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Zabawa
Karnawałowa
dla KGW

Największym
powodzeniem
cieszyły się konkursy plastyczne
„W krainie mrozu i śniegu”, na
najładniejszą kartkę walentynkową
czy plakat filmowy do filmu „Jak
ukraść
księżyc”.
Na
konkurs
miedzyświetlicowy na najładniejszą
kartkę walentynkową wpłynęło aż
60 kartek. Wśród nich Jury wyłoniło
6 najładniejszych: 1 miejsce – Oliwia
Radosz, Izabela Broncel, 2 miejsce
– Justyna Cempa, Martyna Nowak,
3 miejsce – Sonia Muchla, Gabriela
Nazimek. Każda z laureatek otrzymała nagrody. Ponadto dzieci
miały okazję samodzielnie upiec
karnawałowe oponki oraz sowy
z masy solnej. W czwartek wszystkie dzieci uczestniczyły w projekcji
filmowej „Jak ukraść księżyc” oraz
w spotkaniu z policyjną maskotką
Sznupkiem. Odwiedzili nas policjanci z Komendy Powiatowej Policji
z Myszkowa, by opowiedzieć jak

oczyszczalnia
ścieków
dla koziegłów

s.

4

Zima w mieŚcie
Akcję „Zima w mieście” w gminie
Koziegłowy prowadziły Świetlice
Środowiskowe działające przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury. Wychowawcy
świetlic przygotowali dla dzieci
wiele ciekawych i atrakcyjnych
zajęć, a koordynatorem akcji była
kierownik Ilona Żyła.

noworocznie
w mysłowie

należy zachowywać się by ferie były
bezpieczne i wesołe. Dzieci obejrzały
film o bezpieczeństwie na drodze,
a sekretarz – pan Krzysztof Bąk
rozdał każdemu dziecku elementy
odblaskowe.

Drugi tydzień ferii poświecony
był przygotowaniom do „Nocy
w Kulturze”. Dzieci samodzielnie
przygotowywały kotyliony i piekły
ciasteczka walentynkowe. W czwar-tek odwiedził nas teatr ART-Re
z Krakowa. Dzieci miały możliwość
obejrzenia legendy o smoku wawelskim. Najwięcej radości przysporzyła
dzieciom możliwość spędzenia nocy
poza domem. We wtorek w ten
sposób bawiły się dzieci ze świetlicy
w Cynkowie, a w piątek odbyła się
„Noc w kulturze”. Dzieci bawiły się na
przygotowanym balu karnawałowym
– wybrano króla i królową balu,
przeprowadzono konkursy tańca
i muzyczne. O 22.00 rozpoczęła się
projekcja filmowa filmu „Odlot”, po
której wszyscy wzięli udział w swojej
ulubionej zabawie w chowanego.
Tegoroczna akcja należy do
bardzo udanych. Dzieci na długo
zapamiętają mile spędzony czas
i z niecierpliwością czekają na
wakacje.
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Ważne telefony:
Burmistrz
tel. 34 3141 219
burmistrz@kozieglowy.pl
z-ca Burmistrza
tel. 34 3141 219
stanisław.blonski@kozieglowy.pl
Sekretarz
tel. 34 3141 219
Sekretariat
tel. 34 3141 219
um@kozieglowy.pl
Skarbnik
tel. 34 3141 219
ksiegowosc@kozieglowy.pl
Rada Gminy i Miasta
tel. 34 3141 219 w. 115
rada.miejska@kozieglowy.pl
Inwestycje
tel.34 3141 219 w. 108, 123
inwestycje@kozieglowy.pl
Informatyk
tel. 34 3141 219 w. 112
info@kozieglowy.pl
Referat Spraw Obywatelskich
tel. 34 3141 219 w. 119
Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Działalności
Gospodarczej
tel. 34 3141 219 w.122,119
Referat Gospodarki Komunalnej
tel. 34 3141 219 w. 108
Inspektor ds. Oświaty, Kultury,
Ochrony Zdrowia i Rekreacji
tel. 34 3141 219 w. 104
Zespół Ekonomiczno
– Administracyjny Oświaty
Samorządowej
tel. 34 3141 219 w. 111
Referat Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska
tel.34 3141 219 w. 117
Wymiar podatków
tel. 34 3141 219 w. 109
Referat Promocji i Rozwoju
tel. 34 3141 261
promocja@kozieglowy.pl
Klub Integracji Społecznej
tel. 34 3141 128
gmops@kozieglowy.pl
Gminno Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
tel. 34 3141 128
opieka.spoleczna@kozieglowy.pl
Miejsko Gminny Ośrodek
Promocji Kultury
tel. 34 3141 268
Zespół Usług Komunalnych
tel. 34 3142 000
wodociągi@kozieglowy.pl
Nasza Gmina:
Wydawca:
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
Pl. Moniuszki 14
tel. 34 3141 219
www.kozieglowy.pl
um@kozieglowy.pl
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Referat Promocji i Rozwoju
Koziegłowy
ul. Żarecka 28
tel. 34 3141 261
promocja@kozieglowy.pl
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Nie zamykamy szkół!
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Od prawie 10 lat, będąc burmistrzem Gminy i Miasta Koziegłowy
robię wszystko, aby w jak najlepszy
sposób rozwiązywać zasadnicze problemy naszej gminnej społeczności.
Wspólnie z Radnymi często musimy
zmagać się z wyzwaniami niełatwej
rzeczywistości, pogodzić sprzeczne
wartości, podejmować trudne decyzje, tak aby nie stracić Państwa
zaufania, a iść we właściwym kierunku. Ogólnopolski problem jakim
jest brak prawidłowych rozwiązań
systemowych określających funkcjonowanie oświaty, dotyka również
naszą gminę. Zmiany w gminnej
oświacie podyktowane są głównie
nałożeniem na samorządy, nowych
zadań i obowiązków, które są znacznym obciążeniem finansowym dla
budżetów gmin. Rząd wprowadzając
zmiany przerzucił swoje dotychczasowe obowiązki na barki jednostek samorządu terytorialnego. Przy
wszechobecnym kryzysie dźwiganie
takiego ciężaru, w postaci wciąż
rosnących wydatków na oświatę
staje się niemożliwe. Brak zabezpieczenia finansowego ze strony rządu
na nowe zadania, zmusza gminy do
szukania oszczędności.
Decyzje o likwidacji szkół, w latach
poprzednich w Starej Hucie, Markowicach, Mzykach, Wojsławicach, nie
były łatwe dla władz samorządowych.
Jeszcze trudniej było przekazywać
szkoły w Winownie i Mysłowie, innemu Organowi prowadzącemu jakim
jest Stowarzyszenie. Ale z perspektywy czasu, dzisiaj mogę stwierdzić,
że na tych, koniecznych zmianach,
na pewno nie ucierpieli uczniowie.
Z miejscowości gdzie zlikwidowano szkoły, dzieci dowożone są do
odnowionych i dobrze wyposażonych
szkół. Szkoły prowadzone przez
Stowarzyszenie funkcjonują, przy
pełnej akceptacji, zadowoleniu i pomocy lokalnej społeczności. Mówią
o tym nie tylko wyniki w nauce ale
również inicjatywy podejmowane
w tych szkołach, świadczące o wielkim
zaangażowaniu nauczycieli, rodziców

i władz stowarzyszenia w życie szkoły.
Dzisiaj zapewniam Państwa, że
z dn. 1 września 2012 r. szkoły
w Gniazdowie, Koziegłówkach
i w Siedlcu Dużym będą normalnie funkcjonować, zmieni się tylko
organ prowadzący, którym będzie
stowarzyszenie.
Edukacja
była,
jest i będzie priorytetem Gminy
i Miasta Koziegłowy. Świadczą o tym
doskonale wyposażone, wyremontowane placówki wraz z zapleczem
sportowo-rekreacyjnym oraz dobrze
pracujący tam nauczyciele, a także
środki finansowe jakie gmina wraz
ze szkołami pozyskała na oświatę.
W okresie od 2005r do 2011r, remonty i modernizacje zostały przeprowadzone we wszystkich w placówkach
oświatowych w Gminie Koziegłowy
na łączną kwotą 11 097 063,70zł.
Gmina nigdy nie uciekała i nie ucieka od obowiązków wobec ogółu
mieszkańców, w tym rodziców
i uczniów. Podejmowała inwestycje
i remonty szkół. Obecnie jednak
samorządy są przyparte do muru
trudną sytuacją finansową. Jest to
między innymi skutek obciążania
nowymi zadaniami oświatowymi bez
zapewnienia środków finansowych.
Radni w całej Polsce podejmują
trudne decyzje o zamykaniu placówek
oświatowych. Nie stać nas już na
dokładanie do oświaty. Subwencja
oświatowa jest za niska, wyliczana
na ucznia, których liczba rokrocznie
spada. Pomimo obietnic, rząd nie deklaruje też zmian w Karcie Nauczyciela poprzez likwidację niektórych przywilejów o co samorządowcy apelują
od wielu lat. Zmiany wprowadzane
w prawie oświatowym, nakładające
na samorządy dodatkowe zadania
w obszarze edukacji (np. obowiązek zapewnienie rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom
5 i 6-letnim równocześnie, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej), bez zapewnienia środków
finansowych powodują rokroczny
wzrost udziału środków własnych

