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Narodowe Święto niepodległości
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Koziegłowach w kościele
parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny, uroczysta msza św. za Ojczyznę
z udziałem burmistrza Jacka Ślęczki, przewodniczącej Rady Gminy i Miasta
Joanny Kołodziejczyk, radnych, orkiestry gminnej, straży OSP, harcerzy,
uczniów i mieszkańców gminy. Koncert pieśni i poezji patriotycznej
w wykonaniu uczniów i absolwentów szkół z terenu gminy Koziegłowy:
„Ognisko patriotyzmu” w Mysłowie zorganizowane przez Szkołę
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mysłowie, tradycyjne
ognisko, podczas którego mieszkańcy Mysłowa wspólnie z uczniami
i nauczycielami śpiewają pieśni patriotyczne.
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Życzymy Ci, aby w tę jedną, jedyną noc wróżb andrzejkowych
Padły przepowiednie z Twoich snów kolorowych,
Więc długiego, pełnego magii i szaleństwa wieczoru
Spełnionych marzeń oraz dobrego humoru
W święto wszystkich Andrzejów moc pomyślności przesyła
Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Koziegłowy”
Jest taka jedna noc w roku, pełna magii i tajemniczości, gdzie wróżby
nabierają szczególnego znaczenia, gdzie z nadzieją patrzy się w przyszłość.
Tu prawda miesza się z fantazją, powaga z przymrużeniem oka. Wosk leje
się strumieniem a buty same wychodzą. To tradycja i żeby stało się jej
zadość zapraszamy wszys-tkich na „Wieczór Andrzejkowy”,
który odbędzie się 25 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji
Kultury w Koziegłowach o godz. 18.00.
W programie wieczoru występ zespołu „Koziegłowy”,
wróżby andrzejkowe, koncert akordeonowy, kawiarenka.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
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Ważne telefony:
Burmistrz
tel. 34 3141 219
burmistrz@kozieglowy.pl
Sekretarz
tel. 34 3141 219
Sekretariat
tel. 34 3141 219
um@kozieglowy.pl
Skarbnik
tel. 34 3141 219
ksiegowosc@kozieglowy.pl
Rada Gminy i Miasta
tel. 34 3141 219 w. 115
rada.miejska@kozieglowy.pl
Inwestycje
tel.34 3141 219 w. 108, 123
inwestycje@kozieglowy.pl
Informatyk
tel. 34 3141 219 w. 112
info@kozieglowy.pl
Referat Spraw Obywatelskich
tel. 34 3141 219 w. 119
Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Działalności
Gospodarczej
tel. 34 3141 219 w.122,119
Referat Gospodarki Komunalnej
tel. 34 3141 219 w. 108
Inspektor ds. Kultury, Ochrony
Zdrowia oraz Współpracy
z Organizacjami Pozarzadowymi
tel. 34 3141 219 w. 104
Zespół Ekonomiczno
– Administracyjny Oświaty
Samorządowej
tel. 34 3141 219 w. 111
Referat Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska
tel.34 3141 219 w. 117
Wymiar podatków
tel. 34 3141 219 w. 109
Referat Promocji i Rozwoju
tel. 34 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
Redakcja:
Referat Promocji i Rozwoju
Koziegłowy
ul. Żarecka 28
tel. 34 3141 261
promocja@kozieglowy.pl
Druk:
Kemot, www.kemot-drukarnia.pl
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Zadania oświatowe
na posiedzeniu Rady
Podczas 24 Sesji Rady Gminy
i Miasta Koziegłowy, 25 października
2012r., burmistrz Jacek Ślęczka
przedstawił raport o stanie realizowanych zadań oświatowych
w Gminie i Mieście Koziegłowy za
rok szkolny 2011/2012.
Według danych statystycznych
z okresu 2011-2012 w Gminie
Koziegłowy kształci się: w 1 liceum 85 uczniów, w 4 gimnazjach
395 uczniów, w tym 19 w Gimnazjum w Mysłowie, w szkołach podstawowych 769, w tym 31 w szkole
w Winownie i 42 w Mysłowie (szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie). Edukacją przedszkolną
objętych jest ponad 80% dzieci
w wieku przedszkolnym. Do przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Koziegłowach uczęszcza
148 dzieci, a w 9 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych jest 212 dzieci. Wg danych
dotyczących szkół prowadzonych
przez Gminę i Miasto Koziegłowy
liczba
etatów
nauczycielskich
wynosi 129,20, które realizuje
163 osoby, na jeden etat nauczycielski przypada 10,6 ucznia.
W
podsumowaniu
burmistrz
podkreślił, że zadania oświatowe
w Gminie i Mieście Koziegłowy realizowane są w sposób prawidłowy,
a wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych są na poziomie
średnim.
Dyrektorzy
placówek
prowadzą monitoring wyników
i w razie potrzeby podejmują
działania zaradcze, w celu podnie-

