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Podopieczni Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Wojsławicach mają od 
września do dyspozycji nowoczesną 
siedzibę. Budynek po dawnej szkole 
został zmodernizowany przechodząc 
m.in. kompleksową termomodernizację.

Prace remontowe trwały przez około 
rok, a obiekt zmienił się w tym czasie 
nie do poznania. W ramach inwestycji 
zostały wykonane roboty budowlane 
związane m.in. z dociepleniem 
budynku, wymianą stolarki okiennej 

Gminy i Miasto Koziegłowy ogłosiła 
przetarg na budowę 71 instalacji 
fotowoltaicznych dla mieszkańców, 
którzy zostali zakwalifikowani do udziału 
w programie „Budowa mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii dla 
mieszkańców z terenu Gminy i Miasta 
Koziegłowy” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata                    

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
PO TERMOMODERNIZACJI

EKOLOGICZNE PROJEKTY

i drzwiowej, modernizacją źródła ciepła, 
instalacji c.o. i c.w.u. wraz z instalacją 
odnawialnych źródeł energii (pompy 
ciepła). Zmodernizowano także instalację 
wodno-kanalizacyjną oraz instalację 
elektryczną, zamontowano wentylację 
grawitacyjną oraz przeprowadzono 
roboty ogólnobudowlane. Budynek 
przystosowany został do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zainstalowana zos-
tała w nim też winda. 

Więcej o inwestycjach na str. 4-5

2014-2020. Do Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach został złożony natomiast 
wniosek z listą zakwalifikowanych 
mieszkańców na dofinasowanie wymiany 
pieców nieekologicznych na piece na 
pelet oraz na gaz. Czy Gmina i Miasto 
Koziegłowy dostanie dofinansowanie 
powinno rozstrzygnąć się w grudniu           
2018 r.
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PRZEDSTAWICIELE RZĄDU ODWIEDZILI 
WE WRZEŚNIU GMINĘ KOZIEGŁOWY

We wrześniu doszło w Gminie 
Koziegłowy do dwóch wizyt z udziałem 
członków Rządu. 19 września gościł 
w Koziegłowach Minister Inwestycji 
i Rozwoju, Jerzy Kwieciński. Dwa 
dni później przyjechała Elżbieta 
Bojanowska, Wiceminister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

W obecności Jerzego Kwiecińskiego 
doszło do podpisania umowy pomiędzy 
Burmistrzem Gminy Koziegłowy Jackiem 
Ślęczką, a przedstawicielem firmy Hucz 
z Boronowa, która wygrała przetarg na 
przebudowę drogi Markowice-Krusin-
Cynków. Przebudowa zniszczonej 

Szanowni Mieszkańcy,

Zbliża się do końca kolejny rok budżetowy 
Gminy i Miasta Koziegłowy, który kończy 
zarówno moją kadencję jak i Radnych Gminy 
i Miasta Koziegłowy. Staraliśmy się być dobrymi 
gospodarzami Naszej Gminy wytyczając 
sobie cele mające zaowocować poprawą 
w różnych sferach życia. Dotyczy to zarówno 
inwestycji drogowych, związanych z ochroną 
środowiska, polepszeniem warunków edukacji 
jak i rozwojem bazy rekreacyjno-sportowej. 
Wiele inwestycji udało się już zrealizować, 
niektóre są w trakcie realizacji. Przy ich 
planowaniu staraliśmy się wykorzystywać 
przede wszystkim możliwości dofinansowania 
z różnych programów.

Gmina i Miasto Koziegłowy jest obecnie 
w trakcie realizacji II etapu rewitalizacji Pałacu 
Biskupów w Koziegłowach z wykorzystaniem 
dofinansowania z Unii Europejskiej. 
W ramach inwestycji zagospodarowane 
zostanie otoczenie pałacu, powstanie Park 
Integracji Pokoleniowej oraz ogród zimowy 
z przeznaczeniem na organizację różnego 
rodzaju imprez. Mam nadzieję, że teren 
przy pałacu stanie się ulubionym miejscem 
spotkań i odpoczynku zarówno młodych jak 
i starszych mieszkańców nie tylko Koziegłów, 
ale i pobliskich miejscowości.

Udało nam się już w tym roku pozyskać 
środki na montaż ponad 70 instalacji 
fotowoltaicznych. Gmina i Miasto Koziegłowy 
złożyła natomiast kolejne wnioski na 
dofinansowanie instalacji solarnych, 
fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz na 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda nadał 25 maja odznaczenia 
państwowe zasłużonym dla rozwoju samorządu 
terytorialnego oraz działalności na rzecz 
społeczności lokalnej z okazji Dnia Samorządu 
Terytorialnego. W gronie odznaczonych 
samorządowców znalazł się Burmistrz Gminy 
i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, który 
otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi przyznawany 
za zasługi w działalności społecznej 
i samorządowej oraz na rzecz społeczności 
lokalnej.

W Sali Papieskiej na Jasnej Górze odbyła 
się 9 czerwca uroczysta ceremonia wręczenia 
Ogólnopolskich Wyróżnień za wychowanie 
dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację na 
zasadach fair play. Wyróżnienia przyznawała 
Kapituła Nagród i Wyróżnień przy Katolickim 
Stowarzyszeniu Sportowym RP. Wśród 
nagrodzonych samorządowców i działaczy 

Minister Jerzy Kwieciński (w środku) przedstawił w Koziegłowach szczegóły programu 
dofinansowania przez Rząd przebudowy dróg lokalnych. 

