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Dożynki  Gminne w Pińczycach  
ROLNICZE ŚWIĘTOWANIE

EKOLOGICZNE PROJEKTY

W  Pińczycach odbyły się 
Gminne Dożynki Gminy i Miasta 
Koziegłowy. Gospodarze znakomicie 
przygotowali się do tej imprezy 
wysoko podnosząc organizacyjną 
poprzeczkę. Po Mszy świętej i barwnym 
korowodzie, starostowie dożynek 
tradycyjnie przekazali Burmistrzowi  
i Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta 
Koziegłowy bochen chleba i słoik miodu. 

We wrześniu Gmina i Miasto 
Koziegłowy zrealizowała ogromny 
projekt o charakterze ekologicznym. 
Dzięki niemu na prywatnych posesjach 
zamontowanych zostało aż 500 instalacji 
solarnych służących do podgrzewania 

Dożynkowym chlebem poczęstowani 
zostali przez nich wszyscy uczestnicy 
Święta Plonów. Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z poszczególnych sołectw 
przygotowały wspaniałe, dożynkowe 
wieńce, które przekazały m.in. 
władzom Gminy i Miasta Koziegłowy, 
gminnym i powiatowym radnym a także 
przedstawicielom różnych powiatowych 
instytucji.

Więcej na str. 10

wody. Gmina przeprowadziła już nabór 
do kolejnych projektów – na ekologiczne 
piece oraz instalacje fotowoltaiczne. 
Od 16 października do 17 listopada  
przyjmowane będą deklaracje na kolejne 
instalacje solarne i fotowoltaiczne.

Więcej na str. 3
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SOLARY, FOTOWOLTAIKA I EKOPIECE

ELŻBIETA JARECKA NOWĄ RADNĄ
NAJLEPSI UCZNIOWIE NAGRODZENI

Ważne telefony:
Burmistrz

tel. 34 3141 219

burmistrz@kozieglowy.pl

Sekretarz

tel. 34 3141 219

Sekretariat

tel. 34 3141 219

um@kozieglowy.pl

Skarbnik

tel. 34 3141 219

ksiegowosc@kozieglowy.pl

Rada Gminy i Miasta

tel. 34 3141 219 w. 115

rada.miejska@kozieglowy.pl

Inwestycje

tel. 34 3141 219 w. 108, 123

inwestycje@kozieglowy.pl

Informatyk

tel. 34 3141 219 w. 112

info@kozieglowy.pl

Referat Spraw Obywatelskich

tel. 34 3141 219 w. 119

Urząd Stanu Cywilnego,

Ewidencja Działalności

Gospodarczej

tel. 34 3141 219 w. 122, 119

Referat Gospodarki Komunalnej

tel. 34 3141 219 w. 108

Inspektor ds. Kultury,

Ochrony Zdrowia oraz

Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi

tel. 34 3141 219 w. 104

Zespół Ekonomiczno

- Administracyjny Oświaty

Samorządowej

tel. 34 3141 219, w. 111

Referat Gospodarki Gruntami,

Rolnictwa, Leśnictwa

i Ochrony Środowiska

tel. 34 3141 219, w. 117

Wymiar podatków

tel. 34 3141 219 w. 109

Referat Promocji i Rozwoju

tel. 34 3141219 w. 120

promocja@kozieglowy.pl

Gminno Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

tel. 34 333 71 42

pomocspoleczna@kozieglowy.pl

Miejsko Gminny Ośrodek

Promocji Kultury

tel. 34 3141 268

Gminna Biblioteka Publiczna

tel. 34 3150 243

Zespół Usług Komunalnych

tel. 34 3142 000

wodociagi@kozieglowy.pl

Nasza Gmina:
Redakcja:

Referat Promocji i Rozwoju 

UGiM Koziegłowy

Krzysztof Suliga

promocja@kozieglowy.pl

Adres:

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

42-350 Koziegłowy,Pl. Moniuszki 14

tel. 34 3141 219

www.kozieglowy.pl

um@kozieglowy.pl

Druk:

Drukarnia Polidruk

tel. 32 258 88 94

www.polidruk.com.pl

Podczas Sesji Rady Gminy i Miasta 
Koziegłowy, która odbyła się 28 września, miało 
miejsce uroczyste ślubowanie nowo wybranej 
radnej, Elżbiety Jareckiej. Pani Elżbieta, po 
raz pierwszy jako radna, wzięła też udział 
w obradach Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. 
Wybrana została w wyborach uzupełniających 
w miejsce zmarłego Zenona Jareckiego.  
W lipcu powołano natomiast nowego 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta 
Koziegłowy, którym został Dariusz Stuła.

Gmina i Miasto Koziegłowy prowadzi proekologiczne 
działania mające na celu wymianę pieców grzewczych na 
ekologiczne a także montaż na posesjach solarów oraz instalacji 
fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. 

