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Lokafny Program Rewitolizacji dla Gminy i Miasta Kozieglowy do 2020 roku 

1. Rewitalizacja oraz Lokalny Program Rewitalizacji - wprowadzenie 

1.1. Oefinicja rewitalizacji oraz zatoienia lokalnego Programu Rewitalizacj i 

Rewitalizacja stanowi praces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszar6w zdegradowanych, prowadzony 
W spos6b kompleksowy, poprzez zintegrowane dziatania na rzeez lokalnej spotecznosci, przestrzeni j gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego programu 
rewitalizacji . 

Interesariuszami rewitalizacji mogq bye W szczegolnosci: 
1) mieszkarky obszaru rewitalizacji oraz wtasciciele, uiytkownicy wieczysci nieruchomosci i podmioty 
zarzijdzajijce nieruchomosciami znajdujijcymi si~ na tym obszarze, w tym spoldzielnie mieszkaniowe, wspolnoty 
mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa spotecznego; 
2) mieszkarlcy gminy; 
3) podmioty prowadzijce lub zamierzajijce prowadzic na obszarze gminy dzialalnosc gospodarczij; 
4) podmioty prowadzijce lub zamierzajijce prowadzic na obszarze gminy dzialalnosc spolecznij, w tym organizacje 
pozarzijdowe i grupy nieformalne; 
5) jednostki samorzijdu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
6) organy wladzy publicznej; 
7) inne podmioty realizuj(lce na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Panstwa. 

Rewitalizacja zaklada optymalne wykorzystanie swoich specyficznych uwarunkowarl oraz wzmacnianie lokalnych 
potencjatow i jest procesem wieloletnim, prowadzonym we wspolpracy z lokalnij spolecznosciij i na jej rzecz. 
Dziatania stuz(lce wspieraniu procesaw rewitalizacji prowadzone s(l spojnie wewnE;trznie - poszczegolne dziafania 
pomi~dzy sobij oraz zewn~trznie - z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportowij, energetycznij, celami 
i kierunkami wynikajijcymi z dokumentow strategicznych. Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane sij 
nast~pujijce elementy: 
• uwzgl~dnienie rewitalizacji jako istotnego elementu calosciowej wizji rozwoju gminy; 
• pefna diagnoza sfuz(lca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego wskazanego w programie rewitalizacji oraz 
zdefiniowaniu dotykajijcych go problemow; diagnoza obejmuje lijcznie kwestie spoleczne, ekonomiczne, 
przestrzenne - infrastrukturalne i srodowiskowe oraz kulturowe; 
• ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie dziatan rewitalizacyjnych; 
• wfasciwy dobar narz~dzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowan danego obszaru; 
• zsynchronizowanie dziatan w sferze spotecznej, gospodarczej. przestrzennej, infrastrukturalnej, srodowiskowej 
i kulturowej; 
• koordynacja prowadzonych dziatan oraz monitorowanie i ewaluacja skutecznosci rewitalizacji; 
• realizacja wynikajijcej z art. 5 ust . 1 rozporzijdzenia nr 1303/2013 zasady partnerstwa polegajijcej na wlijczeniu 
partner6w w procesy programowania i realizacji projekt6w rewitalizacyjnych w ramach program6w operacyjnych 
oraz konsekwentnego, otwartego i trwatego dialogu z tymi podmiotami i grupami, ktorych rezultaty rewitalizacji 
majij dotyczyc. 

Program Rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez rad~ gminy, na podstawie art. 18 us!. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzijdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pOin. zm.), wieloletni program 
dzialarl w sferze spolecznej. ekonomicznej. przestrzennej, infrastrukturalnej, srodowiskowej. kulturowej. 
zmierzajctcy do wyprowadzenia obszarow zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunk6w do ich 
zrownowaionego rozwoju, stanowiqcy narz~dzie planowania, koordynowania i integrowania roznorodnych 
aktywnosci w ramach rewitalizacji. 

Dokument, kt6ry zapewnia integracjE: dziatan wtadzy samorzqdowej, spotecznosci lokalnej i innych uczestnikow 
(w tym: organizacji pozarzijdowych, przedsi~biorcow), majijcych na celu wyprowadzenie obszaru 
zdegradowanego z sytuacj i kryzysowej - przygotowany w oparciu 0 dokladnij d iagnoz~ problemow spolecznych, 
gospodarczych i przestrzennych, stworzony we wspolpracy ze spolecznosciij terenow zdegradowanych oraz 
z zaangaiowaniem wszystkich interesariuszy ta kich obszarow. 
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Lokalny Program Rewitalizocji dla Gminy i Miosta Koziegfowy do 2020 roku 

Dla jego skutecznego wdroienia konieczne jest uwzgl~dn j enie potrzeb i oczekiwan spotecznosci lokalnej, 
nie tylko na etapie identyfikacji obszarow zdegradowanych, ale r6wniei: na eta pie planowania, wdraiania 
i monitorowania skutecznosci srodk6w zaradczych w postaci projektow. 
Ookument jasno i precyzyjn ie definiuje zakres zadan i odpowiedzialnosci poszczegolnych podmiotow 
zaangaiowanych w jego realizacj~, posiada realny plan finansowy i realny horyzont czasowy, przejrzysty system 
monitoringu skutecznosci dziatan i elastyczny system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 
programu. 

Program zostal przygotowany na podstawie Wytycznych Ministra Inlrastruktury i Rozwoju w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnyeh na lata 2014·2020 (MR/H 2014·2020/20(2)08/2016) Niniejszy 
dokument, ze wzgl~du na prowadzone jui wczesniej dziafania rewitalizacyjne, stanowi aktualizacjt: Lokalnego 
Programu Rewitalizaeji Gminy i Miasta Kozieglowy na lata 2008·2013. Ze wzgl~du na lakt, ii poprzedni LPR nie 
spelnia wymog6w Wytyeznyeh MR zostal on przygotowany od podstaw. 

Lokalny Program Rewitalizaeji zawiera niezb~dne elementy: 
o opis powiqzan programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy; 
o diagnoz~ czynnikow i zjawisk kryzysowych oraz skal~ i charakter potrzeb rewitalizacyjnych; 
o zasie;:gi przestrzenne obszaru/ obszar6w rewitalizacj i tj . okreslenie, w oparciu a lnne dokumenty 
strategiczne gminy lub diagnoz~ i identyfikacj~ potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriow najbardziej 
wymagajijeych wsparcia; 
o wizj~ stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany elekt rewitalizacji); 
o eele rewitalizacji oraz odpowiadajijce zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki dzialan 
majijcych na celu eliminacj~ lub ograniezen ie negatywnych zjawisk; 
o list~ planowanych, podstawowyeh projektow i przedsi~wzi~e rewitalizacyjnych wraz z ich opisami 
zawierajijcymi, w odni esieniu do kaidego projektu/przedsi~wziE;:cia rewitaliza cyjnego, co najmniej : nazwE;: 
i wskazanie podmiotow go realizujijcych, zakres realizowanych zadan, lokalizacj~ (miej sce przeprowadzenia 
danego projektu), szacowanq wartost, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zm ierzenia 
w odniesieniu do celow rewitalizacji ; 
o charakterystyk~ pozostalych rodzajaw przedsi~wzi~e rewitalizacyjnych realizujijcych kierunki dzialan, 
majijcych na celu eliminacj~ lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujijcyeh sytuacj~ kryzysowij ; 
o mechanizmy zapewnienia komplementarnosci rniE;:dzy poszczeg61nymi projektami/przedsiE;:wzi~ciami 

rewitalizacyjnymi oraz pomi~dzy dzialaniami roinych podmiotow i lunduszy na obszarze obj~tym 

programem rewitalizacj i; 
o indykatywn e ramy finansowe w odniesieniu do przedsiE;:wziE;:c, z indykatywnymi wielkosciami srodk6w 
linansowych z r6inych irodel (taki e spoza funduszy polityki spojnosei na lata 2014·2020 - publiczne 
i prywatne srodki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowosci srodkow UE) ; 
o mechanizmy wtclczenia mieszkanc6w, przedsi~biorc6w i innych podmiot6w i grup aktywnych na terenie 
gminy w proces rewitalizacji ; 
o system realizaeji (wdraiania) programu rewitalizacji; 
o system monitoringu i oceny skutecznosci dziatan i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany 
w otoczeniu programu . 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji, moina wyroi nic: 
• Dbszar zdegradowany to obszar, na ktorym zidentyfikowano stan kryzysowy. Ootyczy to najcz~sciej 

obszarow miejskich, ale takie wiejskieh . Obszar zdegradowany moie bye podzielony na podobszary, w tym 
podobszary nieposiadajijce ze sobij wspolnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na kaidym 
z podobszarow. 

• Dbszar rewitalizacji jest obszarem obejmujijcym calose lub cz~se obszaru zdegradowanego, cechujijcego si~ 
szczegolnCl koncentracjq negatywnych zjawisk, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza si~ 
prowadzie rewitalizaej~ . Obszar rewitalizacji moie bye podzielony na podobszary, w tym podobszary 
nieposiadajijce ze sobij wspolnyeh granic, leez nie moie obejmowae terenow wi~kszyeh nii 20% powierzehni 
gminy oraz zamieszkatych przez wi~cej nii 30% mieszkanc6w gminy. W sktad obszaru rewitalizacji mogq wejsc 
rowniei obszary wyst~powania problemow przestrzennych, takich jak tereny poprzemyslowe (w tym poportowe 
i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wylijcznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich dzialania Sij 
scisle powiqzane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji. 
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Dbszar gminy znajduj~cy si~ w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk spolecznych, 
w szczegolnosci bezrobocia, ubostwa, przest~pczosci, niskiego poziomu edukacji lub kapitalu spolecznego, 
a takie niewystarczajClcego poziomu uczestnictwa w iyciu publicznym i kulturalnym, meina wyznaczyc jake 

obszar zdegradowany w przypadku wyst~powania na nim ponadto co najmniej jednego z nast~puj~cych 
negatywnych zjawisk: 
1) gospodarczych - w szczegolnosci niskiego stopnia przedsi~biorczosci, slabej kondycji lokalnych 
przedsi~biorstw lub 
2) srodowiskowych - w szczegolnosci przekroczenia standardow jakosci srodowiska, obecnosci odpadow 
stwarzaj~cych zagrozenie dla zycia, zdrowia ludzi lub stanu srodowiska, lub 
3) przestrzenno-funkcjonalnych - w szczegolnosci niewystarczaj~cego wyposazenia w infrastruktur~ techniczn~ 
i spoleczn~ lub jej zlego stanu technicznego, braku dost~pu do podstawowych uslug lub ich niskiej jakosci, 
niedostosowania rozwiijzan urbanistycznych do zmieniajijcych si~ funkcji obszaru, niskiego poziomu obslugi 
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakosci terenow publicznych, lub 
4) technicznych - w szczegolnosci degradacji stanu technicznego obiektow budowlanych, w tym 0 przeznaczeniu 
mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiqzan technicznych umoiliwiajctcych efektywne korzystanie 

z obiektow budowlanych, w szczeg61nosci w zakresie energoeszcz~dnosci i ochrony srodowiska. 
W ramach rewitalizacji okreslono szereg projektow. Projekt rewitalizacyjny to projekt wynikaj~cy z programu 
rewitalizacji, tj. zapla nowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na asictgnif;cie jego cel6w alba logicznie 

powi~zany z tresci~ i celami programu rewitalizacji , zgloszony do obj~cia albo obj~ty wspolfinansowaniem UE z 
jednego z fu nduszy strukturalnych albo Funduszu Spojnosci w ramach programu operacyjnego. Wynikanie 
proj ektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji, oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w 
programie rewitalizacji albo okreslenie go w ogolnym (zbiorczym) opisie innych, uzupelniaj~cych rodzajow 
dzialan rewitalizacyjnych . 
Zgodnie z Wytycznymi MR: Program rewitalizacji I~cznie nie obejmuje wi~cej niz 20% powierzchni gminy 
i dotyczy li czby ludnosci nie wi~kszej niz 30% jej mieszkancow. 

1.2. Operator rewitalizacji 

Jednostk~ koordynuj~q proces rewitalizacj i na terenie gminy, w tym przygotowanie i wdrozenie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji jest Urz~d Gminy i Miasta Kozieglowy, zatem on jest operatorem rewitalizacji. 
Operator jest w stanie dotrzec do partnerow procesu rewitalizacji i posiada realne moiliwosci wptywania 
na sytuacj~ na obszarze zdegradowanym, w tym zwlaszcza prawo glosu we wszystkich sprawach dotycz~cych 
tego obszaru. Jednaczesnie koordyn uje przygotowanie i opiniawanie projekt6w uchwat Rady Gminy i Miasta 
Koziegtawy oraz ewentualnych Zarzctdzen Burmistrza odnoszctcych si~ do obszaru rewitalizowanego. 

1.3. Forma prawna Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Dokument przyj~ty uchwal~ Rady Gminy i Miasta Kozieglowy. 

1.4. Wspotpraca z innymi samorzCjdami 

Realizacja cz~sci projektow uj~tych w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest spojna oraz stanowi wi~zk~ 

projektow wpisanych w Strategi~ Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Polnocnego Wojewodztwa 
S l~ skiego. Dokument, wspoltworzony przy udziale samorzijdow oraz interesariuszy, jest odpowiedzi~ na potrzeby 
rozwojowe srodowisk subregionalnych oraz wyzwaniem w zakresie mobilizacji roinych podmiotow lokalnych 
i regionalnych na rzecz osi~gania wspolnych celow rozwojowych . 
Strategia RIT wyraza wol~ lokalnych samorzijdow terytorialnych do realizacji wspolnych celow rozwojowych. Taka 
koordynacja jest wr~cz konieczna dla osi~gni~cia celu przez catv obszar funkcjonalny osrodka wojewodzkiego lub 
regionalnego. 
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Lokofny Progrom Rewitolizocji dla Gminy i Miasto Kozieglowy do 2020 roku 

2. Opis powi'1zan programu z dokumentami strategicznymi 

gminy 

planistycznymi 

Programowanie rewitalizacji w gminie pozostaje w zgodnosci z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na 
poziomie gminy (w tym : ze Strategiij Rozwoju Gminy i Miasta Kozieglowy), aby nie prowadzic interwencji 
sprzecznej z ogolnymi kierunka mi rozwoju gminy. Program jest powiClzany z priorytetami, celami, kierunkami 
nast~pujijcych dokument6w strategicznych: 

Nazwa dokumentu 
Strategia Rozwoju 

Gminy i Miasta 
Kozieglowy na lata 

2014-2020 

Opi. powi'lza,; 

Zgodnosc Programu z nast~pujijcymi priorytetami i celami dokumentu: 
Priorytet I. Przestrze,; 
Cele strategiczne: 
• Wysoka jakosc srodowiska naturalnego 
• Rewitalizacja zdegradowanych obszar6w oraz rozw6j mieszkalnictwa 
Cele szczeg6lowe: 
• Uporzijdkowanie gospodarki wodno - sciekowej 
• Redukcja zagroze,; powodziowych 
• Poprawa jakoSci powietrza atmosferycznego 
• Wzrost poziomu wykorzystania energii ze tr6del odnawialnych i budownictwa 
energooszcz~dnego 

• Poprawa jakosci w6d powierzchniowych i podziemnych Zmniejszenie ilosci odpad6w 
i uporzijdkowanie gospodarki odpadami (m. in. poprzez wprowadzenie systemu 
segregacji odpad6w) 
• Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
• Rewitalizacja obszar6w i obiekt6w zdegradowanych na cele spoleczne, 
gospodarcze, turystyczne, kulturalne i edukacyjne 
• Poprawa dost~pu i standardu zasob6w mieszkaniowych 
Priorytet II. Spolecze,;stwo 
Cele strategiczne: 
• Rozwoj zasobow ludzkich oraz zmniejszenie bezrobocia 
• Poprawa stanu zdrowia i bezpieczenstwa mieszkancow 
• Wzrost znaczenia kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego 
Cele szczeg6lowe: 
• Poprawa warunkow i jakoscl ksztafcenia 
• Wzrost dost~pnoSci do edukacji 
• Stworzenie mozliwosci do reorientacji zawodowej oraz przekwalifikowania osob 
bezrobotnych 
• Aktywizacja zawodowa os6b pozostajijcych bez pracy 
• Poprawa warunk6w (w tym infrastruktury) aktywnego sp~dzania czasu wolnego 
• Promocja zdrowego stylu zycia 
• Zmniejszenie liczby przest~pczosci i wykrocze,;, w tym poprzez rozw6j systemu 
monitoringu gminy 
• Ochrona zabytk6w i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przysztych pokole,; 
• Stworzenie i rozw6j lokalnych produkt6w kulturalnych 
• Zwi~kszenie oferty w zakresie wydarze,; kulturalnych 
Priorytet III. Gospodarka 
Cel strategiczny: Wzrost konkurencyjnosci lokalnej gospodarki i przedsi~biorczoSci 
Cele szczeg6lowe: 
• Wzrost konkurencyjnosci lokalnych przedsi~biorstw 
• Stworzenie warunkow do rozwoju przedsi~biorczosci i zwi~kszenia zatrudnienia 
(m.in. wprowadzenie ulg i zach~t, rozw6j infrastruktury gospodarczej, uzbrojenie 
teren6w inwestycyjnych) 
• Poprawa dost~pu do uslug instytucji otoczenia biznesu i wsp61praca z instytucjami 
B+R, tworzenie klastr6w 
• Aktywizacja i wspomaganie przedsiE:biorczosci mieszkancow. 
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Nazwa dokumentu 

Sludium 
Uwarunkowan 

i Kierunk6w 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Gminy i Miasta 

Kozieglowy 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przeslrzennego dla 

Gminy i Miasla 
Kozieglowy 

Slralegia 
Rozwi'lzywania 

Problemow 
Spolecznych Gminy 

Kozieglowy 
na lala 2014-2018 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Mias ta Kozieglowy do 2020 roku 

Opis powiqzan 

Zgodnosc Programu z nast~pujqcymi celami uj~tymi w dokumencie: 
Cel rozwoju gl6wny: 
Kozieglowy - wielofunkcyjnq gminq oraz pr~inym osrodkiem na poludniu regionu 
cz~stochowskiego . 

Cele skladowe: 
- Zr6inicowane i atrakcyjne funkcje turystyczne i wypoczynkowe. 
Cel ten zawiera w zakresie rozwoju funkcji turystycznych : ochron~ wartosci 
kulturowych (uklad urbanistyczny, obiekty zabytkowe) i ich wlasciwe wykorzystanie; 
- Wielostronne funkcje osrodkowe - dost~pnosc do uslug publicznych i komercyjnych . 
Cel ten zawiera w zakresie rozwoju funkcji osrodkowych : nOWq organizacj~ przestrzeni 
publicznych w centrum w oparciu 0 istniejqcy uklad urbanistyczny. 
Zgodnosc Programu z nast~pujqcymi ustaleniami i zasadami rozwoju zawartymi w 
dokumencie: 
Ustalenia og61ne obowiqzujqce na calym obszarze obj~tym planem: 
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: 
Na calym obszarze obj~tym planem obowiqzujq nast~pujqce zasady rozwoju 
przestrzennego: 
1) chroni si~ istniejqcy uklad przestrzenny wsi z jej historycznq zabudowq, w 
szczegolnosci elementy krajobrazu kulturowego, takie jak skupiska zabudowy 
zagrodowej, poprzez: 
a) kontynuacj~ naturalnych kierunkow rozwoju, 
b) wykorzystanie istniejqcych drog dojazdowych do pol dla ukladu 
komunikacyjnego nowych terenow przeznaczonych pod zabudow~, 
c) wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej. 
Na calym obszarze obj~tym plan em obowiqzujq nast~pujqce zasady ksztaltowania 
struktur przestrzennych: 
1) zachowuje si~ historycznie uksztaltowane przestrzenie publiczne w tym ulice, 
place, scieiki piesze wraz z zespotami zieleni, utrzymuje siE: dotychczasowtl 
zasad~ koncentracji uslug bytowych w centrum wsi; 
2) w zespolach uslug publicznych wprowadza si~ obowiqzek ksztaltowania 
przestrzeni publicznej razem z urzqdzonq zieleniq wysokq i niskq, elementami 
malej architektury, miejscami parkingowymi. 
Zgodnosc Programu z misjq, celami i kierunkami dzialan uj~tymi w dokumencie: 
Misja : Kozieglowy gmintl stwarzajtlcij mieszkarkom moiliwosci rozwoju 
oraz skutecznie przeciwdziatajijcij zjawiskom marginalizacji i wykluczenia spotecznego 
eel strategiczny 1.: Przeciwdziatan ie ub6stwu, bezrobociu bezdomnosci 
oraz zapobieganie ich skutkom 
Cel operacyjny: 1. Wsparcie bezrobotnych i poszukujqcych pracy 
Kierunek dzialan: Opracowywanie i realizowanie projektow sluiqcych aktywizacji 
osob bezrobotnych, w tym wspolfinansowanych z funduszy zewn~trznych, 
np. unijnych. 
Cel strategiczny 4.: Zapewnienie mieszkancom rownego dost~pu do sluiby zdrowia 
oraz wspieranie rodzin i os6b dotkni~tych problemami uzaleinien i przemocy 
w rodzinie. 

Cel operacyjny: 2. Profilaktyka i rozwiqzywanie problemow alkoholowych i narkomanii 
oraz przeciwdzialanie przemocy w rodzinie 
Kierunki dzialan: 

- Zapewnienie rodzinom dotkni~tym problemami alkoholowymi, narkomanii 
i przemocy w rodzinie szerszego dost~pu do wsparcia psychologicznego, prawn ego 
i spolecznego. 
- podejmowanie wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi, dzialajqcymi 
na rzecz dotkni~tych problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie. 
eel strategiczny S.: Podniesienie poziomu bezpieczenstwa w gminie. 
Cele operacyjne: 
1. Przeciwdzialanie przest~pczosci, w tym wsrod nieletnich. 
2. Zwi~kszenie poczucia bezpieczenstwa mieszkanc6w. 
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Nazwa dokumentu Opis powi~zan 

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 

Gminy i Miasta 
Kozieglowy 

Kierunki dziatan : 
1. Opracowywanie i real izowanie programow profilaktyczno - edukacyjnych 
w placowkach oswiatowych; wl~czanie w ich realizacj~ policjantow. 
2. Podejmowanie w gminie przedsi~wzi~c edukacyjno-informacyjnych 
poswi~conych przest~pczosci i jej skutkom (akcje, kampanie) . 
3. Patrolowanie i wizytowanie miejsc publicznych w gminie. 
4. Podejmowanie przez jednostki gminne i jej mieszkancow wspolpracy 
z instytucjami 0 zasi~gu ponadgminnym, Policjq, Prokuraturq. 
Rejonowq, Sqdem Rejonowym, kuratorami sqdowymi i organizacjami 
poza rzqdowymi dzialajqcymi na rzecz przeciwdzialania przest~pczosci. 

S. Zapewnienie dzieciom i mlodzieiy alternatywnych form sp~dzania czasu wolnego. 
Cele strategiczne: 

ograniczenie zuiycia energii 0 3 % W stosunku roku bazowego, 
redukcja emisji C02 0 5 % w stosunku roku bazowego, 
wzrost udzialu energii pochodzqcej z OZE 0 1,09% w roku 2020 w calkowitym 

zuzyciu energii. 
Cele szczegolowe: 
• Wzrost liczby budynkow komunalnych, mieszkalnych i uiytecznosci publicznej 
poddanych termomodernizacji; 
• Redukcja zanieczyszczeri atmosfery przez likwidacj~ tzw. "niskiej emisji" z sektora 
mieszkalnictwa; 
• Podniesienie poziomu wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych 
i przedsi~biorstwach; 
• Wzrost liczby zmodernizowanych system ow grzewczych i wprowadzonych w tym 
zakresie technologii wykorzystujqcych odnawialne ;,odla energii; 
• Modernizacja o5wietlenia, 
• Modernizacja stanu nawierzchni drog lokalnych oraz wdraianie usprawnieri 
ICT w sektorze transportu, 
• Ksztattowanie swiadomosci ekologicznej mieszkaric6w Gminy i Miasta; 
• Ograniczenie zuzycia i koszt6w energii uiywanej przez odbiorc6w; 
• Wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie; 
• Poprawa bezpieczeristwa energetycznego i ekologicznego; 
• Wdroienie dzialari nieinwestycyjnych z zakresu efektywnosci energetycznej 
i zarzqdzania energiCl w Miescie i Gminie, zielonych zamowien publicznych. 
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Lokalny Program RewitD/izDcji dIG Gminy i M iastD Koziegfowy do 2020 roku 

3. Dotychczasowe dziatania rewitalizacyjne 

Gmina Kozieglowy zrealizowala projekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 
Kozieglowy na lata 2008-2013. 

W procesie dzialan skladaj~cych si~ na: 
• analizy spofeczne, 
• analizyekonomiczne, 
• dyskusje panelowe z mieszkaricami i Rad~ Gminy i MiaSla Kozieglowy, 
wyodr~bniono nasl~puj~ce tereny, slanowi~ce przedmiot oddzialywania Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy i MiaSla Koziegtowy na lal a 2008-2013: 

Tabela 1. Obszary uj<:te w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy i Miasta Kozieglowy na lata 2008-2013 

Nr OkreSienie obszaru 

1 A (centrum miasta) 

2 B 

Zakres planowanych dzialan 

• Kompleksowa odnowa miejskiego rynku: 
o Stworzenie nowej plyty rynku . 
o Odnowienie elewacji budynk6w. 
o Stworzenie centrum informacji turystycznej. 
o Stworzenie punktu stalej prezentacji produkt6w 

oferowanych przez lokalnych wytw6rc6w. 
o Stworzenie obiekt6w malej architektury. 
o Odbudowa zburzonej cz<:sci zabytkowego palacu 

biskupiego 

• Zagospodarowanie obszaru (pozostafosci ruin) zamku w 
Koziegtowach 

o Odnowienie cz~sci ruin. 
o Odnowienie fosy. 
o Stworzenie punktu informacji turystycznej. 
o Stworzenie obiektu gastronomicznego. 
o lIuminacja odnowionych fragment6w zamku. 

Zrodto: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegfowy na lata 2008-2013 

Kieruj~c si~ wylycznymi w zakresie przygolowania Lokalnego Programu Rewilalizacji dla obsza row miejskich 
oraz obszar6w poprzemysfowych, za podstawowe kryterium wyboru obszar6w rewitalizowanych uznano: 

• poziom bezrobocia, 
• perspektyw~ rozwoju gminy i miasta Koziegtowy przy zatoieniu realizacji okreSionych dziatari, 
• potrzeb~ spoteczn~ w zakresie realizacji poszczegolnych dziatan. 

Zgodn ie z zatoieniami programu: "wybrane obszary stanowict sp6jne zestawienie dziatan inwestycyjnych, kt6re 
w efekcie przyczynict si~ zar6wno do wzrostu zatrudnienia (ze szczeg61nym nastawieniem na samozatrudnienie), 
ale takie pozwolct na bardziej dynamiczny rozw6j miasta szczeg61nie w obszarze przedsi~biorczosci i turystykj". 
Zaktadano, ii efeklem wyboru obszarow b~d~ dziatania, ktore bezposrednio wptyn~ na: 

• promocj~ Gminy i Miasla Koziegtowy, 
• promocj~ produklow oferowanych przez lokalnych p rzedsi~biorcow, 

• wzrost zatrudnienia, 
• wzrost li czby turyst6w odwiedzaj(lcych miasto, 
• wzrost ilosci imprez kulturalnych. 
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Rysunek 1. Obszary Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegfowy na lata 2008-2013 

Zr6dto: Lokalny Program Rewitahzacji Gminy i Miasta Koziegtowy na lata 2008-2013 

W ramach obszaru A, Gmina i Miasto Koziegfowy zrealizowafa 2 projekty wsp6ffinansowane ze srodk6w 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego na lata 2007-2013: 

• Rewitalizacja Rynku w Koziegfowach. W dniu 23 lipca 2010 r. nastqpilo uroczyste otwarcie rynku 
w Kozieglowach, miejsca 0 historycznych wartosciach. Jest to jedna z najwi~k szych inwestycji w Gminie 
Kozieglowy, dzi~ki kt6rej miejsce to odzyskalo historyczny blask. Rynek - serce miasta Koziegl6w, po wielu latach 
staran i zabiegow doczekaf si~ rewitalizacji. Jego ukfad ad XIV w. nie ulegt znacznym zmianom, r6inic moina 
dopatrzec si~ w odnawianych na bieiqco elewacjach budynk6w i architekturze roslinnej skweru. Przez wiele lat 
rynek byl miejscem targowym, co powodowalo coraz wi~ksZq jego degradacj~. Zmiana lokalizacji targowiska stala 
si~ poczqtkiem dziafari w kierunku rewitalizacji rynku. Przedmiotem projektu byla rewitalizacja zdegradowanego 
rynku w Koziegfowach i nadanie mu fu nkcji turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych i kulturalnych. 
W ramach projektu przeprowadlOno prace modernizacyjne istniejqcej plyty rynku, polegajqce na wykonaniu 
nowej nawierzchni rynku z kostki brukowej granitowej, oswietleniu terenu, wykonaniu fontanny oraz prace 
wykoriczeniowe. Zmodernizowane lOstaly r6wniei nawierzchnie dw6ch dr6g gminnych, okalajqcych rynek 
od cz~sci p61nocnej i zachodniej oraz wykonany lOstal remont istniejqcej kanalizacji deszczowej. Celem projektu 
bylo uzyskanie jednolitego charakteru zabudowy i klimatu historycznego rynku oraz umoiliwienie jego 
wielofunkcyjnego wykorzystania . 
Wartost inwestycji : 2.278.938,55 zl 
Dotacja RPO: 1.723.833,86 zl 
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Rysunek 2. Rynek w Kozieglowach - po rewitalizacji 

t rodta: UrzCld Gminy i M iasta w Koziegtowach 

• Rewitalizacja Palacu Biskup6w w Kozieglowach. Przedmiotem projektu byla odbudowa budynku Palacu 
Biskupow dla potrzeb funkcji oswiatowej istniejqcego budynku przedszkola publicznego oraz funkcji muzealno
wystawienniczej poprzez organizacj~ Izby Pami~ci Ziemi Koziegfowskiej. Wainym elementem niniejszej inwestycji 

byl rowniei fakt, ii rewitalizacji (w tym rowniei cz~sc i owej odbudowie) poddany zostal zabytkowy budynek 
pochodzqcy z poczqtku XVII w. Naleiy podkreslic jego wartosc historycznq i architektonicznq dla obszaru 
bezposredniego oddzialywania projektu, ale zasadniczo, takie calego regionu - wOjewodztwa slqskiego. Palac 
Biskupi podlegal stopniowej degradacji, a w 1970 roku rozebrano jego najstarszq cz~sc budynku. Rozbiorka 
ostatniego obiektu zabytkowego w Kozieglowach byla dowodem braku zainteresowania owczesnych wladz 
przeszlosciq i kulturq tego obszaru . Celem projektu bylo wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych 
obszarow Gminy i Miasta Kozieglowy, na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, spoleczne i kulturalne, 
a w konsekwencji wykorzystanie potencjatu tego obszaru oraz zminimalizuje zagroienia wykluczeniem 

spolecznym mieszkancow Gminy i Miasta Kozieglowy. 
Wartosc inwestycji: 6.159.706,62 zl 
Dotacja RPO: 5.235.750,62 zl 
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Lokalny Program Rewitafizacji dla Gminy i Miasta Kozieglowy do 2020 roku 

Rysunek 3. Palac Biskup6w w Kozieglowach - po rewitalizacji 

Zr6dto: Urzqd Gminy j Miasta w Koziegtowach 
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4. Analiza uwarunkowan lokalizacyjnych gminy Koziegtowy 

Gmina miejsko -wiejska Koziegtowy potoiona jest w poludniowej Polsce, W wojewodztwie slctskim, w powiecie 
myszkowskim. Jest drug'l co do wielkosci gmin'l w dawnym wojewodztwie cz~stochowsk i m i najwi~ks z'l gmin'l 
powiatu. Sqsiaduje z gminami Para;, iarki, Siewierz, Woi niki , Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym 

Myszkow. 

Rysunek 4. Lokalizacja Gminy Kozieglowy w Polsce 
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droga krajowa nr 1 - 0 dlugosci 419,9 km I'lczqca polnoc Polski (Gdan sk) z poludniem (Cieszyn). Jest jednq 
z glownych tras w Polsce 0 przebiegu poludnikowym. 5tanowi polsk'l cz~sc mi~dzynarodowego szlaku 
komunikacyjnego E75 Helsinki - Gdansk - tadi - Budapeszt - Ateny. Biegnie przez wojewadztwa : pomorskie, 
kujawsko-pomorskie, lodzkie i 51qskie. Na polnocy razpoczyna si~ w miejseowosci Ru socin na w~i l e z drog'l 
ekspresowCl S6 a konczy na granicy z Czechami W Cieszynie, 

• draga wOjewodzka nr 789 - 0 dlugosci 62,5 km Iqczqca Brusiek z Lelowem, przebiegajqca przez gminy: 
Niegowa, Zarki, Kozieglowy, Woiniki, Kalety, 
droga wojewodzka nr 791 - 0 dlugosci 84 km I'lez'lca Trzebini~ (DK79) z Koloniq Poczesnq (DK1), 
przebiegajqca przez gminy wojewodztwa malopolskiego i 51 'lskiego, m.in. : Trzebinia, Olku sz, Ogrodzieniec, 
Zawiercie, Myszk6w, iarki, Poraj, Poczesna. 

• drogi powiatowe oraz gminne. 
Gmina Kozieglowy nie posiada bezposredniego dost~pu do sieci kolejowej . Najbliisza stacja kolejowa poloiona 
jest w Myszkowie. 
W gminie funkcjonuje model obslugi komunikacjq zbiorow'l oparty 0 przewozy PKS oraz prywatnych 
przewoznik6w - organizowane poza gmine}. Ten ukfad powie}zan pozwala na skomunikowanie sit:;: gminy z 
najblizszymi osrodkami regionalnymi (tj . Myszk6w, Zawiercie i Czt:;:stochowa) oraz stoliCe} regionu : Katowicami. 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kozieglowy do 2020 roku 

W odlegiosci ok. 30 km na poiudniowy - zachod od centrum Miasta Koziegiowy zlokalizowany jest 
Mi~dzynarodowy Port Lotniczy Katowice - Pyrzowice (pod wzg l~dem liczby odprawianych pasaierow oraz pod 
wzgl~dem liczby operacj i lotniczych znajdujqcy si~ na czwartym miejscu wsrod polskich port ow lotniczych). Port 
posiada dwa terminale pasaierskie 0 tqcznej przepustowosci ponad 3,6 min pasaierow rocznie. 

Rysunek 5. Lokalizacja Gminy Kozieg!owy w wojewodztwie SI'Iskim 

Grn na Kozleglowy 

• 

Zrodto : www.slaskie.pl 

Rysunek 6. lokalizacja Gminy Kozieg!owy w powiecie myszkowskim 

trodla: www.powiatmyszkowski.pl 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kazieglowy do 2020 roku 

Powierzchnia Gminy Kozieglowy wynasi : 160 km', tj. 15.964 ha. Uiytki ralne stanowiq: 75%, grunty lesne, 
zadrzewione oraz zakrzewion e: 20% natomiast pozostate grunty zabudowane i zurbanizowane: 4%, a nieuiytki : 
1% agolu obszaru gminy. Wsrod uiytkow ro lnych dominujq grunty orne stanowiqce ok. 65% agolu uiytkow 
ra lnych . 

Tabela 2. Struktura grunt ow w Gminie Kozieg/owy w ha 

Powierzchnia 

ogo/em w ha 

og6/em w km2 

Wyszczeg61nienie 

Powierzchnia geodezyjna kraju wed/ug kierunkow wykorzystania 

powierzchnia ogo/em 

powierzchnia ''Idowa 

uiytki rolne razem 

uiytki rolne - grunty orne 

uiytki rolne - sady 

uiytki rolne -/'1ki trwa/e 

uiytki rolne - pastwiska trwa/e 

uiytki rolne - grunty rolne zabudowane 

uiytki rolne - grunty pod stawami 

uiytki rolne - grunty pod rowami 

grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 
grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione -Iasy 

grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

grunty pod wodami razem 

grunty pod wodami powierzchniowymi plyn'lcymi 

grunty pod wodami powierzchniowymi stoj'lcymi 
grunty zabudowane i zurbanizowane razem 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemystowe 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi 

nieuiytki 

tereny r6ine 

i rodla: GUS, GUGIK 

Jednostka 
miary 
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Rysunek 7. 5truktura gruntow w Gminie Kozieglowy 

grunty zabudowane i 
zurbanizO\·vane 

grunty lesne oraz 

20% 

Zrodto: opracQwanie wtasne na podstawie danych GUS 

nieuzytki 
% 

uiy tki rolne 
75% 

W sklad Gminy Koziegtowy wehodzi Miasto Koziegtowy oraz nast~puj~ee obr~by ewideneyjne (soleetwa): 
Cynkow, Gniazdow-Mzyki, Gliniana Gora, Huta 5tara, Koelin, Koziegtowki, Krusin, Kuiniea Nowa, Lgota Gorna, 
Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, Markowiee, Milosc, Myslow, Oezko, Osiek, Pinezyee, Post~p, Pustkowie 
Lgoekie, Rzeniszow, Rzeniszow-tazy, 5iedlee Duzy, 5iedlee Maly, Winowno, WOjstawiee, Zabijak. 
Miasto Koziegtowy petni funkcjE;: osrodka miejsko-gminnego 0 znaczeniu administracyjno-uslugowym, z siedzib~ 
wtadz gminy, gdzie najbardziej pr~znie rozwija si~ gospodarka produkeyjna gminy. 

Tabela 3. Powierzehnia i udzial poszczegolnych obr~bow ewidencyjnych / solectw w Gminie Kozieglowy w ha 

Obr~b ewidencyjny / solectwo powierlchnia w ha udzialw% 

Cynk6w 2111,16 13,2% 

Gliniana Gor. 244,52 1,5% 

Gniazd6w - Mzyki 1045,81 6,6% 

Koelin 100,00 0,6% 

Kozieglowy 2669,34 16,7% 

Kozieglowki 682,10 4,3% 

Krusin 211,29 1,3% 

19ota Gorna 512,69 3,2% 

Lgota Mokrzesz 190,00 1,2% 

19ota Nadwarcie 250,98 1,6% 

Markowice 503,01 3,2% 

Nowa Kuinica 248,08 1,6% 

Milosc 244,57 1,5% 

Myslow 788,89 4,9% 

Oczko 46,34 0,3% 

Osiek 211,53 1,3% 

Pinczyce 1074,72 6,7% 

Post~p 1167,98 7,3% 

Pustkowie Lgockie 221,14 1,4% 
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Obr~b ewidencyjny I sotectwo powierlchnia w ha udziatw % 

Rzenisz6w, Rzenisz6w-tazy 434,25 2,7% 

Siedlec Duiy 729,31 4,6% 

Siedlec Maly 52,07 0,3% 

Stara Huta 429,22 2,7% 

Winowno 994,42 6,2% 

Wojstawice 535,25 3,4% 

Zabijak 261,95 1,6% 

OG6tEM 1S964 100,0% 

Zrodto: Studium uwarunkowan j przestrzennych kierunk6w zagospodarowania Gminy Koziegfowy 

Rysunek 8. Miejscowosci w Gminie Koziegtowy 

Zrodto: Urzqd Gminy i Miasta Koziegfowy 

Wed!ug podzia!u Polski na dzielniee rolniezo-klimatyezne Gumiriskiego, obszar Gminy Kozieg!owy, pod wzgl~dem 
klimatyeznym, naleiy do dzielniey ez~stoehowsko - kieleeki ej . Srednia roezna temperatura powietrza wynDsi 7,5-
8,0 st. C. (zas zalegania pokrywy snieinej wynosi 50 - 80 dni, a okres wegetaeyjny: 210 - 220 dnL Srednia roezna 
suma opadow w wieloleeiu 1961- 1990 wynosi 735 mm (Woiniki) i 683 mm (Zawiercie). Najwi~ksze sumy 
opadow notowane s. w li peu i wynosz. 108 - 144 mm, najn ii sze w lutym: 35 - 37 mm. Dominuj. wiatry 
potudniowo-zaehodnie, zaehodnie i polnoeno-zaehodnie (ponad 55%) 0 sredniej pr~dkos ei od 2 do 3 m/s. 

Wed!ug podziatu kraju na jednostki fizyezn o-geografiezne J. Kondraekiego, obszar Gminy Kozieg!owy 
zlokalizowany jest w obr~bie dwoeh podprowineji : 
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• Wyiyny Sl~sko-Krakowskiej (wi~kslOsc obszaru); 
• Niziny Opolskiej (cz~sc potudniowa wzdtui doliny Matej Panwi) i jej cz~sci mezoregionu Rowniny Opolskiej. 
Podtoie stanowiq srodkowotriasowe dolomity margliste i gornotriasowe itowce z brekcjq lisowsk~ oraz ity 
i mutowce z wktadkami wapienia woznicki ego. W obr~bie doliny Warty zalegajq na nich dodatkowo piaski 
dolnojurajskie, piaskowce, iwiry i glinki ogniotrwate oraz srodkowojurajskie piaskowce, ity, Howce, zlepience 
i syderyty. Wierzchni~ warstw~ stanowi~ czwartorz~dowe piaski i gliny deluwialne, ity, gliny i pia ski 
zwietrzelinowe oraz piaski i iwiry wodno-Iodowcowe W obr\ibie doliny Warty. 
Rzeiba terenu jest bardzo zr6inicowana. W poludniowej cZE;sci, w dolinie Matej Panwi dominuje rzeiba r6wninna 
z rozlegtymi polami wydmowymi piaskow wodnolodowcowych i licznymi wydmami. W obr~bie Progu 
Woznickiego, ktory oddziela dorzecza gornej Warty i Matej Panwi i Przemszy rzezba staje si~ falista przez 
monoklinowy pas wzniesien. DelinE; Warty stanowi subsekwentna bruzda wypreparowana w mato odpornych 
na erozj~ rudonosnych itach srodkowojurajskich. 
Teren gminy naleiy w catosci do bytomsko-olkuskiego regionu hydrogeologicznego. Gtowny poziom uiytkowy 
wad podziemnych zwi~zany jest z utworami triasu srodkowego lub triasu dolnego i srodkowego. 
Siec wad powierzchniowych, procz tych trzech gtownych rzek - Warty, Malej Panwi i Brynicy, tworzq rowni ei ich 
doplywy (w tym m.in.: doptyw Warty - Boiy Stok wraz ze swymi doptywami Sarnim i Ztotym Stokiem) oraz 
zbiornik Porajski zlokalizowany W sc,siedniej gminie Po raj), mniejsze zbiorniki i oczka wodne. 
Na terenie gminy znajduj~ si~ jedynie rozlewiska Warty i Boiego Stoku. 

Gmina charakteryzuje si~ bogatq i zr6inicowanq szatq roslinnq. Wsr6d las6w dominujq stanowiska bor6w 
sosnowyeh, przewainie boru sosnowego swieiego, nast~pnie srodlqdowego boru wilgotnego i bagiennego boru 
trzcinnikowego . Nad potokami, rowami i na obrzeiach zbiornikow wodnych wyksztatcity si~ zuboiate ptaty lugu 
jesionowo-olszowego. Wyst~pujq tutaj rowniei lasy mieszane i kontynentalne bory mieszane. W obr~bie 
polnocno-wschodniej cz~sci licznie wyst~puj~ tqki i szuwary. Na potnoc od drogi Wozniki - Koziegtowy liczne 
Sq murawy psamofilne j kserotermiezne. Na pozostatym obszarze obserwuje si~ wyst~powanie agroeenoz, wraz 
z roSiinnosci~ ruderaln~, ze wzgl~du na nieprawidtowe prowadzenie gospodarki odpadami. Znaczne obszary 
gminy Sq zanieczyszezone poprzez zdeponowane odpady. 
Na obszarze Gminy Koziegtowy istnieje rezerwat przyrody: "Cisy w Hu eie Starej" 0 powierzehni 
2,65 ha obejmuj~cy teren oddziatu lesnego 317c Nadlesnictwa Siewierz. Utworzony lOstat Zarz~dzeniem Ministra 
Lesnictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 17.05.1957 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P z 1957 r., 
Nr 52, pOZ. 330). Na terenie rezerwatu chronione jest naturalne stanowisko eisa pospolitego - Taxus Baccata. 
Wyst~puj~ tu ponadto dwa drzewa obj~te ochronq jako - pomniki przyrody. S~ to d~by szyputkowe 
w kompleksie lesnym na zachod od Post~pu. 
Oprocz wyiej wymienionych obiektow przyrodniczych na terenie gminy wyst~pujq liczne obszary 0 duiych 
wa rtosciach przyrodniczych, ktore aktualnie nie s~ obj~te ochron~. Obszary te stanowi~ przewainie element 
regionalnego lub lokalnego systemu terenow chronionych, do najwainiejszych nalei~: 
• dolina Warty wraz ze Zbiornikiem Porajskim, 
• dolina Matej Panwi, 
• obszary dolin Sarniego, Zlotego i Boiego Stoku, 
• tereny tradycyjnych agroeenoz z licznymi zadrzewieniami, pojedynczymi drzewami na miedzach, 
pozostatosciami sadow i mozaik_ pol uprawnych, ziem ugorowanych i odtogowanych oraz t~k i pastwisk. 
Niemniej wainym elementem s~ kompleksy lesne na potudniu i polnocy gminy. 

Tabela 4. Ochrona przyrody i roinorodnosci biologicznej w Gminie Koziegtowy 

Wyszczeg61nienie lednoslka 2014 
miary 

Obszary prawnie chronione, w Iym: ha 2,1 

rezerwaly przyrody ha 2,1 

Pomniki przyrody szl. 5 

Zielen uliczna ha 0,5 

Cmentarze w tym: szl. g 

powierzchnia ha 12,0 

Lasygminne ha 16,0 

tr6dlo: GUS 
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Lokolny Program Rewitalizacji dla Gminy ; Miasto Koziegfowy do 2020 roku 

Kozieglowy poloione s'l na Wyiynie Kra kowsko ·Cz~stochowskiej. Na ich terenie znajduje s i~ wiele interesuj'lcych 
miejsc doskonale nadaj'lcych si~ do turystki, wypoczynku i rekreacj i. S'l to obszary i miejsca 0 walorach 
turystycznych i rekreacyjnych a znaczeniu ponadregionalnym. Pomimo wielu atrakcji turystycznych j miejsc 
godnych zobaczenia, gminy nie posiadaj'l dostatecznej infrastruktury turystycznej, ktora umoiliwialaby 
dost~pnosc do atrakcji turystycznych. 
Jura Krakowsko ·Cz~stochowska to jeden z najbardziej malowniczych regionow Polski rozci'lgaj'lcy si~ na dlugosci 
160 km od Cz~stochowy do Krakowa. SW'l nazwq nawiqzuje do pasma alpejskiego na pograniczu Francji 
i Szwajcarii, gdzie budujqce je skaly wapienne i marglowe po raz pierwszy zostaly opisane, a powstan ie ich 
przyporzqdkowano na srodkowy okres ery mezozoicznej zwany jurq. Stqd nazwa Jura, uiywana zamiennie 
do Wyiyny Krakowsko·Cz~stochows ki ej. 