gminy w utrzymaniu sieci szkół
i oddziałów przedszkolnych.
Subwencja na rok 2012 wynosi
10 milionów 790 tys. zł. Wydatki
bieżące na zadania oświatowe to
15 milionów 338 tys. zł. Miesięcznie
z budżetu gminy przeznacza się
375 tys. zł na bieżące utrzymanie
placówek oświatowych. Co w skali
roku daje prawie 4,5 miliona zł. Kierując
się interesem uczniów – od początku
mówi się o przekazaniu prowadzenia trzech szkół innemu organowi
prowadzącemu niż samorząd gminny,
a nie fizycznej likwidacji szkół. Uczniowie i ich rodzice nie mają żadnych
podstaw do obaw. Szkoły będą nadal
istnieć. Dla uczniów i ich rodziców
nie zmieni się nic. Intencją moją
i Rady nie jest skłócenie środowiska
nauczycieli, rodziców i pozostałych
mieszkańców. Szukamy najlepszego
rozwiązania. Od pewnego czasu,
o czym dyskutowano podczas spotkań
z nauczycielami i rodzicami, podejmowane są działania aby w gminie
powstało stowarzyszenie, członkami
którego byliby rodzice, nauczyciele,
sympatycy oraz pozostali mieszkańcy
tych miejscowości, a Gmina i Miasto
Koziegłowy jako członek wspierający stowarzyszenie, deklaruje pomoc merytoryczną. Rola rodziców
i społeczności lokalnej jest kluczowa
dla funkcjonowania szkoły wiejskiej.
Przy inspiracji i wsparciu nauczycieli, mieszkańcy są w stanie wiele
poświęcić dla dobrego funkcjonowania szkoły w ich wsi. Macie prawo,
Drodzy Państwo współdecydować
o działaniach Waszej szkoły. W marcu odbędą się spotkania sołeckie
w tych miejscowościach, na których
przedstawione zostaną wszystkie
zagadnienia związane z dalszym
funkcjonowaniem szkół i wyjaśnione
wszelkie wątpliwości. Proszę o udział
w tych spotkaniach, abyśmy, Drodzy
Państwo, mogli wspólnie wybrać najlepsze rozwiązanie w kwestii prowadzenia Waszych szkół.
Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy Jacek Ślęczka

200 lat dla Pana Jana Szczęsnego
Najstarszy mieszkaniec Winowna,
Jan Szczęsny obchodził w niedzielę swoje setne urodziny.
Pan Jan urodził się 21 stycznia
100 lat temu w Markowicach, od
wielu lat mieszka w Winownie. Miał
sześcioro rodzeństwa, on był najstarszy. Dwukrotnie żonaty. Pierwsza
żona zginęła na początku drugiej wojny
światowej, druga żona Stanisława,
zmarła w 2007r. Z pierwszego
małżeństwa miał 3 dzieci (2 córki
i syna), z drugiego córkę. Najbliższa
rodzina Jubilata to ponad 70 osób,
w tym 10 wnuków, 21 prawnuków
i dużo, dużo praprawnuków. Pan
Szczęsny pracował przez całe życie
w leśnictwie i we własnym gospodarstwie. Podczas wojny i zaraz
po cudem uniknął śmierci. Jubilat nigdy nie palił papierosów, nie
pogardził natomiast lampką dobrego

koniaka – opowiada prawnuczek
Damian Cesarz, radny z Winowna. Na
uroczystość do Kościoła w Winownie i do domu dostojnego Jubilata
zjechała się licznie rodzina z całej
Polski oraz przedstawiciele Gminy
i Miasta Koziegłowy, burmistrz Jacek

Ślęczka, wiceburmistrz Stanisław
Błoński i Zofia Churas z GMOPS,
a także strażacy Jednostki OSP
z Winowna, której Pan Szczęsny był
jednym z założycieli.
BK
Jubilat z prawnuczkiem
Cesarzem i burmistrzem

Damianem
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Widowisko Bożonarodzeniowe
w Cynkowie.

Żłóbek betlejemski nieustannie
jest symbolem miłości i pokoju
a jasełka urzeczywistniają wydarzenia betlejemskiej nocy.
Co roku na przeżywanie wigilii
w szkolnej rodzinie, z udziałem
zaproszonych gości, wśród których
od lat jest Ks. Bp Jan Wątroba oraz
przedstawiciele władz lokalnych na
czele z burmistrzem Panem Jackiem
Ślęczką i przewodniczącą Rady
Gminy Panią Joanną Kołodziejczyk,
zapraszają uczniowie i nauczyciele
ze Szkoły Podstawowej w Cynkowie. Przygotowywane przez nich
jasełka są kilkuaktowym spektaklem angażującym całą społeczność
szkolną. I w tym roku wszystko, co
popłynęło ze sceny 21 grudnia 2011 r.,
było świąteczne, bardzo podniosłe
i wymowne w swojej treści. Jasełka
nawiązywały w swych tekstach do
dylematów współczesnych ludzi
i odpowiadały na ich trudne pytania.
Przybyli goście zgodnie przyznawali, że z uczniowskiej sceny popłynęła
wielka mądrość przekazu i piękno
polskiej tradycji.
Pan
Leonard
Jagoda
tak
podsumował tegoroczny spektakl
bożonarodzeniowy w Cynkowie
„Takie
adwentowe
rekolekcje
w pigułce. Na scenie w znakomitym
wykonaniu uczniów odbywał się naukowy spór na temat Jezusa, toczyli
go Józef Flawiusz, sceptyczny histo-

ryk żydowski i czterej ewangeliści:
Jan, Łukasz, Mateusz i Marek. Dochodzili swoich racji ludzie w bieli
i ich przeciwnicy w czerni. Całości
przyglądała się Święta Rodzina
z Dzieciątkiem, pastuszkowie
i znany inwentarz. Podniosła dyskusja zakończyła się zgodą wynikającą
z przemiany i wszyscy jednym
chórem składali Dzieciątku pokłon,
adorowali stajenkę i śpiewali kolędy.
Osioł na scenie nie był kimś gorszym
i uznał, że zrobi coś dobrego, poszedł,
więc swoim ciałem ogrzać stajenkę

i nowonarodzonego Jezusa. Ciepło
tej bożonarodzeniowej sceny rozlało
się na wszystkich. Każdy mógł
je zabrać i w dostatku zanieś do
własnego domu. I choć minęło już
trochę czasu, mam wrażenie, że
tamta stajenka wciąż grzeje”
Za aktorską grę uczniów,
poprzedzoną ciężką pracą, teatralne
kostiumy
przygotowane
przez rodziców i ponadprzeciętne
zaangażowanie nauczycieli spektakl
otrzymał gromkie brawa.
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KIEDY BABCIA
BYŁA MAŁA...
„Kiedy Babcia była mała, to fartuszek i sukienkę w kwiatki miała (…)”.
Tymi słowami wnuczęta ze Szkoły
Podstawowej w Koziegłówkach,
rozpoczęły uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka. W spektaklu pt. „Jak
babcia z dziadkiem się poznali i w sobie zakochali”, przygotowanym przez
uczniów, została ukazana przyjaźń
dziadków od najmłodszych lat, aż
do czasów współczesnych. Dzięki
zabawnym scenkom, w których
dziadek – urwis ciągnie babcię za
warkocze, „gania za nią po szkole”,
kroczy w rytmie marsza Mendelsona
i sponsoruje wnuczęta, sala co raz
wybuchała gromkim śmiechem.
Popołudnie upłynęło w bardzo miłej
atmosferze. W pełnej humoru „Szkolnej Kawiarence” dziadkowie skosztowali wypieków swoich córek,
a przez wnuczęta zostali obdarowani
upominkami. Dodatkową atrakcją
były tańce i zabawa przy akompaniamencie zespołu. Pokolenia
integrowały się w pląsie „Tańczymy
labada”. Na koniec słowa do gości,
a zarazem swoich uczniów, skierowała emerytowana nauczycielka,
Pani Maria Frączek. Nawiązała do ich
szkolnych lat. Piosenki w jej wykonaniu, a szczególnie pieśń „Trzy
kwiatki”, przypomniały seniorom beztroskie lata szkolne.
Uroczystość była wspaniałą okazją
do wspólnego świętowania rodzin
trzy, a nawet czteropokoleniowych.

Koncert Noworoczny w Lgocie Górnej
Koncert noworoczny w Zespole
Szkół w Lgocie Górnej wpisał się już
od dawna w kalendarz corocznych,
ważnych uroczystości tej szkoły.
W tym roku 13 stycznia młodzi
soliści oraz Zespól instrumentalny,
który powstał w ramach projektu „
Odczaruj szarą rzeczywistość” realizowanego w ramach EFS przez ZS
w Lgocie Górnej, pod okiem Mariusza Torbusa wystąpili dla rodziców,
nauczycieli oraz zaproszonych gości.
Na scenie wystąpili: Dawid Bereza,
Tomasz Kołaczek, Paulina Sapuła,
Karolina Kopacz, Adam Lubas, Dawid
Waś, Adam Michalczyk, Patrycja
Siwek, Karol Lubas, Jakub Knapik,
Patrycja Rosikoń, Karol Caban, Filip
Łyszczarz oraz Paulina Urbańczyk
(gościnnie), Angelika Froch, Tymo-

teusz Ślęczka, Kamila Gąszczak
Weronika Stępień Izabela Majchrzak,
Edyta Frączek, Jakub Miklas, Wioletta Wawrzynek, Mateusz Szmal,
Justyna Podsiadło, Magdalena Bednarczyk, Konrad Kwiecień (gościnnie),
Klaudia Matyja, Angelika Rychlik,
Anna Mordalska, Marta Białas, Maria
Mordalska, Zuzanna Kuta, Patrycja
Kołaczek, Katarzyna Lamch, Klaudia
Walentek (gościnnie), Aleksandra
Machura (gościnnie), przygotowanie
artystyczne – Mariusz Torbus.
Wspaniałe dekoracje, nastrojowe
świece, refleksyjne teksty i kolędy
spowodowały,
że
zgromadzeni
goście: Burmistrz Jacek Ślęczka,
Zofia Jakubczyk – Prezes MBS
w Myszkowie, sekretarz Krzysztof
Bąk z małżonką, Teresa Podsiadło,

radny Mirosław Flak, sołtysi Elżbieta
Jegier i Alfred Szczepanek, a także

lokalna społeczność, w skupieniu
wysłuchali pięknego koncertu. BK

„…warto było przeżyć
to wydarzenie w Cynkowie”
Jest już wieloletnią tradycją, że
co roku w czasie karnawału uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Cynkowie zapraszają
lokalną społeczność na międzypoko
leniową
Biesiadę
Noworoczną.
W tym roku takie spotkanie odbyło
się 14 stycznia. Na salę remizy OSP
licznie przybyli mieszkańcy Cynkowa
i okolicznych miejscowości oraz
przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem
– Panem Jackiem Ślęczką i przewodniczącą rady gminy – Panią