W okresie od 20.07.2015 r. do 31.03.2017 r. wśród 
mieszkańców został przeprowadzony nabór deklaracji do 
udziału w projekcie pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji poprzez 
wymianę/modernizację indywidualnych  źródeł ciepła na źródła 
grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę na terenie 
Gminy i Miasta Koziegłowy”. W podanym terminie do Urzędu 
Gminy i Miasta Koziegłowy wpłynęło 301 deklaracji. zadanie 
ma zostać zrealizowane w ramach  Działania 4.3. Efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej;  Poddziałanie 4.3.4. Efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej - konkurs; 2. Likwidacja niskiej 
emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł 
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników 
ciepła. Planowany termin ogłoszenia konkursu przez Instytucję 
Zarządzającą to grudzień 2017 r.

Wśród mieszkańców Gminy Koziegłowy został 
przeprowadzony również nabór deklaracji do udziału 
w projekcie związanym z montażem instalacji służących do 
produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej dzięki panelom 
fotowoltaicznym. W czerwcu 2017 r. Gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców  z terenu Gminy 
i Miasta Koziegłowy”, starając się pozyskać środki finansowe na 
realizację projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, dla osi 
priorytetowej: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie : 4.1. Odnawialne 
źródła energii, Poddziałanie : 4.1.2. Odnawialne źródła energii – 
RIT.  Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej przez Instytucję 
Zarządzającą.

Od 1.07.2015r. do 17.03.2017 r. trwał nabór deklaracji 
do udziału w projekcie na montaż kolektorów słonecznych 
służących do podgrzewania wody użytkowej przeznaczonej na 

Podczas Sesji Rady Gminy i Miasta 
Koziegłowy Burmistrz Jacek Ślęczka 
i Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta 
Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk 
wręczyli nagrody najlepszym uczniom 
z poszczególnych szkół podstawowych, 
gimnazjów i Liceum Ogólnokształcącego 
w Koziegłowach.

Przy nominowaniu uczniów do 
nagród pod uwagę wzięto nie tylko 
wyniki uzyskiwane w nauce, ale także 
udział w różnego rodzaju konkursach, 
zaangażowanie w działalność społeczną 
i na rzecz szkoły. Niektórzy z nagrodzonych 

mogą pochwalić się wieloma sukcesami 
w różnych dziedzinach.

Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta 
Koziegłowy otrzymali: SP Koziegłowy – 
Anna Tobiasz, Gimnazjum Koziegłowy 
– Paulina Rychlik, LO Koziegłowy – Julia 
Lis, SP Lgota Górna – Jakub Jurczyk, 
Gimnazjum Lgota Górna – Martyna 
Bereza, SP Pińczyce – Laura Wojtyla, 
Gimnazjum Pińczyce – Zofia Bernacka, 
SP Cynków – Jakub Musialik, SP 
Gniazdów – Patryk Sapota, SP Siedlec 
Duży – Dominika Jarosz, SP Koziegłówki 
– Patryk Nowak, Szkoła Podstawowa 

potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców. W podanym terminie 
do Urzędu wpłynęło łącznie 866 deklaracji. Gmina pozyskała 
środki w ramach Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, 
Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii -  RIT RPO WSL na 
lata 2014-2020. W 2017 r. Gmina i Miasto Koziegłowy zrealizowała 
projekt pod nazwą „Montaż instalacji służących do produkcji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach 
mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”, dzięki 
któremu zamontowano na posesjach w Gminie Koziegłowy 
500 instalacji solarnych. Wysokość pozyskanych środków 
finansowych to kwota przekraczająca 5 mln zł. Ponieważ projekt 
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, władze 
gminy podjęły decyzję o kontynuacji działań zmierzających 
do pozyskania  środków przeznaczonych na montaż instalacji 
solarnych.

MAJĄ JUŻ NOWE PLACE ZABAW

Dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Koziegłowach mają od września do 
dyspozycji piękny plac zabaw oraz dodatkowe 
pomieszczenia na poddaszu. Plac zabaw 
wybudowany został także przy Oddziale 
Zamiejscowym w Starej Hucie.

Gmina i Miasto Koziegłowy oddała do użytku 
w ramach projektu „Zapewnienie edukacji 
przedszkolnej na najwyższym poziomie 
poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej 
w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach 
pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach 
zlokalizowanych w miejscowości Stara 
Huta” dwa place zabaw i wyremontowane 
pomieszczenia w starej części Pałacu Biskupów.

Nowe  place zabaw składają się 
z zestawu wielofunkcyjnego, zestawu huśtawek, 
piaskownicy oraz zamku. W Starej Hucie 
zainstalowano dodatkowo huśtawkę dla dzieci 
niepełnosprawnych. Pod urządzeniami znajduje 
się amortyzująca nawierzchnia z poliuretanu 
a między nimi poliuretanowe ścieżki. 
W Koziegłowach i Oddziale Zamiejscowym 
w Starej Hucie nasadzone zostały też drzewa 
i krzewy liściaste oraz zainstalowano ławki.