Malowniczy krajobraz tego regionu tworzq wr~cz bajkowe formy wapiennych osta,;cow, gl~bokie doliny, 
malownicze wzgorza i dziesiqtki jaski';. Naturalny krajobraz uzupelniaj'l dziela ludzkich r'lk - malownicze 
warownie zwane Orlimi Gniazdami - zamki i strain ice, kt6re budowane byty na szczytach wzgorz i stu zyty obronie 
terenow przygranicznych w pocz'ltkach drugiego tys iqciecia . Do dzis zachowaly si~ one w postaci ruin, niektore 
zostaly odtworzone i odbudowane, i obok naturalnych two row przyrody stanowi'l niew'ltpliwie najwi~kszq 
atrakcj~ turystycznq Jury Krakowsko·Cz~stochowskiej. 
Charakterystyczne dla Jury Krakowsko·Cz~stochowskiej s'l jaskinie, stanowi'lce jedno z najwi~kszych skupisk 
jaski,; w Polsce. Powstaly w wyniku stopn iowej erozji skal wapiennych. 
Pod wzgl~dem przyrodniczym Jura jest regionem wyj'ltkowym. Moina tu spotkae, wyst~pujqce prawie obok 
siebie, elementy przyrody roinych, nieraz bardzo odleglych obszarow. Na stosu nkowo malym obszarze sqsiadujq 
ze sobq zgrupowania roslinnosci 0 skrajnie roi:nych wymaganiach ekologicznych i pochodzeniu, a przejscia 
pomi~dzy zbiorowiskami wynOSZq czasami kilkadziesiqt centymetrow. Wyst~puje tu zatem, ze wzgl~du na bardzo 
r6inorodny krajobraz, niezwykle bogata flora i fauna, wiele gatunkow endemicznych i reliktow, majqcych tu swe 
jedyne stanowisko w Polsce. 
Na terenie Wyiyny Krakowsko·Cz~stochowskiej , b~dqcej pod wplywem klimatu oceanicznego, dominujq 
cieplolubne rosliny charakterystyczne dla Europy Zachodniej . Stwierdzono wyst~powanie tu ok. 1600 gatunkow 
roslin naczyniowych, co stanowi 60% calej liczby gatunkow tych roslin w Polsce. W zbiorowiskach lesnych 
wyst~pujq glownie grqdy, mieszane bory sosnowo·d~bowe z domieszkq jodly lub buka i swietliste dqbrowy. 
Sporadycznie wyst~puje buczyna sudecka i karpacka z domieszkq jodly. Zbiorowiska nielesne stanowiq tu przede 
wszystkim murawy kserotermiczne oraz krzaczaste zarosla leszczyny, tarniny i dzikiej roiy na nieuiytkach 
i suchych wapiennych zboczach. Osobliwosciq tutejszej flory Sq endemity, sposrod ktorych najbardziej znanymi 
Sq : brzoza ojcowska, warzucha polska i przytulia krakowska. Rownie bogato przedstawia si~ swiat zwierzqt. 
Sposrod ssakow moina spotkac tu losie, zamieszkujqce Pu szcz~ Dulowskq, czy bobry. Na szczegolnq uwag~ 
zaslugujq nietoperze, ktorych na Wyiynie Krakowsko·Cz~stochowski ej iyje 17 gatunkow m.in. nocek orz~siony 
w Jaskini Wierzchowskiej Gornej, podkowiec duiy, stwierdzony w Polsce tylko w Jaskini Nietoperzowej oraz 
gacek wielkouchy i podkowiec maly w Sokolich Gorach. 
Na terenie Jury Krakowsko·Cz~stochowskiej w poczqtkach drugiego tysiqciecia wzniesiono pierwsze grody 
obronne, kt6re chronic miaty szlaki handlowe w tworzqcym si~ panstwie piastowskim. W XIV wieku za czasow 
panowania Kazimierza Wielkiego na pograniczu polsko-czeskim, ez~sto w miejscu drewnianyeh grodow, 
wybudowano szereg warownych zamkow m.in. w Ojeowie, Olsztynie, leJowie, Bobolicach i Mirowie, w celu 
zabezpieezenia owezesnej stoliey - Krakowa i oehrony granic panstwa. Powstat w ten sposob system obronny 
zamkow, uzupetniony niewielkimi st rainicami, ufortyfikowanymi klasztorami i kosciotami . 
Duiy wktad w utworzenie takiego systemu wniosty rowniei moine rody szlacheckie, ktore wybudowaty na tym 
terenie swe warowne siedziby m.in. w Ogrodziencu, Smoleniu, Bydlinie, Pilley, Morsku, Udorzu, Rabsztynie, 
Pieskowej Skale, Korzkwi, Lipowcu i Rudnie. Jurajskie zamki budowane byly najcz~sciej na szczytach wzni esie,;, 
posrod trudno dost~pnych skal wapiennych, stqd wzi~la si~ ich nazwa - "Orte Gniazda". Niestety, dzis wi~kszosc 
tych wspanialych budowli moina oglqdac tylko jako rui ny. Przyczynily si~ do tego glownie wojny szwedzkie, w 
czasie ktoryeh ograbiono i zniszezono wi~kszosc zamkow, a poiniej rozbiory i restrykcyjna polityka zaboreow. 
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W niniej szym rozdz iale dokonano porownania podstawowych wskainik6w statystycznych ze srednim i wybranym i 

wskainikami d la powiatu myszkowskiego i wojew6dztwa slqskiego. Naleiy stwierdzic, Ii: na t ie regionu, gmina 
boryka si ~ przede wszyst kim z problemami t j. niiszy (ujemny) przyrost naturalny na 1000 ludnosci - zwiijzany z 

depopulacjij, wyi szy udziat os6b bezrobotnych za rejestrow anych w liczbie ludnosci w w ieku produkcyjnym, 

niisze przeci~tne wynagrodzenie brutto, nii.szy poziom wyksztalcenia mieszkanc6w, znaczn ie wyiszy udziaf dzieci 

w wieku 3-5 lat przypadajqcych na 1 miejsce w przedszko lu, wyi szy odsetek os6b korzystajqcych z pomocy 

spotecznej, wyi szy wiek mieszkanc6w oraz udziat os6b w wieku poprodukcyjnym, nii sza frekw encja wyborcza 

oraz niiszy odset ek os6b korzystaj qcych z urzqdzen sieciowych zwtaszcza z kana lizacji i gazu . 

Tabela 5. Porownanie glownych wskai nik6w statystycznych d la Gminy Kozieglowy ze srednimi wskainikami 

dla powiatu myszkowskiego i wojew6dztwa Slijskiego (wg stanu na dzieoi 31 .12.2014r.) 
" . _ ,_. ,_ ,_~~ .:~.(' ."'. r.: :" , .... ': > .... ~.' , . - . 

.. , .' "' .. ,): .' Irl'PAl;": ,~;!" .. ~.,.~~", " \'1 ",'" .. 1Jf" ,-.L- ~ 
(':. . 'l'-I.,~ :-{ ..;:~'4}:::{'.!~~~~:;1ji.1.l'r.k'/It~'.t\"'i):" ';, ,...s't: " . .1. __ ~ .:... W~' -.. " 

. 
l udnosc na 1 km2 90 150 372 

Przyrost naturalny na 1000 ludnosci -3,1 -2,1 -1,1 

Saldo migracji na 1000 os6b 5,6 1,3 -1,6 

Udziat bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludnosci w 7,6 9,0 6,1 
wieku produkcyjnym w % 

Pracuj~cy na 1000 ludnosci 312 145 259 

Przeci~tne miesh:czne wynagrodzenie brutto w PLN 3171,04 3 171,00 4 101,00 

Sredni wiek mieszkaricow 41,7 41,8 41,5 

P rzest~pstwa ogolem na 1000 mieszkaoic6w 17,59 17,59 28,53 

Udzial os6b korzystaj~cych z pomocy spolecznej w liczbie 7,1 6,9 5,3 
ludnosci ogolem w % 

Frekwencja wyborcza (wybory parlamentarne 2015r.) [%) 41,91 46,03 52,25 

Liczba fundacji, stowarzyszen i organizacji spotecznych 3,89 2,72 2,44 
wpisanych do rejestru REGON na 1000 mieszkaoic6w 

Udzial mieszka oicow z wyksztaiceniem wyiszym [%) 15,1 15,1 16,8 

Udziat mieszkancow z wyksztakeniem podstawowym [%) 20,6 20,6 16,6 

Dzieci w w ieku 3-5 lat przypadaj~ce na 1 miejsce w 2,78 1,28 1,0 
przedszkolu 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludnosci 1150 1013 1007 

Podmioty na 1000 osob w wieku produkcyjnym 186,5 161,6 159,4 

Osoby fizyczne prowadzijce dzialalnosc gospodarcz~ na 100 16,2 13,2 11,6 
os6b w wieku produkcyjnym 

Przeci~tna powierzchnia uiytkowa mieszkania na 1 osob~ 37,5 26,5 30,8 

Mieszkania na 1000 mieszkaric6w 386,5 377,5 367,2 

Udzialludnosci wg ekonomicznych grup wieku w % ludnosci ogolem 

w wieku przedprodukcyjnym 17,0 16,9 16,8 

w w ieku produkcyjnym 61,7 62,7 63,2 

w wieku poprodukcyjnym 21,3 20,4 20,0 

Korzystajijcy z instalacji w % og61u ludnosci 

wodociijg 87,5 90,5 95,6 

kanalizacj a 3,8 40,6 75,8 

gaz 24,8 43,0 62,4 

Zrodto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS 
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S. Diagnoza czynnik6w i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych 

Podczas etapu programowania dokonano wnikliwej diagnozy obszar6w kwalifikuj~cych si~ do obj~cia Lokalnym 
Programem Rewitalizac;i. Rowniei przy aktywnym udziale podmiotow trzecich - wszystkich interesariu5zy. 
W ramach przeprowadzonych badan, w tym ankietyzacji wzi~to pod uwag~ oddolne inicjatywy mieszkanc6w. 
lednoczesnie identyfikacja obszar6w problemowych zosta!a oparta 0 weryfikowalne kryteria, kt6re w d!uiszej 
perspektywie pozwolq na monitorowanie postE:PU procesu rewitalizacji . 
W niniejszej diagnozie zawarto r6wniei: opis potencjalnych obszar6w zdegradowanych W odniesieniu 
do otoczenia . 
Kwantyfikowalne i weryfikowalne dane pozwalaj~ce zdiagnozowac obszary problemowe w gminie pozyskano 
z zasob6w G!6wnego Urz~du Statystycznego, Urz~du Gminy i Miasta Kozieg!owy (ewidencje ludnosci, dzia!alnosci 
gospodarczej, grunt6w i budynk6w), Powiatowego U rz~du Pracy w Myszkowie, Komendy Powiatowej Policji 
w Myszkowie, Gminno-Miejskiego Osrodka Pomocy Spo!ecznej w Kozieg!owach, i innych. 
Uzyskanie danych ilosciowych pozwolito na wyodr~bnienie obszar6w charakteryzuj~cych si~ koncentracj~ 

problem6w, kt6re w dalszym eta pie prac powinny stac si~ przedmiotem dog!~bnej analizy w oparciu 0 inne nii 
statystyczne metody. lednoczesnie pozyskano informacj~ od lokalnych podmiot6w oraz spo!eczenstwa, zgodnie 
z horyzontaln~ zasad~ partycypacji. 

Obszar gminy znajduj~cy si~ w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk spo!ecznych, 
w szczeg61nosci bezrobocia, ub6stwa, przest~pczosci, niskiego poziomu edukacji lub kapita!u spo!ecznego, 
a takie niewystarczajqcego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym i kulturalnym, moina wyznaczyt. jako 
obszar zdegradowany w przypadku wyst~powania na nim ponadto co najmniej jednego z nast~puj~cych 
negatywnych zjawisk: 
1) gospodarczych - w szczeg61nosci niskiego stopnia przedsi~biorczosci, s!abej kondycji lokalnych 
przedsi~biorstw lub 
2) srodowiskowych - w szczeg61nosci przekroczenia standard6w jakosci srodowiska, obecnosci odpad6w 
stwarzaj~cych zagroienie dla iycia, zdrowia ludzi lub stanu srodowiska, lub 
3) przestrzenno-funkcjonalnych - w szczeg61nosci niewystarczaj~cego wyposaienia w infrastruktur~ techniczn~ 
i spo!eczn~ lub jej z!ego stanu technicznego, braku dost~pu do podstawowych us!ug lub ich niskiej jakosci, 
niedostosowania rozwi~zan urbanistycznych do zmieniaj~cych si~ funkcji obszaru, niskiego poziomu obs!ugi 
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakosci teren6w publicznych, lub 
4) technicznych - w szczeg61nosci degradacji stanu technicznego obiekt6w budowlanych, w tym 0 przeznaczeniu 
mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwictzan technicznych umoiliwiajqcych efektywne korzystanie 
Z obiekt6w budowlanych, w szczeg61nosci w zakresie energooszcz~dnosci i ochrony srodowiska . 

Wyniki analizy pozwalaj~ okreslic zarowno dynamik~ zjawisk kryzysowych, jak rowniez zidentyfikowac 
zdegradowane obszary, w ktorych nast~puje najwi~ksza koncentracja problemow. 
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5.1. Problemy spoteczne 

Depopulacja 

W latach 2010-2014 liczba ludnosci Gminy Kozieglowy ulegata nieznacznym wahaniom i na koniec 2014r. 
wyniosta: 14326 os6b. 
Na koniec 2014r. gm in~ charakteryzowat minimalny dodatni wuost liczby mieszkaric6w: na poziomie 0,01%. 
Jednak w poprzednich latach 2010-2013 ksztattowat si~ na ujemnym poziomie. 
Problem depopulacji, w analizowanym okresie, wynikal przede wszystkim z ujemnego przyrostu naturalnego w 
kaidym roku analizy. Jednoczesnie saldo migracji (w ruchu wewn~trznym jest dodatnie). 

Tabela 6. ludnosc w Gminie Koziegtowy w latach 2010-2014 (stan w dniu 31 XII) 

Wyszczegolnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

LUDNOSt 

ludnosc wg miejsca zamieszkania 14325 14316 14284 14298 14326 

Wsp6lczynnik feminizacji 106 106 106 106 106 

G~stosc zaludnienia oraz wskainiki 

Iud noS< na 1 km2 90 90 90 90 90 

zmiana liczby ludnosci na 1000 10,4 0,8 -0,4 0,3 1,7 
mieszkaricow 
PRZYROST NATURAlNY 

urodzenia iywe 132 138 140 138 129 

zgony og6tem 193 154 187 182 173 

zgony niemowl~t 1 0 0 0 0 

przyrost naturalny -61 -16 -47 -44 -44 

urodzenia zywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludnosci 

urodzenia zywe na 1000 ludnosci 9,2 9,6 9,7 9,6 9,0 

zgony na 1000 ludnosci 13,45 10,73 13,02 12,70 12,02 

przyrost naturalny na 1000 ludnosci -4,3 -1,1 -3,3 -3,1 -3,1 

MIGRACJE WEWN~RZNE I ZAGRANICZNE 

zameldowania w ruchu wewnfi::trznym 168 113 149 173 170 

zameldowania z zagranicy 4 3 1 2 1 

wymeldowania w ruchu wewn<:trznym 104 88 92 125 84 

wymeldowania za granic<: 2 0 7 4 7 

saldo migracji wewn<:trznych 64 25 57 48 86 
saldo migracji zagranicznych 2 3 -6 -2 -6 

saldo migracji na 1000 oSDb 4,6 2,0 3,5 3,2 5,6 
saldo migracji zagranicznych na 1000 0,14 0,21 -0,42 -0,14 -0,42 
os6b 

irodla: GUS 
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Loko/ny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kozieglowy do 2020 roku 

Rysunek 9. Ksztaltowanie si~ liczby mieszkaricow Gminy Kozieglowy w latach 2010-2014 
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Zr6dto: opracQwanie wtasne na podstawie danych GUS 

Najwi~kszq miejscowosciq pod wzgl~dem liczby mieszkancow byla Miasto Kozieglawy, ktore zamieszkiwalo 
16,9% agolu ludnosci gminy. 

Tabela 7. Liczba mieszkaricow poszczegolnych miejscowosci w Gminie Kozieglowy w latach 2010-2014 (stan w 
dniu 31.XII) 

Wyszczegolnienie 2010 2011 2012 2013 2014 w % ogolu gminy 

Cynkow 1197 1205 1207 1209 1202 8,4% 

Gliniana G6ra 281 287 289 291 290 2,0% 

Gniazdow 970 958 952 935 930 6,5% 

Koclin 91 94 95 104 105 0,7% 

Kozieglowy 2441 2429 2441 2407 2419 16,9% 

Kozieglowki 875 871 875 888 888 6,2% 

Krusin 236 235 231 228 226 1,6% 

Lgota Gorna 847 844 844 840 834 5,8% 

Lgota Mokrzesz 396 393 391 394 388 2,7% 

Lgota Nadwarcie 507 512 510 509 508 3,5% 

Markowice 358 355 352 356 359 2,5% 

Milosc 87 84 85 88 87 0,6% 

Myslow 642 648 636 633 648 4,5% 

Mzyki 355 363 370 379 391 2,7% 

Nowa Kuinica 246 247 242 251 258 1,8% 

Oczko 107 111 117 112 115 0,8% 

Osiek 199 199 199 200 200 1,4% 
Piriczyce 976 970 956 947 960 6,7% 

Post~p 332 338 350 355 351 2,5% 

Pustkowie Lgockie 256 256 269 267 274 1,9% 

Rzeniszow 387 397 370 392 388 2,7% 

Siedlec Duiy 839 829 819 818 810 5,7% 
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Wyszczeg61nienie 

Siedlee Maly 

Stara Huta 

Winowno 

Wojstawice 

Zabijak 

Razem 

2010 

35 

628 

433 

394 

210 

14325 

Zr6dto: dane U rz~du Gminy j M iasta Koz iegtowy 

2011 

32 

628 

419 

397 

215 

14316 

2012 2013 2014 w % ogolu gminy 

34 33 38 0,3% 

632 634 625 4,4% 

409 414 417 2,9% 

396 400 400 2,8% 

213 214 215 1,5% 

14284 14298 14326 100% 

N ajwi~ks zy wzrost liezby ludnosei w ei~gu ostatnieh 5 lat nast~ pit w soleetwaeh : Koelin (15,38%), Sied lee Maly 
(8,57%) i Oezko (7,48%). 
Natomiast do soleetw z naj wi~kszym problemem zw i~zanyeh z depopu l aej~ nal iezy': mo;na : Krusi n (-4,24%)' 
Winowno (-3,70%), Siedlee Du;y (-3,46%), Lgota Mokrzesz (-2,02%)' Pinezyee (-1,64%)' Lgota Gorna (-1,53%) oraz 
miasto Kozieglowy (-0,9%). 

Tabela 8. Zmiana liczby ludnosci w poszczegolnych miejscowosciach w Gminie Koziegtowy na koniec danego 

roku (w stosunku do 2010 roku) w % 

Wyszczeg61nienie 2011 2012 2013 2014 

Cynkow 0,67% 0,84% 1,00% 0,42% 

Gliniana Gora 2, 14% 2,85% 3,56% 3,20% 

Gniazdow -1,24% -1,86% -3,61% -4,12% 

Koelin 3,30% 4,40% 14,29% 15,38% 

Kozieglowy -0,49% 0,00% -1,39% -0,90% 

Kozieglowki -0,46% 0,00% 1,49% 1,49% 

Krusin -0,42% -2,12% -3,39% -4,24% 

Lgota Gorna -0,35% -0,35% -0,83% -1,53% 

19ota Mokrzesz -0,76% -1,26% -0,51% -2,02% 

Lgota Nadwarcie 0,99% 0,59% 0,39% 0, 20% 

Markowice -0,84% -1,68% -0,56% 0,28% 

Milos': -3,45% -2,30% 1,15% 0,00% 

Myslow 0,93% -0,93% -1,40% 0,93% 

Mzyki 2,25% 4, 23% 6,76% 10,14% 

Nowa Kuinica 0,41% -1,63% 2,03% 4,88% 

Oezko 3,74% 9,35% 4,67% 7,48% 

Osiek 0,00% 0,00% 0,50% 0,50% 

Pirlezyee -0,61% -2,05% -2,97% -1,64% 

Post'lP 1,81% 5,42% 6,93% 5,72% 

Pustkowie 19oekie 0,00% 5,08% 4,30% 7,03% 

Rzenisz6w 2,58% -4,39% 1,29% 0,26% 

Siedlee Duiy -1, 19% -2,38% -2,50% -3,46% 

Siedlee Maly -8,57% -2,86% -5,71% 8,57% 

Stara Huta 0,00% 0,64% 0,96% -0,48% 

Winowno -3,23% -5,54% -4,39% -3,70% 

Wojslawice 0,76% 0,51% 1,52% 1,52% 

Zabijak 2,38% 1,43% 1,90% 2,38% 

OG6tEM GMINA -0,06% -0,29% -0,19% 0,01% 

Zr6dlo: opracowanie wtasne na podstawie da nych Urz~du Gminy i Miasta w Koziegtowach 
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Rysunek 10. Zmiana liczby ludnosci w poszczeg61nych miejscowosciach w Gminie Kozieg/owy na koniec 2014 
roku (w stosunku do 2010 roku) 
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Zr6dlo: opra cowa nie wtasne na podstawie da nych U rz~du Gminy i Miasta Kozieg!owy 
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Struktura wiekowa mieszkancow 

W latach 2010-2014 wHos!a liczba os6b w wieku poprodukcyjnym w strukturze ludnosci wg. ekonomicznych 
grup wieku i na koniec 2014 r. wynios!a 21,3%. Zmala! natomiast udzia! ludnosci w wi eku pradu kcyj nym do 61,7% 
oraz przedprod ukcyjnym do 17,0% - CO swiadczy 0 zjawisku "starzenia s i ~" spa!eczenstwa . 

Tabela 9. Wskainiki obci~zenia demograficznego oraz udzia! ludnosci wg ekonomicznych grup wieku w % w 
Gminie Kozieg!owy w latach 2010· 2014 

Wyszczegolnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Wskainik obci'lzenia demagrafieznego 

ludno'c w wieku niepradukcyjnym na 59,4 59,5 59,8 61,1 62,1 
100 osob w wieku produkeyjnym 

ludno'c w wieku poprodukeyjnym na 100 115,3 119,5 121,2 122,9 125,1 
osob w wieku przedprodukeyjnym 

ludnasc w wieku poprodukeyjnym na 100 31,8 32,4 32,8 33,7 34,5 
osob w wieku produkeyjnym 

Udzia! ludnosei wg ekonomieznyeh grup wieku w % ludnosei ogo!em 

w wieku przedprodukeyjnym 17,3 17,0 16,9 17,0 17,0 

w wieku produkeyjnym 62,7 62,7 62,6 62,1 61,7 
w w ieku paprodukeyjnym 20,0 20,3 20,5 20,9 21,3 

lrod!o: GUS 

Rysunek 11. Udzia! ludnosci wg ekonomicznyeh grup wieku w liczbie ludnosei ogo!em w Gminie Kozieg!owy w 
2014r. 
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Zgodn ie z dost<:pnymi danymi w zakresie struktury poszczegolnych grup wiekowych w podziale na so!ectwa (stan 
w dniu 16.06.2016r.), udzia! osob w wieku poprodukcyjnym by! najwyiszy w nast~pujqcych so!ectwach : 5iedlec 
Ma!y (36,59%), 19ota Mokrzesz (28,68%), Wojs!awice (28,00%), 19ota Nadwarcie (27,63%), Rzeniszow (26,33%), 
Post~p (24,72%)' Kozieg!owy (24,05%). 

Tabela 10. Udzia! ludnosci w wieku poprodukcyjnym w poszczegolnych miejscowosciach w Gminie Kozieg!owy 
w 2016 roku (stan w dniu 16.VI) 

Wyszczeg61nienie Ludnosc w wieku Ludnosc ogo!em Udzia! ludnosci w wieku 
poprodukcyjnym poprodukcyjnym w % 

Cynk6w 270 1175 22,98% 

Gliniana G6ra 56 293 19,11% 

Gniazd6w 213 917 23,23% 

Koelin 20 105 19,05% 

Kozieglowy 580 2412 24,05% 

Kozieg!6wki 195 895 21,79% 

Krusin 50 225 22,22% 

Lgota Gorna 197 831 23,71% 

Lgota-Mokrzesz 109 380 28,68% 

Lgota-Nadwarcie 139 503 27,63% 

Markowice 74 357 20,73% 

Milos': 7 86 8,14% 

Mysl6w 149 645 23,10% 

Mzyki 78 388 20,10% 

Nowa Kuinica 60 266 22,56% 

Oczko 19 112 16,96% 

Osiek 47 202 23,27% 

Pinczyce 231 975 23,69% 

Posto:p 87 352 24,72% 

Pustkowie Lgockie 60 294 20,41% 

Rzenisz6w 104 395 26,33% 

Siedlec Duiy 196 813 24,11% 

Siedlec Maly 15 41 36,59% 

Stara Huta 134 621 21,58% 

Winowno 96 415 23,13% 

Wojs!awice 112 400 28,00% 

Zabijak 44 213 20,66% 

RAZEMGMINA 3342 14311 23,35% 

Zr6dto : opracowanie wtasne na podstawie danych Urz~du Gminy i Miasta Koziegtowy 
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Rysunek 12. Udzial w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludnosci ogolem w poszczegolnych miejscowosciach w 
Gminie Koziegl owy w 2016 roku (stan w dniu 16.VI) w % 
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Pomoc spoleczna 

Analizy kwestii zwiqzanych z ub6stwem, alkoholizmem oraz niepetnosprawnosciq dokonano na podstawie 
danych Gminno - Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Kozieglowach (GMOPS). W gminie Kozieglowy 
obserwuje s i~ problem zwi<jzany ze wzrastaj<jcym udzialem gospodarstw domowych oraz osob korzystaj<jcych 
z pomocy spolecznej . W latach 2010·2014 udzial osob b~d<jcych klientami GMOPS w ogolnej liczbie mieszkaricow 
gminy wzrosl z 6,5% w 2010 r. do 7,8% w 2013 r. a nast~pnie zmalal do 7,1% w 2014 r. 

Tabela 11. Srodowiskowa pomoc spoleczna w Gminie Kozieglowy w latach 2010-2014 

Wyslczeg61nienie 2010 2011 2012 2013 2014 

SRODOWISKOWA POMOC SPOtECZNA 

Gospodarstwa domowe korzystaj'lce z pomocy spolecznej wg kryterium dochodowego 

ogolem 370 387 425 

poniiej kryterium dochodowego 

powyiej kryterium dochodowego 

266 

104 

286 

101 

326 

99 

469 

368 

101 

Osoby w gospodarstwach domowych korzystaj'lcych z pomocy spolecznej wg kryterium dochodowego i 
ekonomicznych grup wieku 
ogolem 

ogolem 940 925 996 1115 

poniiej kryterium dochodowego 

ogolem 657 653 758 868 

powyiej kryterium dochodowego 

ogolem 283 272 238 247 

Zasi~g korzystania z pomocy spolecznej wg kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku 

ogolem 

ogolem 6,5 6,4 6,9 7,8 

l rodle: GUS 

Rysunek 13. Udzial osob korzystaj'lcych z pomocy spolecznej w liczbie ludno'ci Gminy Kozieglowy w latach 
2010-2014 w % 
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Ub6stwo 

Ubostwo jest bardzo powainym problem em spo!eeznym, poniewai w sytuaeji biedy i niedostatku znajduje 
si~ duia ez~sc spo!eezenstwa (na podstawie danyeh GUS moina w przybliieniu okreslic, ie blisko 60% osob 
w Polsce iyje poniiej minimum soejalnego). Osoby te nie stac na zakup lub wynajem lokalu mieszkalnego 
o odpowiednim standardzie ze wzgl~du na brak srodkow finansowyeh. 

Zgodnie z danymi GUS 2014r. ubostwo w roinym stopniu dotyka poszezegolne grupy spo!eezne, jednak spo!eezna 
mapa zagroienia ubostwem nie zmienia si~ istotnie od lat. Czynnikiem deeydujqeym 0 sytuaeji materialnej 
jednostki i jej rodziny, jest miejsee zajmowane na rynku praey. Ubostwem zagroione Sq przede wszystkim osoby 
bezrobotne i rodziny osob bezrobotnyeh. W 2014 r. wsrod gospodarstw domowyeh, w sk!ad ktoryeh wehodzila 
przynajmniej jedna osoba bezrobotna, stopa ubostwa skrajnego wynosila prawie 15% i by!a dwa razy wyisza nii 
srednia w Polsce. Wi~ksza liezba osob bezrobotnyeh w gospodarstwie domowym znaezqeo zwi~ksza ryzyko 
ubostwa skrajnego. W gospodarstwaeh domowyeh, w ktoryeh bezrobotne by!y przynajmniej dwie osoby stopa 
ubostwa skrajnego wynosila ok. 33%. 

Zasi~g ub6stwa jest zr6inicowany w zaleinosci od grupy spoteczno ~ekonomicznej , okreslanej na podstawie 
przewaiajqeego irod!a doehodow. W najtrudniejszej sytuaeji znajdujq si~ osoby iyjqee w gospodarstwaeh 
domowyeh utrzymujqeyeh si~ z tzw . innyeh niezarobkowyeh irode! (stopa ubostwa skrajnego - ok. 21% osob), 
w tym przede wszystkim w gospodarstwach, kt6rych podstaw~ stanowity swiadczenia spoteczne inne nii renty 
i emerytury - w przypadku ktoryeh stopa ubostwa skrajnego wynios!a ok. 28%. Bardziej nii przeei~tnie naraieni 
na ubostwo byl i ez!onkowie gospodarstw utrzymujqeyeh si~ g!ownie z rent (ok. 13%) oraz gospodarstw 
domowyeh rolnikow (ok. 12%). 

Jednoezesnie w gospodarstwaeh, ktoryeh g!owny strumien doehodow poehodzil z praey najemnej na stanowisku 
robotniezym w ubostwie skrajnym ,yra co dziesiqta osoba. W gospodarstwaeh domowyeh utrzymujqeyeh 
s i~ gt6wnie z pracy najem nej na stanowiskach nierobotniczych problem ten dotyczyt natomiast w przybliieniu 

co pi~cdziesiqtej osoby. 

Wyksztatcenie jest jednym z najwainiejszyeh ezynnikow roinieuj'leyeh zagroienie ubostwem. Zasadniezo, 
im wyisze wyksztatcenie, tym mniejsze jest ryzyko iycia poniiej minimum egzystencji. 
W Polsce cz~sciej ub6stwem ekonomicznym zagroieni Set ludzie mtodzi, w tym dzieci . 
Grup~ najbardziej zagroion'l ubostwem skrajnym stanowi 'l rodziny wielodzietne. Do ezynnikow zwi~kszaj'leyeh 
zagroienie ub6stwem naleiy takie zaliczye obecnosc osoby niepetnosprawnej w gospodarstwie domowym. 
Stopa ubostwa skrajnego wirod osob w gospodarstwaeh domowyeh z co najmniej jedn'l osob'l niepe!nosprawn'l 
wynosi ponad 10%. Dodatkowo na obszaraeh wiejskieh zasi~g ubostwa jest ponad dwukrotnie wi~kszy nii 
w miastach . 

Ubostwo skrajne zwi'lzane by!o g!ownie z bezrobociem (zw!aszeza przy niskim poziomie wyksztatcenia g!owy 
gospodarstwa domowego), z wielodzietnosciet, niepelnosprawnosciet oraz faktem zamieszkiwania na wsi 
i w osrodkaeh miejskieh. 
Stopa ubostwa jest to odsetek osob w gospodarstwaeh domowyeh, w ktoryeh poziom wydatkow (obejmuj'leyeh 
rowniei wartosc artyku!ow otrzymanyeh bezp!atnie oraz wartosc spoiyeia naturalnego) by! niiszy od przyj~tej 
granicy ub6stwa . 
Przyj~te graniee ubostwa ekonomieznego : 
- Poziom minimum egzystencji, przyjmowany jako granica ub6stwa skrajnego. Minimum egzystencji obliczane 
jest przez Instytut Praey i Spraw Soejalnyeh (I PiSS). Uwzgl~dnia one jedynie te potrzeby, ktoryeh zaspokojenie nie 
moie bye odtoiene w czasie, a konsumpcja niisza od tege poziomu prowadz; do biologicznego wyniszczenia. 
- Ustawowa graniea ubostwa (prog interweneji soejalnej), okreslona jako kwota, ktora zgodnie z obowi'lzuj'le'l 
ustawq 0 pomocy spotecznej uprawnia do ubiegania si~ 0 przyznanie swiadczenia pieni~inego z pomocy 
spo!eeznej . 
- Relatywna graniea ubostwa, okreslon'l jako 50% srednieh wydatkow ogo!u gospodarstw domowyeh 
(obliezonyeh na podstawie wynikow badania budietow gospodarstw domowyeh). 
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Wg danych Gminno - Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Kozieglowach, na koniec 2014r. sredni udzial 
osob korzystaj'lcych z pomocy spolecznej ze wzgl~du na ubostwo dla calej gminy wynos;: 0,6%. Najwi~kszy 

odsetek ludnosci, w odniesieniu do ogolnej liczby ludnosci danego solectwa zami eszkuje : Koclin (4,8%), Winowno 
(2,2%), Siedlec DUlY (1,6%), Gniazdow (1,3%). W porownaniu z danymi z 201Or. najwi~kszy wzrost liczby os6b 
korzystaj'lcych z pomocy spolecznej ze wzgl ~du na ubostwo nast'lpil w miejscowosci Koel in 0 4,8 p.proc. 
natomiast spadek w Winownie 0 2,6 p.proc. 

Tabela 12. liczba i udzial osob obj~tyeh pomoc. osrodka pomoey spoleeznej ze wzgl~du na ubostwo w 
poszczegolnych miejscowosciaeh Gminy Kozieglowy w latach 2010-2014 (stan w dniu 31.XII) 

Miejscowosc 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Cynkow 4 4 4 4 10 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,8% 

Gllniana Gora 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gniazdow 9 12 5 10 12 0,9% 1,3% 0,5% 1,1% 1,3% 

Koclln 0 0 0 6 5 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 4,8% 

Kozieglowy 37 18 15 18 7 1,5% 0,7% 0,6% 0,7% 0,3% 

Kozieglowki 3 3 3 3 8 0,3% 0,3% 0 ,3% 0,3% 0,9% 

Krusin 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

19ota Gorna 6 0 0 0 2 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

19ota Mokrzesz 4 4 4 4 0 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 

19ota Nadwarcie 8 10 10 2 0 1,6% 2,0% 2,0% 0,4% 0,0% 

Markowiee 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Milosc 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Myslow 0 0 3 0 0 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 

Mzyki 7 15 5 5 2 2,0% 4,1% 1,4% 1,3% 0,5% 

Nowa Kuinica 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Oezko 2 2 2 2 0 1,9% 1,8% 1,7% 1,8% 0,0% 
Osiek 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Piriczyce 17 5 5 0 0 1,7% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 

Post~p 7 0 0 0 4 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

Pustkowie 5 3 0 0 0 2,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 
19ockie 

Rzenisz6w 4 4 0 3 3 1,0% 1,0% 0,0% 0,8% 0,8% 
5iedlee DUlY 15 17 12 8 13 1,8% 2,1% 1,5% 1,0% 1,6% 

5iedlec Maly 3 1 1 1 0 8,6% 3,1% 2,9% 3,0% 0,0% 

5tara Huta 4 5 0 0 8 0,6% 0,8% 0,0% 0,0% 1,3% 

Winowno 21 13 12 8 9 4,8% 3,1% 2,9% 1,9% 2,2% 
Wojslawice 0 2 2 2 2 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Zabijak 3 0 3 3 0 1,4% 0,0% 1,4% 1,4% 0,0% 
OGOlEM GMINA 159 118 86 79 85 1,1% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 

Zrodto: dane Gminno - Miejskiego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Koziegiowach 
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Rysunek 14. Udzial osob obj~tych pomOCq osrodka pomocy spolecznej ze wzgl~du na ubostwo w liczbie 
ludnosci ogolem w poszczegolnych miejscowosciach w Gminie Kozieglowy w 2014r. (stan w dniu 31.XII) w % 

OGOLEMGM INA 0,6% 

Z.bij.k 0,0% 

Wojslav.Jice 0 ,5% 

Wino\.vno 2,2% 

Stara Huta 1,3% 

Siedlec Maly 0 ,0% 

Siedlec Du zy 1,6% 

Rzenisz6 ... .J 0,8% 

Pustkowie Lgockie 0,0% 

Postw 1,1% 

Pinczyce 0,0% 

Osiek 0,0% 

Oezko 0,0% 

Nov"CI Kuinica 0,0% 

Mzyki 0 ,5% 

Mysl6v'J 0,0% 

Milo S<: 0 ,0% 

Markolvvice 0,0% 

19ota Nad",'"arcie 0,0% 

Lgota Mokrzesz 0,0% 

19otCt G6rna 0,2% 

Krll sin 0,0% 

KOlieg l6v.Jki 0 ,9% 

Kozieglo .... vy _ 0,3% 

Kaelin 4,8 % 

Gniazd6vJ 1,3% 

Gliniana Gora 0,0% 

Cynk6 ... .; 0,8% , , , , , , 
0,0% 0,5% 1 ,0% 1.5% 2 ,0% 2,5% 3.0% 3,5% 4,0% 4.5% 5,0% 

Zrodto: opracQwanie wtasne na podstawie danych Gminno - Miejskiego Osrodka Pomocy Spateeznej w Kozieglowach 
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Alkoholizm 

Alkoholizm to choroba prowadzilca nie tyl ko do powainych skutkow zdrowotnych, ale rowniei spolecznych, 
tj .: rezygnacja z kontroli nad swaim zyciem codziennym, zaniedbania w wychowaniu i edukacji dzieci, 
niestabilnosc zwicgku, przemoc domowa, utrata praw (swiadczenia), ub6stwo, przestliPczOSC, marginalizacja -

utrata wszelkich wi~zi spolecznych. 

Solectwami najbardziej dotkni~tymi problemami alkoholowymi, mierzonymi ilosciil osob korzystajilcych 
z pomocy GMOPS w tym wzgl~dzie sil: Kozieglowki (0,34% ogolu liczby mieszkaricow solectwa), Stara Huta 
(0,32%), Rzeniszow (0,26%) oraz Kozieglowy (0,12%) - przy sredniej dla gminy: 0,06%. 

Tabela 13. Liezba i udzial osob obj~tych pomoeq osrodka pomoey spoleeznej ze wzgl~du na alkoholizm w 
poszezegolnyeh miejscowosciach Gminy Kozieglowy w latach 2010-2014 (stan w dniu 31.XII) 

Miejscowosc 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Cynkow 

Gliniana G6ra 

Gniazdow 

Koelin 

Kozieglowy 

Kozieglowki 

Krusin 

Lgota Gorna 

Lgota Mokrzesz 

19ota Nadwarcie 

Markowice 

MiloS< 

Myslow 

Mzyki 

Nowa Kuinica 

Oezko 

Osiek 

Pinczyce 

Post~p 

Pustkowie Lgockie 

Rzenisz6w 

5iedlec DUlY 

5iedlec Maly 

5tara Huta 

Winowno 

Wojstawice 

Zabijak 

OG6lEM GMINA 

1 

° 1 

° 10 

3 

1 

4 

° 
° 
° ° ° ° 
° 
° 
° ° 
° 
° 
° 
° 
° 2 

° 
° ° 22 

° 
° ° 
° 

14 

3 

1 

3 

° 
° 
° 
° 
° ° 
° 
° 
° 
° 
° 
° 
° ° ° 
2 

° 
° 
° 23 

° 
° 
° 
° 10 

3 

1 

3 

° 
° 1 

° ° ° 
3 

° 
° ° ° 
° 
° ° ° 
2 

° 
° 
° 23 

° ° ° 
° 3 

° 
° ° ° 
° 
° 
° ° 
° ° 
° 
° ° ° 
° 
° ° ° 
2 

° 
° ° 5 

° ° ° ° 
3 

3 

° 
° 
° ° ° 
° 
° 
° 
° ° ° ° 
° 
° 
1 

° 
° 2 

° 
° ° 9 

0,08% 

0,00% 

0,10% 

0,00% 

0,41% 

0,34% 

0,42% 

0,47% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,32% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,15% 

Zrodto: dane Gminno - Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Koziegfowach 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,58% 

0,34% 

0,43% 

0,36% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,32% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,16% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,41% 

0,34% 

0,43% 

0,36% 

0,00% 

0,00% 

0,28% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

1,24% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,32% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,16% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,12% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,32% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,03% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,12% 

0,34% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,26% 

0,00% 

0,00% 

0,32% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,06% 
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Rysunek 15. Udzial osob obj~tych pomoq osrodka pomocy spolecznej ze wzgl~du na alkoholizm w liczbie 
ludnosci ogotem w poszczeg61nych miejscowosciach w Gminie Koziegtowy w 2014r. w % 

OGOlEM GM INA 0,06% 

Zabijak 0,00% 

Wojslav-.'ice 0,00% 

Winov·lIlo 0,00% 

Stara Huta 0,32% 

Siedlec Maly 0,00% 

Siedlec Olliy 0,00% 

Rzenisz6v,l 0,26% 

Pustkov·Jie Lgockie 0,00% 

Postep 0,00% 

Pirlczyce 0,00% 

Osiek 0,00% 

Oczko 0,00% 

No"va Kuznica 0,00% 

Mzyki 0,00% 

Mysl6 \ov 0,00% 

MiloS<: 0,00% 

Markm vice 0,00% 

19ota Nadv·!arcie 0,00% 

19ota Mokrzesz 0,00% 

19ota G6rna 0,00% 

Krll sin 0,00% 

Kozieg' 6\ovki 0,34% 

Kozieglo\ovy 0,12% 

Koelin 0,00% 

Gniazd6 v.J 0,00% 

Gliniana G6ra 0,00% 

Cynk6,,',f 0 ,00% 

0,00% 0 ,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0.30% 0,35% 0,40% 

Zrodto: opracowanie wfasne na podstawie danych Gminno - Miejskiego Osrodka Pomocy spotecznej w Koziegtowach 
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Niepelnosprawnosc 

Niepelnospraw nosc post rzegana jest ei~g l e stereotypowo, towarzysz~ee temu postawy spo!eezne, jak r6wn ie; 
napotykane w bariery arehitektoniezne zwi~kszaj~ ryzyko wykl uezenia os6b niepe!nosprawnyeh z wielu sfer ;ycia 
spoleeznego. Jednoezesnie fakt byeia osob~ n iepe!nosp rawn~ powoduje utrudnienie zaspokojenia pewnyeh 
potrzeb, takieh jak aktywnosc fizyezna, poezueie bezpieezeristwa, komfortu, ezy toleraeji wsr6d spo!eezeristwa. 

Udzial ludnosci obj~tej opiek~ spo!eezn~ ze wzgl ~d u na niepelnosprawnosc w ealej gminie wyni6s!: 2,4% 
na koniec 2014r. Soleetwa mi obj~tym i najwi~k s zym wspareiem ze wzg l ~du na problemy niepe!nosprawnosei 
s~: Mzyki (11,8%), Gniazd6w (3,7%), Oezko (3,5%), Kozieg!owy (2,8%), Piriezyee (2,7%), Siedlee Maly (2,6%), 
Koziegl6wki (2,5%), Cynk6w (2,5%). W ei~gu ostatnieh 5 lat najwi~kszy wzrost os6b niepelnosprawnyeh 
za notowano 0 1,6 p.proe. w Kozi eg!6wkaeh. 

Tabela 14. Liczba i udzial osob obj~lyeh pomoq osrodka pomocy spolecznej ze wzgl~du na niepelnosprawnosc 
w poszczegolnych miejscowosciach Gminy Kozieglowy w lalach 2010-2014 (sIan w dniu 31.XII) 

Miejscowosc 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Cynkow 13 11 16 24 30 1,1% 0,9% 1,3% 2,0% 2,5% 

Gliniana G6ra 2 2 2 2 2 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

Gniazdow 43 29 36 20 34 4,4% 3,0% 3,8% 2,1% 3,7% 

Koelin ° ° ° ° ° 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kozieglowy 77 65 75 66 68 3,2% 2,7% 3,1% 2,7% 2,8% 

Koziegl6wki 8 5 2 17 22 0,9% 0,6% 0,2% 1,9% 2,5% 

Krusin 1 4 1 ° 1 0,4% 1,7% 0,4% 0,0% 0,4% 

Lgola Gorna 11 6 9 6 6 1,3% 0,7% 1,1% 0,7% 0,7% 

Lgola Mokrzesz 1 ° 2 3 4 0,3% 0,0% 0,5% 0,8% 1,0% 

Lgola Nadwarcie 11 10 13 8 5 2,2% 2,0% 2,5% 1,6% 1,0% 

Markowice 6 7 5 6 5 1,7% 2,0% 1,4% 1,7% 1,4% 

Milosc 3 3 2 2 1 3,4% 3,6% 2,4% 2,3% 1,1% 

Myslow 26 11 26 21 18 4,0% 1,7% 4,1% 3,3% 2,8% 

Mzyki 11 19 28 32 46 3,1% 5,2% 7,6% 8,4% 11,8% 

Nowa Kuinica 3 2 5 6 5 1,2% 0,8% 2, 1% 2,4% 1,9% 

Oczko 5 0 0 0 4 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 

Osiek 9 2 2 5 1 4,5% 1,0% 1,0% 2,5% 0,5% 

Piriczyce 25 29 20 20 26 2,6% 3,0% 2,1% 2,1% 2,7% 

Posl~p 10 1 9 8 4 3,0% 0,3% 2,6% 2,3% 1,1% 

Puslkowie Lgockie 5 5 5 2 5 2,0% 2,0% 1,9% 0,7% 1,8% 

Rzenisz6w 1 2 2 8 1 0,3% 0,5% 0,5% 2,0% 0,3% 

Siedlec Duzy 19 20 21 21 19 2,3% 2,4% 2,6% 2,6% 2,3% 

Siedlec Ma/y 1 1 1 1 1 2,9% 3,1% 2,9% 3,0% 2,6% 

Stara Huta 12 19 18 14 14 1,9% 3,0% 2,8% 2,2% 2,2% 

Winowno 7 6 9 8 7 1,6% 1,4% 2,2% 1,9% 1,7% 
Wojslawice 2 2 5 5 6 0,5% 0,5% 1,3% 1,3% 1,5% 

Zabijak 1 1 1 5 5 0,5% 0,5% 0,5% 2,3% 2,3% 

OG6tEM GMINA 313 262 315 310 340 2,2% 1,8% 2,2% 2,2% 2,4% 

Zrodto: dane Gminno - Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Koziegtowach 
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Rysunek 16. Udzia/ osob obj~tych pomoc~ osrodka pomocy spo/ecznej ze wzgl~du na niepe/nosprawnosc w 
liczbie ludnosci ogo/em w poszczegolnych miejscowosciach Gminy Kozieg/owy w 2014r. w % 

OGOLEM GMINA 

Zabijak 

Winov.Jno 

Stara Huta 

Siedlec Maly 

Siedlec Du ty 

Rzenisz6v1 

Pu stkov"ie Lgockie 

Post~p 

PiI\czyce 

Osiek 

Oczko 

Nov.;a Kuznica 

Mzyki 

MysI6 \r'.J 

Milosc 

Marko"".Jice 

Lgo t .. Nadvvarcie 

Lgo ta Mokrzesz 

19ota G6rna 

Kru sin 

Koziegf{ro,Nki 

Koz ieglo\,.JY 

Koelin 

Gniazd6\N 

Glini.:tna Gora 

2,4% 

2,3% 

1,5% 

1,7% 

~ ___ . 2,G% 
2,3% 

1,8% 

1,1% 

2,7% 

3,5% 

1,9% 

~ ....................................................... 11,8% 

2,8% 

1,1% 

1,4% 

1,0% 

1,0% 

2,5% 

2,8% 

3,7% 

Cynk6w l'~~~~~~2~,-=5~%,----~ ____ ~ ____ ~ ___ -, ____ ~ ____ ~ 
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 

Zrodto : opracQwanie wlasne na podstawie danych Gminno - Mlejskiego Osrodka Pomocy Spo!ecznej w Kozieglowach 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kozieglowy do 2020 roku 

8ezrobocie' 
Biernosc zawodowa i wykluczen ie spoteczne Sq silnie ze sob(l skorelowane. W konsekwencji bezrobocie prowadzi 

do ubostwa. 
Do grup spo!ecznych, znajdujqcyeh si~ w szezegolnie trudnej sytuaej i na rynku praey, w ktoryeh przewaia 
bezroboeie zalicza si~ przede wszystkim: osoby mlode (20-24 lata), osoby po 50. roku iyeia z niskim poziomem 
kwalifikacji zawodowych lub niskim poziomem wyksztatcenia, a takie osoby d!ugotrwale bezrobotne. 

Zgodnie z danymi Powiatowego Urz~du Praey w Myszkowie za lata 2010-2014, w gminie Kozieg!owy liczba 
i udzia! osob bezrobotnyeh ulega!a nieznaeznym wahaniom. Na koniee 2014 roku : 668 mieszkaricow by!o 
zarejestrowanyeh w Powiatowym Urz~dzie Praey w Myszkowie jako osoby bezrobotne, co oznacza, ie 4,7% ogo!u 
mieszkarlcow pozostaje bez pracy. Najwi~kszy udzia! osob bezrobotnych w liczbie mieszkarlcow odnotowano 
w nast~pujqcych miejscowosciach : Lgota Gorna (7,9%), Nowa Kuiniea (7,8%), Oezko (7,0%), Pustkowie Lgockie 
(6,9%). Poziom bezrobocia w latach 2010 -2014 ulega! nieznaeznym wahaniom. 

