśku

W ubiegłym roku Gmina Koszęcin zleciła wykonanie odwiertu będącego pierwszą fazą budowy nowej studni na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bruśku. Projekt zakładał, że studnia o głębokości
46 m będzie miała wystarczającą wydajność, by z niej eksploatować
wodę. Miała to być jedna z dwóch docelowo działających studni,
by zapewnić wodę całej gminie.
Niestety po wykonaniu odwiertu okazało się, że na tej głębokości
studnia nie jest tak wydajna jak zakładano. Wójt Gminy Koszęcin
musiał podjąć trudną decyzję o zaniechaniu dalszych prac lub kontynuacji wiercenia (tym razem w skale) do głębokości 120 m. Kontynuacja tego typu prac geologicznych zawsze obarczona jest ryzykiem
nieuzyskania zamierzonego efektu, a prace są kosztowne.
Decyzja Wójta była strzałem w dziesiątkę, na głębokości 120 m
po próbnych pompowaniach okazało się, że studnia będzie miała
niemal trzy razy większą wydajność od pierwotnie zakładanej, ponadto woda ma znacznie mniej żelaza niż z obecnie eksploatowanych ujęć. Trwają prace projektowe dotyczące zabudowy studni.
Po ich wykonaniu i uzyskaniu odpowiednich zezwoleń woda popłynie w gminnej sieci wodociągowej.

Pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę boiska

Gmina Koszęcin pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
w wysokości 50 % na modernizacje boiska wielofunkcyjnego i kortu
do tenisa ziemnego w Koszęcinie. Dofinansowanie wyniesie dokładnie 341 300 zł. W ramach zadania powstanie wielofunkcyjne boisko
do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej oraz
kort tenisowy wykonany z mączki ceglanej. Ponadto powstaną nowe
trybuny a teren boisk zostanie ogrodzony i oświetlony.

W planach remonty dróg

Przygotowywana jest dokumentacja na remont ul. Słonecznej
w Strzebiniu oraz ostatniego odcinka ul. Leśnej w Koszęcinie
od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do ul. Sportowej o także ul. Rol-
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niczej w Sadowie.
Ponadto Gmina Koszęcin zleci wykonanie dokumentacji na budowę ulic: Ogrodowej w Sadowie, Piaskowej i Dworcowej w Strzebiniu oraz ulicy bocznej od ul. Piaskowej w Rusinowicach (dojazd
do cmentarza).

Powstają kolejne projekty

Zlecono wykonanie projektu na docieplenie i remont pomieszczeń
budynku OSP w Rusinowicach. Termin oddania projektu przypada
na 15 grudnia 2017 r. Wykonanie remontu planowane jest na 2018 r.
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Została podpisana umowa na wykonanie projektu zaplecza socjalnego przy boisku sportowym LKS „Victoria” Strzebiń. Projekt zostanie
wykonany do 22 grudnia 2017 r.

Projekt rozbudowy Szkoły w Sadowie

W maju wykonano koncepcję rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Sadowie na bazie której wykonywany jest projekt budowlany. Uzyskane dodatkowe pomieszczenia sal lekcyjnych i świetlicy
usprawnią działanie szkoły, szczególnie w obliczu wchodzącej w życie reformy edukacji. Realizacja inwestycji planowana jest na 2018 r.

Ulica Bema w Koszęcinie w budowie.

Ulica Burzyńskiego w Koszęcinie w budowie.

Gmina Koszęcin zakupiła samochód do czyszczenia kanalizacji.

Powstaje budynek wielofunkcyjny w Sadowie.

Budowa chodnika przy ul. Łazowskiej.

W Bruśku powstało nowe ujęcie wody.

www.koszęcin.pl
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Dzieciaki dziękują za plac zabaw

N

a wniosek Radnego Krystiana CUBER, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszęcinie, pozytywnie rozpatrzyła wniosek o dofinansowanie wyposażenia placu zabaw
w Łazach o huśtawkę kiwak i zjeżdżalnię plastikową. Urząd Gminy Koszęcin podpisał umowę z firmą
Bilpol w Koszęcinie na zamontowanie urządzeń. Urządzenia zostały na placu zabaw zamontowane i najmłodsi mieszkańcy mogą z nich korzystać. Nadmienić należy, że plac zabaw w Łazach cieszy się ogromnym powodzeniem wśród najmłodszych mieszkańców całej gminy (i nie tylko).
|Mieszkańcy Łaz|

Rozpoczną się kontrole spalania odpadów
w piecach grzewczych

W

ójt Gminy Koszęcin informuje, że w miesiącach listopad-grudzień bieżącego roku pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin, działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Koszęcin
oraz w oparciu o przepis art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska
przeprowadzać będą kontrole w zakresie termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów,
w szczególności w zakresie wykorzystywania odpadów jako opału
do spalania w piecach centralnego ogrzewania. Na mocy wskazanego przepisu pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin uprawnieni będą
do:
1) wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich
części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych
czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych
mających związek z problematyką kontroli.
Utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym – zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego – zagrożone jest karą do trzech lat więzienia. Czynności kontrolne przeprowadzane będą przy udziale funkcjonariuszy Policji.
Kontrole realizowane będą w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy
Koszęcin oraz czystość powietrza atmosferycznego, którym wszyscy
oddychamy.

Przypominamy, że spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla
Naszego zdrowia. Najczęściej spalane są stare meble, opakowania
z tworzyw sztucznych, butelki plastikowe, kartony i folie. Jest to dość
powszechny proceder który w myśl ustawy o odpadach jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu – która trwa najkrócej 5, najdłużej
30 dni – lub karą grzywny od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł
a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch
lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania
w sprawach
o wykroczenia).
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców
Gminy Koszęcin o zgłaszanie do Urzędu Gminy Koszęcin przypadków spalania odpadów.
Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 września 2017 r. w życie
weszły postanowienia Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z nimi
od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zakaz stosowania węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia
postanowień uchwały określone zostały w art. 334 ustawy Prawo
ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Uchwała antysmogowa
– co należy wiedzieć:

W

ójt Gminy Koszęcin, informuje iż z dniem 1 września
2017 r. w życie weszły postanowienia Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia
2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw. Zgodnie z nimi od dnia 1 września
2017 r. obowiązuje zakaz stosowania węgla brunatnego, mułów
i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20