W Przedszkolu Publicznym 
z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach 
przeprowadzona została podczas wakacji 
adaptacja poddasza na oddział przedszkolny. 
W Pałacu Biskupów, w którym funkcjonuje 
przedszkole wyremontowano na potrzeby 
przedszkolaków trzy nowe sale. Mają oni 
do dyspozycji także nowoczesną łazienkę. 
Na poddaszu wyremontowano również 
pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze. 
W ramach przebudowy przeprowadzono 
prace rozbiórkowe i demontażowe, m.in. 
skucie tynków, demontaż stolarki okiennej 
i drzwiowej, rozbiórkę fragmentów ścian. 
Wykonano prace montażowe, m.in. montaż 
aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

drewnianej, murowanie ścianek działowych, 
wykonanie ścianek działowych w konstrukcji 
lekkiej, zabezpieczenie okien, uzupełnienie 
tynków i ubytków w ścianach, tynki wewnątrz 
budynku, wykończenie łazienek, montaż 
klapy dymowej na klatce schodowej, montaż 
nowych opraw oświetleniowych LED i roboty 
budowlano-montażowe instalacji.

Budynek przedszkola w Starej Hucie 
znajduje się obecnie w przebudowie w ramach 
wymienionego projektu, a dzieci przebywają na 
czas remontu w budynku Szkoły Podstawowej 
w Koziegłówkach. Gmina i Miasto Koziegłowy 
pozyskała na te inwestycje dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego.

SPSK Winowno – Natalia Jędras, Szkoła 
Podstawowa SPSK Mysłów – Magdalena 
Królewska, Gimnazjum SPSK Mysłów – 
Jakub Musialik.
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OCHOTNICY Z KOZIEGŁÓWEK    ŚWIĘTOWALI JUBILEUSZ OSP

100-lecie założenia jednostki uroczyście obchodzili 
strażacy-ochotnicy z OSP w Koziegłówkach. Jej założycielem 
był ks. Teodor Urbański.

Jubileusz miał miejsce 16 lipca a rozpoczął się Mszą Świętą 
w Sanktuarium Św. Antoniego, którą celebrował ks. Kazimierz 
Świerdza. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się 
pod pomnik w Koziegłówkach poświęcony zmarłym strażakom, 
gdzie złożona została wiązanka kwiatów. Następnie strażacy 
reprezentujący jednostki OSP z Gminy Koziegłowy oraz 
zaproszeni goście udali się na teren remizy OSP w Koziegłówkach, 
gdzie odbyła się oficjalna część jubileuszu.

Podczas uroczystości sztandar OSP w Koziegłówkach 
odznaczony został Złotym Znakiem Związku oraz Złotą Odznaką 
Za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, za wieloletnią służbę, zaangażowanie 
na rzecz bezpieczeństwa, aktywność i poświęcenie dla dobra 
publicznego zostali wyróżnieni i odznaczeni następujący 
druhowie: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – dh 
Łukasz Będkowski i dh Antoni Frączek, Srebrnym Medalem – 
dh Bartłomiej Piotrkowski i dh Mateusz Frączek, Brązowym 
medalem – dh Grzegorz Rzepka, dh Dariusz Walo, dh Artur 
Kulak, dh Piotr Zasadzin, dh Andrzej Zenderowski, dh 
Kamil Piotrowski, dh Mateusz Stodółkiewicz i dh Mateusz 
Flak. Odznaczenia wręczyli wiceprezesi Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego OSP dh Zdzisław Banaś i dh Henryk Kiepura.

Rafał Zenderowski, Prezes OSP w Koziegłówkach odznaczony 
został przez przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Śląskiego, Stanisława Gmitruka Srebrną Odznaką Honorową Za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego. Harcerze 33ŚDH oraz zuchy 
56. Gromady Zuchowej „Tęcza” przekazali natomiast prezesowi 
OSP symboliczne drzewko. Podczas jubileuszu zaprezentowana 
została zabytkowa sikawka konna firmy Gustaw Ewald Kurstin 
wyprodukowana w 1900 r., zakupiona i odrestaurowana przez 
OSP w Rzeniszowie.

Zaproszeni goście przekazali na ręce prezesa OSP 
w Koziegłówkach pamiątkowe statuetki i listy gratulacyjne 
oraz wygłosili okolicznościowe przemowy. Burmistrz Gminy 

i Miasta Koziegłowy i zarazem Prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP Jacek Ślęczka oraz Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta 
Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk podziękowali strażakom-
ochotnikom za nieustanną gotowość do niesienia pomocy, 
która niejednokrotnie wiąże się z z narażaniem ich zdrowia 
i życia. Życzyli im też powrotów do domu po przeprowadzonych 
akcjach bez uszczerbku na zdrowiu. Gminę i Miasto Koziegłowy 
reprezentowali również zastępca Burmistrza Piotr Kołodziejczyk 
oraz Sekretarz GiM Koziegłowy Krzysztof Bąk.

