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Jak udało się zmienić wizerunek gminy Kozie-
głowy w ostatnich latach, można się prze-

konać gołym okiem. Na pewno nie był to czas 
stracony, a rozmiaru i ilości różnego rodzaju 
inwestycji realizowanych w gminie Koziegłowy 
nie powstydziłby się niejeden samorząd. Tym 
bardziej, że większość wykonywana była i jest 
z wysokim dofinansowaniem zewnętrznym, się-
gającym nawet 85% kosztów inwestycji.

Mijający rok jest pod względem rozmiaru 
inwestycji szczególny. Dobiega końca odbudowa 
Pałacu Biskupów w Koziegłowach, w Gniazdowie 
powstaje imponujący kompleks sportowo-rekre-
acyjny, budowany jest szlak konny łączący się 
poprzez gminy Poraj i Żarki ze Szlakiem Transju-
rajskim. Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Promo-
cji Kultury powstała zewnętrzna scena z pełnym 
zapleczem a teren zagospodarowano pod kątem 
rekreacyjno-kulturalnym. Zarówno te jak i inne 
inwestycje znacząco wpłynęły na poprawę wi-
zerunku gminy, warunków do uprawiania sportu 
i rekreacji oraz poszerzyły zaplecze kulturalne.

PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

W GMINIE KOZIEGŁOWY
ZASZŁY WIELKIE ZMIANY

Można powiedzieć, że gmina Koziegłowy 
rozwija się na różnych płaszczyznach. Na bazie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury toczy się 
bogate życie kulturalne. Dzięki budowie infra-
struktury rekreacyjno-sportowej, mieszkańcy 
mają gdzie czynnie spędzać wolny czas. Znacz-
nej poprawie uległa sieć dróg na terenie gminy, 
zarówno będących drogami gminnymi jak 
i powiatowymi czy wojewódzkimi. Dzięki do-
brej współpracy ze Starostwem Powiatowym 
udało się wyremontować część powiatowych 
dróg. Koziegłowski rynek stał się po rewitaliza-
cji prawdziwą wizytówką gminy.

W gminie Koziegłowy od lat obowiązuje za-
sada konstruowania zrównoważonego budże-
tu. Dzięki racjonalnemu podejściu do inwestycji 
burmistrza i radnych, obecnie zadłużenie gmi-
ny wynosi zaledwie 8,9 procent, przy dopusz-
czalnym ustawowo w wysokości 60 procent. 
Nie dzieje się to jednak kosztem ograniczenia 
inwestycji, bo – jak widać – tych nie brakuje, 
zarówno dużego jak i mniejszego formatu.

Przy MGOPK w Koziegłowach powstała scena i kompleks kulturalno-rekreacyjny.

Wysoko w rankingu
W opublikowanym w sier-

pniu na łamach Rzeczypospo-
litej rankingu samorządów 
2014 uwzględniona została 
jako jedna z dwóch gmin 
powiatu myszkowskiego 
właśnie gmina Koziegłowy. 
W kategorii oceny wysokości 
pozyskanych środków zajęła 
wśród gmin miejsko-wiej-
skich wysokie, 63. miejsce 
w Polsce. Gmina Koziegłowy 
pozyskała w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca aż 
523 zł. W 2013 roku, który to 
obejmuje ranking do gminnej 
kasy wpłynęło z budżetu Unii 
Europejskiej w przeliczeniu 
na mieszkańca 137 zł.
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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 3876928
opieka.spoleczna@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
wodociągi@kozieglowy.pl

Nasza Gmina:
Wydawca:
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

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

Dziękuję wszystkim mieszkańcom i podmiotom a także organi-
zacjom pozarządowym, współpracującym z gminą Koziegłowy 

przez ostatnie cztery lata w różny sposób uczestniczącym w jej życiu 
społecznym, między innymi poprzez wspólne przedsięwzięcia, projekty 
i programy, w których braliśmy udział. Dziękuję wszystkim pracowni-
kom Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz jednostek podległych. 
O tym, że nasz urząd stał się przyjazny dla mieszkańców, świadczy mię-
dzy innymi certyfikat, jaki udało nam się zdobyć. Cenną podpowiedzią 
w zarządzaniu i podejmowaniu przeze mnie decyzji były kierowane do 
mnie uwagi, zarówno przez konkretne osoby jak i lokalne społeczności. 
Dziękuję za wsparcie i pomoc w realizacji różnych zadań, ale i za uwagi, 
które były później przedmiotem mojej analizy czy korekty podejmowa-
nych przeze mnie decyzji.

- Dziękuję radnym za konstruktywne dyskusje, podczas których 
ścierały się różne wizje i oczekiwania. Na szczęście udało się uzyskać 
kompromis niezbędny do realizacji wizji zrównoważonego rozwoju 
gminy, obejmującego zarówno potrzeby jednostki jak i całej wspólnoty. 
Myślę, że udało nam się w tej kadencji świetnie wykorzystać możliwość 
pozyskiwania środków zewnętrznych, dzięki czemu możemy pochwalić 
się tak dużym rozmiarem inwestycji.

- W tej kadencji bardzo dobrze układała się nam współpraca z samo-
rządem powiatowym, zarządem województwa oraz gminami powiatu 
myszkowskiego. Nie wszystko z tego, co zaplanowaliśmy udało się, 
z różnych względów, zrealizować. Sięgaliśmy jednak po każdy projekt, 
który był w zasięgu naszych możliwości.

- Gminę Koziegłowy czeka jeszcze wiele wyzwań. Wydaje mi się, że 
nasza reakcja, jeżeli chodzi o każdą dziedzinę, związana z wydatkami 
bieżącymi i rozwiązywaniem problemów, była szybka i skuteczna. 
W przypadku inwestycji, musieliśmy mierzyć się czasami z różnymi 
czynnikami, jak choćby kwestie własnościowe, konkursowe, założenia 
projektowe, dokumentacja. Udało nam się jednak poradzić sobie z wie-
loma przeszkodami. 

- Ilość pozyskanych środków zewnętrznych, zarówno do tak zwa-
nych projektów twardych jak i miękkich, świadczy o bardzo dobrym ich 
wykorzystaniu przez nas a wysokie miejsce gminy Koziegłowy w rankin-
gu Rzeczpospolitej to potwierdza.

Jacek Ślęczka, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Kadencja dobrej współpracy burmistrza z radnymi

WYKORZYSTANE SZANSE

Ogromny potencjał gminy 
Koziegłowy to bezsprzecz-

nie jej mieszkańcy. To Oni kształ-
tują nową rzeczywistość, to dzięki 
ich zaradności, przedsiębiorczości 
i pomysłowości nasze otoczenie 
stale się zmienia. Wszelkie po-
mysły, uwagi przekazywane przez 
nich samych, a także sołtysów 
i radnych, stały się nieocenionym 
motorem napędowym wszelkich 
projektów.

- Niewątpliwie realizacji 
wszystkich inwestycji nie uda-
łoby się osiągnąć bez udanej 
i konstruktywnej współpracy Bur-
mistrza z Radą Gminy i Miasta Ko-
ziegłowy. Kolejny raz okazało się, 
że najważniejszy jest kompromis 
i wspólne dążenie do celu, dzięki 
czemu w każdym z rejonów gmi-
ny powstała, bądź powstaje nowa 
inwestycja.

- Szeroka współpraca została 
nawiązana także z Radą Powiatu 
Myszkowskiego, co zaowocowało 
powstaniem szeregu inwestycji 
na drogach powiatowych we 
współfinansowaniu Gminy i Mia-
sta Koziegłowy, która została 
liderem tego typu projektów 
spośród wszystkich gmin naszego 
powiatu.

