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JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Pińczycach świętowała 17 czerwca 
jubileusz stulecia. Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą Świętą w kościele pw. Św. Józefa 
Oblubieńca. Oficjalna część uroczystości 
odbyła się w remizie OSP. Burmistrz 
Jacek Ślęczka oraz zaproszeni goście 
złożyli na ręce prezesa OSP Marcina 
Chachulskiego listy gratulacyjne, 

Podczas Sesji Rady Gminy i Miasta 
Koziegłowy, która odbyła się 8 czerwca 
Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Koziegłowy absolutorium 
za wykonanie budżetu na rok 2016. 
Miniony rok uznać można więc za udany. 
Dochody budżetu wykonane zostały 
aż w 105,55 % zakładanego planu. Plan 

okolicznościowe tablice, statuetki oraz 
przekazali życzenia. Zaangażowani 
w działalność OSP druhowie i druhny 
dostali złote, srebrne i brązowe odznaki. 
Sztandar OSP uhonorowany został 
Złotym Znakiem ZOSP RP. Poświęcenia 
dokonał proboszcz Parafii w Pińczycach, 
ks. Tadeusz Mikołajczyk. 

Więcej na str. 6-7

wydatków zrealizowany został natomiast 
w 95,96 %. To też bardzo dobry wynik. 
Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiła 
nadwyżka budżetowa w wysokości                 
4 945 759,93 zł, przy planowanym roczny 
deficycie budżetu w wysokości 187 583,62 
zł. 

Więcej na str. 3
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JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM

GMINA ZAOSZCZĘDZI NA OŚWIETLENIU DRÓG
WSPÓŁPRACA Z WĘGIERSKIM PARTNEREM NAWIĄZANA

Porozumienie o współpracy podpisali burmistrzowie 
Géza Szalóki i Jacek Ślęczka

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

Na terenie Gminy Koziegłowy zakończyła 
się wymiana tradycyjnego oświetlenia 
drogowego na energooszczędne oświetlenie 
typu LED. Wymiana realizowana była 
w ramach programu „Poprawa efektywności 
energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy i Miasta Koziegłowy” z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 
IV „Efektywność energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. 
Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski 
oraz efektywne oświetlenie” Poddziałanie 
4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz 
efektywne oświetlenie – RIT”. Inwestycja objęła 
w sumie wymianę 981 opraw i dobudowanie 131 
nowych źródeł światła.

Wykonawca wymienił oprawy oświetle-
niowe zainstalowane na słupach oraz dobudował 

–  Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy jest budżetem 
zrównoważonym, mającym pokrycie zarówno po stronie 
planowanych dochodów jak i planowanych wydatków. 
Wydaliśmy około 96 proc. z zakładanego planu a dochody 
zrealizowaliśmy na poziomie ponad 105 procent. Dbamy, 
aby zarządzanie funduszami z naszej strony było stabilne 
i bezpieczne. Nie sztuką jest zapożyczyć się i wydawać pieniądze, 
sztuką jest racjonalnie gospodarować środkami   – stwierdził 
Burmistrz Jacek Ślęczka. –  Rok 2016 był mizerny jeśli chodzi 
o środki zewnętrzne, ale rok 2017 i kolejne lata otworzą taką 
perspektywę. Nie jestem burmistrzem jednej kadencji. Myślę, 
że nasze konsekwentne działanie, dochodzenie do wspólnych 
uzgodnień, czasami trudnych, będzie pozwalało na realizację 
inwestycji w poszczególnych miejscowościach. Możemy się 
cieszyć, że zmienia się nasze otoczenie, nasza gmina.

Dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały wykonane 
w wysokości 56 450 003,47 zł, tj. 105,55 % planu. Dochody bieżące 
wyniosły 53 985 008,62 zł (106,23 %), a dochody majątkowe 2 
464 994,85 zł (92,46 %). Poniesione wydatki w wysokości 51 504 
243,54 zł stanowią 95,96 % planowanych wydatków. Wydatki 
bieżące to 45 719 870,18 zł (96,05 %), wydatki majątkowe 5 784 
373,36 zł (95,30 %). Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiła 
nadwyżka budżetowa w wysokości 4 945 759,93 zł (planowany 
roczny deficyt budżetu 187 583,62 zł). Rozchody budżetu Gminy 
w 2016 roku wyniosły 2 670 533,50 zł.

Otrzymane dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 

W miejscowości Győrújbarát  podpisane zostało 29 
kwietnia porozumienie o międzygminnej współpracy 
partnerskiej pomiędzy Gminą i Miastem Koziegłowy oraz 
węgierską Gminą Győrújbarát. Dokument podpisali Burmistrz 
Gminy i Miasta Koziegłowy – Jacek Ślęczka oraz Burmistrz 
Gminy Győrújbarát  – Géza Szalóki.

