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KORONAWIRUS
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
▶▶ Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS‑Cov-2 wywołu‑
je chorobę o nazwie COVID-19. Choroba
objawia się najczęściej gorączką, kaszlem,
dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

W Polsce pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem odnotowano
04.03.2020r., natomiast pierwszy
śmiertelny przypadek wywołany
przez koronawirusa – 12.03.2020 r.
Od 14.03.2020 r. w Polsce ogłoszono
stan zagrożenia epidemicznego, natomiast w dniu 20.03.2020 r. został
ogłoszony stan epidemii.

Najważniejsze zalecenia w sprawie koronawirusa:
• Jeśli nie musisz wychodzić, ZOSTAŃ W DOMU! – najpotrzebniejsze zakupy zrób samemu, a nie całą
rodziną, a także ogranicz przebywanie w miejscach publicznych (w szczególności dotyczy to osób po
60 roku życia i chorych, które w szczególności narażone są na zakażenie)
• Regularnie myj ręce – używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu
(Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach)
• Regularnie myj/dezynfekuj dotykane powierzchnie
• Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania (Podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza
i umyj ręce. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków
w tym wirusów)
• Zachowaj bezpieczną odległość (zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości między sobą, a innymi osoba‑
mi)
• Unikaj dotykania oczu, nosa i ust (Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone
wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się
wirusa z powierzchni na siebie.)
• Sięgaj po informacje tylko ze sprawdzonych źródeł, takich jak: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspekto‑
rat Sanitarny czy NFZ
Jeśli wróciłeś z krajów, gdzie szerzy się koronawirus lub miałeś kontakt z osobą zakażoną i zaobserwowałeś
u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem lub podejrzewasz u siebie
objawy zarażenia koronawirusem, to:
• bezzwłocznie powiadom telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Lublińcu,
adres ul. Dworcowa 17, 42–700 Lubliniec, która uruchomiła całodobową infolinię na temat koronawirusa: 604–619–629 oraz 600–464–522
lub
• zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno‑zakaźnego szpitala, gdzie
określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
ikony: https://fontawesome.com/icons?d=gallery&q=covid-19&s=solid
licencja: https://fontawesome.com/license

www.koszęcin.pl

2

Informacje

Echo Gminy Koszęcin | nr 1/2020

Untitled-1 1

3

17.03.2020 18:59:33

www.koszęcin.pl

Informacje

www.koszęcin.pl

Echo Gminy Koszęcin | nr 1/2020

4

Informacje

Echo Gminy Koszęcin | nr 1/2020

▶▶ Oddziały zakaźne w województwie śląskim:

1

ODDZIAŁ

ADRES

TELEFON

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, Oddział
Obserwacyjno‑Zakaźny i Hepatologii

Aleja Legionów 49
Bytom

32 396 32 00

ul. Zjednoczenia 10
Chorzów

32 34 63 640

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Oddział
2 Obserwacyjno‑Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej
i Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny

3

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie, Oddział Obserwacyjno‑Zakaźny

ul. Bielska 4
Cieszyn

33 854 92 00

4

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P.,
Oddział Obserwacyjno‑Zakaźny

ul. PCK 7
Częstochowa

34 367 30 00

5

Szpital Rejonowy im. Dr. Józefa Rostka
w Raciborzu, Oddział Obserwacyjno‑Zakaźny

ul. Gamowska 3
Racibórz

32 755 50 00

6

Megrez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Oddział Obserwacyjno‑Zakaźny

ul. Edukacji 102
Tychy

32 325 53 04

ul. Miodowa 14
Zawiercie

32 674 02 00

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Oddział
7 Obserwacyjno‑Zakaźny z Pododdziałem Skórno
‑Wenerologicznym

Całodobowa infolinia NFZ

Wojewódzka
Stacja Sanitarno
‑Epidemiologiczna
w Katowicach

Powiatowe
Stacje Sanitarno
‑Epidemiologiczne:

(Infolinia dot. postępowania w sytuacji
podejrzenia zakażenia koronawirusem)
tel. 800 190 590

Stały 24h dyżur
– punkt informacyjny
tel. (32) 351 23 00

Lubliniec – 604 619 629
Kłobuck – 608 655 241
Myszków – 603 779 492
Częstochowa – 661 868 810
Bytom – 605 745 817
Gliwice – 666 227 205
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TELEPORADY DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA
W PRZYCHODNIACH

W

związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zanim udamy się do ośrodka zdrowia, prosimy o skontaktowanie się z konkretną
przychodnią telefonicznie.

▶▶ Ośrodki zdrowia z terenu Gminy Koszęcin, które udzielają teleporad:
MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY

ADRES

TELEFON

Koszęcin

NZOZ w Koszęcinie Stanisław Izdebski

Sobieskiego 8

34 352 48 89

Koszęcin

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Adam Konina
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ligonia 11 d

34 357 63 36

Rusinowice

Stanisław Izdebski

1 Maja 27

34 352 48 89

Strzebiń

Józef Mocny; Barbara Janiak – Mocny; Katarzyna Mocny –
Pachońska – Spółka cywilna: „Józef‑Barbara‑K

Lubliniecka 38

34 357 03 99

▶▶ Dzięki teleporadzie medycznej
możesz otrzymać:
•
•
•
•

▶▶ Teleporady medyczne:
•
•
•
•

zalecenia
e‑zwolnienie
e‑receptę
sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze sta‑
cją sanitarno‑epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa
ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych
rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna
skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

Bezpłatna infolinia NFZ: 800 190 590
czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu

WPROWADZONE ZASADY W ZWIĄZKU
Z KORONAWIRUSEM
▶▶ W związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa w Polsce
podjęto decyzje o:

•

• ograniczeniu imprez masowych i działalności galerii handlowych,
• zawieszeniu zajęć w szkołach,
• zamknięciu granic,
• obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie dla powracających
zza granicy.