Wiceminister Elżbieta Bojanowska (piąta od prawej) odwiedziła Warsztata Terapii Zajęciowej w Wojsławicach.

nawierzchni może dojść do skutku dzięki dofinansowaniu 
z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Koszt przebudowy 
drogi Markowice-Krusin-Cynków wyniósł po przetargu 2 298 709 
zł, a dofinansowanie to aż 80 procent kosztów kwalifikowanych. 
Droga ma zostać przebudowana do końca listopada 2018 r.  
– W tym roku rząd z udziałem Ministerstwa Infrastruktury 
oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przeznaczył na 
drogi lokalne 1 miliard 600 tysięcy złotych. Wczoraj rząd 
przyjął projekt ustawy, który uruchomi największy program 
wsparcia dla dróg lokalnych. Program będzie działał do 2028 
roku i będzie miał budżet 36 miliardów złotych. Jesteśmy 
przygotowani w przyszłym roku na wydanie na drogi 
lokalne 6 miliardów złotych. Program jest odpowiedzią na 
potrzeby samorządów i potrzeby publiczne – powiedział 
podczas wizyty w Koziegłowach Minister Jerzy Kwieciński. 
– Zdegradowana droga będzie mogła zostać odbudowana 
od podstaw. Gminy składające wnioski mogły uzyskać 
dofinansowanie od 60 do 80 procent. Gmina Koziegłowy 
uzyskała najwyższe możliwe dofinansowanie – 
stwierdził II Wicewojewoda Śląski Piotr Kołodziejczyk. 
– Bardzo dziękuję za wsparcie. Cieszę się, że rząd 
zauważył problem dróg lokalnych, bo o rozwoju gminy 
decyduje dobry układ komunikacyjny – powiedział 
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka. 

W spotkaniu w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy uczestniczył 
również Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka.

21 września przebywała w Gminie Koziegłowy Elżbieta 
Bojanowska, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Odwiedziła Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach, który 
przeszedł w ostatnim roku termomodernizację. Spotkała się tam 
z uczestnikami Warsztatu, ich rodzicami oraz pracownikami WTZ. 
W spotkaniu z udziałem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy 
Jacka Ślęczki oraz Agnieszki Kłys – Dyrektor Gminno-Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach uczestniczyła też 
Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer. 

Kolejnym punktem programu wizyty było spotkanie 
z seniorami z Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz Koła Emerytów i Rencistów. Uczestniczyli w nim m.in. 
przedstawiciele władz Gminy i Miasta Koziegłowy z Burmistrzem 
Jackiem Ślęczką na czele, Senator Ryszard Majer, Poseł Mariusz 
Trepka, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna 
Kołodziejczyk, Radni GiM Koziegłowy oraz Radna Powiatu 
Myszkowskiego Wiesława Machura. Wiceminister przedstawiła 
seniorom ofertę rządową skierowaną do osób starszych oraz 
przybliżyła zasady tworzenia Domów i Klubów Senior + . Senator 
Ryszard Majer omówił założenia polityki Rządu w zakresie 
kampanii społecznej „Polska Przyjazna Osobom Starszym”.

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

BURMISTRZ UHONOROWANY PRZEZ PREZYDENTA RP I KAPITUŁĘ

wymianę pieców. Czekamy na rozstrzygnięcia. 
Dzięki dofinansowaniu udało się przeprowadzić 
termomodernizację Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Wojsławicach, zaadaptować 
poddasze Pałacu Biskupów na potrzeby 
Przedszkola w Koziegłowach, wybudować 
łącznik pomiędzy szkołą i przedszkolem 
w Pińczycach. Kolejna duża inwestycja 
z wykorzystaniem środków zewnętrznych to 
wymiana oświetlenia drogowego na lampy LED. 
Dzięki temu Gmina zaoszczędzi na rachunkach 
za energię elektryczną. Trwa budowa kanalizacji 
sanitarnej w Lgocie Nadwarciu, która została 
dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej. 
To tylko część inwestycji, na które udało się 
pozyskać duże dofinansowanie zewnętrzne, 
a na które Gminy nie byłoby stać z własnego 
budżetu.

Konstruując budżet, co roku staramy 
się zawrzeć w nim jak najwięcej inwestycji 
z wykorzystaniem właśnie środków 
zewnętrznych. Dzięki temu Gmina zmienia się 
bez zbytniego zadłużania. 

Jacek Ślęczka 
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

społecznych znalazł się Burmistrz Gminy 
i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, który 
odebrał wyróżnienie w asyście sportowców 
z klubu piłkarskiego ,,Fair Play” Koziegłowy. 
Samo wyróżnienie jest przyznawane 
osobom, mającym wkład w rozwój duchowy 
i fizyczny młodego pokolenia, wspierającym 
i angażującym się w rozwój sportu.   
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GMINA ZAINWESTOWAŁA PONAD             5 0  M I L I O N Ó W  Z Ł O T Y C H
Gmina i Miasto Koziegłowy przeprowadziła modernizację 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w ramach projektu 
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 
w miejscowości Wojsławice”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Projekt został realizowany w ramach Osi 
Priorytetowej IV: Efektywność energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 1 834 868 zł, 
a dofinansowanie - 733 986 zł.

Uczestnikami warsztatu są osoby dorosłe posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym 
i znacznym. Pochodzą głównie z Powiatu Myszkowskiego. 
Większość z podopiecznych warsztatu posiada 
niepełnosprawność sprzężoną. Obecnie w warsztacie funkcjonuje 
6 pracowni: techniczna, sadowniczo-ogrodnicza, edukacyjno- 
ekologiczna, przetwórstwa i gospodarstwa domowego, 
manufaktury oraz artystyczna. Dodatkowo uczestnicy korzystają 
z terapii psychologicznej i rehabilitacji ruchowej.