Oprócz wymienionych osób w jubileuszu wzięli udział 
zaproszeni goście: Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Stanisław Gmitruk – Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego, Krystyna Jasińska – Radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego, Henryk Kiepura – Starosta Powiatu 
Kłobuckiego, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP, Zdzisław Banaś – Burmistrz Gminy i Miasta Siewierz, 
wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, Zdzisław 
Ucieklak, Członek Zarządu Wojewódzkiego OSP, wiceprezes 
Oddziału Powiatowego OSP, bryg. Dariusz Kleszcz –Komendant 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, kpt. Mariusz 
Szczepański – Dowódca JRG w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, Dorota Kaim-Hagar 
– Radna Powiatu Myszkowskiego, Mariusz Morawiec – Radny 
Powiatu Myszkowskiego oraz Czesław Bijak i Sylwia Kurzak – 
przedstawiciele Nadleśnictwa Siewierz.
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III FESTIWAL „Z KOPYTA” W WESTERNOWYM STYLU

Przez dwa dni w Gniazdowie odbywały się imprezy związane 
z III Festiwalem Miłośników Koni i Muzyki „Z KOPYTA”. 
Organizatorzy festiwalu czyli Gmina i Miasto Koziegłowy oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach 
przygotowali w tym roku jeszcze więcej atrakcji, niż rok temu. 

Aura w tym roku nie była łaskawa, ale nawet mimo tego 
impreza cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Każdego dnia 
przewinęło się przez Gniazdów kilka tysięcy widzów. Tym razem 
festiwal odbywał się w klimacie Dzikiego Zachodu. Przez dwa 
dni toczyła się rywalizacja jeźdźców w różnych konkurencjach 
w ramach Polskiej Ligi Western i Rodeo. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się też efektowne pokazy Red Simon 
Wild West Show, polskiej szkoły jazdy konnej i ujeżdżania koni 
w stylu western. Miłośnicy psów mogli podziwiać natomiast 
czworonogi na międzynarodowej wystawie i zawodach zwinności 
agility a dla sympatyków koni mechanicznych przygotowano 
ekstremalne zmagania pojazdów terenowych na torze off-road.

W sobotę odbyła się wielka parada, w której uczestniczyli 
jeźdźcy, motocykliści oraz samochody zabytkowe i terenowe. 
W tym roku gościł na festiwalu zespół Catawba prezentujący 
m.in. widowiskowe tańce, zarówno indiańskie jak i kowbojskie. 
W Wiosce Indiańskiej można było natomiast spróbować swych 
sił w różnych zabawach zręcznościowych a najmłodsi bezpłatnie 
jeździli na kucykach.

Podczas festiwalu odbył się konkurs na kopytka na różne 
sposoby (zwyciężyło KGW Gniazdów), pokazy „Kopytkowe 

szaleństwo” w wykonaniu kucharzy z Hotelu-Karczmy 
„Czardasz” i Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Zacisze”. 
Ponad 20 osób wzięło udział w konkursie na strój w stylu country 
prezentując wspaniałe ubiory. Rozegrano też biegi dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Jak co roku, dużo działo się na festiwalowej scenie. Rok temu, 
ze względu na zalanie sceny przez deszcz, odwołany został koncert 
zespołu IRA. Tym razem koncert doszedł do skutku. Wykonawców 
oklaskiwało około 4 tysięcy widzów, śpiewając wspólnie 
z Arturem Gadowskim przeboje. Nie mniejszym powodzeniem 
cieszył się koncert legendarnego już niemal zespołu Dżem. 
Mimo deszczowej pogody liczną widownię przyciągnęła też 
Natalia Kukulska w swym kosmicznym wydaniu. Energetyczną 
muzykę country reprezentowali tym razem: zespół Babsztyl, 
Alicja Boncol z Koalicją, Andrzej Rybiński i Cezary Makiewicz. 
Zabawę w stylu country poprowadził Tomasz Szwed.

W przygotowanie festiwalowego terenu wiele wysiłku włożyli 
pracownicy Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach, 
którym pomagali druhowie z jednostek OSP. O wyżywienie osób 
czuwających nad przebiegiem festiwalu zadbał Warsztat Terapii 
Zajęciowej z Wojsławic. Festiwalowi goście mogli skorzystać 
z materiałów promujących Gminę i Miasto Koziegłowy oraz 
powiat i Jurę Krakowsko-Częstochowską na stoisku Referatu 
Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. 
Osikowe rękodzieło prezentowane było na stoiskach MGOPK 
oraz Osikowej Doliny. Swe działania promowało też Centrum 
Integracji Społecznej.
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PUCHAR DLA MYSŁOWA
Przedstawiciele 16 sołectw rywalizowali 9 lipca o Puchar 

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy w IV Turnieju Sołectw 
„Jak dobrze mieć sąsiada”. Tegorocznym zwycięzcą okazała 
się, po niesamowicie zaciętej rywalizacji, ekipa z Mysłowa.