•
•

▶▶ Do tych zasad w dniu 24 marca dodano
kolejne zasady bezpieczeństwa:

•
•

• Wprowadzenie zakazu wszelkich zgromadzeń, spotkań
i imprez. Wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą

•

www.koszęcin.pl
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członkowie najbliższej rodziny lub osoby pozostające w sta‑
łym pożyciu.
Wprowadzenie zakazu wychodzenia z domu poza sytuacjami niezbędnymi: kiedy idziemy do pracy, sklepu, apteki, le‑
karza, czy wyprowadzamy psa.
Ograniczenie liczby osób do 5, m.in. na mszach świętych,
pogrzebach czy ślubach. Do limitu nie wlicza się kapłanów
czy np. osób z zakładów pogrzebowych.
Wprowadzenie ograniczeń dotyczących komunikacji publicznej. Dopuszczalna liczba pasażerów to miejsca siedzące
podzielone przez dwa.
Nowe ograniczenia obowiązują od 25 marca do 11 kwietnia.
W przypadku złamania zakazów groziła będzie kara mandatu
po 5 tys. zł.
Oceny zgodności zachowania z nowymi zasadami dokonywać
będzie Policja.
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INFORMACJA DOT. FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

W

związku z epidemią koronawirusa Urząd Gminy oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie są
zamknięte dla interesantów i pracują w trybie wewnętrznym.
Najpilniejsze sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie,
drogą elektroniczną lub korespondencyjnie. Przy wejściu do
budynku Urzędu Gminy wystawiona została również „skrzyn‑
ka podawcza”, do której petenci mogą składać dokumenty lub
informacje (bez uzyskania potwierdzenia złożenia dokumentu).
Zawieszona została możliwość osobistego składania skarg i wnio‑
sków.
Od 21 marca br. wstrzymane zostało przyjmowanie odpadów
komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko‑
munalnych w Koszęcinie przy ul. Ks. Gąski (tzw. Srocza Góra).
Natomiast odpady z posesji odbierane są zgodnie z harmono‑
gramem wywozu odpadów.

W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, zgodnie
z Poleceniem Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2020r. zostało
uruchomione miejsce kwarantanny. W miejscu tym znajdują
się osoby, które wróciły z zagranicy i podlegają obligatoryjnej
14-dniowej kwarantannie. Do gminnego obiektu kwarantan‑
nowego przyjmowane są osoby, które nie przejawiają żadnych
objawów chorobowych.
Z dniem 13 marca br. do odwołania zawieszone zostały osobiste
porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłat‑
nego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lubliniec‑
kiego.
Aktualizowane na bieżąco informacje są dostępne na stronie
Urzędu Gminy (www.koszecin.pl i www.facebook.com/gmina‑
koszecin) oraz na tablicy ogłoszeń przed wejściem do Urzędu
Gminy.

▶▶ DANE KONTAKTOWE:
Urząd Gminy Koszęcin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Powstańców Śląskich 10
42–286 Koszęcin
tel.: 34 3576 100
fax: 34 3576 108
e‑mail: koszecin@koszecin.pl
strona internetowa:
www.koszecin.pl
www.facebook.com/gminakoszecin

ul. Sobieskiego 11a
42–286 Koszęcin
tel.: 34 352 40 83
e‑mail: gops@gopskoszecin.pl
strona internetowa:
www.gopskoszecin.pl
www.facebook.com/gopskoszecin

TELEFONY DO PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W KOSZĘCINIE

Działalność gospodarcza i planowanie przestrzenne

34 3210 833

Ewidencja Ludności, dowody osobiste

34 3210 822

Geodezja

34 3210 834

Kasa

34 3210 815

Księgowość

34 3210 813

Obrona Cywilna, Wojsko, Ochrona p. poż.

34 3210 824

Obsługa Rady Gminy

34 3210 823

Oświata, Decyzje meldunkowe

34 3210 827

Podatki

34 3210 811

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

34 3210 834

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

34 3210 831
34 3210 832

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

34 3210 820

Sekretariat

34 3576 100

Urząd Stanu Cywilnego

34 3210 818
7
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PRIORYTETOWE PLANY DZIAŁAŃ DZIELNICOWYCH
NA OKRES OD 1 LUTEGO 2020 R. DO 31 LIPCA 2020 R.
▶▶ REJON 13 ASP. SZT. WOJCIECH GARUS
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie
służbowym.
Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. skwer przy
fontannie w Koszęcinie ul. Zamkowa w szczególności w godzinach
popołudniowych i wieczornych. W wyniku tego dochodzi do
zakłóceń spokoju mieszkańców jak i zaśmiecania alejek oraz
obrębu ławek.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Eliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym
zakazem tj. skwer przy fontannie w Koszęcinie ul. Zamkowa –
zmniejszenie ilości zgłoszeń interwencji o 25%. Objęcie terenu
skweru monitoringiem gminnym.

ewentualnych oszustw. Podjęcie czynności zmierzających do
zminimalizowania przedmiotowego zjawiska, dotarcie do jak
największej ilości osób starszych.