sienia motywacji do nauki uczniów.
Podjęte zostały działania w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania
oświaty – zmniejszenie ilości etatów
nauczycielskich, pierwszy etap
zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Niektóre obowiązkowe zadania realizowane są
przy wykorzystaniu środków unijnych np. doradztwo zawodowe
w ramach projektu Gminny Ośrodek
Kariery, pomoc psychologicznopedagogiczna oraz upowszechnianie
edukacji
przedszkolnej
w projekcie „Nasze przedszkole”
Rozwijanie zdolności i talentów
oraz wyrównanie deficytów w ramach projektów – „Odczaruj szarą
rzeczywistość” (Lgota Górna) oraz
„Wiedza i wsparcie z EFS-u oto
droga do sukcesu” (Pińczyce).
W ramach projektów Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
dokonywane są
również zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych. W roku szkolnym
2011/2012 wydatkowano na ten
cel 224 400,00 PLN w ramach
projektu „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas
I-III”. Wyposażenie oddziałów integracyjnych w Hucie Starej – ponad
95 000 PLN oraz pomoce dydaktyczne Pińczyce – ponad 64 500 PLN).
W tym dniu podjęta została
również uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji
z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Koziegłowach,
w wysokości 30 tys. zł., oraz
w sprawie pomocy finansowej dla

Powiatu Myszkowskiego w formie dotacji celowej w wysokości
100 tys. zł. z przeznaczeniem na
zakup karetki dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Uchwalono
również zabezpieczenie środków
finansowych jako wkładu własnego
na kwotę 193 586,08 zł do projektu
„Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET
dla mieszkańców Gminy Miasta
Koziegłowy”, złożonego przez Gminę
do konkursu w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Następne uchwały dotyczyły rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa
w uchwałach
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 26.07.2012 nr: 129/XXII/2012
oraz 130/XXII/2012 i w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa Uchwałą Nr 134/
XIII//2012 Rady Gminy i Miasta
Koziegłowy z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na
przewlekłe
załatwianie
sprawy
dot. odpływu wody z rowu przy
ul. Słonecznej w miejscowości
Siedlec Duży i nierzetelne udzielanie
odpowiedzi. Przedstawiona została
również informacja w sprawie
oświadczeń majątkowych (zgodnie
z art. 24 h ustawy o samorządzie
gminnym).
Podczas październikowej sesji
odbyło się również uroczyste podsumowanie kampanii Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2012.
BK