Zanim rozpoczęły się zmagania, uczestnicy turnieju spotkali 
się na koziegłowskim rynku, skąd udali się na teren Centrum 
Rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury 

(MGOPK był organizatorem tej imprezy). W ramach turnieju 
rozegranych zostało 8 konkurencji oraz sprawdzian z wiedzy 
w formie testu dotyczącego Gminy Koziegłowy.

Uczestnicy zawodów rywalizowali w następujących 
konkurencjach: „Gordyjski węzeł Sołtysa” (wiązanie krawata), 
„Długa droga do domu…?” (wyścig po plastikowych skrzynkach 
na butelki), „Bieg Sołtysowej” (bieg z plastikowymi kręglami 

umieszczonymi pomiędzy nogami i pod pachami), „Patrz jak 
rzucasz!” (rzut piłkami tenisowymi do wiaderka), „Spacerek 
Gumolepa” (wyścig z oponami samochodowymi), „Podaj 
hasło” (układanie hasła z pudełek na czas), „Mokra robota…” 
(napełnianie plastikowych butelek na czas wodą z gąbek). 
Dodatkowa konkurencja rozegrana została pod hasłem „Ach te 
jaja”. Nie była obowiązkowa a polegała na łapaniu surowych jajek 
z różnych odległości. Im większa odległość, tym więcej punktów. 

ŚWIĘTO PIEROGÓW W KOZIEGŁOWACH

Trzecia edycja organizowanej przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach imprezy pod 
hasłem „Nasze Koziegłowy i okolice” cieszyła się wielkim 
powodzeniem.

Na terenie Centrum Rekreacji przy MGOPK było gwarnie 
i wesoło. Odbyły się występy zespołów folklorystycznych, 
mażoretek, pokazy kulinarne oraz III Festiwal Pierogów. 
Koziegłowy gościły tego dnia przedstawicieli węgierskiego 
miasta Győrújbarát, z którego Samorządem podpisana została 
umowa o współpracy na różnych płaszczyznach. Zespół Tańca 
Ludowego „Csobolyó” zaprezentował na scenie żywiołowy 
folklor swego regionu. Gospodarzy reprezentował natomiast 
Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy.

Goście z Węgier poradzili sobie znakomicie zajmując 
5. miejsce. A trzeba podkreślić, że pierogi na Węgrzech są 
praktycznie nieznane. W lepieniu pierogów rywalizowało 
w sumie 12 zespołów a w ciągu 30 minut wykonano ich aż 
2992 sztuki. Wszystkie zostały ugotowane i skonsumowane. 
Najlepszą ekipą okazało się KGW Wojsławice, które wykonało 
aż 328 pierogów. Drugie miejsce zajął Rzeniszów (303) a trzecie 
Gniazdów (294). Na kolejnych miejscach uplasowali się: 4. 
Markowice (290), 5. Grupa Samorządowa z Győrújbarát (270), 
6. Lgota Mokrzesz (245), 7. Samorządowa Grupa z Koziegłów 
(239), 8. Mysłów (223), 9. Koziegłowy (213), 10. Ryczów (168), 11. 
Grupa Samorządowa z Ogrodzieńca (165), 12. Grupa Seniorów 
z Ogrodzieńca (127), 13. Zespół Echo (126). W samorządowej 
Grupie z Koziegłów wystąpili m.in. Burmistrz Jacek Ślęczka 
oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, 
a Grupę Samorządową z Ogrodzieńca wspierał z kolei Burmistrz 
Andrzej Mikulski. W konkursie na najsmaczniejsze pierogi 
przyznano trzy pierwsze miejsca: dla Lgoty Mokrzesz – za 
pierogi malinowe, dla Gniazdowa – za pierogi z kaszą gryczaną 
i twarogiem z sosem kurkowym oraz dla Wojsławic – za pierogi 
z morelami i brzoskwiniami. Wyróżnienia otrzymali natomiast: 
Zespół Seniorów z Ogrodzieńca – za ciasto, KGW Rzeniszów – za 
kreatywność kompozycji oraz Alicja Chwałko – za ciekawy smak.