▶▶ REJON 15 ASP. SZT. GRZEGORZ NAMYŚLAK

▶▶ REJON 14 ASP. SZT. DARIUSZ WĘGRZYN

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie
służbowym.
Na terenie sołectwa Strzebiń rejonu XV w porze dziennej,
zagrożeniem dla mieszkańców, zwłaszcza osób starszych są
próby oszustw metodą m. in. „Na wnuczka”, „Na policjanta”, „Na
wypadek” oraz oszustw dokonywanych przez osoby dostające się
do domów, mieszkań pod pretekstem ofert sprzedaży różnych
artykułów, zbiórki pieniędzy, podpisywania umów itp. Powyższe
informacje o zagrożeniach zebrano głównie w oparciu o rozmowy
z mieszkańcami sołectwa Strzebiń oraz ustalenia w SWD.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Zwiększenie świadomości mieszkańców o zagrożeniach oraz
właściwego reagowania celem przeciwdziałania zaistnieniu

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie
służbowym
Na terenie rejonu XIV, w porze dziennej – zagrożenie dla
mieszkańców, zwłaszcza osób starszych - próby oszustw metodą
m. in. „Na wnuczka”, „Na policjanta” „Na wypadek” oraz oszustw
dokonywanych przez osoby dostające się do domów, mieszkań pod
pretekstem ofert sprzedaży różnych artykułów, zbiórki pieniędzy,
podpisywania umów itp.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Podniesienie świadomości mieszkańców o zagrożeniach
oraz właściwym reagowaniu, celem przeciwdziałania
oszustwom. Uświadomienie jak największej ilości osób starszych.

Turniej Skata
Sportowego
w Rusinowicach

Zbiórka dla dzieci

14

grudnia w Rusinowicach odbył się Turniej Skata Sportowe‑
go. Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:
Mistrz: Łukasz Kurzac
Wicemistrz: Józef Konopka
II Wicemistrz: Zygmunt Marchewka
Dodatkowo Zygmunt Marchewka otrzymał puchar za rozegranie
Grand‑Ouverta.
Puchary wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.

▶▶ KOSZ NA NAKRĘTKI
Z inicjatywy Rady Sołeckiej, w ramach funduszu sołeckiego obok
Domu Kultury w Koszęcinie zamontowano kosz w kształcie serca
przeznaczony do zbiórki nakrętek. Nakrętki zostaną przeznaczone
na cele charytatywne dla chorych dzieci.
www.koszęcin.pl
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Pożegnanie Sióstr
Służebniczek
w Rusinowicach

„Gość oczekiwany”

21

grudnia odbyła się premiera spektaklu „Gość Oczekiwany”
wg Zofii Kossak‑Szczuckiej w wykonaniu grupy teatralnej
AleTeatЯ. W przedstawieniu pod reżyserią Aliny Szczepanowskiej,
która zagrała jedną z ról, wystąpili: Celina Gawenda, Halina Jaksik,
Julia Jędrzejowska, Joanna Kampa, Ewa Kupiak, Pelagia Matuszek,
Jolanta Poks‑Stawińska, Krzysztof Bartoszek, Jacek Jędrzejowski
oraz Tomasz Pawluk. Niesamowite przygotowanie oraz wspaniała
gra aktorów zostały nagrodzone owacjami na stojąco przez licz‑
nie zgromadzoną publiczność. Podziękowania za udany występ
oraz życzenia świąteczne złożył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew
Seniów.

22

grudnia w Kościele p. w. Znalezienia Krzyża Świętego
w Rusinowicach została odprawiona Msza w intencji
Sióstr Służebniczek NMP z racji zakończenia ich posługi w pa‑
rafii oraz Ośrodku Rehabilitacyjnym. Podziękowania za 25 lat
posługi złożył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz
wdzięczni parafianie.

Koszęciński Wolontariusz 2019 Roku

30

grudnia podczas sesji Rady Gminy Koszęcin została wrę‑
czona nagroda dla „Koszęcińskiego Wolontariusza 2019
Roku”. Laureatem konkursu została Pani Karolina Goniwiecha.
Nagrodę wręczył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz
Przewodniczący Rady Gminy Koszęcin Michał Anioł.
Konkurs „Koszęciński Wolontariusz Roku” został przeprowadzo‑
ny zgodnie z Zarządzeniem nr OR.0050.179.2019 Wójta Gmi‑
ny Koszęcin z dnia 23 października 2019 r. Ideą konkursu jest
uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które
pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Gminy Koszęcin,
a także promowanie działań wolontaryjnych skierowanych do
społeczności lokalnych.
Pani Karolina Goniwiecha jest mieszkanką Koszęcina i pracuje
jako pedagog w Szkole Podstawowej w Koszęcinie. Jest założy‑
cielem oraz opiekunem szkolnego Koła Wolontariatu, członkiem
Stowarzyszenia Montownia oraz wspiera działanie Fundacji Twoje
TAK ma ZNACZENIE. Pani Karolina poświęca swój wolny czas
na organizację różnych akcji, w które wkłada swoją pasję i chęć
niesienia pomocy potrzebującym. Z wielkim zaangażowaniem
pracuje z młodzieżą szkolną, kształtując w nich postawy prospo‑
łeczne, empatię oraz chęć działania na rzecz społecznie ważnych
celów. Razem z wolontariuszami ze szkolnego Koła Wolontariatu
włączyła się w akcję „Podaj dobro dalej” gdzie w ogólnopolskim
konkursie zajęli II miejsce. Oprócz tego włączają się m. in. do

takich akcji jak: „Szlachetna Paczka”, Finał WOŚP czy zbiórka
żywności dla zwierząt przebywających pod opieką OTOZ Animals
Oddział w Lublińcu.
Pani Karolinie gratulujemy uzyskania tytułu „Koszęciński Wo‑
lontariusz Roku” i dziękujemy za wysiłek oraz bezinteresowne
zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz
drugiego człowieka, a także za wrażliwość i gotowość bycia tam,
gdzie potrzeba wsparcia.