Joanna Kołodziejczyk,
Przewodnicząca Rady 

Gminy i Miasta Koziegłowy

W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: Roman Waś (wiceprzewodniczący Rady), Joanna Kołodziejczyk (przewodnicząca), Jacek Sularz (wice-
przewodniczący). W drugim rzędzie od lewej: Krzysztof Bąk (Sekretarz GiM Koziegłowy), Jadwiga Matyja (Skarbnik GiM Koziegłowy), radni: 
Leonard Jagoda, Krzysztof Machura, Marcin Będkowski, Mirosław Flak, Damian Cesarz, Kazimierz Kapuściak, Jan Figarski, Andrzej Cwa-
nek, Marian Szmukier i Dariusz Stuła oraz burmistrz Jacek Ślęczka. Na zdjęciu brak radnych – Leszka Gruchały i Krzysztofa Plucińskiego.
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DOFINANSOWANIE DO INWESTYCJI
 2008-2011 – rewitalizacja rynku w Koziegłowach
   (koszt 2 mln 279 tys. zł, w tym 1 mln 723 tys. zł z EFRR)
 2011-2014 –  Pałac Biskupów
   (koszt 6 mln 159 tys. zł, w tym 5 mln 235 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego).
 2011-2014 – centrum rekreacyjne w Koziegłowach MGOPK
   (koszt 2 mln 505 tys.  zł, w tym 1 mln 544 tys. zł z EFRR).
 2011 – plac zabaw i zagospodarowanie terenu w Postępie
   (koszt 144 tys. zł, w tym 68 tys. zł z Europejskiego Funduszu Regionalnego Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich)
 2011 – plac zabaw w Rzeniszowie
   (koszt 323 tys. zł, w tym 98 tys. zł z EFRROW).
 2012 – siłownia zewnętrzna w Koziegłowach
   (koszt 46 tys. zł, w tym 25 tys. zł z EFRROW)
   i Koziegłówkach
   (koszt 46 tys. zł, w tym 25 tys. zł z EFRROW).
 2014 – rewitalizacja części budynku kościoła pw. św. Barbary w Koziegłowach
   (koszt 151 tys. zł, w tym 76 tys. zł z EFRROW).
 2014 –  kompleks rekreacyjno-sportowy w Gniazdowie
   (koszt 3 mln 983 tys. zł, w tym 1 mln 310 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i 400 

tys. zł z EFRROW).
 2011 –  przebudowa drogi w Koziegłowach
   (koszt 3 mln 418 tys. zł, w tym 1 mln 709 tys. zł z Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych).
 2012 – przebudowa drogi w Gniazdowie
   (koszt 1 mln 838 tys. zł, w tym 551 tys. zł. z NPPDL).
 2013 – przebudowa dróg w Rzeniszowie
   (koszt 3 mln 921 tys. zł, w tym 1 mln 960 tys. zł z NPPDL).
 2014 – przebudowa ul. Szpitalnej – Pustkowie Lgockie, Stara Huta, Pińczyce
   (koszt 1 mln 908 tys. zł, w tym 954 tys. zł z NPPDL).
 2014 – Budowa międzygminnego szlaku konnego
   (koszt 365 tys. zł, w tym 310 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL).

DOFINANSOWANIE DO PROJEKTÓW
 2013 – Centrum Kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat
   dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy
   (koszt 26 tys.  zł, w tym 22 tys.  zł Europejski Fundusz Społeczny i 4 tys. zł Budżet Pań-

stwa)
 2013-2015 –  przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
   – Internet dla mieszkańców miasta i gminy Koziegłowy
   (koszt 1 mln 162 tys. zł, w tym 988 tys. zł z Unii Europejskiej i 174 tys. zł z Budżetu Pań-

stwa).
(całkowite koszty i dofinansowanie podane zostały w zaokrągleniu)

WYSOKIE DOTACJE          
MILIONOWE
INWESTYCJE

Dofinansowanie projek-
tów ze źródeł zewnętrznych 
to zasadnicza kwestia jeżeli 
chodzi o możliwość wielu 
inwestycji, których ciężaru 
nie są w stanie udźwignąć 
gminne budżety. Nie na 
wszystko udaje się zdobyć 
finansowe wsparcie, ale 
pracownicy Urzędu Gminy 
i Miasta Koziegłowy radzą 
sobie bardzo dobrze. Jako 
przykłady mogą choćby 
posłużyć milionowe do-
tacje do Pałacu Biskupów 
w Koziegłowach, centrum 
rekreacyjnego przy Miej-
sko-Gminnym Ośrodku 
Promocji Kultury, komplek-
su sportowo-rekreacyjnego 
w Gniazdowie czy przebu-
dowy gminnych dróg. Po-
nad milion złotych udało się 
pozyskać dla mieszkańców 
gminy Koziegłowy, którzy 
dzięki temu zostali wypo-
sażeni w laptopy i otrzymali 
na pewien czas bezpłatny 
dostęp do Internetu.

Wyremontowana ulica Częstochowska w Koziegłowach. Odbudowa Pałacu Biskupów w Koziegłowach dobiega końca.
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Bez wątpienia najbardziej kosztowną inwestycją bieżącej ka-
dencji jest rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach, 

z którego pozostał jedynie fragment z mieszczącym się w nim 
przedszkolem. Gmina starała się o pozyskanie dofinansowania 
już od dłuższego czasu, projekt utknął jednak na liście rezerwo-
wej. Dofinansowanie udało się dostać dopiero w ubiegłym roku 
i rozpoczęto budowę kompleksu, która pomału dobiega końca. 
Po jego oddaniu do użytku ponownie siedzibę w nim znajdzie 
przedszkole, które na czas robót przeprowadzone zostało do 
sąsiedniej szkoły. Pałac Biskupów pełnić będzie też funkcję mu-
zealno-wystawienniczą. Działać będzie w nim Izba Pamięci Ziemi 
Koziegłowskiej. Inwestycja pochłonęła prawie 7 mln zł, ale też 
i dofinansowanie było bardzo wysokie, bo wyniosło aż 85 proc. 
kosztów.

Efektownie prezentuje się obecnie kompleks na zapleczu 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach, 
którego budowa ukończona została latem tego roku. Do ośrod-
ka kultury przybudowana została zewnętrzna scena z pełnym 
zapleczem. Zagospodarowano też teren, który leżał dotychczas 
odłogiem. Wybudowano m.in. skate park, parking oraz stanowi-
ska ekspozycji i promocji ludowego rękodzieła. Zadaszona scena 
ma służyć plenerowym imprezom.

Bardzo ciekawym i innowacyjnym zarazem pomysłem, który 
realizuje gmina Koziegłowy jest budowa infrastruktury do upra-
wiania turystyki konnej (także przez osoby niepełnosprawne). Na 
nowo wytyczonym szlaku konnym biegnącym przez gminy Ko-
ziegłowy, Poraj i Żarki zlokalizowanych zostanie 7 miejsc posto-
jowych. Trzy z nich są na terenie naszej gminy – w Wojsławicach, 
Gniazdowie i Starej Hucie, w gminie Poraj – w Choroniu i Masłoń-
skich a w gminie Żarki – w Czatachowie i Jaroszowie. Gmina Kozie 

   W GMINIE WYBUDOWANO   WIELE NOWYCH OBIEKTÓW.
               POPRAWA STANU   NASZYCH DRÓG

Widoczne zmiany w infrastrukturze zaszły         nie tylko w Koziegłowach ale i sołectwach

Zrewitalizowany rynek w Koziegłowach stał się wizytówką gminy.

Ulica Szpitalna wyremontowana od Pustkowia Lgockiego do Pińczyc.

Zmodernizowany budynek OSP w Lgocie Mokrzeszy będzie służył mieszkańcom.