Tabela 15. Liczba i udzial osob bezrobotnyeh ogolem w poszczegolnych miejscowosciach Gminy Kozieglowy 
w latach 2010-2014 (stan w dniu 31.XII) 

Miejscowosc 2010 2011 2012 

Cynkow 54 54 55 

Gliniana G6ra 

Gniazdow 

Koelin 

Kozieglowy 

Kozieglowki 

Krusin 

Lgota Gorna 

Lgota Mokrzesz 

Lgota Nadwarcie 

Markowice 

Milosc 

Myslow 

Mzyki 

Nowa Kuinica 

Oczko 

Osiek 

Pirlczyce 

Post~p 

Pustkowie 
Lgockie 

Rzenisz6w 

Siedlec Duiy 

Siedlec Maly 

Stara Huta 

Winowno 

Wojslawice 

Zabijak 

RAZEM 

6 

38 

3 

99 

37 

9 

64 

23 

33 

6 

3 

50 

23 

11 

11 

11 

51 

25 

16 

16 

25 

o 
39 

13 

10 

5 

681 

10 

51 

5 

116 

46 

6 

68 

29 

39 

12 

3 

50 

25 

14 

13 

12 

60 

25 

21 

15 

36 

o 
47 

14 

16 

6 

793 

11 

46 

5 

126 

53 

9 

62 

28 

33 

11 

4 

46 

22 

20 

12 

9 

43 

26 

19 

18 

39 

o 
40 

18 

21 

11 

787 

2013 

48 

10 

53 

5 

140 

39 

12 

75 

22 

30 

15 

7 

47 

24 

23 

18 

8 

55 

28 

23 

19 

43 

o 
45 

14 

14 

9 

826 

Zr6dto: dane Powiatowego Urze:du Pracy w Myszkowie 

2014 

44 

10 

31 

6 

99 

42 

10 

66 

18 

26 

9 

2 

40 

22 

20 

8 

13 

48 

23 

19 

16 

32 

o 
31 

13 

11 

9 

668 

2010 

4,5% 

2,1% 

3,9% 

3,3% 

4,1% 

4,2% 

3,8% 

7,6% 

5,8% 

6,5% 

1,7% 

3,4% 

7,8% 

6,5% 

4,5% 

10,3% 

5,5% 

5,2% 

7,5% 

6,3% 

4,1% 

3,0% 

0,0% 

6,2% 

3,0% 

2,5% 

2,4% 

4,8% 

2011 

4,5% 

3,5% 

5,3% 

5,3% 

4,8% 

5,3% 

2,6% 

8,1% 

7,4% 

7,6% 

3,4% 

3,6% 

7,7% 

6,9% 

5,7% 

11,7% 

6,0% 

6,2% 

7,4% 

8,2% 

3,8% 

4,3% 

0,0% 

7,5% 

3,3% 

4,0% 

2,8% 

5,5% 

2012 

4,8% 

5,3% 

5,2% 

6,1% 

3,9% 

7,3% 

7,2% 

6,5% 

3,1% 

4,7% 

7,2% 

5,9% 

8,3% 

10,3% 

4,5% 

4,5% 

7,4% 

7,1% 

4,9% 

4,8% 

0,0% 

6,3% 

4,4% 

5,3% 

5,2% 

5,5% 

2013 

4,0% 

3,4% 

5,7% 

4,8% 

5,8% 

4,4% 

5,3% 

8,9% 

5,6% 

5,9% 

4,2% 

8,0% 

7,4% 

6,3% 

9,2% 

16,1% 

4,0% 

5,8% 

7,9% 

8,6% 

4,8% 

5,3% 

0,0% 

7,1% 

3,4% 

3,5% 

4,2% 

5,8% 

2014 

3,7% 

3,4% 

3,3% 

5,7% 

4,1% 

4,8% 

4,4% 

7,9% 

4,6% 

5,1% 

2,5% 

2,3% 

6,2% 

5,6% 

7,8% 

7,0% 

6,5% 

5,0% 

6,6% 

6,9% 

4,1% 

4,0% 

0,0% 

5,0% 

3,1% 

2,8% 

4,2% 

4,7% 

1 W zwiqzku z tym, ii gmina Kozieglowy nie dysponuje donymi w lotoeh 201()'2014 nt. liezby os6b w wieku produkeyjnym w podziale no 
paszezegolne soleetwo/miejseowosei, analiz~ sporzqdzono z wykarzysconiem danyeh datyczqeych /iczby Judnasci ago/em. 
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Rysunek 17. Udziat osob bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w liczbie ludnosci ogotem w poszczegolnych 
miejscowosciach Gminy Kozieg{owy w 2014 r. w % 

OGOLEMGMINA 4,7% 

ZClbijak 4,2% 

Wojstavvice 2,8% 

Wino\ovno 3,1% 

StClra Huta 5,0% 

Siedlec Moly 0,0% 

Siedlec Duiy 4,0% 

Rzenisz6v1 4,1% 

Pustkov"ie 19ockie 6,9% 

Post~ 6,6% 

Pinczyce 5,0% 

Osiek 6,5% 

Oezko 7,0% 

Nov'/a Ku inica 7,8% 

Mzyki 5,6% 

Myst6w 6,2% 

Milosc 2,3% 

Markov·/ice 2,5% 

19ota Nad,,'/arcie 5,1% 

19ota Mokrzesz 4,6% 

19ota G6ma 7,9% 

Krusin 4,4% 

Koziegl6v.Jki 4,7% 

Kozieglov,ry 4 ,1% 

Kaelin 5,7% 

Gni-azd6vJ 3,3% 

Gliniana G6ra 3,4% 

Cynk6v.j 3 ,7% 

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 

Zrodto: opracQwanie wtasne na podstawie danych Powiatowego UrzE;:du Pracy w Myszkowie 

Jednoczesnie przeprowadzono analiz~ bezrobocia w gminie Koziegtowy w podziale na grupy spoteczne 
znajdujqce si~ w szczegolnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Na koniee 2014r. liczba bezrobotnych kobi et wyniosta: 314 osob, tj . 47% ogotu osob bezrobotnyeh. Najwi~kszy 
udziat w ogole ludnosci zamieszkuje sotectwa : Nowa Kuiniea (4,7%), Lgota Gorna (3,8%), Oezko (3,5%). 
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Tabela 16. Liczba i udzial bezrobotnych kobiet 
2010- 2014 (stan w dniu 31.XII) 

Miejscowosc 2010 2011 2012 

Cynkow 26 33 32 

Gliniana G6ra 

Gniazd6w 

Koelin 

Kozieglowy 

Kozieglowki 

Krusin 
Lgota Gorna 

Lgota Mokrzesz 

Lgota Nadwarcie 

Markowice 

Milos.: 

Myslow 

Mzyki 

Nowa Kuinica 
Oczko 

Osiek 

Pinczyce 

PostE:P 

Pustkowie 
Lgockie 

Rzenisz6w 
Siedlec DUlY 

Siedlec Maly 

Stara Huta 

Winowno 

Wojstawice 

Zabijak 

RAZEM 

5 

11 

1 

44 

18 

3 

36 

11 

17 

4 

1 

20 

16 

7 

7 

7 

23 

13 

7 

9 

12 

o 
25 

10 

7 

1 

341 

6 

13 

3 

56 

21 

2 

38 

13 

22 

7 

1 

25 

19 

9 

6 

8 

26 

13 

13 

7 

13 

o 
23 

9 

12 

5 

403 

5 

12 

3 

61 

22 

5 

34 

13 

16 

7 

2 

24 

20 

11 

6 

6 

18 

14 

11 

10 

16 

o 
15 

12 

11 

7 

393 

w poszczegolnych miejscowoSciach Gminy Kozieglowy w latach 

2013 2014 

26 23 

4 4 

15 9 

3 

68 

18 

7 

37 

8 

11 

10 

4 

24 

21 

12 

7 

4 

24 

15 

12 

11 

24 

o 
20 

9 

8 

3 

405 

3 

42 

25 

4 

32 

6 

13 

5 

1 

16 

11 

12 

4 

5 

21 

13 

6 

9 

16 

o 
11 

9 

9 

5 

314 

2010 2011 

2,2% 2,7% 

1,8% 2,1% 

1,1% 1,4% 

1,1% 

1,8% 

2,1% 

1,3% 

4,3% 

2,8% 

3,4% 

1,1% 

1,1% 

3,1% 

4,5% 

2,8% 

6,5% 

3,5% 

2,4% 

3,9% 

2.1% 

2,3% 

1,4% 

0,0% 

4,0% 

2,3% 

1,8% 

0,5% 

2,4% 

3,2% 

2,3% 

2,4% 

0,9% 

4,5% 

3,3% 

4,3% 

2,0% 

1,2% 

3,9% 

5,2% 

3,6% 

5,4% 

4,0% 

2,7% 

3,8% 

5,1% 

1,8% 

1,6% 

0,0% 

3,7% 

2,1% 

3,0% 

2,3% 

2,8% 

2012 2013 2014 

2,7% 2,2% 1,9% 

1,7% 1,4% 1,4% 

1,3% 1,6% 1,0% 

3,2% 

2,5% 

2,5% 

2,2% 

4,0% 

3,3% 

3,1% 

2,0% 

2,4% 

3,8% 

S,4% 

4,5% 

5,1% 

3,0% 

1,9% 

4,0% 

4,1% 

2,7% 

2,0% 

0,0% 

2,4% 

2,9% 

2,8% 

3,3% 

2,8% 

2,9% 

2,8% 

2,0% 

3,1% 

4,4% 

2,0% 

2,2% 

2,8% 

4,5% 

3,8% 

S,S% 

4,8% 

6,3% 

2,0% 

2,5% 

4,2% 

4,5% 

2,8% 

2,9% 

0,0% 

3,2% 

2,2% 

2,0% 

1,4% 

2,8% 

2,9% 

1,7% 

2,8% 

1,8% 

3,8% 

1,5% 

2,6% 

1,4% 

1,1% 

2,5% 

2,8% 

4,7% 

3,5% 

2,5% 

2,2% 

3,7% 

2,2% 

2,3% 

2,0% 

0,0% 

1,8% 

2,2% 

2,3% 

2,3% 

2,2% 

Zr6dfo: dane Powiatowego Urze;du Pracy w Myszkowie 

Analizujqc dlugotrwale bezroboeie : liezba osob pozostajqcyeh bez praey w okresie powyiej 12 miesi~ey wyniosla 
385 osob na koniee 2014r. - tj , 57,6% ogolu osob bezrobotnych, Najwi~ksza kumulaeja problemu wystqpila 
w Nowej Kuin iey (5,8% ogolu mieszkane6w soleetwa), Lgoeie Gornej (5,4%), Oezku (5,2%). 

Tabela 17. Liczba i udziat osob dtugotrwale bezrobotnych w poszczegolnych miejscowosciach Gminy 
Kozieglowy w latach 2010-2014 (stan w dniu 31.XII) 

Miejscowos.: 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Cynk6w 26 27 25 25 27 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,2% 

Gliniana G6ra 

Gniazd6w 

Kaelin 

Koziegtowy 

Koziegl6wki 

Krusin 
Lgota Gorna 

4 

29 

o 
40 

13 

3 
27 

7 

18 

2 

51 

27 

3 

35 

6 

27 

3 

58 

25 

5 

37 

4 

13 

4 

72 

24 

6 

36 

5 

20 

4 

48 

20 

6 

45 

1,4% 

3,0% 

0,0% 

1,6% 

1,5% 

1,3% 

3,2% 

2.4% 

1,9% 

2,1% 

2,1% 

3,1% 

1,3% 

4,1% 

2,1% 

2,8% 

3,2% 

2.4% 

2,9% 

2,2% 

4,4% 

1,4% 

1,4% 

3,8% 

3,0% 

2,7% 

2,6% 

4,3% 

1,7% 

2,2% 

3,8% 

2,0% 

2,3% 

2,7% 

5,4% 
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Miejscowosc 

19ota Mokrzesz 

19ota Nadwarcie 

Markowiee 

Milosc 

Mysl6w 

MzVki 

Nowa Kuinica 

Oezko 

Osiek 

Pirlezyee 

Post~p 

Pustkowie 
19oekie 

RzenislQW 

Siedlee Duiy 

Siedlee Maly 

Stara Huta 

Winowno 

Wojstawke 

Zabijak 

RAZEM 

2010 

13 

16 

2 

1 

24 

9 

7 

7 

6 

25 

9 

11 

4 

11 

° 21 

5 

2 

1 

316 

2011 2012 2013 2014 

12 17 12 6 

19 19 11 14 

2 6 6 7 

3 2 3 2 

31 28 25 23 

22 17 32 12 

6 11 15 15 

9 8 11 6 
7 6 3 5 

22 23 31 27 

13 10 14 14 

12 11 15 10 

10 9 14 12 

10 18 21 17 

° ° o ° 
21 25 26 21 

7 10 8 8 
7 11 9 8 
1 5 4 3 

384 422 444 385 

Zr6dto: dane Powiatowego Urze;du Pracy w Myszkowie 

2010 

3,3% 

3,2% 

0,6% 

1,1% 

3,7% 

2,5% 

2,8% 

6,5% 

3,0% 

2,6% 

2,7% 

4,3% 

1,0% 

1,3% 

0,0% 

3,3% 

1,2% 

0,5% 

0,5% 

2,2% 

2011 

3,1% 

3,7% 

0,6% 

3,6% 

4,8% 

6,1% 

2,4% 

8,1% 

3,5% 

2,3% 

3,8% 

4,7% 

2,5% 

1,2% 

0,0% 

3,3% 

1,7% 

1,8% 

0,5% 

2,7% 

2012 

4,3% 

3,7% 

1,7% 

2,4% 

4,4% 

4,6% 

4,5% 

6,8% 

3,0% 

2,4% 

2,9% 

4,1% 

2,4% 

2,2% 

0,0% 

4,0% 

2,4% 

2,8% 

2,3% 

3,0% 

2013 

3,0% 

2,2% 

1,7% 

3,4% 

3,9% 

8,4% 

6,0% 

9,8% 

1,5% 

3,3% 

3,9% 

5,6% 

3,6% 

2,6% 

0,0% 

4,1% 

1,9% 

2,3% 

1,9% 

3,1% 

2014 

1,5% 

2,8% 

1,9% 

2,3% 

3,5% 

3,1% 

5,8% 

5,2% 

2,5% 

2,8% 

4,0% 

3,6% 

3,1% 

2,1% 

0,0% 

3,4% 

1,9% 

2,0% 

1,4% 

2,7% 

Wg danveh na koniee 2014r. wsr6d os6b bezrobotnveh prawie 17% stanowity osobV do 25 roku lveia . NajwVIszv 
udziat os6b bezrobotnveh do 25 roku lveia w liczbie ludnosci wvst~powat przede wszvstkim w sotectwaeh: MzVki 
(1,5%), Markowiee (1,4%), Lgota G6rna (1,3%), Krusin (1,3%). 

Tabela 18. liezba i udzial os6b bezrobotnvch poniiej 25 roku iveia w poszczegolnveh miejseowosciach Gminv 
Kozieglowy w lataeh 2010·2014 (stan w dniu 31.XII) 

Miejseowosc 2010 2011 2012 2013 2014 

Cynkow 20 19 17 20 

Gliniana Gora 2 2 4 2 

Gniazd6w 

Koelin 

Kozieglowy 

Kozieglowki 

Krusin 

19ota Gorna 

19ota Mokrzesz 

19ota Nadwarcie 

Markowiee 

Milosc 

Myslow 

Mzyki 

Nowa Kuinica 

Oezko 

Osiek 

Pinczyce 

Post~p 

7 

° 14 

10 

4 

12 

2 

7 

2 

° 
8 

6 

1 

4 

1 

13 

7 

15 

° 18 

12 

2 

13 

° 6 

5 

° 
12 

5 

3 

2 

3 

18 

5 

14 

° 
19 

10 

5 

13 

2 

4 

5 

° 5 

4 

2 

3 

1 

7 

7 

16 

° 24 

8 

3 

13 

3 

1 

7 

° 8 

6 

4 

6 

1 

13 

4 

9 

1 

8 

° 
16 

4 

3 

11 

3 

4 

5 

° 7 

6 

3 

2 

1 

12 

3 

2010 

1,7% 

0,7% 

0,7% 

0,0% 

0,6% 

1,1% 

1,7% 

1,4% 

0,5% 

1,4% 

0,6% 

0,0% 

1,2% 

1,7% 

0,4% 

3,7% 

0,5% 

1,3% 

2,1% 

2011 

1,6% 

0,7% 

1,6% 

0,0% 

0,7% 

1,4% 

0,9% 

1,5% 

0,0% 

1,2% 

1,4% 

0,0% 

1,9% 

1,4% 

1,2% 

1,8% 

1,5% 

1,9% 

1,5% 

2012 

1,4% 

1,4% 

1,5% 

0,0% 

0,8% 

1,1% 

2,2% 

1,5% 

0,5% 

0,8% 

1,4% 

0,0% 

0,8% 

1,1% 

0,8% 

2,6% 

0,5% 

0,7% 

2,0% 

2013 

0,7% 

1,7% 

0,0% 

1,0% 

0,9% 

1,3% 

1,5% 

0,8% 

0,2% 

2,0% 

0,0% 

1,3% 

1,6% 

1,6% 

5,4% 

0,5% 

1,4% 

1,1% 

2014 

0,7% 

0,3% 

0,9% 

0,0% 

0,7% 

0,5% 

1,3% 

1,3% 

0,8% 

0,8% 

1,4% 

0,0% 

1,1% 

1,5% 

1,2% 

1,7% 

0,5% 

1,3% 

0,9% 
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Miejscowosc 

Pustkowie 
Lgoekie 

Rzenisz6w 

5iedlee Duiy 

5iedlee Maly 

5tara Huta 

Winowno 

Wojstawice 

Zabijak 

RAZEM 

2010 2011 2012 

4 3 2 

2 

3 

° 8 

4 

1 

3 

145 

3 

10 

° 8 

4 

3 

1 
172 

4 

10 

° 7 

7 

7 

3 

162 

2013 2014 

2 2 

3 

10 

o 
5 

4 

6 

4 

173 

1 

5 

° 2 

2 

2 

1 

113 

Zr6dfo: dane Powiatowego Urz~du Pracy w Myszkowie 

2010 

1,6% 

0,5% 

0,4% 

0,0% 

1,3% 

0,9% 

0,3% 

1,4% 

1,0% 

2011 

1,2% 

0,8% 

1,2% 

0,0% 

1,3% 

1,0% 

0,8% 

0,5% 

1,2% 

2012 

0,7% 

1,1% 

1,2% 

0,0% 

1,1% 

1,7% 

1,8% 

1,4% 

1,1% 

2013 

0,7% 

0,8% 

1,2% 

0,0% 

0,8% 

1,0% 

1,5% 

1,9% 

1,2% 

2014 

0,7% 

0,3% 

0,6% 

0,0% 

0,3% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,8% 

Najwi~ksza liezba osob bezrobotnyeh powyiej 50 roku iyeia (ktorzy stanowiq 19,3% ogolu bezrobotnyeh 
zarejestrowanyeh w PUP) zamieszkiwala Oezko (4,3%), Mitosc (2,3%) oraz Hut~ 5tarq (2,1%) - na koniec 
analizowanego okresu. 

Tabela 19. Liczba i udzial osob bezrobotnych powyiej 50 roku iycia w poszezeg61nych miejseowosciach Gminy 
Kozieglowy w latach 2010-2014 (stan w dniu 31.XII) 

Miejseowos.: 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Cynkow 

Gliniana Gora 

Gniazdow 

Koelin 

Kozieglowy 

Kozieglowki 

Krusin 

Lgota Gorna 

Lgota Mokrzesz 

Lgota Nadwarcie 

Markowice 

Milos': 

Myslow 

Mzyki 

Nowa Kuinica 

Oezko 

Osiek 

Piriczyce 

Posto:p 

Pustkowie 
Lgoekie 

Rzenisz6w 

Siedlec Duiy 

Siedlee Maly 

5tara Huta 

Winowno 

Wojstawice 

Zabijak 

RAZEM 

4 

o 
6 

1 

23 

6 

2 

9 

4 

3 

° o 
12 

3 

1 

2 

3 

8 

3 

3 

3 

4 

° 
6 

2 

2 

° 110 

1 

° 8 

2 

24 

7 

1 

8 

8 

5 

2 

o 
11 

2 

3 

5 

3 

8 

4 

4 

2 

5 

° 
9 

2 

4 

° 128 

8 

1 

5 

3 

31 

12 

1 

7 

4 

6 

1 

1 

17 

1 

4 

5 

3 

8 

5 

2 

3 

5 

° 11 

3 

4 

° 
151 

Zr6dfo: dane Powiatowego Urz~du Pracy w Myszkowie 

5 

2 

8 

2 

29 

8 

3 

17 

3 

7 

3 

3 

14 

6 

4 

6 

3 

11 

7 

4 

2 

9 

° 9 

3 

2 

° 170 

4 

2 

5 

2 

15 

9 

2 

10 

3 

4 

1 

2 

7 

5 

4 

5 

4 

12 

5 

4 

2 

5 

° 13 

3 

1 

° 129 

0,3% 

0,0% 

0,6% 

1,1% 

0,9% 

0,7% 

0,8% 

1,1% 

1,0% 

0,6% 

0,0% 

0,0% 

1,9% 

0,8% 

0,4% 

1,9% 

1,5% 

0,8% 

0,9% 

1,2% 

0,8% 

0,5% 

0,0% 

1,0% 

0,5% 

0,5% 

0,0% 

0,8% 

0,1% 

0,0% 

0,8% 

2,1% 

1,0% 

0,8% 

0,4% 

0,9% 

2,0% 

1,0% 

0,6% 

0,0% 

1,7% 

0,6% 

1,2% 

4,5% 

1,5% 

0,8% 

1,2% 

1,6% 

0,5% 

0,6% 

0,0% 

1,4% 

0,5% 

1,0% 

0,0% 

0,9% 

0,7% 

0,3% 

0,5% 

3,2% 

1,3% 

1,4% 

0,4% 

0,8% 

1,0% 

1,2% 

0,3% 

1,2% 

2,7% 

0,3% 

1,7% 

4,3% 

1,5% 

0,8% 

1,4% 

0,7% 

0,8% 

0,6% 

0,0% 

1,7% 

0,7% 

1,0% 

0,0% 

1,1% 

0,4% 

0,7% 

0,9% 

1,9% 

1,2% 

0,9% 

1,3% 

2,0% 

0,8% 

1,4% 

0,8% 

3,4% 

2,2% 

1,6% 

1,6% 

5,4% 

1,5% 

1,2% 

2,0% 

1,5% 

0,5% 

1,1% 

0,0% 

1,4% 

OJ% 

0,5% 

0,0% 

1,2% 

0,3% 

0,7% 

0,5% 

1,9% 

0,6% 

1,0% 

0,9% 

1,2% 

0,8% 

0,8% 

0,3% 

2,3% 

1,1% 

1,3% 

1,6% 

4,3% 

2,0% 

1,3% 

1,4% 

1,5% 

0,5% 

0,6% 

0,0% 

2,1% 

0,7% 

0,3% 

0,0% 

0,9% 
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Analizujitc poziom bezrobocia wsr6d os6b bez wyksztatcenia sredniego naleiy zauwazyc, ii problem ten r6wniei. 
jest skumu lowany zwlaszcza na obszarze: Oczka (5,2%), Lgoty Garnej (5,0%), Pustkowia Lgockiego (4,7%). Udzia! 
osab bezrobotnych w tej gru pie spo!ecznej wynias! 55% w 2014 r. 

Tabela 20. Liczba i udzia! osab bezrobotnych bez wykszta!cenia sredniego w poszczegolnych miejscowosciach 
Gminy Kozieg!owy w latach 2010-2014 (stan w dniu 31.XII) 

Miejscowosc 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Cynkow 28 25 26 21 24 2,3% 2,1% 2,2% l,7% 2,0% 

Gliniana G6ra 3 5 4 9 7 1,1% 1,7% 1,4% 3,1% 2,4% 

Gniazdow 22 28 29 31 19 2,3% 2,9% 3,0% 3,3% 2,0% 

Koelin 3 3 4 3 3 3,3% 3,2% 4,2% 2,9% 2,9% 

Kozieglowy 52 61 70 68 50 2,1% 2,5% 2,9% 2,8% 2,1% 

Kozieg!owki 19 18 24 17 19 2,2% 2,1% 2,7% 1,9% 2,1% 

Krusin 5 2 3 6 5 2,1% 0,9% 1,3% 2,6% 2,2% 

Lgota Gorna 34 31 29 41 42 4,0% 3,7% 3,4% 4,9% 5,0% 

Lgota Mokrzesz 11 20 14 12 10 2,8% 5, 1% 3,6% 3,0% 2,6% 

Lgota Nadwarcie 13 13 13 15 13 2,6% 2,5% 2,5% 2,9% 2,6% 

Markowice 1 4 3 5 3 0,3% 1,1% 0,9% 1,4% 0,8% 

MiIosc 3 3 3 4 1 3,4% 3,6% 3,5% 4,5% 1,1% 

Myslow 38 32 31 30 24 5,9% 4,9% 4,9% 4,7% 3,7% 

Mzyki 19 22 16 16 16 5,4% 6,1% 4,3% 4,2% 4,1% 

Nowa Kuinica 6 8 12 11 8 2,4% 3,2% 5,0% 4,4% 3,1% 

Oezko 7 9 8 11 6 6,5% 8,1% 6,8% 9,8% 5,2% 

Osiek 4 3 3 4 7 2,0% 1,5% 1,5% 2,0% 3,5% 

Piriczyce 28 27 27 31 31 2,9% 2,8% 2,8% 3,3% 3,2% 

Post~p 16 17 17 17 13 4,8% 5,0% 4,9% 4,8% 3,7% 

Pustkowie 8 10 11 14 13 3,1% 3,9% 4,1% 5,2% 4,7% 
Lgockie 

Rzenisz6w 8 8 10 9 8 2,1% 2,0% 2,7% 2,3% 2,1% 

Siedlee Duiy 17 19 19 20 12 2,0% 2,3% 2,3% 2,4% 1,5% 

Siedlee Nowy ° ° ° ° ° 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Stara Huta 19 26 26 22 19 3,0% 4,1% 4,1% 3,5% 3,0% 

Winowno 7 7 7 7 7 1,6% 1,7% 1,7% l,7% 1,7% 

Wojstawice 2 4 4 5 2 0,5% 1,0% 1,0% 1,3% 0,5% 

Zabijak 1 2 6 4 6 0,5% 0,9% 2,8% 1,9% 2,8% 

RAZEM 374 407 419 433 368 2,6% 2,8% 2,9% 3,0% 2,6% 

Zr6dto: dane Powiatowego Urz~du Pracy w Myszkowie 
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Na koniee 2014r. osoby bezrobotne bez kwal ifikacji zawodowych stanowity 26,8% ogolu osob bezrobotnych. 
Najwi~kszy proble m zwi~zanych z ich udzialem w liczbie ludnosci danego solectwa wyst~pil w miejseowosei 
Oezko (5,2%)' Osiek (2,5%), Post~p (1,7%). 

Tabela 21. liclba i udlial osob bezrobotnych bel kwalifikacji lawodowych w poslczegolnych miejscowosciach 
Gminy KOlieglowy w latach 2010-2014 (stan w dniu 31.XII) 

Miejscowas.: 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Cynkow 14 16 17 15 16 1,2% 1,3% 1,4% 1,2% 1,3% 

Gliniana G6ra 

Gnialdow 

Koelin 

KOlieglowy 

KOlieglowki 

Krusin 
Lgota Gorna 

Lgota Makrzesl 

Lgota Nadwarcie 

Markowice 

Milos': 

Myslow 

Mlyki 

Nowa Kuinica 

OClka 

Osiek 

Pioiclyce 

Posto:p 

Pustkowie 

Lgockie 
Rzenisz6w 

Siedlec Duzy 

5iedlec Maly 

Stara Huta 

Winowno 

Wojslawice 

Zabijak 

RAZEM 

1 

5 

° 19 

7 

3 

13 

7 

7 

2 

2 

12 

9 

2 

4 

3 

7 

5 

° 
3 

4 

° 8 

3 

2 

° 142 

1 

12 

1 

27 

7 

3 

14 

12 

10 

6 

2 

12 

11 

5 

6 

4 

16 

6 

2 

5 

12 

° 10 

3 

3 

° 206 

2 

12 

1 

37 

13 

4 

15 

10 

11 

1 

2 

11 

9 

5 

4 

2 

11 

8 

3 

8 

12 

° 12 

7 

5 

1 

223 

Zr6dto: dane Powiatowego Urz~du Pracy w Myszkowie 

4 

15 

2 

38 

8 

4 

19 

9 

6 

4 

2 

12 

8 

7 

6 

5 

24 

8 

7 

8 

13 

° 8 

5 

6 

1 

244 

4 

7 

1 

25 

11 

3 

15 

5 

6 

2 

1 

7 

7 

4 

6 

5 

14 

6 

3 

4 

7 

° 
10 

6 

3 

1 

179 

0,4% 

0,5% 

0,0% 

0,8% 

0,8% 

1,3% 

1,5% 

1,8% 

1,4% 

0,6% 

2,3% 

1,9% 

2,5% 

0,8% 

3,7% 

1,5% 

0,7% 

1,5% 

0,0% 

0,8% 

0,5% 

0,0% 

1,3% 

0,7% 

0,5% 

0,0% 

1,0% 

0,3% 

1,3% 

1,1% 

1,1% 

0,8% 

1,3% 

1,7% 

3,1% 

2,0% 

1,7% 

2,4% 

1,9% 

3,0% 

2,0% 

5,4% 

2,0% 

1,6% 

1,8% 

0,8% 

1,3% 

1,4% 

0,0% 

1,6% 

0,7% 

0,8% 

0,0% 

1,4% 

0,7% 

1,3% 

1,1% 

1,5% 

1,5% 

1,7% 

1,8% 

2,6% 

2,2% 

0,3% 

2,4% 

1,7% 

2,4% 

2,1% 

3,4% 

1,0% 

1,2% 

2,3% 

1,1% 

2,2% 

1,5% 

0,0% 

1,9% 

1,7% 

1,3% 

0,5% 

1,6% 

1,4% 

1,6% 

1,9% 

1,6% 

0,9% 

1,8% 

2,3% 

2,3% 

1,2% 

1,1% 

2,3% 

1,9% 

2,1% 

2,8% 

5,4% 

2,5% 

2,5% 

2,3% 

2,6% 

2,0% 

1,6% 

0,0% 

1,3% 

1,2% 

1,5% 

0,5% 

1,7% 

1,4% 

0,8% 

1,0% 

1,0% 

1,2% 

1,3% 

1,8% 

1,3% 

1,2% 

0,6% 

1,1% 

1,1% 

1,8% 

1,6% 

5,2% 

2,5% 

1,5% 

1,7% 

1,1% 

1,0% 

0,9% 

0,0% 

1,6% 

1,4% 

0,8% 

0,5% 

1,2% 
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Przesto:pczosc 

Przest~pczosc to zbior czynow zabronionych ustawowo pod groibij kary, a pope!nionych na obszarze danej 
jednostki terytorialnej. Przest~pczosc jest zjawiskiem spo!ecznym. Charakteryzuje si~ nast~pujijcymi cechami: 
stanowi zagrozenie dla obowiijzujijcego porzijdku prawnego, wyraza si~ we wzrescie liczby osob, ktore pope!nify 
przest~pstwa W stosunku do ogo!u ludnosci. 

W latach 2010 - 2014 w Gminie Kozieg!owy poziom przest~pclOsci ulegal nieznacznym wahaniom (zgodnie 
z danymi Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, liclOny na podstawie interwencji) . Najwi~kszy udzia! 
stanowify kradzieze: ponad 90% ogo!u p rzest~pstw w 2014r. natomiast pozostafy odsetek: bojki, pobicia 
i rozboje. Udzia! przest~pstw w przeliczeniu na 1 mieszkarica w 2014r. wynios! ogo!em 0,54% dla ca!ej gminy 
Problem ten wyst~powal przede wszystkim w Kozieg!owach (2,03%), Piriczycach (1,04%) oraz Lgocie Nadwarcie 
(0,59%) . 

Tabela 22. Liczba i udzial przest~pstw w zakresie kradziezy, b6jek, rozboj6w w poszczegolnyeh 
miejscowosciach Gminy Kozieglowy w latach 2010-2014 (na podstawie interwencji policji) 

MiejscQwoSC 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Cynkow 6 2 1 9 2 0,50% 0,17% 0,08% 0,74% 0,17% 

Gliniana G6ra 1 0,00% 0,00% 0,35% 0,00% 0,00% 

Gniazdow 2 3 3 1 0,00% 0,21% 0,32% 0,32% 0,11% 

Koelin 2 0,00% 0,00% 2,11% 0,00% 0,00% 

Kozieglowy 13 34 21 45 49 0,53% 1,40% 0,86% 1,87% 2,03% 

Kozieglowki 10 7 1 1 2 1,14% 0,80% 0,11% 0,11% 0,23% 

Krusin 1 1 0,42% 0,00% 0,00% 0,44% 0,00% 

19ota Gorna 4 4 5 3 0,47% 0,47% 0,00% 0,60% 0,36% 

19ota Mokrzesz 1 1 3 1 0,25% 0,25% 0,00% 0,76% 0,26% 

19ota Nadwarcie 1 3 3 4 3 0,20% 0,59% 0,59% 0,79% 0,59% 

Markowice 2 4 3 2 0,56% 1,13% 0,85% 0,56% 0,00% 
Milos': 7 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

Myslow 1 4 1 4 2 0,16% 0,62% 0,16% 0,63% 0,31% 
Mzyki 1 1 0,28% 0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 

Nowa Kuinica 1 2 0,41% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 
Oezko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Osiek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piriczyce 1 3 1 10 10 0,10% 0,31% 0,10% 1,06% 1,04% 

Post<:p 1 1 1 0,30% 0,30% 0,29% 0,00% 0,00% 
Pustkowie Lgoekie 5 3 1 1 1,95% 0,00% 1,12% 0,37% 0,36% 

Rzeniszow 2 12 2 3 1 0,52% 3,02% 0,54% 0,77% 0,26% 
Siedlec Duzy 6 4 2 2 0,72% 0,48% 0,24% 0,00% 0,25% 
Siedlec Maly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
5tara Huta 1 2 0,16% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 
Winowno 2 1 1 1 1 0,46% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 

Wojslawice 3 3 0,76% 0,00% 0,00% 0,75% 0,00% 
Zabijak 1 2 0,48% 0,00% 0,00% 0,93% 0,00% 
RAZEM 63 91 49 97 78 0,44% 0,64% 0,34% 0,68% 0,54% 

l rodlo: dane Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie 
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Rysunek 18. Udzial przest~pstw w liczbie ludnosci ogolem w poszczegolnych miejscowosciach Gminy 
Kozieglowy w 2014r. w % 

OG6 lEM GMINA 0,54% 

Zabijak 0,00% 

Wojsla\N ice 0,00% 

Winovmo 0,24% 

Stara Huta 0,00% 

Siedlec Maly 0,00% 

Siedlec Duiy 0,25% 

Rzeniszovo/ 
i 

0,26% 

PlI stkovJie 19ockie 0,36% 

Post~p 0,00% 

Pi6czyce 1,04% 

Osiek 0,00% 

Oezko 0,00% 

NOV1 Cl KlI znica 0,00% 

Mzyki 0,00% 

Mysl6\,v 0 ,31% 

Milosc 0,00% 

Marko\ovice 0,00% 

19ota Nadvvarcie 0,59% 

Lgota Mokrzesz 0,26% 

19ota Gama 0,36% 

Kru sin 0,00% 

Koziegl6vJki 0,23% 

Kozieglo \ovy 2 ,03% 

Koelin 0,00% 

Gniazd6v., 0,11% 

Gliniana G6ra 0,00% 

Cynk6w 0,17% 
, 

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 

t rodla: opracQwanie wtasnych na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie 

, 
2,50% 
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Lokolny Program Rewitolizacji dla Gminy i Miasta Kozieglowy do 2020 roku 

Aktywnose spoleezna mieszkarie6w 

Aktywnosc mieszkancow gminy Koziegtowy moina rozpatrywac w kilku wymiarach m.in. ekonomicznym 
i zwicganym Z obywatelskim i postawami. 
Rozwoj spoleczeristwa obywatelskiego wyraia si~ m. in. poprzez liczb~ aktywnych organizacji pozarz~dowych 
dzialaj~cych na danym terenie. 

Dzialalnose spoleczna mieszkaric6w 

Na obszarze gminy, wedlug danych Urz~du Gminy i Miasta Kozieglowy za 2015r., dz iaia 51 podm iotow 
tj. fundacje, stowarzyszenia i organizacje spoteczne - w zwi(lzku z tym, w przeliczeniu na 1 mieszkanca przypada 
0,36 podmiotow, natomiast na 1000 mieszkaric6w 3,56. Najniiszy wskainik ksztaltuje si~ w solectwach: Mysl6w 
(1,54), Stara Huta (1,6), Cynk6w (1,66), natomiast w miejscowosciach: Koc li n, Nowa Kuinica, Oczko, Osiek -
nie zarejestrowano iadnej organizacj i. 

T.bel. 23. liczb. i udzi.1 org.niz.cji poz.rz~dowych w poszczeg61nych miejscowosci.ch Gminy Kozieglowy 
w 2015r. 

Miejscowosc 

Cynk6w 

Glini.n. G6r. 

Gni.zd6w 

Koelin 

Kozieglowy 

Koziegl6wki 

Krusin 

Lgot. Gorna 

Lgot. Mokrzesz 

Lgot. Nadw.reie 

Markowice 

Milosc 

Mysl6w 

Mzyki 

Nowa Kuinica 

Oezko 

Osiek 

Phiczyce 

Post~p 

Pustkowie Lgoekie 

Rzenisz6w 

5iedlee Duiy 

Siedlee M.1y 

St.r. Hut. 

Winowno 

Wojsl.wice 

Z.bij.k 

RAZEM 

liczba organizacj i n.1 
mieszkanca 

2 0,17 

1 0,34 

2 0,22 

° 0,00 

13 0,54 

3 0,34 

2 0,88 

3 0,36 

1 0,26 

1 0,20 

2 0,56 

° 0,00 

1 0,15 

1 0,26 

° 0,00 

° 0,00 

° 0,00 

4 0,42 

1 0,28 

1 0,36 

5 1,29 

3 0,37 

° 0,00 

1 0,16 

2 0,48 

1 0,25 

1 0,47 

51 0,36 

trod/a: opracQwanie wtasne na podstawie danych Urz~du Gminy i Miasta Kozieglowy 

na 1000 
mieszkaric6w 

1,66 

3,45 

2,15 

0,00 

5,37 

3,38 

8,85 

3,60 

2,58 

1,97 

5,57 

0,00 

1,54 

2,56 

0,00 

0,00 

0,00 

4,17 

2,85 

3,65 

12,89 

3,70 

0,00 

1,60 

4,80 

2,50 

4,65 

3,56 
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Rysunek 19. Liclba organilacji spolecznych na 1000 mieslkanc6w w poslcleg61nych miejscowosciach Gminy 

KOlieglowy w 2015r. 

RAZEMGMINA 

Z.bij.k 

Wojslav.;ice 

Winovmo 

Stara Hllta 

Si.dlec M. ly 

Siedlec Dll iy 

Rzeniszov.; 

Pu stkowie Lgockie 

Post~p 

Pillczyce 

Osiek 

Oczko 

NOl;va Kuznica 

Mzyki 
1 

Myslow 

Milosc 

Markov,Iice 

19ota Nadwarcie 

Lgota Mokrzesz 

19ota G6rna 

Krll sin 

Kozieglov1ki 

Kozieglov1Y 

Koelin 

Gniazclow 

Gliniana Gora 

Cynkow 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3,56 

4,65 

2,50 

4,80 

1,60 

3,70 

3,65 

2,85 

4,17 

2,56 

1,54 

5,57 

1 ,97 

2,58 

3,60 

8,85 

3,38 

5,37 

2,15 

3,45 

1,66 

2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 

tr6dlo: opracowanie wlasne na podstawie danych UrzE:du Gminy i Miasta w Kozieglowach 

Frekwencja wyborcza 

12,89 

12,00 14,00 

Wskaznikiem aktywnosci spolecznej jest ta kie frekwencja wyborcza . Frekwencja w wyborach parlamentatnych 
do Sejmu w 2015 roku byta nii srednia w wojewodztwie oraz powiecie myszkowskim i wyniosta w Gminie 
Kozieglowy: 41,91%. 
Najniisza frekwencja wyborcza wyst~pila w okr~gu wyborczym' w Cynkowie (30,95%), Markowicach (34,37%) 

obejmuj~cym rowniei Winowno, w Myslowie (37,77%) skupiaj~cym solectwa: Gliniana Gora, Mysl6w, Osiek, 
jak rowniei w Kozieglowkach (40,57%). 

2 W zWiqzku z tym, ii okr~gi wyborcze obejmowaly kilka miejscowosci, dane dla kaidego z solectwa podano jako dane 
odpowiadajqce danemu okr~gowi. 
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Tabela 24. Aktywnosc wyborcza mieszkancow w poszczegolnych miejscowosciach Gminy Kozieglowy 
w parlamentarnych do Sejmu w 201Sr. 

Miejscowosc 

Cynk6w (okr~g wyborczy w Cynkowie) 

Gliniana Gora (okr~g wyborczy w Myslowie) 

Gnlazdow (okr~g wyborczy w Gniazdowie) 

Koelin (okr~g wyborczy w Pinczycach) 

Kozieglowy (okr~g wyborczy w Kozieglowach) 

Kozieglowki (okr~g wyborczy w Kozieglowkach) 

Krusin (okr~g wyborczy w Rzeniszowie) 

Lgota Gorna (okr~g wyborczy w Lgocie G6rnej) 

Lgota Mokrzesz (okr~g wyborczy w Lgocie Gornej) 

Lgota Nadwarcie (okr~g wyborczy w Lgocie Gornej) 

Markowice (okr~g wyborczy w Markowicach) 

MiloS< (okr~g wyborczy w Lgocie Gornej) 

Myslow (okr~g wyborczy w Myslowie) 

Mzyki (okr~g wyborczy w Siedlcu Duzym) 

Nowa Kuinica (okr~g wyborczy w Lgocie Gornej) 

Oczko (okr~g wyborczy w Lgocie Gornej) 

Osiek (okr~g wyborczy w Myslowie) 

Pinczyce (okr~g wyborczy w Pinczycach) 

Post~p (okr~g wyborczy w Lgocie G6rnej) 

Pustkowie Lgockie (okr~g wyborczy w Pinczycach) 

Rzeniszow (okr~g wyborczy w Rzeniszowie) 

Siedlec Duzy (okr~g wyborczy w Siedlcu Duzym) 

Siedlec Maly (okr~g wyborczy w Siedlcu Duzym) 

Stara Huta (okr~g wyborczy w Pinczycach) 

Winowno (okr~g wyborczy w Markowicach) 

Wojslawice (okr~g wyborczy w Rzeniszowie) 

Zabijak (okr~g wyborczy w Pinczycach) 
RAZEMGMINA 

Zr6dto: opracQwanie wtasne na podstawie danych PKW 

w% 

30,95 

37,77 

44,68 

44,73 

43,82 

40,57 

41,65 

43,91 

43,91 

43,91 

34,37 

43,91 

37,77 

41,32 

43,91 

43,91 

37,77 

44,73 

43,91 

44,73 

41,65 

41,32 

41,32 

44,73 

34,37 

41,65 

44,73 

41,91 
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Rysunek 20. Aktywnosc wyborcza mieszkaricow poszczegolnych miejscowosci Gminy Kozieglowy w wyborach 
parlamentarnych do Sejmu w 2015r. 

RAZEMGM INA 41.91 

Zabijak (okr~ \rvy borczy V'I Pi!lczycach ) ~ •••••••••••••••••• 44,73 

Wojsla\,,, ice (okr.::g \,vyborczy Ii", Rzeniszov.Jie ) ~ •••••••••••••••• 1 41,65 

Winov·mo (okr~ v.;yborczy IN Marko v.Jicach) 34,37 

Stara Huta ( okr~ vNborczy v.; Pil1cZYCitch ) ~ •••••••••••••••••• 44.73 

Siedlec Maly (okrE:g INy borczy W Siedicli Duzym ) 41.32 

Siedlec Du zy (okrE!€ INyborczy 'IN Siedlcu Ouiym ) 41.32 

Rzenisz6voJ (okr'i:g ... .Jyborczy IN Rzeniszo\r\l je) 
• ____________ 41.65 

Pustkm.vie 19ockie ( okr~ '.vyborczy IN Piriczycach ) ~ •••••••••••••••••• 44.73 

Po st~) (okr~ ....... ybol"(zy '.v 19ocie Gornej) 43.91 

Pitkzyce (okr~ \vy borczy IN Pil1czycach) 44,73 

Osiek ( okr~ 'Nyborczy 'wV Myslo\Nie) 
• ___________ 37.77 

Oczko ( okr~ wyborczy IN 19ocie G6rnej) 43. 91 

NOV1 Ct Kuinica ( okr~ " ..... yborczy \'.J 19ocie Gornej ) 43,91 

Mzyki (okr~ \Nyborczy '1M Siedlcu Ouiym ) 41,32 

My sl6v.J ( okr~ 'vvyborczy w Myslov.Jie) 37,77 

MHosc (okr~ v1yborczy w 19ocie 66rnej) 43,91 

Markov.Jice (okr~ ...... yborczy IN Markovdcach) 
• __________ 34.37 

19ota Nacl\.varcie (okr~ 'vvyborczy w 19ocie 66rnej) 43.91 

19ota Mokrzesz (okr~ wyborczy VI Lgocie 66rnej ) 43.91 

19ota G6rna ( okr~ 'vvyborczy Vol 19ocie G6rnej ) ~ ••••••••••••••• - 43.91 

Kru sin {okr~ v"Yborczy If.! Rzeniszow ie } 41.65 

KoziegI6 ... .Jki (okrE:g .,,-.,yborczy w Koziegl6wkadl ) 40,57 

Kozieglo ... 1Y (okr~ wyborczy V,j Ko zieg lowach ) 43.82 

Koelin ( okr~ .... 1yborczy IN PillCzycadl ) 44,73 

Gniazd6v.J ( okr~ wyborczy w Gniazdowie) 44.68 

Gliniana G6ra ( okr~ ... .Jyborczy w Myslowie) 37,77 

Cynk6 voJ ( okr~ wyborczy IN Cynkov·tie ) ~~~~~~~~~~~~~~~~3~0,~9~5~~ _ _ ~_, 
0.00 5.00 10.0015.00 W .OO 25.00 30.00 35.0040.0045.0050.00 

Zr6dlo: opracowanie wlasne na podstawie danych PKW 
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Wychowanie przedszkolne i edukacj a 

Na terenie gminy funkejonuj'l plae6wki wychowania przedszkolnego, szkolnietwa podstawowego oraz 
gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego: 

I. Zespoly Szk61: 
l.Zesp61 Szk61 w Kozieglowaeh 
ul. 3 Maja 12, 42-3S0 Kozieglowy 
W sklad Zespo!u wehodz'l trzy plae6wki oswiatowe: 
al Lieeum Og6lnoksztale'lee im. Marii Sklodowskiej-Curie; 
bl Gimnazjum im. Jana Pawla II; 
el Szkota Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego. 
2.Zesp61 Szk6t w Lgoeie G6rnej 
W sktad Zespotu wehodz'l dwie plae6wki oswiatowe: 
al Gimnazjum; 
b) Szkota Podstawowa. 
3.Zesp6t Szk6t w Piriezyeaeh 
W sk!ad Zespotu wehodz'l dwie plae6wki oswiatowe: 
al Gimnazjum; 
b) Szkota Podstawowa. 

II. Szkoty Podstawowe 
l.Szkola Podstawowa w Cynkowie; 
2.Szko!a Podstawowa w Gniazdowie; 
3.5zko!a Podstawowa w Siedleu Dulym; 
4.Szko!a Podstawowa w Koziegl6wkaeh. 

II I. Przedszkole w Kozieglowaeh z Oddziatami Integraeyjnymi 
W przedszkolu funkejonuje 8 oddzia!6w w tym dwa oddzia!y zamiejseowe zlokalizowane w budynku po szkole 
w Starej Hucie. 

IV. Oswiata Niepubliezna 
Niepubliczna Szkota Podstawowa Stowa rzyszenie Przyjaci6t Szk6t Katolickich w Winownie 

Szkola Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaei6t Szk6t Katoliekieh w Mystowie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaei6t 
Szk6t Katoliekieh w Mystowie. 

Odsetek os6b w wieku 3- 5 lat o bj~tyeh wyehowaniem przedszkol nym w Gminie Koziegtowy wg danyeh za 2014 
rok by! nilszy nil wskain ik dla woj ew6dztwa SI 'lskiego i wyni6s!: 75,2%. 
Powylszy wskainik byl nilszy od sredniej dla gminy w miejscowosciaeh: Gliniana G6ra (62,5%), Osiek (66,7%), 
Pi ri czyee (70,0%), Koziegtowy (71,0%), Za bijak (71,4%), Cynk6w (71,9%), Kozieg!6wki (73,5%), Mzyki (75%), Oezko 
(75%). 

Tabela 25. Odsetek as6b w wieku 3 - 5 lat obj~tych wyehowaniem przedszkolnym w poszczeg61nych 
miejscawasciach Gminy Kozieg!awy w 2014r. 

M iejscowosc 

Cynk6w 

Gliniana G6ra 

Gniazd6w 

Kael in 

Kozieglowy 

adsetek as6b abj~tych wych. 
przedszkalnym 

71,9% 

62,5% 

78/1% 

85,7% 

71,0% 
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Koziegt6wki 73,5% 

Krusin 77,8% 

Nowa Kuinica 78,9% 

Lgota Gorna 80,0% 

Lgota Mokrzesz 78,6% 

Lgota Nadwareie 83,3% 

Markowice 100,0% 

Milos': 78,3% 

Myslow 76,5% 

Mzyki 75,0% 

Oezko 75,0% 

Osiek 66,7% 

Piriczyce 70,0% 

Post~p 77,8% 

Pustkowie Lgoekie 72,7% 

Rzeniszow 78,9% 
5iedlee Du;y 73,3% 

Siedlee Maly 100,0% 

Stara Huta 80,0% 

Winowno 90,0% 

Wojstawice 80,0% 

Zabijak 71,4% 

RAZEM GMINA 75,2% 

Zr6dto: opracQwanie wfasne na podstawie da nych SID, Urzqd Gminy i Miasta Kozieglowy, plac6wki oswiatowe, wg danych w 
dn. 30.09.2014r. 

Poziom edukacji mieszkark6w moze zostac zmierzony na podstawie wynik6w ze sprawdzianu dla 6-cio klasist6w. 
Na podstawie danych za 2015r. srednia wartost dla Gminy Kozieglowy wyniosla: 65,6%. 
Najniisza srednia wartost wystqpila dla obwodu' Szkoly Podstawowej w Kozeglowach, tj. 53,7%, ktory obejmuje 

nast~pujqce solectwa: Gliniana Gora, Kozieglowki, Milost, Osiek. 

Tabela 26. Srednie wyniki szkol podstawowych - sprawdzian dla szescioklasistow - w poszezeg61nyeh 
miejscDwDsciach Gminy Koziegtowy w 2015 r. 

Miejseowos.: 

Cynkow 

Gliniana Gora 

Gniazd6w 

Koclin 

Kozieglowy 

Kozieglowki 

Srednie wyniki szkol 
podstawowych 

70,8% 

53,7% 

69,0% 

62,7% 

64,6% 

53,7% 

3 W zwiqzku z tyrn, ii obwody (zasi~g 5zk61) obejmowaty kil ka miejscowosc i, dane dla kaidego z sotectwa podano jako dane 
od powiadajqce danemu obwodowi. 
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Krusin 70,8% 
Nowa Kuinica 58,9% 
19ota G6rna 58,9% 

Lgota Mokrzesz 58,9% 
19ota Nadwarcie 64,6% 

Markowice 64,6% 
Milos': 53,7% 

Mysl6w 69,0% 
Mzyki 58,9% 
Oczko 58,9% 
Osiek 53,7% 

Piriczyce 62,7% 

Post<:p 58,9% 
Pustkowie Lgockie 62,7% 

Rzenisz6w 64,6% 
Siedlec DUlY 65,4% 
Siedlec Maly 65,4% 

Stara Huta 62,7% 
Winowno 70,8% 

Wojslawice 70,8% 
Zabijak 62,7% 

RAZEMGMINA 65,6% 

Zrodto: opracowanie wtasne na podstawie danych Okr~gowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie za 201Sr. CZE:SC 1. 
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5.2. Problemy gospodarcze 

Probl emy gospodarcze moina zidentyfi kowac przy wykorzystaniu wskainikow aktyw nosci gospodarczej 
mieszka nc6w danego obsza ru. 

Wg danych GUS, wg stanu na dzien 31.12.2014r. w Gminie Kozieglowy dziala lnosc prowadzito 1656 podmi otow, 
w tym 98,6% jednostek sektora prywatnego, w ktorym przewaia liczba osob fizycznych prowadzqcych dzialalnosc 
gospodarczq: 86,8% ogol u wszystkich podmiotow. W lat ach 2010-2014 liczba podmiotow gospodarki narodowej 
ulegata nieznacznym wa haniom i na koni ec ostatniego roku nieznacznie zmalafa 0 0.4%, W por6wnaniu do stanu 
poczqt kowego . Wszystkie jednostki dzialajqce na terenie gminy to mikro, male i srednie przeds i ~bio rstwa 

(zatru dniajqce do 249 pracownikowl, z czego ponad 96% stanowiq mikroprzeds i ~ biorstwa (zat rudniajqce 
do 9 pracownikow). 