Kontakty między obiema Gminami miały miejsce już w latach 
2004-2005, w ramach międzynarodowego Festiwalu „Z daleka 
i bliska”. Gościliśmy wówczas na koziegłowskiej ziemi znany 
węgierski zespół ludowy Csobolyo. W ramach rewizyty, na scenie 
węgierskiej wystąpił natomiast Gminny Zespół Pieśni i Tańca 
Koziegłowy. Kolejne spotkania miały miejsce w czerwcu 2016 r. 
w Győrújbarát oraz w sierpniu 2016 r.  w Koziegłowach, podczas 
II Festiwalu ,,Nasze Koziegłowy i Okolice”. Owocem tych spotkań 
jest porozumienie, którego celem jest potwierdzenie woli obu 
stron do rozwijania międzygminnej współpracy określonej 
w formie przedsięwzięć wspierających i umacniających pomyślny 
rozwój: gospodarczy, kulturalny, sportowy i wychowawczo-
edukacyjny. Jednostki samorządu terytorialnego będą je 
realizować na zasadzie wzajemności i, zgodnie ze swoimi 
właściwościami, w następujących dziedzinach: kultura, sport, 
turystyka, kształcenie specjalistyczne, szkolnictwo, gospodarka 

nowe źródła światła w miejscowościach: 
Koziegłowy, Cynków, Pińczyce i Koziegłówki.

Wymieniono  następujące ilości opraw: 
Koziegłowy – 436, Cynków – 256; Pińczyce – 
97; Koziegłówki – 192. Nowe źródła światła 
dobudowano w miejscowościach: Cynków – 58, 
Pińczyce – 31, Koziegłówki – 42.

(małe i średnie przedsiębiorstwa), rozwój regionalny, opieka 
socjalna, ochrona środowiska, wymiana doświadczeń w polityce 
komunalnej.

Ostatnie spotkania między partnerami, zarówno w kraju jak 
i za granicą, pokazały, że słowa zawarte w porozumieniu nie są 
jedynie pustą deklaracją, a stanowią zobowiązania aktywnie 
realizowane przez obie strony, co znajdzie potwierdzenie 
podczas III Festiwalu ,,Nasze Koziegłowy i Okolice” 10-13 
sierpnia, kiedy to na koziegłowskiej scenie wystąpi zespół 
ludowy Csobolyó.

Podczas Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, która 
odbyła się 8 czerwca Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Koziegłowy absolutorium za wykonanie 
budżetu na rok 2016.

91 369,20 zł  refundacja poniesionych w 2015 r. nakładów 
dotyczących projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
- INTERNET dla mieszkańców 63 414,63 zł, ERAZMUS Szkoła 
Podstawowa w Siedlcu Dużym  rozliczenie końcowe 27 954,57 zł.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminie 5 931 884,50 zł. Otrzymane dotacje z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących Gminy 1 901 037,85 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+” 7 
143 712,25 zł.

Pełne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 
znajduje się na stronie internetowej UGiM Koziegłowy www.
kozieglowy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEDSZKOLE NICZYM Z BAJKI

W lipcu rozpoczęła się modernizacja 
budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej 
Hucie. Śmiało powiedzieć można, że po jej 
zakończeniu będzie to przedszkole XXI wieku. 
Dzięki nowej, futurystycznej architekturze, 
wysłużony obiekt zmieni się nie do poznania.

Gmina i Miasto Koziegłowy złożyła pod 
koniec 2015 roku do Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach wniosek o dofinansowanie 
projektu pn. „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”. 
Wniosek miał na celu podniesienie jakości bazy 
dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach 
i Oddziale Zamiejscowym w Starej Hucie. Został 
oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do 
dofinansowania. Koszt inwestycji to 1,8 mln zł., 
a dofinansowanie z Unii Europejskiej przyznano 
w wysokości 71%. Wkład własny Gminy i Miasta 
Koziegłowy wynosi 510 tys. zł. 

Projekt obejmuje adaptację na 
pomieszczenia przedszkolne nie 
wyremontowanej dotychczas części budynku 
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 
w Koziegłowach (modernizacja jest w trakcie 
realizacji) i przebudowę przedszkola w Starej 
Hucie, co umożliwi utworzenie w nim nowych 
grup przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 i 4 
lat. Przedszkole w Starej Hucie zyska też nowe 
wyposażenie oraz nowoczesny placu zabaw. 

Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała 
bytomska firma A1 Projekt, która odbudowała 
Pałac Biskupów w Koziegłowach. Budynek ma 
być gotowy wiosną przyszłego roku. Adaptację 
poddasza na w Przedszkolu w Koziegłowach 
wykonuje firma Bauterm z Kamienicy Polskiej.
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Symbolicznie uruchomili oczyszczalnię ścieków Jubileusz Zespołu Teatralnego „Bez nazwy”

TO OBIEKT NA MIARĘ XXI WIEKU CZECHOW I SCHAEFFER NA PIĘCIOLECIE

Dorośli członkowie zespołu postanowili wystawić „Scenariusz dla trzech aktorów”

Młodzież zagrała tym razem w dwóch jednoaktówkach Antoniego Czechowa

Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Urzędu 
Marszałkowskiego, władze Gminy i Miasta Koziegłowy, 
radni powiatowi z Gminy Koziegłowy, gminni radni i sołtysi 
uczestniczyli 8 czerwca w Dniach Otwartych Oczyszczalni 
Ścieków w Koziegłowach.