Boisko wielofunkcyjne wybudowane przy szkole w Mysłowie.        Jedno z wielu w gminie.
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   W GMINIE WYBUDOWANO   WIELE NOWYCH OBIEKTÓW.
               POPRAWA STANU   NASZYCH DRÓG

Widoczne zmiany w infrastrukturze zaszły         nie tylko w Koziegłowach ale i sołectwach

głowy jest liderem tego projektu, w ramach którego powstanie 
w Gniazdowie także tor z przeszkodami T.R.E.C, jedyny tego typu 
w województwie śląskim i jeden z nielicznych w Polsce. Będzie 
służył także organizacji imprez o randze ogólnopolskiej.

Głównym założeniem projektu jest przede wszystkim stwo-
rzenie szlaku konnego przyczyniającego się do rozwoju turystyki 
konnej i wydłużenia sezonu, w którym wolny czas będą spędzać 
nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego, ale także goście. 
Ma to wzmocnić konkurencyjność turystyczną regionu.

Położenie na szlakach stadnin oraz gospodarstw agrotury-
stycznych umożliwiających uprawianie turystyki konnej pozwoli 
na organizację dla turystów m.in. nauki jazdy, rekreacyjnych i kra-
joznawczych przejażdżek konnych, w bryczkach oraz w saniach.

Ośrodki jeździeckie oprócz standardowych form rekreacji 
konnej będą mogły również zaoferować hipoterapię a z nowej in-
frastruktury powstałej w ramach projektu będą mogły skorzystać 
więc także osoby niepełnosprawne

W 2011 r. oddano do użytku zrewitalizowany rynek w Kozie-
głowach, który jest obecnie wizytówką miasta i gminy. W trakcie 
minionej kadencji udało się wyremontować część dróg. W Kozie-
głowach przebudowano ul. Częstochowską. Nowe nawierzchnie 
zyskały drogi w Rzeniszowie, Siedlcu Dużym, Koziegłowkach 
i droga wiodąca przez Stara Hutę, Pustkowie Lgockie i Pińczyce.

Osobny temat to rozpoczęcie prac nad kanalizacją sanitarną. 
Gmina Koziegłowy partycypuje w kosztach budowy oczyszczal-
ni ścieków w Żarkach Letnisku, do której odprowadzane będą 
nieczystości z jej wschodniego rejonu. Trwają przygotowania do 
budowy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach. Jej budowa ma 
ruszyć w 2015 roku.

Boisko wielofunkcyjne wybudowane przy szkole w Mysłowie.        Jedno z wielu w gminie. Siłownia zewnętrzna przy Orliku w Koziegłowach. Takich siłowni będzie więcej.

Wyremontowana ulica Lipowa w Koziegłówkach.

 Trwa budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gniazdowie.
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W poprzednich latach GMOPS przeprowadził trzy edycje pro-
gramu systemowego „Mogę więcej”. Łącznie wzięło w nim 

udział ponad 80 osób korzystających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej – w wieku aktywności zawodowej, bezrobotni, zagrożeni 
wykluczeniem społecznym. Uczestniczyły one w kursach arty-
stycznych wytwórczości wiórowej, zostały przeszkolone z zakresu 
obsługi komputera, skorzystały ze szkolenia informatycznego.

Wykorzystano prawie milion złotych

W ramach programu odbyły się: kursy Prawa Jazdy, doradz-
two zawodowe, treningi interpersonalne, szkolenia zawodowe, 
choreoterapia. Na trzy edycje programu przeznaczonych zostało 
ponad 950 tys. zł, z czego ponad 850 tys. zł pochodziło z dofi-
nansowania z budżetu Unii Europejskiej. Reszta pokryta została 
z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy. Trzy pierwsze edycje pro-
gramu odbyły się w gminie Koziegłowy w latach 2008-2010.

Lepsza pozycja na rynku pracy

Założeniem projektu jest zmotywowanie do działania na rzecz 
poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy. Wsparciem projekto-
wym obejmowane są osoby bezrobotne. Korzystają z pomocy psy-
chologa, doradcy zawodowego, dostają zasiłki celowe. Wszystko 
to ma na celu doprowadzenie do sytuacji, aby osoby biorące udział 
w projekcie same chciały coś zmienić w swym życiu. Kierowane 

są na kursy zawodowe, prawa 
jazdy, biorą udział w szkoleniu 
komputerowym. Największym 
zainteresowaniem cieszą się 
kursy zawodowe pozwalające 
na podniesienie kwalifikacji. 

W najbliższej edycji projektu „Mogę więcej” weźmie udział prawie 
150 osób. Szkolenia zawodowe dobierane są do poszczególnych 
uczestników w porozumieniu z doradcą zawodowym. Brana jest 
pod uwagę analiza lokalnego rynku pracy oraz predyspozycje osób.

Podnosili umiejętności i kwalifikacje

Przez sześć miesięcy 2011 roku 22 osoby bezrobotne i nie-
aktywne zawodowo uczestniczyły w programie KIS mającym 
m.in. na celu podnoszenie umiejętności, zdobycie kwalifikacji 
zawodowych i uzupełnienie wykształcenia. Brały one udział 
w warsztatach z przedsiębiorczości, zapoznały się z możliwościa-
mi pozyskiwania funduszy na prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej oraz skorzystały z doradztwa zawodowego.

Zbierali dla dzieci środki czystości

W ramach organizowanej przez GMOPS akcji „Czysty Aniołek” 
zebrano w tym roku środki czystości, które przekazano potrzebu-
jącym dzieciom biorącym udział w koloniach. Na kolonie pojecha-
ło ich 22 plus osiem z Kuratorium Oświaty. GMOPS prowadzi tak-
że w ramach projektu „Wolontariat w OPS” wolontariat mający 
na celu pomoc ludziom starszym – w załatwianiu drobnych spraw, 
w czynnościach domowych, w czytaniu i pisaniu, dotrzymywaniu 
towarzystwa, zakupach, spacerach, wizytach u lekarza. Wolonta-
riuszem może być każdy chętny. Wolontariusze pomagają rów-
nież terapeutom na Warsztatach Terapii Zajęciowej.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POMAGA WRÓCIĆ 
BEZROBOTNYM NA RYNEK PRACY

W najbliższej edycji 
projektu „Mogę wię-
cej” weźmie udział 
prawie 150 osób.
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Wiosną odbyły się pierw-
sze warsztaty prężnie 

działającej przy MGOPK 
Pracowni Artystycznej „Pod 
Koziołkami”. Kolejne zaplano-
wano na wrzesień i paździer-
nik. Po raz pierwszy odbyły 
się warsztaty ogrodnicze pod 
hasłem „Ogród tworzy się 
przez całe życie”. Działający 
przy MGOPK i prowadzony 
przez Bogdana Wąchałę Te-
atr  „Proscenium” wystawił 
niezwykle gorąco przyjętą 
premierę spektaklu „Stowa-
rzyszenie Umarłych Poetów”. 
Nowy wymiar zyskała w tym 
roku Noc Świętojańska, która 
zorganizowana została jako 
Słowiańska Noc Zakochanych.