Tabela 27. Liczba podmiotow gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w Gminie Kozieglowy 
w latach 2010 - 2014 

Wyszczegolnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Podmioty wg sektorow wlasnosciowych 

podmioty gospodarki narodowej ogolem 1663 1601 1611 1637 1656 

sektor publiczny - ogolem 25 25 24 24 24 

sektor publiczny - panstwowe i samorzqdowe 23 23 22 20 20 
jednostki prawa budietowego 
sektor prywatny - ogolem 1638 1576 1587 1613 1632 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowad'qce 1468 1402 1406 1427 1438 
dzialalnosc gospodarczq 

sektor prywatny - spolki hand lowe 36 38 38 42 45 

sektor prywatny · spolki hand lowe z udzialem 3 4 6 5 5 
kapitalu zagranicznego 

sektor prywatny • spoldzielnie 3 3 3 3 3 

sektor prywatny - fundacje 3 3 3 3 4 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje 47 48 50 53 52 
spoteczne 

Podmioty wg sekcj i i dzialow PKD 2007 oraz sektorow wlasnosciowych 

ogolem 1663 1601 1611 1637 1656 

Sekcja A. Rolnictwo, lesnictwo, towiectwo i 46 42 38 38 25 
rybactwo 

Sekcja B. Gornictwo i wydobywanie 8 5 4 5 7 

5ekcja C. przetw6rstwo przemyslowe 360 350 343 345 344 

Sekcja D. Wytwarzanie i zaopatrywanie wenergie 1 2 2 2 2 
elektrycznq, gaz, par~ wodn", gorqCq wod~ i 
powietrze do ukladow klimatyzacyjnych 
Sekcja E. Dostawa wody; gospodarowanie 8 8 9 10 11 
sciekami i odpadami oraz dziatalnosc zwiqzana z 
rekultywacjq 
Sekcja F. Budownictwo 129 124 131 138 133 

Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 647 603 595 599 599 
pojazdow samochodowych wlqczajqc motocykle 
Sekcja H. Transport i gospodarka magazynowa 185 189 188 187 193 
Sekcja I. Oziafalnosc zwiqzana z zakwaterowaniem 27 23 22 22 27 
i ustugami gastronomicznymi 

Sekcja J. Informacja i komunikacja 6 10 11 17 18 

Sekcja K. Dziafalnosc finansowa i ubezpieczeniowa 30 27 28 28 27 
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Wyszczeg6lnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Sekcja l. Ozialalnose zwi~zana z obslug~ rynku 5 5 6 6 7 
nieruchomosci 

Sekcja M . Dziafalnosc profesjonalna, naukowa i 36 37 41 43 47 
techniczna 

Sekcja N. Ozialalnose w zakresie uslug 14 17 18 18 23 
administrowania i dzialalnosc wspierajilca 

Sekcja O. Administracja publiczna i obrona 22 22 23 23 23 
narodowa; obowiilzkowe zabezpieczenia 

spo'eczne 
Sekcja P. Edukacja 24 22 25 24 26 

Sekcja Q . Opieka zdrowotna i spoleczna 31 32 42 44 46 

Sekcja R. Ozialalnose zwi~zana z kultura, rozrywk~ 28 28 29 32 31 
i rekreacj~ 

Sekcja S. Pozostala dzialalnosc uslugowa 56 55 56 56 67 
Podmioty wg grup rodzajaw dzialalnosci PKO 2007 

ogalem 1663 1601 1611 1637 1656 

rolnictwo, lesnictwo, fowiectwo i rybactwo 46 42 38 38 25 
przemyst i budownictwo 506 489 489 500 497 

pozostala dzialalnose 1111 1070 1084 1099 1134 
Podmioty wg klas wielkosci 

ogolem 1663 1601 1611 1637 1656 
0-9 1599 1534 1550 1576 1595 
10 - 49 61 64 57 56 56 
50 - 249 3 3 4 5 5 
250 - 999 0 0 0 0 0 
1000 i wi~cej 0 0 0 0 0 
0-249 1663 1601 1611 1637 1656 

lrodlo : GUS 

Rysunek 21. Ksztaltowanie s i ~ liczby podmiotaw gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w 
Gminie Kozieglowy w latach 2010 - 2014 
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Zr6dto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS 
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Analizujqe poszezegolne sekcje Polskiej Klasyfikaeji Dzialalnosei Gospodarczej . PKD 2007, naleiy stwierdzic, 
ii najwi~ksza liezba podmiotow gospodarki narodowej w gminie w 2014 roku byla zarejestrowana w sekejaeh: 

• G. Handel hurtowy i detaliezny; naprawa pojazdow samochodowyeh, wlqezajqe motocykle: 
599 jednostek tj. 36,2% ogolu podmiotow, 

• C. Przetworstwo przemyslowe: 344 jednostki, tj. 20,8%, 
• H. Transport i gospodarka magazynowa: 193 jednostki, tj. 11,7%, 
• F. Budownietwo: 133 jednostki, tj. 8,0%. 

W lataeh 2010·2014 w Gminie Kozieglowy nieznacznie zmalala liezba podmiotow wpisanyeh do rejestru REGON 
na 10 tys. ludnosei 0 ok. 0,7% do 1150 szt., jak rowniei liezba osob fizyeznyeh prowadzqeyeh dzialalnosc 
gospodarezq na 1000 ludnosci 0 ok. 2% do 100 sz t. na koniee 2014r. Jednak wzrosla liezba podmiotow 
na 1000 mieszkaneow w wieku produkcyjnym 0 1% do 186,5 szt. w 2014r. 

Tabela 28. Podmioty gaspadarki naradawej w Gminie Kazieglawy w latach 2010 - 2014· wskainik i 

Wyszczeg61nienie 2010 2011 2012 2013 2014 

padmiaty wpisane da rejestru REGON na 10 tys. 1158 1114 1121 1139 1150 
ludnasci 
jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze 98 70 83 84 83 
REGON na 10 tys. ludnasci 
jednastki wykreSiane z rejestru REGON na 10 tys. 54 114 68 72 71 
ludnasci 
padmiaty wpisane da rejestru na 1000 ludnasci 116 111 112 114 115 
padmiaty na 1000 mieszkarie6w w wieku 184,6 177,7 179,2 183,5 186,5 
pradukcyjnym 
osoby fizyczne prowadzqce dziafalnosc 102 98 98 99 100 
gaspodarez,! na 1000 ludnasci 
asaby fizyezne prawadz'!ce dzialalnasc 16,3 15,6 15,6 16,0 16,2 
gaspadarez,! na 100 as6b w wieku pradukcyjnym 

lrodlo: GUS 

Rysunek 22. Ksztaltawanie si~ liczby padmiot6w gospadarki naradawej w rejestrze REGON na 10 tys. ludnasci 
w Gminie Kozieglawy w latach 2010 • 2014 
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Zrodto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS 
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jednostki INyk reslone z rejestru 
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Na terenie gminy zlokalizowany jest zaklad produkujijcy wody gazowane, mineralne oraz funkcjonuje duze 
skupisko firm produkujqcych ch oinki z tworzyw sztucznych oraz wience i wianki. Do tradycji naleiy wytwa rzanie 

r~kodziela ludowego z wiorek drzewnych tzw. Iykow, w tym: kapeluszy, kwiatow, koszykow, elementow 
dekoracyjnych z wiorek osikowych. 

W latach 2010-2014 nieznacznie wzrosl w gminie wskainik udzialu osob fi zycznych prowadzijcych dziala lnosc 
gospodarczij (z dodatkowym uwzgl ~dnie ni em spolek cywi lnych) w stosunku do liczby mieszka ricow z 7,1% 
do 10,5%. 

W 2014r. wg danych Cent ralnej Ewidencji I Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej (CEIDG), najnizszij aktywnosc 
gospodarczij wykazywali zwlaszcza mieszkaricy miejscowosci: Pustkowie Lgockie (4,7%), Mzyki (5,4%), Gliniana 
Gora (5,5%), Gniazd6w (5,5%). 

Tabela 29. Liczba i udzial podmiotow gospodarczych w liczbie ludnosci ogolem w poszczegolnych miejscowosci 
Gminy Kozieglowy w latach 2010-2014 

M iejscowasc 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Cynkow 84 92 99 111 124 7,0% 7,6% 8,2% 9,2% 10,3% 
Gliniana G6ra 10 11 12 16 16 3,6% 3,8% 4,2% 5,5% 5,5% 

Gniazd6w 51 56 68 74 80 5,3% 5,8% 7,1% 7,9% 8,6% 
Kaelin 4 7 10 11 11 4,4% 7,4% 10,5% 10,6% 10,5% 

Kozieglowy 313 345 383 415 454 12,8% 14,2% 15,7% 17,2% 18,8% 
Kozieglowki 78 88 98 108 117 8,9% 10,1% 11,2% 12,2% 13,2% 

Krusin 11 12 15 16 17 4,7% 5,1% 6,5% 7,0% 7,5% 
Lgota G6rna 53 57 62 69 76 6,3% 6,8% 7,3% 8,2% 9,1% 

Lgota Mokrzesz 16 18 22 27 30 4,0% 4,6% 5,6% 6,9% 7,7% 
Lgota Nadwarcie 23 28 37 44 47 4,5% 5,5% 7,3% 8,6% 9,3% 

Markowice 30 32 33 38 40 8,4% 9,0% 9,4% 10,7% 11,1% 
M ilosc 6 7 7 7 8 6,9% 8,3% 8,2% 8,0% 9,2% 

Myslow 33 36 45 50 52 5,1% 5,6% 7,1% 7,9% 8,0% 
Mzyki 16 17 18 18 21 4,5% 4,7% 4,9% 4,7% 5,4% 

Nowa Kuinica 14 17 18 19 19 5,7% 6,9% 7,4% 7,6% 7,4% 
Oczko 9 9 10 11 14 8,4% 8, 1% 8,5% 9,8% 12,2% 
Osiek 13 13 14 14 16 6,5% 6,5% 7,0% 7,0% 8,0% 

Pinczyce 58 60 64 67 71 5,9% 6,2% 6,7% 7,1% 7,4% 
Post~p 15 17 18 23 24 4,5% 5,0% 5,1% 6,5% 6,8% 

Pustkowie 19ockie 8 9 12 12 13 3,1% 3,5% 4,5% 4,5% 4,7% 
Rzenisz6w 28 31 33 36 38 7,2% 7,8% 8,9% 9,2% 9,8% 

Sied lec DUlY 41 45 50 55 57 4,9% 5,4% 6,1% 6,7% 7,0% 
Siedlec Maly 3 3 3 3 7 8,6% 9,4% 8,8% 9,1% 18,4% 
Stara Huta 29 31 34 41 45 4,6% 4,9% 5,4% 6,5% 7,2% 
Winowno 30 36 39 45 48 6,9% 8,6% 9,5% 10,9% 11,5% 

Wojslawice 27 29 30 33 36 6,9% 7,3% 7,6% 8,3% 9,0% 
Zabijak 11 13 15 16 19 5,2% 6,0% 7,0% 7,5% 8,8% 
SUMA 1014 1119 1 249 1 379 1500 7,1% 7,8% 8,7% 9,6% 10,5% 

Zr6dto: opracQwanie wtasne na podstawie danych CEIDG, z uwzglt::dnieniem sp6tek cywilnych 
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Rysunek 23. Udzial osob prowadz'lcych dzialalnose gospodarcz'l w liczbie ludnosci ogolem w poszczegolnych 
miejscowosciach Gminy Kozieglowy w 2014r. w % 

OGOUMGM INA 10,5% 

Zabijak 8,8% 

Wojslav.Jice 9,0% 

Wino\.vno 11,5% 

StaraHuta 7,2% 

Siedlec Maly 18,4% 

Siedlec Duiy 7,0% 

Rzenisz6 ... .J 9,8% 

Pustkowie 19ockie 4,7% 

Postel) 6,8% 

Pi l'lczyce 7,4% 

Osiek 8,0% 

Oczko 12,2% 

Nowa Ku inica 7,4% 

Mzyki 5,4% 

Mysl6w 8,0% 

Milo$(: 9,2% 

Markowice 11,1% 

Lgota Nadwarcie 9,3% 

19ota Mokrzesz 7,7% 

l.gota G6rna 9,1% 

Krusin 7,5% 

Koziegl6wki 13,2% 

Kozieglov.JY 18,8% 

Koelin 10,5% 

Gniazd6w 8,6% 

Gli niana G6ra 5,5% 

Cynk6w 10,3% 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 

Zr6dto: opracowanie wfasne na podstawie danych CEIDG 
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5.3. Problemy srodowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne 

5.3.1. Problemy srodowiskowe 

Problemy srodowiskowe w poszczegolnych miejscowosciach w Gminie Kozieg!owy Sq zwiqzane przede wszystkim 
z: 

• zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego w wyniku znacznej emisji zanieczyszczen, W tym C02 i 
py!u PMIO, ze wzgl~du na znaczne skupisko budynkow mieszkalnych, czy uiytecznosci publicznej 
opalanych paliwem sta!ym, w tym w~glem kamiennym i jego produktami ubocznymi oraz 
niezadowalajqcq ich termoizolacj~; 

• zanieczyszczeniem wad powierzchniowych i podziemnych na skutek niedobor6w w infrastrukturze 
technicznej zw!aszcza na obszarach 0 znacznym skupisku budynkow mieszkalnych. Obiekty nie posiadajq 
dost~pu do sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane Sq cz~sto do nieszczelnych 
osadnikow przydomowych bqdi bezposrednio do przydroinych row ow melioracyjnych lub ciekow 
wodnych; 

• nadmiernym ha!asem i emisjq spalin - spowodowanym duiym nat~ieniem ruchu wsrod g!ownych drag 
oraz ich niedostatecznym stanem technicznym - zwfaszcza drogi krajawej, drag wojewodzkich i 
powiatowych (brak izolacji diwi~kowej) . Nat~ienie ha!asu g!ownie zwiqzane jest z drogami 
powiatowymi i gminnymi, ktore Sq dosyc wqskie i w okresach prac polowych naraione na zablokowanie 
przez przejei.di.ajqce maszyny rolnicze, jak r6wniei: samochody ci~iarowe. Problem ten wynika r6wniei: z 
braku odpowiednich ciqgow pieszo-rowerowych; 

• zanieczyszczeniem odpadami, w tym na skutek nielegalnego wysypywania smieci. Znaczqcym 
problemem wyst~pujqcym w gminie Sq rowniei nielegalne wysypiska smieci, zw!aszcza na obszarach 
poza zabudowaniami, w tym w dolinach rzek, na polach przy drogach dojazdowych, cz~sto na obszarach 
o znaczeniu przyrodniczym. Wyst~powanie tych wysypisk wiqie si~ z niskq kulturq i edukacjq 
ekologicznq mieszkarlcow. Zagroienia wywo!ane przez dzikie wysypiska przyczyniajq si~ do degradacji 
srodowiska naturalnego poprzez: zanieezyszezenie gleb, wad podziemnyeh j powierzehniowyeh, 
zagroienia poiarowe, samozap!ony gaz6w, szkodliwe oddzia!ywanie na flor~ i faun~. 

• brakiem obszaraw zalesionyeh, ezy eennyeh przyrodnlczo, co uniemozliwia oehron~ zasob6w przyrody, 
w tym bior6znorodnosci, ezy gatunk6w chronionych. 

Powyisze kryteria stanowiq podstaw~ do ustalenia i wyboru danego so!ectwa, w kt6rym obserwuje si~ 

najwi~kszq kumulacj~ problem6w srodowiskowych. Zgodnie z poniiszq tabelq miejscowosci, w kt6rych wyst~puje 
50% i wi~cej negatywnych zjawisk zaliczono do obszar6w problemowych. Naleiq do nich: Gniazd6w, Kozieg!owy, 
Kozieg!6wki oraz Pirlczyce. 

labela 30. Problemy srodowiskowe w poszczegolnych miejscowosciach Gminy Kozieg!owy 

Miejscowosc Zanieczyszczenie Zanieczyszczenie Zanieczyszczenie Nadmierny hatas i Brak obszaraw 
powietrza wad odpadami, w tym: emisja spalin zalesionych I 

atmosferycznego - powierzchniowych nielegalne wynikaj'lca z ruchu cennych 
ze wzglfi::du na i podziemnych wysypiska smieci kotowego przyrodniczo 
nisk~ emisj~ (Iokalizacja przy 

OKl i drag 
wojew6dzkich) 

Cynk6w X X 

Gliniana G6ra 
Gniazd6w X X X X 

Koelin 
Kozieglowy X X X X X 
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Kozieglowki X X X X X 
Krusin 

Lgota Gorna X 
Lgota Mokrzesz X 

Lgota Nadwarcie X 
Markowice X 

Milos': 
Myslow 
Mzyki 

Nowa Kuinica 
Oezko 
Osiek 

Piriczyce X X X X 
Post~p X 

Pustkowie 
Lgoekie 

Rzenisz6w X 
Siedlee DUlY X 
Siedlee Maly X X 
Stara Huta 
Winowno X 

Wojslawiee X 
Zabijak X 

X- wyst~powanie danego problemu 

Zrodto: opracowanie wtasne na podstawie danych Urz'Jdu Gminy i Miasta Kozieg!owy 

5.3.2. Problemy przestrzenno-funkejonalne 

Do problem6w przestrzenno - funkejonalnyeh w danej miejseowosci nalezy zaliezye wyst~powanie obiekt6w i 

obszar6w wymagajqeyeh modernizaeji i odnowy - zwlaszeza zabytowyeh. 

Na terenie Gminy Kozieglowy znajdujq si~ miejsea i budowle wpisane do rejestru zabytk6w prowadzonego przez 
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w oraz gminnej ewideneji zabytk6w. Obiekty te w wi~kszosei Sq w zlym 
lub niedostatecznym stanie technicznym i wymagajCl renowacji i modernizacji. 

Tabela 31. Obiekty (nieruehome) wpisane do rejestru zabytkow na terenie Gminy Kozieglowy 

lednostka Obiekt Adres/lokalizaeja 
strukturalna 

Kozleglowy 

Cynkow 

Uklad urbanistyezny miasta Kozieglowy 
Kosei61 parafialny p.w. Bozego Ciala [murowany
ok.1470r., nawa 1595r.- przebudowa 1679r.] 
Kosci61 szpitalny p.W. sw. Barbary (murowany
druga pol. XVII w., remontowany 1896r.) 
Przytulek przy kosciele sw. Barbary [murowany 
druga pol. XVII w, gruntownie przebudowany] 
Plebania kosciola parafialnego (murowana 1802] 
Ruiny zamku 

Kamienniea (murowana 1 pol. XIX w] 

Kapliea (murowana 1 pol. XIX w] 
Kosei61 p.w. sw. Wawrzynea [drewniany- 1631r., 

ul. Koseielna 

ul. 3 Maja 

ul. 3 Maja 

ul. Koseielna 
przedluzenie ul. 

Zamkowej 
pI. Moniuszki 4 

(Rynek) 

Nr rejestru 

A/365 
A/105 

A/106 

A/107 

A/108 
A/109 

A/nO 

A/101 
A/102 

59 



Lokafny Program RewitalizQcji dlo Gminy i Miasta Koziegfowy do 2020 roku '~t1t ~o ~~~ ~~ ___ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ .. 
<'/EO L O 

lednostka 
strukturalna 

Koziegl6wki 

Lgota G6rna 

Pinczyce 

Obiekt 

remontowany 1955-56r.) 
Ogrodzenie murowane przy plebanii [1603, 1763-
remontowanel 
Kapliczka 
[murowana 1 pol. XIX w) 
Zesp61 palacowy: 
• palac- obecnie plebania [murowany XVIII w, 

przebudowa XIX wI; 
• kosci61 parafialny p.w. sw. Michala 

Archaniola [d. kaplica, kosci61 od 1903, 
murowany-1784, restaurowany 1834 i 1882-
1884); 

• ogrodzenie murowane z dwoma basztami 
XVlllw. 

Adres/lokalizacja 

trodla: Studium uwarunkowan i kierunk6w przestrzennego zagospodarowania gminy Koziegtowy 

Tabela 32. Obiekty nieruchome obj~te ewidencj~ zabytk6w na terenie Gminy Kozieglowy 

Miejscowosc Obiekt 

Kozieglowy 

Gniazd6w 

Koziegl6wki 

Mysl6w 
Piliczyce 

Zabijak- Wilczy Krzak 

Palac biskupi, obecnie szkola, ul. 3 Maja 12 
Kosci61 polsko- katolicki przy ulicy Cegielnianej 

Dom, ul. Cegielniana 3 
Dom, ul. Cegielniana 15 
Dom, ul. Cegielniana 21 

Dom ul. Cicha 11 
Dom, ul. 3 Maja 31 

Dom, ul. Woznicka 56 
Cmentarz parafialny 

Kosci6t parafii mariawickiej 
Trzy kaplice 

Kapliczka przydrozna 
Posterunek graniczny, obecnie szkola 

Cmentarz mariawicki 
Kosci61 parafialny p.w. sw. Antoniego 

Plebania Kosciola parafialnego 
Kaplica i ogrodzenie cmentarza parafialnego 

Cmentarz parafialny 
Kapliczka przydrozna 

Kaplica 
Cmentarz parafialny 

Kapliea 

irodla: Studium uwarunkowan i kierunk6w przestrzennego zagospodarowania gminy Koz ieglowy 

Nr rejestru 

A/111 

A/113 

A/118 

Przeprowadzona oeena wartosci uklad6w przestrzennych w poszczeg61nych miejscowosci wykazala, ze obszar 
gminy zagrozony jest post~pujijC~ degradacj~ przestrzeni. Stan ten spowodowaly niekorzystne zmiany 
urbanizacyjne znieksztalcajijce obraz historycznego regionalizmu krajobrazowego. Weryfikacja obiekt6w 
zabytkowych gminnej ewidencji pozwala stwierdzic, ze wiele obiekt6w w rejonach zabudowy siedliskowej wsi 
zostalo wyburzonych i przebudowanych, za~ duza liczba budynk6w jest w zlym stanie technicznym. 
Ponadto na obszarze gminy moi.na zaobserwowac niekorzystne zjawisko jakim jest tendencja do rozpraszania 
zabudowy poza istniejijce, historycznie uksztaltowane zespoly osadnicze. Tendencje te na obszarze gminy majij 
ograniczony charakter, nieprowadz~cy do znaczijcych zmian proporcji mi~dzy terenami zabudowanymi 
i otwartymi, jednak prowadzi to do stopniowego ograniczenia wartosci krajobrazowych obszaru. 
Dodatkowo wyst~pujij tutaj obiekty oraz obszary (w tym: poprzemyslowe, popegeerowskie), kt6rych stan 
techniczny i poziom zdegradowania nie pozwalajij na ieh dalszij eksploatacj~. Techniczny stan obiekt6w jest tylko 
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jednym z aspekt6w degradacj i przestrzennej. R6wnie istotnym dla postrzegania tego obszaru jest - poza stanem 
"smierci technicznej" wielu obiekt6w - istnienie niezagospodarowanych pustek, zan iedbanych przestrzeni 
publicznych i prywatnych, brak estetyki i deta lu urbanistycznego, jak r6wniei cz~ ste objawy dewastacji. 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, wizji lokalnej oraz bad an ankietowych, stwierdzono, ii na jej terenie 
zlokalizowane s~ obszary zdegradowane oraz obiekty, kt6re stracity swoj~ funkcj~, wymagaj~ce modernizacji 
i odnowy, nalei~ do nich m.in .: 

Tabela 33. Zdegradowane obiekty i tereny w Gminie Koziegtowy - inwentaryzacja 

Rodzaj 

Tereny 
poprzemysfowe, 
popegerowskie, 
przestrzenie 
publiczne. pozostale 
zdegradowane 
Obiekty uiytecznosci 
publicznej oraz 
pOlostate stanowhtce 
wlasnose publicznq 

Obiekty instytucji 
kultury i dziedzictwa 
kulturowego 

Lokalizacja 

Koziegtowy 
Pinczyce 
Koziegtowy, Rynek 

Koziegtowy 
Wojstawice 
Pirkzyce 
Gniazd6w 
Lgota-Mokrzesz 
Myst6w 
Winowno 
Pinczyce 
Koziegtowy, ul. 5wi~tokrzyska 
Koziegtowy, ul. 3 Maja 
Koziegtowy 
Kozieglowy 

Koziegl6wki 
Pinczyce 

Opis 

Obszar woket Patacu Biskup6w w Koziegtowach 
Teren zdegradowany po K6tku Rolniczym w Pinczycach 
Cz~s.: budynk6w (stanowiqca pustostany) wok61 Rynku 
w Koziegtowach 

Palac Biskup6w wraz z przylegtym obszarem 
Budynek Warsztatow Terapii Zaj~ciowej 
Zesp61 Szk6t (przedszkole) 
Budynek komunalny 
Budynek komunalny 
Budynek komunalny 
Budynek komunalny 
Budynek komunalny 
Budynek komunalny 
Budynek komunalny 
Budynek Urz~du Gminy i Miasta Koziegtowy 
Kosci6t p.w. sw. Marii Magdaleny w Kozieglowach 
wraz Z otoczeniem 
Kosci6t p.w. sw. Antoniego z Padwy w Koziegt6wkach 
Kosci6t parafialny p.w. sw. Michata Archaniota w 
Pinczycach 

t rod/a: opracowanie wtasne na podstawie na podstawie inwentaryzacji, wywiadow i konsultacji spolecznych 

Na podstawie wizji lokalnej i badan ankietowych oraz wywiadow dokonano oceny stanu zdewastowania 
przestrzeni publicznej . Do gt6wnych problemow nalei~ : nagromadzenie charakterystycznych przejaw6w 
wandalizmu, takich jak zniszczona/uszkodzona mala architektura, napisy na murach, zniszczone nasadzenia 
zieleni, skradzione elem enty metalowe, zniszczenia lub cZE:stotliwosc dewastacji wfasnosci prywatnej (szyb 
w oknach, zieleni) . 
Dodatkowo, dewastacja wynika r6wniei z braku przeprowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych 
obiekt6w, kt6re m.in. utracity swoje funkcje. 
Zidentyfikowano r6wniei budynki i obszary poprzemysfowe, kt6re ni e Sq wykorzystywane cZE:sCiowo tub nie 
SCI. wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Do gl6wnych problem6w przestrzenno - funkcjonalnych na terenie Gminy Koziegtowy zaliczy': moina: 
staby dost~p do transportu publicznego, 
ograniczony dost~p do uslug i handlu, 
brak lub niedostateczne wyposaienie w infra struktur~ techn i czn~, w tym : wodoci~g, kanalizacj~, 
deficyt lub nisk~ jakos.: obszar6w publicznych, rekreacyjnych (np. stopien wyposaienia i jakos.: 
infrastruktury rekreacyjnej, czy sportowej), 
brak lub niedostosowanie rozwi~zan architektoniczno·urbanistycznych do zmian funkcji danego obszaru 
podziat miejscowosci przez drog~ krajow~ nr 1 - co uniemoiliwia sprawne pot~czenie i dost~p do 
poszczeg61nych jej obszar6w. 
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Powyisze kryteria stanowi. podstaw~ do ustalenia i wyboru danego solectwa, w kt6rym obserwuje s i~ 

najwi~ksz. kumulacj~ problem6w przestrzenno - funkcjonalnych. Zgodnie z poniisz. tabel. miejscowosci, w 
kt6rych wyst~puje 50% i wi~cej negatywnych zjawisk zaliczono do obszar6w problemowych. Nalei. do nich: 
Gliniana Gora, Kaelin, Koziegtowy, Koziegt6wki, Krusin, Oezko, Piticzyce, Pustkowie 19ockie, Siedlec Maty. 

Tabela 34. Problemy przestrzenno-funkejonalne w poszczeg61nyeh miejscowosciaeh Gminy Kozieglowy 

Miejscowosc Slaby dost~p do Ograniczony Brak lub Deficyt lub Brak lub Podziat 
transportu dostE:p do niedostateclne niska jakosc niedostosowanie miejscowosci 
publicznego ustug i handlu wyposaienie w obszar6w rozwiClzan przez OKl 

infrastrukturE: publicznych, architektoniczno-
technicz"" rekreacyjnych urbanistycznych 

do zmian funkcji 
danego obszaru 

Cynk6w X 
Gliniana G6ra X X X 

Gniazd6w X X 
Kaelin X X X X 

Kozieglowy X X X 
Koziegl6wki X X X 

Krusin X X X X 
Lgota G6rna X 

Lgota X 
Mokrzesz 

Lgota X 
Nadwarcie 
Markowice X X X 

Mitosc X X 
Mysl6w X 
Mzyki X 
Nowa X 

Kuinica 
Oezko X X X 
Osiek X 

Piolezyce X X X 
Post~p 

Pustkowie X X X 
Lgoekie 

Rzenisz6w X 
Siedlee Duzy X X 
Siedlee Maly X X X 
Stara Huta X 
Winowno X 

Wojs.awice X 
Zabijak X 

X- wyst~powanie danego problemu 

Zrodto: opracowan ie wtasne na podstawie danych Urzqdu Gminy i Miasta Koziegtowy 
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5.3.3. Problemy techniczne 

Do jednych z glownych problemow pojawiaj~cych si ~ na terenie gminy nalezy niedostaleczny poziom 
wyposaienia urzctdzenia sieciowe obstugujllce mieszkanc6w. Zgodnie z danymi GUS za 2014r. z sled 

wodoci~gowej korzyslalo: 12594 osob - co stanowilo 87,5% liczby ogolu mieszkaricow. Natomiast liczba 
ludnosci korzystaj~ca z sieci kanalizacyjnej : 550 osob - ok. 3,4%. Na terenie gminy funkcjonuje jedna 
oczyszczalnia sciekow, ktora obstuguje sotectwo Rzenisz6w. Obecnie lost at zrealizowany I etap inwestycji 

zwictzany z budowCl oczyszczalni sciek6w w Koziegtowach . Jednoczesnie z sieci gazowej korzysta 24,8% ogotu 

mieszkancow gminy. 

Tabela 35. Infrastruktura techniczna (urz~dzenia sieciowe) w Gminie Kozieglowy w latach 2010 - 2014 

Wyszczegolnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Wodoci~gi 

dlugosc czynnej sied rozdzielczej 208,3 208,7 209,6 209,6 210,3 

dlugose czynnej sieci rozdzielczej b~d~cej w 208,3 208,7 209,6 209,6 210,3 
zarz~dzie b~di administracji gminy 
przyl~cza prowadz~ce do budynkow 4336 4430 4508 4568 4478 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
woda dostarczona gospodarstwom domowym 274,9 275,6 312,5 302,2 313,4 

ludnosc korzystajijca z sieci wodoci~gowej w 1043 1087 1360 1395 1916 
miastach 

ludnosc korzystaj~ca z sieci wodoci~gowej 9265 9377 9552 9621 12594 
zuzycie wody w gospodarstwach domowych 19,2 19,2 21,7 21,1 21,8 
og6tem na 1 mieszkanca 

Kanalizacja 

d/ugosc czynnej sieci kanalizacyjnej 12,1 12,1 12,1 11,0 11,0 

dlugosc czynnej sieci kanalizacyjnej b~d~cej w 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
zarz~dzie b~di administracji gminy 

przyl~cza prowadz~ce do budynkow 130 128 129 132 133 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

scieki odprowadzone 22 32 15 20,0 21,0 

ludnosc korzystaj~ca z sieci kanalizacyjnej 486 492 496 536 550 

Sieegazowa 

dtugosc czynnej sieci og6tem w m 101485 101515 101862 102451 103033 

czynne przyt~cla do budynk6w ogolem 1785 1792 1803 1811 1829 
(mieszkalnych i niemieszkalnych) 

czynne przyt~cza do budynkow mieszkalnych 1748 
odbiorcy gazu 1351 1344 1329 1336 1353 

odbiorcy gazu ogrzewaj~cy mieszkania gazem 657 662 681 693 707 

odbiorcy gazu w miastach 347 354 359 363 366 
zuiycie gazu w tys. m3 903,50 792,40 795,3 747,5 715,5 

zuiycie gazu w MWh 7850,4 
zuiycie gazu na ogrzewanie mieszkan w tys. m3 629,8 561,4 593,9 551,3 544,7 
zuiycie gazu na ogrzewanie mieszkan w MWh 5976,4 
ludnosc korzystaj~ca z sieci gazowej 3749 3741 3575 3574 3575 
Korzystaj~cy z instalacji w % og61u ludnosci 

ogolem 

wodoci~g 64,5 65,2 66,5 67,0 87,5 
kanalizacja 3,4 3,4 3,5 3,7 3,8 
gaz 26,1 26,0 24,9 24,9 24,8 

w miastach 

wodoci~g 41,7 43,6 54,9 57,2 78,2 
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Wyszczeg61nienie 2010 2011 2012 2013 2014 

kanaliz3cja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

gaz 35,5 35,8 34,1 34,2 34,5 

nawsi 

wodoci'lg 69,3 69,8 68,9 68,9 89,4 

kanalizacja 4,1 4,1 4,2 4,5 4,6 

gaz 24,1 24,0 23,0 23,0 22,9 

lrodle : GUS 

AnalizujqC budownictwo mieszkaniowe w Gminie Koziegtowy, naleiy zauwazyc, ie na koniec 2014r. liczba 
mieszkan wyniosia 5564 szt. (przede wszystkim w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) i wzrosia w ci~gu 
ostatnich Slat 0 2,5%. Zwi~kszyi si~ rowniei wskainik liczby mieszkan na 1000 ludnosci 0 2,3% do poziomu 386,5. 
Srednio na 1 mieszkanie przypada 4,4 izby, 0 przeci~tnej powierzchni uiytkowej: 97 m2. Srednia powierzchnia 
uiytkowa mieszkania na 1 osob~ w m2 wynosi: 37,5 m2. Wskainiki te moina uznae za typowe dla obszarow 
wiejskich i mniejszych miast, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna) . 

Wg danych za 2014r. w miescie Koziegiowy w wodoci~g byio wyposaionych 83,7% mieszkan, iazienk~ 79,0%, 
centralne ogrzewanie: 71,1%. Natomiast na obszarach wiejskich gminy wskainiki ksztaitowaiy si~ korzystniej, 
gdyi wodoci~g zaopatrywai : 90,3% mieszkan, iazienk~ posiadaio 83,1%, a centralne ogrzewanie : 75,7% 
budynkow mieszkalnych. 

Tabela 36. Zasoby mieszkaniowe oraz ich wyposaienie w instalacje techniczno-sanitarne w Gminie Koziegtowy 
w latach 2010-2014 

Wyszczeg61nienie 2010 2011 2012 2013 2014 

ZASOBY MIESZKANIOWE 

Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne) 

mieszkania ogotem 

mieszkania 30 

powierzchnia uiytkowa mieszkari 1540 

mieszkania socjalne 

mieszkania a a 1 1 

powierzchnia uiytkowa mieszkan a a 33 33 
Zasoby mieszkaniowe 

ogo/em 

mieszkania 5427 5463 5503 5533 5564 
izby 23773 23965 24189 24353 24529 

powierzchnia uiytkowa mieszkari 518921 524064 530504 535248 539938 
w miastach 

mieszkania 1037 1047 1054 1058 1062 
izby 4593 4638 4674 4696 4716 
powierzchnia uiytkowa mieszkan 98907 100072 101100 101795 102347 

nawsi 

mieszkania 4390 4416 4449 4475 4502 
izby 19180 19327 19515 19657 19813 
powierzchnia uiytkowa mieszkan 420014 423992 429404 433453 437591 

Budynki mieszkalne w gminie 

ogo/em 4921 5309 5332 5318 5333 
Mieszkania wyposaione w instalacje techniczno-sanitarne 

ogolem 
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Wyszczeg61nienie 2010 2011 2012 2013 2014 

wodoci~g 4819 4855 4895 4925 4956 

ust~p splukiwany 4611 4647 4687 4717 4748 

lazienka 4442 4478 4518 4548 4579 

centralne ogrzewanie 4028 4064 4104 4134 4165 

gaz sieciowy 1367 1372 1377 1382 1386 

Mieszkania wyposaione w instalacje - w % ogotu mieszkan 

w miescie Koziegtowy 

wodoci~g 83,3 83,5 83,6 83,6 83,7 

lazienka 78,5 78,7 78,8 78,9 79,0 

centralne ogrzewanie 70,4 70,7 70,9 71,0 71,1 

na wsi 

wodoci~g 90,1 90,1 90,2 90,3 90,3 

lazienka 82,6 82,7 82,9 83,0 83,1 

centralne ogrzewanie 75,1 75,3 75,5 75,6 75,7 

przeci~tna powierzchnia uzytkowa 1 mieszkania 95,6 95,9 96,4 96,7 97,0 

przecil:tna powierzchnia uzytkowa mieszkania na 36,1 36,5 36,9 37,2 37,5 
1 osob~ 

mieszkania na 1000 mieszkaric6w 377,9 380,1 383,1 385,0 386,5 

ir6dlo: GUS 

Na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Myszkowie (Systemu Informacji Przestrzennej), najwi~ksza 
liczba budynk6w: 11556 szt. z 14778 szt. zostala wybudowana w latach 1945 - 1989 - co stanowi 78,2% og61u 
obiekt6w. Natomiast 15,6% og61u budynk6w zostalo wzniesionych po 1989 r., a 6,2% przed 1945 r. Budynki, 
zwlaszcza z tego okresu, wymagaj~ modernizacji, gdyz charakteryzuj~ si~ zlym lub niedostatecznym stanem 
technicznym. 

Najwi~kszy udzial obiekt6w w liczbie obiekt6w zlokalizowanych w danym solectwie lub obr~bie ewidencyjnym, 
wzniesionych przez 1945r. wyst~puje w: Koelinie (11,0%), Gniazdowie-Mzykach (9,4%), Piriczycach (9,0%), Lgocie 
Mokrzesz (8,9%), Cynkowie (8,4%), Koziegl6wkach (8,3%). Natomiast budynki wybudowane w latach 1945-1989 
dominuj~ przede wszystkim w miejscowosciach: Stara Huta (86,9%), Markowice (85,2%), Mysl6w (84,6%), Zabijak 
(83,9%), Kozieglowy (83,1%). 

Tabela 37. Liczba budynk6w wg kategorii: wybudowanych przed 1945r. przed 1989r. oraz od 1990r. 
w poszczegolnych miejscowosciach Gminy Kozieglowy (stan w dniu 31.V.2016r.) 

MiejscDwDSC/ Wybudo- Wybudo- Wybudo- OGOtEM Wybudo- Wybudo- Wybudo-
obr~b ewid. wane wanew wane ad wane wanew wane ad 

przed latach 1990r. w przed latach 1990r. w% 
1945r. w 1945-1989 5zt. 1945r. 1945-1989 

szt. w szt. w% w% 
Cynk6w 115 992 262 1369 8,4% 72,5% 19,1% 

Gliniana Gora 4 120 31 155 2,6% 77,4% 20,0% 

Gniazd6w - 152 1315 149 1616 9,4% 81,4% 9,2% 
Mzyki 
Koelin 10 56 25 91 11,0% 61,5% 27,5% 

Kozieglowy 130 2279 334 2743 4,7% 83,1% 12,2% 

Kozieglowki 79 678 196 953 8,3% 71,1% 20,6% 

Krusin ° 9 5 14 0,0% 64,3% 35,7% 

Lgota Gorna 45 582 96 723 6,2% 80,5% 13,3% 

Lgota 31 270 47 348 8,9% 77,6% 13,5% 
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Miejscowosc/ Wybudo- Wybudo- Wybudo- OGOlEM Wybudo- Wybudo- Wybudo-

obr~b ewid. wane wanew wane ad wane wanew wane od 
przed latach 1990r. w przed latach 1990r. w % 

1945r. w 1945-1989 szt. 1945r. 1945-1989 

szt. w szt. w% w% 

Mokrzesz 

Lgota 29 362 80 471 6,2% 76,9% 17,0% 
Nadwarcie 
Markowice 11 300 41 352 3}1% 85,2% 11,6% 

Milosc 6 72 20 98 6,1% 73,5% 20,4% 

Mysl6w 31 533 66 630 4,9% 84,6% 10,5% 

Nowa Kuinica 13 181 98 292 4,5% 62,0% 33,6% 

Oczko 7 62 23 92 7,6% 67,4% 25,0% 

Osiek 13 138 35 186 7,0% 74,2% 18,8% 

Pinczyce 93 773 167 1033 9,0% 74,8% 16,2% 

Post~p 9 193 94 296 3,0% 65,2% 31,8% 

Pustkowie 7 166 50 223 3,1% 74,4% 22,4% 
Lgockie 

Rzenisz6w 18 326 77 421 4,3% 77,4% 18,3% 

Siedlec DUlY 44 632 165 841 5,2% 75,1% 19,6% 

Siedlec Maly 2 52 22 76 2,6% 68,4% 28,9% 

Stara Huta 11 410 51 472 2,3% 86,9% 10,8% 

Winowno 20 435 75 530 3,8% 82,1% 14,2% 

Wojslawice 33 438 65 536 6,2% 81,7% 12,1% 

Zabijak 5 182 30 217 2,3% 83,9% 13,8% 

Razem 918 11556 2304 14778 6,2% 78,2% 15,6% 

Zr6dlo: opracQwanie wfasne na podstawie danych www.sip.powiat4 myszkowskLpl 
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Rysunek 24. Udzial budynkow wg kategorii : wybudowanych przed 1945r. przed 1989r. oraz od 1990r. w % 
budynkow ogolem w poszczegolnych miejscowosciach Gminy Kozieglowy (stan w dniu 31.V.2016r.) 

RAZEMGMINA 78,2% 

Zabijak 83,9% 

Wojsla\,vice 81,7% 

Wino\vno 
[;::-:}.~lJi ________ -'1 82.1% 

Huta Stara 86,9% 

Siedlec Moly t~:l.liiil.:~:I.i __ .. -- 68,4% 

Siedlec Duiy 75,1% 

Rzenisz6v.J 77,4% 

Pu stk ovoJie Lgockie 74,4% 

Post~ ~~::::::~J6~1!,~8~O~~ __ -. • 65,2% 

Pinczyce 74,8% 

Osiek 74,2% 

Oczko 67,4% 

Novo/a Kuinica ;::,.iiiiiiiJ.1l.j.16, .... ' _ 62,0% 

Wybudo\vane od 1990r. 

• Wy budowalle w latach 1945-1989r. 

Mysl6v1 ~~=========:----:I 84,6% • Wy budovoJane I>rzed 1945r. 

Milosc 73,5% 

Marko \,vice [;~~~~=====-=SK.c=====-__ 85,2% 

19ota Nad"",Jarcie 76,9% 

!.gota Mokrzesz 77.6% 

180ta G6rna 80,5% 

Knl sin 

KozieglcJ'i.Jki 71 ,1% 

Koziegio' .. ··/y 83,1% 

Koelin 61,5% 

Gniazd6 .... ", - Mzyki ~r----._-===--... 81 ,4% 

Gliniana G6ra 77,4% 

Cynk6 v.; 72,5% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 

Zr6dto: opracowanie wlasne na podstawie danych www.sip.powiat-myszkowskLpl 
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5.4, Podsumowanie diagnozy ilosciowej 

W poniiszej tabeli zebrano i u5Y5tematyzowano w5kainiki swi adez~ee ° wy5t~powaniu zdegradowanyeh ob5zarow na terenie gminy Koziegtowy. Na pod5tawie analizy danyeh 
iloseiowyeh dokonano oeeny problem ow 5poleeznyeh, jak rowniei g05podarezyeh, srodowi5kowyeh, prze5trzenno·funkejonalnyeh i teehnieznyeh w poszezegolnyeh 
miejscowosciach. 
Jeieli wartost w5kainika dla danej miej5eowosei je5t rowna b~di gorsza nii srednia dla ealej gminy uznano, ii problem wy5t~puje na danym ob5zarze. 

Tabela 38. Oeena sytuacji w poszczeg61nych miejscowosciach swiadczqcej 0 wystt:powaniu obszar6w zdegradowanych w Gminie KOliegfowy - na podstawie analizy 
ilosciowej 

PROBLEMY SPOlECZNE 
niski odsetek 

udzial os6b w wyniki os6b obj~tych aktywnosc 
wieku niepetno- bezrobocie bezrobocie sprawdzianu wychowaniem spoteczna frekwencja 

Miejscowosc depopulacja poprodukcyjnym ub6stwo alkoholizm sprawnosc ogolem dtugotrwale przest~pczosc dla 6-klasist6w przedszkolnym (udzial NGO) wyborcza 

Cynkow 0,42% 22,98% 0,8% 0,00% 2,5% 3, 7% 2,2% 0,17% 70,8% 71,9% 0,17% 30,95% 

Gliniana G6ra 3,20% 19, 11% 0,0% 0,00% 0,7% 3,4% 1,7% 0,00% 53,7% 62,5% 0,34% 37,77% 

Gniazd6w · 4 ,12% 23,30% 1,3% 0,00% 3,7% 3,3% 2,2% 0,11% 69,0% 7B, l % 0,22% 44,68% 

Kael in 15,38% 19,05% 4,8% 0,00% 0,0% 5,7% 3,8% 0,00% 62,7% 85,7% 0,00% 44,73% 

Koziegtowy ·0,90% 24,05% 0,3% 0,12% 2,8% 4,1% 2,0% 2,03% 64,6% 71,0% 0,54% 43,82%. 

KOliegt6wki 1,49% 21,79% 0,9% 0,34% 2,5% 4,7% 2,3% 0,23% 53,7% 73,5% 0,34% 40,57% 

Krusin -4,24% 22,22% 0,0% 0,00% 0,4% 4,4% 2,7% 0,00% 70,8% 77,8% 0,88% 41,65% 

19ota G6rna · 1,53% 23,71% 0,2% 0,00% 0,7% 2,4% 5,4% 0,36% 58,9% 78,9% 0,36% 43,91% 

19ota Mokrzesz -2,02% 28,6~% 0,0% 0,00% 1,0% 17,0% 1,5% 0,26% 58,9% 80,0% 0,26% 43,9 1% 

19ota Nadwarcie 0,20% 27,63% 0,0% 0,00% 1,0% 3,5% 2,8% 0,59% 58,9% 78,6% 0,20% 43,91% 

Markowice O,lS% 20,73% 0,0% 0,00% 1,4% 7,2% 1,9% 0,00% 64,6% 83,3% 0,56% 34,37% 

Mitosc 0,00% 8,14% 0,0% 0,00% 1,1% 10,3% 2,3% 0,00% 64,6% 100,0% 0,00% 43,9 1% 

Mysklw 0,93% 23,10% 0,0% 0,00% 2,8% 0,3% 3,5% 0,31% 53,7% lB,3% 0,15% 37,77% 

Mzyki 10,14% 20,10% 0,5% 0,00% 11,8% 10,2% 3,1% 0,00% 69,0% 76,5% 0,26% 41,32% 

Nowa Kuinica 4,88% 22,56% 0,0% 0,00% 1,9% 8,5% 5,8% 0,00% 58,9% 75,0% 0,00% 43,91% 

Oezke 7,48% 16,96% 0,0% 0,00% 3,5% 7,0% 5,2% 0,00% 58,9% 75,0% 0,00% 43,91% 
Osiek 0,50% 23,27% 0,0% 0,00% 0,5% 6,5% 2,5% 0,00% 53,7% 66,7% 0,00% 37,77% 

Pinczyce -1,64% 23,69% 0,0% 0,00% 2,7% 5,0% _ 2~8% 1,04% 62,7% 70,0% 0,42% 44,73% 
Post~p 5,72% 24,72% 1,1% 0,00% 1,1% 6,6% 4,0% 0,00% 58,9% 77,8% 0,28% 43,91% 
Pustkowie 
19ockie 7,03% 20,41% 0,0% 0,00% 1,8% 6,9% 

, 
3,6% 0,36% 62,7% 72,7% 0,36% 44,73% 
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nlski odsetek 
udziat os6b w wyniki os6b obj~tych aktywno~t 

wieku niepetno- bezrobocie bezrobocie sprawdzianu wychowaniem spoteczna frekwencja 
Miejscowosc depopulacja poprodukcyjnym ubostwo alkoholizm sprawnosc og6tem dtugotrwale przest-:pczosc dla 6-klasist6w przedszkolnym (udziat NGO) wyborcza 

Rzeniszow 0,26% 26,33% 0,8% 0,26% 0,3% 4,1% 3,1% 0,26% 64,6% 78,9% 1,29% 41,65% 

Siedlec Duzy -3,46% 24,11% 1,6% 0,00% 2,3% 4,0% 2,1% 0,25% 65,4% 73,3% 0,37% 41,32% 

Siedlec Maty 8,57% 36,59% 0,0% 0,00% 2,6% 0,0% 0,0% 0,00% 65,4% 100,0% 0,00% 41,32% 

Stara Huta -0,48% 21,58% 1,3% 0,32% 2,2% 5,0% 3,4% 0,00% 62,7% 80,0% 0,16% 44,73% 

Winowno -3,70% 23,13% 2,2% 0,00% 1,7% 3,1% 1,9% 0,24% 70,8% 90,0% 0,48% 34,37% 

Wojslawice 1,52% 28,00% 0,5% 0,00% 1,5% 2,8% 2.,0% 0,00% 70,8% 80,0% 0,25% 41,65% 

Zabija k 2,38% 20,66% 0,0% 0,00% 2,3% 4,2% 1,4% 0,00% 62,7% 71,4% 0,47% 44,73% 

~REONIA 
WARTOSCOLA 

GMINY 0,01% 23,35% 0,6% 0,06% 2,4% 4,7~_ L ____ ?!7~ L-_ 0,54% 65,6% 75,2% 0,36% 41,91% 

PROBLEMY GOSPODARCZE, SRODOWISKOWE, PRZESTRZENNO-FUNKOONALNE, TECHNICZNE - - .... -- --- . - ,- --- PODSUMOWANIE 
koneentraeja problemy I 

problemy IOSpodarcz. 1 

problemy 

aktywnosc obiekt6w i teren6w problemy techniezne: srodowiskowe, 

gaspad. zdegradowanych problemy przestrzenno- budynki przestnenno-

(udzial podm. (minimum 2 szt. srodowiskowe funkejona lne wybudowane funkcjonalne I 

Miejscowosc gospod.) zgodnie z tabel'l33) (zgodnie z tabel~ 30) (zgodnie z tabel'l 34) przed 1945r. I problemy spotea.o (5) (G) UlChnlczne (I) probtemy .. em 

Cynkow 10,32% 8,40% 5 1 1 7 

Gliniana G6ra 5,52% 2,58% 4 1 1 6 

Gnjazd6w 8,60% 9,41% 4 1 2 7 

Koelin 10,48% 10,99% 5 ° 2 7 

Kozieglowy 18,77% 4,74% 7 0 3 10 

Koziegt6wki 13.18% 8,29% 8 0 3 11 

Krusin 7,52% 0,00% 3 1 1 5 

Lg:ota G6rna 9,11% 6,22% 5 1 1 7 

Lgota Mokrzesz 7,73% 8,91% 5 1 1 7 

19ota Nadwarcie 9,25% 6,16% 5 1 a 6 

Markowice 11,14% 3,13% 3 a a 3 

Mitosc 9,20% 6,12% 3 1 a 4 

Myst6w 8,02% 4,92% 5 1 a 6 

Mzyki 5,37% 9,41% 5 1 1 7 

Nowa Kuinica 7,36% 4,45% 5 1 a 6 

Oezko 12,17% 7,61% 6 a 2 8 

Osiek 8,00% 6,99% 5 1 1 7 
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koncentracja problemy problemy 
aktywnosc obiekt6w i teren6w problemy technictne; 'rodowiskowe, 

gospod. zdegradowanych problemy przestrzenno- budynki przestrzenno-
(udziaf podm. (minimum 2 szt. srodowiskowe funkcjonalne wybudowane problemy lospodarcze funkcjonalne I 

Miejscowosc gasped.) zgodnie z tabelq 33) (zgodnie z tabelij 30) (zgednie z tabel<134) przed 1945r. problemy spoteane (5) _ (G) technlane (I) _ problemy !>C6tem 

Pir'iczyce 

Post~p 

Pustkowie 
Lgockie 

Rzenisz6w 

Siedlec Duiy 

Siedlec Maly 

Stara Huta 

Winowno 

Wojsfawice 

Zabijak 
~REDNIA 
WARTOSC DLA 
GMINY 

Legenda: 

7,40% 

6,84% 

4,74~ 

9,79% 

7,04% 

18,42% 

7,20% 

11,51% 

9,00% 

8,84% 

10,47% 

Wyst~powan ie problemu na danym obszarze - wartosc wskainika rowna b,~di 
gorsza w porownaniu do sredniej dla catej gminy 

Zr6dio: opracowanie wiasne na podstawie danych statystycznych, inwentaryzacji zasob6w 

9,00% 8 1 4 

3,04% 6 1 0 

3,14% 5 1 1 

4,28% 7 1 0 

5,23% 6 1 0 

2,63% 5 0 1 

2,33% 6 1 0 

3,77% 4 0 0 

6, 16% 4 1 1 

2,30% 2 1 0 

6,21% 136 20 27 

Uwzgl~dn iaj~c powyi5ze kategorie problemow moina wst~pnie okreSiic grup~ miejscowosCi Gminy Koziegtowy, w ktorych tego typu negatywne zjawiska wyst~puj~ z 
najwi~ksz'l intensywnosci'l. 