Założony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Koziegłowach Zespół Teatralny „Bez nazwy” obchodzi 
w tym roku pięciolecie istnienia. Na swój jubileusz, 2 kwietnia aktorzy zaprosili lokalne władze, wszystkich występujących 
i sympatyków zespołu teatralnego, sponsorów – ludzi dobrej woli, gospodarzy Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury. 
To dzięki ich życzliwości i pomocy mogą realizować działalność statutową, finansować programy edukacyjne, pomagać 
dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Było to symboliczne otwarcie oczyszczalni i przede wszystkim 
okazja do podziękowania instytucjom wspierającym inwestycję. 
Oczyszczalnia działa już od ubiegłego roku, na razie w oparciu 
o ścieki dowożone beczkowozami. Gmina i Miasto Koziegłowy 

Zespół teatralny pierwszy 
prezent urodzinowy 
otrzymał od kapituły 
przyznającej statuetki za 
działalność w gminie na 
rzecz propagowania kultury. 
Otrzymał na Balu Mecenasa 
Złote Koziołki, które 
dodatkowo zdopingowały 
do pracy. Z okazji jubileuszu 
zaprosił na widowisko 
teatralne pt. „Źle! Źle! Ale 
dobrze!” w reżyserii Roberta 
Rutkowskiego – aktora Teatru 
im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie, który 
jest  wielkim mentorem 
i przyjacielem wykonawców.

prowadzi obecnie działania mające na celu pozyskanie 
dofinansowania do budowy kanalizacji. Oczyszczalni nie udałoby 
się wybudować bez wsparcia różnych instytucji.

 – Chciałbym przede wszystkim podziękować Stanisławowi 
Gmitrukowi, dyrektorowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki wsparciu tej 
instytucji udało nam się dokonać bardzo sprawnie i bardzo 
merytorycznie montażu finansowego i przejść od projektu do 
etapu realizacji a następnie 
rozliczenia inwestycji. 
Proszę o przekazanie tych 
podziękowań prezesowi 
WFOŚiGW, Andrzejowi 
Pilotowi. Bardzo dziękuję 
za owocną i konstruktywną 
współpracę oraz za pomoc 
ze strony kierownika Zespołu 
Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Wód Krystiana Smudy 
i wszystkich pracowników 
wydziału, na każdym etapie, 
począwszy od oceny wniosku 
poprzez jego prowadzenie, 
aż do finału, kiedy zostały 
domknięte wszystkie sprawy 
finansowe. Mam nadzieję, 

że będziemy realizować jeszcze wiele wspólnych projektów  – 
powiedział Burmistrz Jacek Ślęczka.

Burmistrz przekazał Stanisławowi Gmitrukowi list 
gratulacyjny oraz pamiątkowy medal Gminy i Miasta Koziegłowy.

 – Chciałam pogratulować nam wszystkim wspaniałego 
obiektu i tego, że w tak krótkim czasie mogliśmy go 
wybudować i oddać do użytku. Pan burmistrz wykazał się wielką 
determinacją, by obiekt mógł powstać. Chciałabym podziękować 
Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska ale i naszym 

pracownikom, którzy włożyli 
mnóstwo pracy w realizację 
projektu, pani skarbnik oraz 
ZUK-owi. Nasza oczyszczalnia 
to obiekt na miarę XXI wieku. 
Mamy plany na kanalizację 
i liczymy na dofinansowanie 
tej inwestycji – stwierdziła 
Joanna Kołodziejczyk 
Przewodnicząca Rady Gminy 
i Miasta Koziegłowy.

 –  Wierzę, że pomoc ze 
strony Funduszu, ale i Urzę-
du Marszałkowskiego będzie 
dalej realizowana. Po to są 
instytucje, aby skutecznie po-
magać. Chcę pogratulować 

burmistrzowi i jego współpracownikom, Radzie Miasta i Gminy 
i ZUK-owi, za zrealizowanie tej pierwszej inwestycji. Chcę złożyć 
„miękką” deklarację, że pomoc ze strony Wojewódzkiego Fundu-
szu a także Urzędu Marszałkowskiego będzie maksymalna w ra-
mach posiadanych możliwości – powiedział Stanisław Gmitruk.

Podziękowania przekazane zostały także przedstawicielkom 
Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
reprezentującym dyrektora Jerzego Motłocha.

Przybyli goście obejrzeli w wykonaniu młodzieży 
„Oświadczyny” i „Wesele” – jednoaktówki Antoniego Czechowa, 
będące żartami scenicznymi, obrazującymi niezwykły humor 
rosyjskiego pisarza. Pierwszy utwór pokazał, że proszenie o rękę 
jest nie tylko stresujące, ale może także doprowadzić do kłótni. 
Drugi to natomiast bardzo intrygująca i zaciekawiająca, pogodna 
i lekka opowieść o aspiracjach, tęsknotach, nadziejach, przeży-
ciach i wspomnieniach. W drugiej części nauczyciele i przyjaciele 
szkoły zaprosili na sztukę „Scenariusz dla trzech aktorów” 
Bogusława Schaeffera. Utwór powstał z myślą o konkretnych 

wykonawcach. Obserwując przez lata wspólnej pracy braci 
Mikołaja i Andrzeja Grabowskich oraz Jana Peszka w teatrze STU, 
Bogusław Schaeffer napisał sztukę o nich – dla nich. Prywatne 
konflikty, spory i dyskusje artystyczne, intymne pragnienia, pozy 
i miny teatralne, kłótnie o zawodowe pryncypia – to wszystko stało 
się nagle groteskową wizją ograniczeń twórczości scenicznej, 
sądem nad kulturą współczesną. Od trzydziestu lat sztuka jest 
grana z powodzeniem i wciąż aktualna. Koziegłowscy aktorzy po 
jej przeczytaniu stwierdzili, iż pokazuje ona także ich wątpliwości 
w czasie przygotowań i prób oraz problemy współczesnego 

świata. Dlatego postanowili 
pochylić  się nad tym niezwykle 
wymagającym tekstem. 
Chcieli pokazać się w zupełnie 
innej sztuce i zaskoczyć. Mieli 
nadzieję, że przedstawienie 
skłoni do refleksji, ale będzie 
także dobrą zabawą. Po 
spektaklu goście zostali 
zaproszeni na imponujących 
rozmiarów urodzinowy tort.