9
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Koncert świąteczny
w Strzebiniu

29

grudnia w kościele p. w. Krzyża Świętego w Strzebiniu od‑
był się koncert świąteczny, który cieszył się dużym zainte‑
resowaniem. Dla licznie zgromadzonych wystąpiły chóry „Non
Nomine” pod dyrekcją Izabeli Wróbel‑Malickiej i „Hejnał” pod
dyrekcją Pawła Szufli oraz Orkiestra Dęta wraz z wokalistami:
Dominiką Klabis, Pauliną Szenderą oraz Martinem Filipiakiem
pod batutą Sławomira Krysia. Profesjonalne przygotowanie oraz
wykonanie świątecznych utworów zakończyło się podwójnym
bisem. Całość poprowadziła Dyrektor Domu Kultury Renata Py‑
rek. Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew
Seniów oraz Ksiądz Proboszcz Sebastian Marecki.

Sylwester na rynku

T

radycyjnie mieszkańcy Gminy Koszęcin wspólnie pożegnali
stary rok podczas imprezy na rynku w Koszęcinie. Zarówno
pogoda jak i frekwencja dopisały. Do wspólnej zabawy zaprosił
zespół WRAGON MIX. Za nim jednak powitaliśmy Nowy Rok
pokazem sztucznych ogni, życzenia złożył Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Micha‑
łem Aniołem.

Koncert kolędowy
w Rusinowicach

W

kościele p. w. Znalezienia Krzyża Świętego w Rusinowicach
odbył się koncert kolędowy. Dla licznie zgromadzonych
wystąpili: parafialna orkiestra dęta pod kierunkiem Dominika
Matuska, kwartet wokalny z udziałem Dominiki Sowy, a także
parafialna schola liturgiczna. Wspaniałego występu pogratulował
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz ksiądz Proboszcz
Franciszek Koenig.

www.koszęcin.pl

„Od stajenki do
stajenki”

J

uż po raz kolejny odbył się tradycyjny marsz „Od stajenki do
stajenki”. Licznie zgromadzeni parafianie zebrali się przy stajen‑
ce przed kościołem w Strzebiniu, aby wspólnie przemaszerować
do kapliczki w Łazach. Pochód zakończył się wspólnym kolędo‑
waniem, po którym każdy uczestnik marszu mógł zjeść ciepły
posiłek oraz napić się gorącej herbaty. W wydarzeniu wziął udział
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, a także ksiądz proboszcz
Sebastian Marecki i ksiądz emeryt Rudolf Beer.

10

Wydarzenia

Echo Gminy Koszęcin | nr 1/2020

Orszak Trzech
Króli 2020

6

grudnia w Koszęcinie odbył się Orszak Trzech Króli. Trady‑
cyjnie mieszkańcy Koszęcina zgromadzili się w trzech różnych
miejscach tj. na ulicy: Piaskowej, Dworcowej i Leśnej, aby wyru‑
szyć w kierunku kościoła p. w. Świętej Trójcy. Orszak zakończył
się wspólną modlitwą oraz kolędowaniem w kościele.

Koncert dla
Babci i Dziadka

17

stycznia w koszęcińskim Domu Kultury odbył się Świąteczny
Koncert dla Babci i Dziadka. Dla licznie zebranej publiczno‑
ści wystąpiła Bernadeta Kowalska z Przyjaciółmi i Gośćmi. Były
wspólne śpiewy, tańce, a także konkurs z nagrodami. Podziękowa‑
nie za świetny koncert oraz życzenia dla Babć i Dziadków z okazji
zbliżającego się ich święta złożył Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew
Seniów oraz Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek.

28. Finał WOŚP

28.

Finał Wielkiej Or‑
kiestry Świątecznej
Pomocy za nami. W naszej
Gminie koncerty odbyły się
w Koszęcinie oraz Strzebiniu.
W tym roku graliśmy pod
hasłem „Wiatr w żagle” – dla
dziecięcej medycyny zabie‑
gowej. Łącznie zebraliśmy
25.983,16 zł, gdzie w Koszęci‑
nie – 16.526,68 zł i w Strzebi‑
niu – 9.456,48. Z licytacji udało
sie uzbierać w sumie 2.770 zł,
a najwyższą kwotę, czyli 270 zł
otrzymał obraz namalowany
przez malarki z UTW w Ko‑
szęcinie. Dziękujemy!

20-lecie Koła
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
ze Strzebinia

23

stycznia Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Strze‑
binia świętowało 20-lecie swojego istnienia. Zaproszonych
gości i członków przywitała Przewodnicząca Koła Jadwiga Ra‑
chwał. Gratulacje oraz życzenia złożyła Sekretarz Gminy Koszę‑
cin Jolanta Rezek, przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Lublińcu oraz
Dyrektor Domu Kultury Renata Pyrek. Po części oficjalnej odbyła
się wspólna zabawa.

11
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„Spotkanie
w sąsiedzkim kręgu”

1

lutego w klubie „Pod sceną”
w kameralnym gronie odby‑
ło się „Spotkanie w sąsiedzkim
kręgu” podczas którego zapro‑
szeni goście mogli posłuchać
refleksji oraz wspomnień Pana
Jana Myrcika, autora książki
„Artykuły prasowe”. Krótką pre‑
zentację na temat książki przed‑
stawiła dr Anna Korzekwa
‑Wojtal. O oprawę muzyczną
podczas spotkania zadbał mgr
sztuki Brunon Czaja. Wśród
zaproszonych gości obecni byli
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew
Seniów oraz Dyrektor Domu
Kultury Renata Pyrek.

AleTeatЯ dla Mikusia

1

lutego w koszęcińskim Domu Kultury grupa teatralna AleTeatЯ
po raz kolejny zagrała spektakl „Gość oczekiwany” wg Zofii
Kossak‑Szczuckiej przyciągając pełną salę widzów. Tym razem
postanowili wspomóc Mikołaja Smol i po przedstawieniu, prze‑
prowadzili zbiórkę pieniędzy na leczenie chłopca.