proc.
Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września
2017 r. planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum
klasy 5 (certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303–5:2012).
Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wy-
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mienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły
od 5–10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.
Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu
na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, w przypadku budowy
nowego domu i zamiaru jego ogrzewania węglem lub drewnem,
istnieje konieczność zainstalowania kotła klasy 5.
Poniżej przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczące tzw.
uchwały antysmogowej (źródło: www.powietrze.slaskie.pl)
Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?
Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która od 1 września
2017 r. dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w Województwie Śląskim, a więc:
• mieszkańców
• prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1
MW)
• właścicieli budynków wielorodzinnych
• spółdzielnie, wspólnoty
• samorządy lokalne.
Co reguluje uchwała antysmogowa?
Uchwała antysmogowa wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych
dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych
do stosowania, czyli w czym można spalać i co można spalać.
Po co nam uchwała antysmogowa?
Realizacja uchwały antysmogowej ma doprowadzić do poprawy
jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia.
Czy poza sezonem grzewczym mogę używać węgla brunatnego / muły węglowe / flotokoncentrat / wilgotne drewno?
Przede wszystkim należy podkreślić, że zakazy i ograniczenia
dotyczą całego roku kalendarzowego. Osoba posiadająca aktualnie takie paliwo mogła z niego korzystać wyłącznie do końca
sierpnia bieżącego roku.
Zamierzam wybudować dom, który będzie ogrzewany kotłem
na paliwo stałe (węgiel lub pellet). Co oznaczają dla mnie zapisy uchwały antysmogowej?
Jeśli eksploatacja kotła, która ma nastąpić po 1 września tego
roku, trzeba zamontować kocioł klasy 5 (taki, który posiada certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303–5:2012) lub kocioł
spełniający wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem
Komisji Europejskiej).
Użytkowany przeze mnie kocioł niedługo nie będzie się
już nadawał do użytku. Od kiedy obowiązują mnie wymogi
uchwały antysmogowej?
Jeśli wymiana kotła zaplanowana jest po 1 września 2017 roku,
będzie trzeba wymienić kocioł na klasę 5 (certyfikat wydany
zgodnie z normą PN-EN 303–5:2012) lub na kocioł spełniający
wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej).
Należy jednak mieć na uwadze, że zamontowany przed 1 września br. kocioł niespełniający norm emisyjnych będzie mógł być
użytkowany maksymalnie 8 lat (do końca 2025 roku).
Od 2005 roku ogrzewam dom kotłem węglowym, który nie
ma żadnego certyfikatu. Do kiedy mam czas na jego wymianę
i na jaki kocioł muszę go wymienić?
Wskazany kocioł ma aktualnie 12 lat, a więc mieści się w kategorii „powyżej 10 lat”. Czas na jego wymianę – do końca 2021 roku
(użytkowanie jeszcze przez 4 lata). Wymiana musi nastąpić
na jeden ze wskazanych kotłów:
www.koszęcin.pl
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• kocioł automatyczny klasy 5 lub ekoprojekt
• kocioł ręczny klasy 5 lub ekoprojekt
• kocioł zgazowujący drewno klasy 5 lub ekoprojekt lub zastosowanie innych źródeł ciepła, jak ciepło systemowe, gaz, pompa
ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa itp.
Dogrzewam dom kominkiem na drewno. Jakie zastosowanie
ma w stosunku do mnie uchwała antysmogowa?
Jeśli kominek nie spełnia wymagań ekoprojektu (spełnianie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji
zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe), można go eksploatować wyłącznie do końca roku
2022, a więc jeszcze przez 5 lat. Takie wymagania są opisane
w instrukcji dla instalatorów i użytkowników urządzenia. Nie
oznacza to jednak konieczności wymiany kominka, jeśli zostanie on wyposażony w elektrofiltr (urządzenie redukujące emisję
pyłu zgodnie z rozporządzeniem KE dot. ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń).
Niezależnie od powyższego od 1 września br. należy zadbać, aby
drewno stosowane w kominku było suche (tzn. jego wilgotność
nie powinna przekraczać 20% – można to uzyskać dobrym sezonowaniem).
Zamierzam wybudować dom i wyposażyć go m.in. w kominek. Co powinienem wziąć pod uwagę?
Każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi
spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń
dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
W uchwale antysmogowej mowa jest o paliwach stałych: węglu, drewnie. Czy to oznacza, że tylko taki sposób ogrzewania
domu jest preferowany?
Uchwała antysmogowa reguluje sposób spalania paliw stałych
w gospodarstwach domowych, bo są one główną przyczyną niskiej emisji. Uchwała nie zakazuje w żaden sposób ogrzewania
budynku w inny sposób. Preferowane systemy ogrzewania to:
a. systemy ciepłownicze
b. ogrzewanie gazowe
c. elektryczne ogrzewanie akumulacyjne
d. odnawialne źródła energii
e. instalacje spalające biomasę.
Uchwała zakazuje spalania biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%. Co to oznacza i jak to stwierdzić?
Biomasa stała jest tu rozumiana jako drewno, pellet, słoma itp.
Drewno o wilgotności poniżej 20% można uzyskać poprzez
jego sezonowanie przez okres około dwóch lat. Warto zauważyć, że różne gatunki drewna suszy się zupełnie inaczej – wykorzystując inne techniki, dążąc do osiągnięcia innego poziomu
wilgotności i stosując zupełnie inne temperatury. Różne gatunki
drewna mają zupełnie inne optymalne parametry, co wymusza
stosowanie na nich innych technik suszenia i dalszej obróbki.
Suszenie naturalne trwa od pół roku do kilku lat w zależności
od wymiarów drewna i jego wilgotności wynikającej z gatunku
drzewa i pory roku, w którym drzewo zostało ścięte. Drewno
może być także suszone sztucznie i tu pożądaną wilgotność można uzyskać w ciągu kilku– kilkunastu dni. Stopień wilgotności
drewna każdy jego użytkownik może stwierdzić samodzielnie
przy zastosowaniu prostego wilgotnościomierza, natomiast przy
wilgotności powyżej 23–25% wystarczy dotknięcie ręki, aby odczuć, że drewno jest mokre. Wybierając drewno, zwracajmy uwagę na jego wilgotność i gatunek. Im bardziej suche i twarde (buk,
lub dąb), tym lepiej i wydajniej.
Jakie drewno jest najlepsze do palenia w kominku?
Przede wszystkim suche. Suszenie naturalne trwa od pół roku
do kilku lat w zależności od wymiarów drewna i jego wilgotno-
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ści wynikającej z gatunku drzewa i pory roku, w którym drzewo
zostało ścięte. Najlepsze gatunki drzew do palenia w kominku to:
• dąb – pali się wolno i długo, posiada wysoką wartość opałową
i dodatkowo nadaje się do wędzenia potraw
• grab – uchodzi za najlepszy opał, pali się długo i daje dużo ciepła
• jesion – to drewno zawiera mało wody już w stanie świeżym,
a do tego schnie bardzo szybko, pali się długo i równomiernie
• buk – ma wysoką wartość opałową.
Unikaj drewna drzew iglastych, które posiada dużo żywicy, przez
co zanieczyszcza piec plamami, tworzy dużo dymu i zanieczyszcza wnętrze pieca oraz przewody kominowe.
Dlaczego spalanie wilgotnego drewna jest szkodliwe?
Spalanie wilgotnej biomasy prowadzi do znacznej emisji szkodliwych dla zdrowia substancji; ponadto jest mniej wydajne energetycznie, gdyż część energii spalania zostaje zużyta na odparowanie wilgoci. Wilgotnego drewna spala się nawet dwukrotnie
więcej, co przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Im większa
zawartość wody w drewnie opałowym, tym niższa temperatura
spalania, a to oznacza brak całkowitego spalania części lotnych
– niespalone gazy uciekają przez komin do powietrza, a smoła
i sadza osadzają się w kominie i na wymienniku kotła, obniżając
dodatkowo jego sprawność i przyspieszając korozję.
Czy zamiast wymiany kotła nie mogę po prostu zmienić sposób rozpalania na tzw. „górne spalanie”?
Dopuszczenie do użytkowania docelowo jedynie kotłów spełniających standard emisyjny zgodny z 5 klasą wg normy PN-EN
303–5:2012 podyktowane jest nie tylko wyłączeniem z eksploatacji kotłów pozaklasowych, ale także zastąpienie ich takimi,
których parametry pracy zapewnią najlepsze warunki procesu