W minionych czterech latach Gmina i Miasto Koziegłowy 
zrealizowała szereg istotnych dla mieszkańców inwestycji. 
Dotyczą one zarówno poprawy stanu dróg, ochrony środowiska, 
rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej, poprawy bazy edukacyjnej, 
rewitalizacji jak i inwestycji o innym charakterze. W latach 2015-
2017 Gmina i Miasto Koziegłowy wydała na inwestycje 36 591 314 
zł, z czego wydatki na zadania z dofinansowaniem z Unii 
Europejskiej wyniosły 20 299 785 zł. W budżecie na rok 2018 na 
inwestycje zaplanowano 13 635 800 zł, z czego 12 225 800 zł na 
zadania z dofinansowaniem z UE.

W 2017 r. przebudowane zostały ulice: Długa i Krótka 
w Pińczycach, Wiatrakowa w Pińczycach i Zabijaku, Sportowa 
oraz Wesoła w Koziegłowach. A przy ul. Lipowej w Gniazdowie 
wybudowana została zatoka parkingowa. Wcześniej udało się 
przebudować inne drogi jak ul. Polna w Mzykach, ul. Topolowa 
w Koziegłowach, ul. Myśliwska w Pińczycach, ul. Słoneczna 
w Wojsławicach, ul. Wspólna w Starej Hucie, czy ul. Ogrodowa 
w Osieku. Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego 
polegająca na wymianie lamp ulicznych na oświetlenie LED 
kosztowała w sumie 1 mln 167 tys. zł. 

Wielką inwestycją była budowa oczyszczalni ścieków 
w Koziegłowach. Gmina i Miasto partycypowała też w kosztach 

W 2015 roku oddany został do użytku stadion w Gniazdowie z tartanową 
bieżnią. W skład kompleksu wchodzą także: boisko wielofunkcyjne, 
siłownia zewnętrzna i plac zabaw.

budowy oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisku, do której 
odprowadzane będą ścieki m.in. z Lgoty Nadwarcia, Lgoty 
Górnej i Lgoty Mokrzeszy. Obecnie trwa budowa kanalizacji 
sanitarnej w Lgocie Nadwarciu.

Dużej poprawie uległa baza sportowo-rekreacyjna. 
W Gniazdowie powstał piękny kompleks z pełnowymiarowym 
boiskiem trawiastym i tartanową bieżnią, boiskiem 
wielofunkcyjnym, siłownią zewnętrzną i placem zabaw. 
Uroczyste otwarcie miało miejsce we wrześniu 2015 r. Podobnie 
jak i otwarcie Międzygminnego szlaku konnego z torem TREC 
w Gniazdowie, na którym odbywają się m.in. zawody konne oraz 
pokazy konne w ramach Festiwalu Miłośników Muzyki i Koni 
„Z Kopyta”. 

Na potrzeby Przedszkola w Koziegłowach dokonana została 
adaptacja poddasza w starej części Pałacu Biskupów. Przy 

Teren przy Pałacu Biskupów jest w trakcie zagospodarowywania.
 Będzie służył mieszkańcom do wypoczynku i integracji.

W Pińczycach wybudowany został łącznik pomiędzy szkołą podstawową 
a przedszkolem.

Jeden z placów zabaw wybudowano w tym roku w Rosochaczu.

W Lgocie Nadwarciu trwa budowa kanalizacji sanitarnej.

Trwa II etap rewitalizacji Pałacu Biskupów. Na dziedzińcu 
dobudowywany jest ogród zimowy.

Po odbudowaniu Pałacu Biskupów przedszkolaki w Koziegłowach 
spędzają czas w komfortowych warunkach.

Budynek WTZ w Wojsławicach przeszedł termomodernizację.

Przedszkolu w Koziegłowach oraz oddziale przedszkola w Starej 
Hucie powstały place zabaw. W trakcie realizacji jest przebudowa 
oddziału przedszkolnego w Starej Hucie. Niestety, ze względu 
na ogłoszenie przez realizującą inwestycję firmę upadłości 
proces się przedłuża. Gmina i Miasto Koziegłowy jest w trakcie 

przygotowywania przetargu na dokończenie inwestycji przez 
nową firmę. 

3 września uroczyście oddany został do użytku łącznik 
komunikacyjny Szkoły Podstawowej w Pińczycach z budynkiem 
przedszkola wybudowany w ramach projektu „Rozwój 
infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach”. Projekt został 
zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego 
beneficjentem jest Gmina i Miasto Koziegłowy.

Trwa II etap odbudowy Pałacu Biskupów. W jego ramach 
wykonywane są prace związane z zagospodarowaniem terenu 
i stworzeniem Parku Integracji Pokoleniowej z polem do mini 
golfa, stolikami do szachów i innymi instalacjami. Na dziedzińcu 
pałacu powstaje natomiast szklany ogród zimowy, w którym 
odbywać się będą różnego rodzaju kameralne imprezy. Pałac 
wraz z zagospodarowanym otoczeniem będzie z pewnością 
wizytówką Gminy Koziegłowy i miejscem, w którym mieszkańcy 
będą chętnie spędzać wolny czas.