Śp. Stanisław Błoński
4 października 2012r., w wieku 54 lat odszedł od nas
wspaniały, pełen życzliwości człowiek. Przez 14 lat
pełniąc funkcję wiceburmistrza, aktywnie służył
społeczności lokalnej. Działał na szczeblu
zawodowym i społecznym w różnych stowarzyszeniach i organizacjach, w których dzielił się swoją
wiedzą, intelektem i doświadczeniem.
My, jego przyjaciele i współpracownicy, będziemy
przede wszystkim wspominać Go jako wspaniałego,
pełnego pomysłów człowieka. Wracamy pamięcią do
sytuacji, kiedy służył nam profesjonalną radą – zawsze
mogliśmy liczyć na jego uśmiech i pomoc w rozmaitych
sytuacjach. Takim pozostanie w naszej pamięci
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Rada Gminy i Miasta
Koziegłowy oraz pracownicy Urzędu i jednostek podległych
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Ogólnopolska kampania
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy
Gmina i Miasto Koziegłowy
przystąpiło po raz kolejny do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” organizowanej
przez Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Gminnym koordynatorem
kampanii była Anna Błaszczyk. Kampania adresowana była do dzieci
i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych, ich rodziców oraz
całego
środowiska
szkolnego.
Celem realizowanych w szkołach
było zwiększenie zaradności dzieci
i młodzieży, rozwinięcie umiejętności
radzenia sobie w różnych sytuacjach
życiowych. Kampania miała również
na celu przeciwdziałanie bierności,
bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci
i młodzieży.
W kampanię zaangażowały się
władze Gminy i Miasta Koziegłowy
oraz placówki oświatowe tj. Zespół
Szkół w Pińczycach, Zespół Szkół w
Lgocie Górnej i Szkoła Podstawowa
Gniazdów. Koordynatorom szkolnym,
którym w tym miejscu składam
ogromne wyrazy podziękowania,
włożyli wiele pracy i trudu aby
osiągnąć zamierzone cele.
Zgodnie z założonymi celami
w szkołach podstawowych i gimnazjach zostały przeprowadzone
zajęcia z asertywności. Uczniowie dowiedzieli się, że warto
poznawać
swoje
możliwości,
pragnienia i oczekiwania. Wiedza
czym jest asertywność, tak ważna
w życiu codziennym. Jak również
zaradność życiowa i poznanie siebie. Zostały ogłoszone i przeprowadzone konkursy: Żabka czy motylek, Ruszajmy się, To ja, Jak ryba
w wodzie oraz Autoportret.

Na zebraniach z rodzicami rozdane zostały materiały edukacyjne
dla rodziców. Szkoły oplakatowane
zostały materiałami kampanii. Dnia
1 czerwca 2012 r (dzień Dziecka)
klasy
zorganizowały
różnego
rodzaju zabawy i zawody sportowe. Wychowawcy oraz nauczyciele świetlic przekazali uczniom
informację o konkursie „Ruszajmy
się „W szkołach podstawowych
i gimnazjach nie trzeba zachęcać
do aktywności sportowej – wszyscy chętnie uczestniczą na różnego

rodzaju zajęciach sportowych.
Na liście osób nagrodzonych
w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2012 znaleźli się
uczniowie naszej gminy.
1. Marta Białas Szkoła Podstawowa
w Lgocie Górnej,
2. Paulina Rychlik Szkoła Podstawowa Gniazdów,
3. Anna Mordalska Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej,
4. Paulina Będkowska Zespół Szkół
w Pińczycach,

5. Maksymilian Bańdo Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej.
Uroczyste podsumowanie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
2012 odbyło się na sesji Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu
25 października 2012r.
Gratulacje, dyplomy i nagrody
młodzi ludzie przyjęli z rąk Pana Burmistrza i Pani Przewodniczącej Rady
Gminy.
Koordynator Gminny Kampanii
Anna Błaszczyk

Dla bezpieczeństwa seniorów
Ludzie odchodzą bez powrotu
– tymi słowami kończy sie film
„Bez powrotu”, w którym odtwórcą
głównej roli jest Robert Moskwa,
znany aktor teatralny i telewizyjny, a którego przesłaniem jest
bezpieczeństwo pieszych. Ten film
i inne dotyczące bezpieczeństwa
ludzi starszych zaprezentowane

zostały w Koziegłowach w piątek
26 października.
Myszkowscy Policjanci spotkali
się z słuchaczami Koziegłowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku na
wykładzie na temat bezpieczeństwa
osób starszych. Spotkanie poprowadziła st. asp. Magdalena
Modrykamień, oficer prasowy KPP