spalania, a tym samym najwyższe standardy emisyjne. Pojawiające się w ostatnim czasie inne rozwiązania, które w sposób
łatwy i bezinwestycyjny mają istotnie ograniczyć zjawisko smogu, z oczekiwaną poprawą jakości powietrza nie mają za wiele
wspólnego. Do takich metod należy koncepcja tzw. „górnego
spalania”.
Na podstawie przeprowadzonej przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (IChPW) analizy zagadnienia, a także
wykonanych wielu badań na stanowiskach testowych w laboratorium akredytowanym oraz w warunkach poligonowych, należy
stwierdzić, że spalanie z zastosowaniem techniki rozpału złoża
paliwa stałego „od góry” (tak zwane „górne spalanie”):
• nie zawsze jest wykonalne technicznie: to znaczy możliwe
do przeprowadzenia w każdym pozaklasowym urządzeniu
grzewczym, np. ze względu na rozwiązania konstrukcyjne i wymiary elementów urządzenia
• nie zawsze jest bezpieczne dla użytkownika: co wynika zarówno z konstrukcji urządzenia grzewczego, jak i specyfiki układu
kominowego (wartość i stabilizacja ciągu w czasie). Potwierdzają
to wyniki przeprowadzonych testów badawczych na stanowisku
wyposażonym w sprzęt pomiarowy i układy monitoringu podczas badań prowadzonych przez doświadczonych pracowników
zajmujących się na co dzień badaniem procesów spalania paliw
stałych
• nie zawsze prowadzi do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń:
co wykazano w testach spalania zarówno różnych węgli, jak
i biomasy przeprowadzonych w IChPW w ostatnich 2 latach
• nie zawsze będzie możliwe do powszechnego wdrożenia: głównie z uwagi na stan świadomości i przyzwyczajenia osób ogrzewających przez lata swoje mieszkania węglem. Należy podkre-
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ślić, że górne spalanie jest bardziej czasochłonne, a więc mniej
wygodne w praktycznym codziennym stosowaniu (prawidłowo
realizowane za każdym razem wymaga ponownego rozpalania
kotła). Górne spalanie prowadzi ponadto w wielu przypadkach
do obniżenia mocy kotła – a więc do zmniejszenia komfortu
cieplnego użytkownika.
Idea „górnego spalania”, czyli spalania współprądowego, nie jest
niczym nowym. Jej stosowanie (w większości przypadków, gdzie
jest to możliwe i bezpieczne) przynosi pozytywny efekt, ale należy pamiętać, że nie jest to efekt, który pozwoli na dotrzymanie
standardów jakości powietrza. Nawet jeśli przyjąć, że wszystkie
zainstalowane obecnie pozaklasowe kotły komorowe i piece
będą od tej pory użytkowane metodą „górnego spalania”, biorąc pod uwagę najlepsze wyniki, jakie uzyskano w laboratorium
IChPW, które przeprowadziło liczne serie badawcze, nie jest
możliwe osiągnięcie kryteriów emisji nawet 3 klasy wg PN-EN
303–5:2012.
Dlaczego w uchwale antysmogowej brak jest zakazu spalania
śmieci?
Taki zakaz już obowiązuje na mocy ustawy o odpadach.
Co może grozić za niedostosowanie się do zapisów uchwały
antysmogowej?
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień
uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska,

który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub
zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej
na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24
Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy
czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę
w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy
1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego
stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.
Odbiór budynku nastąpi już po 1 września 2017 roku, natomiast kocioł inny niż klasa 5 został zakupiony przed tą datą.
Czy to oznacza, że nie mogę użytkować tego kotła?
Uchwała antysmogowa wskazuje na datę rozpoczęcia eksploatacji kotła, a nie oddania budynku do użytkowania! W związku
z tym, jeśli kocioł został nie tylko zakupiony, ale również zainstalowany i uruchomiony przed 1 września 2017 roku, może być
on po tej dacie eksploatowany.
Należy jednak pamiętać, że:
• Kocioł pozklasowy (o wieku poniżej 5 lat od daty produkcji)
może być używany jedynie do końca roku 2025
• Kocioł klasy 3 lub 4 może być używany jedynie do końca roku
2027.

Budżet obywatelski na 2018 rok

Z

akończyło się liczenie oraz weryfikacja głosów w tegorocznym głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Koszęcin na rok 2018.
Największą liczbę głosów, bo 1412, otrzymał projekt pod nazwą
Lp.

„Budowa nowoczesnego placu zabaw i rekreacji dla całej rodziny
w Koszęcinie przy ul. Jana III Sobieskiego 11a”.
Łącznie z urny wyjęto 3664 kart do głosowania. W procesie weryfikacji komisja uznała, że 125 z wrzuconych do urny głosów
jest nieważnych.

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt

Ilość głosów

1.

„Siłownia na wolnym powietrzu. Miejsce realizacji Szkoła
Podstawowa w Rusinowicach, obok sali gimnastycznej”

23.450,00 zł

467

2.

„Aktywni od przedszkola do seniora na siłowni zewnętrznej
pod chmurką zlokalizowanej przy Domu Kultury w Strzebiniu”

51.560,00 zł

422

3.

„Budowa nowoczesnego placu zabaw i rekreacji dla całej
rodziny w Koszęcinie przy ul. Jana III Sobieskiego 11a”

150.000,00 zł

1412

4.

„Obniżenie emisji cieplnej przez wymianę stolarki okiennej
i drzwi zewnętrznych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Cieszowie”

57.600,00 zł

316

5.

„Strefa sportu i rekreacji zlokalizowana przy placu zabaw
w miejscowości Łazy”

79.592,00 zł

132

6.

„Montaż siłowni plenerowej i zmodernizowanie placu zabaw
przy Domu Kultury w Strzebiniu”

116.380,00 zł

152

7.

„Budowa siłowni plenerowej w Rusinowicach na placu zabaw przy ul. 1 Maja 20”

27.980,00 zł

118

8.

„Chlebowa Wyspa – tradycja i rekreacja – zagospodarowanie
strzebińskich glinioków”

130.609,00 zł

520

www.koszęcin.pl

|8|

Wydarzenia

Echo Gminy Koszęcin | nr 5/2017

200 lat dla pani
Bronisławy Gansiniec
z Sadowa

3

września 103 urodziny obchodziła mieszkająca w Sadowie pani
Bronisława Gansiniec i tym samym została najstarszą mieszkanką
Gminy Koszęcin. Życzymy pani Bronisławie dobrego zdrowia, pogody
ducha i 200 lat w szczęściu!