W procesie delimitacj i przyj~to, ie miejscowosC, w ktorej wyst~puj e co najmniej 7 problemow spoteclOych (z 12 moiliwychl i minimum 3 problemy w ramach pozostatych 
dziedzin (z 5 moiliwych) moie zostac ulOana za obszar zdegradowany. Podsumowui~e, w 3 mieiseowosciaeh Gminy Koziegtowy wyst~pui~ ponadprzeei~tne poziomy 
negatywnyeh ziawisk w badanyeh kategoriaeh, ti.: Kozieglowy, Kozieglowki oraz Pinezyee, 

W powyiszych miejscowosciach skumulowana jest najwi~ksza liczba i rodzaj problemow spoteclOych, jak rownie; gospodarczych, srodowiskowych, przestrzenno
funkcjonalnych technicznych, w por6wnaniu z innymi obszarami gminy oraz usrednionymi wartosciami dla niniejszej jednostki sa morzijdu terytorialnego. 
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5.5. Pogt~biona diagnoza obszaru rewitalizacji 

W ramach powyiszego przeprowadzono diagnoz~ i wyznaczono obszar zdegradowany, na ktorego skladajq si~: 
Kozieglowy, Kozieglowki oraz Pinczyce. 

Pogl~biona analiza i diagnoza obszaru wskazanego do rewitalizacji zostala przeprowadzona przy wspolpracy 
z organizacjami pozarzqdowymi, lokalnymi liderami, pracownikami instytucji samorzqdowych (w tym: Urz~du 
Gminy i Miasta Kozieglowy) oraz zwiqzanych z pomocq spolecznq. 
Dokonano rowniei wizji lokalnych i badan ankietowych wsrod mieszkancow odnosnie istniejqcych problemow 
wymuszajqcych proces rewitalizacji. Badania jakoscl zycia na obszarze rewitalizacji byfy prowadzone na razne 
sposoby, w tym np. poprzez przyj~cie uzasadnionego progu uznania zjawiska za uciqiliwe lub szkodliwe, a 
nast~pnie empiryczne potwierdzenie jego wystqpienia. Zastosowano rawniez metody jakosclowe oparte 0 

subiektywne opinie mieszkanc6w danego obszaru. 
Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wsrod mieszkancow w ramach konsultacji spolecznych 
w miesiqcach: lipiec • sierp ien 2015 roku, oceniono poszczegolne dziedziny iyda, w tym wskazano najwi~ksze 
problemy i zagrozenia na obszarze rewitalizacji. 
Badane osoby wskazaly, ie do obszarow z nasileniem najwi~kszej liczby problemow zaliczyc naleiy nast~pujqce 
miejscowosci : Kozieglowki (30% odpowiedzi ankietowanych). Kozieglowy (25,8%) oraz Pinczyce (13,7%) - ktore 
stanowic b~dq podobszary rewitalizacji. 

Do gl6wnyeh problem6w na pod obszarze Kozieglowy zalieza si~ : 

PROBLEMY SPOtECZNE 
Oepopulaeja W Kozieglowach liczba mieszkancow zmalala 0,9% w latach 2010-2014. 
Znaczny udziat os6b w Udzial osob w wieku poprodukcyjnym wyniosl 24,05% w 2014r. Co swiadczy 0 

wieku poprodukeyjnym niekorzystnej strukturze demograficznej w miescie i "starzeniu si~" spofeczenstwa. 
Jednoczesnie 7,2% ankietowanych jako jeden z glownych problemow wskazali na 
duiy udzial osob w wieku poprodukcyjnym. 

Uzaleinienia, w tym: Problem dotyczy znacznego udzialu osob uzaleinionych od alkoholu, ktoryeh udzial 
alkoholizm w og61nej liczbie mieszkanc6w miasta wyniast: 0,12%, w porownianiu ze sredniq 

dla gminy: 0,06% w 2014 r. Nat~ienie zjawiska moie przyezynic si~ do patologii 
spoleeznych, w tym wzrostu przest~pczosei oraz marginalizacji i wykluczenia 
spoleeznego. Jednoezesnie przeklada si~ na pozostale problemy, m.in. bezradnosc 
w sprawaeh opiekunczo-wychowawezyeh, ezy ubastwo. 
Badania ankietowe potwierdzajq, ie problem uzaleinien jest znaczny - 8,3% 
odpowiedzi badanych wskazuje na alhoholizm i jednoezesnie tyle same odpowiedzi 
na zagrozenia wynikajCjee z narkomanii. 

Niepetnosprawnosc Problemy dotyezq udzialu osob korzystajqcyeh z pomoey spolecznej ze wzgl~du na 
niepelnosprawnosc, ktory na koniee 2014 roku wyniosl 2,8% i byl wyiszy nii 
srednia wartosc dla calej gminy (2,4%) . 
Zjawisko to prowadzic moie do dyskryminaeji oraz marginalizaeji i wykluczenia 
spoteeznego. Jednoezesnie znaczna CZi,iSC obiekt6w uzytecznoscl publicznej jest 
niedostosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnyeh, co powoduje utrudniony 
dost~p do uslug publieznyeh (np. placowek oswiatowyeh). 

Przyczyny korzystania z Na analizowanym terenie 0,3% ogofu mieszkaric6w korzysta z pomocy spotecznej 
pomoey spoleeznej ze wzgl~du na ub6stwo, 2% - bezrobocle, 0,12% - alkoholizm, 2,8% -

niepetnosprawnosc. 
Przeprowadzona ankietyzacja wskazala, iz bieda/ubostwo stanowi jedno z 
najwi~kszyeh zagroien - 8,9% odpowiedzi ankietowanych. 
Zjawisko to moie prowadzic do patologii i wykluezenia spoleeznego. 

Na wyznaczonym obszarze cZi,iSC jego mieszkaric6w korzysta z pomocy spotecznej 
ze wzgl~du na bezradnosc w sprawaeh opiekunezo-wyehowawezyeh, ktora 

prowadzi do zaniedban w rozwoju najmtodszych mieszkanc6w i w rezultacie sprzyja 
utrwalaniu negatywnyeh postaw i zaehowan. Problemy z mlodzieiq wskazujq 

rawniez przeprowadzone badania w zakresie przest~pczosci wsr6d mtodocianych. 
Problem ten wynika m.in. z braku odpowiedniej infrastruktury (zapleeza) dla dzieei i 
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Bezrobocie 

Przest~pczosc 

Edukacja 

m!odzieiy zwi'lzanego z aktywizacj'l spo!eczn'l, zaj~ciami pozalekcyjnymi, 
moiliwosci~ sp~dzania wolnego czasu. 
W 2014 r. udzia! osob korzystaj'lcych z pomocy GMOPS ze wzgl~du na omawian'l 
dysfunkcj~ wynios!: 0,12%. 
W ci'lgu ostatnich 5 lat nast'lpit znaczny wzrost liczby wydanych niebieskich kart z 0 
w 2010 r. do 8 sz!. w 2014 r. Liczba doiywianych dzieci wynios!a 43 osoby - na 
koniec 2014 r. 
Pomimo, ii poziom bezrobocia w miescie jest nieznacznie niiszy (4,1% w 2014 r. w 
liczbie mieszkancow ogo!em) nii srednia dla gminy (4,7%) to stanowi on jeden z 
g!ownych problemow na jego obszarze. Wsrod przeprowadzonych badan 
ankietowych 5,6% osob wskaza!o na wysokie bezrobocie charakteryzuj'lce niniejszy 
obszar. 
Zgodnie z danymi Powiatowego Urz~du Pracy w Myszkowie na koniec 2014 r. 
najwi~kszy odsetek osob bezrobotnych stanowity przede wszystkim osoby: 
d!ugotrwale bezrobotne - 48,5% oraz bez wyksztatcenia sredniego - 50,5% ogo!u 
bezrobotnych. 
Wzrost bezrobocia moie prowadzie do ubostwa i wykluczenia spo!ecznego. 
Do g!ownych przyczyn bezrobocia zaliczye moina: 

- brak odpowiednich kwalifikacji, wyksztatcenia i doswiadczenia 
zawodowego - niedostosowanie do wymogow rynku, 

- zmniejszajqC<j si~ liczb~ miejsc pracy w restrukturyzowanych, 
likwidowanych przedsi~biorstwach zw!aszcza na obszarze powiatu 
myszkowskiego. 

Wsrod osob bezrobotnych jest wiele przypadkow, ktore pokazuj'l ie kwalifikacje i 
umiejt::tnosci zawodowe nie odpowiadajct obecnym standardom i wymaganiom 
pracodawcow. Nowoczesne technologie i linie produkcyjne w zak!adach zupe!nie 
zmienity zakres kwalifikacji i umiej~tnosci zawodowych potrzebnych do 
wykonywania pracy na danym stanowisku. 
Zgodnie z danymi PUP, wsrod najliczniej reprezentowanych naleiq osoby 
bezrobotne, kt6re posiadajq zawody takie jak : robotnik pomocniczy w przemysle 
przetw6rczym, "bez zawodu", sprzedawca, slusarz, technik prac biurowych, 

robotnik budowlany, szwaczka, obuwnik przemys!owy, cholewkarz, szewc 
naprawiacz. 
Lokalny rynek pracy charakteryzuje si~ g!~bokq nierownowagq, w wi~kszosci 

zawodow reprezenlowanych przez osoby bezrobotne, odnotowywany jest 
niedob6r podazy ofert pracy. Na state w analizie zawod6w deficytowych i 
nadwyikowych znajduje si~ grupa osob nie posiadajqca zawodu tzn . osoby "bez 
zawodu", stanowiqc najwi~kszq grup~ os6b bezrobotnych (ok. 8% sklasyfikowanych 
wg zawodow) - w tej grupie bezrobotnych odnotowuje si~ najwi~kszy naptyw do 
bezrobocia, sytuacja ta moze sugerowac, ie takie osoby Sq cz~sciej naraione na 
utrat~ pracy, uzasadnionym wi~c b~dzie podejmowanie dzia!an w zakresie szkolen 
tych os6b, by podniese ich kwalifikacje zawodowe i tym samym zwi~kszye 

moiliwosc odnalezienia s i~ na rynku pracy. 
Na zidentyfikowanym obszarze pojawia si~ problem zwiqzany z wysokim poziomem 
przest~pczosci (w zakresie kradziei i rozbojow). W 2014 r. udzia! przest~pstw 

wynios! 49 szt., tj . 2,03% w ogolnej liczbie mieszkanc6w obszaru (srednia dla gminy: 
0,54%). Jednoczesnie problem ten wzr6s1 prawie czterokrotnie w porownianiu z 

2010 r. (0,53%). 
W miescie Kozieg!owy obserwuje si~ zjawisko przemocy domowej. W 2014 r. w tym 
zakresie odby!o s i~ 25 interwencji (co stanowi 1% ogo!u liczby mieszkancow). 
R6wniei ankietowani mieszkancy wskazali na problem jaki stanowi przestepczosci 
na obszarze rewitalizacji, tj. 6,1% og6!u badanych. 
Wsr6d mieszkancow panuje niedostateczne poczucie bezpieczenstwa. Najwieksza 
liczba obaw dotyczy w!aman i drobnych kradzieiy oraz dewastacji mienia. Jednym 
z problemow jest rowniei nasilajqca si~ przest~pczose wsrod m!odocianych. 
Na niniejszym obszarze wyst~puj'l problemy zwi'lzane z edukacj'l, na co wskazuje 
odsetek osob w wieku 3-5 lat obj~tych edukacj'l przedszkolq (71% w 2014 r.), czy 
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Jakosc iycia w zakresie 
kwestii spotecznych i 
kulturalnych 

srednie wyniki ze sprawdzianu dla szescioklasistow (64,6% w 2015 r.). 
Glownij barier~ w dost~pie do wychowania przedszkolnego stanowi ograniczona 
liczba miejsc w plac6wkach, ich nieodpowiednie wyposazenie oraz stan techniczny i 
baza lokalowa. 
Jednoczesnie na poziom edukacji podstawowej wplywa przede wszystkim brak 
dodatkowych zaj~c' pozalekcyjnych oraz materialow dydaktycznyc rozwijajqcych 
kompetencje i pogl~biajijce wiedz~ uczniow. 
Na ograniczony dost~p do edukacji wskazalo 5,6% ankietowanych. 
Pogt~biona analiza przeprowadzona w formie wywiad6w wskazafa rowniei na: 
• zaklocenia ladu spolecznego i zachowania patologiczne (w tym : wandalizm) -
zwfaszcza w centrum Koziegt6w, m.in . na terenie rynku, 
• uciijiliwe sijsiedztwo firm produkcyjnych bijdi uslugowych, 

• ograniczony dost~p do uslug i infrastruktury dla osob staszych, 

• niedostatecznq ofert~ sp~dzania wolnego czasu (kulturalna, rekreacyjna, 
sportowa) . Istnieje potrzeba organizacji wydarzen kulturalnych, jak rowniei 
sportowych, ktore mialyby wplyw m.in. na integracj~ spolecznq mieszkancow, 
Kolejnym wskazywanym problemem jest niedostateczna jakosc' mieszkalnictwa 
komunalnego i socjalnego. 

PROBLEMY GOSPODARCZE 
Rozw6j gospodarczy Pomimo, ii wskainik przedsiE:biorczoscl na terenie miasta jest wyiszy nil srednia 

dla gminy - liczony udzialem jednostek gospodarczych w ogolnej liczbie 
mieszkancow (18,77% w porownaniu do sredniej dla gminy: 10,47% w 2014 r.) - to 
struktura przedsi~biorstw nie jest korzystna. Dominujq tutaj zwzwyczaj 
mikroprzedsi~biorstwa (osoby prowadzijce dzialalnosc' gospodarczq) w braniy 
uslug i handlu oraz drobnej wytworczosci. Brak innowacyjnych przedsi~biorstw, 
zapewniajqcych zatrudnienie w sektorach rozwijajijcych si~, czy nowoczesnych 
technologii. Taki stan przeklada si~ na niedostateczny rozwoj gospodarczy i 
powstawanie nowych miejsc pracy, nie prowadzi do zmniejszenia poziomu 

bezrobocia, czy liczby uslug swiadczonych przez gminny osrodek pomocy 
spolecznej. 
Na obszarze nie funkcjonujq jednostki badawczo - naukowe wspolpracujqce z 
przedsi~biorstwami. Zaobserwowano deficyt w dost~pie do instytucji otoczenia 
biznesu oraz swiadczonego przez nich wsparcia w zakresie rozwoju 
przedsi~biorczosci (np. doradztwo, szkolenia) . 
Problemy gospodarcze zwiCizane sCI r6wniei z poziomem bezrobocia na 
analizowanym obszarze oraz poziomem swiadczen GMOPS. 
Na problem niskiego rozwoju przedsi~biorczosci wskazalo 5,6% ankietowanych 
natomiast slabego rozwoju uslug i handlu: 5,0%. 

PROBLEMY SRODOWISKOWE, PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNE I TECHNICZNE 
Problemy 
srodowiskowe 

Do zidentyfikowanych problemow srodowiskowych wplywajqcych na jakosc' iycia 
mieszkanc6w naleiCl: 
• zanieczyszczenie powietrza przez tzw. "niskCl emisjlt, duie nat~ienie ruchu 
wzdlui drogi krajowej i wojewodzkiej. Glownym skladnikiem emitowanych do 
atmosfery zanieczyszcze,; gazowych Sij: C02 oraz PM10. 5zczegolnie problem 
nadmiernej emisji zanieczyszczen wzrasta zwtaszcza w sezonie zimowym, podczas 
spalania paliw (w tym: w~gla kamiennego i jego produktow ubocznych) dla celow 
grzewczych. 
Jednoczesnie na niniejszym terenie zlokalizowane sCI obiekty (m.in. uiytecznosci 
publicznej, budynki mieszkalne - komunalne), ktore nie spelniajij warunkow 
technicznych jakim powinny odpowiadac' budynki, np. wykazujij si~ zbyt wysokimi 
wsp6tczynnikami przenikania ciepta przez przegrody, a co jest z tym zwiCizane 
wymagajij wysokiego zapotrzebowania na energi~ koncowq i pierwotnij, a w 
konsekwencji przyczyniajq si~ do nadmiernej emisji zanieczyszczen do srodowiska, 
w tym C02 oraz PM10. 
Do emitoraw powierzchniowych moina za liczyc rawniei obszary ulic i drag a 
duiym nat~ieniu ruchu, ktorych emisja wplywa w sposob istotny na wielkosc' 
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Problemy przestrzenno 
- funkcjonalne i 
techniczne 

wyst~pujqcych st~ieri zanieczyszczen. lrodlem emisji zanieczyszczeri tego typu jest 
spalanie paliw plynnych w silnikach spalinowych pojazd6w, zwlaszcza wzglui drogi 
krajowej nr 1. 
• niedostateczna jakosc wad powierzchniowych j podziemnych na skutek 
niedoborow w infrastrukturze technicznej (brak wyposaienia w siee kanalizacji 
sanitarnej). Scieki socjalno-bytowe, pochodzqce z zabudowy mieszkaniowej, czy 
rolnej, odprowadzane Sq cz~sto do nieszczelnych osadnikow przydomowych bqdi 
tei bezposrednio do przydroinych rowow melioracyjnych lub ciekow wodnych. 
Scieki te Sq irodlem zanieczyszczeri wyraiajqcym si~ w zwiqzkach takich jak BZTs, 
ChZT, azot amonowy i fosforany. Glownymi zagroieniami dla wad 
powierzchniowych i podziemnych prowadzqcych wody nieodpowiadajqce normom 
Sq skaienia komunalne i zwiqzane z chemicznymi srodkami do produkcji rolnej. 
Dodatkowo istotnym zagroieniem, dla jakosci wad Sq substancje ropopochodne 
sptukiwane podczas opadaw deszczu z nawierzchni drag i parking6w. Powaine 
zradto zanieczyszczen wad podziemnych i powierzchniowych stanowiq tei zwiqzki 
biogenne splywajqce z pol uprawnych w okresach po nawoieniu gruntow rolnych, 
jak rawniei nielegalne wysypiska smieci. 

• nadmierny halas spowodowany nat~ieniem ruchu wsrod glownych drag -
zwlaszcza drogi krajowej nr 1 oraz drogi wojewodzkiej (brak izolacji diwi~kowej) . 

Jednoczesnie na klimat akustyczny mogq wplynqe w niewielkim stopniu 
przedsi~biorstwa. Ponadto do potencjalnych irodel halasu b~dq naleiee takie 
prowadzone prace doryweze jak ei~cia, ezy kucia. 

• Zanieczyszezenie odpadami w wyniku ich sktadowania w ramach nielegalnych 
wysypisk smieci. Znaczqcym problemem wyst~pujqcym na obszarze Sq rowniei 
nielegalne wysypiska smieci, zwtaszcza na terenach niezabudowanych, w tym w 
dolinach rzek, na polach przy drogach dojazdowych, cz~sto 0 duiym znaczeniu 
przyrodniczym, zwlaszcza chronionych. Wyst~powanie tych wysypisk wiqie si~ z 
niskq kulturq i edukacjq ekologicznq mieszkaricow. Zagroienia wywolane przez 
dzikie wysypiska przyczyniajq si~ do degradacji srodowiska naturalnego poprzez : 
zanieczyszczenie gleb, wad podziemnych i powierzchniowych, zagroienia 
poiarowe, samozaplony gazow, szkodliwe oddzialywanie na flor~ i faun~. 
• brak znacznych zasobaw las6w oraz obszar6w eennych przyrodniczo, co 
przektada si~ m.in. na wysokie st~zenie zanieczyszezen w powietrzu, brak 
mozliwosci zachowania bior6inorodnosci . 
W ramach przeprowadlOnej ankietyzacji: 8,9% badanych wskazalo na znaczny 
problem zwiqzany z znieczyszezeniem srodowiska naturalnego. 

Przeprowadzona oeena wartosci uktadu przestrzennego wykazata, ie niniejszy 
obszar zagroiony jest post~pujqC~ degradacjq przestrzeni. Weryfikacja obiektow 
zabytkowych gminnej ewidencji pozwala stwierdzie, ie wiele obiektow w rejonach 
zabudowy siedliskowej wsi lOstalo wyburzonych i przebudowanych, za~ duia liczba 
budynkow jest w zlym stanie technicznym. 
Na podstawie wizji lokalnej i badari ankietowych oraz wywiadow dokonano oceny 
stanu zdewastowania przestrzeni publicznej. Do gt6wnych problem6w nalezq: 
nagromadzenie charakterystycznych przejawow wandalizmu, takich jak 
zniszezona/uszkodzona mata arehitektura, napisy na murach, zniszezone 

nasadzenia zieleni, skradzione elementy metalowe, zniszczenia rub ez~stotliwost 
dewastacji wlasnosci prywatnej (szyb w oknach, zieleni). Dodatkowo, dewastacja 
wynika r6wniez z braku przeprowadzenia prae remontowych, modernizacyjnych 
obiektow, ktore m.in. utracily swoje funkcje. 
Na obszarze wyst~puje zdegradowane tereny, obiekty oraz pustostany: moina tutaj 
wskazae m.in. obszar wokol Palacu Biskupow w Koziegowach, cz~se budynkow 
(stanowiqca pustostany lub w zlym stanie technicznych) w centrum Kozieglow, 
zwlaszcza wokol Rynku. Dodatkowo odnowy (w tym : termomodernizacji) wymagajq 
gminne budynki, w ktory zlokalizowane Sq mieszkania komunalne i 
uiytecznosci publicznej. 

W Kozieglowach poloiony jest obiekt dziedzictwa kulturowego: kosciol p.w. sw. 
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Marii Magdaleny w Koziegfowach wraz z otoczeniem - kt6ry wymaga renowacji. 
Obszar charakteryzuje si~ brakiem lub niedostosowaniem rozwiilzan 
architektoniczno - urbanistycznych do zmian funkcji danego obszaru . 
W przeprowadzonej ankietyzacji: 8,7% osob wskaza!o na problem pustostanow, a 
6,7% - na z!y stan techniczny obiektow publicznych. 
Obszar odznacza si~ niedostatecznym stanem technicznym infrastruktury 
drogowej, ze wzgl~du na koleiny, brak poboczy, parkingow, chodnikow i ciqgow 
rowerowych, wqskie ulice. Problem ten zwiE:ksza niebezpieczenstwo wypadkow w 
ruchu ko!owym i pieszym, w tym ofiar smiertelnych . 
Jednoczesnie na obszarze wyst~puje deficyt w dost~pie do infrastruktury 
technicznej, zwtacza brak kanalizacji sanitarnej. 
Miasto przedzielone jest drogq krajowq nr 1 - co ogranicza komunikacj~ pomi~dzy 
jej poszczegolnymi obszarami. 

Do g!ownych problemow na pod obszarze Kozieg!owki zalicza sio:: 

PROBLEMY SPotECZN E 
Ubostwo Udzia! osob korzystajqcych z pomocy spo!ecznej ze wzgl~du na ubostwo wynios! 

0,9% w 2014r. Iw porownaniu do sredniej dla gminy: 0,6%). 
Jednoczesnie 11% ankietowanych jako jeden z glownych problemow wskazali 
ubostwo/bied~. Zjawisko to moie prowadzic do wykluczenia spotecznego oraz 
patologii spo!ecznych. 

Uzaleinienia, w tym: Problem dotyczy znacznego udzia!u osob uzaleinionych od alkoholu, ktorych udzia! 
alkoholizm w ogolnej liczbie mieszkanc6w miasta wyniost: 0,34%, w porownianiu ze sredni ct 

dla gminy: 0,06% w 2014 r. Nat~ienie zjawiska moie przyczynic si~ do patologii 
spo!ecznych, w tym wzrostu przest~pczosci oraz marginalizacji i wykluczenia 
spo!ecznego. Jednoczesnie przek!ada si~ na pozostale problemy, m.in. bezradnosc 
W sprawach Dpiekunczo-wychowawczych, ezy ub6stwo. 
Badania ankietowe potwierdzajij, ie problem uzaleinien pojawia sic;: na niniejszym 
obszarze - ogo!em 2,4% odpowiedzi badanych wskazuje na alhoholizm i 
narkomanic;:. 

Niepe~nosprawnosc Problemy dotyczq udzia!u osob korzystajqcych z pomocy spolecznej ze wzgl~du na 
niepelnosprawnosc, ktory na koniec 2014 roku wynios! 2,5% i by! wyiszy nii 
srednia wa rtosc dla calej gminy 12,4%). 
Zjawisko to prowadzic moie do dyskryminacji oraz marginalizacji i wykluczenia 
spotecznego. Jednoczesnie znaczna czc;:sc obiekt6w uiytecznosci publicznej jest 
niedostosowana do potrzeb osob niepelnosprawnych, co powoduje utrudniony 
dost~p do uslug publicznych. 

Przyczyny korzystania z Na analizowanym terenie: 1,6% og61u mieszkanc6w korzysta z pomocy spotecznej 
pomocy spo!ecznej ze wzgl~du na bezrobocie, 0,9% - ub6stwo, 0,34% - alkoholizm, 2,5% -

niepelnosprawnosc. 
Przeprowadzona ankietyzacja wskazala, ii bieda/ubostwo stanowi jedno z 
najwi~kszych zagroien -11% odpowiedzi ankietowanych. 
Na wyznaczonym obszarze czc;:sc jego mieszkanc6w korzysta z pomocy spolecznej 
ze wzgl~du na bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych, ktora 
prowadzi do zaniedban w rozwoju najmlodszych mieszkanc6w i w rezultacie sprzyja 
utrwalaniu negatywnych postaw i zachowan. Problemy z m!odzieiq wskazujq 
r6wniei przeprowadzone badania w zakresie przestc;:pczosci wsr6d mlodocianych. 
Problem ten wynika m.in . z braku odpowiedniej infrastruktury Izaplecza) dla dzieci i 
mlodzieiy zwiijzanego z aktywizacjq spo!ecznq, zajc;:ciami pozalekcyjnymi, 
moiliwosciij spc;:dzania wolnego czasu. 
W 2014 r. udzial osob korzystajqcych z pomocy GMOPS ze wzgl~du na omawian~ 
dysfunkcj~ wynios!: 0,3%. 
W 2014 r. przyznano 2 niebieskie karty. Liczba doiywianych dzieci wynios!a 21 
osob - na koniec 2014 r. 
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Bezrobocie 

Przest~pczosc 

Edukacja 
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Poziom bezrobocia jest zbliiony do sredniej dla gminy i wynios! 4,7% na koniec 
2014r. Bezrobocie stanowi jeden z g!ownych problemow na obszarze Kozieg!owek. 
Wsrod przeprowadzonych badan ankietowych 10,5% osob wskaza!o na wysokie 
bezrobocie charakteryzuj~ce niniejszy obszar. 
Zgodnie z danymi Powiatowego Urz~du Pracy w Myszkowie na koniec 2014 r. 
najwi~kszy odsetek osob bezrobotnych stanowi!y przede wszystkim osoby: 
d!ugotrwale bezrobotne - 47,6% oraz bez wyksztakenia sredniego - 45,2% ogo!u 
bezrobotnych. Prawie 60% osob bezrobotnych stanowi~ kobiety. 
Wzrost bezrobocia moie prowadzic do ubostwa i wykluczenia spofecznego. 
Do g!ownych przyczyn bezrobocia zaliczyc moina: 

- brak odpowiednich kwalifikacji, wyksztakenia i doswiadczenia 
zawodowego - niedostosowanie do wymogow rynku, 

- zmniejszaj~q si~ liczb~ miejsc pracy w restrukturyzowanych, 
likwidowanych przedsi~biorstwach zw!aszcza na obszarze powiatu 
myszkowskiego. 

Wsrod osob bezrobotnych jest wiele przypadkow, ktore pokazuj~ ie kwalifikacje i 
umiejt::tnosci zawodowe nie odpowiadaj(f obecnym standardom i wymaganiom 
pracodawcow. Nowoczesne technologie i linie produkcyjne w zak!adach zupe!nie 
zmienily zakres kwalifikacji i umiej~tnosci zawodowych potrzebnych do 
wykonywania pracy na danym stanowisku. 
Zgodnie z danymi PUP, wsrod najliczniej reprezentowanych nalei~ osoby 
bezrobotne, ktare posiadaj'l zawody takie jak: robotnik pomocniczy w przemySie 
przetworczym, "bez zawodu", sprzedawca, slusarz, technik prac biurowych, 
robotnik budowlany, szwaczka, obuwnik przemys!owy, cholewkarz, szewc 
naprawiacz. 
Lokalny ryn ek pracy charakteryzuje si~ g!~bok'l nierownowag'l, w wi~kszosci 

zawodow reprezentowanych przez osoby bezrobotne, odnotowywany jest 
niedobor podaiy ofert pracy . Na stale w analizie zawodow deficytowych i 
nadwyikowych znajduje si~ grupa osob nie posiadaj'lca zawodu tzn. osoby "bez 
zawodu", stanowi'lc najwi~ksz'l grup~ osob bezrobotnych (ok. 8% sklasyfikowanych 
wg zawodow) - w tej grupie bezrobotnych odnotowuje si ~ najwi~kszy naplyw do 
bezrobocia, sytuacja ta moie sugerowac, ie takie osoby SCI cz~sciej naraione na 
utrat~ pracy, uzasadnionym wi~c b~dzie podejmowanie dzia!an w zakresie szkolen 
tych osob, by podniesc ich kwalifikacje zawodowe i tym sa mym zwi~kszyc 

moiliwosc odnalezienia si~ na rynku pracy. 
Na zidentyfikowanym obszarze pojawia s i~ problem przest~pczosci (w zakresie 
kradziei i rozbojow). W 2014 r. udzial przest~pstw wyniasl 1,04% w ogolnej liczbie 
mieszkancow obszaru (srednia dla gminy: 0,54%). Problem ten wzrosl prawie 
dziesi~ciokrotnie w porownianiu z 2010 r. 
Jednoczesnie w Pinczycach obserwuje si~ zjawisko przemocy domowej . W 2014 r. 
w tym zakresie odby!o s i~ 11 interwencji (co stanowi 1% ogolu liczby 
mieszkanc6w). 
R6wniei ankietowani mieszkancy wskazali na problem jaki stanowi przestE:pczosci 
na obszarze rewitalizacji, tj. 11,5 % ogotu badanych, natomiast przemoc w rodzinie 
zostafa zaznaczona przez 4,2% ankietowanych. 
Wsr6d mieszkark6w panuje niedostateczne poczucie bezpieczenstwa. Najwi~ksza 

liczba obaw dotyczy wlaman i drobnych kradzieiy oraz dewastacji mienia . Jednym 
z problemow jest rowniei nasilaj'lca si~ przest~pczosc wsrod mlodocianych. 
Na niniejszym obszarze wyst~puj'l problemy zwi'lzane z edukacj'l' na co wskazuje 
odsetek osob w wieku 3-5 lat obj~tych edukacj'l przedszkol 'l (70% w 2014 r.). czy 
srednie wyniki ze sprawdzianu dla szescioklasistow (62,7% w 2015 r.). 
Glownq barier~ w dost~pie do wychowania przedszkolnego stanowi ograniczona 
liczba miejsc w placowkach, ich nieodpowiednie wyposaienie oraz stan techniczny i 
baza lokalowa. 
Jednoczesnie na poziom edukacji podstawowej wplywa przede wszystkim brak 
dodatkowych zaj~ c pozalekcyjnych oraz materia!ow dydaktycznyc rozwijaj~cych 
kompetencje i pog!~biajqce wiedz~ uczniow. 
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Jakosc iycia w zakresie 
kwestii spoteeznyeh i 
kulturalnyeh 

Na ograniezony dost~p do edukaeji wskazato 7,3% ankietowanyeh. 

Pogt~biona analiza przeprowadzona w formie wywiadow wskazafa r6wniei na 
niedostateezn~ ofert~ sp~dzania wolnego ezasu (kulturalna, rekreaeyjna, 
sportowa). Istnieje potrzeba organizaeji wydarzen kulturalnyeh, jak rowniei 
sportowyeh, ktore miatyby wptyw m.in. na integraej~ spoteezn~ mieszkaneow, 
Kolejnym wskazywanym problem em jest niska jakosc infrastruktury mieszkalnietwa 
komunalnego i soejalnego. 

PROBLEMY GOSPODARCZE 
Rozw6j gospodarezy Pomimo, ii wskaznik przedsi~biorczosci na terenie Koziegfowek jest wyiszy nii 

srednia dla gminy - liezony udziatem jednostek gospodarezyeh w ogolnej liezbie 
mieszkaneow (13,18% w porownaniu do sredniej dla gminy: 10,47% w 2014 r.) - to 
struktu ra przedsi~biorstw nie jest korzystna . Dominuj~ tutaj zwzwyezaj 
mikroprzedsi~biorstwa (osoby prowadz~ee dziatalnosc gospodarez~) w braniy 
ustug i handlu oraz drobnej wytworezosei. Brak innowaeyjnyeh przedsi~b i orstw, 

zapewniajClcych zatrudnienie W sektorach rozwijajqcych sir:, ezy nowoczesnych 
teehnologii. Taki stan przektada si ~ na niedostateezny rozwoj gospodarezy i 
powstawanie nowych miejsc pracy, nie prowadzi do zmniejszenia poziomu 

bezroboeia, ezy liezby ustug swiadezonyeh przez gminny osrodek pomoey 
spoteeznej. 
Na obszarze nie funkejonuj~ jednostki badawelO - naukowe wspolpraeuj'lee z 
przedsi~biorstwami. Zaobserwowano deficyt w dost~pie do instytucji otoczenia 

biznesu oraz 5wiadclonego przez nich wsparcia w zakresie rozwoju 
przedsi~biorezosci (np. doradztwo, szkolenia). 
Problemy gospodarcze zwiqzane Sq rawniei z poziomem bezrobocia na 
analizowanym obszarze oraz poziomem swiadczen GMOPS. 
Na problem niskiego rozwoju przedsi~biorczosci wskazafo 11,4% ankietowanych 
natomiast stabego rozwoju ustug i handlu: 8,1%. 

PROBLEMY SRODOWtSKOWE, PRZESTRZENNO - FUNKClONALNE I TECHNICZNE 
Problemy 

srodowiskowe 
Do zidentyfikowanyeh problemow srodowiskowyeh wptywaj~eyeh na jakosc iycia 
mieszkancaw naleiq: 
• zanieczyszczenie powietrza przez tzw. II niskq emisj~". Gtawnym sktadnikiem 
emitowanyeh do atmosfery zanieezyszezen galOwyeh s~: C02 oraz PMlO. 
Szczegalnie problem nadmiernej emisji zanieczyszczen wzrasta zwtaszcza w sezonie 
zimowym, podezas spalania paliw (w tym : w~gla kamiennego i jego produktow 
uboeznyeh) dla eelow grzewezyeh. 
Jednoczesnie na niniejszym terenie zlokalizowane Sq obiekty (m.in. uiytecznosci 
publieznej, mieszkalne), ktore nie spetniaj'l warunkow teehnieznyeh jakim powinny 
odpowiadac budynki, np. wykazuj'l si~ zbyt wysokimi wspotczynnikami przenikania 
eiepta przez przegrody, a co jest z tym zwi'lzane wymagaj~ wysokiego 
zapotrzebowania na energi~ koncowq i pierwotnct, a w konsekwencji przyczyniajq: 
si~ do nadmiernej emisji zanieezyszezen do srodowiska, w tym C02 oraz PMlO. 
Do emitoraw powierzchniowych moina zaliczyc rawniei obszary ulic i drag 0 
duiym nat~ieniu ruehu, ktoryeh emisja wptywa w sposob istotny na wielkosc 
wyst~puj~eyeh st~ien zanieezyszezen . Zrodtem emisji zanieezyszezen tego typu jest 
spalanie paliw ptynnyeh w silnikaeh spalinowyeh pojazdow. 

• niedostateezna jakoso wod powierzehniowyeh i podziemnyeh na skutek 
niedoboraw w infrastrukturze technicznej (brak wyposaienia w si ec kanalizacji 
sanitarnej). Scieki soejalno-bytowe, poehodz~ee z zabudowy mieszkaniowej, ezy 
rolnej, odprowadzane S'l ez~sto do nieszezelnyeh osadnikow przydomowyeh b~di 
tei bezposrednio do przydroinyeh rowow melioraeyjnyeh lub ciekow wodnyeh . 
Scieki te s~ irodtem zanieezyszezen wyraiaj~cym si~ w zwi~zkaeh takieh jak BZTs, 
ChZT, azot amonowy i fosforany. Gtownymi zagroieniami dla wod 
powierzehniowyeh i podziemnyeh prowadz'leyeh wody nieodpowiadaj'lee normom 
Sq skaienia komunalne i zwiqzane z chemicznymi srodkami do produkcji rolnej . 
Dodatkowo istotnym zagroieniem, dla jakosci wad S'l substaneje ropopoehodne 
sptukiwane podczas opadaw deszczu z nawierzchni drag i parkingaw. Powaine 
iradto zanieczyszczen wad podziemnych i powierzchniowych stanowiq tei zwiq:zki 
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Problemy przestrzenno 
- funkcjonalne i 
techniczne 

biogenne splywaj~ce z pol uprawnych w okresach po nawoieniu gruntow rolnych, 
jak r6wniez nielegalne wysypiska smieci. 
• nadmierny halas spowodowany nat~ieniem ruchu wsrod glownych drag (brak 
izolacji diwi~kowej). Jednoczesnie na klimat akustyczny mog~ wplyn~c w 
niewielkim stopniu przedsi~biorstwa. Ponadto do potencjalnych irodel halasu b~d~ 
naleiec takie prowadzone prace dorywcze jak ci~cia, czy kucia. 
• Zanieczyszczenie ad pad ami w wyniku ich sktadowania w ramach nielegalnych 
wysypisk smieci . Znacz~cym problemem wyst~puj~cym na obszarze s~ rowniei 
nieJegalne wysypiska smieci, zwtaszcza na terenach niezabudowanych, w tym w 
dolinach rzek, na polach przy drogach dojazdowych, cz~sto 0 duiym znaczeniu 
przyrodniczym, zwlaszcza chronionych. Wyst~powanie tych wysypisk wi~ie si~ z 
nisk~ kultur~ i edukacj~ ekologiczn~ mieszkaricow. Zagroienia wywolane przez 
dzikie wysypiska przyczyniaj~ si~ do degradacji s,odowiska naturalnego poprzez: 
zanieczyszczenie gleb, wad podziemnych i powierzchniowych, zagroienia 

poiarowe, samozaplony gaz6w, szkodliwe oddziatywanie na flor~ i faun~. 
• brak znacznych zasob6w las6w oraz obszarow cennych przyrodniczo, co 
przektada si~ m.in. na wysokie st~ienie zanieczyszczen w powietrzu, brak 

moiliwosci zachowania bior6inorodnosci. 

Na obszarze zidentyfikowano problemy mieszkaniowe, do ktorych naleiy m.in. 
znaczny odsetek budynkow wybudowanych przed 1945r. w stosunku do liczby 
ludnosci, tj. 8,29% (w porownaniu do sredniej dla gminy: 6,21%). 
Przeprowadzona Deena wartosci uktadu przestrzennego wykazata, ie nlnleJszy 
obszar zagroiony jest post~puj~c~ deg,adacj~ przestrzeni. Weryfikacja obiektow 
pozwala stwierdzic, ie wiele obiektow w rejonach zabudowy siedliskowej wsi 
zostalo wyburzonych i przebudowanych, za~ duia liczba budynkow jest w zlym 
stanie technicznym. 
Na podstawie wizji lokalnej i badari ankietowych oraz wywiadow dokonano oceny 
stanu zdewastowania przestrzeni publicznej . Do glownych problem6w naleiq: 
nagromadzenie charakterystycznych przejawow wandalizmu, takich jak 
zniszczona/uszkodzona mata architektura, napisy na murach, zniszczone 
nasadzenia zieleni, skradzione elementy metalowe, zniszczenia lub cz~stotliwosc 
dewastacji wlasnosci prywatnej (szyb w oknach, zieleni). Dodatkowo, dewastacja 
wynika rowniei z braku przeprowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych 
obiektow, kt6re m.in. utracily swoje funkcje. 
W Kozieglowkach poloiony jest obiekt dziedzictwa kulturowego: kosciol p.w. sw. 
p.w. sw. Antoniego wraz z otoczeniem - ktory wymaga renowacji. 
Obszar charakteryzuje si~ brakiem lub niedostosowaniem rozwiqzan 
architektoniczno - urbanistycznych do zmian funkcji danego obszaru . 
W przeprowadzonej ankietyzacji: ponad 11% ankietowanych wskazalo na na zly 
stan techniczny obiektow publicznych. 
Obszar odznacza si~ niedostatecznym stanem technicznym infrastruktury 
drogowej, ze wzgl~du na koleiny, brak poboczy, parkingow, chodnikow i ci~gow 
rowerowych, wqskie ulice. Problem ten zwi~ksza niebezpieczenstwo wypadkow w 
ruchu kolowym i pieszym, w tym ofiar smiertelnych. 
Jednoczesnie na obszarze wyst~puje deficyt w dost~pie do infrastruktury 
technicznej, zwtacza brak kanalizacji sanitarnej . 
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Do g!ownych problemow na pod obszarze Pinczyce zalicza si~: 

PROBLEMY SPotECZNE 
Depopulacja 

Znaczny udziat os6b w 
wieku poprodukcyjnym 

Niepe!nosprawnosc 

Przyczyny korzystania z 
pomocy spo!ecznej 

Bezrobocie 

W Pinczycach liczba mieszkancow zmala!a 0 1,64% w latach 2010-2014 i wskainik 
ten byl jednym z najniiszych w ca!ej gminie. 
Udzial osob w wieku poprodukcyjnym wyniosl 23,69% w 2014r. Co swiadczy 0 

niekorzystnej strukturze demograficznej i "starzeniu SiE( spoteczenstwa . 
Jednoczesnie 4,2% ankietowanych jako jeden z glownych problemow wskazali na 
duiy udzia! osob w wieku poprodukcyjnym . 
Problemy dotyczq udzialu osob korzystajqcych z pomocy spo!ecznej ze wzgl~du na 
niepe!nosprawnosc, ktory na koniec 2014 roku wynios! 2,7% i byl wyiszy nii 
srednia wartosc dla calej gminy (2,4%). 
Zjawisko to prowadzic moie do dyskryminacji oraz marginalizacji i wykluczenia 
spotecznego. Jednoczesnie znaczna cz~sc obiekt6w uzytecznosci publicznej jest 
niedostosowana do potrzeb osob niepe!nosprawnych, co powoduje utrudniony 
dost~p do uslug publicznych. 
Na analizowanym terenie 2,7% osob korzysta z pomocy spolecznej ze wzgl~du na 
niepetnosprawnosc, natomiast 2,4% - z powodu bezrobocia. 
Przeprowadzona ankietyzacja wskazala, ii bieda/ubostwo (spowodowane rowniei 
bezrobociem) stanowi jed no z najwi~kszych zagroien: 9,4% odpowiedzi 
ankietowanych. 
W 2014 r. przyznano 3 niebieskie karty. Liczba doiywianych dzieci wynios!a 20 
osob - na koniec 2014 r. 
Poziom bezrobocia (w tym: d!ugotrwalego) jest wyiszy do sredniej dla gminy i 
wyniosl 5,0% na koniec 2014r. Bezrobocie stanowi jeden z g!ownych problemow na 
obszarze Pinczyc. Wsrod przeprowadzonych badan ankietowych 10,4% osob 
wskazafo na wysokie bezrobocie charakteryzujqce niniejszy obszar. 
Zgodnie z danymi Powiatowego Urz~du Pracy w Myszkowie na koniec 2014 r. 
najwi~kszy odsetek osob bezrobotnych stanowify przede wszystkim osoby : 
dlugotrwale bezrobotne - 56,3% oraz bez wyksztafcenia sredniego - 64,6% ogolu 
bezrobotnych. 
Wzrost bezrobocia moie prowadzic do ubostwa i wykluczenia spolecznego. 
Do glownych przyczyn bezrobocia zaliczyc moina: 

- brak odpowiednich kwalifikacji, wyksztafcenia i doswiadczenia 
zawodowego - niedostosowanie do wymogow rynku, 

- zmniejszajqcq s i~ liczb~ miejsc pracy w restrukturyzowanych, 
likwidowanych przedsi~biorstwach zwlaszcza na obszarze powiatu 
myszkowskiego. 

Wsrod osob bezrobotnych jest wiele przypadkow, kt6re pokazujq ie kwalifikacje i 
umiej~tno5ci zawodowe nie odpowiadajq obecnym standardom i wymaganiom 
pracodawcow. Nowoczesne technologie i linie produkcyjne w zakladach zupelnie 
zmienily zakres kwalifikacji i umiej~tnosci zawodowych potrzebnych do 
wykonywania pracy na danym stanowisku. 
Zgodnie z danymi PUP, wsr6d najliczniej reprezentowanych naleiq osoby 
bezrobotne, ktore posiadajq zawody takie jak: robotnik pomocniczy w przemysle 
przetworczym, " bez zawodu", sprzedawca, slusarz, technik prac biurowych, 
robotnik budowlany, szwaczka, obuwnik przemystowy, cholewkarz, szewc 
naprawiacz. 
lokalny rynek pracy charakteryzuje si~ g!~bokq nierownowagq, w wi~kszos ci 

zawodow reprezentowanych przez osoby bezrobotne, odnotowywany jest 
niedobor podaiy ofert pracy. Na stale w analizie zawod6w deficytowych i 
nadwyikowych znajduje si~ grupa osob nie posiadajqca zawodu tzn . osoby "bez 
zawodu", stanowiqc najwi~kszq grup~ osob bezrobotnych (ok. 8% sklasyfikowanych 
wg zawodow) - w tej grupie bezrobotnych odnotowuje si~ najwi~kszy naplyw do 
bezrobocia, sytuacja ta moze sugerowac, ze takie osoby Sq czt::sciej narazone na 
utrat~ pracy, uzasadnionym wi~c b~dzie podejmowanie dzialan w zakresie szkolen 
tych osob, by podniesc ich kwalifikacje zawodowe i tym samym zwi~kszyc 

mozliwosc odnalezienia siE: na rynku pracy. 
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Edukaeja 

Jakosc: iycia w zakresie 
kwestii spoleeznyeh i 
kulturalnyeh 

Na niniejszym obszarze wyst~puj'l problemy zwi'lzane z edukaej'l, na eo wskazuje 
odsetek osob w wieku 3-5 lat obj~tyeh edukaej'l przedszkol 'l (73,5% w 2014 r.), ezy 
srednie wyniki ze sprawdzianu dla szeseioklasistow (53,7% w 2015 r.) . 
Gtown'l barier~ w dost~pie do wyehowania przedszkolnego stanowi ograniezona 
liczba miejsc w plac6wkach, ich nieodpowiednie wyposaienie oraz stan techniczny i 
baza lokalowa. 
Jednoezesnie na poziom edukaeji podstawowej wptywa przede wszystkim brak 
dodatkowyeh zaj~e pozalekeyjnyeh oraz materiatow dydaktyeznye rozwijaj'leyeh 
kompeteneje i pogt~biajqee wiedz~ uezniow. 
Na ograniezony dost~p do edukaeji wskazato 10% ankietowanyeh. 

Pogt~biona analiza przeprowadzona w formie wywiadow wskazafa r6wniei na : 
niedostateezn'l ofert~ sp~dzania wolnego ezasu (kulturalna, rekreaeyjna, 
sportowa). Istnieje potrzeba organizaeji wydarzen kulturalnyeh, jak rowniez 
sportowyeh, kt6re miatyby wptyw m.in. na integraej~ spoteezn'l mieszkaneow. 
Kolejnym wskazywanym problemem jest niedostateezna jakose infrastruktury 
rnieszkalnictwa komunalnego i socjalnego. 