W MGOPK każdy, kto lubi 
aktywnie spędzać wolny, czas 
może znaleźć coś dla siebie. 
Miłośnicy folkloru mogą 
realizować się w tańcu i śpie-
wie w Zespole Pieśni i Tańca 
Koziegłowy, którego począt-
ki sięgają lat 50. XX wieku. 
W tym roku zespół zdobył trze-
cie miejsce w XXI Międzynaro-
dowym Przeglądzie Zespołów 
Regionalnych w Zebrzydowi-
cach „Złoty Kłos”, wystawiając 
widowisko obrzędowe ,,Wokół 
osikowego łyka”. Jeszcze dłuż-
szą historię, bo sięgającą lat 
30. ubiegłego wieku ma „Złoty 
Kłos” ze Starej Huty. W tym 
roku zespół zakwalifikował się 
do I edycji Europejskiego Kon-
kursu „Rozśpiewany Śląsk” 
i wystąpił w jej ramach na 
imprezie w Koszęcinie. Przy 
MGOPK w Koziegłowach 
działają też Gminna Orkiestra 
Dęta i Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta. Dzieci i młodzież mogą 
brać udział w zajęciach Grupy 
Tanecznej „Pokusa”, Studia 
Piosenki, Studia Teatralnego 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK PROMOCJI KULTURY

NA BRAK IMPREZ W GMINIE NIE MOŻEMY 
NARZEKAĆ. CIĄGLE SIĘ COŚ DZIEJE

„Proscenium”. W ośrodku kul-
tury działa też szkoła Tańca 
Quick Dance, Pracownie Pla-
styczne „Walor” i „Arte”, Pra-
cownia „Pod Koziołkami”. Od-
bywają się zajęcia ceramiczne, 
szachowe dla dzieci, aerobik, 
joga, zumba, działa Teatrzyk 
za Tęczową Kurtyną. Więcej 
o zajęciach w MGOPK dowie-
dzieć się można ze strony dk-
kozieglowy.pl lub w MGOPK.

LISTA IMPREZ 2014 ROKU

„Hu hu ha nasza zima nie jest zła 
– zimowe zajęcia dla dzieci 
i młodzieży” (obszar świetlic)

Noworoczne Spotkania Kobiet 
w Markowicach 

Dzień Babci i Dziadka

Eliminację Miejsko-Gminne 
do Regionalnego Konkursu 
Recytatorskiego

Koncert z okazji Dnia Św. 
Walentego

Koncert z okazji Dnia Kobiet 

Wielkanocne warsztaty z łyka 
osikowego „Artyzm i rękodzieło”

Warsztaty ogrodnicze „Ogród 
tworzy się przez całe życie” 

Warsztaty Pracowni Artystycznej 
„Pod Koziołkami”

Premiera Spektaklu pt. 
„Stowarzyszenie Umarłych 
Poetów”

Gminny Dzień Dziecka

I Gminny Konkurs plastyczny 
„Wianek Świętojański”

Słowiańska Noc Zakochanych

Wakacyjne Impresje – warsztaty 
dla dzieci i młodzieży (obszar 
świetlic)

Otwarty Turniej Szachowy

Dni Gminy i Miasta Koziegłowy

I Gminny Turniej Sołectw

Festiwal „Nasze Koziegłowy 
i jego okolice”

Dożynki Gminne

Akademia Filmowa (październik, 
listopad, grudzień)

Koncert „Z Andrzejem za Pan 
Brat”

Spotkanie z Mikołajem

Mikołajkowy Turniej Szachowy

Koło Teatralne działające przy MGOPK w Koziegłowach.

Występ młodzieży z jednej ze świetlic środowiskowych.

Warsztaty Pracowni Artystycznej „Pod Koziołkami”.
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JAK BAWILI SIĘ I ŚWIĘTOWALI
Tegoroczne Dni Gminy 

i Miasta Koziegłowy roz-
poczęły się niekonwencjonal-
nie, od korowodu z udziałem 
samochodów zabytkowych 
i tuningowanych. Korowód 
poprowadzili jeźdźcy w ubio-
rach w stylu country i dorożki. 
W jednej zasiadł wraz 
z damami dworu z 42 Cho-
rągwi Krystyna  z Koziegłów 
Burmistrz Gminy i Miasta 
Koziegłowy, Jacek Ślęczka. 
Towarzyszyła im drużyna ry-
cerska Milites Christi. Po raz 
pierwszy zaprezentowany 
został hejnał Gminy Koziegło-
wy  stworzony przez kapelmi-
strza Gminnej Orkiestry Dętej 
z Koziegłów, Henryka Nowa-
ka. Prawdziwym wydarzeniem 
był koncert z udziałem 80 
akordeonistów z całej Polski. 
W rozegranej po raz pierw-
szy Rodzinnej Grze Miejskiej 
stawką był rower ufundowany 
przez burmistrza. Odbyły się 
teź Targi Sztuki Wszelakiej. 
Na scenie zaprezentowali 
się lokalni wykonawcy oraz 
muzyczne gwiazdy jak Jose 
Torres z Salsa Tropical.

Ostatniego dnia sierp-
nia na boisku przy Szkole 
Podstawowej w Siedlcu 
Dużym odbył się I Turniej 
Sołectw o puchar Burmi-
strza Gminy i Miasta Ko-
ziegłowy „Jak dobrze mieć 
sąsiada”. W 10 konkuren-
cjach rywalizowali w nim 
przedstawiciele 12 sołectw: 
Wojsławice, Siedlec Duży, 
Winowo, Pińczyce, Nowa 
Kuźnica, Lgota Mokrzesz, 
Lgota Nadwarcie, Mysłów, 
Krusin, Koziegłówki, Mzyki 
i  Postęp. Zwyciężyła Lgota 
Nadwarcie przed Postępem 
i Mzykami. Trzy pierwsze 
sołectwa nagrodzone zostały 

Świętojańska Noc Zakochanych w Koziegłowach. Orszak Trzech Króli na rynku  Koziegłowach.

Dożynki Powiatowe w Siedlcu Dużym w 2013 roku.

Koła Gospodyń Wiejskich podczas Świętojańskiej Nocy Zakochanych.
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kwotami w wysokości 15, 10 
i 5 tys. złotych. Turniej zor-
ganizowany został przez 
MGOPK Koziegłowy.

Słowiańska Noc Zakocha-
nych nawiązywała swym kli-
matem do mitologii Słowian. 
W jej ramach odbył się Kon-
kurs Piosenki Miłosnej „Jak 
Anioła Głos”. Nie obyło się 
oczywiście bez konkursu na 
„Najpiękniejszy Wianek Świę-
tojański”, odbył się pokaz 
mody słowiańskiej, w którym 
brylowały odziane w stroje 
z dębowych liści panie z KGW 
Markowice. Był pokaz walk 
rycerskich i strojów dawnych 
w wykonaniu Drużyny Milites 
Christi, puszczanie wianków 
na wodę, różne występy 
sceniczne. Zabawa trwała do 
późnych godzin.

Do tradycji wszedł już 
Orszak Trzech Króli, któ-
ry odbywa się na rynku 
w Koziegłowach. Koziegłowy 
goszczą też internacjonalne 
imprezy. W kościele pw. Św. 
Marii Magdaleny odbywa się 
od ubiegłego roku Między-
narodowy Przegląd Pieśni 
Maryjnej pod patronatem 
Metropolity Częstochow-
skiego, arcybiskupa Wacła-
wa Depo. W sanktuarium 
św. Antoniego w Koziegłów-
kach miała miejsce w tym 
roku X edycja Regionalnego 
Przeglądu Pieśni Pasyjnej 
i Pokutnej. Wykonawcy 
obu przeglądów prezentują 
bardzo wysoki poziom arty-
styczny.

Do Zespołu Szkół w Kozie-
głowach zjechali latem absol-
wenci, którzy świętowali jej 
jubileusz. Z zaproszenia sko-
rzystało ponad 200 osób.

MIESZKAŃCY GMINY KOZIEGŁOWY

Spektakl charytatywny „Zakochana syrenka” w Koziegłowach.

Spektakl „Igraszki z diabłem” na scenie MGOPK.Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Koziegłówkach.