10-lecie UTW
w Koszęcinie

24

lutego Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszęcinie świę‑
tował 10-lecie swojej działalności. Z tej okazji na scenie
wystąpiła Grażyna Bułka w spektaklu „Mianujom mie Hanka”
Alojzego Lysko. Po pełnym emocji oraz wzruszeń przedstawie‑
niu, odbyła się część oficjalna jubileuszu, podczas której na ręce
Przewodniczącej UTW Gabrieli Helisz zostały złożone gratulacje
i życzenia.

Wystawa malarstwa
Krzysztofa Hałupki

4

marca w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się wernisaż wy‑
stawy malarstwa Krzysztofa Hałupki. Podczas wydarzenia
można było poznać historię powstawania obrazów oraz zobaczyć
kilka dzieł malarza. Na scenie wystąpił również chór „Lutnia” pod
dyrekcją Stefanii Biela. W wernisażu wziął udział Wójt Gminy
Koszęcin Zbigniew Seniów.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

6

marca odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet, na który zaprosił
Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów oraz Dyrektor Domu
Kultury Renata Pyrek. W programie usłyszeliśmy najpiękniejsze
arie i duety z oper, operetek i musicali wykonane przez zespół
Classic Attack z gościnnym udziałem Wojciecha Poprawy. Oprócz
wspaniałego koncertu publiczność mogła również podziwiać ob‑
razy ledowe autorstwa Roberta Żurmana, które tworzyły sceno‑
grafię oraz wystawione zostały w holu Domu Kultury. (Zdjęcia:
Ewa Kruszyna)

www.koszęcin.pl
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Ferie zimowe w Gminie Koszęcin

W

dniach 13–26 stycznia trwały ferie zimowe dla dzieci
z województwa śląskiego. Pomimo braku śniegu, dzieciaki
w naszej Gminie nie mogły narzekać na nudę. Zarówno dla tych
najmłodszych jak i starszych przygotowano wiele zajęć, a każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Dużym zainteresowaniem cieszył się
Laserowy Paintball oraz wyjazd na lodowisko do Lublińca i do
kręgielni. Chętnych nie brakowało również podczas warsztatów
twórczych przygotowanych przez Stowarzyszenie Montownia. Jak
co roku odbył się także bal przebierańców, który poprowadzili Pi‑
pek i Psotka. Dużo radości dzieciom sprawiło wykonanie własnej
maskotki podczas warsztatów ZRÓB MASKOTKĘ. Oprócz tego
wzięły udział w przedstawieniu teatralnym „Lampa Alladyna” oraz
w zajęciach sportowych, szachowych, baletowych i plastycznych.

W schronisku dla
zwierząt – pracujemy,
pomagamy.

Wizyta w Domu
Pomocy Społecznej
– Kombatant

U

czennice Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku
Piechoty w Sadowie należące do Szkolnego Koła Wolontaria‑
tu odwiedziły seniorów z Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”
w Lublińcu. Nawiązując do zbliżających się mikołajek przygotowa‑
ły krótki program artystyczny. Oprócz utworów świątecznych po‑
jawiły się również piosenki żołnierskie, które bardzo spodobały się
pensjonariuszom. Ważnym celem tego spotkania był kontakt osób
starszych z młodzieżą, podczas którego miło spędzili razem czas.
Na twarzach seniorów widać było uśmiech i to było najcenniejsze.
▶▶Sara Wojtulek

S

zkolne Koło Wolontariatu
działające w Szkole Podsta‑
wowej im. 74 Górnośląskiego
Pułku Piechoty w Sadowie po
raz kolejny włączyło się w po‑
moc bezdomnym zwierzętom
z przytuliska w Lublińcu. Tym
razem uczniowie osobiście za‑
angażowali się w prace na rzecz
schroniska. W listopadzie udali
się do przytuliska, gdzie zostali
powitani przez wolontariuszkę
OTOZ Animals. Po krótkiej po‑
gadance na temat funkcjonowania placówki, czas przyszedł na
pracę. Była to idealna lekcja uświadamiająca uczniom, na czym
polega bezinteresowna pomoc. Już od najmłodszych lat warto
uczyć miłości i szacunku do innych.
„Wolontariat to promień nadziei, który rozprasza mrok samot‑
ności i dodaje odwagi do przezwyciężania przemocy i egoizmu.
Wy wolontariusze jesteście znakiem nadziei w naszych czasach.
Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z brakiem nadziei i cier‑
pieniem”. (Jan Paweł II)
▶▶Sara Wojtulek
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Stypendium Wójta Gminy Koszęcin
dla uzdolnionych uczniów

29

stycznia w koszęcińskim Domu Kultury odbyło się uroczy‑
ste wręczenie Stypendium Wójta Gminy Koszęcin. Stypen‑
dium udzielane jest uczniom klas V‑VIII, z tytułu osiągnięcia wy‑
sokich wyników w nauce, uczęszczającym do szkół podstawowych
na terenie Gminy Koszęcin. Za rok szkolny 2018/2019 stypendium
zostało przyznane 52 uczniom.
Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym w wykonaniu
grupy wokalnej działającej przy Domu Kultury w Koszęcinie, po
którym Wójt Gminy Zbigniew Seniów wraz z Wiceprzewodniczą‑
cym Rady Gminy Henrykiem Nowakowskim wręczył dyplomy
uczniom i pogratulował ich rodzicom.