Projektem o charakterze rekreacyjno-sportowym 
wielopokoleniowym są dofinansowywane z funduszy Unii 
Europejskiej Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach: 
Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica i Lgota 
Mokrzesz. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Koziegłowy 
przystąpiło natomiast, przy wsparciu Gminy i Miasta Koziegłowy, 
do działania pn. ,,Budowa ogólnodostępnych placów zabaw 
w miejscowościach Krusin, Koziegłowy (Rosochacz), Gliniana 
Góra, Stara Huta, Nowa Kuźnica, ogólnodostępnego boiska 
rekreacyjnego w miejscowości Stara Huta, ogólnodostępnego 
siłowni zewnętrznej w miejscowości Markowice” w ramach 
działania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność, Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2010”. Dzięki zaangażowaniu 
Towarzystwa Przyjaciół Rzeniszowa, w ramach działania 
,,Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości 
Rzeniszów” powstała nowoczesna infrastruktura, która stanowi 
dopełnienia placu zabaw i umożliwia aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Dofinansowanie do inwestycji pozyskane 
zostało poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia 
,,Partnerstwa Północnej Jury”, którego członkiem jest Gmina 
i Miasto Koziegłowy.
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FESTIWAL „Z KOPYTA”
Czwarta edycja Festiwalu Miłośników 

Koni i Muzyki „Z Kopyta” cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców Gminy Koziegłowy. Festiwal 
jest już jednak tak popularny, że do 
Gniazdowa przyjeżdża wiele osób spoza 
naszej gminy, nierzadko z odległych 
zakątków Polski. A że pogoda była 
wyjątkowo piękna, chętnych do przyjazdu 
nie brakowało.

W tym roku impreza związana była 
z obchodami 100-lecia niepodległości 
państwa polskiego. Stąd też pojawiło 
się wiele akcentów dotyczących 

umundurowania, broni czy rekonstrukcyjnych formacji 
wojskowych. Można je było oglądać m.in. w specjalnie 
przygotowanej Strefie Historycznej. Na festiwalu gościli 
z pokazami III Szwadron Kawalerii im. Króla Jana II Sobieskiego 
i Ochotniczy Szwadron 3. Pułku Ułanów Śląskich. 

Bardzo efektownie zaprezentowali się uczestnicy parady, 
w której wzięli udział m.in.: Grupa Rekonstrukcyjna III Okręgu 
Policji Państwowej Komisariatu w Radomiu, policjanci konni, 
rycerze średniowieczni, jeźdźcy turystyczni. Tradycyjnie nie 

zabrakło też motocykli, zabytkowych samochodów i wojskowych 
pojazdów. Orszak poprowadził marszałek Józef Piłsudski. W rolę 
jednego z legionistów wcielił się Burmistrz Jacek Ślęczka.

Atrakcji w tym roku nie brakowało. Jednym z głównych 
punktów programu Festiwalu „Z Kopyta” są zawody konne. 
W tym roku odbył się w Gniazdowie dwudniowy XVIII 
Międzynarodowy Turniej Policji Konnej. Miały też miejsce 
zawody jeździeckie z elementami TREC PTTK. Miłośnicy koni 
mechanicznych mogli obejrzeć natomiast efektowne zawody off-
road, a nawet przejechać się  terenowymi samochodami. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się tradycyjnie Międzynarodowa 
Wystawa Psów Rasowych.

Tegorocznymi gwiazdami muzycznej sceny byli: Patrycja 
Markowska, Blue Cafe, Krzysztof Cugowski i Przyjaciele oraz 
Shakin` Dudi. Wykonawcy zaprezentowali się fantastycznie, 

świetnie współpracując z publicznością. Byli pod wrażeniem 
imprezy w Gniazdowie, czemu dali wyraz publikując swoje 
wrażenie na profilach Facebooka. Na scenie zaprezentowali 
się także przedstawiciele muzyki country: dobrzy znajomi 
festiwalowej publiczności - Tomasz Szwed i Cezary Makiewicz 
oraz zespoły Lonstar i Monogram. Nie zabrakło także 
występów młodych wokalistów rozwijających swe umiejętności 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach. 
Efektowne, taneczne show zaprezentowały z kolei panie 
z Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Podczas festiwalu gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionego 
z Koziegłowami węgierskiego miasta Győrújbarát. Tamtejsi 
kucharze przygotowali dla wszystkich w sobotę ogromną 
zapiekankę z wizerunkiem koziegłowskich koziołków. W niedzielę 
można było z kolei degustować kopytka przygotowane przez 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich rywalizujących w konkursie. 
Najwyżej ocenione zostały kopytka z Pustkowia Lgockiego 
i Starej Huty. Przedstawicielki tych Kół otrzymały w nagrodę 
zaproszenie z wizytą do Parlamentu Europejskiego Brukseli. 
Wyjazd ufundowała Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Jadwiga Wiśniewska. Później odbył się jeszcze kulinarny pokaz 
„Kopytkowe szaleństwo”. Tradycyjnie odbył się też konkurs na 
strój w stylu country, w którym mogli wystąpić zarówno dzieci 
jak i dorośli. Miłośnicy biegania – zarówno dzieci jak i starsi- 

rywalizowali w Biegu „Z Kopyta”. Jak zwykłe, chętnych nie 
brakowało. W niedzielne popołudnie można się było też wznieść 
balonem i obejrzeć z pewnej wysokości festiwalowy teren 
i okolicę.