Joanną Kołodziejczyk.
Szczególnymi gośćmi były babcie i dziadkowie, którym z okazji
zbliżających się Dni Babci i Dziadka,
uczniowie złożyli życzenia i dedykowali część artystyczną spotkania.
W programie artystycznym uczniowie zaprezentowali Misterium Bożonarodzeniowe, które było wielkim
przeżyciem nie tylko o charakterze
religijnym ale i niosło ze sobą wiele
doznań artystycznych. Pewna i
przemyślana gra młodych aktorów

(a trzeba zaznaczyć, że wystąpili
wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Cynkowie), dopracowane
stroje, okazała i ciekawa scenografia
a wszystko w świetnie przemyślanej
reżyserii, sprawiły, że niosące w sobie wiele mądrości teksty zostały
przez publiczność dobrze zrozumiane
i przyjęte.
Przesłania, które w sobie niosły teksty bohaterów, zostały zauważone
i podkreślone przez burmistrza
i przewodniczącą Rady, którzy,
gratulując uczniom i ich rodzicom

oraz
nauczycielom
wspaniałej
współpracy
i
profesjonalizmu
w działaniu ,nawiązywali do przesłań
misterium a całość podsumowali
słowami jednego z bohaterów inscenizacji „…warto było przeżyć to
wydarzenie”.
A że to Cynków i biesiada, to nie trudno się domyślić jak przebiegało dalsze
świętowanie. W radosnej atmosferze,
przy dźwiękach muzyki bawili się
w pląsach i tańcach bardzo młodzi,
młodzi i ci mniej i bardziej starsi.
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Zabawa Karnawałowa dla
Kół Gospodyń Wiejskich

Koncert noworoczny
Tradycyjne w styczniu każdego
roku, Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach organizuje Koncert Noworoczny.
W tym roku na scenie zaprezentowali się: Gminna Orkiestra Dęta,
Orkiestra Młodzieżowa z Pińczyc
pod kierownictwem Łukasza Nowaka oraz Gminny Zespół Pieśni i Tańca
“Koziegłowy”, który wystąpił z repertuarem kolęd jak i różnorodnych
ludowych pieśni. Wykonawcy zostali
nagrodzeni gromkimi oklaskami. ZPiT
“Koziegłowy” dał popis żywiołowych
tańców w kilku kategoriach wiekowych. Burmistrz Jacek Ślęczka
podziękował wykonawcom i organizatorom, podkreślając magiczną
moc muzyki, która łączy pokolenia
i integruje środowisko.
BK

Zabawa karnawałowa
w Lgocie Górnej
Mimo mrozu i zimowej aury,
do Lgoty Górnej licznie przybyły
dzieci z rodzicami z całej okolicy aby uczestniczyć w Zabawie
karnawałowej w OSP w Lgocie
Górnej. Organizatorami jak zawsze
byli:MGOPK
w
Koziegłowach,
Świetlica Środowiskowa w Lgocie Górnej, Pani Sołtys Elżbieta
Jegier, Pan Radny Mirosław Flak,
OSP i KGW w Lgocie Górnej. Dla
wspaniałej publiczności wystąpiły
dzieci z przedszkola w Lgocie
Górnej, uczestniczących w zajęciach
muzyczno-tanecznych z projektu
,,Nasze Przedszkole” pod opieką
p. Wiesławy Machury, dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej w Lgocie

Górnej oraz grupa teatralna działająca
w MGOPK w Koziegłowach w przedstawieniu teatralnym „Zakochany
pajac”. Oprócz konkursów z nagrodami, wspaniałej zabawy przy
muzyce zespołu ,,Clevers, wszystkim uczestnikom zapewniono słodki
poczęstunek. 		
BK

Pierwsze Koła Gospodyń Wiejskich
(KGW) powstały ponad 130 lat temu
jako inicjatywa kobiet. Jaka była ich
rola i zadania? Koła organizowały
kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczyły prowadzenia domu. Kobiety współorganizowały szkoły, ochotnicze straże pożarne, wspomagały
ludzi w trudnej sytuacji i uczyły
wzajemnej pomocy. Organizowały
festiwale i spektakle ludowe,
różnego typu biesiady. Promowały
sztukę ludową. Na przestrzeni
lat KGW pielęgnowały polską
tradycję i jednocześnie wywierały
silny wpływ na rozwój polskiej wsi.
W ostatnich latach można zauważyć
wzrost aktywności kół gospodyń
wiejskich. Dziś KGW funkcjonuje
nieco inaczej. Coraz częściej kobiety,
obserwując dorobek kulturowy, edukacyjny i społeczny swoich matek
i babć, a także mając na uwadze
potrzebę modernizacji i odnowy
wsi wstępują do KGW lub zakładają
nowe koła. Zdecydowaną większość
członkiń stanowią rolniczki, jednak
nie brakuje również innych osób ze
środowiska wiejskiego – nauczycielek, pielęgniarek, urzędniczek,
przedstawicielek lokalnego biznesu.
http://www.witrynawiejska.org.pl
/strona.php?p=1992
W sobotę, 21stycznia, Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy
i Miasta Koziegłowy spotkały się na
„babskiej” Zabawie Karnawałowej,
dzięki uprzejmości OSP, w remizie OSP w Koziegłowach. Tradycją,
w Gminie Koziegłowy, są coroczne
spotkania kobiet, w tym roku, po
raz pierwszy zabawę zorganizowano
w karnawale. Rolę gospodyń spotkania przejęły „Ziemianki” z Koziegłów.
Panie przygotowały salę taneczną,
dekoracje, ciepłe posiłki i mnóstwo
innych smakołyków. Tradycją jest
również, ze Koła uczestniczące
w zabawie, częstują się nawzajem
z koleżankami z innych Kół, własnymi
potrawami. Tak więc stoły uginały
się od wspaniałych sałatek, śledzi,
galaretek, i innych smacznych swojskich wyrobów. Gościem honorowym na zabawie była poseł Jadwiga
Wiśniewska. Spotkanie było świetną
okazją do życzeń noworocznych, oraz
życzeń z okazji Dnia Babci, które wraz
z panią poseł przekazał burmistrz

Jacek Ślęczka oraz przewodnicząca
Koła Gospodyń z Koziegłów „Ziemianki”, Wiesława Machura i Izabela Churas, koordynatorka Kół
z ramienia MGOPK w Koziegłowach.
W spotkaniu uczestniczy również
sekretarz Krzysztof Bak z małżonką,
dyr. MGOPK Agata Morawiec oraz
radny Marcin Będkowski z Zespołem
Złoty Kłos, główną atrakcją wieczoru.
„Złoty Kłos” po prawie czteroletniej przerwie, z inicjatywy radnego
Marcina Będkowskiego ze Starej
Huty, wznowił swoją działalność.
Obecnie liczy 21 osób, w tym
4 panów i 8 dzieci. Członkowie
zespołu to mieszkańcy Starej Huty,
Pustkowia
Lgockiego,
Pińczyc.
Spotykają się na próbach raz w tygodniu w remizie – mówi Alfreda
Woźniczka – kierownik artystyczny
i Jadwiga Duda – opiekun Zespołu. Ich
marzeniem jest reaktywacja i powrót
do świetności. W ten styczniowy
wieczór „Złoty Kłos”, rozgrzał serca
uczestników wspaniałym repertuarem kolęd i przyśpiewek z nawiązaniem do Dnia Babci i Dziadka.
Takie spotkania kobiet potrafią stać
się nie tylko doskonałą odskocznią od
spraw codziennych ale i dodają kobietom energii i sił do działań w lokalnym
środowisku. Wsparcie finansowe na
zorganizowanie spotkania otrzymały
Koła od dyr. MGOPK i burmistrza
GiM Koziegłowy. A występ Zespołu
z Wożnik AKG porywał wszystkich
do śpiewu i do tańca.
BK