W następnym tygodniu 
zespół dał trzy charytatywne 
przedstawienia. 27 maja 
wystąpił w Miejskim Domu 
Kultury w Częstochowie na 
rzecz częstochowskiego 
hospicjum, osoby z powiatu 
myszkowskiego potrzebujące 
pomocy.
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OD STU LAT NIOSĄ RATUNEK NARAŻAJĄC SWOJE ŻYCIE
Burmistrz Jacek Ślęczka przekazał podczas uroczystości 

w remizie na ręce prezesa OSP, Marcina Chachulskiego 
okolicznościowy adres oraz pamiątkowy ryngraf ze świętym 
Florianem. Odczytano listy gratulacyjne, przekazano 
życzenia, okolicznościowe statuetki i tabliczki.

 – Z wielką dumą i radością patrzymy na stulecie OSP 
Pińczyce. Tę jednostkę tworzyli i tworzą mieszkańcy 
Pińczyc i okolic. Dzisiaj przyszedł czas na podziękowania 
dla wszystkich, zarówno tych już nieobecnych jak i druhów, 
druhen, którzy są z nami. To wyjątkowy jubileusz. Działalność 
strażaków jest nacechowana pomocą drugiemu człowiekowi, 
tak jak mówi napis na sztandarze „Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek” – powiedział Burmistrz. – Mam nadzieję, że ta, 
odnowiona remiza będzie służyć naszej społeczności do wielu 
różnych celów.

Burmistrz odczytał list gratulacyjny 
o następującej treści:

„Ochotnicze Straże Pożarne to jedne 
z najstarszych i najbardziej zasłużonych 
dla lokalnych środowisk organizacje. 
Piękna to i chwalebna karta historii, którą 
tworzycie również Wy Strażacy Ochotnicy. 
Dzisiejsza uroczystość to dowód na to, że 
czasy się zmieniają, a wśród Was nadal 
trwa bezinteresowność i służba drugiemu 
człowiekowi. To powód do dumy dla Was, 
Waszych rodzin i dla Gminy. Dziękujemy 
za Waszą codzienną gotowość niesienia 
pomocy. Składamy wyrazy szacunku 
i uznania za bezinteresowną służbę 
ludziom oraz profesjonalizm podczas akcji 
ratowniczo-gaśniczych.

Druhowie, jesteście wzorem do 
naśladowania dla młodszych mieszkańców 
Gminy, a to dzięki wierności strażackim 

Poczty sztandarowe jednostek OSP z Gminy Koziegłowy

Przemarsz strażaków do remizy w Pińczycach

Poświęcenia dokonał ks. Tadeusz Mikołajczyk.

Najmłodsi druhowie i druhny OSP Pińczyce

Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Koziegłów

tradycjom. Wasza odwaga budzi szacunek i podziw, a uznanie 
zyskujecie także dzięki aktywnemu udziałowi we wszystkich 
ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeniach, inicjatywach, 
świętach.

Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pińczycach 
to zaszczytna okazja do złożenia Zarządowi, wszystkim Druhom, 
członkom i sympatykom OSP życzeń zadowolenia z wykonywanych 
obowiązków zawodowych i społecznych. Gratuluję dokonanych 
osiągnięć. Życzę bezpiecznych powrotów z akcji oraz dalszej 
owocnej służby na rzecz lokalnej społeczności.”

W jubileuszu uczestniczyli m.in.: bryg. Arkadiusz 
Biskup – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP w Katowicach Zdzisław Ucieklak – Członek Zarządu 
Wojewódzkiego OSP w Katowicach, Klemens Podlejski – Prezes 
Zarządu Powiatowego OSP, st. bryg. mgr inż. Sebastian Jurczyk   – 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie, Andrzej 
Jastrzębski – Przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego, 
Józef Lazar – radny powiatowy, Zofia Jastrzębska – radna 
Miasta Myszkowa, Wiesława Machura – radna powiatowa, która 
odczytała list gratulacyjny od Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Jadwigi Wiśniewskiej.

Podczas uroczystości wręczono druhom i druhnom OSP 
Pińczyce odznaki. Złotą Odznakę otrzymali: Kacper Strzelecki, 
Dominik Będkowski i Patryk Duda, Srebrną Odznakę – Jacek 
Strzelecki, Karol Będkowski, Jakub Nowak, Dawid Furman, Piotr 
Kaleta, Sandra Strzelecka, Dawid Dziuk. 

Przyznano także odznaki młodzieżowe. Złotą Odznakę 
otrzymali: Grzegorz Strzelecki i Piotr Duda, Srebrną Odznakę   
– Magdalena Będkowska, Marian Młynek i Marcin Chachulski 
a Brązową Odznakę – Michał Sobota. Karina Strzelecka, Mateusz 
Strzelecki, Przemysław Będkowski, Łukasz Piętak, Tomasz 
Będkowski i Daniel Siwek.
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PIKNIK Z TABOREM CYGAŃSKIM W KOZIEGŁÓWKACH

ŚWIĘTO CZEKOLADY W SZKOLE W GNIAZDOWIE

Pod takim hasłem odbył się 13 maja w Szkole Podstawowej 
w Koziegłówkach zorganizowany przez Radę Rodziców 
niesamowicie barwny festyn rodzinny.