Życia K.E.R. i I. W Koszęcinie

P

rzepiękną wycieczką rozpoczęliśmy drugie półrocze roku
2017. Zarząd Koła postanowił udać się z członkami Koła
do trzeciego co do wielkości zamku w Polsce – Książ leżącego
nad Wałbrzychem. Zamek tak olbrzymi,aby go dokładnie zwiedzić potrzeba przynajmniej dwóch dni.
W tym dniu zwiedziliśmy podziemne miasto Osówka zbudowane przez nazistów, o którym to wspominał w telewizji red. Wołoszański. Obiado-kolację mieliśmy w Karpaczu wraz z noclegami
w hotelu „Mieszko”. W drugim dniu podśniadaniu (szwedzki
stół) pojechaliśmy, aby zwiedzić wodospad Kamionka (przepięknej urody). Warto było zwiedzić i sfotografować, chociaż
ci co doszli nogi wchodziły tam gdzie plecy tracą szlachetną nazwę. Podziwiam hard ducha oraz kondycję naszej „młodzieży”
(70+). Chwilo trwaj tak można by powiedzieć płynąc statkiem
wycieczkowym „Silezja” po Kanale Gliwickim w dniu 18.07 tegoż roku. Z kiełbasą z rożna, krupniokiem oraz różnorakimi
napojami w zależności od gustu przepłynęliśmy Kanał Gliwicki.
Spokój, luz i słowa przewodniczki zaspakajały nasze potrzeby.
Jednak nie minęło nas dreptanie pod górę do kaplicy pw. „Bożego Oka” w miejscowości Czernocin. Na rozstanie przewodnik
pokierował nas do miejscowości Olszawa, gdzie można było
zwiedzić muzeum miniaturowych kościołów. Spędziliśmy tam
dwie godziny posilając się w kawiarni lub restauracji. Wycieczka
z pewnością będzie mile wspominana.
Następnym planowanym wyjazdem przez zarząd Koła to dwutygodniowe wczasy w Dźwirzynie nad Bałtykiem. Dwa tygodnie
plażowania, dwa ogniska i wieczorek pożegnalny z suto zasta-

wionymi stołami (osiem rodzai ryb).
8.09. wyjechaliśmy do „słonecznej” Italii do miejscowości Bibione – jeden dzień na plaży.
Na „Sroczej Górze” w dniu 21.09. odbyło się spotkanie pod hasłem „Pożegnanie lata” z ogniskiem, muzyką i różnego rodzaju
napojami. Spotkanie zaszczycił swą obecnością Wójt Gminy Zbigniew Seniów. Chcę podziękować pracownikom gminy za przygotowanie terenu oraz drzewa na podtrzymanie ogniska.
2–3.10. dwa dni korzystaliśmy z term w Bukowinie i Białce Tatrzańskiej „Bania”. Przesympatyczna wycieczka, na której nie
tylko moczyliśmy nasze ciała w gorących wodach term, ale była
uroczysta kolacja „U Wojtka” przy góralskiej muzyce i tańcach.
Zamek „Książ” wielki, wodospady cudowne, Tatry urocze, termy
ciepłe, ale jednak na Nowym Dworze jest najładniej!
|Prezes K. E. R. i I. Edward Blatoń|

„Podziwiamy piękno naszego kraju”

W

dniach 31.07.2017 – 05.08.2017 r. został zorganizowany
letni wypoczynek dla dzieci pod hasłem „Podziwiamy
piękno naszego kraju”. Organizatorem wypoczynku była parafialna „Caritas” przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie, zaś miejscem wypoczynku Zagórze Śląskie
na Dolnym Śląsku.
W tegorocznym wypoczynku brało udział 14 dzieci – 7 dziewczynek i 7 chłopców. Na spotkaniu przed wyjazdem na wypoczynek ustalono z rodzicami, że będzie to czas wolny od: telewizji,
komputera i telefonu komórkowego. Trzeba dodać, że również

w tym roku dzieci miały mnóstwo atrakcji każdego dnia i korzystanie z powyższych „dobrodziejstw” okazało się zbędne.
Podczas wyjazdu zwiedzaliśmy m.in. ZOO w Opolu, Sztolnie
Walimskie, Zamek Grodno, Zamek w Książu wraz z podziemiami i palmiarnią, Sanktuarium w Wambierzycach, Muzeum
Czaszek w Czermnej, Błędne Skały a w Ząbkowicach Śląskich –
Krzywą Wieżę. Podziwialiśmy również piękne widoki z Wielkiej
Sowy. Poza tym dzieci korzystały z kąpieli w Jeziorze Bystrzyckim i parku wodnym w Wałbrzychu. Myślimy, że dzieci wróciły do swoich domów pełne nowych wrażeń i sił do rozpoczęcia
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nowego roku szkolnego.
Chciałyśmy podziękować w imieniu dzieci jak również własnym
naszym sponsorom- Bankowi Spółdzielczemu w Koszęcinie oraz
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

za wsparcie finansowe naszego wyjazdu.
Opiekunki: Gabriela Helisz i Magdalena Pilarska prezes parafialnej „Caritas”.

Przedszkolaki z Sadowa na pikniku
„NASZA ARMIA W NASZYM MIEŚCIE”

14

września 2017 dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka
w Sadowie uczestniczyły w pikniku „Nasza Armia w Naszym Mieście” zorganizowanym przez lubliniecki Klub Jednostki
Wojskowej Komandosów. Odbył się on na Bulwarze Franciszka
Grotowskiego.
W imprezie, której głównym przesłaniem było kształtowanie
bezpiecznych postaw, udział wzięli m.in. Jednostka Wojskowa
Komandosów, policja i żandarmeria wojskowa. Na specjalnie
przygotowanych stanowiskach, dzieci miały okazję zobaczyć
sprzęt, możliwość zapoznania się z bronią, wyposażeniem komandosów i innych służb, pokaz musztry wojskowej z udziałem
orkiestry. Wielką radość sprawiło dzieciom malowanie twarzy
oraz możliwość zobaczenia tresury psów policyjnych. Z kolei
technik kryminalistyki pokazał jak zabezpiecza się odciski linii
papilarnych.
Finałem pikniku było wręczenie nagród oraz wyróżnień w konkursie plastycznym „Komandosi w Wojsku Polskim – misje za-

graniczne”. Laureatów wśród uczestników naszego powiatu było
wielu. Także dzieci z naszego przedszkola chętnie wzięły udział
w konkursie. Wyróżnienia otrzymały Amelia Czok i Emilia
Borszcz. Wychowawczynie oraz dzieci gratulowały małym artystkom.
|Sylwia Osadnik|

Ogólnopolski Dzień Przedszkola
w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
marzenia, brały udział we wspólnych zabawach. Wielką frajdę
w Sadowie
sprawiło im wypuszczenie w powietrze kolorowych baloników.