w Myszkowie oraz – asp. Sebastian
Kozioł. Policjanci przypomnieli uczestnikom spotkania podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze
oraz ostrzegali przed potencjalnymi
zagrożeniami również w miejscu
zamieszkania. Aby sprawdzić jak
zmieniają się warunki jazdy samochodem pod wpływem alkoholu

odważni uczestnicy zakładali specjalne okulary które symulują to co
widzi się pod wpływem alkoholu.
W tych okularach spacerowanie
sprawiało trudności, a co dopiero
jazda samochodem. Prelekcja i filmy
dotyczyły również starych i nowych
sposobów okradania
seniorów
„na wnuczka”.
BK
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POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII
Gniazdów, 24 października 2012 r.
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie po raz
trzeci gościła uczniów klas IV-VI z terenu powiatu myszkowskiego. Wielbiciele zasad polskiej
ortografii wzięli udział w III Jurajskim Konkursie
Ortograficznym POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII,
zorganizowanym
przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych we
współpracy z Burmistrzem Gminy i Miasta Koziegłowy. Koordynatorem konkursu jest Urszula
Zwolska, nauczycielka języka
polskiego i historii.
44 uczestników wyłoniono
w
szkolnych
eliminacjach
w Kroczycach, Myszkowie, Poraju, w gminie koziegłowskiej.
Za bezbłędnie napisany tekst
dyktanda o kapryśnej królewnie
tytuł POWIATOWEGO MISTRZA ORTOGRAFII otrzymali:
Olga
Bielecka
–
SP
w Koziegłowach,
Julia Grabowska i Anna
Perkowska – SP w Kroczycach,
Lena Kaźmierczak – SP nr 1
w Myszkowie,
Kacper Jakóbczyk – SP nr 3
w Myszkowie,
Zuzanna Knieja – SP nr 5
w Myszkowie,
Szymon Matyja – SP w Winownie,
Konrad Muchla – SP w Gniazdowie.
Tytuły wicemistrzów zdobyli:
Julia Maszczyk i Miłosz Musialik – SP w Koziegłowach,
Mikołaj Łągiewka – SP
w Kroczycach,
Jakub Knapik – SP w Lgocie
Górnej,

Gabriela Pasek – SP nr 1 w Myszkowie,
Wiktoria Zaporowska i Magdalena Kątna
– SP nr 5 w Myszkowie,
Kacper Kret i Natalia Ucieklak – SP w Poraju.
Ww. przysługuje również tytuł laureata
konkursu jurajskiego.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki ufundowane przez Burmistrza Gminy
i Miasta Koziegłowy. Nagrody główne i dyplomy zostaną wręczone laureatom podczas
uroczystości po przeprowadzeniu pozostałych
konkursów powiatowych. SP Gnizadów

„Jan Paweł II – papież rodziny”
Dnia 24 października w auli gimnazjum odbył się uroczysty apel
z okazji Dnia Papieskiego pod
hasłem „Jan Paweł II – papież
rodziny”. Uczniowie klasy IIIa oraz
IIIc, czytając teksty związane
z osobą i działalnością Jana Pawła
II, przypomnieli Jego nauczanie na
temat rodziny. Akademia stała się
świetną okazją do podkreślenia
szczególnego
miejsca,
jakie
zajmowały małżeństwo i rodzina

w nauczaniu Ojca Świętego oraz
do osobistej refleksji nad tym,
jak ogromne znaczenie w życiu
każdego człowieka ma rodzina.
W apel zostały wplecione nagrania homilii oraz przemówienia
Jana Pawła II, dotyczące rodziny
i relacji międzyludzkich. Akademię
przygotował ks. Łukasz Trynda,
a o oprawę muzyczną zadbała pani
mgr Anna Łuszczyk – Matyja wraz
ze szkolnym chórem.