Uczniowie zaprezentowali podczas imprezy swoje 
umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie. Patryk Nowak 
wyśpiewał „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma” i tym samym 
wprowadził klimat prawdziwego romskiego życia a piosenki 
„Zagraj mi czarny Cyganie”, „Jadą wozy kolorowe”, „My Cyganie” 
połączyły w śpiewie wszystkie pokolenia. Dzieci doskonale 
wcieliły się w role Cyganów, a ich kolorowe stroje przygotowane 
przez rodziców dodatkowo podkreśliły charakter cygańskiego 
tańca.

Od początku zabawy wszyscy mieli szanse skorzystania 
z wielu atrakcji. Zjeżdżalnia, kolejka dla dzieci czy dmuchany 
zamek sprawiały, że plac szkolny stał się rajem dla najmłodszych. 
Możliwość malowania twarzy oraz wplątania we włosy 
kolorowych warkoczyków wywołała duże zainteresowanie 
i radość. Każdy uczestnik imprezy mógł spróbować szczęścia 
podczas loterii fantowej i posilić się strawą z cygańskiego 
kociołka. Niebywałą popularnością cieszył się pokaz tresury 
psów rasowych prowadzonych przez mieszkańca Koziegłówek 
Jacka Ociepkę, pokaz izraelskiej sztuki samoobrony krav maga 
prowadzonej przez instruktora Marcina Kaptacza oraz zawody 
sportowe zorganizowane przez Mateusza Kolasę, szczególnie 
rzut „różowym lakierkiem”.

Sporą dawkę radości wniósł kolorowy klaun ze swoją 
przyjaciółką, który zaprezentował szereg magicznych sztuczek, 
m.in. ogromne bańki mydlane, zoo zwierząt z balonów, animację. 

W ramach popołudniowych zajęć kulinarnych  w Szkole 
Podstawowej w Gniazdowie odbyło się 17 maja Święto 
Czekolady. Uczniów spotkała nie tylko słodka niespodzianka, 
ale też inne atrakcje, które miały na celu zintegrowanie 
szkolnej i lokalnej społeczności.

Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją dotyczącą 
historii i produkcji czekolady oraz jej przeznaczenia, następnie 
uczniowie zatańczyli taniec „Chocolate”. Po tych atrakcjach 
przeszli do głównego celu spotkania. Dzięki wsparciu Rady 
Rodziców oraz pomocy zawsze chętnych mam, uczniowie mogli 
degustować czekoladę wraz z różnego rodzaju przysmakami, 
którymi w większości były pyszne owoce bo to one najlepiej 
smakują z płynną czekoladą. Po słodkiej uczcie dzieci udały się na 
plac szkolny, gdzie z ochotą zabrały się za ozdabianie kolorową 
kredą szkolnego chodnika, a pozostali spędzali czas bawiąc się 
z rówieśnikami na placu zabaw. Wieczorem wszyscy uczniowie, 
choć zmęczeni, niechętnie udali się do swoich domów. Gościem 
Święta Czekolady był Piotr Kołodziejczyk, zastępca Burmistrza 
Gminy i Miasta Koziegłowy.

To wyjątkowe i słodkie popołudnie zorganizowała mgr 
Magdalena Gross, przy wsparciu dyrektor szkoły, Teresy Pakuła-
Sosnowskiej oraz dużej pomocy i zaangażowaniu mgr Anny Nocuń 

i mgr Barbary Kidawki oraz mam z Rady Rodziców. Czekoladowe 
popołudnie na długo zostanie w pamięci wszystkich a uczestnicy 
Święta Czekolady już czekają na kolejną edycję imprezy.

Specjalnie przygotowany 
tor przeszkód wymagał 
od dzieci sprawności oraz 
zaangażowania. Nie zabrakło 
również niespodzianki 
wieczoru, czyli niesamowitych 
pokazów trików piłkarskich 
freestyle, który w imponujący 
sposób zaprezentował 
możliwość zabawy 
z piłką. Wiele emocji dostarczył 
przejazd samochodem 
terenowym typu gazik po 
specjalnym torze rajdowym. Całość imprezy dopełniła oprawa 
muzyczna zespołu DUO MARK. Festyn był wspaniałym lokalnym 
wydarzeniem. Mógł dojść do skutku dzięki wsparciu darczyńców.

GMINNY DZIEŃ DZIECKA
Na terenie Centrum Rekreacji przy Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Promocji Kultury  w Koziegłowach odbył się 2 czerwca 
Gminny Dzień Dziecka. Impreza połączona została z Dniem 
Matki i Dniem Ojca, który odbył się pod hasłem „Mamo, tato 
co Ty na to”.

Organizatorem tej cyklicznej  imprezy jest MGOPK. W tym 
roku zorganizowana została  pod honorowym patronatem  Poseł 
do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej i Burmistrza 
Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki. Uczestniczyli w niej:  
przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Koziegłowy. Po raz kolejny 
odbył się Koncert Laureatów Otwartego Festiwalu Artystycznego 
„Scena dla Ciebie”:

W tym roku pojawiły się na imprezie postacie bajkowe: 
Myszka Miki, Śnieżka, Roszpunka, Smerfetka, Pipi, Minionek 
i Pirat Jack Sparrow. Wcieliły się w nie animatorki ze świetlic 
środowiskowych. Odbyły się liczne konkursy z nagrodami dla 
rodziców i dzieci, nie zabrakło innych atrakcji, a w tym salonu 
dziecięcej urody czy kawiarenki ze słodkościami. Dla każdego 
dziecka przygotowano upominki w postaci balonowego 
zwierzaka- cudaka. Były też oczywiście dmuchane zjeżdżalnie.