PROBLEMY GOSPODARCZE 
Rozw6j gospodarezy Wskainik przedsi~biorczosci na terenie Pinczyc jest niiszy nii srednia dla gminy -

liezony udziatem jednostek gospodarezyeh w ogolnej liezbie mieszkaneow (7,40% w 
porownaniu do sredniej dla gminy: 10,47% w 2014 r.) . Jednoezesnie struktura 
przedsi~biorstw nie jest korzystna . Dominuj'l tutaj zwzwyezaj 
mikroprzedsi~biorstwa (osoby prowadz'lee dziatalnose gospodarez'l) w branzy 
ustug i handlu oraz drobnej wytworezosei . Brak innowacyjnyeh przedsi~biorstw, 
zapewniajc,cych zatrudnienie W sektorach rozwijajClcych si~, ezy nowoczesnych 
teehnologii. Taki stan przektada si~ na niedostateezny rozwoj gospodarezy i 
powstawanie nowych miejsc pracy, nie prowadzi do zmniejszenia poziomu 

bezroboeia, ezy liezby ustug swiadezonyeh przez gminny osrodek pomoey 
spoteeznej . 
Na obszarze nie funkejonuj'l jednostki badawezo - naukowe wspotpraeujqee z 
przedsi~biorstwami. Zaobserwowano defieyt w dost~pie do instytueji otoezenia 
biznesu oraz swiadczonego przez nich wsparcia w zakresie rozwoju 
przedsi~biorezosei (np . doradztwo, szkolenia) . 
Problemy gospodarcze zwiqzane Sq r6wniez z poziomem bezrobocia na 
analizowanym obszarze oraz poziomem swiadczen GMOPS. 
Na problem niskiego rozwoju przedsi~biorezosci wskazato 10,4% ankietowanyeh 
natomiast stabego rozwoju ustug i handlu: 8,3%. 

PROBLEMY SRODOWISKOWE. PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNE I TECHNtCZNE 
Problemy 
srodowiskowe 

Do zidentyfikowanyeh problemow srodowiskowyeh wplywaj'lcyeh na jakose lyeia 
mieszkanc6w nalezq: 
• zanieczyszczenie powietrza przez tzw. "niskq emisj~" . Gtownym sktadnikiem 
emitowanyeh do atmosfery zanieezyszezen gazowyeh S'l: C02 oraz PMlO. 
Szczeg61nie problem nadmiernej emisji zanieczyszczen wzrasta zwfaszcza w sezonie 
zimowym, podezas spalania paliw (w tym: w~gla kamiennego i jego produkt6w 
uboeznyeh) dla eelow grzewezyeh. 
Jednoczesnie na niniejszym terenie zlokalizowane Sq obiekty (m.in. uzytecznosci 
publieznej, mieszkalne), ktore nie spetniaj'l wa runkow teehnieznyeh jakim powinny 
odpowiadae budynki, np. wykazuj'l si~ zbyt wysokimi wspotczynnikami przenikania 
eiepta przez przegrody, a co jest z tym zwi'lzane wymagaj'l wysokiego 
zapotrzebowania na energi~ koncowq i pierwotnq, a w konsekwencji przyczyniajq 
si~ do nadmiernej emisji zanieezyszezen do srodowiska, w tym C02 oraz PM10. 

• niedostateezna jakose wad powierzehniowyeh i podziemnyeh na skutek 
niedoborow w infrastrukturze teehnieznej (brak wyposazenia w siee kanalizaeji 
sanitarnej) . Scieki soejalno-bytowe, poehodz'lee z zabudowy mieszkaniowej, ezy 
rolnej, odprowadzane S'l ez~sto do nieszezelnyeh osadnikow przydomowyeh b'ldi 
tel bezposrednio do przydroznyeh rowow melioraeyjnyeh lub ciekow wodnyeh . 
Scieki te S'l irodtem zanieezyszezen wyrazaj'leym si~ w zwi'lzkaeh takieh jak BZTs, 
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Problemy przestrzenno 
- funkcjonalne i 
techniczne 

ChZT, azot amonowy i fosforany. GI6wnymi zagroieniami dla w6d 
powierzchniowych i podziemnych prowadz~cych wody nieodpowiadaj~ce normom 
Sq skazenia komunalne i zwiqzane z chemicznymi srodkami do produkcji rolnej . 
Dodatkowo istotnym zagroieniem, dla jakosci w6d s~ substancje ropopochodne 
spfukiwane podczas opadew deszczu z nawierzchni dreg i parkingew. Powaine 
iredfo zanieczyszczen wed podziemnych i powierzchniowych stanowiq tez zwiqzki 
biogenne splywaj~ce z p61 uprawnych w okresach po nawoieniu grunt6w rolnych, 
jak rowniei nielegalne wysypiska smieci. 
• zanieczyszczenie odpadami w wyniku ich skfadowania w ramach nielegalnych 
wysypisk smieci. Znacz~cym problemem wyst~puj~cym na obszarze s~ r6wniei 
nielegalne wysypiska smieci, zwfaszcza na terenach niezabudowanych, w tym w 
dolinach rzek, na polach przy drogach dojazdowych, cz~sto 0 duiym lOaczeniu 
przyrodniczym, zwlaszcza chronionych. Wyst~powanie tych wysypisk wi~ie si ~ z 
ni sk~ kultur~ i edukacj~ ekologiczn~ mieszkaric6w. Zagroienia wywolane przez 
dzikie wysypiska przyczyniaj~ si~ do degradacji srodowiska naturalnego poprzez: 
zanieczyszczenie gleb, wed podziemnych i powierzchniowyeh, zagroienia 
poiarowe, samozaplony gaz6w, szkodliwe oddzialywanie na flor~ i faun~ . 

• brak znaeznyeh zasobew lasow oraz obszarew eennych przyrodniczo, co 
przekfada si~ m.in . na wysokie st~i:enie zanieezyszezen w powietrzu, brak 
moiliwosci zachowania biorei:norodnosei. 
W ramach przeprowadlOnej ankietyzacji: 5,2% badanych wskazalo na lOaclOY 
problem zwiqzany z znieezyszczeniem srodowiska naturalnego. 
Na obszarze zidentyfikowano problemy mieszkaniowe, do kt6rych naleiy m.in . 
lOaclOY odsetek budynk6w wybudowanych przed 1945r. w stosunku do liczby 
ludnosci, tj . 9,0% (w por6wnaniu do sredniej dla gminy: 6,21%). 
Przeprowadzona oeena wartosci uktadu przestrzennego wykazafa, ie niniejszy 
obszar zagroiony jest post~puj~c~ degradacj~ przestrzeni. Weryfikacja obiekt6w 
pozwala stwierdzic, ie wiele obiektew w rejonach zabudowy siedliskowej wsi 
lOstalo wyburzonych i przebudowanych, za ~ duia liczba budynk6w jest w zlym 
stanie technieznym. 
Na podstawie wizji lokalnej i badari ankietowych oraz wywiad6w dokonano oceny 
stanu zdewastowania przestrzeni publiclOej . Do gl6wnvch problem6w nalei~ : 

nagromadzenie charakterystycznvch przejaw6w wandalizmu, takich jak 
zniszczona/ uszkodzona mala architektura, napisy na muraeh, zniszezone 
nasadzenia zieleni, skradzione elementy metalowe, zniszczenia lub cz~stotliwosc 
dewastacji wlasnosc; prywatnej (szVb w oknach, zieleni). Dodatkowo, dewastacja 
wynika r6wniei z braku przeprowadzenia prac remontowych, modernizacyjnyeh 
obiekt6w, kt6re m.in. utracily swoje funkcje. 
W Piriczycach polo ion V jest obiekt dziedzictwa kulturowego: kosci61 parafialny p.w. 
sw. Michafa Archaniofa wraz z otoczeniem - kt6ry wymaga renowaeji. 
Obszar eharakteryzuje si ~ brakiem lub niedostosowaniem rozwiqzari 
architektoniclOo - urbanistycznych do zmian funkcji danego obszaru. 
W przeprowadzonej ankietyzacji : ponad 6% ankietowanych wskazalo na na zlV stan 
techniczny obiekt6w publiclOych. 
Dbszar odlOacza si~ niedostateclOym stanem technicznvm infrastrukturv 
drogowej, ze wzgl~du na koleinv, brak poboczy, parking6w, chodnik6w i ci~g6w 
rowerowyeh, wqskie ulice. Problem ten zwi~ksza niebezpieezenstwo wypadkew w 
ruchu kolowym i pieszvm, W tym ofiar smiertelnych. 
Jednoczesnie na obszarze wyst~puje deficyt w dost~pie do infrastrukturv 
technicznej, zwfacza brak kanalizacji sanitarnej. 
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Tabela 39. Wyniki bada,; ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji spolecznych w zakresie 
okreslenia glownych problemow dla obszaru rewitalizacji w Gminie Kozieglowy 

Problemy Kozieglowy Kozieglowki Pi,;czyce 

Niski poziom rozwoju 5,6% 11,4% 10,4% 

przedsi~biorczosci 

Duzy udziat os6b w wieku starszym 7,2% 11,4% 4,2% 
(poprodukcyjnym) 

Duzy udzial osob korzyst. z zasitkow 3,3% 10,5% 8,3% 
i pomocy spol. 

Ubostwo /bieda 8,9% 11,0% 9,4% 

Przemoc w rodzinie 2,2% 0,0% 4,2% 

Przest~pstwa 6,1% 0,5% 11,5% 

Wysokie bezrobocie 5,6% 10,5% 10,4% 

Ograniczony dost~p do edukacji 5,6% 10,0% 7,3% 

Alkoholizm 8,3% 1,4% 3,1% 

Narkomania 8,3% 1,0% 2,1% 

Zanieczyszczenie srodowiska 8,9% 1,0% 5,2% 

Mate zasoby mieszkaniowe, w tym: 7,2% 11,0% 2,1% 
socjalne i komunalne 

zte warunki mieszkaniowe, w tym 1,1% 0,0% 0,0% 
brak toalety, ogrzewania, wody 

Pustostany 8,9% 1,0% 6,3% 

ztv stan techniczny budynkow 6,7% 11,4% 6,3% 
publicznych 

Slaby rozwoj uslug i handlu 5,0% 8,1% 8,3% 

Inne: brak kanalizacji 1,1% 0,0% 1,0% 

Zr6dto: opracowanie wtasne na podstawie badan ankietowych 

W ramach konsultacji spolecznych przeprowadzono r6wniei: badanie jakosci iycia mieszkanc6w poprzez 
przyj.:;:cie uzasadnionego progu uznania zjawiska za uciCjiliwe lub szkodliwe a nastE;:pnie empiryczne 
potwierdzenie jego wyst<lpienia. Zastosowano rowniez metody jakosciowe oparte 0 subiektywne opinie 
mieszkancow obszaru. 
Na podstawie oceniono poszczeg61ne dziedziny iycia w miejscowosciach uznanych jako problemowe. 

Zastosowano ocenE: jakosci i waru nk6w zycia, w skali : 
• 5 punktow - bardzo dobre (maksymalna iiczba punkt6w) 
• 3 punkty - dobre, 
• 0 punkt6w - srednie/przeci~tne, 

• -3 punkty - de, 
• ·5 punktow - bardzo zle (minima Ina liczba punkt6w). 
Najniiej (ile lub bardzo ile) oceniono nast~pujijce dziedziny: 
• infrastruktura i uslugi dla osob starszych: -2,3 pkt. 
• dost~p do infrastruktury komunalnej (kanalizacja) : -2,3 pkt. 
• mieszkalnictwo komunalne, socjalne: -2,3 pkt. 
• rynek pra cy (moiliwosci zatrudnienia): -1,5 pkt. 
• uslugi turystyczne : -1,4 pkt. 
• dost~pnosc teren6w przeznaczonych pod inwestycje : -1,2 pkt. 
• dost~pnosc tran sportu pubiicznej: ·1, 1 pkt. 

iadna z kategorii nie zostala oceniona powyiej : dobrze lub bardzo dobrze. 
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Rysunek 25. Oeena jakosci, warunk6w iycia i dziafalnosci dla obszaru rewitalizacji w Gminie Koziegfowy 
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s tan ijakosc drog 0,6 
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- 0,1 
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- 3,0 -2,0 - 1,0 0,0 1.0 2,0 3,0 

Zr6dlo: opracowanie wtasne na podstawie badan ankietowych 
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5.6. Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji 

W wyniku przeprowadzonej w poprzednieh rozdzialaeh analizy stanu istniej'leego oraz na podstawie danyeh 
historyeznyeh (w tym : statystyeznych) i pogl~bionej diagnozy, opraeowano analiz~ SWOT dla obszaru 
rewitalizaeji, w podzialne na poszezegolne podobszary, do ktoryeh zaliezono miejseowosei : Kozieglowy, 
Koziegt6wki oraz Pinczyce. 
Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszyeh heurystycznyeh teehnik analityeznyeh, slui'lca do porz'!dkowania 
informacji, w formie mocnych i stabych stron oraz szans i zagroien . Jest narzE:dziem, kt6re stuiy 
do porzqdkowania informaeji zebranych z otoezenia w zwiqzku z przeprowadzonq diagnozq oraz wynikami badan 
przeprowadlOnyeh w ramach konsultaeji spoleeznyeh. 
Analiza strategiczna pozwala na identyfikaej~ problemow, ktore powinny bye rozwiqzane w wyniku 
przeprowadzenia dziatan rewitalizacyjnych . 

Tabela 40. Analiza SWOT 

Podobszar 

A. 
Kozieg/owy 

Mocne strony 

• Aktywnose spoleezna 
mieszkancow (w ramach 
organizacji pozarzqdowych) 

• Korzystny wskainik 
przedsi~biorclOsci, w tym 
udzial osob prowadzqcych 
dzialalnose gospodarczq 

• Walory krajobrazowe 
• Dogodne poloienie w 
systemie transportowym 

• Lokalizacja obiekt6w 
dziedzictwa kulturowego 
• WystE:powanie teren6w 
w centrum miejscowosci 
umoiliwiajqcych 
utworzenie przestrzeni 
publicznej 

• Toisamosc kulturowa i 
dlugoletnie tradycje 

Slabe strony 

• Depopulacja 
• Niekorzystna struktura 
wiekowa mieszkark6w 
(w tym: udzial osob w 
wieku poprodukcyjnym) 

• Znaczny udzial osob 
korzystajqcych z 
pomocy spolecznej 

• Alkoholizm 
• Niepelnosprawnose 
• Bezrobocie 
• OgraniclOny dost~p do 
wychowania 
przedszkolnego 

• Niedostateczny 
poziom wykszta!cenia 
mieszkancow 
• Przestf;pcZOSC 
• Brak odpowiedniego 
zagospodarowania 
przestrzeni publicznej 

• Wyst~pujqca 
zdegradowana tkanka 
miejska, w tym: 
mieszkaniowa, 
uiytecznosci publieznej 
oraz pustostany 

• Male zasoby 
mieszkaniowe (w tym: 
socjalne i komunalne) 
• Zanieczyszczenie 
srodowiska naturalnego 
(m.in . ze wzgl~du na 
niskq emisj~) 

• Niedostateczne 
wyposaienie budynkow 
w infrastruktur~ 
techniczn,! 
(kanalizacyjnq i galOwq) 

Szanse 

• Duie moiliwosci 

araniacji przestrzeni 

publicznych 

• Obiekty zdegradowane 

z moiliwosciq 

wykorzystania na cele 

spoleczne, gospodarcze I 

kulturalne 

• Renowacja i 
wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego 
i lokalnych tradycji dla 
nowych aktywnosci 
mieszkancow 

• Termomodernizacja 
budynkow uiytecznosci 
publicznej i mieszkalnych 
oraz wykorzystanie OZE 

• Programy i dzialania 
aktywizujqce osoby 
bezrobotne i 
zmniejszajqce patologie i 
marginalizacj~ spoleczn,! 
wsrod mieszkanc6w 
• Rozw6j infrastruktury 
technicznej (w tym sieci 
kanalizacyjnej) 

• Utrzymujqcy si~ wzrost 
gospodarczy 

• Wykorzystanie 
srodkow zewn~trznych, 
w tym funduszy 
europejskich na dzialania 
rewitalizacyjne 

Zagroienia 

• Wysokie koszty 
rewitalizacji 
obiektow i terenow 
zdegradowanych 

• Brak korzystnej 
oferty na rynku pracy 
oraz wzrost 
bezrobocia, patologii 
i wykluczenia 
spolecznego, 
przest~pclOsci 

• Post~puj,!cy wzrost 
liczby osob w grupie 
wieku 
poprodukcyjnego 

• 5tagnacja w 
rozwoju 
infrastruktury 
technicznej 

• Dalsza degradacja 
srodowiska 
naturalnego 

• Brak polityki 
przestrzennej, nie!ad 
przestrzenny, niska 
estetyka obiektow i 
teren6w, staba 
dost~pnose 

przestrzeni publicznej 
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Podobszar Mocne strony Siabe strony Szanse Zagroienia 

B. • Dodatni przyrost • Znaczny udziat os6b • Duie moiliwosci • Wysokie koszty 
Koziegl6wki naturalny oraz saldo korzystajqeyeh z araniacji przestrzeni rewitalizacji 

migracji pomoey spolecznej publieznych obiekt6w i terenow 

• Korzystna struktura • Ub6stwo zdegradowanyeh 
wiekowa mieszkanc6w • Alkoholizm • Obiekty zdegradowane • Brak korzystnej 
• Korzystny wskainik • Niepetnosprawnosc z moiliwosciq 

oferty na rynku pracy 
przedsie;:biorczosci, w tym • Bezrobocie (zwlaszeza wykorzystania na cele 

oraz wzrost 
udzial os6b prowadzqcych dlugotrwale) bezrobocia, patologii 
dzialalnosc gospodarczq • Niedostateczna 

spoleczne, gospodarcze I i wykluczenia 

• Dogodne poloienie w aktywnosc spoleezna kulturalne spolecznego, 

systemie transportowym mieszkanc6w przest~pczosci 

• lokalizacja obiekt6w • Ograniczony dost~p do • Termomodernizacja • 5tagnacja w 
dziedzictwa kulturowego wychowania budynk6w mieszkalnych rozwoju 

• Wyste;:powanie teren6w przedszkolnego oraz wykorzystanie OZE infrastruktury 

w centrum miejscowosci • Niedostateczny • Programy i dziatania technicznej 

umoiliwiajqcych poziom wyksztatcenia aktywizujqee osoby • Dalsza degradacja 
utworzenie przestrzeni mieszkark6w bezrobotne i srodowiska 
publicznej • Slaby dost~p do 

zmniejszajqce patologie i naturalnego 

• Toisamosc kulturowa i handlu i uslug marginalizacj~ spolecznq • Brak polityki 
dlugoletnie tradycje • Niedostateczny stan 

wsr6d mieszkarkow przestrzennej, nielad 

techniczny budynk6w • Rozw6j infrastruktury przestrzenny, niska 

uiytecznosci publicznej teehnieznej (w tym sieci estetyka obiektow i 

• Brak odpowiedniego 
kanalizacyjnej) terenow, slaba 

zagospodarowania • Utrzymujqey si~ wzrost dost~pnosc 

przestrzeni publicznej gospodarczy przestrzeni publicznej 

• Male zasoby • Wykorzystanie 

mieszkaniowe (w tym: srodk6w zewn~trznych, 

socjalne i komunalne) w tym funduszy 

• Znaczny udziaf 
europejskich na dzialania 

budynk6w 
rewitalizaeyjne 

wybudowanych przed 
1945r. 

• Zanieczyszczenie 
srodowiska naturalnego 
(m.in. ze wzgl~du na 
niskq emisj~) 

• Niedostateczne 
wyposaienie budynkow 
w infrastruktur~ 
teehnicznq 
(kanalizacyjnq i gazowq) 

C - Phiczyce • Dogodne poloienie w • Depopulacja • Obiekty zdegradowane • Wysokie koszty 
systemie transportowym • Niekorzystna struktura z mOiliwosciCJ rewitalizacji 
• lokalizacja obiekt6w wiekowa mieszkanc6w wykorzystania na cele obiektow i terenow 
dziedzictwa kulturowego (w tym: udzial osob w 

spoleczne, gospodareze zdegradowanych 
• Wyst~powanie terenow wieku poprodukcyjnym) 

i kulturalne • Brak korzystnej 
w centrum miejscowosci • Znaczny udzial osob oferty na rynku pracy 
umoiliwiajqcych korzystajqcych z 

• Termomodernizacja 
oraz wzrost 

utworzenie przestrzeni pomocy spolecznej bezrobocia, patologii 
publicznej • Niepetnosprawnosc 

budynk6w uiytecznosci 
i wykluczenia 

• Toisamosc kulturowa • Bezrobocie (zwlaszcza 
publicznej i mieszkalnych 

spolecznego, 
i dlugoletnie tradycje dlugotrwale) 

oraz wykorzystanie OZE 
przest~pczosci 

• Przest~pczosc 
• Programy i dzialania 

• Post~puj~cy wzrost aktywizujqce osoby 
• Niedostateczna bezrobotne i 

liczby os6b w grupie 
wieku 
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Podobszar Mocne strony 

Zr6dfo: opracQwanie wtasne 

Siabe slrany 

aktywnasc spoleczna 
mieszkancow 
• Ograniczany dast~p 
da wychowania 
przedszkalnego 

• Niedostateczny 
poziam wyksztalcenia 
mieszkanc6w 

• Slaby dost~p 
da handlu i ustug 

• Niekorzystny wskainik 
przedsi~biorczosci, 

w tym udziat as6b 
prowadz'lcych 
dziatalnosc gospodarcz'l 

• Znaczny udziat 
budynk6w 
wybudowanych przed 
1945r. 

• Wyst~puj'lca 
zdegradowana tkanka, 
w tym: mieszkaniowa, 
uiytecznasci publicznej 
araz pustastany 

• Niedostateczny stan 
techniczny budynk6w 
uiytecznosci publicznej 

• Zanieczyszczenie 
srodowiska naturalnego 
(m.in. ze wzgl~du 
na nisk'l emisj~) 
• Niedostateczne 
wyposaienie budynk6w 
w infrastruktur~ 
techniczn'l 
(kanalizacyjn'l i gazow'l) 

Szanse 

zmniejszaj'lce patologie 
i marginalizacj~ 
spoteczn'l wsr6d 
mieszkarkow 

• Utrzymuj'lcy si~ wzrost 
gospodarczy 

• Rozw6j infrastruktury 
technicznej (w tym sieci 
kanalizacyjnej) 

• Wykorzystanie 
srodk6w zewn~trznych, 
w tym funduszy 
europejskich na dzialania 
rewitalizacyjne 

Zagroienia 

poprodukcyjnego 

• 5tagnacja 
w rozwoju 
i nfrastru ktu ry 
technicznej 

• Dalsza degradacja 
srodowiska 
naturalnego 

• Brak polityki 
przestrzennej. nietad 
przestrzenny, niska 
estetyka obiekt6w 
i teren6w, staba 
dost~pnosc 

przestrzeni publicznej 
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6. Zasi~gi przestrzenne obszar6w rewitalizacji 

W wyniku diagnozy przeprowadzonej w powyiszym rozdziale wyznaclOno obszar rewitalizacji, podzielony na 3 
podobszary: 

Podobszar A - Kozieglowy 

Powierzchnia 

podobszaru 

Liczba ludnosci 
Granice 
podobszaru 

1,85 km2 

14950s6b 
Od p6lnocy: ul. Wylqgi, granice dzialek (wlqcznie): 5796/1, 5801, 4748, ul. Jagodowa, ul. 
Malinowa, ul. Cegielniania, granice dzialek (wlqcznie): 5923, 5929/1, 5930/6, 5931/1, 
5932, 5933, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944/ 2, 5945, 5946, 
5950, 5951,5954,5958,5959,5960,5970/9; 
Od wschodu: ul. Plebanska, ul. Polna, granice dzialek (wlqcznie): 6028/4, 6028/3, ul. 
larecka, gran ice dzialek (wlqcznie): 7467/2, 7466/14, 7541 (rz. Sarni Stok), 7405/2, 7399, 
ul. J6zefa Bema 
Od poludnia : granice dzialek (wlqcznie) : 8265, 8264, 8259, 8254/1, 8546/2, 8545/2, 
8544/1 
Od zachodu : droga krajowa nr 1 
Obszar 0 najwyiszym stopniu ubranizacji oraz intensyfikacji zabudowy, nasileniu 

problem6w spoleczno-gospodarczych i srodowiskowo-przestrzennych, infrastrukturalnyh 
(w tym : zdegradowanej tkance miejskiej, udziale budynk6w sprzed 1945 r. 
zanieczyszczeniu srodowiska naturalnego). 

Opis podobszaru Miasto Kozieglowy jest miastem 0 zachowanych miejskich cechach z okresu 
sredniowiecza: prostokqtny rynek z siedmioma ulicami. lrzy z nich posiadajq znaczenie 
komunikacyjne przez powiilzanie miasta z otaczajilcymi osrodkami, a Sq to ulke: 

Swi~tokrzyska- kierunek cz~stochowski i g~iynski a potem Igocki i iarecki, Woinicka
kierunek gniazdowski i lubliniecki, oraz Kosciuszki - kierunek do Starych Koziegl6w, 
Rzeniszowa (oba kierunki siewierskie) i wojslawicki. Pozostale ulice posiadajq lokalny 
charakter. Charakterystyczna jest para ulic Koscielnych, wyznaczajqcych lokalizacj~ 

kosciola, na zapleczu zabudowy przyrynkowej oraz ulice R6iana, posiadajqca przepraw~ 
przez Sarni Stok, czego zabraklo dla ulicy largowej, brak przeprawy przez Boiy Stok. 
Obszar lokacj i miasta sredniowiecznego zamykal si~ prawdopodobnie na obszarze mi~dzy 
obu potokami, wypelniajqc obszar zdatny do zabudowy. W miar~ rozwoju miasta 
powstaly dwa przedmiescia wzdlui ulic lareckiej i Cz~stochowskiej, na lewym brzegu 
Sarniego Stoku, oraz wzdlui ulic Bema i Wojslawickiej, na prawym brzegu Boiego Stoku. 
Przedmiescie p61nocne jest znacznie bardziej rozwini~te, co wynika z korzystniejszych 
warunk6w fizjograficznych, ale przede wszystkim dzi~ki powiqzaniu z dawnym zamkiem, a 
p6iniej z dworcem biskupim i folwarkiem. Swiadczyc 0 jego znaczeniu moie lokalizacja 
dawnego szpitala oraz kaplic sw. Barbary i nieistniejqcej jui sw. Krzyia. Powyiszy uklad 
przestrzenny zachowaf si~ w formie niewiele zmienionej. Gf6wne zmiany zostafy 

wprowadlOne przez budow~ malej i wielkiej obwodnicy Koziegl6w i jeszcze dose 
ekstensywne zagospodarowanie teren6w poloionych mi~dzy nimi. 
Miejskosc Koziegl6w potwierdlOna jest ir6dlami od XIV w. [parafia p.w. Boiego Ciala 
1325r.; targ 1443r.). Miasto jest mlodsze od Koziegl6wek (Kozieglowy Stare), kt6re 
posiadajq znacznie starszq proweniencj~ prawdopodobnie XI- XII wiecznq (wymienia si~ 
dat~ zaloienia 1106r.). Przenoszenie osady, wraz z przywilejami, na nowe miejsce spotkac 
r6wniei moina w silsiedztwie, np. przeniesienie XII- wiecznej osady w Kuinky 

Swi~tojanskiej na miejsce obecnego miasta Siewierza. Miasto zlokalizowano, jak zwykle 
to bywa, na przeci~ciu trakt6w handlowych. Podstawowe z nich to trakt Iqczqcy Krak6w z 
Wrodawiem oraz prowadzqcy ze Slqska, od Czeladzi do Cz~stochowy i Piotrkowa. Ich 
skrzyiowanie, stalo si~ miejscem wyznaczenia rynku, w ksztatcie kwadratu (na terenie 
blotnistym) z drewnianym ratuszem posrodku. Lokalizacja kosciola parafialnego, 
odmiennie od typowego dla miast sredniowiecznych poloienia w naroiniku rynku, 
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nastqpifa na jego zapleezu (rowniei podobnie jak w Siewierzu). Na zaehod od miasta i na 
potnoe od drogi w kierunku Gniazdowa, nad potokiem Sarni Stok w sqsiedztwie uroezyska 
Stawy znajdowat s i~ ryeerski zamek Lisow Koziegtowskieh datowany na koniee XIII 
poczqtek XIV wieku . Brak jest przestanek do stwierdzenia zachowanych zwiqzkow mi~dzy 
zamkiem a lokacyjnym uktadem przestrzennym miasta. Jego pozostatosci Sq niewidoczne 
w krajobrazie miasta . 
Pierwsze wzmianki 0 zabudowie pochodzq z XV (1472r.), a 0 ulicach z XVI w. Drewniana 
zabudowa domow mieszczarlskich wznosifa si~ w Rynku, przy ul. Wotnickiej, tqczqcej 
miasto z Gniazdowem i Wotnikami, oraz przy uliCy Lgockiej biegnqcej na wschod w 
kierunku Lgoty i iarek. Przy tej ulicy znajdowaty si~ jui nieistniejqce kaplica sw. Krzyia i 
szpital ubogich (murowany) oraz kaplica sw. Anny. Drugi szpital znajdowat si~ jui poza 
owczesnym miastem, przy kaplicy sw. Barbary. W drugiej potowie XVII w. (1668r.) miasto 
posiadato- 204 domy mieszkalne i 58 pustych placow oraz ponad 1000 mieszkarlcow. Sto 
lat p6tniej (koniec XVIII w.) miasto liczyto 256 domow i ok. 1300 mieszkarlcow. Dla 
porownania, w tym samym czasie, wielkosci parafii wynosity: parafia Koziegtowy liczyta 
(w 1787r.)- 3102 wiernych, parafii Koziegtowki- 2628 oraz parafia w Siewierzu- 2754 
mieszkarlcow. Byty to wielkosci porownywalne. Szkoty parafialne istniaty w Koziegtowach 
i Koziegtowkach ai do XVIII w. Podstawq gospodarczego rozwoju miasta, w roinych 
okresach i z roinym nasileniem, byt handel i rzemiosto, produkcja stali oraz rolnictwo i 
przetworstwo rolne. Komora celna w Koziegtowach kontrolowata cztery trakty 
wychodzqce z rynku wraz przykomorkami w Gniazdowie, Lgocie, Mijaczowie i Rudniku . W 
1765 r. komora koziegtowska notowata oiywione dalekosi~ine kontakty handlowe 
gtownie ze Slqskiem oraz z Krolestwem (eksport i import). Rownie iywe byty wewn~trzne 
kontakty z B~dzinem oraz z Siewierzem. W 1788 roku miasto liczyto 100 rzemieSinikow 
(12 rzetnikow, 24 tkaczy, 11 kowali, 13 piekarzy), ktorzy posiadali moiliwosc zbytu swych 
towarow na 12 jarmarkach, wsrod nich najwainiejszymi byty nast~pujqce jarmarki : 26 
lipca (sw. Anny) i 10 sierpnia (sw. Wawrzyrlca); 14 wrzesnia (sw. Krzyia). 
Wytapianie ielaza i produkcja stali posiada w Ksi~stwie Siewierskim bogate tradycje, w 
tym takie zwiqzane z dtugoletnim pobytem w Koziegtowach Walentego Rozdzierlskiego. 
Na terenie miasta i gminy odnotowano trzy rejony lokalizacji kutnic (0 roinych nazwach), 
a to: kutnica Frankowska, (Szwankowska, Stara Kutnica) w widtach Warty i Boiego Stoku, 
moiliwe, ie najwi~ksza w Ksi~stwie, po Piworlskiej w Siewierzu, posiadajqca zaktad 
hutniczy z piecem dymarskim a potniej wielkim piecem (1753r.), kutnica Nowy Zarszyn 
(Przedmiejska, Rzeniszowska), nad potokiem Rzeniszowskim, dziatajqca do potowy XVII 
wieku; obie kutnice notowane trodtowo, kutnica Jurgowska 0 niepewnej lokalizacji, 
moiliwie w rejonie Osieku. 
Dwor potoiony w potnocno- zachodniej stronie miasta, nad Sarnim Potokiem, przy 
drodze prowadzqcej do Cz~stochowy. W miescie i okolicy dziataty liczne mtyny (1668r.) w 
miescie i jego najbliiszej okolicy- na potoku Boiy Stok, w kolejnosci od Wojstawic, byty to 
mtyn stodowy, Pasieka, mtyn miejski, Pomykacz, Koral (Polan), Smardzowski, Burkacz (tei 
folusz) i Oczko pod kutnicq (tei folusz) oraz mtyn Swidnik na Sarnim Stoku. 

Wartosci kulturowe urbanistyki i architektury: 
• uktad urbanistyczny - (decyzja PWRN w Katowicach 31.03.1953r.) 
• zamek wzniesiony 1409r. (obecnie nieistniejqcy) w obr~bie grodu drewniano-ziemnego, 
renesansowa przebudowa lS48r. opuszczony po wojnach szwedzkich, najstarszy typ 
budowli zamku rycerskiego na Jurze, 
• kosciot parafialny p.w. Boiego Ciata, gotycki, sprzed 1470r. wraz z plebaniq XVIII w., 
• kosciot sw. Barbary sprzed 1679r., powi~kszony 0 cz~sc dawnego budynku szpitalnego 
(znacznie przebudowanego), 
• kaplice: przy drodze do Gniazdowa 1675; trasa DK1 przed Siedlcem Duiym, mariawicka 
obok KOSciota sw. Barbary, 
• dwor biskupi z pocz. XVII w., siedziba gen. N. Pankratiewa, przebudowywany, 
wyburzono jego najstarszq cz~sc- obecnie przedszkole, 
• studnia uliczna po starym browarze przy ul. Swi~tokrzyskiej, 
• zabudow~ mieszczarlskq stanowiq murowane lub drewniane do my najcz~scleJ 

parterowe, na planie prostokqta, 0 stromych dwuspadowych dachach, kalenicq 
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Identyfikacja 
potrzeb 
rewitalizacyjnych 

rownolegte do ulicy. Wi~ksze majq bram~ przejazdowq posrodku, w mniejszych brama 
miesci si~ z boku. Pochodzq gtownie z XIX i pocz. XX w. Koziegtowy w XVIII w. byty 
miastem drewnianym. W XIX w. powstato tei klika domow murowanych przy rynku. 
Zachowat si~ parterowy dom nr 4 z bocznq bramq i facjatkq, datowany na pierwszq 
potow~ XIX w. Skromniej prezentujq si~ domy przy ul. Cichej oraz przy ulicach Lgockiej i 3-
maja. 

• Zmniejszenie zjawiska depopulacji 
• Wzrost udziatu liczby osob w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym w liczbie 
ludnosci ogotem 
• Zmniejszenie udziatu osob korzystajqcych z pomocy spotecznej 
• Zmniejszenie zjawisk patologii i marginalizacji spotecznej, w tym: alkoholizmu, 
niepetnosprawnosci 
• Zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez zapewnienie nowych, atrakcyjnych miejsc 
pracy dla mieszkark6w, jak r6wniei promocjE: samozatrudnienia 
• Poprawa dost~pu do edukacji, w tym: wychowania przedszkolnego 
• Wzrost poziomu wyksztatcenia mieszkancow 
• Zmniejszenie poziomu przest~pczosci 
• Zagospodarowanie, odnowienie i modernizacja zdegradowanych przestrzeni 
publicznych oraz obiektow 
• Poprawa stanu technicznego tkanki mieszkaniowej, budynk6w uiytecznosci publicznej 
oraz zagospodarowanie pustostan6w 
• Poprawa dost~pnosci do zasobow mieszkaniowych, w tym wzrost liczby nowych 
budynkow mieszkalnych 
• Zmniejszenie zanieczyszczenia srodowiska naturalnego (w tym: ograniczenie niskiej 

emisji) 
• Wyposaienie budynk6w w infrastruktur~ techniczn'l (m.in. kanalizacyjnq) poprzez 
rozw6j infrastruktury technicznej 
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Rysunek 26. Podobszar rewitalizacj i w Miescie Koziegtowy 
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Rysunek 27. Podobszar rewitalizacji w Miescie Kozieglowy - mapa szczeg610wa z dzialkami ewid . 

Zr6dfo: opracQwanie wfasne na podstawie www.sip:powiatmyszkowski.pl 
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Podobszar B - Kozieg/6wki 

Powierzchnia 
podobszaru 

liczba ludnosci 
Granice 
podobszaru 
Opis podobszaru 

Identyfikacja 
potrzeb 
rewitalizacyjnych 

6,82 km2 

888os6b 
Granice podobszaru stanowiq granice obr~bu ewidencyjnego / solectwa: Koziegl6wki 

Kozieg/6wki (Kozieglowy Stare) Sq miejscowosciq 0 dawnym, jeszcze przedlokacyjnym 
pochodzeniu z XI w. 5tracity one 5we znaczenie na rzeez Koziegfow jui W sredniowieczu. 
Moina tu snu': analogi~ mi~dzy osadq sw. Jana a Siewierzem, z tq rOinicq, ie Kozieglowki 
nie znikn~1y jako osada. Prawdopodobnie Koziegl6wki rowniei zmniejszyly swoj obszar 
zabudowy w stosunku do obszaru wykazywanego na mapie kwatermistrzowskiej. Stan 
zachowania przeksztalcenia pierwotnego ukladu jest znaczny. Prawdopodobnie trojkqtny 
plac na ktorym wybudowano kosciol, wraz z wylotowymi drogami, jest jedynym 
stabilnym jego elementem. Na mapie austriackiej pierwotna lokalizacja kosciola 
(prawdopodobnie drewnianego) znajdowala si~ w rejonie istniejqcej plebanii. Kozieglowki 
Sq przykladem osady, ktora trwale stracila swoje pierwotne znaczenie w sieci osadniczej. 
Koziegl6wki byly osadq naleiqca do baronatu kozieglowskiego, siedziba gminy w drugiej 
polowie XIX w., Paralia p.w. sw. Mikolaja i Wojciecha (1325r.)- kosciol murowany 1440r. a 
przebudowany 1659r. Nowy zespol sakralny tworzq: kosciol wzniesiony w latach 1903-
1908, plebania z konca XIX w. oraz XVIlI-wieczne ogrodzenie. 
Uk/ad przestrzenny miejscowosci posiada cechy miejskie: rynek, jako jedyny wsrod osad 
w gminie, poza Koziegtowami. 
Wartosci kulturowe urbanistyki i architektury: 
• dawny uklad urbanistyczny, 
• kosciol paralialny p.w. sw. Antoniego 1908r., plebania XIX w. ogrodzenie murowane 
1603,1763r. 

• Zmniejszenie zjawiska depopuJacji 
• Wzrost udzialu liczby osob w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym w liczbie 
ludnosci ogolem 

• Zmniejszenie udzialu os6b korzystajqcych z pomocy spolecznej 
• Zmniejszenie zjawisk patologii i marginalizacji spotecznej, W tym: ub6stwa, 
niepefnosprawnosci 
• Poprawa aktywnosci spotecznej mieszkanc6w 
• Zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez zapewnienie nowych, atrakcyjnych miejsc 
pracy dla mieszkanc6w, jak rown iei promocj~ samozatrudnienia 
• Poprawa dost~pu do edukacji, w tym: wychowania przedszkolnego 
• Wzrost poziomu wyksztatcenia mieszkancow 
• Zmniejszenie poziomu przest~pczosci 
• Poprawa dost~pu do placowek handlu i uslug 
• Wzrost poziomu przedsi ~biorczo sci wsrod mieszkancow 
• Zagospodarowanie, odnowienie i modernizacja zdegradowanych przestrzeni 
publicznych oraz obiektow 

• Poprawa stanu technicznego tkanki mieszkaniowej, budynkow uiytecznosci publicznej 
oraz zagospodarowanie pustostanow 
• Poprawa dost~pnosci do zasobow mieszkaniowych, w tym wzrost liczby nowych 
budynk6w mieszkalnych 

• Zmniejszenie zanieczyszczenia srodowiska naturalnego (w tym: ograniczenie niskiej 
emisji) 

• Wyposaienie budynkow w inlra struktur~ technicznq (m.in. kanalizacyjnq) poprzez 
rozw6j infrastruktury technicznej 
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Rysunek 28. Podobszar rewitalizacji w miejscowosci Koziegt6wki 

'I, ... 16\\ 

podobsza r rewitalizacji w granicach administracyjnych solectwa Kozieglowki 

Zrodfo: opracQwanie wfasne na podstawie www.sip.powiatmyszkowski.pl 
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Podobszar C - Pi'1czyce 

Powierzchnia 
podobszaru 

Liczba ludnosci 
Granite 
podobszaru 
Opis podobszaru 

Identyfikacja 
potrzeb 
rewitalizacyjnych 

10,74 km2 

960os6b 
Granice podobszaru stanowi~ granice abr~bu ewidencyjnega / salectwa : Pirlczyce 

Pinczyce byiy wsi~ szlacheck~ na prawie niemieckim - 1415r.; falwark rycerski - 1519r.; 
dw6r i dwarska kaplica sw. Michala Archaniala z prawem mszy, stare lipy - parafia 1903r. 
(wraz z Hut~ Star~ i Kaclinem). Wies istnieje nieprzerwanie na abecnie zajmowanym 
obszarze. Pirlczyce stanawiiy wies gminn~ przed 1840r.; r6wniez gmina przed refarm~ 
administracyjn~ z 1975r. Wartasci kulturawe urbanistyki i architektury: uklad 
przestrzenny wsi, kaplica p.w. sw. Michala Archaniola 1784, kamienna, abecnie kasci61 
parafialny, zesp61 palacawy - palac araz plebania - asiemnastawieczne, przebudawane w 
XIX WI ogrodzenie cmentarne z dwoma basztami- murowane XIXw. 
Na terenie miejscawasci zlakalizawane s~ zdegradawane abiekty po k61kach ralniczych 
(papegeerawskie). 
• Zmniejszenie zjawiska depopulacji mieszkancow 
• Wzrast udzialu liczby as6b w wieku przedpradukcyjnym i produkcyjnym w liczbie 
ludnosci ag61em 
• Zmniejszenie udzialu os6b korzystaj~cych z pomocy spolecznej 
• Zmniejszenie zjawisk patologii i marginalizacji spotecznej, w tym: aikoholizmul 

niepetnosprawnosci 
• Zmniejszenie poziomu bezrobocie poprzez zapewnienie nowych, atrakcyjnych miejsc 
pracy dla mieszkarlc6w 
• Poprawa dost~pu do edukacji, w tym: wychowania przedszkalnega 
• Wzrost poziomu wyksztatcenia mieszkancow 
• Zmniejszenie poziomu przestt;pczosci 
• Zagospodarowanie, odnowienie i modernizacja zdegradowanych przestrzeni 
publicznych araz abiekt6w 
• Poprawa stanu technicznega tkanki mieszkaniawej, budynk6w uzytecznasci publicznej 
oraz zagospodarowanie pustostanow 
• Paprawa dast~pnasci do zasab6w mieszkaniowych, w tym wzrost liczby nawych 
budynk6w mieszkalnych 
• Zmniejszenie zanieczyszczenia srodowiska naturalnego (w tym : ograniczenie niskiej 
emisji) 
• Wypasazenie budynk6w w infrastruktur~ techniczn~ (m.in. kanalizacyjn~) poprzez 
rozw6j infrastruktury technicznej 
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Rysunek 29. Podobszar rewitalizacji w miejscowosci Piriczyce , 

I 

Pillc},) .. • .. · 

/ 

podobszar rewitalizacji w granicach administracyjnych sotectwa Pinczyce 

Zr6dio: opracowanie wiasne na podstawie www.sip.powiatmyszkowskLpl 

PODSUMOWANIE DLA OBSZARU REWITAlIZACJI 

Podobszar liczba liczba Udziaf os6b w Powierzch Powiechnia Udziaf w 
os6b na ludnosd liczbie ludnosci nia gminy obszaru powierzchni 
obszarze wgminem gminy ogOfem ogOfem rewital. gminy ogOfem 
rewital.* ogOfem* w km2 wkm2 w% 

A - Kozieg/owy 1495 10,5% 1,85 1,2% 

B - Kozieglowki 888 6,2% 6,82 4,3% 

C - Piriczyce 960 
14326 

6,7% 
160 

10,74 6J% 
RAZEM 3343 23,4% < 30% 19,41 12,1% < 20% 

* wg danych za 31.12.2014r. 

Obszar rewitalizacji onie obejmuje terenu wi~kszego nii 20% powierzchni gminy oraz zamieszka.ego przez 
wi~cej nii 30% mieszkaricow gminy, 
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7. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt 

rewitalizacji) 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Obszar rewitalizaeji jest obszarem, ktory zostal uzdrowiony i oiywiony spoleeznie, gospodarezo, kulturowo oraz 

przestrzennie, przy zachowaniu zasad zrownowazonego rOlwoju, walor6w srodowiskowych i dziedzictwa 

kulturowego. Jest miejsee, z reprezentaeyjnymi przestrzeniami publieznymi m.in . w obr~bie Rynku, Palaeu 

Biskupow w Kozieglowaeh oraz zabytkowyeh kosciolow w Kozieglowaeh, Kozieglowkaeh i Piriezyeaeh. Obszar stal 

si~ atrakeyjny dla mieszkarieow pod wzgl~dem zamieszkania, odpoezynku i prowadzenia dzialalnosci 

gospodarezej, jak rowniei dla turystow - w opareiu 0 wykorzystanie lokalnyeh zasobow. Oiywia si~ przyjazna i 

zr6inicowana przestrzen publiczna, pojawiajq siE: nowe nowoczesne punkty ustugowe, miejsca rekreacji, 

odnowione obiekty dziedzietwa kulturowego oraz u;yteeznosci publieznej - zaspokajaj~ce potrzeby 

uiytkownik6w i tworzqce nowe miejsca pracy. PoprawH si~ poziom wyposaienia w infrastrukturt:: technicznq 

oraz zmniejszyta degradacja srodowiska. Zostata wzmocniona sp6jnosc i zniwelowane ub6stwo, wykluczenie oraz 

patologie spoleezne, zmniejszyl si~ poziom przest~pezosei zwi~kszylo si~ zatrudnienie wsrod mieszkarieow, a tym 

samym spadl poziom bezroboeia. Nast.pila rownie; poprawa aktywnosei spoleeznej i gospodarczej oraz wzrost 

iniejatyw lokalnyeh, jak rownie; atrkaeyjna oferta sp~dzan i a wolnego czasu . 
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8. Cele rewitalizacji oraz odpowiadajCice zidentyfikowanym potrzebom 

rewitalizacyjnym kierunki dziatan majCicych na celu eliminacj~ lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk 

eel nadrzedny (dla wszystkich obszarow): 

Poprawa warunkow rozwoju, spojnosci i oiywienie obszaru zdegradowanego w wymiarze 

przestrzennym, spolecznym, kulturowym i gospodarczym oraz kreowanie jego pozytywnego 

wizerunku. 

Cele strategiczne rewitalizacji (dla calego obszaru): 

1. Wzmocnienie wielofunkcyjnej 
i reprezentacyjnej przestrzeni 
miejskiej 0 funkcji spolecznej, 

gospodarczej, kulturalnej, 
rekreacyjnej 

1.1. Zagospodarowanie 

zdegradowanych, niewykorzystanych 
przestrzeni publicznych oraz nadanie im 

nowych funkcji (podobszar A, B, C) 
1.2.Poprawa jakosci usfug publicznych 
poprzez modernizacj~ obiekt6w 
komunalnych (podobszar A, C) 
1.3. Poprawa warunk6w 
zamieszkania, w tym stanu technicznego 
budynk6w, wyposaienia 
w jnfrastruktur~ oraz ich otoclenia 
(podobszar A, B, C) 
1.4. Rewaloryzacja obiekt6w 
dziedzictwa kulturowego (podobszar A, 
B, C) 
1.5. Podniesienie dostE:pnosci 
komunikacyjnej (podobszar A) 
1.6. Organizacja imprez 
kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych dla mieszkanc6w 
i turyst6w (podobszar A, B, C) 

2, Poprawa jakosci zycia 
mieszkaricow, wspieranie 

wtClczenia spotecznego, walka z 
marginalizacjCl i zmniejszenie 

przest<:pczosci poprzez aktywn~ 
integracj~, uczestnictwo w kulturze 

i rekreacji, aktywizacj~ 
obywatelsk~, popraw<: 

wyksztatcenia i zatrudnienia 
mieszkaricow 

Kierunki dzialari: 
2.1. Kompleksowe dzialania podmiot6w 
publicznych na rzecz aktywizacji 
spolecznej i zawodowej mieszkanc6w 
oraz sp6jnosci obszaru (podobszar A, 8, 
C) 
2.2. Stworzenie moiliwosci 
do reorientacji zawodowej oraz 
przekwalifikowania os6b bezrobotnych 
oraz aktywizacja zawodowa os6b 
pozostajClcych bez pracy (podobszar A, 
B, C) 
2.3. Poprawa jakosci i wprowadzenie 
zr6inicowanej oferty kulturalnej wzrost 
aktywnosci spolecznej mieszkanc6w 
poprzez kultur~ (podobszar B, C) 
2.4. Zmniejszenie poziomu ub6stwa, 
marginalizacji i patologii spotecznych 
poprzez realizacj~ program6w dla os6b 
zagroionych wykluczeniem spolecznym 
(podobszar A, B, C) 
2.5. Podniesienie poziomu 
bezpieczenstwa publicznego dCliClcego 
do zmniejszenia poziomu przeste:pczoSci 
(podobszar A, C) 
2.6. Wzrost poziomu wykorzystania 
odnawialnych fr6del energii przez 
mieszkanc6w oraz wdroienie 
proekologicznych rozwiClzan w r6inych 
dziedzinach iycia (podobszar A, a, C) 
2.7. Poprawa doste:pnoSci do oferty 
edukacyjnej oraz wychowania 
przedszkolnego (podobszar A i C) 
2.8. Wzrost oddolnych inicjatyw 
lokalnych (podobszar B i C) 

3. Podniesienie poziomu 

przedsi<:biorczosci i 

atrakcyjnosci turystycznej 

obszaru 

3.1. Stworzenie warunk6w do rozwoju 
i promocja przedsi~biorczosci lokalnej 
(podobszar A, B, C) 
3.2. Promocja lokalnych wyrob6w oraz 
firm (podobszar A, B, C) 
3.3. Stymulowanie i wspieranie 
samozatrudnienia wsr6d mieszkanc6w 
(podobszar A, B, C) 
3.4. Promocja gminy wsr6d 
potencjalnych turyst6w i kreowanie jej 
pozytywnego wizerunku (podobszar A, 
B, C) 
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Do glownych interesariuszy rewitalizacji (stanowiqcej grup~ docelowq) naleiq: 
1. Mieszkancy, w tym: 

• Osoby z problemem ubostwa, 
• Osoby z problem ami w zakresie bezradnosci w sprawach opiekunczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, 

• Osoby zagroione wykluczeniem ze wzgl~du na alkoholizm, 

• Osoby niepetnosprawne, 

• Osoby bezrobotne (a zwlaszcza: osoby dlugotrwale bezrobotne, bezrobotni bez wyksztalcenia sredniego, 
bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotne kobiety). Osoby bezrobotne, ktore poszukujq pracy lub planujq 
podj~cie dzialalnosci gospodarczej; 

2. Organizacje pozarzqdowe i grupy nieformalne; 
3. Podmioty gospodarcze, a zwlaszcza osoby prowadzqce dzialalnosc gospodarczq; 
4. Jednostki samorzqdu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
5. Organy wladzy publicznej, instytucje panstwowe, realizujqce zadania publiczne na obszarze rewitalizacji. 