Dzień Papieski w Gimnazjum

Koncert Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Członkowie
Koziegłowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz jego sympatycy, na tą okazję
przygotowali
program
słowno
– muzyczny, którego wysłuchaliśmy w niedzielę 7 października
w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Promocji Kultury. Po Mszy św.
w kościele p.w. św. Marii Magdaleny, słuchacze przedstawili program
artystyczny poświęcony Papieżowi

Polakowi. Wielopokoleniowa rodzina „aktorów” stworzyła nastrój
który pozwolił widzom w zadumie,
przeżyć czas refleksji, wyciszenia. Koncert dedykowany został
śp. Stanisławowi Błońskiemu,
wiceburmistrzowi Gminy i Miasta
Koziegłowy, którego w tym dniu
pożegnaliśmy, a który był członkiem
i założycielem koziegłowskiego
uniwersytetu.
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Polskie więźniarki w Ravensbrück
Zespół Szkół w Pińczycach był organizatorem
I Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego „Polskie więźniarki w Ravensbrück”, którego
uroczyste podsumowanie odbyło się 21 września
w auli bł. Jakuba Strzemię w Krakowie. Uroczystość
poprzedziła msza święta w intencji więźniarek celebrowana przez proboszcza parafii pińczyckiej,
ks. kanonika Tadeusza Mikołąjczyka. Patronat
nad konkursem objęła dr Wanda Półtawska – była
więźniarka obozu w Ravensbrück, która uświetniła
swą obecnością w/w uroczystość.
Wspomnienia obozowe dr Półtawskiej nie były tzw.
„rozdrapywaniem ran”, ale rzeczowym wywodem
na temat historii, wybaczania oraz nieograniczonych
możliwości rozwoju ducha ludzkiego. Ważnym
elementem wystąpienia był również motyw
pamięci i tożsamości narodowej oraz wartości przekazywanych młodemu pokoleniu.
Wśród laureatów znaleźli się:
Aleksandra Penszyńska – LO im. mjr H. Sucharskiego w Sierpcu
– opiekun mgr Joanna Nowakowska
Szymon Til – LO im. mjr H. Sucharskiego
w Myszkowie
– opiekun mgr Elżbieta Maciąg-Pichita
Tomasz Janas – LO im. M. Skło-dowskiej-Curie

w Koziegłowach
– opiekun mgr Beata Zemła
Alan Jakman – II LO w Bielsku Białej
– opiekun mgr Janusz Kaps
Wyróżniono zaś następujących uczniów:
Monika Siecińska – LO im. mjr H. Sucharskiego
w Sierpcu
Ewelina Białas – II LO w Bielsku Białej
Alicja Macura – LO im. mjr H. Sucharskiego
w Myszkowie
Aleksandra Górska – Katolickie LO w Garwolinie
Paulina Jeziorska – LO im. mjr H. Sucharskiego
w Myszkowie
Elżbieta Karkowska – LO im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie
Adrian Wolski – LO im. mjr H. Sucharskiego
w Myszkowie
Julia Mendecka – LO w Zabrzu
Prace konkursowe oceniało jury w składzie:
mgr Beata Korusiewicz
mgr Jadwiga Balińska
mgr Sylwia Wrona
mgr Krzysztof Machura
Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki.
W uroczystości wzięli także udział: profesor Andrzej Półtawski, Małopolski Kurator Oświaty Pan
Grzegorz Baran, Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Częstochowie Pani Anna Gamalczyk,
Ojciec Przełożony Zygmunt Banasik, Burmistrz
G i M Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka, Sekretarz
G i M Koziegłowy Pan Krzysztof Bąk, Skarbnik
G i M Koziegłowy Pani Jadwiga Matyja, Radni G i M
Koziegłowy, proboszcz parafii Pińczyce ks. kan.
Tadeusz Mikołajczyk, Kierownicy Jednostek G i M
Koziegłowy, Dyrektorzy szkół G i M Koziegłowy,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy ZS
w Pińczycach z Panem Łukaszem Nowakiem, nauc-