Na kolejną edycję Festiwalu zapraszamy w połowie 
sierpnia 2019 roku. Organizatorami imprezy są: Gmina i Miasto 
Koziegłowy, MGOPK w Koziegłowach oraz ZUK Koziegłowy.
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90-LECIE OSP WINOWNO

Druhowie z OSP w Winownie świętowali 2 czerwca 90-lecie 
swojej jednostki. Po zbiórce na placu szkolnym uczestnicy 
uroczystości udali się przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 
OSP w Tąpkowicach do Kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego 
w Winownie, gdzie Ks. Proboszcz Wojciech Gaura odprawił 
uroczystą Mszę Świętą. Dalsza część jubileuszu odbyła się na 
placu szkolnym przy szkole Podstawowej SPSK w Winownie. 
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka oraz 
Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna 
Kołodziejczyk, dziękując strażakom za ofiarność i zaangażowanie, 
przekazali prezesowi OSP w Winownie Markowi Zimnemu 
list gratulacyjny, pamiątkową tabliczkę oraz informację o 
dofinansowaniu w wysokości 30 tys. zł przyznanym dla jednostki 
przez Radnych Gminy i Miasta Koziegłowy. Kolejne 10 tys. zł 
zasili jednostkę z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Stanisław Gmitruk odznaczył jednostkę OSP Złotą Odznaką 
za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Zasłużonym 
druhom wręczone zostały złote, srebrne i brązowe odznaki.  
Odznaką Strażak Wzorowy odznaczony został Szymon Orpych, 
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Marek Lubas, 
Kamil Marchewka, Łukasz Marchewka, Ireneusz Horszczaruk, 
Łukasz Sitek, Sonia Szymończy, Piotr Kwoka, Dawid Zimny 
i Krzysztof Szerszeń, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”: Artur Żak, Krzysztof Wilk i Andrzej Sitek, Złotym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Marek Zimny, Dionizy 
Knapik, Bogusław Lubas i Andrzej Orpych. Srebrną Odznakę 
Honorową „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” otrzymał 
Damian Cesarz a Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla 
Województwa Śląskiego” – Marek Zimny i Tadeusz Tomczyk. 
Odznakami za wysługę lat odznaczeni zostali: Bogdan Czapla 
– 30 lat, Stefan Nowak – 35 lat, Dionizy Knapik – 40 lat, Jerzy 
Ślęzak – 45 lat i Janusz Zimny − 50 lat.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   ŚWIĘTOWAŁY SWE JUBILEUSZE
90-LECIE OSP STARA HUTA

28 lipca w Starej Hucie odbył się jubileusz 90-lecia miejscowej 
OSP. Druhowie świętowali wspólnie z członkami Zespołu 
Regionalnego ,,Złoty Kłos”, który obchodził swe 80-lecie. 
Uroczystoś

 rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Michała Archanioła 
w Pińczycach. OSP w Starej Hucie oraz Zespół Regionalny 
,,Złoty Kłos” otrzymały Złotą Odznakę Honorową ,,Za Zasługi  
dla Województwa Śląskiego”. Złotą Odznaką Honorową ,,Za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego” wyróżniono dh. Zygmunta  
Będkowskiego. Srebrne Odznaki Honorowe otrzymali druhowie: 
Antoni Kawka, Zygmunt Będkowski, Marcin Będkowski. 
Druhowie: Karol Gocyła, Krystian Kulak, Mateusz Będkowski, 
Dawid Sularz, Patryk Kurczyński, Patrycja Duda, Wojciech Biały, 
Marek Chachulski, Zdzisław Szyja dostali pamiątkowe dyplomy 
,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznane przez Burmistrza Gminy 
i Miasta Koziegłowy.

Członkowie Zespołu: Jadwiga Duda, Grażyna Uchnast, Alfreda 
Woźniczka, Krystyna Zęderowska, Helena Bereza, Danuta Cupiał, 
Anna Sitek, Jolanta Baran, Anna Sowa, Beata Łuczak, Maria 
Sutor, Zenobia Kulak, Teresa Sobota, Zdzisław Szyja, Wiesław 
Niedzielski, Zbigniew Konieczniak, Marian Nowak otrzymali od 
Dyrektor i pracowników MGOPK w Koziegłowach pamiątkowe 
Statuetki Honorowe z okazji 80-lecia. 

Zespół  Regionalny ,,Złoty Kłos” zaprezentował się przed 
publicznością po części oficjalnej. Dla Jubilatów wystąpili z kolei 
Zespół Śpiewaczy ,,Lgoczanki” z Lgoty Górnej oraz Kapela 
Biesiadna z Choronia. 

100-LECIE OSP SIEDLEC DUŻY

14 sierpnia odbył się Jubileusz 100-lecia działalności jednostki 
OSP Siedlec Duży. Obchody rozpoczęła msza św. Oficjalna część 
uroczystości odbyła się przy strażnicy OSP. 

Dekoracji sztandaru Złotym Znakiem Związku OSP RP 
nadanym przez prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP 
dokonali: Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka oraz Wiceprezes 
Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Zdzisław Ucieklak. 
Jednostka została odznaczona Złotą Odznaką Honorową „Za 
zasługi dla Województwa Śląskiego”. Na wniosek Burmistrza 

GiM Koziegłowy Srebrną Odznaką Honorową „Za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego” odznaczony został Prezes OSP 
dh. Piotr Golis. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP nadało odznakę „Strażak Wzorowy” druhnom: 
Dominice Supierz, Sandrze Matyji i Sylwii Kaim. W dowód 
uznania za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie 
Gminy Koziegłowy i działalności społecznej pamiątkowym 
medalem uhonorowani zostali przez Burmistrza Jacka Ślęczkę 
i Przewodniczącą RGiM Koziegłowy Joannę Kołodziejczyk 
druhowie: Zygmunt Piotrowski, Wiesław Dotkuś, Eugeniusz 
Kluza, Eugeniusz Zwolski. Podczas jubileuszu nastąpiło 
odsłonięcie i poświęcenie ufundowanej przez druhów z OSP 
w Siedlcu Dużym tablicy pamiątkowej w hołdzie strażakom 
założycielom i kontynuatorom działalności miejscowej 
OSP. Z Aresztu Śledczego w Częstochowie  przekazany 
został nieodpłatnie jednostce samochód pożarniczy lekki 
kwatermistrzowski - Ford Transit. 