Biuletyn Nasza Gmina, nr 1, Luty 2012

str. 5

Staropolskim obyczajem
zaprosili do poloneza
Czarne, krótkie kreacje z kolorowymi dodatkami dominowały w sobotę
(14 stycznia) na parkiecie w hali
Zespołu Szkół w Koziegłowach. Tego
bowiem dnia uczniowie klasy III liceum ogólnokształcącego mieli swój
pierwszy i zarazem najważniejszy bal
w życiu. Studniówkę.
W tym roku panie postawiły na
klasykę: “mała czarna” to bowiem
najczęstszy wybór tegorocznych
maturzystek.
Kolorowe
dodatki
(najczęściej z motywem kwiatowym),
buty na wysokim obcasie oraz kopertowe torebki – były dopełnieniem
tego stroju. Panowie równie eleganccy, zakładali najczęściej czarne,
klasyczne garnitury i krawaty oraz dla
kontrastu białą koszulę. W dorosłe
życie uczniowie weszli oczywiście
tanecznym krokiem, rozpoczynając
tradycyjnie – polonezem. W pierwszej parze tańczyli Kornel Kidawski
oraz Sandra Gmórska. Układ taneczny przygotowany przez Marcina
Gwardysia – nauczyciela w-f, okazał
się prawdziwym studniówkowym
przebojem. Tradycyjny „chodzony”
w pewnym momencie ustąpił bo-

wiem miejsca bardziej współczesnym
rytmom. Pierwszy taniec oglądali
zaproszeni
goście:
nauczyciele,
w tym wychowawca klasy Michał
Polaczek, a także dyrektor liceum
Joanna Lula, która skierowała do
maturzystów wiele ciepłych słów.
„Rok 2012 będzie wam, nawet za
wiele lat, kojarzył się ze studniówką,
maturą, dokonaniem wyboru dalszej
drogi życia... i z EURO 2012. I tu
nasuwa mi się pewna refleksja: wy
uczniowie, wasi kochani rodzice i my
nauczyciele to jedna drużyna. Myślę,
że rodziców ustawimy na obronie,
nauczyciele będą rozgrywającymi,
a wy kochani w ataku. Moja trenerka piłki ręcznej mawiała, że mecz
wygrywa się dzięki obronie i nie trudno się z nią zgodzić. Obrona to podstawa, ale przecież do zwycięstwa
potrzebne są strzelone bramki
i te bramki musicie strzelić wy. Dobra drużyna to taka, która ze sobą
współpracuje, która wspaniale się
rozumie i uważam, że my jesteśmy
wspaniałą drużyną. W sporcie można
przegrać mecz, ale można wygrać
cały turniej. Można nie zostać Mis-

trzem Europy, ale zostać Mistrzem
Świata lub Mistrzem Olimpijskim. Można zostać wicemistrzem
lub też wcale nim nie zostać, ale
najważniejsze jest uczucie, że dałem
z siebie wszystko” – powiedziała
do swoich podopiecznych dyrektor szkoły. Życzenia również złożył
burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka,
który corocznie odwiedza studniówkowy bal, reprezentując tym
samym organ prowadzący szkołę.
„W sumie na studniówce bawi się
67 osób, są to zarówno maturzyści,
jak i ich osoby towarzyszące, a także
zaproszeni goście” – powiedział
nam podczas balu Norbert Tomczyk,
przewodniczący klasy, a zarazem
główny organizator balu. O menu
studniówkowe zadbała Restauracja
„La Stazione” z Myszkowa, która
podała karczek w sosie własnym
wraz z kluseczkami i surówkami oraz
szaszłyk na pierzynce z ryżu. Była też
oczywiście zimna płyta i słodkości.
Wszystko bardzo smaczne. Natomiast do zabawy zapraszał zespół
„Atest”, czyli muzyczny duet z Koziegłów i Sosnowca. O tym zespole
można śmiało powiedzieć, że ma
atest... studniówkowy. Co roku bowiem można go zobaczyć i posłuchać
podczas co najmniej jednej studniówki
szkół powiatu myszkowskiego.
Wychowawca klasy mgr Michał
Polaczek
Uczniowie: Remigiusz Lech, Kamil
Marchewka, Kamil Kubacki, Kornel
Kidawski, Norbert Tomczyk, Łukasz
Marchewka, Marcin Męcik, Dominik
Okularczyk,
Damian
Kamiński,
Dominik Ludwin, Monika Torbus,
Aneta Cupiał, Marlena Dyczkowska,
Agata Lula, Katarzyna Jagoda, Monika Cesarz, Paulina Kurzak, Paulina
Psonka, Sonia Fira, Katarzyna Knapik,
Monika Grabińska, Sandra Gmórska,
Karolina Leśniak, Monika Churas,
Klaudia Kosytarska

Jasełka w Szkole Podstawowej w Gniazdowie
Świętom Bożego Narodzenia towarzyszy szczególny nastrój – nastrój rodzinny. Oto bowiem w ludzkiej
rodzinie przyszedł na świat Boży Syn
– Zbawiciel. Naszą wspólnotę szkolną
można także nazwać rodziną.
22 grudnia spotkaliśmy się w tej
szczególnej, szkolnej rodzinie, by
przeżyć na nowo jak co roku, radość
Bożego Narodzenia i okazać sobie
wzajemną życzliwość. Zanim wszyscy
wszystkim złożyli Bożonarodzeniowe
życzenia i symbolicznie połamali się
kruszyną białego chleba, najpierw uczniowie wcielili się w postaci z Betlejemskiej nocy i przedstawili jasełka.
Nie były to tradycyjne jasełka, gdyż
swym obrazem nawiązywały do
Greccio, gdzie Święty Franciszek
urządził pierwszą szopkę. Chciał w ten
sposób wyrazić Bogu wdzięczność
i oddać cześć za to wspaniałe wydarzenie jakim jest przyjście na świat
Jezusa pod postacią małego i bezbronnego dziecka.
Mottem przewodnim stały się
słowa kolędy:
„Pokaż drogę do Betlejem.
Zapal w nas blask gwiazdy nowej
Światu, który trwa w ciemności
Chcemy zanieś wieść o Słowie.

Jak Franciszku, Ty głosiłeś,
Wieść tę wielką w Greccio małym
Tak my chcemy chwałę głosić
Dzieciąteczka w świecie całym”
Jasełka ukazywały poszukiwanie
drogi do Betlejem, gdzie narodził
się Zbawiciel, pragnący przyjść do
każdego człowieka, tak bogatego jak
i biednego.
Przedstawienie zaskoczyło wszystkich treścią, gdyż oprócz scen z okoliczności narodzin Jezusa pojawili
się ludzie (Eskimosi i dwie siostry)
poszukujący drogi do Betlejem. Droga
ta prowadziła obok człowieka biednego i nędznego. Takim też był Święty
Franciszek, pokazany w przedstawieniu jako Zwiastun wskazujący drogę
do Betlejem a następnie Anioł witający
podróżnych u Dzieciątka Jezus. Bardzo
wzruszający był moment, kiedy dobrzy
ludzie dzielili się swymi podarkami,
które nieśli dla Dzieciątka Jezus.
To , co działo się na scenie skłaniało
widzów do refleksji i zadumy co
w życiu jest ważne.
„Nie zaszczyty ani sława człowieka
są miarą,
lecz potęga serca jego
to, co czyni z wiarą” – mówili
królowie

Uczniowie swym pięknym występem podbili serca publiczności.
Nie jednej osobie zakręciła się łezka
w oku.
Kiedy artystyczna część dobiegła
końca, wszyscy występujący na scenie otrzymali gromkie brawa, które
były wyrazem uznania publiczności za
piękne przedstawienie. Występ był
niesamowitym przeżyciem zarówno
dla aktorów, jak i nauczycieli oraz dla
Rodziców, którzy przyszli obejrzeć
swoje pociechy.
W tym świątecznym nastroju
pożegnaliśmy się aż do Nowego
Roku, by na nowo w Święto Trzech
Króli zaprezentować widowisko
mieszkańcom Mzyk i Gniazdowa
w parafialnych kościołach.Tegoroczne
Jasełka, przygotowali członkowie
Koła Teatralnego pod przewodnictwem mgr Elżbiety Chłosty i mgr
Anny Matyi nauczyciela muzyki.

„raduj się
świecie”
W piątek, 20 stycznia, w koziegłowskim domu kultury odbył się
koncert kolęd „Raduj się świecie”
oraz inscenizacja Jasełek w wykonaniu uczniów ZS z Koziegłów.
Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Zespołu Szkół w Koziegłowach,
współorganizatorami Akcja Katolicka parafii Koziegłowy i MGOPK
w Koziegłowach, a Patronat nad
koncertem objął Burmistrz Gminy
i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka.
Obok uczniów wystąpił Chór Męski
„Pochodnia” i zespół rozrywkowy
„O co chodzi”. Koncert perfekcyjnie

przygotowany pod kierownictwem
Anny Łuszczyk-Matyja zebrał owacje
na stojąco. Obok klasycznych kolęd
były też utwory na rozrywkową nutę.
Zamiast kupować bilet, można było
zaopatrzyć się w cegiełki, z których
dochód zasili działania Zespołu Szkół.
W podziękowaniu, za niezwykłe
doznania muzyczne i wspaniałe wrażenia, dyrektor ZS w Koziegłowach

Joanna Lula oraz Burmistrz Jacek
Ślęczka wręczyli sprawczyniom tego
przedsięwzięcia bukiety kwiatów,
młodzieży słodycze a wszystkim
sponsorom, podziękowania. Sponsorzy: Justyna i Adam Gil, Joanna
i Grzegorz Lipa, Jolanta Błońska,
Kinga Tylkowska i Jerzy Flacha,
Zdzisława i Roman Noszczyk, Mariola
i Tomasz Śledzikowscy, Renata
i Tomasz Gross, Bogusława i Antonii
Łuszczyk, Danuta i Bogdan Matyja.
BK
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Przedszkolne Jasełka
Styczeń to okres w którym
królują kolędy i pastorałki. To
także czas na inscenizacje jasełek
bożonarodzeniowych oraz koncertów
noworocznych. Pierwsze takie w tym
roku przedstawienie odbyło się 12
stycznia w MGOPK w Koziegłowach.
Główne role w uroczystości pn.
„Jasełka” zagrały przedszkolaki z
całej Gminy Koziegłowy. Inscenizacja
przygotowana była w ramach realizowanego projektu NASZE PRZEDSZKOLE – EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
DLA WSZYSTKICH DZIECI GMINY
KOZIEGŁOWY, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1
„Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Podziałanie 9.1.1
„Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechnienia
edukacji
przedszkolnej”. Celem projektu jest:
upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Koziegłowy

ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb dzieci niepełnosprawnych
oraz
promowanie
zagadnień
związanych z zasadami równości
płci, prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej dla rodziców
dzieci 3-5 letnich o korzyściach edukacji przedszkolnej, rozszerzenie
oferty przedszkola o zajęcia artystyczne i wydłużenie czasu pracy przedszkola i zapewnienie fachowej opieki
w weekendy, rozszerzenie oferty
przedszkola o zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne dzieci – zajęcia
korygujące wady postawy, wady
wymowy i inne. W ramach projektu,
dzieci biorą udział różnych ciekawych zajęciach, m.in. muzyczno
-tanecznych,
których
wspaniałe
efekty mogliśmy oglądać na scenie.
Jasełka w wykonaniu maluszków
w wieku od 3 lat oraz ich opiekunów
były pielgrzymką dzieci różnych
narodowości do żłóbka nowo naro-dzonego Jezusa. Cała oprawa
muzyczna przygotowana została
przez Annę Łuszczyk – Matyja. W
postacie Świętej Rodziny wcielili się:
Zuzia Strzelecka, Dawid Kulak i Piotruś
Cempa, a pokłonili Im się: przedszko-

laki z Koziegłówek jako Aniołki opiek.
Justyna Stodółkiewicz (zajęcia teatralne z elementami logopedii), przedszkolaki ze Starej Huty jako Owieczki
i Dzieci murzyńskie – Aneta Grzesista i Michał Huras (zajęcia ogólnorozwojowe z gimnastyką korekcyjną),
dzieci z Polski w strojach ludowych
z Lgoty Górnej – Katarzyna Machura
(zajęcia muzyczne i plastyczne), dzieci
z Japonii – przedszkolaki z Koziegłów
– Ewelina Bereszka ( zajęcia rytmiczne oraz zajęcia z elementami języka
angielskiego) , dzieci z Anglii – przedszkolaki z Pińczyc - Małgorzata Latos
(zajęcia plastyczne), Anna Łuszczyk
– Matyja (zajęcia muzyczne), dzieci
indiańskie – przedszkolaki z Cynkowa
– Hanna Sojka (zajęcia plastyczne),
Anna Łuszczyk – Matyja (zajęcia
muzyczne). Publiczność była zachwycona ciekawą scenografią, strojami oraz wspaniałą grą aktorską
i odwagą przedszkolaków. Po wspólnym kolędowaniu wręczono gościom
podarunki a dzieciom słodycze.
Dopełnieniem świątecznego nastroju
była wystawa prac dzieci o tematyce
bożonarodzeniowej wykonana na

zajęciach plastycznych w ramach
projektu, pod okiem instruktorów:
Anny Jagusiak, Grażyny Czerwik,
Małgorzaty Latos, Hanny Sojki i Katarzyny Machury. „Jasełka są jednym z elementów naszego projektu,
którego celem jest m.in. kampania
informacyjno-promocyjna dla rodziców dzieci 3-5 letnich o korzyściach
edukacji przedszkolnej. Największą
korzyścią dla rodziców i nauczycieli
jest oczywiście radość i uśmiech
dziecka, co udaje nam się osiągnąć
dzięki naszym wspólnym działaniom.
Następna impreza to spartakiada
przedszkolaków, na którą już dzisiaj
zapraszamy” – powiedziała koordynator projektu Zdzisława Jasik.
BK

„Sala Doświadczania Świata”
w Starej Hucie
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach Oddział
Zamiejscowy w Starej Hucie realizuje projekt „Nasze Przedszkole – Edukacja przedszkolna dla wszystkich
dzieci Gminy Koziegłowy. Projekt
jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Założeniem projektu jest integracja
dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Jednym z zadań był
zakup wyposażenia do gabinetu sensorycznego we wrześniu 2011 roku.
Integracja sensoryczna to zdolność
do sprawnego gromadzenia, organizowania, przetwarzania i wykorzystywania informacji pochodzących
ze świata zewnętrznego. To proces organizujący docierające do
mózgu informacje płynące z ciała
i środowiska. W procesie tym mózg
rozpoznaje, segreguje, interpretuje
i integruje te informacje tak by mogły
być użyte w reakcji na wymagania
płynące z otoczenia w celowym

działaniu. Metoda integracji sensorycznej to, najogólniej mówiąc, system
ćwiczeń, które mają nauczyć mózg
właściwego reagowania na bodźce
zewnętrzne.
Nasza
„Sala
Doświadczania
Świata” – to specjalnie wyodrębnione
pomieszczenie,
wyposażone
w
różnorodne urządzenia stymulujące
rozwój zmysłów. W pomieszczeniu tym dziecko poddawane jest
wpływowi różnorodnych bodźców
dźwiękowych, świetlnych, zapachowych i mechanicznych. Dominującymi
elementami
wyposażenia
są
przytłumione
kolorowe
światła,
miękkie
podłoże,
relaksacyjna
muzyka. Całość sprawia wrażenie innego, fascynującego i zaskakującego
świata.
Gabinet wyposażony jest w:
• Kolumnę wodną
• Zestaw świetlno – dźwiękowy
• Zestaw światłowodów
• Zestaw do aromaterapii

• Projektor
• Kolorowe niebo sterowane pilotem,
niebo plenet
• Kolorowe kamienie
• Lustro akrylowe
• Sufitową kulę LED
• Trampolinę
• Urządzenie do wytwarzania baniek
mydlanych
• Urządzenie do masażu
• Lampę ultrafioletową
• Piłki kolczaste, piłki z kuleczkami,
piłki do skakania, piłki gimnastyczne,
piłki-orzeszek, materace, wałki,
półwałki
• Element wiszący – papuga
• Telewizor
W zajęciach tych aktualnie uczestniczy sześcioro dzieci, które
posiadają
opinię
o
potrzebie
kształcenia specjalnego wydaną
przez
Poradnię
Psychologiczno
-Pedagogiczną. Zajęcia odbywają
się
z
wykwalifikowaną
kadra
pedagogiczną.

Z przyrządów i sal mogą korzystać
także inne dzieci w ramach zajęć
relaksacyjnych. 		
AM
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Mysłów
W szkole Podstawowej i Gimnazjum
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ
SZKÓŁ KATOLICKICH W MYSŁOWIE,
grudzień i styczeń obfitował nie tylko
w prezenty ale i ważne uroczystości.
Jak co roku, 6 grudnia do przedszkolaków oraz najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej SPSK
przybył Mikołaj. Jego wizyta związana

był oczywiście w liczne prezenty,
a także radosne śpiewy przy choince. Na dzień 10 grudnia przypadają
obchody „Międzynarodowy Dnia
Praw Człowieka”. Uczniowie Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum przygotowali na tę okazję prezentację
zaznajamiającą z problematyką
ochrony własnych praw oraz praw

innych. W związku z nadchodzącymi
Świętami Bożego Narodzenia uczniowie Szkoły Podstawowej 22 grudnia
przedstawili Jasełka Szkolne. Po
przedstawieniu cała społeczność
szkolna śpiewała wspólnie kolędy,
dzieląc się opłatkiem i przekazując
sobie najlepsze życzenia.
Miłe chwile radości przeżyły dzieci

w dniu 20.01.2012 r. w Szkole Podstawowej SPSK w Mysłowie. Przedszkolaki i uczniowie klas I-III zaprosili
Babcie i Dziadków na uroczystość
z okazji ich święta. Dzieci śpiewały,
recytowały wiersze, składały życzenia
i wręczały upominki. Na koniec
uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 28 stycznia 2012 r. w remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej odbyła się zabawa
choinkowa, zorganizowana przez
Radę Rodziców i rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej SPSK oraz
Gimnazjum SPSK w Mysłowie.
W spotkaniu wzięła udział zarówno
społeczność szkolna, jak i lokalna.
Wśród przybyłych gości był także
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
– Jacek Ślęczka. W pierwszej części
spotkania uczniowie Szkoły Podstawowej SPSK raz jeszcze przybliżyli
zgromadzonym tajemnicę Bożego
Narodzenia, przedstawiając Jasełka.
Następnie do najmłodszych uczestników zabawy przybył
Mikołaj
z pełnym workiem prezentów.
W drugiej części imprezy odbyła się
zabawa choinkowa – dzieci, rodzice
i nauczyciele bawili się, tańcząc przy
znanych, karnawałowych przebojach. W życiu szkoły aktywnie udział
biorą rodzice i lokalni społecznicy
radny Stuła Dariusz, sołtys Musialik
Grzegorz, prężnie działające Koło
Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna, za co gorąco
podziękowała dyrektor szkoły Aneta
Czerwik. 			
BK

Tancerze z Zespołu Szkół w Pińczycach
W dniach 20.01-22.01.2012 uczniowie Zespole Szkół w Pińczycach
uczestniczyli w obozie tanecznym
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Rzeniszowie – Łazy.
Szkolny Teatr tańca liczy 25 uczniów, którzy zdobywali umiejętności
taneczne pod okiem instruktorów
teatru tańca z Częstochowy, m.in.
Włodzimierza Kucy.
Zajęcia prowadzone były w 2 grupach wiekowych:
– grupa młodsza to uczniowie klas
0-4
– grupa starsza – uczniowie klas
5-6 SP oraz gimnazjum
Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu
„Wiedza, wsparcie z EFS-u – oto
droga do sukcesu” (Priorytet: IX.