▶▶ Uczniowie,
którym
przyznano
stypendium
za klasę V:
• Brol Agata, Duda Franci‑
szek, Dzierla‑Waśko Mag‑
dalena, Gembała Katarzy‑
na, Gomoluch Weronika,
Grześków Antonina, Jeleń‑
ski Stefan, Jeziorowska Julia,
Kandzia Weronika, Krus
Wiktoria, Kryś Zofia, Łebek
Justyna, Ochman Łukasz,
Majchrzyk Aleksander, Siek
Emilia, Tyniec Alicja, Wa‑
cławek Martyna
▶▶ Uczniowie,
którym
przyznano
stypendium
za klasę VI:
• Brol Paweł, Irek Olivia, Ja‑
strzębski Jakub, Kandora
Hanna, Karmańska Lena,
Klyta Julia, Kocyba Mag‑
dalena, Kwas Patrycja, La‑
chowska Natalia, Lerche Zu‑
zanna, Litwin Michał, Marek
Bartosz, Mazur Przemysław,
Nowak Jessica, Paruzel Julia,
Pokrzywiec Jan, Prokop Jakub, Strzoda Bartosz, Wacławek Mar‑
cin, Watoła Karolina, Wyleżałek Emilia
▶▶ Uczniowie, którym przyznano
stypendium za klasę VII:
• Chrzęstek Weronika, Gołombek Artur, Imiolski Mikołaj, Kocy‑
ba Bartłomiej, Skura Kinga, Sobala Nikodem, Szot Magdalena

www.koszęcin.pl

▶▶ Uczniowie, którym przyznano
stypendium za klasę VIII:
• Adamczyk Alicja, Adamek Robert, Kosmała Natalia, Kukuła
Michał, Mańka Paweł, Neuman Natalia, Sobala Jakub
Laureatom gratulujemy osiągnięcia tak wysokich wyników oraz
życzymy dalszych sukcesów.
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Nowe przedszkole w Strzebiniu
▶▶ Raz, dwa, trzy, Leśnym
Ludkiem zostań ty!

J

uż od września bieżącego roku Punkt Przed‑
szkolny Leśne Ludki w Strzebiniu zmieni
się w‘przedszkole’ z prawdziwego zdarzenia
i będzie kontynuować działalność w nowej
siedzibie. W przedszkolu, zlokalizowanym
w spokojnej okolicy, w bezpośrednim są‑
siedztwie łąk i lasu, będą funkcjonować trzy
oddziały.
W placówce od września będzie realizowany projekt
pn. „Raz, dwa, trzy! Leśnym Ludkiem zostań Ty! Pro‑
jekt utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego
w Gminie Koszęcin” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opera‑
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Celem projek‑
tu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
poprzez utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej (w tym
dla dzieci z niepełnosprawnością) na terenie Gminy Koszęcin,
spełniających wymagania lokalowe, poprzez odpowiednie do‑
posażenie i modernizację placówki, wprowadzenie zajęć dodat‑
kowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki oraz
podniesienie kwalifikacji nauczycieli.
W sumie, w przedszkolu miejsce znajdzie 72 dzieci w wieku 2,5–6
lat. Wszystkie dzieci w ramach dofinansowania z środków EFS
będą objęte bogatą ofertą zajęć dodatkowych: język angielski, ryt‑
mika, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem oraz zajęcia
ogólnorozwojowe z elementami judo.
Całodzienny pobyt w Leśnych Ludkach będzie cenowo zbliżony
do kosztów, jakie ponoszą rodzice dzieci uczęszczających do pla‑
cówek publicznych na terenie naszej gminy. Miesięczne czesne,

uwzględniające także wyżywienie dziecka, będzie
oscylować w granicach 200zł.
Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o Leśnych Ludkach,
to zapraszamy na profil placówki na portalu
społecznościowym: https://www.facebook.
com/PunktPrzedszkolnyLesneLudki/, na
którym można zobaczyć, jak funkcjonuje pla‑
cówka na co dzień i jakie atrakcje zapewnia
dzieciakom.
Wszystko wskazuje na to, że w nowej siedzi‑
bie będzie jeszcze lepiej. Większy budynek, to
większe możliwości. Będą przestronne sale, wypo‑
sażone w nowe zabawki i pomoce dydaktyczne, pokój
na zajęcia indywidualne z logopedą czy psychologiem, a także
własna kuchnia, pozwalająca na przygotowywanie zdrowych,
smacznych i świeżych posiłków. Dużym plusem jest także teren
dookoła przedszkola, gdzie będzie plac zabaw, ogródek warzywny,
a także miejsce do prowadzenia zajęć dydaktycznych na świeżym
powietrzu.
Reszta pozostanie bez zmian – nauczycielki będą równie fajne, jak
dotychczas; równie często będziemy korzystać z bliskości lasu, bo
wierzymy, że swobodny kontakt z naturą jest tym, czego dzieci
potrzebują najbardziej; równie często będziemy zachęcać dzieci
do podejmowania twórczej aktywności, mając na uwadze przede
wszystkim radość z tworzenia, przymykając oko na brudny fartu‑
szek. Nasze priorytety to ruch, swobodna zabawa i wszechstronne,
wielozmysłowe doświadczanie otaczającego świata, które są fun‑
damentem w rozwoju dziecka. Zapraszamy wszystkie dzieciaki do
naszego przedszkola. Raz, dwa, trzy, Leśnym Ludkiem zostań ty!
Przedstawiamy nasze nowe logo. W razie pytań zapraszamy do
kontaktu telefonicznego: 697656564.
▶▶
Katarzyna Kruk
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Lokalny sycylijski rynek pracy
wycieczki zawodoznawcze uczniów
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Koszęcinie podczas mobilności
24–30.11.2019 Santa Flavia
projekt,,Moje miejsce
w świecie” Ponadnarodowa
mobilność uczniów POWER