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwiga Wiśniewska 
ufundowała bilety na wycieczkę do Brukseli, które wylosowali 
seniorzy z Ogrodzieńca i KGW Gniazdów. Nagrody dla 
uczestników konkursów na pierogi ufundowane zostały przez 
członków Kapituły Honorowej: Jadwigę Wiśniewską – Poseł Do 

Parlamentu Europejskiego, Lidię Burzyńską – Poseł do Sejmu 
RP, Jacka Ślęczkę – Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy, Zofię 
Jakubczyk – Prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego 
oraz Radnych Powiatowych: Dorotę Kaim-Hagar, Wiesławę 
Machurę i Mariusza Morawca. Część nagród zakupiono w ramach 
projektu „Nasze Koziegłowy i okolice”. Sponsorami imprezy byli: 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Zacisze” Rzeniszów-
Łazy, SoNa Koziegłówki oraz F.H. „Grześ” Renata Jagielska.

Można było dużo zyskać, ale i stracić. Bezkonkurencyjny był 
w niej Mysłów, który jako jedyna ekipa zaliczył odległość 15 
metrów.

Emocje podczas turnieju były ogromne. Walka toczyła się 
bowiem nie tylko o prestiż ale i pieniądze dla sołectw. Nagroda 
finansowa za pierwsze miejsce wynosiła 15 tys. zł, za drugie  10 
tys. zł a za trzecie 5 tys. zł. Dzięki rekordowemu rzutowi jajkiem, 

szala zwycięstwa przeważona 
została na stronę Mysłowa. 
Drugie miejsce zajęło 
Winowno, (nie zaryzykowało 
rzutu na 15 m i skończyło 
rywalizację udanym rzutem na 
10 m) a trzecie  Mzyki.

WYNIKI: 1. Mysłów (134,25), 
2. Winowno (111), 3. Mzyki 
(91,5), 4. Wojsławice (87), 5. 
Koziegłówki (79), 6. Rosochacz 
(77,5), 7. Lgota Górna (73,5), 
8. Lgota Mokrzesz (73,25), 9. 
Markowice (70,75), 10. Lgota 
Nadwarcie (70,50), 11. Cynków 
(65), 12. Rzeniszów (62,75), 13. 
Nowa Kuźnica (61), 14. Postęp 
(54,75), 15. Osiek (52,75), 16. 
Pińczyce (37). 

Impreza została zorganizowana z wykorzystaniem środków 
Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych. Organizatorem 
imprezy był Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury 
w Koziegłowach.
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ROLNICZE ŚWIĘTO W PIŃCZYCACH
W tym roku Dożynki Gminne Gminy Koziegłowy gościły 

w Pińczycach. Święto plonów odbyło się 10 września.

Po Mszy Świętej w miejscowym kościele parafialnym, 
barwny dożynkowy korowód udał się na teren Zespołu Szkół 
w Pińczycach. Znaleźli się w nim m.in.: przedstawiciele 
gminnych władz, Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, strażacy oraz 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich z przepięknymi, dożynkowymi 
wieńcami. Wieńce zostały tradycyjnie przekazane przez panie 
z KGW: Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy i jego zastępcy, 
Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Sekretarzowi 
UGiM Koziegłowy, radnym powiatowym i gminnym oraz 
innym wyróżnionym osobom. Burmistrz Jacek Ślęczka oraz 
Przewodnicząca Rady GiM Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk 
podziękowali rolnikom za całoroczny trud i życzyli udanych 
zbiorów w przyszłym roku.

Starostami gminnych dożynek byli w tym roku państwo 
Roksana i Adam Będkowscy, którzy  zgodnie z tradycją  
przekazali Burmistrzowi oraz Przewodniczącej RGiM Koziegłowy 
bochen chleba oraz słoik miodu. Ci poczęstowali z kolei wszystkich 
przybyłych dożynkowym chlebem. Uroczystość uświetniły 
występy: Zespołu Folklorystycznego „Złoty Kłos”, Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Pińczyc i Gminnej Orkiestry Dętej z  Koziegłów. 
Nie zabrakło pocztów sztandarowych jednostek OSP z Gminy 
Koziegłowy.

W tym roku nagrodę dla najlepszych rolników otrzymali z rąk 
Burmistrza państwo Joanna i Dariusz Kubańscy. Gospodarzami 
Gminnych Dożynek byli: Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy 
Jacek Ślęczka, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 
Joanna Kołodziejczyk, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, 
Kółko Rolnicze oraz Zespół Szkół z Pińczyc a organizatorem 
MGOPK Koziegłowy.

Oprócz wymienionych osób, w dożynkowych uroczystościach 
uczestniczyli m.in.: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan 
Kieras, zastępca Burmistrza GiM Koziegłowy Piotr Kołodziejczyk, 
radni powiatowi, radni gminni, przedstawiciele PSP i Policji, 
ODR-u, KRUS-u, Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego 

STRAŻACY Z MYSŁOWA NAJSPRAWNIEJSI

DNI Z DISCO POLO I VIDEO

Na terenie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji 
w Gniazdowie odbyły się 20 sierpnia Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze. Rywalizowały w nich zespoły OSP z Gminy 
Koziegłowy. W zawodach wzięło udział 8 drużyn seniorskich, 4 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i jedna drużyna żeńska. Ze 
względu na opady deszczu odwołano sztafetę pożarniczą 7x50m. 
Rywalizacja odbyła się jedynie w ćwiczeniach bojowych.