zyciele, pracownicy i uczniowie ZS w Pińczycach
oraz przyjaciele szkoły i sympatycy tej inicjatywy.
Konkurs wspierał doradca prezydenta ds
międzynarodowych prof. Roman Kuźniar. Nagrody
ufundował zaś Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy
w Myszkowie oraz Gmina i Miasto Koziegłowy. Prócz
wspomnień obozowych Wandy Półtawskiej „I boję
się snów” oraz zestawów piśmienniczych, laureaci
otrzymali również w nagrodę wyjazd edukacyjny do
obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
Podsumowanie konkursu zarejestrowała telewizja TVS, a materiał można zobaczyć w internecie
http:/www.tvs.pl/40991.poddawane_nieludzkim_
eksperymentomocalic_kroliki_z_ravensbruck.html
Przewidziana jest kolejna edycja konkursu ze
względu na duże zainteresowanie ze strony uczniów, nauczycieli oraz władz oświatowych,
m.in. Małopolski Kurator Oświaty zadeklarował
współpracę w przyszłym roku.
Jednym z celów konkursu było wskazanie na fakt,
iż doświadczenia historyczne narodu wpływają
na kształtowanie postaw, mentalność kolejnych
pokoleń i są podstawą ich własnego systemu
wartości społecznych i etycznych- i według organizatorów został spełniony.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
„Ludzie potrzebują korzeni i skrzydeł. Szkoła to miejsce gdzie od
najmłodszych lat dzieci uczą się,
zawierają przyjaźnie, umacniają
swoje korzenie, to miejsce dające
podstawy przywiązania do kraju do
tradycji i wartości, historii, kształtuje
charaktery. Szkoła to miejsce,
w którym można rozwinąć skrzydła.
To właśnie Państwo – Nauczyciele
jesteście przewodnikami młodego
człowieka, kształtując jego postawę,
pomagając w rozwijaniu talentów,
mocnych stron, pasji, pomagając
rozwinąć
skrzydła”
–
tymi
słowami, burmistrz Jacek Ślęczka,
przywitał pracowników oświaty, na
uroczystości Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
We wtorek, 16 października w Urzędzie Gminy, burmistrz Jacek Ślęczka
wręczył tradycyjne nagrody Burmistrza, które w tym roku otrzymali:
dyrektor ZS w Koziegłowach Joanna
Lula, dyrektor ZS w Pińczycach Joanna
Sularz, dyrektor SP w Cynkowie Barbara Matuszyk, oraz Małgorzata Kumor,

z ZS w Lgocie Górnej, Stefania Lech
z ZS w Koziegłowach oraz Magdalena
Kulawiak – Francuz, ZS Koziegłówki.
Po południu, do MGOPK zaproszeni
zostali wszyscy pracownicy oświaty
na uroczyste spotkanie, przygotowane przez pracowników ZEAOS
w Koziegłowach. Burmistrz powiał
gości, kierując życzenia i słowa uznania
dla wszystkich nauczycieli aktywnie
pracujących i tych którzy przeszli na
emeryturę, pedagogów, wychowawców oraz pozostałych pracowników
oświaty, a także Poseł Jadwigę
Wiśniewską również nauczyciela.
„Ja również jestem jedną z Was.
To dla mnie zaszczyt, że mogę tutaj
dzisiaj z Państwem być, to dla mnie
zaszczytem jest, że mogę w Sejmie
reprezentować nasze środowisko
nauczycielskie ale też nasze środowisko lokalne. Jednym zdaniem
zdając relację z tych 7 lat działalności
parlamentarnej powiem, że zawsze
stałam po stronie nauczycieli i kiedy
patrzymy w przyszłość jaki los i jaka
sytuacja, czeka nauczycieli, powiem:
wiele moich koleżanek,
które pracują, są aktywne zawodowo z taką
nutką zazdrości patrzą
na nauczycieli emerytowanych,
dlaczego?
Dlatego, że wydłużono
wiek emerytalny, że
jest niepewność co
do zatrudnienia, że
w ostatnim czasie
zlikwidowano
ponad
1000 szkół w Polsce,
ponad 7000 nauczycieli straciło pracę.