100-LECIE OSP MYSŁÓW

Druhowie-ochotnicy z OSP w Mysłowie obchodzili 8 
września jubileusz 100-lecia. Uroczystość rozpoczęła się od 
mszy świętej polowej na placu za OSP, celebrowanej przez 
Księdza Kanonika Kazimierza Świerdzę. Po mszy wszyscy 
udali się na plac przed OSP, gdzie odbyły się okolicznościowe 
przemówienia oraz wręczenie odznaczeń i medali. 
Jednostka OSP Mysłów uhonorowana została Złotym Znakiem 
Związku ZOSP RP, który przypiął na sztandar Mariusz Trepka, 
Poseł na Sejm RP. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” 
odznaczony został dh Łukasz Janoszka, srebrnym medalem „Za 
zasługi dla pożarnictwa”: dh Andrzej Stecz, dh Karol Kos, dh 
Kamil Kaźmierczak, dh Szymon Omazda, a brązowym medalem 
„Za zasługi dla pożarnictwa”: dh Przemysław Zenderowski, dh 
Damian Zenderowski, dh Rafał Czerwik. Odznaką „Wzorowy 

Strażak” uhonorowany został dh Tomasz Musialik, Złotą 
Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” 
- dh Wiesław Macherzyński, a Srebrną Odznaką Honorową „Za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego” - dh Jacek Pasek. W trakcie 
uroczystości odsłonięta została tablica w hołdzie strażakom, 
założycielom, budowniczym oraz kontynuatorom działalności 
OSP w Mysłowie, którą poświęcił Ks. Kanonik Kazimierz Świerdza. 
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka wraz 
z Joanną Kołodziejczyk, Przewodniczącą Rady GiM Koziegłowy 
oraz Radnymi GiM Koziegłowy przekazał OSP w Mysłowie 
zestaw sprzętu ratowniczego. Panie z KGW w Mysłowie 
zaśpiewały natomiast dla jubilatów. W budynku OSP obejrzeć 
można było kronikę OSP, zdjęcia z historii OSP w Mysłowie, 
zabytkowy sprzęt używany przez strażaków oraz historyczne 
sztandary. Historia OSP w Mysłowie jest bardzo bogata.  
W obchodach 100-lecia uczestniczyli, oprócz wyżej 
wymienionych, m.in.: Piotr Kołodziejczyk – II Wicewojewoda 
Śląski, Stanisław Gmitruk – Przewodniczący Sejmiku Śląskiego, 
przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych OSP oraz 
PSP w Myszkowie, Radni Powiatu Myszkowskiego, Radni Gminy 
i Miasta Koziegłowy, przedstawiciele jednostek OSP z Gminy 
Koziegłowy oraz Mieszkańcy.
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WSPANIAŁE ŚWIĘTO PLONÓW W CYNKOWIE

W TURNIEJU SOŁECTW NAJLEPSZY MYSŁÓW

Tegoroczne Dożynki Gminne zorganizowane zostały 
w Cynkowie. Rozpoczęły się uroczystą polową Mszą Świętą 
Dziękczynną w zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca, 
którą koncelebrowali Ks. Proboszcz dr Robert Nemś z Parafii 
Koziegłowy i ks. Proboszcz Zygmunt Furgoł z Cynkowa. Po 
mszy uczestnicy przejechali w korowodzie na plac przy 
szkole podstawowej. Był to prawdziwy pokaz kolorowych, 
rozśpiewanych platform, na których mieszkańcy zajechali 
paradnie na plac. Tegoroczni Starostowie Dożynek, państwo 
Marta i Dariusz Górowie, tradycyjnie przekazali na ręce 
Gospodarzy Dożynek – Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta 
Koziegłowy Joanny Kołodziejczyk i Burmistrza Jacka Ślęczki 
bochen chleba i słoik miodu z przesłaniem od Rolników, aby 
ten symbol ich pracy, bogactwa i miłości do ziemi zawsze był 
traktowany z szacunkiem i dzielony sprawiedliwie. Zgodnie 
z tradycją, chleb wypieczony z tegorocznej mąki został 
rozdzielony wśród wszystkich uczestników uroczystości a 
dożynkowe wieńce przekazano na ręce zaproszonych gości. 
W tym roku słowa uznania i podziękowania za trud i pracę 
skierowano do gospodarującego na 45 hektarach Adama Petryki, 
który specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Nagrodę 
przekazał mu Burmistrz Jacek Ślęczka. Podczas uroczystości 
dożynkowych na scenie wystąpiło KGW z Cynkowa, Zespół Pieśni 
i Tańca ,,Morawica”, Zespół Folk EXPRES, Grzegorz Stasiak 
i Kapela Biesiadna ŚODR Częstochowa. W trakcie dożynek 

Reprezentanci 16 sołectw z Gminy Koziegłowy rywalizowali 
w Turnieju Sołectw, który odbył się tradycyjnie przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Promocji Kultury. W konkurencjach 
startowali zarówno dorośli jak i dzieci, a rywalizacja jak zwykle 
była niesamowicie zacięta. Musieli zmierzyć się np. w jedzeniu 
cytryny na czas, biegu z oponami czy wyścigu na plastikowych 
skrzynkach. Stawką były bowiem nagrody pieniężne dla trzech 
najlepszych sołectw. Zwycięsko z rywalizacji wyszedł Mysłów, 
wyprzedzając Wojsławice i Krusin. Burmistrz Gminy i Miasta 
Koziegłowy Jacek Ślęczka, jego zastępca Piotr Kołodziejczyk, 
Przewodnicząca Rady RGiM Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk, 
Sekretarz GiM Koziegłowy Krzysztof Bąk oraz Dyrektor MGOPK 
Renata Garleja przekazali na ręce reprezentantów sołectwa 
Mysłów symboliczny czek o wartości 10 tys. zł. Wojsławice 
wzbogaciły się o 8 tys. zł, a Krusin o 6 tys. zł.