Na imprezie pojawiły się postacie z różnych bajek

Występ działającego przy MGOPK zespołu „Pokusa” Burmistrz z pracownicami biblioteki i MGOPK oraz maskotką

Pokaz mydlanych baniek „Beauty bubble show”

Podczas imprezy miały swój finał Mistrzostwa Świata 
w Dobroci. Akcję prowadziła Biblioteka Publiczna w Koziegłowach. 
Dzieci z ciekawością odwiedzały namiot, aby dołączyć do akcji 
i przykleić swoją złotówkę. Dzięki temu przybyło jeszcze kilka 
metrów dobra. Przyklejanie zebranych złotówek trwało około 6 
godzin. Ułożonych zostało 87,36 metra Dobra co daje w sumie 
3844 zł. W układaniu szeregów monet wspierali organizatorów 
Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Koziegłowy Jacek Ślęczka 
oraz dyrektor MGOPK, Renata 
Garleja, a także maskotka 
Mrówka (dzięki życzliwości 
PSB Mrówka Myszków), 
w której postać wcieliła 
się Irena Grzybek z KUTW. 
Darczyńcami byli rodzice 
i dziadkowie maluchów, przed-
siębiorcy, czytelnicy, kluby 
sportowe, sportowcy, szkoły.

Sportowym akcentem 
Dnia Dziecka były zawody 
w skoku w dal zorganizowane 
przez Ochotniczy Hufiec Pracy 
w Myszkowie i Klub Sportowy 
„Warriors”. Na koniec odbył 
magiczny pokaz baniek 
mydlanych „Beauty bubble 
show”. Niektóre z dzieciaków 
miały nawet okazję znaleźć się 
w ogromnych bańkach.



Str. 10 Biuletyn Nasza Gmina, nr. 2 / 2017 Biuletyn Nasza Gmina, nr. 2 / 2017 Str. 11

DOMINIKA JAROSZ W GRONIE FINALISTÓW

DNI GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY WE WRZEŚNIU

„Z KOPYTA”

Uczennica SP w Siedlcu Dużym, Dominika Jarosz została 
laureatką konkursu z języka polskiego. Uroczysta Gala Laureatów 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2016/2017 dla 
uczniów szkół podstawowych z regionu podległego Delegaturze 
Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie odbyła się 5 maja 
w Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie.

Osiągnięcie Dominiki jest ogromne. Aby odnieść taki 
sukces, należało przejść aż trzy bardzo trudne etapy konkursu. 
W szkolnym etapie do testu przystąpili uczniowie ze 170 szkół 
z regionu Delegatury w Częstochowie. Do etapu rejonowego 
przeszło tylko 77 uczniów. Do ostatniego – III etapu dostało się 
zaledwie 28 z nich. 13 zostało finalistami, natomiast 15 uzyskało 
tytuł laureata, w tym dwie uczennice z powiatu myszkowskiego 
– Dominika Jarosz oraz Laura Pąpka z SP nr 2 w Myszkowie. 
Tytuł finalisty uzyskał natomiast uczeń SP w Cynkowie – Jakub 
Musialik (opiekun – Edyta Paliga). Wysiłek uczniów i dodatkowy 
czas włożony w przygotowanie do konkursu został jednak 
odpowiednio nagrodzony. Laureaci konkursów otrzymują 
z przedmiotu, z którego uzyskali tytuł, najwyższą pozytywną 
roczną ocenę klasyfikacyjną. Dodatkowo zostają zwolnieni 
z egzaminu ósmoklasisty, uzyskując z niego najwyższą ocenę.

W trakcie gali listy gratulacyjne oraz podziękowania odebrali 
także nauczyciele, bez pomocy których wysiłek uczniów 
z pewnością nie przyniósłby oczekiwanych efektów. Dominikę 
Jarosz przygotowywała do konkursu Małgorzata Knapik.  

– Każde osiągnięcie w konkursie to wspólna praca ucznia 
i nauczyciela. Myślę, że sposobem na sukces zarówno moim, jak 
i Dominiki jest pasja czytania. Cieszę się, że w trakcie naszych 
spotkań, dyskusji na temat lektur nie czułyśmy znużenia, tylko 
radość z możliwości przenoszenia się w inny świat – podkreśla 
Małgorzata Knapik.

W przedostatni weekend lipca odbędą 
się Dni Gminy i Miasta Koziegłowy. Ich 
muzycznymi gwiazdami będą Video 
i After Party.