W

naszym przedszkolu 20 września kolorowo i radośnie obchodziliśmy święto przedszkolaków. Dzieci wypowiadały
się na temat „Jaki powinien być przedszkolak”, wymyślały swoje

Były też upominki i słodki poczęstunek. Na koniec dzieci w grupach malowały postacie przedszkolaków. Naszym podopiecznym życzymy dobrze spędzonych przedszkolnych lat.
|Sylwia Osadnik|

Sprzątanie Świata w Strzebiniu

25

.09.2017 roku w Szkole Podstawowej w Strzebiniu, odbył się
apel podsumowujący Ogólnopolską Akcje Sprzątania Świata 2017, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci
są surowce”. Podstawowym celem akcji była zmiana postrzegania
odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno
wylądować na wysypisku. Apel prowadziły uczennice z klasy VI,
a w programie artystycznym wystąpili uczniowie z klasy Ia i IIIc.
Dla pierwszoklasistów był to udany debiut. Rozstrzygnięte zostały
dwa konkursy: pierwszy plastyczny dla klas I- VII „Nie ma śmieci
są surowce” i drugi plastyczno- techniczny dla klas I-III „Zwierzaki ze śmieci”. Jak co roku, nagrody ufundowane zostały przez
Nadleśnictwo Koszęcin. Dla tych, którzy zwyciężyli w konkursach
nagrody wręczył gość honorowy p. Artur Szymanek, pracownik
Koszęcińskiego Nadleśnictwa.
Podsumowano również zbiórkę surowców wtórnych. Dla uczniów,
którzy przynieśli najwięcej makulatury, baterii i puszek, nagrody
www.koszęcin.pl

zakupione zostały ze środków uzyskanych ze sprzedaży makulatury.
Podczas tej zbiórki uczniowie naszej szkoły zebrali około 3 ton
makulatury, 120 kg. baterii i 14 kg. puszek. Koordynatorem akcji
były p.E. Krus i p. E Imiołczyk.
|M. C.|
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Debata na temat funkcjonowania
Posterunku Policji w Koszęcinie

F

unkcjonowanie Posterunku Policji w Koszęcinie, poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców gminy, stały kontakt z dzielnicowym i możliwość sygnalizowania zagrożeń występujących
w najbliższym otoczeniu, to główne zagadnienia, które poruszane były podczas debaty, która wczoraj odbyła się w Domu
Kultury w Koszęcinie.
27 września w Domu Kultury w Koszęcinie odbyło się spotkanie
z udziałem przedstawicieli samorządu na czele z wójtem, mieszkańców gminy, nadleśnictwa, placówek oświatowych, instytucji
i policjantów z KWP K-ce, KPP Lubliniec i KP Koszęcin. Organizatorami debaty z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
– możesz mieć na nie wpływ” była Komenda Powiatowa Policji
w Lublińcu i Urząd Gminy w Koszęcinie.
Na początku spotkania głos zabrał Komendant Powiatowy Policji
w Lublińcu insp. Rafał Kuter, który przywitał zebranych, w kilku
słowach przedstawił główny cel spotkania, omówił wybrane dane
statystyczne dot. zdarzeń zaistniałych na terenie gminy i zaprosił zebranych do aktywnej dyskusji dotyczącej funkcjonowania
przywróconego posterunku.
Następnie komendant oddał głos kierownikowi posterunku asp.
sztab. Sebastianowi Michoniowi, który w kilku słowach omówił
zakres jego funkcjonowania, przedstawił obecnych na spotkaniu
dzielnicowych i scharakteryzował pełnioną przez nich służbę obchodową. Kierownik omówił także zadania priorytetowe dzielnicowych, do których na przestrzeni minionych tygodni zaliczyli
przeciwdziałanie włamaniom do domków letniskowych. W trakcie wystąpienia, zgromadzeni na sali uczestnicy spotkania aktywnie włączyli się do dyskusji na temat zagrożeń zauważanych
na terenie gminy. Na zakończenie swojego wystąpienia asp. szt.
Michoń omówił problematykę nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie GOSIR-u nagminnie powtarzającego się podczas wakacji.
Po omówieniu zadań priorytetowych dzielnicowych z Koszęcina
mł.asp. Michał Sklarczyk zajmujący się profilaktyką społeczną
przedstawił zebranym zasady funkcjonowania i sposób korzystania z narzędzia internetowego jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przypomniał o funkcjonowaniu aplikacji
Moja Komenda oraz przybliżył cel akcji skierowanej do seniorów
związanej z dystrybucją KOPERT ŻYCIA.

Uwzględniając fakt, iż na terenie gminy Koszęcin większość
zgłoszeń na mapie zagrożeń stanowiły zagrożenia w ruchu drogowym – ilość i rodzaj odnotowanych zdarzeń drogowych oraz
zagrożenia wskazywane na mapie omówił Naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego podinsp. Artur Wilczyński. Szef drogówki
omówił zagrożenia najczęściej zgłaszane przez mieszkańców
oraz poinformował o działaniach podejmowanych w tym zakresie przez podległych policjantów.
Kolejny aspekt poruszany podczas debaty stanowiła współpraca
policjantów z podmiotami poza policyjnymi. Jako przedstawiciel jednego z nich, głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin – Adam Chudzik. Przedstawiciel Lasów Państwowych omówił wspólne działania podejmowane przez strażników leśnych
i policjantów na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa
na terenach leśnych oraz podziękował za dotychczasową, bardzo
dobrą współpracę.
Do omawianych podczas debaty kwestii odniósł się także Wójt
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, który podziękował lublinieckim stróżom prawa za dotychczasową współpracę i przedstawił
kilka propozycji rozwiązań zgłaszanych przez mieszkańców problemów i zagrożeń. Podczas debaty, zarówno wójt jak i komendant powiatowy bardzo dobrze ocenili dotychczasową współpracę i zadeklarowani dalsze działania na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
|Oficer prasowy KPP w Lublińcu asp. szt. Iwona Ochman|

Wernisaż wystawy Fotografii Woźnickiej
Grupy Fotograficznej

W

piątek 29 września o godz. 18.00 w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się Wernisaż wystawy Fotografii Woźnickiej Grupy Fotograficznej, która skupiła swoją działalność przy
Domu Kultury w Woźnikach i jest prowadzona przez instruktora Wojciecha Stankiewicza. Wśród zaproszonych gości był Wójt
Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, autorzy zdjęć z wystawy wraz
z instruktorem oraz mieszkańcy gminy Koszęcin.
Sekcja Fotograficzna powstała 2015 roku dzięki zaangażowaniu
dyrekcji MGOK Woźniki. Wszystko zaczęło się od wernisa-
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żu indywidualnej wystawy fotograficznej o tematyce lotniczej.
Po wernisażu wystawy padł pomysł o utworzeniu sekcji fotograficznej, która miała za zadanie zrzeszać osoby dla których fotografia jest hobby i/ lub sposobem na spędzanie wolnego czasu.
O zajęciach z fotografii mówił Wojtek Stankiewicz „Nasze zajęcia
to zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Gdy tylko pogoda pozwala to spędzamy czas na plenerach fotograficznych, wyjazdach,
itp. Kiedy warunki pogodowe nam nie sprzyjają spotykamy się

w MGOK Woźniki lub Galerii Kultury i tam omawiamy nasze
fotografie, przygotowujemy się do planów na kolejne miesiące
lub przygotowujemy nasze wystawy fotograficzne.”
Członkowie sekcji fotograficznej na swoim koncie mają organizację kilku wystaw fotograficznych. Są laureatami konkursów fotograficznych (w tym konkursów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim).
|DK|