Podczas Dni Gminy i Miasta Koziegłowy odbył się m.in. koncert akordeonistów.
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W gminie Koziegłowy działa aż 14 Kół Gospodyń Wiej-
skich. Są wśród nich KGW: Pustkowie Lgockie, 

Cynków, Gniazdów, Mzyki, Winowo, Markowice, Krusin. 
Stara Huta, Koziegłówki, Lgota Mokrzesz, Rzeniszów oraz 
Ziemianki z Koziegłów, Mysłowianki z Mysłowa, Lgoczanki 
z Lgoty Górnej. Najdłużej działają Ziemianki, które w 2015 r. 
obchodzić będą swe 85-lecie. W tym roku Mysłowianki hucz-
nie świętowały natomiast 55-lecie, obchodząc je wspólnie 
z 95-leciem OSP Mysłów. We wszystkich KGW na terenie gmi-
ny zrzeszonych jest około 170 pań.

Koła działają bardzo prężnie, biorą udział w cyklicznie 
organizowanych imprezach: Dniu Kobiet, Dniu Dziecka, 
Dniu Matki, spotkaniach opłatkowo-bożonarodzeniowych. 
Prezentują wspaniałe wieńce i swój repertuar podczas 
dożynek, występują na imprezie sobótkowej (obecnie Sło-
wiańska Noc Zakochanych). Panie organizują wycieczki, 
w których mogą brać udział także nie zrzeszeni w KGW. Co 
roku inne Koło organizuje wspólnie z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Promocji Kultury zabawę karnawałową dla 
wszystkich kobiet z KGW. Panie wystawiają co roku wspa-
niałe potrawy podczas prezentacji stołów bożonarodzenio-
wych i wielkanocnych.

Lubią też zwiedzać Polskę. W tym roku wszystkie KGW 
uczestniczyły w wycieczce do Nagłowic i skansenu w Tokar-
ni. Prawdziwymi globtroterkami są kobiety z KGW Cynków 
i Gniazdów, które często organizują wycieczki w różne rejo-
ny Polski. Panie z Lgoty Mokrzeszy, Lgoty Górnej i Mysłowa 
bardzo lubią śpiewać, z Krusina i Winowna specjalizują się 
w przyrządzaniu potraw. KGW Winowno zebrało główne 
nagrody podczas przeglądu folklorystyczno-kulinarnego w 
Dąbrowie Górniczej.

KULTYWUJĄ LOKALNE TRADYCJE
W Kołach Gospodyń Wiejskich na terenie gminy zrzeszonych jest około 170 pań.

Panie z KGW Winowo podczas dożynek.

KGW „Mysłowianki” z Mysłowa świętowały w tym roku 55-lecie.

Panie z KGW Koziegłowy na stoisku Stowarzyszenia
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Zespół Usług Komunalnych 
ma w zakresie swej dzia-

łalności różnego rodzaju zada-
nia. Przedmiotem działalności 
ZUK jest wykonywanie zadań 
własnych gminy w zakresie: 
zaopatrzenia ludności w wodę 
i odprowadzania ścieków, 
utrzymania czystości i porządku 
w gminie, prowadzenia i ob-
sługi targowiska, utrzymania 
dróg, ulic, mostów i placów 
gminnych, zarządzania nieru-
chomościami gminy przeka-
zanymi przez burmistrza. ZUK 
wykonywał również różno-
rodne prace na terenie Gminy 
i Miasta Koziegłowy: 

Budowali boiska i remontowali 
W bieżącym roku wykonano prace wykończeniowe na pla-

cu zabaw w Starej Hucie jak: budowa chodnika, zasadzenie 
krzewów, budowa ogródka-skalniaka, wyrównanie terenu, 
dowiezienie ziemi, posianie trawy, budowa nowego przepustu 
z przyczółkami. Pomalowano pomieszczenia w urzędzie gminy, 
ułożono kostkę brukową pod urządzenia siłowni w Koziegłowach 
i Koziegłówkach, odnowiono ławki na Orliku w Koziegłowach. 
Wyremontowano klatkę schodową w domu komunalnym 
w Pińczycach i pomieszczenia 
harcówki w Koziegłówkach, 
pomalowano pomieszczenia 
w budynku na targowisku  
gminnym w Koziegłowach, 
wykonano prace wykończe-
niowe przy budowie boiska 
w Mysłowie. Zakończono 
też I etap budowy boiska w 
Winownie, przeprowadzono 
remont instalacji wod.- kan. 
w domu komunalnym w My-
słowie, odnowiono urządzenia 
zabawowe na placu zabaw w Zabijaku a także zamontowano 
maty ochronne pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw 
przy Orliku w Koziegłowach. ZUK zajmował się także montażem 
i demontażem lodowiska oraz montażem i demontażem deko-
racji świątecznych, wyremontował przystanek i obsadził rynek 
w Koziegłówkach.

Roboty drogowe i nowy chodnik
ZUK tradycyjnie zajmował się akcją zima oraz remontami 

cząstkowymi dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz 
koszeniem poboczy dróg gminnych. Wyremontowano na-
wierzchnię dróg tłuczniowych, m.in. w miejscowościach: Pust-
kowie Lgockie, Pińczyce, Cynków, Wojsławice, Koziegłowy,  
wyremontowano przystanki wzdłuż trasy DK1 oraz w Pustkowiu 
Lgockim. Wykonano i wyremontowano przepusty drogowe 
w: Postępie, Mysłowie, Koziegłówkach, dokonano wycinki drzew 
i krzewów m. in. w: Pustkowiu Lgockim, Pińczycach, Kozie-
głowach, Gniazdowie, Winownie. Wykonano odbudowę dróg 
i obiektów infrastruktury drogowej, odtworzono skarpy rowów 

ZUK PROWADZI SZEROKĄ DZIAŁALNOŚĆ, 
BUDUJE, REMONTUJE, DOSTARCZA WODĘ

w Koziegłówkach i Pińczy-
cach, zebrano pobocza przy 
drogach gminnych w Glinianej 
Górze, Lgocie Górnej, wyko-
nano chodnik przy ul. Szkolnej 
w Koziegłowach. Wybudowa-
no ścieżkę rowerową w miej-
scowości Postęp.

Prace w pompowniach, 
remontowanie sieci

Co do podsumowania 2013 
roku, łączna wartość zawartych 
umów wyniosła 1 mln 724 tys. 
zł. W ich ramach przeprowa-
dzono remont zestawu pomp 
na pompowni wody w Gniaz-
dowie, remont zestawu pomp 
na pompowni Wylągi, remont 

pomieszczeń i inne prace. Wymieniono zasuwy na przyłączach 
w Rzeniszowie przy ul. Spółdzielczej i Strażackiej oraz w Kozie-
głowach przy ul. Szkolnej, Kościuszki i Targowej. Przeprowadzo-
no remont sieci wodociągowej w Rzeniszowie przy ul. Strażackiej 
(ok. 168 m). Wykonano przyłącze kanalizacyjne w Postępie oraz 
60 nowych przyłączy wodociągowych o długości 1434 mb.

Wyremontowali Komisariat Policji

ZUK wykonywał również prace na terenie gminy w zakresie: 
remontu budynku Komisariatu Policji, uczestniczył w przygo-
towaniu trasy wyścigu kolarskiego Mistrzostw Polski. Kolejne 
prace to malowanie pomieszczeń w urzędzie gminy, ułożenie 
kostki na parkingu przy budynku administracyjnym ZUK, remont 
budynku gospodarczego przy ul. Żareckiej, wykonanie sanita-
riatów w szkole w Koziegłowach na potrzeby przedszkola, wy-
konanie pompowni ścieków w szkole w Koziegłowach i budowa 
boiska przy szkole w Mysłowie (I etap). Wykonano też malowa-
nie pomieszczeń w Domu Ludowym w Gniazdowie, utwardzenie 
kostką granitową terenu na placu zabaw w Rzeniszowie, Cynko-
wie oraz Koziegłówkach i Pińczycach, prace wykończeniowe na 
placu zabaw w Starej Hucie, ułożono kostkę na parkingu przy 
Szkole w Lgocie Górnej.