Sobota 22 lipca

14:00 Rozpoczęcie Gry Miejskiej 
16:30 Korowód, Parada Zabytkowych 
Pojazdów „Moto Legendy”, Samochody 
„Tuning Team Zagłębie” (z placu 
targowego do Centrum Rekreacji)
16:45 Przekazanie klucza do bram Gminy 
i Miasta Koziegłowy 
17:15 Ogłoszenie wyników Gry Miejskiej
17:30 Gminna Orkiestra Dęta z Koziegłów
18:00 Wręczenie statuetek Moto-Legendy
Hity Disco polo w tanecznym show:
18:30 „Claris”
19:30 „Model MT”
21:00 Gwiazda wieczoru - „After Party”
22:30 „Hello”
24:45 Pokaz sztucznych ogni

Niedziela 23 lipca

16:00 Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Pińczyc
16:20 Laureaci „Scena dla Ciebie”
18:20 Zespół Jambomaniacy
18:25 Formacja Tańca Estradowego 
„Pokusa”
18:45 Show taneczny – Koziegłowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku
19:00 Bernadeta Kowalska i Przyjaciele – 
gwiazda TVS 
20:00 Aleksander Martinez – finalista 
programu „Mam talent”
21:00 Gwiazda wieczoru – „Video”
Prowadzący: Piotr „Dziker” Chrząstek 
i Łukasz Majewski 
Dodatkowe atrakcje: wystawa 
samochodów zabytkowych i tuningowych 
oraz starych motocykli, wystawa pt. 
„Barwy Jurajskich Nocy” w Gallery 
PromoArte, wesołe miasteczko „Franko” 
z Czech, animacje.

 Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy 
zaprasza wszystkich mieszkańców na  
trzecią edycję Festiwalu Miłośników Koni 
i Muzyki „Z KOPYTA”, tym razem w klima-
cie Dzikiego Zachodu. Festiwal odbędzie 
się 2-3 września. W muzycznym bloku wy-
stąpią zespoły: Dżem, IRA, Babsztyl oraz 
Natalia Kukulska, Alicja Boncol&Koalicja, 
Andrzej Rybiński i Cezary Makiewicz. Nie 
zabraknie indiańskiej wioski, pokazów 
w stylu western, efektownych konkuren-
cji w wykonaniu uczestników Polskiej Ligi 
Western i Rodeo. Odbędzie się parada 
konna oraz samochodowa. Rozegrane zo-
staną zawody off-road, odbędzie się Mię-
dzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, 
bieg „Z KOPYTA” na 10 km i zawody nor-
dic walking a także biegi dla dzieci i mło-
dzieży, konkursy. Więcej szczegółów na 
stronie www.festiwalzkopyta.pl.

SZANSA NA ZDOBYCIE NOWEGO ZAWODU
W budynku po byłej szkole w Rosochaczu rozpoczęło 

działalność Centrum Integracji Społecznej „Skrzydła 
Powiatu”. Prowadzone jest przez częstochowską Fundację 
„Przyjaciel z Sercem” a powstało dzięki dofinansowaniu 
projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. W Rosochaczu działa obecnie warsztat tapicerski 
z elementami rękodzieła oraz warsztat małej architektury.

Centrum Integracji Społecznej służy reintegracji zawodowej 
i społecznej osobom, które potrzebują pomocy. Działalność 
CIS-ów obejmuje głównie warsztaty, szkolenia oraz kursy 
przygotowujące do działalności wytwórczej lub usługowej. 
Celem jest zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych 
osób wykluczonych (również w formie praktyk i staży), 
a także realizacja indywidualnych programów zatrudnienia 
socjalnego, dopasowanych do możliwości i umiejętności 
uczestników. Centra uczą także umiejętności ułatwiających 
rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych. Wszystkie 
zajęcia realizowane są w ramach indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego, który może trwać od 6 do 12 miesięcy 
(w uzasadnionych przypadkach nawet do 18 miesięcy). 
W CIS Skrzydła Powiatu” działają warsztaty: budowlany, małej 
architektury (prace ogrodnicze), gastronomii i tapicerstwo 
z elementami rękodzieła. Aktualnie w zajęciach bierze udział 
ponad 40 osób, również niepełnosprawne.

Zadania CIS:

Dni Kariery „Trampolina do sukcesu”

GMOPS zorganizuje z ramienia Gminy i Miasta Koziegłowy 
Dni Kariery w ramach umowy partnerskiej. Celem będzie przede 
wszystkim umożliwienie osobom poszukującym zatrudnienia, 
bezpośredniego kontaktu z pracodawcami oraz zapoznania się 
z oczekiwaniami  i wymogami rynku pracy.

Reintegracja społeczna

Konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym, 
prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem, warsztaty 
integracyjne, terapeutyczne, coachingowe, spotkania 
integracyjne dla uczestników CIS oraz ich rodzin, a także usługi 
wspierające (dentysta, fryzjer, itp.), jak również utworzenie 
klubu malucha - zajęcia dla dzieci, których rodzice, z uwagi na 
brak opieki, nie mogą podjąć pracy.

Warsztat remontowo-budowlany

Jego uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie budowy, 
przebudowy remontu i naprawy murów, tynków i różnego 
rodzaju prac wykończeniowych. Grupa remontowo-budowlana 
wyremontuje budynek publiczny z przeznaczeniem dla 
społeczności lokalnej.

Warsztat małej architektury

Uczestnicy warsztatu ogrodniczego z elementami 
architektury, pielęgnacji zieleni i florystyki nabędą m.in. 
umiejętności z zakresu: wertykulacji trawnika, cięcia żywopłotu, 
sadzenia krzewów i drzew, budowy oczek wodnych, prac leśnych, 

układania kwiatów i kompozycji kwiatowych. Będą mogli także 
samodzielnie skomponować i wykonać projekty ogrodów, 
parków, skwerów i zieleńców. 