W kategorii seniorów najlepiej spisała się ekipa OSP Winowno 
I, która wygrała rywalizację z wynikiem 39,9 pkt. karnych. Drugie 
miejsce przypadło OSP Mysłów (40,4) a trzecie OSP Winowno II 
(42,3). Kolejne miejsca zajęli: 4. OSP Koziegłówki (42,8), 5. OSP 
Lgota Górna (46,37), 6. OSP Siedlec Duży (51,8), 7. OSP Mzyki 
(54,8), 8. OSP Stara Huta (84,9). W kategorii Młodzieżowych 
drużyn Pożarniczych triumfowała OSP Mysłów (44,7) przed OSP 
Koziegłówki (51,0),  OSP Siedlec Duży (58,6) i OSP Stara Huta 
(90,3). W kategorii drużyn żeńskich wystartowała tylko ekipa 
OSP Siedlec Duży (73,9).

Druhowie-ochotnicy z Gminy Koziegłowy znakomicie spisali 
się w X Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP  
rozegranych w Żarkach. W grupie A, w której rywalizowali 
mężczyźni bezapelacyjnie zwyciężyła ekipa OSP Mysłów (99,6 
pkt. karnych), drugie miejsce zajęła OSP Winowno II (105,8), 
a trzecie OSP Koziegłówki (110,2). Na piątej lokacie uplasowała 
się OSP Winowno I (117,5). W kategorii drużyn młodzieżowych 
również triumfowała OSP Mysłów (101,5), przed OSP 
Koziegłówki (110,6). Czwarte miejsce zajęła OSP Siedlec Duży 
(133,3). W drużynach kobiecych reprezentantki OSP Siedlec Duży 
zajęły czwarte miejsce.

Zawody przeprowadzone zostały w ćwiczeniu bojowym 
i sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami. Z powodu 
opadów deszczu, bieg sztafetowy został przeprowadzony 
z pominięciem równoważni. W imprezie wzięło udział 19 drużyn, 
w tym: 4 kobiece, 10 drużyn męskich i 5 Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Jej organizatorami byli: Koziegłowy, Poraj, Żarki, 
Niegowa i Myszków. Ich organizatorami byli Zarząd Oddziału 

Dwudniowa impreza Dni Gminy 
i Miasta Koziegłowy okazała się bardzo 
udana. Koncerty gwiazd wieczoru oglądały 
tłumy mieszkańców. Imprezę rozpoczęła 
parada samochodowa Moto Legendy 
z udziałem: samochodów zabytkowych, 
tuningowych oraz motocykli. 
W muzycznym bloku „Hity disco polo 
w tanecznym show zaprezentowały się 
zespoły: Claris, Model MT & Modelinka 
oraz gwiazda wieczoru czyli After Party. 
Ostatnim punktem programu była zabawa 
taneczna z zespołem Hello. W niedzielę 
rozgrzały publiczność swoim show panie 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego 
jednym z elementów była parodia 

Na scenie wy-
stąpili także Ber-
nadetta Kowalska 
i Przyjaciele oraz 
śpiewający świato-
we przeboje Alek-
sander Martinez. 
Wszyscy czekali 
jednak na gwiazdę 
wieczoru, czyli ze-
spół Video. Artyści 
spisali się na scenie 
świetnie, a po kon-

w Myszkowie i inni zaproszeni goście. Organizatorami Gminnych 
Dożynek byli Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury 
w Koziegłowach i Zespół Szkół W Pińczycach.

W zawodach powiatowych bezkonkurencyjna była OSP Mysłów

W gminnych zawodach triumfowała ekipa OSP Winowno

pokazu mody. Zaprezentowali się też 
laureaci konkursu „Scena dla ciebie” oraz 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Pińczyc. 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Myszkowie oraz Komenda Powiatowa PSP w Myszkowie.

cercie długo rozdawali autografy i chętnie 
pozowali do selfie. Impreza zakończyła się 
efektownym pokazem sztucznych ogni.
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„BŁĘKITNI” JUŻ PO SEZONIE NA SZOSIE

Reprezentanci „Błękitnych” Koziegłowy mają za sobą 
kolejny sezon szosowy. Kolarze koziegłowskiego klubu nie 
odnieśli w nim znaczących sukcesów, ale trzeba wziąć pod 
uwagę, że startowali jako zawodnicy i zawodniczki pierwszego 
rocznika w poszczególnych kategoriach. Tradycyjnie MGLKS 
„Błękitni” był natomiast organizatorem prestiżowych imprez 
w kategoriach od juniora do młodzika.