9. Lista planowanych, podstawowych projekt6w i przedsiE:wzit:c 

rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierajqcymi, w odniesieniu do kazdego 

projektu/przedsit:wzit:cia rewitalizacyjnego 

Po wyznaczeniu celow procesu rewitalizacji w powyiszym rozdziale, przystqpiono do identyfikacji sposobow ich 

rozwictzania . 

Podstawowq jednostkq dla rozwiqzania problemu i osiqgni~cia danego celu jest projekt. Projekt to dzialanie 

realnie zaplanowane, celujctce w dokfadnie zdiagnozowany problem, popierane przez interesariuszy obszaru 

zdegradowanego, charakteryzujqce si~ jasno okreslonym, realnym i mierzalnym celem, 0 okreslonym terminie 

realizacji, zapewnionych irodfach finansowania i wyznaczonych do realizacji podmiotach . 

Wykoz projektOw stonowi zolqcznik nr 1 do dokumentu. Notomiost opis projektow podstowowych zoworto 

w zolqczniku nr 2. Korty projektow. 

Zalqcznik nr 1 stanowi list~ planowanych, zarowno podstawowych projektow w ramach Programu. W zalqczniku 

uj~to rowniei pozostale rodzaje przedsi~wzi~c rewitalizacyjnych (uzupelniajqce) realizujqce kierunki dzialan, 

majqce na celu eliminacj~ lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujqcych sytuacj~ kryzysowq. 

(zgodnie z opisem w rozdziale 10). W zalqczniku nr 2 na kartach projektow zamieszczono przedsi~wzi~cia 

podstawowe wraz z ich opisami zawierajctcymi" co najmniej : nazwE: i wskazanie podmiotow go realizujctcych, 

zakres realizowanych zadan, lokalizacj~ (miejsce przeprowadzenia danego projektu). szacowanq wartosc, 

prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia W odniesieniu do celow 

rewitalizacji. 
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10. Charakterystyka pozostalych rodzajow przedsi~wzi~c rewitalizacyjnych 

realizujqcych kierunki dzialan, majqcych na celu eliminacj~ lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk powodujqcych sytuacj~ kryzysowq 

Lista uzupe!niaj~cych projektow, do projektow rewitalizacyjnych, lOsta!a zamieszclOna w za!~czniku 1 do 

niniejszego dokumentu. 

Pzedsi~wzi~cia uzupetniajctce Sil istotne z punktu widzenia Gminy i Miasta Kozieglowy oraz rewitalizacji terenow 

zdegradowanych. 

Do pozosta!ych przedsi~wzi~c do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji moina zaliczyc, m.in .: 

• Projekty infrastrukturalne (z zakresu termomodernizacji, montaiu odnawialnych trode! energii 

energooszcz~dnego oswietlenia) dotycz~ce poprawy jakosci srodowiska naturalnego, w tym redukcji emisji 

zanieczvszczen do atmosferty, zmniejszenia zapotrzebowania na ciepta budynkow (m.in. na energi~ koncowq i 

pierwotn~), wzrost produkcji energii z OlE. Projekty wptyn~ na popraw~ warunkow iycia ludnosci, w tym 

zmniejszenie ryzyka chor6b zwiclZanych z zanieczyszczeniem srodowiska, koszt6w ogrzewania, podniesienie 

estetyki budynkow, 

• Projekty infrastrukturalne dotycz~ce dalszej rewitalizacji rynku w Kozieg!owach wraz z przyleg!ym terenem 

dot. przebudowy/modernizacji infrastruktury drogowej i budowy publicznej toalety, przyczyniajqce si~ do 

podniesienia estetyki i ladu przestrzennego, poprawiajqce warunki zycia mieszkanc6w, wprowadzajilce 

udogodnienia dla przedsi~biorcow, czy turystow, 

• Projekty edukacyjne infrastrukturalne i spo!eczne z zakresu poprawy jakosci i dost~pu do wychowania 

przedszkolnego m.in. w Kozieg!owach i Piriczycach, poprzez utworzenie nowych miejsc w przedszkolach dla dzieci 

w wieku 3-4 lat oraz organizacj~ dodatkowych zaj~c, 

• sta!a praca socjalna w ramach dzia!alnosci Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy spo!ecznej z mieszkaricami 

b~d~cymi klientami pomocy spo!ecznej pozostaj~cych w trudnej sytuacji iyciowej, maj~ca na celu popraw~ 

jakosci lch iycia; 

• Wspo!praca z instytucjami otoczenia biznesu z obszaru wojewodztwa sl~skiego maj~ca na celu wsparcie 

lokalnej przedsi~biorczosci, w tym prowadzenie dziatalnosci w zakresie doradztwa i szkolenia, zwfaszcza dla 

mikro, ma!ych i srednieh przedsi~biorstw, jak rowniei dla osob planuj~cych rozpocz~c dzia!alnosc gospodarcz~, 

m.jn. z Funduszem Gornoslilskim; 

• Promocja walor6w dziedzictwa kulturowego i walorow krajobrazowych na obszarach rewitalizacji - realizacja 

dziatan podnoszqcych swiadomosc mieszkanc6w, m.in. w zakresie toisamosci lokalnej oraz edukacji 

ekologicznej, 

• Realizacja wydarzeri kulturalnych, edukaeyjnych, sportowyeh maj~cyeh na eelu integracj~ lokalnej 

spo!ecznosci, przede wszystkim w ramach dzia!alnosci Miejsko-Gminnego Osrodka Promocji Kultury w 

Kozieg!owach, czy Bibliotek~ Publiczn~. 

Powyisze dzia!ania wpisuj~ si~ w Lokalny Program Rewitalizacji ze wzgl~du na realizacj~ celow programu oraz 

odpowiedzi na zidentyfikowane problemy. Przedsi~wzi~cia wp!ywajq na eliminacj~ lub ograniczenie negatywnych 

zjawisk powoduj~cych sytuacj~ kryzysowq na danym obszarze zdegradowanym. 

lednoezesnie nie wyklucza si~ realizacji innych przedsi~wzi~t wpisujqcych si~ w wizj~ i cele rewitalizacji. 
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11. Mechanizmy zapewnienia komplementarnosci mi~dzy poszczegolnymi 

projektami/przedsi~wzi~ciami rewitalizacyjnymi oraz pomi~dzy dziafaniami 

roinych podmiotow i funduszy na obszarze obj~tym programem rewitalizacji 

Komplementarnosc jest jednym z wainych aspektow Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zapewnienie powiijzari 

pom i~dzy poszczegolnymi projektami skutkowac moie lepszym i bardziej efektywnym wykorzystaniem srodkow 

finansowych przeznaclOnych na rewitalizacj~, jak rowniei osi ijgni~ciem zakfadanych celow i efektow. 

Lokalny Program Rewitalizacji oraz projekty wykazujij si~: 

• Komplementarnoscci~ przestrzenn~, ktora zostafa zapewniona dzi~ki skupieniu projektow wybranych 

do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji zostaty 

wyznaczone po przeprowadzeniu dogf~bnej analizy wskainikowej, jak rowniei przy zasi~gni~ciu opinii 

przedstawicieli zainteresowanych srodowisk oraz samych mieszkar1c6w Gminy i Miasta Koziegtowy - w ramach 

konsultacji spofecznych. W zwi~zku z tym, zaproponowane przedsi~wzi~cia majq wpfyw na niwelacj~ sytuacji 

kryzysowej. Wszystkie projekty skupiajq si~ na obszarze rewitalizacji i s~ z nim scisle powiqzane oraz odpowiadajq 

na zidentyfikowane problemy. lednoczesnie podstawowe projekty rewitalizacyjne (inwestycyjne i spofeczne) 

realizowane na poszczeg61nych obszarach maj'l oddziafywanie na pOIDstate obszary, m.in. poprzez moiliwDSC 

obj~cia nimi grup docelowych. Projekt rewitalizacyjny podstawowy (inwestycyjny i "mi~kki") realilOwany przez 

Gmin~ Koziegtowy na obszarze A rna oddziatywania na zdefiniowane obszary B i C. 

• Kompfementarnosci~ problemow~, ze wzgl~du na to, ii projekty rewitalizacyjne, b~d~ si~ wzajemnie 

dopelniafy tematycznie, sprawiajijc, ie program rewital izacji b~dzie oddziafywal na obszary zdegradowane we 

wszystkich niezb~dnych aspektach (spolecznym, ekonomicznym, przestrzennym, srodowiskowym, kulturowym, 

technicznym). Ponadto, zadania infrastrukturalne realizowane na danym obszarze zakladajq prowadzenie 

r6wniei: dziatan 0 charakterze spotecznym oraz wykorzystania infrastruktury obj~tej tymi zadaniami. 

Przedsi~wzi~cia polegajqce na rozwoju poprawie infrastruktury technicznej (m.in . w zakresie 

termomodernizacji, OZE) nie tylko slui~ poprawie warunkow i jakosci iycia mieszkaricow, ale przyczyniajq si~ do 

zwi~ks zeniu ladu przestrzennego oraz pozytywnie wplywajq na jakosc srodowiska naturalnego. Jednoczesnie 

oddzialujq na popraw~ warunkow iycia mieszkaricow. Co oznacza, ie rewitalizacja b~dzie miala kompleksowy 

charakter; 

• Komplementarnosci~ proceduralno-instytucjonaln~ dotyczqC~ takiego zaprojektowania systemu 

zarzqdzania programem rewitalizacji , ktory pozwolil na efektywne wspoldzialanie na jego rzecz roinych instytucji 

oraz wzajemne uzupetnianie si~ i spojnosc procedur. W tym celu osadzono system zarzijdzania programem 

rewitalizacji w przyj~tym przez gmin~ ogolnym systemie zarzqdzania . Jednostkq koordynujqcq proces rewitalizacji 

na terenie gminy, w tym przygotowanie i wdroienie lokalnego Programu Rewitalizacji jest operator: Gmina i 

Koziegfowy, a w jej imieniu : Urzqd Gminy i Miasta Kozieglowy. Operator jest w stanie dotrzec do partnerow 

procesu rewitalizacji i posiada realne moiliwosci wptywania na sytuacj~ na obszarze zdegradowanym, w tym 

zwlaszcza prawo gfosu we wszystkich sprawach tego obszaru dotyczqcych. Jednoczesnie koordynuje 

przygotowanie i opiniowanie projektow uchwal Rady Gminy i Miasta Kozieglowy oraz ewentualnych Zarzqdzeri 

Burmistrza odnoszijcych si~ do danego obszaru rewitalizowanego. W ramach wdraiania zatoien programu 

rewitalizacji zostanie powotany zespot ds. rewitalizacji . Okreslenie sposobu zarzijdzania i wdraiania opisane 

zostalo w dalszym rozdziale; 

• Komplementarnosci'l mi~dzyokresow'l - samorzqd gminy posiadaf Lokalny Program Rewitalizacji w 

okresie programowania 2007-2013 i zrealizowal 2 projekty z zakresu : rewitalizacji rynku w Kozieglowach i Palacu 

Biskupow. Planowane przedsi~wzi~cia w ramach Programu stanowiq kontynuacj~ zakoriczonych przedsi~wzi~c w 

poprzedniej perspektywie. 

Niniejszy dokument lOstal opracowany w oparciu 0 wnioski i doswiadczenia z poprzedniej perspektywy 

programowania i wdraiania projektow uj~tych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegfowy 

na lata 2008-2013. Szczegolowy opis zawarto w rozdziale 3. 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kozieglowy do 2020 roku 

• Komplementarnosciij iradel finansowania, w kontekscie polityki spojnosci 2014-2020 - projekty 

rewitalizacyjne, wynikajctce z programu rewitalizacji opierajq si~ na koniecznosci umiejlitnego uzupetniania i 

lijczenia wsparcia ze srodkaw m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I Europejskiego Funduszu 

Spolecznego - z wykluczeniem ryzyka podwojnego dofinansowania. Silna koordynacja i synergia projektow 

rewitalizacyjnych finansowanych szczegolnie w ramach EFS i EFRR jest konieczna dla uzyskania korzystnych 

efektaw dla obszarow zdegradowanych. Jednoczesnie koordynacja srodkow programow operacyjnych ze 

srodkami polityk i instrumentow krajowych jest konieczna dla realizacj i zasady dodatkowosci srodkow UE. 

Dokument uwzgl~dnia komplementarnosc finansow~ oznaczajilcil zdolnosc lilczenia prywatnych i publicznych 

zr6det finansowania, przy zatoieniu, ie stymulowanie endogenicznych zdolnasei inwestycyjnych rna kluczowe 

znaczenie dla dynamiki poiildanych zm ian. Program rewitalizacji ujmuje dzialania w sposob kompleksowy (z 

uwzgl~dnieniem projektow rewitalizacyjnych wspolfinansowanych ze srodkow europejskich, w tym : 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz innych publicznych 

lub prywatnych) tak, aby nie pomijac aspektu spolecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, 

srodowiskowego i kulturowego zwiqzanego zar6wno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. Zaplanowane 

inwestycje nie s ~ nastawione jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, czy skupione tylko na 

dziafaniach remontowych i modernizacyjnych, kt6re nie skutkujq zmianami strukturalnymi na obszarze 

zdegradowanym. Program rewitalizacj i zloiony z wielu roinorodnych projektow jest konstrukcj~ warunkuj~cq 

osiqgni~cie kompleksowosci interwencji. Projekty inwestycyjne oraz spof~czne tzw. umi~kkie" sil wzajemnie 

powi~zanie, jak rowniei charakteryzuj~ s i~ synergi~. Podczas przygotowania dokumentu zastosowano zasad~ 

koncentracji: terytorialnej i tematycznej . 

lokalny Program Rewitalizacji charakteryzuje r6wniei koncentracja terytorialna. Co oznacza, ie dziatania 

rewital izacyjne skierowane Sil ku pewnemu, okreslonemu dzi~ki diagnozie, obszarowi. lPR zostaf skierowany do 

obszarow najbardziej potrzebuj~cych pomocy, gdzie koncentracja problemow jest najwi~ksza , w tym 

zdegradowanych. Natomiast koncentraeja tematyezna polega na realizacji dziaian w ramach LPR skupiaj'lcych 

si~ na rozwi~zaniu problemow, ktore wg diagnozy najbardziej szkodz~ obszarowi problemowemu. 

Koncentracja interwencji i potrzeba hierarehizacji potrzeb powoduje, ie LPR dotyczy obszarow 

zdegradowanych w gminie, tj . tych, gdzie ska la problemow i zjawisk kryzysowych jest najwi~ksza . 

Podsumowuj~c, przyj~te dzialania rewital izacyjne skierowane s~ na okreSione i zidentyfikowan e dzi~ki diagnozie 

obszary zdegradowane, przy zatoieniu zastosowania adekwatnych narz~dzi oraz moiliwosci finansowania 

rewitalizacji. 
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12. Indykatywne ramy finansowe 

Do glownych, potencjalnych irodel finansowania projektow / przedsi~wzi~c w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji moina zaliczyc srodki finansowe przede wszystkim : 

> Pochodz~ce ze irodel krajowych publicznych, m.in .: 

• budietu gminy (srodki wlasne Gminy Kozieglowy), 

> Pochodz~ce ze irodel prywatnych; 

> Pochodz~ce z funduszy Unii Europejskiej: 

• Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

• Europejskiego Funduszu Spolecznego, 

m.in . w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Sl~skiego na lata 2014-2020, 

Plan finansowy LPR zamieszczono w zatctczniku nr 1. 
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13. Mechanizmy wl'lczenia mieszkarkow, przedsiE:biorcow i innych podmiotow 

i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji 

Partycypacja spo'eczna jest nieodt~cznym elementem procesu rewitalizacji i stanowi fundament wszelkich 

dziafan na kaidym eta pie tego procesu. Udziat wszystkich interesariuszy w procesie rewitalizacji, w tyrn: 

tworzeniu dokumentu moina okreSlic jako szeroki i wystarezaj~ey, poezynaj~e od informaeji 0 dziataniaeh wtadz 

lokalnyeh, poprzez wspotudziat w podejmowaniu deeyzji 0 kierunkaeh interweneji ai po aktywne uezestnietwo 

w projektach. Duiy wkfad w przygotowaniu oraz wdraianiu prograrnu rna zarowno spotecznosc lokalna, 

organizacje pozarz~dowe, przedsi£:biorcy, jak i inni interesariusze obszarow zdegradowanych. 

Partyeypaeja spoteezna w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizaeji miata miejsee na eta pie : diagnozy sytuacji 

kryzysowej na obszarach zdegradowanych, jak rowniei na etapie identyfikacji moiliwych rozwi~zan (identyfikacja 

gtownych problemow, propozycja dziatan rewitalizaeyjnych). 

Jednoczesnie nast~pi czynny wktad spotecznosci lokalnej przy wdraianiu i utrzymaniu przyj~tyeh zatoien. 

Drabina partycypacyjna - nawiClzanie kontaktu z interesariuszami: 

• Informowanie: 

· strona internetowa Urz~du Gminy i Miasta Koziegfowy, 

- Referat Promocji i Rozwoju w Urz~dzie Gminy i Miasta Koziegtowy, 

· spotkania z interesariuszarni, 

· warsztaty. 

• Konsultowanie (ankiety, badania, spotkania i uzgodnienia): 

· strona internetowa Urz~du Gminy i Miasta Koziegtowy, 

- indywidualne spotkania i wywiady z pracownikami Urz~du Gminy i Miasta Koziegtowy, gminnyeh jednostek 

organizacyjnych, itp. 

- indywidualne spotkania z interesariuszami, w tym z potencjalnymi projektodaweami, 

- wytoienie projektu do publicznego wgl~du wraz z moiliwosci~ wnoszenia uwag i propozycji projektow. 

• Aktywne uczestnictwo zainteresowanych stron: 

- indywidualn e spotkania z interesariuszami, w tym z potencjalnymi projektodawcami. 

Rysunek 30. Partycypacja spoleczna w trakcie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Informowanie 

Zrodto: opracowanie wtasne 

Konsultowanie 

Aktywne 
uczestnictwo 
zainteresowanych 
stron 
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Harmonogram prac nad Programem - z uwzgl~dnieniem konsultacji spotecznych: 

1. Konsultacje spoteczne - ankietyzacja : lipiec - sierpien 2015r. - przeprowadzenie ankietyzacji wsr6d 
mieszkaric6w w zakresie pogt~bionej analizy obszar6w zdegradowanych, w tym identyfikacji problem6w -

informacja wraz z ankiet(} na stronie internetowej Gminy i Miasta Koziegfowy oraz w w Urz~dzie Gminy i Miasta 

Koziegtowy, gminnych jednostkach oganizacyjnych, liczba oddanych ankiet: 57 sztuk; 

Przeprowadzenie badan ilosciowych, indywidualnych spotkari, konsultacji, wywiad6w, wrzesieri 2015r. - maj 

2016r. m.jn. Z interesariu5zami, ezy instytucjami publicznymi tj . 

Urzqd Gminy i Miasta w Koziegtowach, m.in. Referat Promocji i Rozowju, 

Gminno-Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Koziegtowach, 

Powiatowy Urzqd Pracy w Myszkowie, 

Powiatowa Komenda Policji w Myszkowie, 

Organizacje pozarzqdowe, koscioty, przedsi~biorcy, 

2. Warsztaty z interesariuszami (w tym : przedstawicielami organizacji pozarzqdowych, sektora biznesu, 

kosciot6w i zwiqzk6w wyznaniowych, jednostek oswiatowych i naukowych) w ramach konsultacji spotecznych, 

w dniu 04.05.2016 r. w Urz~dzie Gminy i Miasta Koziegtowy (wraz z moiliwosci~ zgtaszania projekt6w 

rewitalizacyjnych). 

We wskazanym terminie, interesariusze zgtaszali do Urz~du Gminy i Miasta Koziegfowy (zar6wno osobiscie, jak i 

telefonicznie) potrzeby w zakresie zmniejszenia problem6w na obszarach zdegradowanych, przy wykorzystaniu 

wsp6tfinansowania ze srod kow Unii Europejskiej. Jednoczesnie Burmistrz Gminy i Miasta Koziegtowy 

skonsu ltowat potrzeby rewitalizacji przestrzeni w szczeg6lnosci: budowy szaletu miejskiego w miejscowosci 

Koziegtowy i Koziegt6wki, zagospodarowania przestrzeni wok6t Patacu Biskup6w tqcznie z jego rozbudowq 0 

ogr6d zimowy oraz przebudowy ciqg6w-pieszo jezdnych w okolicach kosciota sw. Marii Magdaleny w 

Koziegtowach wraz z realizacjq dziatari w kierunku przeciwdziataniu problem6w (projekty spoteczne). Podczas 

konsultacji doprecyzowane zostaty karty projekt6w (zar6wno infrastrukturalnych jak i spotecznych) przedtoione 

przez Parafie Rzymskokatolickie z Koziegt6w i Koziegt6wek. 

3. Konsultacje spoleczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji - czerwiec - lipiec 2016r. - wytoienie do 

publicznego wglqdu wraz z przedtoieniem do zaopiniowania przez Radnych Gminy i Miasta Koziegtowy. 

Zgodnie z Zarzqdzeniem nr 62/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. Burmistrza Gminy i Miasta Koziegtowy zostata 

ogtoszona moiliwosc wniesienia uwag dotycz~cych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta 

Koziegtowy do 2020 roku . Czas na wyraienie opinii trwat od 27.06.2016r. do 15.07.2016r. Celem konsultacji by to 

wyraienie opinii , propozycji interesariuszy (w tym : mieszkancow, przedstawicieli organizacji pozarzCldowych, 

sektora biznesu, kosciot6w i zwiqzk6w wyznaniowych, jednostek oswiatowych i naukowych) w sprawie projektu 

uchwaty Rady Gminy i Miasta Koziegtowy dot. przyj~cia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta 

Koziegtowy do 2020 roku . We wskazanym terminie nie zostaty zgtoszone do Urz~du Gminy i Miasta Koziegtowy 

iadne uwagi ani propozycje. 

Dnia 21 lipca 2016r. na posiedzeniu komisj i Rady Gminy i Miasta Koziegtowy zostat zaprezentowany projekt 

Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2020r. Radni nie wniesli uwag do projektu (Protok6t Nr 8/2016 w 

zatqczeniu). 

4. Konsultacje spoteczne przeprowadzone w formie warsztat6w - wrzesien 2016r. 

W terminie od 12.09.2016r. do 28.09.2016r. zostaty przeprowadzone konsultacje w formie warsztat6w 

niezb~dne do podsumowania poczynionych prac nad projektem lokalnego Programu Rewitalizacji i wniesienia 

ewentualnych koricowych uwag do opracowanych zatoieri projektu . 
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W tym celu, w ramach programu : "Slijskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin" finansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjal beneficjentow funduszy 

europejskich, Ozialania 3.1 Skuteczni beneficjenci, grupa ekspercka powolana z pracownikow UGiM Kozieglowy 

pracujqca nad tworzeniem i po,niejszij realizacjij programu odbyla wysokiej jakosci szkolenie zorganizowane 

przez firm~ zewn~trznq oraz wizyt~ studyjnij w miescie biorqcym udzial w konkursie pod tytulem: "Modelowa 

rewi talizacja miast" ogfoszonym przez MinisterstwD Infrastruktury i Rozwoju . Wizyta ta umoiJiwita wymian~ 

doswiadczen pomi~dzy miastami, W szczeg61nosci w zakresie realizacji inwestycji i wdrazania programu. 

W wyniku kon su ltacji warsztatowych przeprowadzonych z Proboszczem Parafii Swi~tego Michala Archaniola 

w Pirkzycach zauwaiono koniecznosc rewita lizacji zabytkowego kosciota dworskiego Bontanich i przylegtego do 

niego dworku . Wynikiem powstalych uwag jest stwarzenie karty projektu: "Rewitalizacja zabytkowego kosciola 

i dworku (obecnie plebanii) parafii p.w. Sw. Michala Archaniola w Piriczycach wraz z zagospodarowaniem 

przyleglego otoczenia". Ponadto konieczne jest podj~cie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych w miejscowosci 

Piriczyce, co zostalo uszczegolowione w karcie pod tytulem: "Dzialania edukacyjne w Piriczycach" . Karty, a 

ktorych mowa przedlozyl Proboszcz Tad eusz Mikolajczyk w pismie do Burmistrza Gminy i Miasta Kozieglowy z 

dnia: 20.09.2016. W dniu 16.02.2017r. Parafi e, kt6re zglosily wczesniej 3 projekty infrastrukturalne uzgodnily 

wsp61ny projekt spoleczny pn.: "Swietlice srodowiskowe w Kozieglowach, Koziegl6wkach i Piriczycach". 

Dokumenty, IQstaty pozytywnie zaakceptowane i wniesione do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

PodsumowujilC: Partnerami w procesie rewitalizacji sCI zar6wno mieszkarky, jak i podmioty prywatne, zar6wno 

nastawione na zysk, jak i non-profit. Mogq one podejmowac przedsi~wzi~cia, kt6rych elementem jest poprawa 

stanu lokali, budynk6w oraz ich otoczeni. (m.in. roboty termomodernizacyjne), wyposazenie w infrastruktur~ 

techniczn~, remonty, jak r6wniei dziatania w zakresie: aktywizacji spotecznej i gospodarczej mieszkark6w, 

przeciwdziatanie patologiom spotecznym, promocja kultury, m.in. realizowan e przez organizacje pozarz~dowe. 

Realizacja zaloieri Lokalnego Programu Rewitalizacji jest skuteczna dzi~ki szerokiej partycypacji spolecznej. 

Wsp6tpraca z wieloma partnerami naktada na operatora rewitalizacji szereg obowi<Jzk6w. Podstawowym jest 

informowanie partner6w 0 wszystkich istotnych dla nich aspektach procesu rewitalizacjL Nast~pnym krokiem 

jest konsultacja planowanych dziatan i wsp61ne wdraianie, tj. opracowanie koncepcj i, akceptowanie rozwi~zan 

i realizowanie projektow rewitalizacji. 

Uczestnictwo w procesie rewitalizacji ze strony partnerow jest w petni dobrowolne - co gwarantuje realizacjE: 

projekt6w w spos6b zaangaiowany. 

Wladza samorzijdowa, zgodnie z definicj~ rewitalizacji, jest podmiotem odpowiedzialnym za caly proces. Z uwagi 

na swoje zadania i moiliwosci oraz zdobyte jui doswiadczenia, jest inicjatorem catego procesu, staraj~c 

si~ zaangazowac w niego lokalnych partner6w. 
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14. System realizacji (wdraiania) programu rewitalizacji 

14.1. Operator rewital izacji, jego kompetencje, zadania i odpowiedzialnosc 

Operatorem rewitalizacji, czyli jednostk~ koordynuj~c~ proces rewitalizacji na terenie gminy, w tym 

przygotowanie i wdroienie Lokalnego Programu Rewitalizacji, jest Gmina i Miasto Koziegtowy, a w jej imieniu 

Urz~d Gminy i Miasta Kozieglowy. 

Operator jest gtownym inicjatorem i koordynatorem proceSDW rewitalizacji, ze wzgll:~du na zakres zadan 
wlasnych gminy, kt6ry obejmuje m.in. : sprawy ladu przestrzennego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

pomocy spolecznej, edukacji, ochrony zdrawia, kultury, ochrony srodowiska, czy infrastruktury. 

Nadzor z ramienia samorzijdu bE:dzie prowadzit Burmistrz Gminy i Miasta Koziegtowy, natomiast nadzer 

merytoryczny i koordynacj~: Referat Promocji i Rozwoju Urz~du Gminy i Miasta, przy wsp61pracy z: 

Referatem Finansow i Podatk6w i Skarbnikiem Gminy (zapewnienie srodk6w z budietu gminy na 

realizacjE: inwestycji, rozliczenie finansowe), 

Referatem Gospodarki Komunalnej (realizacja projekt6w infrastrukturalnych), 

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska (ustalenie i regulacja stanu 

prawnego nieruchomosci, postE:powanie z zakresu oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsi~wzi~c 

realilOwanych w ramach LPRI, 

Samodzielne stanowisko ds. Kultury, Ochrony Zdrowia i Wspolpracy z Organizacjami Pozarz~dowymi 

(wsp6tpraca z interesariuszami zewn~trznymi - organizacjami pozarzetdowymi w zakresie rea lizacji zadari 

publicznychl, 

Gminno - Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej (realizacja projekt6w spolecznych), 

Miejsko-Gminnym Osrodkiem Promocji Kultury (realizacja wydarzeri kulturalnychl, 

Zakladem Uslug Komunalnych (zarz~dzanie i utrzymanie infrastrukturyl, 

Jednostkami oswiatowymi (realizacja projektow spolecznych). 

Jednoczesnie Operator b~dzie wsp6tpracowat z interesariuszami, m.in. organizacjami pozarzetdowymi, 

partnerami gospodarczymi . w zakresie uj~cia projekt6w lPR, wsparcia oraz monitoringu wskainik6w osietgni~cia 

celow. 

Operator dysponuje odpowiednim personelem do wdraiania zaloieri LPR. Dodatkowo operator jest w stanie 

dotrzec do partnerriw procesu rewitalizacji i posiada realne moiliwosci wptywania na sytuacj~ na obszarze 

zdegradowanym, w tym zwlaszcza prawo glosu we wszystkich sprawach tego obszaru dotycz~cych. Jednoczesnie 

koordynuje przygotowanie i opiniowanie projektriw uchwat Rady Gminy i Miasta oraz zarzetdzen Burmistrza . 

W celu prawidlowego wdroienia zaloieri dokumentu konieczna jest realizacja konkretnych przedsi~wzi~c. Aby 

usprawnic realizacj~ zawartych w dokumencie dzialari i osi~gni~cia zakladanych cel6w, budiet gminy powinien 

lOstac podporz~dkowany celom. Natomiast organizacja wykonania dzialari powierzona poszczegolnym 

jednostkom samorz~du wed lug ich kompetencji, m.in. odpowiednim kom6rkom w Urz~dzie lub samorz~dowym 

jednostkom organizacyjnym. Zadania 0 charakterze bardziej zloionym, wymagaj~ce wsp61pracy z podmiotami 

zewn~trznymi, a takie 0 charakterze ponadlokalnym, b~d~ realilOwane w formie partnerstwa podmiotow 

publicznych r6inych szczebl i. 

Realizacja dzialari rewitalizacyjnych jest wyzwaniem, nie tylko dla wladz samorz~dowych, lecz rowniei 

dla wszystkich pozostalych podmiot6w funkcjonuj~cych w gminie, m.in.: organizacji pozarz'ldowych, podmiotow 

gospodarczych oraz samych mieszkaricow. Gmina jest r6wniei integralnq cz~sciq wi~kszej przestrzeni 
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terytorialnej (powiatu, regionu, kraju, Unii Europejskiej), dlatego tei komplementarnych dzialan oraz irodel 

finansowania realizacji Strategii, naleiy poszukiwae' takie na szczeblach wyiszych (np. fundusze 

Unii Europejskiej). 

Gt6wne zadania operatora to : 

koordynowanie procesow rewitalizacji na terenie gminy, 

dtugoletnie prognozowanie budietu gminy, w tym: opracowanie i aktualizacja Wieloletniej Prognozy 

FinansDwej, z uwzglE::dnieniem projektow rewitalizacyjnych, wprowadzenie procesu hierarchizacji 

przedsi~wzi~e', 

przygotowanie oraz realizacja projektow, w tym zadan inwestycyjnych oraz tzw. projektow "mi~kkich" 

(przygotowanie zaloien, dokumentacji, pozyskanie zewn~trznych irodel finansowania), 

wspotpraca z interesariuszami i partnerami Programu, w tym: Z organizacjami pozarzqdowymi, 

monitoring realizacji projektow i ich zaktadanych efektow (produktow, rezultatow), 

aktualizacja Strategii Rozwoju, w tym: wspolpraca i prowadzenie konsultacji spolecznych z podmiotami 

lokalnymi w zakresie planowanych zrnian, 

prowadzenie dziatan promocyjnych i informacyjnych. 

Rada Gminy i Miasta Kozieglowy jako organ przyjmuj~cy Lokalny Program Rewitalizacji w formie uchwaty, 

nadzoruje jego realizacj~ oraz osi~gane efekty. 

Realizacja zatoien Programu leiy w gestii operatora, czyli: wtadz samorz~dowych. Podobnie jednak jak w fazie 

diagnozy i programowania, uspotecznienie procesow zwiqzanych z jej realizacjq jest kluczowym czynnikiem, ktory 

przyczyniat si~ b~dzie do sukcesu. 

14.2. Aktywny udzial roinych grup interesariuszy w procesie wdraiania i monitorowania programu 
rewitalizacj i 

Dla skutecznosci procesu rewitalizacji nieodzowna jest partycypacja i akceptacja spoleczna. Podstawowym 

warunkiem jej osi(tgnit::cia jest informowanie spoteczenstwa 0 prowadzonych pracach . 

Gtownym celem dziatan zwi~zanych z uspotecznieniem procesu jest dotarcie do jak najszerszej grupy 

interesariuszy, w tym: instytucji mog~cych bye' beneficjentami lub partnerami w realizacji przedsi~wzi~e' 

zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Dodatkowo kluczowym czynnikiem jest zach~cenie mieszkancow 

do podejmowania inicjatyw d~i~cych do osi~gni~cia zaktadanych celow rewitalizacji. 

Gmina Koziegtowy be:dzie prowadzita minimum 1 raz w roku nab6r przedsie:wziec w celu ich wpisania / 

aktualizacji w ramach listy projektow zawartych Lokalnym Programie Rewitalizacji. 

Do stosowanych form przekazu moina zaliczyc: 

• tablic~ ogloszen w Urz~dzie Gminy i Miasta Koziegtowy 

• stronE~ internetowCl. gminy: www.kozieglowy.pl 

• lokalnq prase: i serwisy spotecznosciowe. 

Jednoczesnie poste:py we wdraianiu zatoien programu, w tym w zakresie realizacji przedsie:wzie:c, jak r6wniei 

osi~gni~te rezultaty, b~d~ prezentowane na spotkaniach z interesariuszami (zwtaszcza podczas zebran soteckich) 

oraz minimim 1 raz w roku na Sesji Rady Miejskiej. 

Raporty monitoringowe zostan~ upublicznione na stronie internetowej Gminy Koziegtowy. 

W ramach realizacji procesu rewitalizacji be:dzie zachowana zasada przejrzystosci i odpowiedzialnosci publicznej. 
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14.3. Okresowa i nadzwyczajna aktualizacja lokalnego Programu Rewitalizacji - system 
wprowadzania modyfikacji 

Praces rewitalizacji, jako rozci(mni~ty w czasie, podlegac b\idzie wptywowi czynnik6w zewn~trznych oraz 

konsumowae b~dzie efekty dzialan podj~tyeh na wezesniejszyeh etapaeh jego wdraiania. 

Jesli nastqpiq przeslanki do aktualizaeji, wowezas b~dzie ona dokonywana co najmniej raz w roku. Natomiast 

w przypadku naglyeh zmian w otoezeniu wplywajqeyeh na zapisy Programu konieczna b~dzie natychmiastowa 

zmiana dokumentu . 

Dla przejrzystosei LPR dla wszystkieh zaangaiowanyeh partnerow oraz instytucji zmiany w uchwale Rady Gminy 

i Miasta IQstan'l zasygnalizowane w odpowiednim zatqczniku do uchwaty zmieniajqcej w postaci rejestru zmian. 

Zmiany mogq rowniei dotyczye uwzgl~dnienia nowyeh projektow oraz dodatkowyeh partnerow eheqeych 

dolqezye do Programu na poiniejszym etapie. 

Aktualizacja programu rewitalizacji przeprowadzana jest we wsp6tdziataniu interesariuszami i potencjalnymi 

beneficjentami - z zaehowaniem zasad partycypaeji oraz uwzgl~dnieniem wynikow wykonanyeh analiz i 

przeprowadlOnyeh naborow projektow rewitalizacyjnych . 

Koniecznosc aktualizacji programu rewitalizacji b~dzie wynikata m.in. 

- w wyniku przeprowadzanego naboru projektow, zgloszone lOstaly nowe projekty rewitalizaeyjne; 

- uzasadniony jest wniosek 0 poszerzenie istniejqcego obszaru lub wtqczenie nowego obszaru rewitalizacji do 

programu; 

- w wyniku przeprowadzonych badan i ana liz zdiagnozowano zmiany w wybranych dziedzinach funkcjonowania 

gminy, ktore uzasadniajq weryfikaej~ dotyehezasowej tresei programu rewitalizacji, np. nasilenie nowyeh 

problemow, 

- zmienily si~ przepisy prawa lub pojawily nowe, stwarzajqce moiliwose aplikowania 0 zewn~trzne srodki 

finansowe wspierajqee realizaej~ projektow, m.in. z funduszy Unii Europejskiej; 

wprowadlOno zmiany w tresei Regionalnego Programu Operaeyjnego Wojewodztwa 5l qskiego, elY 

Wytyeznyeh Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizaeji w programaeh operaeyjnyeh na lata 2014-

2020. 

JeSii nastqpiq przeslanki do aktualizacji, wowelas b~dzie ona dokonywana co najmniej ral w roku. Natomiast w 

przypadku naglyeh zmian w otoezeniu wplywajqeyeh na zapisy programu konieezna b~dzie natychmiastowa 

zmiana dokumentu. Dla przejrzystosci LPR dla wszystkieh zaangaiowanyeh partnerow oraz instytucji zmiany w 

uchwale Rady Gminy zostanq zasygnalilOwane w odpowiednim zalqczniku do uehwaly zmieniajqeej w postaci 

rejestru zmian. Zmiany mogq rowniei dotyezye uwzgl~dnienia nowych projektow oraz dodatkowych partnerow 

cheqcych dolqczye do programu na poiniejszym eta pie. 

Aktualizacja dokumentu moie wynikac r6wniei z koniecznosci ujE:cia w nim nowych przedsiE:wziE:c 

rewitalizacyjnych . Nabory projektow do programu rewitalizacji bedq odbywac si~ nie rzadziej nii ral w roku . 

Projekt moie bye wlqelOny do LPR na podstawie zgloslOnej Karty Projektu . Karty Projektow skladajq 

wnioskodawcy, ktorzy zamierzajq realilOwae dane przedsi~wzi~eie. Uwzgl~dnienie propozyeji przedsi~wzi~cia w 

programie jest r6wnoznaczne ze zobowittzaniem si~ wnioskodawcy do systematycznego przekazywania do 

Operatora rewitalizacji informacji dot. projektu, w tym: rozpoez~cia, przebiegu realizaeji, ewentualnyeh 

wprowadzanych zmian, zakorkzenia realizacji projektu, jego faktycznej wartosci tr6dei finnsowania oraz 

osiqgni~tych wskainikow. 
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15. System monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji i oceny skutecznosci 

dziafan 

Monitoring to proees polegajqey na okresowej kontroli i oeenie stopnia realizaeji dzialari zapisanyeh w LPR oraz 

wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniaj(Jcymi sit} warunkami zewnlitrznymi i wewn~trznymi 

wplywaj'leymi na rozwoj gminy. 

Monitorowanie wdraiania zapisow dokumentu jest podstawowym warunkiem realizacji okreslonych w nim 

eelow oraz stanowi'leym 0 jego sukeesie. Monitoring ma rowniez sluzye kontroli post~pu realizaeji zalozonyeh 

dzialari, weryfikaeji osiqgni~tyeh rezultatow i porownywaniu ieh zgodnosei z eel ami. Z uplywem ezasu istotnym 

zadaniem b~dzie rowniez ocena sytuaeji zewn~trznej i zaloieri, ktore mogq si~ dezaktualizowae w zwi'lzku 

ze zmianami sytuacji gminy, regionu i kraju. 

Jednoczesnie monitoring umoiliwia uruchomienie w odpowiednim czasie procedur awaryjnych przewidzianych 

w rozdziale dotyclqcym minimalizowania ryzyk i zmniejszaniu negatywnych zjawisk w otoczeniu. 

Organem wlasciwym do monitorowania post~pow LPR jest Rada Gminy i Miasta Kozieglowy, ktora rowniez jest 

wtadna do podejmowania uchwat W sprawie zmian Lokalnego Programu Rewitalizaeji w odpowiedzi na 

zidentyfikowane problemy lub zaehodz~ee zm iany. 

W okresi e wdraiania zafoien Programu zostanie opraeowany przez Operatora okresowy raport monitoringowy. 

Raport monitoringowy b~dzie zawieral : post~p w rea lizaeji rzeezowej i finansowej projektow, post~p w osi~ganiu 

wskainikow, zagroienia, ktore wystqpily w sprawozdawanym okresie, podj~te srodki zaradeze. 

Monitoring wdrazania LPR, poprzez realizaej~ poszezegolnyeh przedsi~wzi~e i projektow, b~dzie przeprowadzany 

w dwoeh zakresaeh: rzeezowym i finansowym . Pierwszy br:dzie obrazem postr:pu w oSiClganiu celow oraz br:dzie 

stanowit kontrol~ realizaeji zaloieri. Drugi natomiast oeenial b~dzie raejonalnose i wysokose wydatk6w 

finansowyeh na real iz aej~ poszezegolnyeh dzialari (naklad / rezultat) . 

W zakresie zmian w sytuaeji spofeezno - gospodarezej, zostanie dokonana oeena na podstawie diagnozy sytuacji 

istniejqeej w odniesieniu do danyeh bazowyeh uj~tyeh w Lokalnym Programie Rewitalizacji (analiza ex-ante, ezyli 

przed przyst'lpieniem do realizaeji konkretnyeh przedsi~wzi~e realizowanyeh w ramaeh rewitalizaeji). Kolejne 

etapy ewaluaeji b~d'l obejmowae oeen~ mid-term (minimum 1 raz w trakeie wdrazania programu), a takze ex

post (oeena najpoiniej do roku ezasu od zakoriezenia okresu, dla ktorego jest przewidziany program rewitalizaeji) 

- w ramach raportu monitoringowego. 

Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy i Miasta Koziegtowy oraz zaprezentowane podczas 

Sesji Rady Gminy i Miasta. 

W przypadku nieosi'lgania przez LPR zakladanyeh wskainikow i/lub nierealizowaniu zakresu rzeezowego i 

finansowego, raport z realizaeji b~dzie wyjasniae powody opoinieri i niepowodzeri . Zidentyfikowanym 

problemom, w raporeie wdrozeniowym, b~dq odpowiadae stosowne dzialania zaradeze. 

Monitorowanie realizacji zaloien zawartych w niniejszym dokumencie umoiliwi dokonanie okresowyeh ana liz 

i oeen skutkow wdraianyeh dzialari rewitalizaeyjnyeh, w opareiu 0 szereg wskainikow poehodz~eyeh 

z publieznego systemu informaeji statystyeznej (GUS) lub wewn~trznego systemu sprawozdawezosei gminy. 

Wskainiki osiagniecia cel6w (produktu i rezultatu): 

Wskainiki produktu - wskainiki obrazuj'lee bezposredni, materialny efekt realizaeji przedsi~wzi~cia, mierzony 

konkretnymi wielkosciami. Liezone Sq one w jednostkaeh fizyeznyeh lub pieni~inyeh . 

Wskainiki rezultatu to wskainiki odpowiadaj'lee bezposrednim efektom nast~puj~eym po realizaeji projektu . 

Musz'l logieznie wynikae ze wskainikow produktu (powi~za nie rezultatu z produktem) oraz eelu i zakresu 

projektu. Dostarczaj~ one informaeji 0 zmianaeh, jakie nast~pity w wyniku realizaeji projektu, w porownaniu 

z wielkosci 'l wyjsciowq (bazow'l). Mog. przybrae form~ wskainikow fizyeznyeh lub finansowyeh. Wskainiki 
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rezultatu mierzone s~ bezposrednio po zakonczeniu realizacji projektu b~di w okresie bezposrednio po tym 

terminie. 

Gtowne wskainiki osi~gni~cia celow przedstawiono w poniiszych tabelach (zarowno dla projektow w ramach 

LPR, jak rowniei dla Programu). 

Tabela 41. Gt6wne produkty i rezultaty dla projekt6w w ramach lPR 

Wskainik 

PRODUKTY 
Liczba obiekt6w infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach 
Powierzchnia obszarow obj~tych rewitalizacj~ 

Liczba projekt6w zrealizowanych przez partnerow spotecznych lub 
organizacje pozarzqdowe na obszarze obj~tym LPR 
Liczba osob zagroionych ubostwem lub wykluczeniem spotecznym 
obj~tych wsparciem w programie 
REZUlTATY 
Ludnosc mieszkaj~ca na obszarach obj~tych zintegrowanymi strategiami 
rozwoju obszar6w miejskich 
Liczba osob korzystajqcych ze wspartej infrastruktury 
Liczba osob zagroionych ubostwem lub wykluczeniem spotecznym 
poszukuj~cych pracy, uczestnicz~cyeh w kszta!ceniu lub szkoleniu, 
zdobywajqeych kwalifikaeje, pracuj~eych (t~eznie z prowadz~eymi 

dziatalnosc na wtasny raehunek) po opuszczeniu programu 
Liezba wspartyeh w programie miejse swiadezenia ustug spoteeznych 
istniejqcyeh po zakonezeniu projektu 
Liczba zorganizowanyeh imprez i wydarzen: kulturalnych, sportowych, i 
innyeh na obszarach zdegradowanych 
Liezba uezestnik6w zorganizowanyeh imprez i wydarzen: kulturalnych, 
sportowyeh i innyeh na obszaraeh zdegradowanyeh 
Zr6dto : opracowanie wtasne 

Tabela 42. Gt6wne wskainiki realizaeji eel6w strategicznych lPR 

Jednostka 
miary 

sztuka 

hektar 
sztuka 

osoba 

osoba 

osoba 
osoba 

miejsce 

osoba 

osoba 

Wartosc Wartosc 
bazowa docelowa 

a 4 

a 2,72 
a 3 

a 100 

a 3348 

a 1700 
a 20 

a 3 

a 20 

a 4500 

eEL strategiezny Wskainik Zmiana po Podobszar rewitalizacji 
zakonczeniu 

wdraiania lPR 

Wzmocnienie Liczba mieszkanc6w [osoba) Wzrost A - Koziegtowy 
wielofunkcyjnej e - Pinczyce 

i reprezentacyjnej Udzial os6b w wieku Spadek A - Kozieglowy 
przestrzeni miejskiej 0 poprodukcyjnym [%) e - Pinczyce 

funkcji spolecznej, Udzial budynk6w Spadek B - Koziegl6wki 
gospodarczej, wybudowanych przed 1945 r. e - Pinczyce 

kulturalnej, rekreacyjnej [%] 
Liczba zdegradowanych Spadek A - Kozieglowy 
obiekt6w / obszar6w [szt.] B - Koziegl6wki 

e· Pinczyce 
Liczba zorganzowanych imprez Wzrost A - Koziegtowy 
kulturalnych, sportowych B - Koziegl6wki 
i rekreacyjnych [szt.] e - Pinczyce 

Poprawa jakosci iycia Udzial os6b korzystajqcych z Spadek A . Kozieglowy 
mieszkancow, wspieranie pomocy spolecznej (m.in. ze B - Koziegl6wki 
wtClczenia spotecznego, wzgl~du na ub6stwo, e - Pinczyce 
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eEL strategiezny 

walka z marginalizacjq i 
zmniejszenie 

przest~pczosci poprzez 
aktywn~ integraej~, 

uczestnictwo w kulturze i 
rekreacji, aktywizacj~ 
obywatelsk~, popraw~ 

wyksztatcenia i 
zatrudnienia 
mieszkaric6w 

Podniesienie poziomu 

przedsi~biorczosci i 

atrakcyjnosci 

turystycznej obszaru 

Zrodfo: opracowanie wtasne 

Wskainik 

alkoholizm, 
niepetnosprawnosc) [%] 
Udziat os6b bezrobotnyeh [%] 

Udziat organizaeji 
pozarz~dowyeh [%] 
Udziat os6b w wieku 3-5 lat 
obj~tyeh wyehowaniem 
przedszkolnym [%] 
Sredni wynik ze sprawdzianu 
dla 6-klasist6w [%] 

Udziat przest~pstw [%] 
Udziat podmiot6w 
gospodarezyeh [%] 

Udziat os6b prowadz~eyeh 

dziatalnosc gospodarez~ [%] 

liezba produkt6w 
turystyeznyeh [szt.] 

Zmiana po 
zakonczeniu 

wdraiania LPR 

Spadek 

Wzrost 

Wzrost 

Wzrost 

Spadek 
Wzrost 

Wzrost 

Wzrost 

Podobszar rewitalizacji 

A - Koziegtowy 
B - Koziegt6wki 
e - Piriezyee 
B - Koziegt6wki 

A - Kozieglowy 
B - Koziegt6wki 
e - Piriezyee 
A - Koziegtowy 
B - Koziegt6wki 
e - Piriezyee 
A - Koziegtowy 
B - Koziegt6wki 
C· Piriczyce 
A - Koziegtowy 
B - Koziegt6wki 
e - Piriezyee 
A - Koziegtowy 
B - Koziegt6wki 
e - Piriezyee 

Planowany termin osiClgni~cia wskainik6w - po zakonczeniu okresu wdraiania programu, tj. na koniec 2020 roku. 