rozstrzygnięto także konkurs ,,Sąsiedzki Festiwal Ciast”, który 
odbywał się wcześniej w sołectwach: Postęp, Rzeniszów, 
Koziegłówki, Wojsławice i Koziegłowy, gdzie wybierano 
najsmaczniejsze ciasto. Finaliści tych konkursów stoczyli bój 
o palmę pierwszeństwa podczas Dożynek. Jury przyznało 
w kategorii osoby indywidualne I miejsce Alicji Balukiewicz 
z Rzeniszowa za tort, II miejsce zajęła Halina Dubała z Postępu 
za ciasto ,,Mech”, III miejsce Ewa Ludwik z Postępu za ciasto 
,,Grzechu warte”. Wyróżniono również ciasto ,Mech” Krystyny 
Walo z Postępu i ,, Sernik” Magdaleny Grząś z Rzeniszowa. 
W kategorii Koła Gospodyń Wiejskich nagrodę otrzymało KGW 
z Wojsławic za ciasto ,,Pijak”. Nagrody ufundował Burmistrz 
Gminy i Miasta Koziegłowy. Dożynki Gminne zakończyła 
zabawa taneczna z Zespołem Eminens. W ocenie wielu osób, 
dożynki zostały zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. 
 
Organizatorami Dożynek Gminnych w Cynkowie byli: 
Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna 
Kołodziejczyk, Zofia Wielgus  – Sołtys Cynkowa wraz z Radą 
Sołecką, Szkoła Podstawowa w Cynkowie, Koło Gospodyń 
Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Cynkowie oraz Miejsko-
Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach. Sponsorami 
Dożynek byli: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie 
oraz firmy: Jurajska, SoNa i EKKS.

NAJLEPSZY MARSJAŃSKI ŁAZIK ZAWITAŁ DO SZKÓŁ

REALIZUJĄ PROJEKT W ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Lgocie Górnej mieli możliwość 
zobaczyć 17 września marsjańskiego 
łazika skonstruowanego przez studentów 
Politechniki Częstochowskiej z Zespołu 
Rover Team. Konstruktorzy łazika 
gościli następnie z pokazem w Szkole 
Podstawowej w Pińczycach. Ostatnia 
prezentacja zaplanowana została 
w Zespole Szkół w Koziegłowach. 
Gmina i Miasto Koziegłowy wsparła ten 
innowacyjny projekt realizowany przez 
częstochowskich studentów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury jest realizatorem 
projektu pt. „W drodze do Wolnej Polski”, dofinansowanego 
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” ze środków 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. 
„W drodze do Wolnej Polski” to cykl działań edukacyjnych 
i integracyjnych angażujących społeczność - od najmłodszych 
do najstarszych mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - 
we wspólne świętowanie. Mają one na celu upowszechnienie 
i kultywowanie wiedzy historycznej dotyczącej stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach projektu odbędzie się jeszcze Festiwal Pieśni 
i Piosenek Niepodległościowych „Niepodległa pieśnią malowana”. 
Festiwal adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy 
i Miasta Koziegłowy. Przesłuchania konkursowe zaplanowane 
są na 24 października 2018 w MGOPK Koziegłowy i odbędą się 
w kilku kategoriach: szkoły podstawowe (klasy młodsze i starsze) 

Modernity 2, to najlepszy łazik marsjański na świecie. 
Wygrał prestiżowe zawody University Rover Challenge 2018 
organizowane przez The Mars Society w Stanach Zjednoczonych 
w pustynnej bazie Mars Desert Research Station w stanie Utah. 
Pokonał 35 pojazdów z całego świata, które zakwalifikowane 
zostały do udziału w imprezie. Podczas zawodów łazik musiał 
szukać oznak życia w terenie, wykonywać precyzyjne zadania 
przy lądowniku, autonomicznie - bez pomocy zespołu - znajdować 
piłeczki tenisowe w terenie oraz pomóc astronautom w terenie. 
Ostatnia z wymienionych konkurencji poszła naszemu zespołowi 
najlepiej. Zdobył w niej 100 punktów na 100 możliwych, co jest 
rzadkością w historii zawodów URC.

Po powrocie do kraju studenci Politechniki Częstochowskiej 
zostali uhonorowani za skonstruowanie łazika Polską 
Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii „Młodzi 
innowacyjni liderzy polskiej nauki”, za godne reprezentowanie 
polskiego szkolnictwa na arenie międzynarodowej, za 
godne reprezentowanie polskiego szkolnictwa na arenie 
międzynarodowej.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie 
wyróżnienie doceniające samorządy, podległe im spółki oraz 
przedsiębiorstwa, które przez swoje nowatorskie inwestycje 
i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju. 

oraz gimnazjalne, szkoły średnie, rodziny i dorośli, seniorzy 
i zespoły. Finałem projektu będzie trzydniowy cykl wydarzeń 
związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. 
9 listopada godz. 18.00 odbędzie się uroczysty koncert pt. „Bo 
To Polska Właśnie”. Wystąpią w nim artyści Polskiej Opery 
Kameralnej: Małgorzata Kulińska, Ewa Szpakowska, Andrzej 
Niemierowicz, Kazimierz Kowalski (śpiew i prowadzenie). 
Repertuar koncertu to m.in. polskie pieśni i piosenki: 
„Przybyli ułani pod okienko” „Wojenko, wojenko”, „My 
Pierwsza Brygada”, arie z dzieł muzyki poważnej - „Straszny 
dwór”, „Halka” i inne utwory związane z historią Polski. 
10 listopada odbędą się wykłady (prelekcje) historyczne, 
którym towarzyszyć będą wystawy fotograficzne i malarskie 
przygotowane w MGOPK Koziegłowy. 11 listopada odbędzie 
się koncert laureatów Festiwalu Pieśni i Piosenek 
Niepodległościowych oraz premiera przedstawienia „Bajkowy 
pociąg do wolności” w wykonaniu uczestników projektu.