G

łównym celem projektu jest przygotowanie naszych uczniów
do podjęcia przemyślanych decyzji związanych z wyborem
przyszłej szkoły/zawodu. Decyzji opartej na znajomości swoich
predyspozycji, zainteresowań, różnorodności zawodów, znajomo‑
ści polskiego i europejskiego rynku pracy.
Podczas mobilności uczniowie w grupie międzynarodowej
uczestniczyli w zajęciach z zakresu preorientacji zawodowej, po‑
równywali swoje zainteresowania zawodowe, ścieżki kształcenia
w wybranych zawodach, lokalny rynek pracy, przygotowywali
dokumenty aplikacyjne, uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej.
Wyjazd przyniósł nam wiele cennych doświadczeń w tym przede
wszystkim związanych z poznaniem nowych, ciekawych i mało
spotykanych dla nas zawodów.
Pierwszego dnia pobytu uczest‑
nicy mobilności odwiedzili dwa
lokalne zakłady pracy w Castel‑
daccia. Pierwszym z nich była
największą na Sycylii winiarnia,
gdzie zaprezentowana zosta‑
ła nam m.in. historia rodziny
Giuseppe Alliata oraz ich firmy
produkującej lokalne wino z wi‑
nogron uprawianych w okolicy.
Następnie wszyscy udali się do
kolejnej manufaktury, gdzie pro‑
dukowana jest oliwa z oliwek.
Pracownik firmy zaprezentował
z dużymi szczegółami proces
tłoczenia oliwy. Oliwki trafiają
do leja, potem na taśmie trans‑
portowane są do myjni, która
oddziela oliwki od liści, jedno‑
cześnie myjąc je. Następnie oliw‑
ki były dostarczone do mielarki.
Ostatnim krokiem było praso‑
wanie powstałej masy pod du‑
żym ciężarem, w wyniku czego
oddzielono wodę od oliwy.
Pierwszego dnia uczestnicy
mobilności nie tylko zobaczyli
proces tłoczenia oliwy, ale mogli
również spróbować jej ze świeżym sycylijskim chlebem.
W drugim dniu mobilności odwiedziliśmy słynny teatr Massimo
w stolicy regionu Palermo. Trzeci pod względem wielkości teatr
www.koszęcin.pl

w Europie słynny jest głównie z perfekcyjnej akustyki. Przewodnik,
który oprowadzał nas po teatrze przybliżył nam również pracę
tenora i tancerza baletowego, których mogliśmy podziwiać pod‑
czas próby do spektaklu. Uczniowie mieli okazję przeprowadzić
wywiad ze słynnym włoskim tenorem Teatru Massimo i La Scala
(absolwentem szkoły przyjmującej).
Pracownia porcelany to kolejne ciekawe, potencjalne miejsce
pracy które odwiedziliśmy podczas mobilności. Rodzinna mała
pracownia otwarta została w Bagheria w 1985 roku. Podczas wi‑
zyty uczestnicy poznali niżej opisany proces produkcji porcelany.
Porcelana wytwarzana jest z gliny, która jest najpierw formowana,
potem musi wyschnąć, a po wyschnięciu wypalana jest w piecu
przez 7 – 8 godzin w temperaturze 920°C. Wypalony produkt
malowany jest farbą wodną, całość pokrywa się pyłkiem szkla‑
nym i ponownie wypala w piecu. Ręczne wykonanie tradycyjnego
wazonu (figurki w kształcie głowy) wymaga dużej wprawy oraz
zręczności i zajmuje około tygodnia. Produkty z porcelany cieszą
się tutaj dużą popularnością.
Podczas pobytu w Santa Flavia uczniowie odwiedzili również lo‑
kalne muzeum oraz ruiny z czasów starożytnych. Wchodząc na
szczyt góry mogli zobaczyć starożytny amfiteatr, w którym były
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wystawiane sztuki. Ruiny starożytnego teatru, pochodzące z III
wieku przed naszą erą, podziwiać mogliśmy również w Taorminie.
Wprawdzie wydaje się, że podobnych atrakcji jest tu bardzo dużo,
to jednak ten położony na zboczu góry amfiteatr, oferuje przepięk‑
ne widoki na morze, wschodnie wybrzeże Sycylii, góry czy Etnę.
Zawodem bardzo popularny w odwiedzanej przez nas części
Sycylii jest zawód rybaka, stąd pomysł na naszą kolejną wizytę
w pięknym rybackim muzeum „DELL ACCIUGA”. Gdzie zapre‑
zentowano nam wiele różnych narzędzi rybackich oraz ciekawo‑
stek dotyczących ich wynalezienia i zastosowania. Całą wycieczkę
urozmaicał przewodnik, który opowiadał lokalne legendy i śpiewał
morskie piosenki.
Największą atrakcją wyjazdu była wycieczka na piękną Etnę, naj‑
większy czynny wulkan znajdujący się w Europie. Króluje nad całą
wyspą, mierząc około 3340 m n.p.m. Co prawda zobaczyliśmy
tylko 3 z 250 kraterów tego wulkanu, ale to wystarczyło, aby nas
wszystkich zachwycić. Przy okazji dzięki przewodnikowi pozna‑
liśmy zawód sejsmologa.
Udział w projekcie jest dla jego uczestników cennym doświad‑
czeniem, w ich pierwszym zawodowym portfolio znajdzie się
certyfikat potwierdzający mobilność oraz Europass Mobilność.
Certyfikaty i Europassy wydane zostały na drukach honorowa‑
nych przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, w językach: polskim
i angielskim.
▶▶Opracowali: uczestnicy mobilności
wraz z opiekunem Dorotą Kała- Kubisz
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Z życia Koła PZERiI w Koszęcinie
(listopad 2019–luty 2020)

W

okresie zimy, od listopada do lutego, życie emerytów upływa
już tradycyjnie na okolicznościowych zabawach i uroczy‑
stościach świątecznych i karnawałowych. Nie inaczej było w także
w minionym okresie.