Przepusty drogowe, wycinka, kanalizacja

W 2013 roku wykonano m.in. remonty cząstkowe dróg gmin-
nych o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3303 m kw. za kwotę 
118 tys. zł, oznakowanie pionowe dróg gminnych, wyremontowa-
no nawierzchnię dróg tłuczniowych na ternie gm iny, m. in. w miej-
scowościach: Pustkowie Lgockie, Pińczyce, Cynków, Wojsławice, 
Koziegłowy. Wyremontowano przystanki wzdłuż trasy DK1 oraz 
w miejscowości Pustkowie Lgockie, wykonano i wyremontowano 
przepusty drogowe w: Koziegłówkach, Pińczycach, Starej Hucie, 
odbudowano drogi i obiekty infrastruktury drogowej po powodzi 
(przepusty wraz z przyczółkami w Wojsławicach, odtworzenie 
skarp rowów w Gniazdowie, Pińczycach, Zabijaku, Koziegłowach, 
Koziegłówkach, naprawiono nawierzchnię dróg w Koziegłowach 
i Miłości i.in.). Wykonano kanalizację deszczową w Pińczycach 
(ul. Kościelna), chodnik przy ul. Warszawskiej. Wyremontowano 
dach budynku komunalnego Mysłowie, zrobiono podjazd be-
tonowy przy budynku komunalnym w Mysłowie i wymieniono 
w nim stolarkę okienną.

Plan dochodów Ze-
społu Usług Komunal-
nych na rok 2013 zre-
alizowano w 100,67 
% a plan wydatków 
w 96,02 %. Wydatki 
inwestycyjne zostały 
zrealizowane w 100 
% zaplanowanych.

Pracownicy ZUK zajmują się między innymi drobnymi remontami dróg.
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W ubiegłym roku niespodziewana powódź wyrządziła szko-
dy w kilku miejscowościach gminy Koziegłowy. Ucierpiało 

w niej około 200 gospodarstw. Podczas powodzi mocno znisz-
czona została też infrastruktura drogowa. Na szczęście gmina 
szybko uporała się z pomocą dla mieszkańców.

Dzięki wsparciu finansowemu wojewody, naprawiono naj-
bardziej zniszczone drogi i kanalizację deszczową. Wielki wkład 
w ratowaniu dobytku i usuwaniu skutków powodzi mieli straża-
cy-ochotnicy z jednostek z gminy Koziegłowy. Wraz z Państwo-
wą Strażą Pożarną i jednostkami OSP z innych gmin walczyli 
z żywiołem. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu, można 
mówić o ograniczeniu skali zniszczeń i szybszym opanowaniu 
kryzysowej sytuacji. A kosztowało to strażaków wiele wysił-
ku i nieprzespane noce. Akcję koordynował Sztab Kryzysowy 
w skład którego wchodzili m.in. komendant PSP w Myszkowie 
i burmistrz Jacek Ślęczka.

– Skala zniszczeń to około 20 milionów złotych w różnej in-
frastrukturze jak: drogi, przepusty i mosty – twierdzi burmistrz 
Jacek Ślęczka.

Na terenie gminy działa 20 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, z których każda dysponuje samochodem. Jednostki 

w Koziegłowach i Markowi-
cach należą do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W OSP w Koziegłowach są trzy 
samochody gaśnicze, jeden 
ratownictwa technicznego i je-
den zaplecza gospodarczego, 

w Markowicach są - dwa samochody ratownictwa gaśniczego 
i jeden ratownictwa drogowego. Sprzęt jest bardzo nowoczesny. 
Markowice dostały mercedesa mającego 2500 litrów środków 
gaśniczych, a Koziegłowy w ubiegłym roku volvo z 5000 litrów 
środków gaśniczych. Pozostałe jednostki mają samochody 
utrzymane w miarę dobrym stanie.

– Szczególnie niebezpieczne są niektóre boczne drogi 
– wojewódzkie czy powiatowe. Są wyjeżdżone i tworzą się 
w nich koleiny. DK 1 jest w miarę dobrze utrzymana. Najbardziej 
niebezpieczne jest na niej w naszej gminie skrzyżowanie na 
Wojsławice. Tam dochodzi do wielu kolizji i wypadków – mówi 
Antoni Łuszczyk, prezes Zarządu Gminnego OSP. Trzeba być 
w pełnej gotowości. 

Burmistrz i radni doskonale zdają sobie sprawę z roli jaka 
w bezpieczeństwie gminy odgrywają Ochotnicze Straże Pożar-
ne. Gdyby gmina ich nie finansowała, to niektóre samochody już 
by nie jeździły. Na utrzymanie samochodów i OSP gmina wydaje 
duże pieniądze. Co roku z pieniędzy z budżetu gminy modernizo-
wane są – w miarę możliwości – remizy, ale również  dokonujemy 
zakupów sprzętu i wyposażenia. Z gminnych pieniędzy sfinanso-
wano zakup samochodów dla jednostek w Markowicach i Kozie-
głowach. Gmina mocno angażuje się w utrzymanie gotowości 
bojowej przez Ochotnicze Straże Pożarne.

OSP gwarancją większego bezpieczeństwa mieszkańców

GMINNE STRAŻE RATOWAŁY MIESZKAŃCÓW PRZED 
SKUTKAMI IBIEGŁOROCZNEJ POWODZI

Podczas powodzi 
ucierpiało około 200 
gospodarstw, znisz-
czenia oszacowano na 
około 20 mln złotych

Strażacy podczas ubiegłorocznej powodzi w Koziegłowach.

W Koziegłowach strażacy-ochotnicy zabezpieczali posesje.

W Miłości rzeka wystąpiła z brzegów odcinając miejscowość.
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W gminie udało się stworzyć  dobrą bazę 
materialną dla funkcjonowania oświaty – 

zarówno dla przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów jak i liceum. Gmina Koziegłowy jest 
jedyną w powiecie, która prowadzi szkołę po-
nadgimnazjalną. 

– Wychowanie jest naszym priorytetem. Dla 
każdego dziecka jest miejsce w naszych przed-
szkolach – podkreśla burmistrz, Jacek Ślęczka. 
– Wszystkie szkoły zostały wyremontowane 
i zmodernizowane. Pozyskaliśmy na to zarówno 
dofinansowanie krajowe jak i z funduszy unij-
nych. Stworzyliśmy świetną bazę dydaktycz-
ną, wyposażając szkoły w niezbędne pomoce 
naukowe; począwszy od specjalistycznych sal 
dydaktycznych, po zaplecze sportowe. Nasi 
uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia 
w konkursach tematycznych i przedmiotowych. 
Dzięki odbudowie Pałacu Biskupów, zostaną 
stworzone doskonałe warunki do funkcjono-
wania przedszkola. Na terenie całej gminy 
wybudowaliśmy kilkanaście większych bądź 
mniejszych obiektów rekreacyjno-sportowych. 
Poprzez szkoły realizujemy wiele programów, 
jak Comenius czy programy systemowe w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. Te 
projekty dają nam nowe możliwości edukacyjne 
oraz wzbogacają bazę dydaktyczną.

W roku szkolnym 2013/14 uczniowie i na-
uczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Skłodowskiej-Curie rozpoczęli wspólnie 
ze szkołami w Niemczech, Wielkiej Brytanii 
i Portugalii realizację dwuletniego projektu 
Comenius pt. „Konflikt i konsensus – metody 
debaty”. Projekt finansowany jest z funduszów 
Unii Europejskiej. W koziegłowskim LO średnia 
uzyskiwana podczas egzaminu maturalnego 
jest porównywalna ze średnią krajową.