Katalog wskainik6w jest otwarty oraz moie ulec rozszerzeniu 0 nowe, w tym w wyniku real izacj i dodatkowych 

projektow, ktore zostanct zdefiniowane w trakcie wdroienia Programu. 

Gt6wnym ir6d!em pomiaru wskainik6w produktu b~dq protoko!u odbioru robot budowlanych, natomiast 

wskainik6w rezultatu: sprawozdania monitoringowe opracowane na podstawie raportow jednostek realizujClcych 

przedsi~wzi~cia np. spo!eczne, ewidencja ludnosci, CEIDG. 

Katalog wskainikow jest otwarty oraz moie ulec rozszerzeniu 0 nowe, w tym w wyniku realizacji dodatkowych 

projektow, kt6re zostanct zdefiniowane w trakcie wdroienia programu. 

111 



Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kozieglowy do 2020 roku 

Materiafy i dokumenty zr6dfowe 

• Ustawa 0 rewitalizacji 

• Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie rewitallzacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

• Strategia Rozwoju Kraju 2020 
• Strategia Innowacyjno.sci i Efektywnosci Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" 
• Strategia Rozwoju Kapitatu ludzkiego 2020 
• Strategia Rozwoju Kapitatu Spotecznego 2020 
• Strategia Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko perspektywa do 2020 r. 
• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 
• Narodowy Plan Rewitalizacji 

• Umowa Partnerstwa 

• Strategia Rozwoju Wojew6dztwa Slqskiego "SI<)skie 2020+" 
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojew6dztwa SI<)skiego Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Slqskiego 
na lata 2014-2020 

• Regionalny program Operacyjny Wojew6dztwa SI'Iskiego na lata 2014-2020 
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• Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Koziegtowy na lata 2014-2020 
• Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Kozieglowy 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy i Miasta Koziegtowy 

• Strategia Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych Gminy Koziegtowy 
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• lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Kozieg!owy na lata 2008-2013 

Dane statystyczne: 

• Gf6wnego UrzE:du Statystycznego 

• UrzE:du Gminy i Miasta Kozieglowy 

• Powiatowego UrzE:du Pracy w Myszkowie 
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• Komendy Powiatowej Policji wMyszkowie 

• Panstwowej Komisji Wyborczej 

• Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej 

Strony internetowe: 

www.stat.gov.pl 
www.ceidg.gov.pl 

www.pkw.gov.pl 

www.slaskie.pl 
www.kozieglowy.pl 
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Rewitill izacja Palacu Biskup6w w Regionillny Program 
A - Kozieglowy Kozieg/owach - etap n wraz z 1742000 3788000 5530000 Operacyjny wo). 

zagospodarowaniem przylegtego otoczenia Gmina i Mlasto Kozieg/owy Sl1Iskiego 2014-2020 20n.2019 podstawowy 

A - Kozieglowy, 

oddziatywanie na B . Gmtna Kozieglowy miejscem bezp\ecznym \ 
57353 325000 382353 

Regionalny Program 

Kozieg/owki i C przy;aznyrn dla mieszkar'lc6w zagrolonych Operacyiny Woj. 

Pinczyce wyklucleniem spolecznym Gmina \ Mlasto Kozteglowy Sl 1Iskiego 2014-2020 2019-2020 podstawowy 

A KOliegiowy 
Rewltallzaqa zabytkowego k05C1o/a p.w . Sw 

3000 000 
Regionalny Progl am 

Marii Magdaleny w Kozieglowach wraz z Parafla RzymskokalOticka p.w. sw Mani 2550000 450000 OperacYJny WOj. 

zagospodarowaniem przyleglego otonenla Magdaleny w Koziegiowach Si1lskiego 2014-2020 2018-2019 podstawowy 

Rewitalizacja zabytkowego kokio/a p.w Sw. Regionalny Program 

B KOliegl6wkl Antoniego w Koziegiowlcach wraz z Parafia Rzymskolcatoliclca p.w Sw. 4250000 750000 5000000 Operacyjny Woi 

zagospodarowaniem przyleglego otoczenla Antoniego z Padwy w Kozlegl6wkach S'1Iskiego 2014-2020 2018-2019 podstawowy 

Rewltalizacja zabytkowego koscio/a i dworku 

C Plnclyce (obecnie plebanii) parafii p,w. Sw Michala 578000 102000 680000 Regionalny Program 

Archaniola w Plriczycach wraz z Parafla Rzymskokatolicka p.w . Sw. OperacYJny Woi 

zagospodarowaniem przyleglego otoczenla Mlchata Archaniola w Plnczycdch Sl1Iskiego 2014 -2020 2018-2019 podstawowy 

Parafia Rzymskokatolicka p,w. Sw 

M ichala Archaniola w PiriClycach . tider, 
A Kozleglowy. B partnelzy: Parafia Rzymskokatohcka 
Kozieglciwki i C p.w sw. Marii M agdaleny w 212 500 37500 250000 

Pu'tczyce Kozieg/owach, Parafia Rzymskokatolicka Reglonalny Program 

Swietl!ce srodowiskowe w Kozleglowach, p.w sw. Antoniego l Padwy w Operacyjny wOJ. 

Koziegtowkach I Pin czycach Koziegleiwkach SI'Iskiego 2014-2020 2019-2020 podstawowy 

Prlebudowa budynku komunalnego na 

A Kozlegtowy potrleby Gminno - Mlejskiego OSrodka 300000,00 1 700000,00 2000000,00 Regionalny Program 

Pomocy Spolennej w Koziegtowach wral z OpefacYJny Woj. 

wyposaieniem Gmina i Miasto Kozleglowy Sl1Iskiego 2014-2020 2018·2020 uzupe/niaJqcy 

A Kozieglowy, B 
Montai instatacji stuz1lcych do produkcji 

energii pochodz'Icej ze ireidel odnawialnych Regionalny Program 
KOtiegleiwkl, C- 942 184 5 339043 6281227 

PirlCzyce 
na budynkach miesz~alnych na terenie Gminy Operacyjny Woj. 

I Miasta Kozieglowy Gmina i Miasto Kozieg/owy SI<jskiego 2014·2020 2016-2017 uzupelnlaj1l cy 

A t(ozieglowy, C Poprawa efekt'(WnoScl energetyczneJ Reglonalny Program 

Pirlczyce 
oswie!tenia ulicznego na terenie Gminy i 1030751 1 319878 2 350629 Operacyjny Woj 

M iasta KOlleglowy Gmina i Miasto KOl leg/owy Sl1Iskiego 2014-2020 2015-2016 uzupelniaj1lcy 
I 

Reglonalny Program 

C . Piriczyce TermomodernllaCja budynku komunalnego w 23 298 132022 155320 Operacyjny Woj. 

Pinczycach Gmina i Mlasto Kozieg/owy Sl1Iskiego 2014-2020 2019-2020 uzupelniaj1lcy 

Regionalny Program 

A - Kozieglowy Termomodernlzacja budynku komunalnego 34666 196443 231110 Opelacyjny Woj. 

prly ur. Swi~tokrzyskiej, Kozieglowy Gmma i M iasto Kozlegtowy Slqskiego 2014-2020 2019-2020 UlupelnlajqCy 



Regionalny Program 
A . Kozieglowy Termomodernlzacja budynku komunafnego 19974 113 185 133 159 Operacyjny Wo). 

prlY uf. 3 Ma)a Kozieglowy Gmina! M iasto KozlegloW}' $Iltskiego 2014·2020 2019 ·2020 Ulupelnia)qcy 

Regionalny Program 
A KOlieg/owy Termomodernllaqa budynku Uflt,:du Gminy I 75000 425000 '00000 Operacyjny Wo;. 

M iasta Kozieglowy Gmina I Miasto KOlieglowy Slitskiego 2014·2020 2019·2020 ulupelniajqcy 

Zapewnienie edukac.ji przedszkofnej na 

najwyzszym pOliomie popflez podniesienie 

A . Kozieglowy 
jakosci bazy dydaktycmej w przedszkolu w 

Kozieglowach I w oddzialach 549 193 1275 149 1824342 

pOlamiejscowych przedszkola w Regionalny Program 

KOlieglowach zlokalilOwanych w Operacyjny WO). 

miejscowoSci Stara Hula Gmina i Miasto Kozieglowy Slqskiego 2014·2020 2015·2016 uwpelmajqcy 

( . Pir'lczyce 
Budowa mfrastrllktllry wychowania 

471000 554 118 
Reglonalny Program 

pr ledslkolnego przy Zespole 5zkol w 831 18 OperacYJny Woj 

miejscowosci Piriclyce Gmina i Miasto Koz ieglowy Slqskiego .2 014~2020 2017·218 llzupelmaJqcy 

A . Kozleglowy, C· 
~Nasze przedszkole" podnieslenle jakosci 

Reglonalny Program 
edukaqi przedszkolnej w Gminie i Miescie 18399 104 263 1Z2663 

Plliczyce 
Kozieglowy 

Opel acyjny WO) 

Gmma • Mlasto Kozieglowy SIClskiego 2014-.2020 2017-2019 uwpelniajqcy 

A Kozleglowy 
Budowa szaletu mieJskiego w ramach 

.U4282 314 2B2 
rewitalizacji Rynku w Kozieglowach Gmlna I Miasto Kozieglowy 2016 uwpe lnla)qcy 

A Kozleglowy 
przebudowa drog gmlnnych w obn;bie Rynku 

800000 800000 
w Kozieglowach Gmlna i M lasto KOlleglowy 2017-2020 uwpelma)<lcy 

A Kozleglowy 
Orslak Trzech Kroll (cykliczna impreza Mlejsko-Gmlnny OSrodek Promocjl 

" 000 
15000 

kulturalna) Kultury w KOlieglowach 2016·2020 uzupelmaji!ey 

Kozieglowy 
" W limie ku'tur~ nie spi~ fer ie limowe dla MieJsko-Gminny OSrodek Promoeji 25000 25000 A 
dzieci Kultul)' w KOlieglowach 2016-2020 uzupelnlaJqcy 

A Kozieglowy 
Wlosna Koblet" Kobieto obudi SI,= na wiosnt,: " Miejsko·Gminny Osrodek Promoeji 25000 25000 
(cykhezna impreza kulturalna) Kultury w Kozieglowach 2016-2020 ulupelnla/qcy 

A Kozieglowy 
Otwarty Festiwal ArtystYClny "See na dla Miejsko-Gminny Osrodek Promocji 20000 20000 
Ciebie" (cvk!iczna imprela kulturalna) Kultury w Kozieglowach 2016-2020 ulupelnlajltey 

A J(olleglowy 
Gminny Dzien Dziecka " Mamo Tato (0 Ty na Miejsko-Gmlnny OSrodek Promocj i 25000 25000 I 

To" (cykl iczna impreza kulturalna) Kultury w Kozieglowach 2016-2020 ulUpelniajqCY 

A . KOlieglowy 
Siowianska Noe Zakochanyeh (cykliezna M iejsko·Gminny OSl odek Promoqi 45000 45000 
impreza kulturalna) 

Kultury w Kozieglowach 2016-2020 ulUpelnlajqcy 

A - KOlleglowy "Wakacyjne impresje "- Akqa lato M tejsko-GmiOny OSrodek Promoqi 25000 25000 
Kultllry w Kozieglowach 2016-2020 uwpelniaJ<lcy 

A - KOlieglowy Dni Gmlny I Miasta KOliegl owy (eykliczna M iejsko-Gmlnny OSrodek Promoeji 350000 350000 
impreza kultulalna) Kultury w Kozieglowach 2016-2020 uzupelOial CleV 

- - - ~- - - --



A Kozieglowy NaSIe Koziegtowy i okolice (cykliczna impreza Mlejsko-Gminny Osrodek Promocji 40000 '0000 
kulturalna) Kulwry w KOlieglowach 2016·2020 uzupelniaJ'Icy 

A KO l ieglowy Turnle j Solectw "J al.: dobue miet Silsii;lda" Miejsko-Gminny Osmdek Promocj i 180000 180000 
(cykliczna impreza kulturalna) Kuttury w Kozieglowach 2016-2020 uzupelnlaJ'Icy 

A I(Ozieg!owy Miejsko-Gmlnny OSrodek Promo'li 20000 20000 
M ikolajki (cykhnna imprela kulturalna) Kultury w Kozieglowach 2016-2020 ulupelniaj'lcy 

A Kozieglowy Koncfrt NoworOClny (cykliczna Imprfza Miejsko-Gminny Osrodek Promoc!, 15000 15 000 
kulturalna) Kul tury w Kozieglowach 2016·2020 uzupelniaj'lcy 

A Kozieg!owy 
MieJsko-Gminny OSrodek PromoCJI 

15 000 15 000 
Grupy zabawowe dla dzieci i rodzicow Kultury w Koziegtowach I Bibl loteka 

(lajc;cia cykliuoe, wiosna- jeslerij Publiczna 2016-2020 ulupelmajqcy 

A Kozleglowy 
Tydl len blbllOtek (maj, cykhC l ne la jc:cia, 

Mie jsko-Gminny Osrodek PromoCJI 

Kultury w KOl leglowach / Biblioteka 
10000 10 000 

spotkania autorskle) Publiczna 2016·2020 uzupelniaJ'lcy 

A KOlleglowy 
Miejsko-Gminny Osrodek PromOCJI 

IS 000 15000 
Wallzka z kSI<jikami ( spotkania w szkoiach, Kultury w Kozieglowach / Biblioteka 

happeningl, catv (ok) Publiczna 2016· 2020 uzupel niaJilcy 

A Kozieglowy 
Miejsko -Gmmny Osrodek Promoqi 

2 000 2 000 
Konkurs recytatorskl ( cykhczny, ral w roku) - Kultury w Kozieglowach I Blblioteka 

2 1Y5. PubhCl.na 2016·2020 uiupelniaJilcy 

A KozlegloW'( 
Miejsko-Gminny Os(odek Promocjl 

Kultury w KOlieglowach I Biblioteka 
5000 5000 

Konkurs czyte/mely ( cykllczny, raz w roku) Publiczna 2.016-2020 uzupeiniaJ<jcy 

A Kozieglowy 
Spolkanla hterackie (cykhclnle lwiqlane I 

Miejsko-Gminny Osrodek Promocji 
15000 15000 

Kultury w Kozieglowach I Biblioteka 

uroczysto5ciami panstwowymi) Pubhclfla 2016-2.020 uzupelnlajqcy 

Mic:dzynarodowy Festiwal Chofalnej Pie:sni 
A Kozieglowy Maryjne) Clc:stochowa - Kozieglowy 95000 95 000 

(cykliczoa impreza kulluralna) Slowarzyszenie POCHODNIA 2016· 2020 uzupefmajqcy 

B Kozieglciwkl Przeglqd Piesni PasYjnej I Pokutnej ((ykllczna Parafia Rzymskokatohcka p .w. Sw. 50000 50000 I 

impreza kulturalnaj Antoniego z Padwy w Kozieglo wkach 2016-2020 uzupelnlajqcy 

B . Kozlegl6wkl 2500 2500 
DIlen Oziecka (cykliczna impreza kulturalna) Gmina i Mlaslo Kozieglowy 2016-2020 uzupelmaj<jcy 

SUMA 6934 718 n 241 983 537 SOO 1339500 50000 31103702 



Zatqcznik 2. Karty projekt6w podstawowych 

lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kozieglowy do 2020 roku 
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Prled si~wz i f;cie jest kontynuaejq dziatari w zakresie rewitahzacji Palacu Biskupow w Kozieglowach. 

Zakres inwestycj i obejmuje: 
1. Rozbudow~ istniejqcego budynku Palaeu Biskup6w w Kozieglowach 0 ogrod zimowy wraz z jego wyposazeniem, 
2. Aran i: acj~ reprezentacyjnej przestrzenl publieznej Palaeu Biskup6w (m.ln. urzCjdzenie zieleni , ciCjg6w pieszych, malej 

architektury, ogrodzenie, monitoring), 
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb Parku lntegracji Pokoleniowej wok61 Palaeu Biskup6w (w tym: Ci qgi 

piesze, mala architektu ra, zielen, monitoring). 
Infrastruktura powstala w wyniku rea li zacji przedsiE:wzi ~cja b~dzie wykorzystywana na (ele aktywizacj i spaleezno-

5.530.000 zl 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 

2020 - 85% koszt6w kwalifikowanych 

i i Miasta - 15% kosztow 

Gmina i Miasto Koz iegtowy 

14-

1. Wzmocnienle wielofunkcYjnej I reprezentacyjnej przestrzeni miejsk iej a funkcji spotecznej, gospodarczej, 'UIItUI'a","), 

rekreacyjnej 
2. Poprawa jakosci zyCla mieszkaricow, wspieranie wl~czenia spolecznego, walka z ma rginalizacj~ i zmniejszenie 
przest~pczosci poprzez aktywnq i ntegracj~, uczestnictwo w kulturze i rekreac ji, aktywizacj~ obywatelsk<t, popraw~ 

wyksztalcenia i zatrudnienia mieszkarieow 
j obszaru 

• Powierzchnia obszar6w obj~tych rewitalizaejq: 0,9392 ha 

• Liczba obiekt6w infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 szt. 

Sposob oeeny na podstawie protokolu odbioru rob6t . 

• Ludnosc rnieszkaj<lca na obszarach obj~tych zintegrowanyrni strateg iami rozwoju obszarow miejskieh: 3348 os6b 

• Liczba os6b korzystajqcych ze wspartej infrastruktury; 1500 osob 

wzgl~du na alkoholizm; osoby niepetnosprawne; osoby 

Projekt komplementarny bezposrednio z przeds i ~wzi~ciem: "Gmina Kozieglowy miejscem i i przyjaznym dla 
rnieszkar'lc6w zagrozonych wykluczeniem spolecznym" (wsparcie EFS). Wspareie inwestycyjne projektu z EFRR rna charakter 

uzupelniajqcy i moiliwy jest wylClcznie w powiqzaniu z zadanlem rea lizowanym z EFS. Realizaeja przedsi~wziE:cia z EFS nie 
bytaby moz Ji wa bez wczesniejszego wdroien ia projektu infrastrukturalnego. Na potrzeby projektu EFS bE:dzie wykorzystana 

infrastrukt ura obj E:ta niniejszq inwestycjq w celu zapewnienia odpowiednich warunk6w na potrzeby prowadzenia wsparcia 

dla grupy docelowej objE:tej projektem EFS. Komplementarnosc projektow przyczyni siE: do uzyskania efektu synergli 
poprzez stworzenie kompleksowej oferty wsparoa i udost~pnienie nowoczesnej infrastruktury (ze srodkow EFRR). lilczne 

wdroienie przedsiE:wziE:c przyczyni siE: do osiqgniE:eia zaktadanych celow. 
Projekt komplementarny z dzialaniami infrastrukturalnymi uzupelniajqeymi realizowanymi do 2020 roku. 

Projekt jest kontynuaejq przedsi~wz iE:c ia pn.: "Rewital izacja Palaeu Biskupow w Koziegtowach" - realizowanego w ramach 
I I 
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Tywt Gmina Koziegtowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkaricow zagrozonych wykluczeniem 

spofecznym 
c-_c-- ,---- Podobs~ar A - Kozieglowy, projekt oddziatuie na pozostale podobszary: B-Kazieglowki, C-Pinczyce 

kIU\IiI,OpII J Celem projektu jest wzmocnienie aktywnosci spa/eezne] i zawodowej os6b zagrozonych wykluczeniem spolecznym ..... zamieszkujqcych te reny zdegradowane obJE;te rewitaHzaCjil i ich otoczenia poprzez rozw6j uslug zapobiegajijcych ub6stwu i 

wykluczeniu spoteclnemu oraz wykorzystanie mstrumentow aktywnej Integracji. 

Zakres zadania obelmuje nastE:pujqce dZialama: 

- ~rodowiskowa praca socjalna Z Jednoczesnym wykorzystamem metody pracy grupowej i pracy !1lz indywidualnym 

przypadkiem. 
_ Animaeja srodowiska lokalnego i angaiowanie mleszkarieow do dziatari na rzecz poprawy funkcjonowania najbliiszego 

otoczenia . 
_ Wykorzystanie instrumentow aktywnej integraeji tj. zespolu Instrumentow 0 charakterze aktywizacyjnym sposrod 

czterech grup aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej , zdrowotnej i spolecznej . 
_ Inicja tywy aktywlzujqce i integruj<}ce spotecznosc lokalnq, 0 eharakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, 

turystyeznym, sportowym. 
_ PromocjCj i edukacjE: w zakresie nawiqzywania partnerstw na rzeez przeeiwdziataniu wykluezeniu spotecznemu os6b 

zagroionyeh wykluezeniem spoleeznym zamleszkujqeych tereny zdegradowane objE:te rewitalizacjCj , koordynowanie 

wsp61praey instytueji i pobudzanie do wsp6idzialania partner6w. 
_ Wskazywanie mieszkarieom alternatywnych i tworczych form sPE:dzania czasu wolnego. 

- Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarow rewitalizowanych 
W ramach projektu uczestnicy bE:dq miec moiliwosc skorzystania z czterech instru mentow aktywnej integracj; tj. dzialari 

animatora lokalnego, poradnictwa specja listycznego, uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, treningach oraz 

spotkaniach grup samopomocowych w zaleinosci od aktualnych potrzeb tokalnej spoleeznosc!. 

1. Animator lokalny odpowiedzialny bE:dzie za iniejowanle i realizaejE: dziatan 0 eharakterze srodowiskowym. W ramaeh 

tych dzialan realizowane bE:dq takie przedsiE:wziE:eia jak: spotkania animatora Jokalnego z mieszkaneami, spot kama os6b 
majqcyeh wplyw na wazne deeyzje w gminie tnp. Rada Gminy, soltysi) eelem wymiany informacji z mieszkancami, 

wzrostem partycypacji spoleeznej i wspolnemu projektowaniu rozwiqzan w zakresie biezqcych dysfunkcji spoleeznych. 
Organizacja wydarzen integru jqcyeh osoby zagrozone wykluczemem spolecznym, zamieszkujqce tereny zdegradowane 

objE:te rewitalizacjq z calq spolecznosciq lokalnq, takich jak: organizowanie prelekcji i debat dotyczqcyeh wainych 

zagadnien spolecznych (takich jak: zdrowego odiywlania, bezpleczenstwa W sieei, hejtingu itp.), prelekcji dotyczqcych 

Gminy KOl ieglowy i jej walorow artystyczno-historyeznych oraz spotkan integracyjnych (grill, festyn , piknik rodzinny) . 

2. Poradnictwo specjalistyczne prowadzone b~dzie w roinych zakresach - j ako psychologiczne, rodzinne I 

wychowawcze. Kaidorazowo rodzaj i zakres poradnictwa wynikat b€;dzie z rozeznania potrzeb grupy uczestnik6w i ich 

otoczenia . 

3. Szkolenia, warsztaty, trening; - w ramaeh zadania osoby zagrozone wykluczeniem spoteeznym, zamieszkujCjce tereny 

zdegradowane objE:te rewitalizacjq, klienci Gminno Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej zawieraj~cy kontrakty socja lne, I 
b€;dq miec moiliwosc skorzystania z wybranych szkolen zawodowych, staiy lub trening6w 0 charakterze mie:kkim. 

4. Grupa samopomocowa - Charakter grupy bE:dzie uzaJeiniony od zainteresowan i potrzeb os6b przyst~pujqcych do 
projektu, grupa samopomocowa bE:dzie zorientowana na wzajemne wsparcie w waice z trudem swojej aktualnej sytuaeji, 

wSEolne sE~dzanie czasu, poszerzanie zainteresowan lub realizacjE: ulubionego hobby. - 2019-2020 

W~ 382.353,00 zl 

.........u- I!!!J. , .. 
t .... Europejski Fundusz Spoleezny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego 2014-2020 - 85% 

ftnanIow ..... Gmina i Miasto Koziegtowy - 15% ...... Gmina i Miasto Kozieglowy 

ochIawl .... !!!! 
zao • .-t._1 • Poprawa jakosci iycia mieszkanc6w, wspieranie wlijczenla spolecznego, walka z marginalizacjq I zmniejszenie 
LPR przestE:pezosci poprzez aktywnq integracjE:, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizaej€; obywatelskq, poprawE: 

wyksztaicenia i zatrudnienia mieszkaric6w 

• Podniesienie poziomu przedsiE:biorczosci i atrakcyjnosci turystycznej obszaru 

Produkty 1 ..... 1IMy • Liczba os6b zagrozonych ubostwem lub wykluezeniem spolecznym objE:tych wsparciem w programie: 60 os6b 
praj ..... ! .. Spos6b oeeny na podstawie sprawozdania monitoringowego (deklaracji uczestnik6w oraz Hsty obecnoSci). 
spoo6b-y- • Uczba os6b zagroionych ubostwem lub wykluczeniem spolecznym poszukujqcych pracy, uczestniczqcych w ksztakeniu 
...... U'It lub szkoleniu, zdobywajqcych kwalifikacje , pracujqcych (tqcznie z prowadzqcymi dzialalnosc na wlasny rachunek) po 

opuszczeniu programu: 20 os6b 

Spos6b oeenv na eodstawie sErawozdania rnonitoringowego, danych GMOPS, PUP oraz (EIOG. 
GNpa J .... osoby z problernem ub6stwa; osoby zagroione wykluczeniem ze wzglE:du na alkoholizm; osoby niepetnosprawne; osoby 

iiIiIiiiiib. - -- bezrobotne, osob~ 0 niskich kwalifikacjach zawodowych; osoby starsze 

Projekt komplementarny bezposrednio z przedsie;wziE:ciem: "Rewitalizacja Patacu Biskupow w Kozieg!owach - etap II wraz 
rltU 4 :wwane I z zagospodarowaniern przyleglego otoczenia" (wsparcie EFRR). Wsparcie inwestycyjne projektu z EFRR rna charakter 
korrqMI ......... uzupelniajqcy i moiliwy jest wylqczOle w powiqzaniu z zadamem realizowanym z EFS. Realizacja przedsie:wz iE:cia z EFS nie 

bylaby moiliwa bez wezesniejszego wdroienla projektu infrastrukturalnego . Na potrzeby projektu EFS be:dzie 
wykorzystana infrastruktura obje:ta niniejszq IOwestycj Cj w celu zapewnienia odpowiednich warunkow na potrzeby 

prowadzenJa wsparcia dla grupy docelowej obje:teJ projektem EFS. Komplementarnosc projektow przyczynt siE: do 
uzyskanta efektu synergii poprzez stworzenie kompleksowej oferty wsparcia i udost~pnienie nowoczesnej infrastruktury 

(ze srodkow EFRR). tgezne wdroienie przedSi~wz i E:C przI:czyni siE: do osiCjgniE:cia zakladanych cel6w. 



Tytul 

-., 
..... Ia 

Rewitalizacja zabytkowego kosciota p.w. 

otoczenia 
Marii Magdaleny w Koziegtowach wraz z zagospodarowaniem 

Podobszar A- Kozieglowy 

Rewita lizacja dotyczy kompleksowych dzialan majClcych na (elu przywrocenie do iycia zdegradowanego obszaru 
zmierzajqcego do wyrownanJa spolecznych roinic. Rewita liz3CJa zabytkowego kosciola p.w . Sw. Mari i Magdaleny w 

Kozieglowach wraz z zagospodarowaniem przyleglego otoczenia, w miej scowosci Kozieg!owy opierac s i ~ b~dzie na 

wykonaniu odwodnienia funda mentow kosciola, W ktorym odbywac Sl~ b~dq rOinego rodzaju dziatania, co przyezyni si~ do 

likwidacji istotnych problem6w spolecznych i gasp. na obszarze rewitaHzowanym. Dzj~k i projektowi wsparcie otrzyma 

spotecznosc zamieszkuJqca obszary zdegradowane m.in. poprzez iniejowanie dziatalnosci grup samopomocowych dla rodzin 
zagroionych wykluczen lem spoleeznym (borykajqcych SIt:;: z roinymi problemami: ub6stwem, uzaleinieniami ezy 
bezradnosciCj opiekurkzo-wyehowawezq a takie niepetnosprawnoseiq), doradztwo z zakresu uslug soejalnych i szkolen 

stuiqcym poprawie zatrudnia lnosci mleszkancDw obszar6w zdegradowanych. Projekt przyczyni siE;: do pobudzenia rozwoju i 

zmian jakosciowyeh oraz wzrostu aktywnosci spoteczno-gospodarczeJ w Gminie Kozieglowy. 

Projekt pozwol i na realizacjt:;: przedsi~wz i ~c a charakterze kulturalnym, spoleeznym i edukacyjnym, a w konsekwencji 

przyezyniajqcyeh sit:;: do oiywienia gospodarezego obszaru . Rea lizacja projektu umoiliwi poprawE; estetyk i, wlzerunku 

obiektu i terenu, z zapewnien iem moiliwosci sp~dzan ia wolnego czasu (r6wniei w aktywnej formie) oraz organizacj i imprez 

I I 

3.000.000,00 zl 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
2020 - 85% 
Sudiet rafii - 15% 

Parafia Rzymskokatol ieka p.w. sw. Marii Magdaleny w Kozieglowach 

2014-

~nojtl~mil-t'1-. \VV~Zm~O~cn~i~e~n"ie~W~ie~JO~f~u~n~kC~y"jn~e~j~i ~r;ep~r;e~ze~n~t;a~cy~j~n;eJi' ~p~rz~e~stNr~ze~n~i~m~ie~js~k~ie;'j~o~fu~n~k~c~ji~s~p;o~Ie;'c;z~n;eJi' ,~g~o~s~p;odda~r~c;ze~ji,~~~~--
LPR rekreacyjnej 

2. Poprawa jakosci iycia mieszkancDw, wspie rame wtqczenia spolecznego, walka z marginalizacjq i zmniejszenie 

przest~pezoSci poprzez aktywnq mtegracJ~, uezestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizacj~ obywatelskq, popraw~ 
____________ J-~~~~~~~~~~~m~le~s~z!ka~n~· c~6~w~ __________________________________________________________ ~ 

ProcIukty I • Powierzchnia obszar6w obj~tych rewitalizacjq: 0,5 ha 

rezuttaty proJektu • Uczba obiekt6w infrastruktury zloka lizowanych na rewitalizowanyeh obszarach: lszt. 
i sposOb oceny- 5pos6b oeeny na podstawie protokoiu odbioru robot . 

zaodnie z LPIt • Ludnosc mieszkajqea na obszaraeh obj~tyeh zintegrowanymi strategiami rozwoju obszar6w miejskich: 1500 os6b 

Grupa docekM. 

Ozlalanla 
~, k.......--.... 

-........ rcA #L •• / 
win' .... 

• Uczba osob korzysta jqcych ze wspartej infrastruktury : 100os6b 

• Uczba zorganizowanyeh imprez I wydarzen : kulturalnych, sportowyeh, i innyeh na obszarach zdegradowanych: 2szt. 

• liczba uczestnik6w zorganizowa nyeh Imprez i wydarzeri: kulturalnych, sportowych j innych na obszarach 
zdegradowanych: 1500 osob 

oraz ludnosei. 

wykluczeniem ze wzgl~du na alkoholizm; niepetnosprawne; osoby 
bezrobotne, osoby a niskieh kwalillik"ci"ch zawodowych; osoby starsze, dzieci i mtodziei z rodz in zagroionych ub6stwem i 

Projekt komplementarny bezposrednio z przedsi~wz iE;:ciem : w Koziegtowach, i 

Pinczycach" (wspareie EF5). Wspareie inwestyeyjne projektu z EFRR ma charakter uzupetniajqcy i moil iwy jest wytqcznie w 

powiilzaniu z zadaniem realizowanym z EFS. Realizacja przeds i~wzjE:cia z EFS nie byfaby moi liwa bez wezesniejszego 
wdroienla projektu infrastrukturalnego. Na potrzeby projektu EFS b~dzie wykorzystana infrastruktura obj~ta niniejszq 
mwestyejq w celu zapewnlenia odpowiednich warunkow na potrzeby prowadzenia wsparcia dla grupy docelowej obj ~tej 
projektem EFS. Komplementarnosc projekt6w przyczyni Sl~ do uzyskama efektu synergii poprzez stworzenie kompleksowej 

oferty wsparcia i udost~pnien ie nowoczesnej infrastruktury (ze srodk6w EFRR ). tqezne wdroienie przedsi~wzit:;:c przyczyni 
si~ do os i<lgn i~cia zaktadanych cel6w. 

Projekt komplementarny z dziataniaml zwiqzanymi z organizacjq imprez kulturalnyeh, w tym organizowanych przez gm i n ~ 
(oziegloyvy o raz . 





yYtul Rewitalizacja zabytkowego kosciota p.w. Sw. Antoniego w Koziegfowkach wraz z zagospodarowaniem 
przylegtego otoczenia 

...... lIraC!a Podobszar B - Koziei.towki 

KnItIiI Opl$/ Rewitalizacja dotyczy kompleksowych dzialan maj Cj cych n, celu przywrocenie do zycia zdegradowanego obszaru - zmierzaj Cj cego do wyr6wnania spolecznych reinic Rewitalizacja zabytkowego kO$ciota p.w. Sw. Anton iego w 
Kozieglowkach wraz z zagospodarowaniem przyleglego Qtoczenia, w miejscowosci Kozieglowki opierac si ~ b~dzie na 
remoncle elewacji koscioia, w ktorym odbywac siE; b~dq r6i:nego rodzaju dzialania, co przyczyni siE; do likwidacji istotnych 

problemow spolecznych i gasp. n, obszarze re witalizowanym. DziE;:ki projektowi wsparcie otrzyma spolecznosc 

zamieszkujqca obszary zdegradowane m.ln. poprzez inicjowanie dziafalnosci grup samopomocowych dla rodzin 

zagroionych wylduczeniem spofecznym Iborykajqeyeh SI~ 1 r6inymi problemami: ub6stwem, uzaleinieniami ezy 
bezradnosciq opiekur'lczo-wychowawczq a takze niepelnosprawnosciq). doradztwo z zakresu uSfug socjalnych i szkolen 

sluiqcym poprawie zatrudnialnOSCi mieszkanc6w obszar6w zdegradowanych. Projekt przyczyni SiE: do pobudzenia rozwoju 

i zmian jakosciowych oraz wzrastu aktywnosci spoleczno-gospodarczej w Gmlnie Koziegfowy. 
Projekt pozwoli na rea lizacjE: przedsiE:wztE:C 0 cha rakterze kulturalnym, spolecznym i edukacyjnym, a w konsekwencji 

przyczyniajqcych SiE: do oiywienia gospodarczego obszaru . 

Realizacja projektu umoiliwi poprawE: estetyk l, wlzerunku obiektu i terenu, z zapewnlen iem moiliwoSci sPE:dzanla 
wolnego czasu (r6wniei w aktywnej formie) oraz organizacji imprez kulturalnych integrujqcych spolecznosc lokalnq. 

Planuie sie r6wniei zagospodarowanie terenu wok6! kosciola. - ---- ---
Okras _'!!!!ill 2018-2019 

W.rwU 5.000.000,00 11 -_.! ..... 
b<kIIo Europejski Fundusz Rozwoju Regio nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego 

nn-anl. 20 14-2020 - 85% 

1-- --- ----- Budiet oarafi i -15% 
I 

Podinlol Pa rafia Rzymskokatolicka p.w. sw. Antoniego z Padwy w Kozlegl6wkach 

odplJWitldNlnL . 
za.,dnajt. _I 1. Wzmocnienie wielofunkcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej 0 funkcii spoiecznej, gospodarczej, kulturalnej, 
LPR rekreacyjnej 

2. Poprawa jakosci iycia miesz kark6w, wspieranie w!Cjczenta spotecznego, wa lka z marginalizaCJCj i zmniejszenie 
przestl;:pczosci poprzez aktywnq integracjE:, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywlzacj ~ obywateJskCj, popraw~ 

wvksztalcenia i zatrudnienia mieszkanc6w 
~-

Produktyl · Powierzchnia obszar6w obj~tych rewitalizacjq : 0,5 ha 
rezultllty projeIctu • Liczba obiekt6w infrastruktury z!okalizowanych na rewitaJizowanych obszarach : 1 szt. 
I~_- Spos6b oceny na podstawie protokolu odbioru robot. 
qodnIot I LPR • ludnosc mieszkajqca na obszarach obj~tych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszar6w miejskich : 1500os6b 

• Liczba os6b korzystajqcych ze wspartej infrastruktury: 100os6b 

• Liczba zorgantzowanych imprez I wydarzen : kutturalnych, sportowych, i innych na obszarach zdegradowanych: 3 szt. 

• Liczba uczestnik6w zorganizowa nych imprez i wydarzen: kulturaJnych, sportowych i innych n, obszarach 
zdegradowanych : 3000 os6b 

- Soos6b oceny na podstawie sprawozdania monitoringowego oraz danych ewidencji Judnosci. 

GRlJNI.-. ...... osoby z problemem ub6stwa; osoby zagrozone wykJuczeniem ze wzglE:du na alkoholizm; osoby niepetnosprawne; osoby I 
bezrobotne, osoby 0 niskich kwalifikaCJach zawodowych; osoby starsze, dzieci i mtodziei z radzln zagroionych ub6stwem i 
wykluczeniem, w tvm: korzvstaiqcych z opieki spolecznej 

Dlllalllnia Projekt ko mplementarny bezposrednio z przedsi~wzi~ciem: ,,~wietl jce srodowiskowe w Koziegtowach, Kozieg!6wkach i 
zl...--I Pinczycach" (wsparcie EFS) . Wsparcie mwestycyj ne projektu z EFRR ma charakter uzupelniajCjcy j moiliwy jest wylCjcznie w 
komplemenUo .... powiqzaniu z zadaniem realizowanym z EFS. Realizacja przedsi~wzi~ci a z EFS nie bytaby moiJiwa bez wczesniejszego 

wdroienia projektu infrastrukturalnego . Na potrzeby projektu EFS b~dzie wykorzystana infrastruktura objE:ta niniejszq I 
inwestycjCj w celu zapewnlenia odpowlednich waru nk6w na potrzeby prowadzenia wsparc ia dla grupy docelowej objE:tej 
projektem EFS. Komplementarnosc projekt6w przyczyni si~ do uzyskanla efektu synergii poprzez stworzenie 
kompleksowej oferty wsparcia i udostE:pnienie nowoczesnej infrastruktury I,e sradk6w EFRR). lqczne wdroienie 
przeds i ~wziE: C przyczyni siE: do oSiqgniE:cia zaktadanych cel6w. 

Projekt komplementarny z dzialaniami zwiqzanyml Z organizacj Cj imprez kulturalnych, W tym organizowanych przez gmin~ 
Kozieglowy oraz organizacie pozarzqdowe. 





trvtut 
Rewitalizacja ,abytkowego kosciota i dworku (obecnie plebanii) parafii p.w. Sw. Michala 

Archaniofa w Pinczycach wraz z zagospodarowaniem przylegfego otoczenia 

LokI~ Podobszar C - Pinczyce -_. 
zdegradowanego obszaru I I¢niIId Cltlls/- Rewitalizacja dotyczy kompleksowych dziatan majqcych na (elu przywrocenle do zycla 

zmierzajqcego do wyrownania spolecznych r6ime. Rewitalizacja elewaeji i CZ~ScIOWO wn~trza zabytkowego dworku wraz z 
zagospodarowaniem przyleglego otoczenl3, w mieJscowosci Pinczyce I opierac si~ be:dzie na remonCle elewacji obiektu, W 

kt6rym odbywac sit:: b~dq rOinego rodzaju dZlalama, co przyczym SIE: do likwidacji istotnych probtemow spolecznych j I 

gospodarczych na obszarze rewltalizowanym. Zas poinobarokowy ko.sci6i dworski wewnqtrz przez praee I 
konserwatorskie na nowo stanie siE: dumq spoteeznoScl lokalneJ. DziE:ki projektowi wsparcle otrzyma spa/eeznasc 

zamieszkujqca abszary zdegradowane m.1n. poprzez inicjowanle dziatainosci grup samopomocowych dla rodzin 

zagrozonych wykluczeniem spolecznym (borvkawvch SI~ , r6inymi problemami: ub6stwem, uzaleinlenlami c'v l 
bezradnosciq opiekur)czo-wychowawczCj a takze niepelnasprawnosciq), doradztwo z zakresu ustug socjalnych I szkolen I 
sfuzqcym poprawie poziomu zatrudnienia mieszkanc6w obszar6w zdegradawanych. Projekt przyczyni siE: do pobudzenia rozwoju 
i zmian jakosciowych oraz wzrostu aktywnosci spoleczno-gospodarczeJ w Gminle Koziegtowy. Projekt pozwoli na realiz3cjE: I 
przedsi~wzi~c 0 charakterze kulturalnym, spotecznym i edukacyjnym, a w konsekwencji przyczyniaj~cych si~ do oiywienia \ 
gospodarczego obszaru. RealizacJa projektu umoiliwi popraw~ estetyki, wizerunku obiektu I terenu, z zapewnienlem I 

moiliwosci spe:dzanla wolnego czasu (rowniei: w aktywnej formie) oraz organizacji Imprez kulturalnych integruJ<lcych 

spolecznosc lokalnq . Planuje SIE: rownlez zagospodarowame terenu wokel kosciota. 

OlnIN n rjI 2018-2019 

"'~-- - - ----
WartWt 
~ 680.000.00,1 

i!-~- - -
1I'IiltIa Europejski Fundusz RozwoJu Regionalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slqskiego 

~ 2014-2020 - 85% Budiet oarafii -15% 

PocImk:It 
Parafia Rzymskokatolieka p.w. Sw. Michala Archanio/a w Pinczycach 

ocIpOlI/III .... 1ny 
lpdn .......... IVIl 1. Wzmocnlenle wielofunkcyjnej I reprezentacYJnej przestrzenl wiejskiej 0 funkcji spolecznej, gospodarczej, kulturalnej, 

rekreaeyjnej 
2. Poprawa jakoScI zycla mleszkancow, wspleranie wl'lczenia spoiecznego, walka z marginaJizacj'l I zmniejszenie 

przeste:pczosci poprzez aktywnq Integ ra cj~, uczestnlctwo w kulturze I rekreacji, aktywjzacJ~ obywatelskij, poprawe: 
wyksztalcenia i zatrudnienla mleszkancQw 

3 . Podniesienie pozlomu przedsie:biorczosci i atrakcyjnosci turystyeznej obszaru 
. -. 

I · 1 Powierzchnla obszar6w obje:tych rewitalizaCJij: 0,78 ha · liczba obiekt6w infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach; 2 szt. 

"""--- Sposob oceny na podstawie protokolu odbioru robot 
~""",-..y- • Ludnosc mieszkaj'lca na obszarach obje:tych lokalnyml strategiami rozwoJu obszar6w wiejskich: 1200os6b 

.LPR • Liczba os6b korzystajijcych ze wspartej infrastruktury : 1900 osob roczOle 

• Liczba zorganlzowanych imprez i wydarzen; kulturalnych, sportowyeh, i innych na obszarach zdegradowanych: 30 szt. 

• Liczba uczestnikow zorganizowanych Imprez I wydarzen: edukacYjnych, kulturalnych, sportowych i innych na 
obszarach zdegradowanych: 2500 os6b roeznie 

Sposob oceny na podstawle sprawozdanla monitonngowego oraz danych ewideneji ludnosci. 

6~doaIlo •• osoby z problemem ubostwa; osoby zagroione wykluczeniem ze wzgh~du na alkoholizm; osoby niepefnosprawne; 
osoby bezrohotne, osoby 0 niskich kwalifikacjach zawodowych; osoby starsze, dzieci i mlodziei z rodzin zagroionych 
ub6stwem i wvkluczeniem, w tym: korzystajqcych z opieki spolecznej 

! 

IIziImM Projekt komplementarny bezposrednio z przedsi~wzi~ciem: "Swietlice srodowiskowe w Koziegtowach, Koziegt6wkach 
IIft __ .. , 

i Pinezycach" (wsparcie EFSj. Wspareie inwestycyjne projektu z EFRR rna charakter uzupelniajCjcy i moiliwy jest 
....... ma .. ma wyf'lcznie w powiqzaniu z zadaniem realizowanym z EFS. Realizaeja przedsi~wzie:cia z EFS nie bytaby moiliwa bez 

wczesniejszego wdrozenia projektu infrastrukturalnego. Na potrzeby projektu EFS b~dz ie wykorzystana infrastruktura 
obje:ta niniejszCjl inwestycjCjl w celu zapewnienia odpowiednich warunkow na potrzeby prowadzenia wsparcia dla grupy 
docelowej obje:tej projektem EFS. Komplementarnosc projekt6w przyczyn i si~ do uzyskania efektu synergii poprzez 
stworzenie kompleksowej oferty wspareia I udoste:pnienie nowoczesnej infrastruktury (ze srodk6w EFRR) . lCjlczne 
wdroienie przedsi~wzi~c przyczyni siE: do oSI'lgni~cia zakfadanych celow. 
Projekt komplementarny z dziataniami zwiijzanyml z organlzacjq imprez kulturalnych, w tym organizowanych przez 
gmin~ Kozieglowy oraz organizacje pozarzCjldowe. 





."Yt"'_ ------ --
Swietlice srodowiskowe w Koziegfowach, Koziegf6wkach i Pinczycach 

lobi ..... Podobszarv: A · Koz ieglowy, B-KozieEl6wki, C-Pinczyce -
Kr6tId apIs Przedsh:~wzlI::cie polega na wdrozeniu kompleksowych dzialan na rzeez os6b zagrozonych ub6stwem lu b 

wykluczenlem spolecznych poprzez utworzenie i wzmocnienie dzialalnosci plac6wek oferujqcych wsparcie 

dzienne dla dziec! i mlodzieiy oral rozwijanie srodowiskowych form opieki nad dziecmi i mlodziezq w formie 
sw iet lic srodowiskowych z programami socjoterapeutycznymi. 
Na potrzeby dzialalnoSci swiet lic zostan le wykorzystane obiekty wraz z ich otoczeniem obj~te rewitalizaejcr 
koscicl p.w. Sw. Marii Magdaleny w Koz ieglowach, kosci6! p.W. Sw. Antoniego w Koziegl6wkach oraz kosci6t 
p.w. Sw. M ichala Archaniola i dworek w Pinczycach . 
W ramach projektu b~dq real izowane zaj~c ia rozwijajqce co naJmniej dwie z osmiu kompetencji kluczowych 
wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia si~ przez cale iycie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str . 10). 
Celem projektu jest: wzrost dost~ pnosci j jakosci uslug spolecznych zapobiegajClcyeh ub6stwu i wykluezeniu 
spolecznemu w gminie Koziegtowy poprzez zapewnienie j utrzymanie w okresie t rwaloSci uslug spolecznych 
rea!izowanyeh przez swietliee srodowiskowe na rewitalizowanych obszarach . -

~ .. -" r __ 2019-2020 

I =nIC_. wwtaIt 250.000,00 zl 
.Ictu 

1r6dIo~ Europejski Fundusz Spoleezny w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego WOjewodztwa Slqskiego 
2014-2020 - 85% 

I- Budiet parafii -15% -
PodmIot Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Michala Archaniola w Pinczycach - Ilder, partnerzy: Parafia 

odJIowI.dl"'ny Rzymskokatohcka p.w. sw. Antonlego z Padwy w Koz iegl6wkach, Parafia Rzymskokatolicka p.w. sw. Mari) 

1------ Mae:daleny w Kozieglowach 
Zplncdt I_I 1. Wzmocnienie wielofunkcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni miejsk iej ° funkcji spolecznej, gospodarczej, 
lPR kulturalnej, rekreacyjnej 

2. Poprawa jakosci iyCla mieszkanc6w, wspieranie wlqczenia sporecznego, walka z marginalizacjq i I 

zmniejszenie przest~pczosc i poprzez aktywnij Integracj~, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizacj~ I 
obywatelskq, popraw~ wyksltaleenia i zatrudnienia mieszkanc6w 

1- 3. Podniesienie poziomu przedsj~blorczosci i atrakcyjnosci turystycznej obszaru 

Produkty I ..... ltoty • Liczba os6b zagroionych ubostwem lub wykluczeniem spotecznym obj~tych wspareiem w programie - 40 
proJ.1ctu I opoo6b os6b 
_ny- ...... nIoz • liezba wspartych w programle miejsc swiadczenia uslug spoleeznych istniejClcych po zakonczeniu proJektu 
\;Pit - 3 S2t . 

Soos6b oceny; na podstawte sprawozdania monitorlngowego. 
Glv ........... Dziec! i m.odziei oraz ich rodz iee/o pieku nowie prawn; -

, 
osoby zagroione ub6stwem i wykluczeniem 

soo.ecznym 

DziIIIooIIIt Projekt komplementarny bezposrednio z przedsi~wli~ciami : 

dnt •• rI= .... J. - Rewitali zacja zabytkowego kosciola p.w. ~w . Marii Magdaleny w Koziegtowach wraz z zagospodarowaniem 
kempkMl.me przylegfego otoczenia, 

RewitalizaCja zabytkowego kosciola p.w. ~w. Antoniego w Koziegtowkach wraz z zagospodarowaniern 
przyleglego otoczenia, 

Rewital izacja zabytkowego kosciota I dworku (obecnie plebanii ) parafii p.w. ~w, Michata Archaniota w 
Pinczycach wraz z zagospodarowaniem przylegtego otoczenia (wsparcie EFRR). 

Wsparcie inwestycyine projektu z EFRR rna charakter uzupetniajijcy i moiliwy jest wylqcznie w powiqzaniu z 
zadan iem realizowanym z EFS. Realizacja przedsi~wzi~cia z EFS nle bytaby moiliwa bez wczesniejszego 
wdroienia projektu infrastrukturalnego. Na potrzeby projektu EFS b~dzie wykorzystana infrastruktura obj~ta 
niniejszq inwestycjq w celu zapewnienia odpowiednich warunk6w na potrzeby prowadzenia wsparcia dla 
grupy docelowej obj~teJ projektem EFS. Komplementarnosc projekt6w przyczyni si~ do uzyska nia efektu 
synergi i poprzez stworzenie kompleksoweJ oferty wsparcia i udostE:pntenie nowoczesnej infrastruktury (ze 
srodk6w EFRR). taczne wdrozenie orzeds;~wzi~ c przyczyni si~ do osiqgni~cia zakladanych cel6w. 