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty; Poddziałanie:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych).
Uczniowie pracują nad spektaklem
tanecznym „Piękna i Bestia”, który
będziemy mogli obejrzeć w Zespole
szkół w Pińczycach czerwcu b.r.
Inicjatywa cieszy się wielkim zainteresowaniem, realizowane jest tu
bowiem przysłowiowe założenie
„tańczyć każdy może…”.
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Kochana babciu,
kochany dziadku
W piątkowe popołudnie 20 stycznia
na wspólne świętowanie Dnia Babci
i Dnia Dziadka do Szkoły Podstawowej w Cynkowie swoje babcie
i dziadków zaprosili najmłodsi jej
uczniowie – przedszkolaki.
Dzieci z wszystkich oddziałów,
w wieku od 3 do 6 lat, wspólnie
przywitały swoich gości programem
artystycznym. W nim wraz z życzeniami noworocznymi zaprezentowały
„Małą Betlejemkę”, w której do betlejemskiej szopki przybyli jako przedstawiciele różnych ras i kontynentów.
Największe wrażenie na babciach
i dziadkach zrobili barwnie ubrani Indianie i rodzimi pasterze w góralskich
strojach, którzy zatańczyli i zaśpiewali
przy szopce. O niebiańsko-zimowy
nastrój zadbały dziewczynki, które
jako śnieżynki zatańczyły i zaśpiewały
przy świętej rodzinie. Do swojego programu mali artyści włączyli również
część podkreślającą powód spotkania
– zainscenizowali pracę dziadka i bab-

ci w gospodarstwie, w którym okazale prezentowały się kozy, krowy, kury
i inne zwierzęta. Całość inscenizacji
dzieci przeplatały śpiewając piosenki
o babciach i dziadkach.
Kiedy
nadszedł
najważniejszy
moment
spotkania
przedszkolaki, wzbudzając wielkie wzruszenie swoich gości, wypowiedziały
i wyśpiewały swoim Babciom i Dziadkom najlepsze życzenia, do których
dołączyły upominki.
Wspólne świętowanie wnucząt i ich
bardzo licznie przybyłych babć i dziadków trwało do późnego wieczora.
W spotkaniu uczestniczyła również
przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk
ale w roli Babci, która obdarowała
wszystkie wnuczęta słodkościami.
Młodsi i starsi świętowali, jak to już
w Cynkowie jest tradycją, wspólnie
bawiąc się przy słodkim poczęstunku
i przy muzyce. Rzec by można, jak zabawa to tylko w szkole w Cynkowie.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.3
„Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
na obszarach wiejskich”
Dnia 13 i 16 stycznia w Gminie Koziegłowy odbyły się seminaria
nt. „Równość Szans Kobiet i Mężczyzn na rynku pracy” w ramach realizowanych projektów „I Ty możesz uratować życie – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy”, oraz „Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C”.
W Seminariach wzięli udział wszyscy uczestnicy oraz zespół projektowy.
Podczas 3 godz. wykładów przedstawiona została tematyka barier i nierówności wśród kobiet i mężczyzn na rynku pracy, szczególnie obejmowała służby
mundurowe i sposoby niwelowania barier przy zatrudnianiu. Uczestnicy otrzymali materiały w wersji papierowej. Dodatkowo na seminarium zaproszono
przedstawicieli Centrum Nauki i biznesu Żak z Częstochowy, którzy przeprowadzili wykład nt. jak podnieść swoje kwalifikacje i być bardziej atrakcyjnym
na rynku pracy w kontekście równości szans kobiet i mężczyzn. Realizacja
projektów, które trwały 4 miesiące zakończyła się 31.01.2012.

Walentynki – święto zakochanych
Dzień w którym powinno nam żywiej zabić serce
Nazwa „walentynki” pochodzi od
imienia św. Walentego, patrona
zakochanych oraz osób chorych
na epilepsję i choroby nerwowe.
Św. Walenty był biskupem
i męczennikiem rzymskim, który
poniósł śmierć w czasach cesarza
Klaudiusza II Gota ok. 269 r.
Ta nowa tradycja śmiało również
zagościła w tradycji polskiej i zaczyna
konkurować z naszymi Sobótkami.
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach
przygotował dla mieszkańców
walentynkową niespodziankę. 12 lutego w sali kinowej Domu Kultury został zorganizowany wieczór walentynkowy a w nim wiele
atrakcji. W programie znalazło się
przedstawienie ,,Zakochany pajac”. Spektakl został przygotowany
przez grupę teatralną działającą przy
Domu Kultury prowadzoną przez
Bogdana Wąchałę. Podczas przedstawienia młodzież bardzo sprytnie
potrafiła włączyć publiczność do
zabawy. Po przedstawieniu spośród
kuponów zebranych od uczestników
wieczoru zostały wylosowane
trzy nagrody niespodzianki. I tak

kolację we dwoje ufundowaną przez
pp. Elżbietę i Marka Wróblów
właścicieli
Restauracji
EM
w Koziegłowach wylosowała pani
Elżbieta Szmukier, na wspaniałe
lody i kawę zaprosili do siebie pp. Kinga Tylkowska i Jerzy
Flacha,
właściciele
Restauracji
i Hotelu ,,Stary młyn”. Szczęśliwy
los
wylosowała
pani
Joanna
Cesarz-Kaczorowska
zaś
Anna
Kubalska wieczór walentynkowy
będzie mogła spędzić w pizzerii
,,Palermo”.
Państwo
Marzena
i Mirosław Kaczorowscy ufundowali wspaniałą pizzę. Po chwilach
pełnych emocji można było spędzić
czas w walentynkowej kawiarence
popijając kawę i zajadając się serniczkami i ciasteczkami walentynkowymi. Kawiarenkę przygotowali pracownicy Domu Kultury a cały
dochód jest przeznaczony dla koła
teatralnego. Na zakończenie spotkania został wyświetlony film, polska komedia ,,To nie tak jak myślisz
kotku”.
Wieczór
walentynkowy
zakończył się w późnych godzinach
wieczornych a widząc zadowolone
miny uczestników spotkania był
bardzo udany. Pomysłodawczynią
całego przedsięwzięcia była pani

Ilona Żyła, kierownik
środowiskowych.

świetlic

Miłym akcentem spotkania było
złożenie podziękować, przez dyrektor MGOPK panią Agatę Morawiec,
rodzicom dzieci należących do koła
teatralnego. To ich zaangażowanie
i wsparcie przekłada się na
sumienność,
systematyczność
w tym co robią ich dzieci.
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Oczyszczalnia ścieków dla Koziegłów

Gmina Koziegłowy jest na etapie
projektowania oczyszczalni ścieków.
Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej
dla budowy oczyszczalni ścieków
w miejscowości Koziegłowy wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego, zlecono, w drodze
zamówień publicznych, Konsorcjum
firm: Zakład Projektowo – Usługowy
„NOSAN” Nowak Grzegorz – Lider
Konsorcjum oraz NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna
– Partner Konsorcjum. Projekt ma
zawierać budowę oczyszczalni wraz
z infrastrukturą towarzyszącą (kanał
ścieków oczyszczonych do odbiornika, wodociąg zasilający oczyszczalnię,
rurociąg tłoczny ścieków surowych
do oczyszczalni, droga dojazdowa
do oczyszczalni, linia energetyczna
zasilająca oczyszczalnię).
Oczyszczalnia
docelowo
ma
przyjmować ścieki bytowo-gospodarcze
oraz
podczyszczone
przemysłowe ze zlewni aglomeracji
„Koziegłowy” tj. z miasta Koziegłowy
oraz miejscowości: Brzeziny, Gliniana
Góra, Cynków, Gniazdów, Koclin,
Koziegłówki, Krusin, Lgota Górna
część zachodnia (ok. 50% obszaru),
Markowice, Miłość, Mysłów, Mzyki,
Nowa Kuźnica, Osiek, Pińczyce,
Pustkowie
Lgockie,
Rzeniszów,
Siedlec Duży, Siedlec Mały, Stara
Huta,
Winowno,
Wojsławice,
Zabijak. Dopływające ścieki ze zlewni
„Koziegłowy” będą ściekami bytowymi oraz przemysłowymi (podczyszczonymi). Część ścieków przyjmowanych na oczyszczalnię będzie
ściekami dowożonymi z terenów,
które nie będą skanalizowane.
Oczyszczalnia zlokalizowana będzie
na terenie miejscowości Koziegłowy

w obrębie ewidencyjnym Koziegłowy,
w kierunku wschodnim od zabudowy
miasta Koziegłowy. Właścicielem działek jest Gmina Koziegłowy. Aktualnie
działka stanowi nieużytki i teren rolniczy nieużytkowany. Całkowita powierzchnia działek przeznaczonych pod
inwestycję oczyszczalni ścieków wynosi: 1,9165 ha. Szacunkowe powierzchnie zabudowy najważniejszych projektowanych obiektów na oczyszczalni ścieków: ok.: 5223 m2 = ok. 0,52 ha.
Powierzchnia dróg i placów – szacunek: ok. 3800 m2 = ok. 0,38 ha
Najbliższa zabudowa mieszkalna
w odległości od projektowanej
oczyszczalni:
• ok. 400 m w kierunku płd-zach.
(zabudowa miasta Koziegłowy) – bez
elementów przesłaniających, oraz
• ok. 300 m w kierunku południowym (zabudowa wsi Koziegłowki)
– elementem przesłaniającym są
drzewa i zarośla rosnące wzdłuż
biegu rzeki Boży Stok.
Docelowa ilość ścieków (przepustowość oczyszczalni) 2500 m3/dobę
Przewiduje się budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
z możliwością wspomagania procesu metodą chemiczną. Na terenie
oczyszczalni projektuje się również
zlokalizowanie stanowiska odbioru
ścieków dowożonych ze zbiorników
bezodpływowych z nieskanalizowanych terenów gminy Koziegłowy.
Odświeżone i uśrednione ścieki
dowożone będą kierowane do
oczyszczania na wspólny blok
oczyszczania mechanicznego. Układ
technologiczny poszczególnych bloków oczyszczania (docelowo cztery
ciągi technologiczne oczyszczania
biologicznego) zapewni ciągłość