W XIV Międzynarodowym Wyścigu „Szlakami Jury” 
rywalizowali młodzi kolarze z aż 10 państw. W sumie przyjechało 
na wyścig 14 zagranicznych drużyn. Po raz pierwszy wzięli 
w nim udział zawodnicy z: Mołdawii, Gruzji i Estonii. Tak jak 
w latach poprzednich, przyjechali: Czesi, Słowacy, Niemcy, 
Litwini, Łotysze i Rosjanie. Wyścig rozgrywany był w powiatach 
myszkowskim i zawierciańskim. Prolog odbył się na bardzo 
trudnej trasie Przewodziszowice- Czatachowa z liczącym aż 2000 
m podjazdem. Drugiego dnia kolarze przenieśli się na najcięższą 
na Jurze trasę i ścigali się na pętli Hucisko-Bliżyce-Hucisko. Po 
południu zaliczyli „królewski etap” z największymi wzniesieniami 
na Jurze, ze startem i metą w Kroczycach. Na zakończenie odbył 
się „etap zamków” wiodący przez gminy Niegowa i Kroczyce, ze 
startem i metą w Kroczycach. W wyścigu rywalizowało w sumie 
257 zawodników i zawodniczek. Obecny na wyścigu prezes 
PZKol., Dariusz Banaszek, podkreślił bardzo wysoki poziom 
organizacyjny i sportowy imprezy.

Rekordowa ilość kolarzy w Pińczycach

Kolejną wielką imprezą organizowaną przez „Błękitnych” był 
XXXIX Ogólnopolski Wyścig Kolarski Puchar Polski w kolarstwie 
szosowym pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta 
Koziegłowy. Wzięła w nim udział rekordowa ilość uczestników, 
w sumie aż 606. Były to jednocześnie dla juniorów młodszych 
eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W ramach 
imprezy rozegrane zostały też Mistrzostwa Śląska, w których 
reprezentanci Błękitnych wywalczyli medale. W wyścigu ze 
startu wspólnego w kategorii juniorka młodsza srebrny medal 
zdobyła Sandra Skrobarczyk, w jeździe indywidualnej na czas 
w juniorach Daniel Sikora zajął trzecie miejsce, a w juniorach 
młodszych trzeci był Jakub Musialik. „Czasówka” odbyła się 
na trasie Koziegłowy-Gęzyn-Koziegłowy, a wyścig ze startu 
wspólnego miał start i metę w Pińczycach.

Podczas wakacji kolarze „Błękitnych” przygotowywali 
się do sezonu przełajowego. Uczestniczyli w konsultacjach 
odbywających się w Wiśle (dwukrotnie) oraz w Hucisku. 
Konsultacje, których organizatorem byli „Błękitni” sfinansowane 
zostały z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz dofinansowania 
ze Śląskiej Federacji Sportu i Ministerstwa Sportu z projektu 
„Klub”.

W styczniu Mistrzostwa Polski

W sezonie przełajowym 2017-2018 „Błękitni” zorganizują trzy 
imprezy. Wraz z Gminą i Miastem Koziegłowy będą gospodarzem 
81. Mistrzostw Polski, które odbędą się 13-14 stycznia w 
Koziegłowach. To już drugie w historii Koziegłów przełajowe MP. 
Poprzednie odbyły się w 2013 r. i zostały ocenione organizacyjnie 
bardzo wysoko. Wcześniej, bo już 12 listopada, odbędzie się na 
tej samej trasie Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym. 
„Błękitni” zorganizują jeszcze w tym sezonie przełajowym 
wyścig w Masłońskiem.

Milena Tokarska z medalem MP

W Kwidzynie odbyły się 29 września Mistrzostwa Polski 
Szkółek Kolarskich MTB. Fantastycznie spisała się w nich Milena 
Tokarska. Zawodniczka „Błękitnych” Paula Trans Koziegłowy 
zdobyła w kategorii rocznik 2007 złoty medal i tytuł mistrzyni 
Polski. Milena wygrała latem dwa etapy Nutella Mini Tour de 
Pologne - w Katowicach i Zakopanem, a w Szczyrku zajęła 
natomiast 2. miejsce. W Katowicach nie dała szans swoim 
rywalkom i po raz trzeci z rzędu (poprzednie zwycięstwa w 2015 
i 2016 r. ) wygrała Mini Tour de Pologne. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż zawodniczka MGLKS „Błękitni” Paula Trans ma na swoim 
koncie 6 wygranych w Mini Tour de Pologne. W Kwidzynie Bartosz 
Oleksiak zajął w młodzikach 4. miejsce, Sandra Skrobarczyk była 
w juniorkach młodszych także 4., a Jakub Musialik w juniorach 
młodszych 6.