▶▶ Zabawa Andrzejkowa.
Sezon zimowy otworzyła zabawa Andrzejkowa, która odbyła się
w siedzibie Koła w sobotę, 30 listopada. Uczestniczyło w niej spo‑
ra, bo 35 osobowa grupa naszej „młodzieży”. Wszyscy bawili się
przednio do samej północy, kiedy to rozpoczął się czas adwentu.

▶▶ Sylwester 2019.
Ostatniego grudnia około 30 osobowa naszych członków zakoń‑
czyła rok 2019 z przytupem na zabawie sylwestrowej, otwierając
jednocześnie okres karnawałowy 2020 roku. Dopisała nie tylko
frekwencja, ale także menu i humory. Uczestnicy wykazali się dużą
wytrzymałością fizyczną w tańcach i śpiewach. W Nowy Rok 2020
wszyscy wkroczyli w szampańskim nastroju. Oby nam dopisało
zdrowie, a o resztę będziemy zabiegać sami. Mamy nadzieję, że rok
2020 dla członków naszego Koła pod każdym względem również
będzie tak udany jak 2019.

Witamy Nowy Rok 2020!
Migawka z zabawy Andrzejkowej.

▶▶ Zebranie sprawozdawczo‑programowe.

▶▶ Spotkanie opłatkowe.

Na samym początku Nowego Roku 2020, 6 stycznia, odbyło
się spotkanie sprawozdawczo‑programowe, na którym Zarząd
Koła przedstawił sprawozdanie z działalności Kola w II półro‑
czu 2019 roku oraz szczegółowy program działania na rok 2020.
Uczestniczyło 100 członków Koła. Zebranych szczególnie intere‑
sował bogaty program imprez planowanych na rok 2020.

W dniu 20 grudnia w świątecznym już nastroju odbyło się spotka‑
nie opłatkowe, w którym udział wzięło około 75 naszych członków
oraz wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów i dyrektor Domu
Kultury Renata Pyrek. Spotkania takie pozwalają nam wkroczyć
wspólnie w okres świąteczny i podzielić się opłatkiem. Po pobło‑
gosławieniu opłatków i uczestników spotkania przez ks. Zygmunta
Jończyka, wikarego w parafii NSPJ, wszyscy obecni składając sobie
wzajemnie życzenia świąteczne i łamiąc się opłatkiem, dali wyraz
nastaniu bożonarodzeniowego pokoju i pojednania. Atmosfera
spotkania była podniosła a zarazem miła i ciepła.

W trakcie spotkania opłatkowego 2019 r.
www.koszęcin.pl

W trakcie referatu sprawozdawczo‑programowego.
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▶▶ Karnawałowe ostatki czyli „śledź”.
Karnawał 2020 zamknęliśmy tradycyjną zabawą ostatkową, w któ‑
rej brały udział 54 osoby. W trwającej do północy zabawie oprawę
muzyczną, podobnie jak na zabawie Andrzejkowej, sylwestrowej
i na „babskim combrze”, zapewnił niezawodny DJ Jan Burek, za‑
razem autor wszystkich zdjęć z naszych imprez.

Dyskusja nad programem działania Koła w roku 2020.
▶▶ Szczyt karnawału 2020 – Babski Comber.
Najważniejszą imprezą karnawałową był tradycyjny Babski Com‑
ber, w którym uczestniczyło 50 naszych Pań. W wymyślnych
i pięknych kreacjach bawiły się one przednio, przy skocznej mu‑
zyce tanecznej serwowanej przez DJ Jana Burka.

Pląsy naszych Pań na „babskim combrze”.

Podczas gdy jedni bawiąc się wesoło zamykają karnawał 2020,…
…Nasz DJ Jan Burek trwa na stanowisku pracy.

Na tym wyczerpaliśmy kalendarz naszych zimowych imprez.
Przed nami wydarzenia sezonu wiosennego.
▶▶Opracowała: Urszula Huć

Strojne uczestniczki „babskiego combra” w ujęciu zbiorczym.
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Raz, dwa, trzy! Leśnym Ludkiem zostań Ty!
Projekt utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego
w Gminie Koszęcin”

CO OFERUJEMY?
• placówka czynna w godz. 700–1600
• świetna lokalizacja, spokojna okolica, las
• pełne wyżywienie

/ własna kuchnia – posiłki ciepłe, smaczne, zdrowe/

• duży ogród – strefa zabawy, ogródek warzywny,
miejsce do zajęć na świeżym powietrzu
• zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika,
zajęcia z logopedą, zajęcia z psychologiem,
gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami judo
• dużo ruchu na świeżym powietrzu, swobodne obcowanie z naturą
• …i wiele, wiele więcej!
A to wszystko w cenie przedszkola publicznego!
Zapraszamy wszystkie dzieci mieszkające na terenie Gminy Koszęcin,
urodzone w latach 2015-2017. Liczba miejsc ograniczona!
Informacje pod numerem tel. 697 65 65 64 oraz na www.lesneludki.com.pl

▶▶ Bezpłatny biuletyn informacyjny
Gminy Koszęcin. Nakład 2000 egz.
Wydawca: Gmina Koszęcin
Adres redakcji: 42–286 Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, tel.: 34 357 61 00
E‑mail: echogminy@koszecin.pl
Redaktor Naczelny: Ewa Klyta
Skład i druk: Sil‑Veg‑Druk, Lubliniec ul. Niegolewskich 12, tel. 34 356 29 61,
www.svd.pl, e‑mail: biuro@svd.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, opracowania redakcyjnego tekstów
i zmiany tytułów.
Nie zwraca materiałów przesłanych do redakcji oraz nie odpowiada za treść
zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.koszęcin.pl

20