Warsztat gastronomiczny

Uczestnicy warsztatu nabędą umiejętności z zakresu zasad 
zdrowego i kulturalnego żywienia, przygotowania i dekorowania 
potraw, deserów. Uzyskają niezbędne umiejętności w zakresie: 
gotowania, pieczenia i planowania zdrowego żywienia 
w rodzinie. Będą również pomagać w kuchniach i stołówkach 
szkolnych. Nabędą również wiedzę z zakresu cateringu.

Warsztat tapicerski z elementami renowacji i rękodzieła

Uczestnicy nabędą umiejętności tapicerowania mebli: 
krzeseł, taboretów, prostych foteli, puf, szycia poduszek oraz 
innych dodatków. Każdy dostanie stary mebel, który będzie 
sukcesywnie odnawiać. Warsztaty są połączeniem dawnych 
technik rzemieślniczych z nowatorskim podejściem do odnowy 
mebli tapicerowanych. Uczestnicy dowiedzą się, jak samodzielnie 
odnowić stare, zniszczone meble i nadać im niepowtarzalny 
wygląd.

Staże

CIS zapewni 6-miesięczne staże dla 8 najlepszych uczestników. 
Celem stażu jest nabycie umiejętności praktycznych, zdobycie 
doświadczenia zawodowego, poznanie miejsca pracy.

Kto może być uczestnikiem CIS-u?

Uczestnikami CIS mogą być osoby zamieszkujące teren 
powiatu myszkowskiego, wykluczone oraz zagrożone ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne,  osoby 
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Dzieci osób 
biorących udział w CIS będą mogły skorzystać w trakcie zajęć 
opiekunów z bezpłatnej opieki w ramach Klubu Malucha. 
Uczestnicy za udział w CIS i swoja pracę w ramach zatrudnienia 
socjalnego otrzymują wynagrodzenie w postaci świadczenia 
integracyjnego: 831,10 zł brutto. Więcej infrmacji uzyskać można 
pod nr tel.  513779245, 791117987, 604124724.
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NOC SŁOWIAŃSKICH TRADYCJI

O PUCHAR EUROPOSEŁ I BURMISTRZA

Na terenie kompleksu sportowego „Orlik” Koziegłowach 
odbyła się 1 lipca Słowiańska Noc Zakochanych pod 
honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta 
Koziegłowy, zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Promocji Kultury.

W ramach imprezy rywalizowano w konkursach: na 
najpiękniejszy wianek, na strój świętojański oraz pod hasłem 
Dziwy i Słowiańskie Baje. Można było się zapoznać z tajnikami 
wyrobu witraży, wyplatania wianków czy osikowego rękodzieła. 
Swój obóz rycerski rozstawili Drużyna Drogosława i Milites 
Christi. Nie zabrakło też Salonu Czarciej Urody. Strażacy ze 
Starej Huty zorganizowali natomiast przejażdżki wodne łodzią 
szkoleniowo-ratowniczą. Odbyły się występy Formacji „Pokusa”, 
KGW „Lgoczanki” i Kapeli Biesiadnej z Choronia. Gwiazdą 
wieczoru był Grzegorz Stasiak. 

O godz. 21 Burmistrz Jacek Ślęczka uroczyście zapalił 
efektowne ognisko. Przy płonącym ogniu rozegrało się widowisko 
w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Złoty Kłos”, Gminnego 
Zespołu Pieśni i Tańca Koziegłowy oraz Jambomaniaków. 
O godz. 23 rozpoczęło się natomiast szukanie magicznego 
kwiatu paproci, a pół godziny później odpalono fajerwerki.

Na koziegłowskim Orliku odbył się 29 maja VII Turniej 
Piłkarski Szkół Podstawowych w kategorii  chłopców i dziewcząt  
o Puchar Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej i Burmistrza Gminy 
i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki. W turnieju zorganizowanym 
przez UKS ,,Orliki’’ w Gniazdowie wzięło udział 11 drużyn – 5 
w kategorii dziewcząt i 6 w kategorii chłopców. Turniej toczył się 
w przyjaznej atmosferze i duchu rywalizacji fair-play. Sponsorem 
głównym była Dobrowianka.

–  Celem naszego klubu jest propagowanie i upowszechnianie 
różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży Gminy 
i Miasta Koziegłowy, a także promowanie zdrowego stylu 
życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego naszych dzieci 
twierdzą organizatorzy. 

Nie zabrakło chętnych do uczestnictwa w zabawie tanecznej, 
do której przygrywał zespół Solaris. Organizatorem imprezy 
był MGOPK Koziegłowy a sponsorami – Sklep Mini Market Ewa 
i Krzysztof Kuwak oraz Sklep PH Jola Jolanta Błońska. 

Wyniki w kategorii Chłopcy: I. SP Koziegłowy, II. SP Pińczyce, 
III. SP Lgota Górna, IV. SP Cynków, V. SP. Gniazdów, VI. SP 
Winowno. Najlepszym strzelcem w kategorii chłopców został 
Igor Piekarski, najlepszym zawodnikiem wybrano Samuela 
Noszczyka a najlepszym bramkarzem Kamila Śmietanę.

Wyniki w kategorii Dziewczęta: I. SP Koziegłowy, II. SP 
Cynków, III. SP Lgota Górna, IV. SP Gniazdów.

Najlepszym strzelcem w kategorii dziewcząt została Alicja 
Plucińska, najlepszą zawodniczką wybrano Nicolę Stypę 
a najlepszą bramkarką Angelikę Lisowską.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom turnieju, ich 
opiekunom, sponsorom za wsparcie i pomoc przy jego realizacji.