Kamila ze Szkoły Podstawowej
w Strzebiniu laureatką konkursu

K

amila Krus uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej
w Strzebiniu zdobyła I miejsce w okręgowym Konkursie Literackim na temat „Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata”.
Konkurs został zorganizowany przez biuro senatora pana doktora Ryszarda Majera dla uczniów rejonu: częstochowskiego,
myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. We wtorek 3 października mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole p. senatora,
który przyjechał, aby osobiście pogratulować laureatce.
Kamila, która zakwalifikowała się do II etapu Konkursu Ogólnopolskiego, została zaproszona do Warszawy na uroczystą galę,
która odbędzie się w październiku w Senacie Rzeczpospolitej
Polskiej.
Gratulujemy laureatce i życzymy dalszych sukcesów.
|mgr E. Imiołczyk|

Warsztaty Słodkiej Pracy Twórczej
w CONSONNI

03

.10.2017 r. dzieci z Przedszkola im.
Kubusia Puchatka w Sadowie, z grupy
starszaków pojechały na wycieczkę do Firmy
Consonni w Kamyku koło Częstochowy. Firma
ta zajmuje się wyrobem i produkcją min. pieczywa, ciast i lodów. Nasze przedszkolaki w fartuszkach i czapkach ochronnych mogły poczuć
się jak prawdziwi cukiernicy. Na początku
zostały zapoznane z marcepanem, z czego się
go robi i co z niego można wyczarować. Mogły także spróbować jak smakuje. Pod czujnym
okiem prowadzących warsztaty pań, dzieci robiły marcepanowe Minionki (miały ich wzór
na fotografii), z którymi wszystkim zrobiono
zdjęcia.
W dalszej części uczestnicy udali się do działu
produkcyjnego czekolady. Przedszkolaki poznały informacje dotyczące produkcji czekolady, jej rodzajów, temperowania czekolady, jak
się wylewa tabliczki czekolady oraz jak oblewa
się czekoladą ciasteczka i piernikowe serduszka. Dzieci tworzyły czekoladowe lizaki, posypkami i kolorowymi
lukrami ozdabiały ciasteczka. Uczestnicy warsztatów otrzymali
pamiątkowe zdjęcia i pudełeczka, do których włożyli swoje cu-
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kiernicze dzieła. Na koniec odbyły krótki spacer po Folwarku
Kamyk, gdzie mogły obejrzeć mieszkające tam zwierzęta. Pełni
wrażeń, w znakomitych nastrojach wróciliśmy do przedszkola.
|Sylwia Osadnik|
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Senator RP Pan Ryszard Majer z wizytą
w Szkole Podstawowej im.74 GPP
w Sadowie

5

października br. odwiedził szkołę Senator RP Pan Ryszard Majer. Wizyta była
bardzo ważna, ponieważ Pan Senator przyjechał,by osobiście wręczyć nagrodęuczennicy klasy VI Agacie Kurzac za wyróżnienie w konkursie literackim „List
do Ojca” Konkurs był konkursem ogólnopolskim organizowanym przez Senat RP.
Dyplom otrzymała również Pani Elżbieta Kawa-Dziembała, która przygotowała
uczniów do konkursu.
Pan Senator zwrócił uwagę,iż nasza szkoła była jedyną,która przysłała tak wiele
prac konkursowych. Podziękował wszystkim uczniom za uczestnictwo w konkursie.
W dalszej części spotkania uczniowie klasy VII zadawali pytania, ponieważ chcieli
dowiedzieć się na czym polega praca Senatora. Wszystkie pytania były bardzo ciekawe a odpowiedzi Pana senatora dostarczyły wiele informacji na temat Senatu RP.
|SP Sadów|

UTW zainaugurował
rok akademicki

11

października koszęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny już rok akademicki. Dla tłumnie zebranych studentów i studentek wystąpiła Kochanowicka Biesiada w komedii Marii Boczoń pod tytułem „Zachcianki na amory”.
|Redakcja|

Dzień Seniora w Koszęcinie

12

października po południu koszęcińskie Koło Emerytów, Rencistów
i Inwalidów obchodziło Dzień Seniora. Wpierw członkowie Koła spotkali się
na mszy św. w kościele pw. Najświętszego
Pana Jezusa w Koszęcinie by następnie
udać się do restauracji, gdzie odbył się uroczysty obiad. W obchodach wzięli udział
ks. Prałat Tadeusz Fryc oraz Wójt Gminy
Koszęcin Zbigniew Seniów. Nie zabrakło
niespodzianki obiecanej koszęcińskim
Emerytom przez Wójta. Na jego zaproszenie uroczystość swoją obecnością uświetniła Bernadeta Kowalska, która przywiozła swoje płyty dla wszystkich zebranych
gości.
|Karolina Imiolska|
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60 lecie Koła Gospodyń Wiejskich
w Koszęcinie

14

października Koło Gospodyń Wiejskich z Koszęcina obchodziło jubileusz 60 lat istnienia. Z tej okazji gospodynie
na czele z przewodnicząca koła Krystyną Kozą zaprosiły wszystkich do wspólnego świętowania.
Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy św. w intencji jubilatek w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie.
Następnie członkinie Koła Gospodyń zaprosiły gości na swojski obiad do Domu Kultury w Koszęcinie. Na zaproszenie Wójta
Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów uroczystość uświetnił koncert
Bernadety Kowalskiej i przyjaciół, w którym udział mogli wziąć
wszyscy chętni, dzięki czemu wraz z koszęcińskim Kołem Gospodyń świętowała cała miejscowość.
Koło Gospodyń Wiejskich z Koszęcina dziękuje dyrekcji i pracow-

nikom Domu Kultury w Koszęcinie oraz Wójtowi Gminy Koszęcin za wsparcie przy organizacji jubileuszu.
|Redakcja|

Podsumowali sezon lotowy

20

października strzebińska sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych podsumowała loty. Liczni hodowcy
gołębi spotkali się aby wraz z Wójtem Gminy Koszęcin nagrodzić
najlepszych spośród własnego grona. Puchary i pamiątkowe dyplomy hodowcom wręczył wójt Zbigniew Seniów oraz prezes sekcji
Czesław Myrcik.
W kategorii tradycyjnej tytuł mistrza otrzymał Paweł Cuber, I wicemistrza Henryk Czornik, II wicemistrza Czesław Myrcik. Tytuł
I przodownika zyskał Janusz Maruszczyk, II przodownika Szczepan
Koczyba a III przodownika Piotr Kalinowski.
W kategorii „A” najwyższą notę otrzymał Paweł Cuber. I wicemistrzem został Czesław Myrcik, II wicemistrzem Janusz Maruszczyk,
I przodownikiem Henryk Czornik, II przodownikiem Georg Reinhard i III przodownikiem Szczepan Koczyba.
Kategoria „B”:
Mistrz – Paweł Cuber, I Wicemistrz – Henryk Czornik, II Wicemistrz – Czesław Myrcik, I Przodownik – Georg Reinhard, II Przodownik – Janusz Maruszczyk, III Przodownik – Janusz Krus
Kategoria „C”:
Mistrz – Paweł Cuber, I Wicemistrz – Czesław Myrcik, II Wice-
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mistrz – Janusz Maruszczyk, I Przodownik – Henryk Czornik, II
Przodownik – Georg Reinhard, III Przodownik – Henryk Daniel
Kategoria gołębi rocznych:
Mistrz – Henryk Czornik, I Wicemistrz – Czesław Myrcik, II Wicemistrz – Szczepan Koczyba, I Przodownik – Georg Reinhard, II Przodownik – Paweł Cuber, III Przodownik – Janusz Maruszczyk
Kategoria gołębi młodych:
Mistrz – Czesław Myrcik, I Wicemistrz – Szczepan Koczyba, II Wicemistrz – Franciszek Bogacki, I Przodownik – Paweł Cuber, II Przodownik – Piotr Kalinowski, III Przodownik – Zenon Banasik
Super Mistrzostwo:
Mistrz – Czesław Myrcik, I Wicemistrz – Henryk Czornik, II Wicemistrz – Szczepan Koczyba
Kategoria „Maraton”:
Mistrz – Paweł Cuber, I Wicemistrz – Henryk Daniel, II Wicemistrz –
Henryk Czornik, I Przodownik – Eryk Daniel, II Przodownik – Czesław Myrcik, III Przodownik – Franciszek Krus
Tytuł „Najlepszego lotnika” otrzymał Paweł Cuber.
Gratulujemy udanych lotów.
|Redakcja|
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25 lat Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich

15

października Franciszkański Zakon Świeckich
w Strzebiniu obchodził jubileusz 25 lat istnienia. Obchody
rozpoczęła uroczysta msza św.
w intencji jubilatów w kościele
pw. Krzyża Świętego w Strzebiniu. Następnie członkowie
zakonu wraz z zaproszonymi
gośćmi udali się do Domu
Kultury, gdzie odbyła się część
oficjalna i rozrywkowa uroczystości.
|Redakcja|

Dzień Seniora w Sadowie

25

października Dzień Seniora obchodzili członkowie Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Sadowa. Emeryci tradycyjnie już spotkali się w restauracji Sadowianka, gdzie
odbyli wspólny posiłek. Przy wspólnym stole nie zabrakło zaproszonych gości: Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów,
Przewodniczącego Rady Gminy Michała Anioła, radnego i sołtysa Sadowa Pawła Przybyła oraz przedstawicieli lublinieckiego
zarządu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Z okazji dnia
seniora wójt gminy złożył życzenia zebranym członkom Koła,
każdy z uczestników wydarzenia otrzymał także płytę Bernadety Kowalskiej „Bal seniora”. Spotkanie sadowskiego K.E.R. i I.
było niezwykle istotne, nie tylko ze względu na chęć wspólnego
świętowania w przyjacielskiej atmosferze, ale z uwagi na wybory
do Zarządu Koła.
Wynik głosowania jawnego nikogo nie zaskoczył. Przewodniczą-

cą Koła pozostała Lidia Pawełczyk, skarbnikiem Anna Lipińska,
wiceprzewodniczącą Brygida Fraj, sekretarzem Jadwiga Umlauf
a członkiem Helena Anioł. Nowy zarząd otrzymał gratulacje
i serdeczne życzenia od zaproszonych gości.
|Karolina Imiolska|

Dzień Seniora w Strzebiniu K

oło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Strzebiniu obchodziło Dzień Seniora
26 października. Na zaproszenie Wójta Gminy Koszęcin wydarzenie uświetnił występ
Bernadety Kowalskiej na zakończenie którego wszyscy zebrani emeryci otrzymali płyty artystki. Jak zawsze
zabawa w strzebińskim Domu Kultury była przednia, m.in. emerytki zatańczyły walca z gospodarzem gminy Zbigniewem Seniów.
Ponadto członkowie Koła mieli okazję do rozmowy z uwielbianą Bernadetą Kowalską, część z nich otrzymało także autografy
na płytach.
Podobnie jak w przypadku K.E.R. i I. w Sadowie strzebińskie
koło w tym roku zmieniło zarząd. Podczas wyborów, które odbyły się w czerwcu emeryci ze Strzebinia po raz kolejny wybrali
na przewodnicząca Jadwigę Rachwał, jej zastępcą została Klara
Ziora, skarbnikiem Zdzisław Ciężkowski, sekretarzem Ewa Kopeć
a członkiem Krystyna Droździok.
|Karolina Imiolska|
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Dożynki
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Ostatnie dożynki w Gminie za nami

D

Koszęcin

CIESZOWA

SADÓW

9

września sołtys wraz z radą sołecką sołectwa Cieszowa zorganizowali lokalne dożynki. Po uroczystej mszy św. barwny korowód przeszedł do remizy OSP, gdzie starości dożynkowi przekazali na ręce Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów chleb
dożynkowy. Następnie wszyscy rolnicy i zebrani mieszkańcy zjedli wspólny posiłek i bawili się wraz z zespołem Silver.

10

września swoje święto obchodzili rolnicy z Sadowa. Najpierw poświęcili zebrane plony podczas mszy św. by następnie udać się do Oberży Pod Orzechem, gdzie starości dożynkowi Ewelina i Łukasz Kaczmarzyk przekazali chleb dożynkowy
na ręce Wójta Gminy Koszęcin Zbigniewa Seniów. Rolnikom
przygrywała orkiestra z Rusinowic.

KOSZĘCIN

T

egoroczne dożynki w Koszęcinie trwały aż trzy dni. Weekend
15 – 17 września został otwarty piątkowym kinem plenerowym.
W sobotę rano natomiast na ulice Koszęcina wyjechały klasyczne
samochody w ramach Klasycznego rajdu Turystycznego organizowanego przez klub Klasyki Naszą Pasją. Wystawę tych pięknych
samochodów mogliśmy podziwiać przez cały weekend na terenie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. Także w sobotę koszęcińscy skaciści rozegrali Dożynkowy Turniej Skata o
Puchar Wójta Gminy Koszęcin.
W niedzielę odbyła się część właściwa dożynek. Pomimo deszczowej aury frekwencja dopisała. Najpierw długi i barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła Świętej Trójcy w Koszęcinie

www.koszęcin.pl

do Leśnej Doliny, gdzie starości dożynkowi – Kamila Paruzel i Marian Ulfik przekazali na ręce gospodarza dożynek Wójta Gminy
Koszęcin Zbigniewa Seniów chleb dożynkowy. Następnie Radny
Sejmiku Wojewódzkiego Krystian Kiełbasa wręczył odznaczenia
„Zasłużony dla Województwa Śląskiego” Edwardowi Wieczorkowi, Michałowi Aniołowi i Pawłowi Przybyle. Dożynki zaszczycił
swoją obecnością m.in. Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron.
Dla licznie zebranej publiczności wystąpił Zespół Pieśni i Tańca
„Halka” z Lublińca i odbył się pokaz barmański. Właśnie w Koszęcinie końca dobiegła Letnia Trasa Radia Piekary a w niej m.in. wystąpili: Weronika, Emi Band, Duet Caro, Bożena Mielnik, Fabian
i Arkadia Band. Gwiazdą wieczoru był Krzysztof Hanke.
|Karolina Imiolska|
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Sadów

Cieszowa

o połowy września rolnicy z terenu Gminy Koszęcin obchodzili dożynki. Ostatnie z nich odbyły się w sołectwach Cieszowa
i Sadów oraz w Koszęcinie.
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„Florek” w Koszęcinie