Drugą grupą laureatów są uczelnie, jednostki naukowe, 
ośrodki, instytucje i przedsiębiorstwa realizujące innowacyjne 
projekty. Wszystkie te podmioty charakteryzuje nowatorskość, 
zaangażowanie w działania oraz rozwój działalności. Pierwszy 
częstochowski łazik rywalizował w 2014 roku na zawodach 
University Rover Challenge. Częstochowianie zajęli wówczas 10. 
miejsce. Rok później zostali sklasyfikowani na szóstej pozycji, 
w ubiegłym roku zajęli 2. miejsce.
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MARATON FITNESS I SEMINARIUM SPORTÓW WALKI

MŁODZI KOLARZE RYWALIZOWALI NA SZOSIE

Klub Sportowy Warriors Koziegłowy i Koziegłowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizowali pod honorowym 
patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi 
Wiśniewskiej i Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy 
Jacka Ślęczki „Maraton fitness i seminarium sportów 
walki”. Impreza odbyła się 23 września w Zespole Szkół 
w Koziegłowach. Wybitni sportowcy z dziedziny sztuk walk 
i fitness prezentowali podczas niej swoje umiejętności 
z udziałem wszystkich chętnych. Partnerem organizatorów 
było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Myszkowie. 
Maraton Fitness poprowadzili instruktorzy Mariola Pasikowska 
(latino dance) i Łukasz Maligłówka (zumba) a Seminarium 
sportów walki: mgr Marek Talarek (systemy samoobrony), dr 
inż. Mariusz Fabijański (systemy samoobrony), Michał Kita 
(MMA), Krystian Kwiecień (brazylijskie ju-jitsu), Piotr Korpus 
(kickboxing), Sebastian Jagusiak (przeprowadzenie treningu 
sportów walki samoobrony) oraz Mateusz Kolasa (organizator). 
Uczestnicy maratonu otrzymali pakiet startowy – koszulkę 

Jak co roku MGLKS Błękitni Koziegłowy zorganizowali ze 
wsparciem Gminy i Miasta Koziegłowy młodzieżowe imprezy 
w kolarstwie szosowym. W tym roku gościła w Gminie Koziegłowy 
prestiżowa impreza - XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w sportach letnich pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta 
Koziegłowy. Juniorzy młodsi i juniorki młodsze rywalizowali 
w kolarstwie szosowym w jeździe indywidualnej na czas oraz 
w wyścigu ze startu wspólnego. 

Olimpiadę zdominowali w tym roku reprezentanci KKS 
Gostyń, którzy wywalczyli aż trzy złote medale. W wyścigu ze 
startu wspólnego triumfowali Zuzanna Olejniczak i Tobiasz 
Zaremba KKS Gostyń (oboje KKS Gostyń). Jakub Musialik 
z Błękitnych Mexller Koziegłowy zajął 33. miejsce. W jeździe 
indywidualnej na czas najlepsza wśród dziewcząt okazała się 
Tamara Szalińska (UKS Ratusz Maszewo) a wśród chłopców 
Kacper Majewski (KKS Gostyń). Jakub Musialik był 28.

Zawodnicy i zawodniczki z całej Polski rywalizowali także 
na terenie Gminy Koziegłowy w XL Ogólnopolskim Wyścigu 
Puchar Polski w kolarstwie szosowym. W tym czasie na terenie 
gminy miały także miejsce XXI Mistrzostwa Polski Niewidomych 
i Słabo Widzących w kolarstwie tandemowym. Patronat nad 
imprezą sprawował Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy. 

Pierwszego dnia odbyła się w Koziegłowach rywalizacja w jeździe 
indywidualnej na czas, drugiego ścigano się natomiast ze startu 
wspólnego.  Niedzielny wyścig miał metę i start w Pińczycach, 
a kolarze toczyli walkę na rundach przebiegających przez 
Pustkowie Lgockie, Glinianą Górę, Osiek, Mysłów i Koclin. 
Rywalizacja w ramach Pucharu Polski odbyła się w kategoriach: 
żak/żakini, młodzik/młodziczka, junior młodszy/juniorka 
młodsza, junior/juniorka, orlik/orliczka oraz w elicie kobiet

11 listopada odbędzie się natomiast w Koziegłowach 
Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Super 
Puchar Polski – Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koziegłowy 
Memoriał Zygmunta Chmurzewskiego.

i pamiątkowy medal. Maraton 
jest elementem realizowanego 
przez Klub Sportowy Warriors 
i Koziegłowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zadania 
„W Zdrowym ciele zdrowy 
duch” dofinansowanego ze 
środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. 
Celem projektu jest 
podniesienie aktywizacji 
sportowej i integracji 
pokoleniowej mieszkańców 
Gminy i Miasta Koziegłowy 

poprzez edukację obywatelską. Organizatorzy imprezy 
postanowili uczcić w tej formie 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.