pracy oczyszczalni niezależnie od
ewentualnych awarii poszczególnych
jej elementów. Dodatkowo w skład
oczyszczalni wejdą:
– rurociągi (technologiczne /ściekowe i osadowe/, sprężonego powietrza, powietrza zanieczyszczonego na biofiltr, wody technologicznej, wodociąg wraz ze studnią
wodomierzową, kanalizacja sanitarna
wewnętrzna, kanalizacja deszczowa,
kanał ścieków oczyszczonych do odbiornika),
– stacja transformatorowa, linie
kablowe energetyczne, oświetlenia
i sterownicze,
– drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca parkingowe,
– ogrodzenie terenu oczyszczalni,
– zieleń izolacyjna.
Zastosowane rozwiązania, chroniące środowisko, są zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego wymagania dot. jakości ścieków
odprowadzanych:
1) Ochrona odbiornika (rzeka Boży
Stok): Ochrona odbiornika jest zgodna z w/w rozporządzeniem.
2) Wyeliminowanie źródeł nadmiernego hałasu
3) Ograniczenie ilości odpadów
4) Skierowanie odcieków do ponownego oczyszczania
5) Pełne zabezpieczenie przed
skutkami
ewentualnych
awarii,
przeciążeń lub braku zasilania
w energię elektryczną
6) Automatyka i sterowanie: automatyczna praca oczyszczalni ze

wskazaniem stanów alarmowych,
co umożliwia szybkie dostrzeżenie
ewentualnych awarii i tym samym
zmniejsza niebezpieczeństwo zrzutu
ścieków nie spełniających założonych
wymogów oczyszczenia.
W związku ze stopniowym kanalizowaniem zlewni przewidziane jest
etapowanie budowy oczyszczalni
ścieków. Możliwe jest wybudowanie (wyposażanie) po jednym ciągu
technologicznym: oczyszczania mechanicznego, oczyszczania biologicznego i suszarni osadu odwodnionego. Suszarnie osadu mogą być
też wybudowane już po uruchomieniu oczyszczalni (osad odwodniony
może być tymczasowo składowany:
zadaszony plac składowania osadu).
„Obecnie trwa procedura wydania decyzji środowiskowej, zaraz po
wydaniu decyzji środowiskowej rozpocznie się procedura wydawania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego; przewidywany termin
wydania decyzji środowiskowej to
początek kwietnia. Decyzja o lokalizacji
może zostać wydana ok. maja/czerwca. Zakończenie projektu (wykonywanego równolegle z procedurami) przewidujemy na lipiec 2012 r.
Ruszyć z budową będzie można pod
koniec tego roku (może wcześniej na jesieni). Kosztorysy będą znane
na koniec projektowania. Czas realizacji inwestycji to, od chwili uzyskania pozwolenia na budowę, wybór
wykonawcy, budowa, uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie, to około
1,5 roku. W przypadku tego projektu inwestycja może być etapowa,
rozłożona na kilka lat – powiedział
Grzegorz Nowak wykonawca projektu z Zakładu Projektowo – Usługowy
„NOSAN”.

Stowarzyszenie
Koziegłowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku zaprasza
Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku został już zarejestrowany
w Krajowym Rejestrze Sądowym
jako Stowarzyszenie. Działalność
stowarzyszenia polegać głównie
będzie na aktywizacji intelektualnej
i fizycznej osób dojrzałych. W tym
celu będą organizowane wykłady
z różnych dziedzin nauki, zajęcia
sportowe oraz seminaria dostosowane do potrzeb i zainteresowań
słuchaczy. Aby uniwersytet mógł
funkcjonować bez obciążania kosztami słuchaczy, złożony został
w ubiegłym roku wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego w ramach EFS,
który jest już po pozytywnej ocenie
formalnej, a w ramach którego zaplanowane zostały zajęcia sportowe,
komputerowe, seminaria nt. samorealizacji i aktywizacji oraz konferencja.
Obecnie został złożony wniosek do
FIO na lektoraty języka angielskiego,
zajęcia taneczne i rękodzieła, oraz na
wyjazdy integracyjne do kina i wspólny kulig. Realizując swoje cele UTW
wykorzystuje bazę Koziegłowskiego
Domu Kultury. Celem KUTW jest
również nawiązanie współpracy
z Akademią Pedagogiczną im. Jana

Długosza w Częstochowie, okolicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku,
oraz stowarzyszeniami i jednostkami
organizacyjnymi działającymi w Gminie Koziegłowy. Patronat Honorowy
sprawuje Burmistrz Jacek Ślęczka
W piątek 27 stycznia 2012 o godz.
16.00 w Sali Domu Kultury w odbył
się wykład w ramach działalności
Koziegłowskiego
Uniwersytetu
III wieku. Jego tematem były zagadnienia związane z szeroko rozumianą
polityką społeczną w obszarze
pomocy
społecznej,
świadczeń
rodzinnych, opiekuńczych, zabezpieczenia
społecznego,
rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ect. Wykład przedstawiła Bożena
Strzelecka-Kłopot – Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Koziegłowach pełniąca
funkcję Sekretarza Rady Pomocy
Społecznej przy Ministrze Pracy
i Polityki Społecznej. W luty odbędzie
się jeszcze wykład i prezentacja multimedialna na temat koziegłowskiego
rękodzieła ludowego
oraz koncert muzyczny. Zainteresowanych
zapraszmy.
BK

Dzień babci i dziadka
w koziegłowach
16 stycznia na sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Koziegłowach odbyła się uroczystość
związana z obchodami Dnia Babci
i Dziadka. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej pod opieką wychowawców przedstawili ciekawy program artystyczny. Dziadkowie mogli
wysłuchać recytowane wiersze oraz
pięknie śpiewane piosenki. Ponadto
uczniowie klasy Ia, IIb i IIIa zaprezentowali interesujący, barwny pokaz
taneczny. Dzieci zaprezentowały
również swoje umiejętności gry na
flecie oraz organach. Po części artys-

tycznej wnukowie złożyli życzenia
i wręczyli własnoręcznie wykonane
upominki. Parę ciepłych słów do
babć i dziadków skierowała również
pani dyrektor Joanna Lula. Podczas trwania spotkania dziadkowie
mogli skosztować pysznych ciast
oraz napić się kawy i herbaty. Mieli
możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności tanecznych słuchając
zespołu „ATEST”.
Wychowawcy bardzo dziękują
wszystkim
rodzicom,
którzy
zaangażowali się w przygotowanie
tak wspaniałego spotkania.
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Szansa na nowe drogi
w Gminie Koziegłowy

Bliżej do lotniska
w Pyrzowicach
Z inicjatywy Burmistrza Gminy
i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki,
oraz radnej woj. Śląskiego Barbary
Dziuk, odbyło się w dniu 11 stycznia br. spotkanie poświęcone budowie drogi powiatowej prowadzącej
z Cynkowa do Zendka (3210S). Dziś
droga ta choć zaznaczona grubą
kreska na mapie ma status leśnej
drogi pożarowej i musiałaby być
zbudowana od podstaw. Uczestnikami spotkania w Koziegłowach,
a później w Myszkowie była m.in.:
Radna
Sejmiku
Województwa
Śląskiego Barbara Dziuk, burmistrzowie Koziegłów oraz Henryk
Bonk – naczelnik Wydział Transportu i Dróg Publicznych Starostwa
w Tarnowskich Górach, Grzegorz
Czapla – wójt Gminy Ożarowice,
przewodnicząca Rady Gminy i Miasta
Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk,
wiceprzewodniczący Roman Waś,
radny Leonard Jagoda a także starostowie powiatu myszkowskiego
oraz radni powiatowi: Dorota Kaim
– Hagar wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu i Piotr Kołodziejczyk
Temat, choć nie nowy, bo pierwsze
rozmowy prowadzone były już 10 lat
temu, teraz ma zyskać na przyspieszeniu. Oczkuje się, że Gmina Ożarowice

i Powiat Tarnogórski podejmą prace
projektowe na swoim terenie. Te
oczekiwania nie są wygórowane,
bo chodzi zaledwie o 300 metrowy
odcinek z nowym mostem na rzece
Brynicy. W tym miejscu rzekę da się
jeszcze przeskoczyć, więc koszty
mostu nie byłyby zbyt wielkie. Powiat
myszkowski posiada już stosowną
dokumentację i byłby w przyszłości
liderem tego przedsięwzięcia. Wszyscy zgodnie podkreślili, że realizacja
tego zadania możliwa jest tylko
przy wydatnym wsparciu środkami
Unii Europejskiej. Takie oferty dofinansowania na poziomie 85%
pojawiają się w konkursach Urzędu
Marszałkowskiego, jednak dziś, przy
braku porozumienia z powiatem tarnogórskim nie spełniamy warunków,
aby aplikować o te środki.
Spotkanie przyniosło w tej sprawie
oczekiwany postęp. Najważniejszym
uzgodnieniem było upoważnienie
starosty myszkowskiego do przygotowania projektu wspólnego porozumienia. Ustalono też, że jego
podpisanie powinno nastąpić już
w lutym br.
Z roku na rok powstaje coraz
silniejsza motywacja odbudowy
tej drogi. Już dziś skrótem przez
wieś Strąków, podróżują codziennie
w obu kierunkach setki osób. Gmina