W

sobotę 9 września na terenie boiska LKS „Śląsk” Koszęcin
odbyła się I Międzygminna Spartakiada Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych „Florek” 2017 pod patronatem honorowym Posła na Sejm RP Andrzeja Gawrona.
Była to pierwsza edycja imprezy, zainicjowanej przez Posła,
a każdy kolejny „Florek” ma odbywać się w innej gminie powiatu. Koszęcin był pierwszy.
W zawodach wzięło udział 7 drużyn z terenu całego powiatu
lublinieckiego. Pierwsze miejsce i przechodnią figurę „Florka”
zdobyła drużyna reprezentująca Gminę Kochanowice, miejsce
drugie zajęli gospodarze, czyli Gmina Koszęcin a na miejscu
trzecim uplasowała się reprezentacja Gminy Ciasna.
Organizatorem imprezy był Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron,

Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu Janusz Bula oraz OSP Strzebiń.
|Karolina Imiolska|

Turniej Szachowy w Rusinowicach

10

września w Rusinowicach odbyła się ósma już edycja Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Koszęcin.
Puchar Wójta zdobyli:
I miejsce – Piotr Mucha
II miejsce – Marek Zychowski
III miejsce – Mateusz Płonka
Najlepszym zawodnikiem z Gminy Koszęcin został Jan Nowakowski.
Ponadto uczestnicy turniej w kategorii do 12 lat otrzymali pakiety gadżetów Gminy Koszęcin z zachętą do rozwijania swojej
szachowej pasji.
|Redakcja|

Drwale pokochali Koszęcin

C

hoć plany były inne, tegoroczne Mistrzostwa Polski Drwali
odbyły się właśnie w Koszęcinie. Zawody miały miejsce 23
września i jak zawsze poprowadził je Zbigniew Seniów – Wójt
Gminy Koszęcin.
Do rywalizacji o tytuł Mistrza Polski Drwali Stanęło 28 zawodników z całego Kraju.

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi nie udało się
doprowadzić do końca kategorii Ścinka, tym samym wszyscy zawodnicy otrzymali w tej kategorii maksymalną liczbę punktów.
|Karolina Imiolska|

W kategorii Junior najlepsi byli:
Miejsce I Robert Glazer
Miejsce II Tobiasz Berger
Miejsce III Lukasz Schuetza
Mistrzem Polski został Kamil Szarmach
Miejsce II w kategorii Seniorów objął Tomasz Bilski
Miejsce III w tej samej kategorii zajął Tomasz Kowol
Najlepsi w poszczególnych kategoriach:
Wymiana łańcucha – Tomasz Bilski
Przerzynka kombinowana – Kamil Szarmach
Przerzynka na dokładność – Kamil Szarmach
Okrzesywanie – Roman Szala
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Śląska Liga Judo
w Koszęcinie

W

sobotę 23 września w koszęcińskim Zespole Szkół odbył
się turniej judo w ramach Śląskiej Ligi Judo, nad którym
patronat objął Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów. Sportowe
emocje sięgały zenitu. Bardzo cieszy ilość koszęcińskich niedźwiadków należących do Grizzly Judo Club, które ochoczo wzięli
udział w zawodach. Mamy nadzieję, że to nie ostatni tego typu
turniej Judo w naszej gminie.
|Redakcja|

Gmina Koszęcin pobiegła z całą Polską

30

września na terenie Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Koszęcinie odbyła
się kolejna już edycja biegu rodzinnego Gmina Koszęcin biega z całą Polską. W wydarzeniu
wzięło udział 61 uczestników – najmłodszy miał
2 lata a najstarszy 65 lat. Rozgrzewkę przeprowadził niezawodny Andrzej Bambynek, a dyrektor
sportowy biegu przełajowego Koszęcińska Dycha – Marek Grund, zachęcał do udziału w tymże
wydarzeniu. Zapisy są możliwe na stronie www.
zmierzymyczas.pl
Wszyscy uczestnicy sprawnie pokonali dystans 3
333 m i bez urazów, acz ze znalezionymi na trasie
grzybami, dotarli na metę.
Bieg niezmiennie od 2007 roku poprowadził Zbigniew Seniów – Wójt Gminy Koszęcin.
|Karolina Imiolska|

Towarzyski Turniej Koszykówki

8

października w hali sportowej
przy Zespole Szkół w Koszęcinie LKS „Jenoty” Koszęcin zorganizował już trzecią edycję towarzyskiego turnieju koszykówki
pod patronatem Wójta Gminy
Koszęcin oraz Dyrektora Zespołu
Szkół w Koszęcinie.
W turnieju wystartowały cztery drużyny, w tym gospodarze,
którzy w ostatecznej klasyfikacji
znaleźli się na drugim miejscu.
Gratulujemy!
|Redakcja|
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|18|

Reklama

Echo Gminy Koszęcin | nr 5/2017

Rodzinne Show Magiczne
10 grudnia 2017 godz. 17:00
Dom Kultury w Koszęcinie
Bilety w cenie 10 zł
Przedsprzedaż w biurze DK
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Miejsce: Dom Kultury
w Koszęcinie
Kiedy: 14.11.2017r.
O której: godz. 18:00
Rezerwacja i zakup
biletów:
Przedsprzedaż biletów
w biurze
Dom Kultury Koszęcin
ul. Sobieskiego 11a
42–286 Koszęcin
nr tel. 34/3576–104
cena biletu: 25,00 zł

„Kabaret Moherowe Berety” CZYLI JAK W 100 MINUT UMRZEĆ ZE ŚMIECHU

Cztery Panie w średnim wieku na co dzień grające w Teatrze Rozrywki w Chorzowie dziesięć lat temu, pod wpływem impulsu,
stworzyły doskonały kabaret. Obaw miały początkowo wiele, ale okazało się, że potrafią bawić publiczność w sposób niepowtarzalny. Wykorzystanie znanych szlagierów muzyki rozrywkowej, w połączeniu z dialogami, okraszonymi perfekcyjną mimiką,
gestami dają widzom to, co zwykło nazywać się dobrym kabaretem. Nie bawią się w politykę, a śmieją się z ludzkich słabości, przyzwyczajeń, dziwactw. Doskonale wykorzystują swoje atuty, niejednokrotnie nieźle je przerysowując, a przy tym potrafią wyjątkowo przekonująco wcielić się w charakterystyczne postaci. Formacja która śmieszy i bawi do łez, rozbawi widza w każdym wieku.
W składzie:
Elżbieta Okupska / znana ze spektakli „Klimakterium i już „oraz „Klimakterium 2 menopauzy szał „Małgorzata Gadecka / gra
w spektaklach „Klimakterium i już „, „Klimakterium 2 menopauzy szał „oraz „Shirley Valentine „Marta Tadla i Beata Chren znane z Chorzowskiego Teatru Rozrywki.
Cennik Reklam w Echu Gminy Koszęcin
Na stronach
czarno-białych:

Na stronach
kolorowych:

1/8 strony - 35 zł netto

1/8 strony - 40 zł netto

1/4 strony - 70 zł netto

1/4 strony - 80 zł netto

1/2 strony - 120 zł netto

1/2 strony - 140 zł netto
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