Oświata w gminie Koziegłowy

W OSTATNICH LATACH WYREMONTOWANO 
I ZMODERNIZOWANO WSZYSTKIE PLACÓWKI

Młodzież i nauczyciele ze szkoły w Lgocie Górnej w Hiszpanii.

PROGRAMY REALIZOWANE W OSTATNICH LATACH 
PRZEZ SZKOŁY W GMINIE KOZIEGŁOWY

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
luty 2010-31 sierpień 2012 – Zespół Szkół w Pińczycach „Nauki ścisłe w wymiarze 
lokalnym – sukces uczniowski w wymiarze globalnym” – 266 tys. zł

styczeń 2011-grudzień 2012 – Zespół Szkół w Lgocie Górnej „Odczaruj szarą 
rzeczywistość – cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu 
Szkół w Lgocie Górnej” – 413 tys. zł

styczeń 2013-czerwiec 2013 – Zespół Szkół w Koziegłowach „I Ty możesz zostać 
Einsteinem! Umiejętność stawiania i weryfikowania hipotez jako źródło wiedzy 
o otaczającym nas świecie” 50 tys. zł

styczeń 2013-czerwiec 2013 – Szkoła Podstawowa Cynków „Mówię po angielsku” 
– 50 tys. zł

sierpień 2011-lipiec 2013 – Przedszkole w Koziegłowach „Nasze przedszkole 
– edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy” – 971 tys. zł

wrzesień 2011-sierpień 2013 – ZS Pińczyce „Wiedza wsparcie z EFS-u – oto droga 
do sukcesu” – 487 tys. zł

wrzesień 2010- sierpień 2012 (ZEAOS) –  „Gminny Ośrodek Kariery- szanse i za-
grożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy” – 251 tys. zł

PROGRAM COMENIUS
sierpień 2010-lipiec 2012 – SP Koziegłówki „Kulturowe i historyczne pokrewień-
stwo pomiędzy miastami” – 76 tys. zł

sierpień 2010-lipiec 2012 – SP Cynków „Baw się i myśl poprzez międzykulturowe 
anegdoty” – 76 tys. zł

sierpień 2010-lipiec 2012 – ZS Lgota Górna Comenius Regio – 139 tys. zł.

sierpień 2010- lipiec 2012 – ZS Pińczyce „Gry planszowe” – 76 tys. zł 

sierpień 2012-lipiec 2014 – SP Koziegłówki, Lgota Górna, Cynków „Uczenie się 
przez całe życie” – po 81 tys. zł.

sierpień 2013-lipiec 2015 – ZS Pińczyce, Gniazdów, Koziegłowy „Uczenie się 
przez całe życie” – po 84 tys. zł.

Uczniowie LO w Koziegłowach podczas egzaminu maturalnego.
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Koziegłowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku został zare-

jestrowany w Krajowym Rejestrze 
Sądowym jako stowarzyszenie 
w grudniu 2011 r. Patronat orga-
nizacyjny nad jego działalnością 
objął Burmistrz Gminy i Miasta 
Koziegłowy, Jacek Ślęczka.

Przedmiotem działalności 
KUTW jest podejmowanie i roz-
wijanie społecznych inicjatyw 
edukacyjnych, oświatowych, 
kulturalnych, charytatywnych, 
opiekuńczych, ekologicznych, 
dotyczących rehabilitacji osób 
starszych i niepełnosprawnych, 
a także turystyki, kultury fizycznej 
i sportu oraz międzypokoleniowej współpracy jak również nawiązywa-
nie współpracy z uczelniami, okolicznymi Uniwersytetami Trzeciego 
Wieku oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi działają-
cymi w gminie Koziegłowy. Stowarzyszenie wykorzystuje do realizacji 
działań statutowych bazę Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultu-
ry, szkół oraz gminną infrastrukturę sportową.

W ramach partnerstwa z Gminą i Miastem Koziegłowy, KUTW 
zrealizował dwa programy dofinansowane przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej. „Akademia społeczna dla seniorów w Gminie 
Koziegłowy” to m.in. zajęcia edukacyjne i aktywizujące dla 50 miesz-
kańców w wieku ponad 60 lat. „Akademia Zdrowego Seniora i Akade-
mia Pamięci to z kolei zajęcia edukacyjne dla 30 mieszkańców gminy 
w wieku ponad 60 lat.

Jedną z najważniejszych form współpracy naszego samorządu 
jest tworzenie seniorom warunków do aktywnego wypoczynku, inte-

MIJAJĄ TRZY LATA DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU
gracji oraz włączanie ich w życie 
społeczne gminy Koziegłowy.

Gmina i Miasto Koziegłowy 
była partnerem KUTW w reali-
zacji zadań dofinansowanych 
przez Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Socjalnej. Około 100 osób 
w wieku ponad 60 lat objętych 
było bezpłatną edukacją, m.in. wy-
branych zagadnieniach z zakresu: 
animacji społecznej, andragogiki i 
gerontologii, medycyny, polityki, 
historii. Seniorzy uczestniczyli 
w warsztatach edukacyjnych z za-
kresu sprawności ruchowej, bez-
pieczeństwa i pierwszej pomocy, 
komputerowych i muzycznych.

Burmistrz wspiera te organizacje nie tylko finansowo i mery-
torycznie, ale również uczestniczy w ich działaniach. Pomaga przy 
organizacji spotkań integracyjnych, wyjazdów turystycznych, dba 
o dostępność infrastruktury sportowej i edukacyjnej. Dobrym przy-
kładem są wieczorki taneczne dla seniorów, spotkania integracyjne 
przy kompleksie sportowym Orlik, wspólne wigilie, udostępnianie 
sprzętu sportowego i komputerowego, organizacja wycieczek, po-
moc w pozyskiwaniu funduszy na działalność, udział w konsultacjach 
społecznych.

Siedzibą KUTW jest MGOPK w Koziegłowach, gdzie udostęp-
niane są bezpłatnie pomieszczenia na zajęcia dla uczestników uni-
wersytetu. W bibliotece organizowane są spotkania dla seniorów, 
realizowane zajęcia np. angielski 123, edukacja finansowa w biblio-
tece. Pracownicy biblioteki wspierają stowarzyszenie, pomagając 
w prowadzeniu dokumentacji, pisaniu projektów, organizacji zajęć.

Reprezentacja UTW podczas wyjazdu na Spartakiadę UTW.

Biblioteka Publiczna w Koziegłowach uczestniczy w Programie Bi-
blioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, 

którego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich 
bibliotek publicznych.

Biblioteka w Koziegłowach otrzyma w tym roku w ramach progra-
mu dodatkowe dofinansowanie na zakup w sumie około 400 egzem-
plarzy nowych książek dla dzieci i młodzieży. Program skierowany jest 
do bibliotek publicznych, które nawiążą współpracę z bibliotekami 
szkolnymi, by zwiększyć czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży po-
przez zakup nowości wydawniczych. 

W naszej gminnie zadanie realizowane jest we współpracy 
z wszystkimi szkołami publicznymi. Porozumienie z biblioteką pod-
pisali dyrektorzy: ZS Koziegłowy, ZS Lgota Górna, ZS Pińczyce, SP 
Koziegłówki, SP Cynków, SP Gniazdów i SP Siedlec Duży. Biblioteka 
w Koziegłowach wraz z partnerskimi bibliotekami szkolnymi orga-
nizuje w ramach programu: debaty, warsztaty poetycko-literackie, 
konkursy plastyczne, wystawy. Odwiedza również szkoły z zakupio-
nym księgozbiorem. Książki wypożyczane są uczniom partnerskich 
szkół a także  udostępniane w bibliotece w Koziegłowach. 