Woźniki, choć, nie brała tym razem
udziału w tych rozmowach jest tak
samo zainteresowana jej budową.
Przy okazji warto też dodać, że
droga ta przebiega przez piękny
obszar zwany Polskim Lasem
i choć terytorialnie na mapie Gminy Koziegłowy, to gospodarczo na
mapie Nadleśnictwa w Świerklańcu
i powiatu tarnogórskiego.
Droga Koziegłówki-Osiek
W starostwie powiatowym odbyło
się również spotkanie z udziałem
z przedstawicielami naszej gminy,
na którym omawiano możliwości
złożenia wniosku na przebudowę
drogi Koziegłówki – Osiek.
W grudniu ub.r. zarząd województwa śląskiego ogłosił konkurs na
dofinansowanie projektów drogowych ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Powiat Myszkowski zamierza do
końca stycznia złożyć wniosek o dofinansowanie tej inwestycji drogowej
w Gminie Koziegłowy. Podczas
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
radni podjęli decyzję o przeznaczeniu środków na przygotowanie dokumentacji technicznej związanej
z inwestycją. Dofinansowanie sięga
85 % kosztów.
Jak podaje starostwo-szacunkowo

droga ta kosztowałaby ok. 20 mln zł.
Ostateczny koszt inwestycji będzie
jednak znany dopiero po rozstrzygnięciu przetargów, przy założeniu, że projekt otrzyma dofinansowanie. Zadanie
należy rozpocząć najpóźniej w roku
2013. Projekt przebudowy drogi obejmuje odcinek między Koziegłówkami
a Osiekiem do skrzyżowania na
Koclin. W ramach tej przebudowy
byłaby wykonana kompleksowa wymiana podbudowy, łącznie z budową
chodników i i kanalizacją deszczową.
Chodniki byłyby ułożone po jednej
i po drugiej stronie w zależności od
gęstości zabudowy.
Jeżeli składany przez powiat wniosek otrzyma dofinansowanie, to
przebudowa drogi rozpocznie się
najwcześniej w drugiej połowie
2013 roku. Gmina i Miasto Koziegłowy pokryje połowę wkładu własnego
(czyli połowę z 15 % kosztów całej
inwestycji, a także wybuduje na
tym odcinku kanalizację sanitarną
w drugiej połowie 2013 r. „Posiadamy dokumentację techniczną.
Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina rozpocznie
procedury związane z wyborem
wykonawcy i następnie roboty budowlane” – powiedział burmistrz
Jacek Ślęczka .
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Wyścigi kolarskie
Imprezy w 2012 r. organizowane przez MG LKS „Błekitni”
DATA

NAZWA IMPREZY

MIEJSCE ZAWODÓW

05.05

Mistrzostwa Śląska
Jazda Dwójkami na czas i MMM

Koziegłowy

18.20.05

IX Międzynarodowy
Etapowy Wyścig Kolarski
„Szlakami Jury”

Hucisko, Irządze,
Szczekociny

01.06

Dzień Dziecka na sportowo

Lgota Górna
Zespół Szkół

16.06

Mistrzostwa Śląska i MMM
w jeździe indywidualnej na czas

Koziegłowy

16-17.06

XXXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski
o Puchar Burmistrza,
elim. OOM i PP PPMMM

Koziegłowy, Pińczyce

17.06

Mistrzostwa Śląska i MMM
wyścig kolarski start wspólny

Pińczyce

17.08

Rajd Rowerowy

Szlaki Rowerowe
w Gminie Koziegłowy

30.09

Otwarte Mistrzostwa Śląska LZS
w Kolarstwie przełajowym Kat. B

Rzeniszów-Hucisko

13.10

Ogólnopolski Wyścig
w Kolarstwie Przełajowym Kat. „A”
Puchar Hotelu ORLE GNIAZDO

Hucisko

27.10

VIII Międzynarodowy Puchar
WOMIR – SPA
w Kolarstwie Przełajowym
– Puchar Polski

Rzeniszów

28.10

Puchar Polski - Puchar Wójta Gminy
Poraj w Kolarstwie Przełajowym

Masłońskie

17.11

XVI Memoriał E. Pelki

Szczekociny

18.11

Międzynarodowy Puchar
Burmistrza Gm. i M. Koziegłowy
Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym

Koziegłowy

szkolna amatorska
liga piłki halowej
W hali sportowej Zespołu Szkół
w Koziegłowach 19 stycznia 2012 r.
zakończyły się rozgrywki Szkolnej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej
szkół podstawowych z terenu
gminy Koziegłowy.
W rozgrywkach wzięło udział
6 zespołów. Zwyciężyła drużyna z SP
Koziegłowy, drugie miejsce zajęła ekipa SP Gniazdów, a na trzecim miejscu uplasował się zespół z SP Cynków.
Najlepszym strzelcem okazał się Filip
Kurzak (SP Koziegłowy), najlepszym
zawodnikiem wybrano Jakuba Jagusiaka (SP Gniazdów), a najlepszym
bramkarzem został Kamil Rusek
(SP Cynków). Najlepsze drużyny
i wyróżnieni zawodnicy otrzymali

puchary, medale i statuetki, które
wręczyła pani Poseł RP Jadwiga
Wiśniewska, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka oraz
Dyrektor ZS w Koziegłowach Joanna
Lula. Pozostałym drużynom oraz
ich opiekunom zostały wręczone
okolicznościowe dyplomy, statuetki
i podziękowania. Opiekę medyczną
w czasie rozgrywek ligowych
sprawowała pielęgniarka szkolna
p. Beata Łuszczyk. Organizatorem
ligi był UKS „Fair Play”.
Skład drużyny zwycięskiej: Kaim B.,
Wiśniewski M., Górniak P., Czerwik
M., Kurzak F., Kijanka M., Churas Ł.
Jadowski K. op. K. Pluciński

Turniej Piłki RęczneJ
Na Turniej Piłki Ręcznej szkół
średnich w kat. chłopców o Puchar
Dyrektora ZS w Koziegłowach
p. Joanny Luli, 25 stycznia, zostały
zaproszone drużyny: Technicznych
Zakładów
Naukowych
z Częstochowy – aktualny mistrz
powiatu częstochowskiego i wicemistrz powiatu myszkowskiego
Zespół Szkół nr 1 z Myszkowa.

Koziegłowy, ZS Myszków 10:17 TZN
Częstochowa, LO Koziegłowy 13:14
TZN Częstochowa. Pani dyrektor ZS
w Koziegłowach podziękowała zawodnikom za zaangażowanie i wolę
walki jaka można było zauważyć podczas turnieju i wręczyła pamiątkowe
puchary i dyplomy. Turniej sędziował
Krzysztof Jarosz licencjonowany
sędzia piłki ręcznej.

Wśród trzech meczy jakie rozegrano najbardziej emocjonującym okazał
się mecz Koziegłów z Częstochową.
Po wyrównanej grze i dramatycznej końcówce spotkania gospodarze ulegli przeciwnikowi. Wyniki
meczy: ZS Myszków 11:17 LO

Skład drużyny LO Koziegłowy:
Kuczera D., Męcik M., Wacowski
T., Niemirski P., Kuba D., Uss D.,
Torbus K., Kidawski K., Chwedczuk
P., Kańtoch A., Milewski K., Białas M.
opiekun K. Pluciński.
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Zakończenie ferii zimowych
na Lodowisku Biły Orlik
Zakończenie
ferii
zimowych
na Lodowisku Biły Orlik w Koziegłowach przebiegło pomyślnie,
nawet duży mróz nie zniechęcił
uczestników konkursów sprawnościowych na lodzie oraz
hokeistów.
W pierwszej części imprezy odbyły
się konkursy dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
Wśród najmłodszych uczestników
na wyróżnienie zasłużyli Radosław
Machowski oraz Patrycja Grodziecka.
Wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się Radosław Łuszczyk oraz

Weronika Szmukier. Wszyscy uczestnicy konkursów sprawnościowych
otrzymali dyplomy oraz kalendarze.
Kolejną
atrakcją
był
„Mecz
Gwiazd” zmierzyli się w nim najlepsi hokeiści z Koziegłów z zawodnikami – amatorami z Częstochowy.
Mecz był bardzo wyrównany lecz
w ostatecznym rozrachunku to goście okazali się lepsi wygrywając
5:7.
Obie
drużyny
otrzymały
pamiątkowe statuetki. Zawodnicy
z Częstochowy byli pod ogromnym wrażeniem jakie zrobił na nich
kompleks Sportowo- rekreacyjny
w Koziegłowach.

Skład drużyn: Częstochowa: Goldsztain Krzysztof, Zajdel Marek,
Warzecha Mateusz, Michał „Raku”
Rakowski, Michał Kapusta, Rafał
Szabla.
Koziegłowy: Radosław Łuszczyk,
Mateusz Leśniak, Ireneusz Kolasa,
Dawid Górniak, Piotr Szmukier,
Tomek Kidawka, Robert Ciuk
Po zakończonym meczu rozpoczął
się II Turniej MINI Hokeja o Puchar Burmistrza Gim Koziegłowy
w którym udział wzięły 3 drużyny.,
które otrzymały pamiątkowe pu-

chary. Drużynom kibicował również
sekretarz Krzysztof Bąk i kierownik
referatu PR Edyta Wrzosowska
Ze względu na duże zainteresowanie tą dyscyplina sportu w naszej
gminie Burmistrz GiM Koziegłowy
ufundował pamiątkowe puchary
i statuetki oraz 10 kijów i 20 krążków
do treningów aby amatorska sekcja
hokeja na lodzie mogła się prężnie
rozwijać. Oprócz doskonałej rozrywki dla nikogo nie zabrakło ciepłego
posiłku w postaci kiełbasek z grilla
oraz pączków ufundowanych przez
Radnych GiM Koziegłowy.
MK