W czerwcu w MGOPK w Koziegłowach odbył się finał konkursu 
w ramach projektu „Z czerwonego bieguna do wolnej Polski” reali-
zowanego przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy 

Propagują czytelnictwo poprzez
zakup nowości wydawniczych

wraz z Biblioteką Publiczną w Koziegłowach a dofinansowanego 
z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szan-
se”. W konkursie czytelniczym przeprowadzonym przez bibliotekę 
w ubiegłym roku pod hasłem „Najbardziej rozczytana rodzina w 
gminie Koziegłowy” nagrodzono 15 rodzin. Pierwsza nagroda, ufun-
dowana przez burmistrza Jacka Ślęczkę, którą był tablet, trafiła do 
rodziny państwa Surmów z Koziegłówek.

Pracownicy biblioteki zajmują się m.in. propagowaniem czytelnictwa.
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Animatorzy Orlika mają wieloletnie doświadczenie, które 
wykorzystują we współpracy z różnymi podmiotami. Współ-

pracują z Urzędem Gminy i Miasta Koziegłowy, Starostwem 
Powiatowym w Myszkowie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pro-
mocji Kultury w Koziegłowach, Partnerstwem Północnej Jury, 
Koziegłowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Zespołem Usług 
Komunalnych w Koziegłowach oraz wszystkimi szkołami z tere-
nu gminy a także lokalnymi klubami: UKS Fair Play Koziegłowy, 
MGLKS Błękitni Koziegłowy, UKS Hattrick Lgota Górna, GLKS Sie-
dlec Duży-Gniazdów, CKW Mała Panew, KS Warriors i KS Jurajskie 
Orły. Dzięki wsparciu ze strony Burmistrza Gminy i Miasta Kozie-
głowy, organizują liczne imprezy oraz zawody i zajęcia sportowe 
dla mieszkańców gminy a także okolicznych gmin.

We współpracy z UKS Fair Play oraz UKS Hattrick na Orliku 
odbywają się zajęcia piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, zajęcia 
samoobrony dla młodzieży i dorosłych, zumba fitness, zajęcia 
grupowe TRX, a zimą można spróbować swych sił w hokeju 
na lodzie. Na Orliku można też przygotować się pod kątem 
motorycznym w sportach walki. Zajęcia odbywają się z wyko-
rzystaniem nowoczesnych form treningu (gumy thera band, 
młoty treningowe, lina battle rope, worek bułgarski, hantle, 
worki bokserskie, taśmy TRX a także z wykorzystaniem siłowni 
zewnętrznej obok Orlika. Są też zajęcia ruchowe dla seniorów 
organizowane we współpracy z Koziegłowskim Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku.

Przez trzy ostatnie lata odbywały się rozgrywki Gminnej Ligi 
Orlika w piłce nożnej organizowanej w ramach projektu we współ-
pracy z PPJ. Rywalizowano też w: Przełajowym Biegu Koziołka, 
Turnieju Piłki Nożnej Premiera Donalda Tuska, Turnieju Tenisa 
Ziemnego, Jesiennym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 

Na koziegłowskim Białym Orliku można pograć w hokeja.

ANIMATORZY ORGANIZUJĄ REKREACJĘ, 
ORLIK SŁUŻY MIESZKAŃCOM CAŁY ROK

Gminy i Miasta Koziegłowy, Powiatowym Turnieju o Puchar Bur-
mistrza GiM, Turnieju Hokeja na Białym Orliku o Puchar Burmi-
strza GiM Koziegłowy.

Na zakończenie sezonu zimowego odbyły się na Białym Orliku 
liczne konkursy. Imprezie towarzyszyło wiele różnych atrakcji. Zimą 
gościł w Koziegłowach Wojciech Tkacz, który 141 reprezentował bia-
ło-czerwone barwy w hokeju na lodzie. Nasz olimpijczyk poprowadził 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. W czerwcu, wspólnie z MGOPK, zorga-
nizowano na Orliku Dzień Dziecka.

Lodowisko cieszy się wielkim zainteresowaniem młodzieży i dorosłych.

Turniej siłaczy zorganizowany przez animatorów sportu w ZS Koziegłowy.
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Na terenie gminy działa dziewięć klubów sportowych, które 
gmina wspiera finansowo. Miejsko-Gminny Ludowy Klub 

Sportowy Błękitni Koziegłowy, wychował kilka pokoleń znako-
mitych zawodników. Jego reprezentanci rywalizowali nie tylko 
w kraju ale i za granicą. Klubowi regularnie przyznawana jest 
organizacja Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym, a w ubie-
głym roku gmina Koziegłowy i Błękitni byli organizatorem Mi-
strzostw Polski w kolarstwie przełajowym. Tytuł mistrza Polski 
Orlików wywalczył reprezentant Błękitnych, Bartosz Pilis.

Kolejny wychowanek koziegłowskiego klubu, Kamil Gradek 
z Mysłowa, zdobył złoty medal Mistrzostw Polski w jeździe in-
dywidualnej na czas i drużynowy złoty medal MP. Dwukrotnie 
wystąpił też w kadrze Polski w Tour de Pologne. Reprezentanci 
Błękitnych regularnie odnoszą wiele sukcesów w zawodach z cy-
klu przełajowego Pucharu Polski i innych kolarskich imprez.

W 2014 roku gmina przeznaczyła na sport 190 tysięcy złotych

SPORTOWYCH TALENTÓW NIE BRAKUJE, 
TRZEBA TYLKO ZADBAĆ O SZKOLENIE

W 2013 roku Bartosz Pilis wywalczył dla Błękitnych złoty medal Mistrzostw Polski.

Kolejny wielki sukces mieszkańca gminy, 
to tegoroczny tytuł mistrza Polski juniorów 
w boksie Miłosza Wodeckiego z Mysłowa w 
barwach LKS Myszków. Paweł Janoszka z Lgoty 
Górnej wywalczył z kolei w barwach „Shoguna” 
Żarki Letnisko tytuł młodzieżowego mistrza 
Polski w ju-jitsu i wystartował w mistrzostwach 
świata, które odbyły się w Belgii. W gminie 
Koziegłowy rodzą się więc wielkiego formatu 
sportowe talenty. Obecnie w Błękitnych pierw-
sze kolarskie kroki stawia pod okiem Andrzeja 
Chmurzewskiego kolejne pokolenie młodych 
zawodników.

W gminie, w ligowych rozgrywkach piłkar-
skich występują obecnie dwie drużyny. GLKS-u 
Siedlec Duży-Gniazdów awansował w tym roku 

do Klasy A. Obecnie trwa budowa imponującego jak na lokalne 
warunki kompleksu sportowo-rekreacyjnego z pełnowymiaro-
wym boiskiem piłkarskim w Gniazdowie (zdjęcie na str. 5 biulety-
nu). Drugi z naszych zespołów, Mała Panew Cynków, rywalizuje 
w rozgrywkach Klasy B.

W tym roku w  Koziegłowach odbyła się nietypowa dla naszej 
gminy impreza rangi mistrzowskiej. Były to trwające dwa dni 
Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów w kategorii masters, 
które miały miejsce w sali sportowej Zespołu Szkół w Kozie-
głowach. Patronat nad zawodami sprawował Burmistrz Gminy 
i Miasta Koziegłowy.

W 2014 r. z budżetu gminy Koziegłowy z puli konkursowej na 
sport przeznaczonych zostało 180 tys. zł oraz 10 tys. zł z puli po-
zakonkursowej. Można więc powiedzieć, że wsparcie finansowe 
z budżetu gminy Koziegłowy na sport jest znaczące.

Mistrzostwa Polski masters w podnoszeniu ciężarów w Koziegłowach. Błękitni są organizatorem zarówno wyścigów przełajowych jak i szosowych.