W wszystkim tym
którzy w dobrej kondycji dożyli emerytury,
gratuluję. Wszystkim
Państwu życzę zdrowia
siły i wytrwałości w pokonywaniu
kłopotów
dnia codziennego a nauczycielom aktywnie
pracującym życzę tego
żeby ich szkoły nie były
zagrożone, żeby ich
miejsca pracy nie były
zagrożone, żeby mając
to
bezpieczeństwo
związane z posiadaniem pracy, mogli rozwijać skrzydła, o których tak
pięknie dzisiaj powiedział Pan Burmistrz – powiedziała poseł Jadwiga
Wiśniewska.
Burmistrz Jacek Ślęczka przekazał
również życzenia w imieniu Śląskiego
Kuratora Oświaty Stanisława Fabera
oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Anny
Gamalczyk
W tym dniu odbyło się również
uroczyste ślubowanie
nauczycieli
mianowanych – Anny Jagusiak
– Przedszkole Koziegłowy, Moniki Kania – ZS
Koziegłowy, Magdaleny
Kulawiak-Francuz – SP
Koziegłówki,
Moniki
Góra – ZS Koziegłowy,
Anety Pałys – Lebiockiej – SP Siedlec Duży,
Justyny Piernikarz – SP
Cynków, Anety Myrmus – ZS Koziegłowy,
Anny Łuszczyk-Matyja

– ZS Koziegłowy. Po części oficjalnej, wystąpił Andrzej Sikorowski – piosenkarz, kompozytor,
gitarzysta, autor tekstów. Od 1977
lider w krakowskiej grupie Pod
Budą. Jego przeboje „ kap, kap,
płyną łzy”. „Ale to już było” i „Nie
przenoście nam stolicy do Krakowa”
– nuci już drugie pokolenie Polaków.
Uroczystości
zakończył
słodki
poczęstunek.
BK
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Wyjazd edukacyjny do Ravensbrück

Zespół
Szkół
w
Pińczycach
zorganizował I Ogólnopolski Konkurs
Historyczno-Literacki pod hasłem
„Polskie więźniarki w Ravensbrück”.
Patronat nad konkursem objęła
dr
Wanda
Półtawska,
jedna
z więźniarek obozu w Niemczech.
Prace konkursowe napływały niemal z całej Polski. Poziom prac był
bardzo wysoki i trudno było wyłonić
zwycięzców. Komisja konkursowa,
w skład której wchodzili zarówno
historycy jak i poloniści, wyłoniła
czworo laureatów. Główną nagrodą
był dwudniowy wyjazd edukacyjny
do obozu w Ravensbrück, który odbył
się 23-24 września 2012 r.
Laureatom i ich opiekunom towarzyszyła grupa uczniów i nauczycieli z Gimnazjum w Pińczycach.

Data wyjazdu nie była przypadkowa, bowiem 23. września 1941 r.
do obozu dotarł transport Polek,
a wraz z nim dr Wanda Półtawska
(Wojtasik).
Obóz koncentracyjny w Ravensbrück
był przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Założono go w marcu 1939 roku.
Pierwsze więźniarki przywieziono do
obozu 18 maja 1939 r. Przez obóz
przeszło ponad 132 tysiące kobiet
27 narodowości, z których zginęło
około 92 tys. Liczba Polek w obozie
sięgała około 40 tysięcy – przeżyło zaledwie 8 tys. kobiet, resztę zagazowano, wiele setek zmarło. Trafiały tu
kobiety i młode dziewczyny – „fanatyczki polskości”. W latach 1942-1944
w Ravensbrück przeprowadzano pod
przymusem zbrodnicze operacje
doświadczalne
prawie wyłącznie
na młodych Polkach.
Te „doświadczalne
króliki” były poddawane pseudooperacjom, po których
wiele z nich umarło
lub zostało kalekami. Ale nie tylko.
Kobiety w obozie
zmuszane
były
do fizycznej pracy
ponad siły, torturowane.
Jednym
słowem przeżyły
tutaj
prawdziwe
piekło.
O tych i innych
równie dramatycznych zdarzeniach
d ow i e d z i e l i ś my
się
pierwszego
dnia pobytu od
przewodników
oprowadzających
nas po miejscu
zbrodni. Spośród
nielicznych
świadectw
tych
okrutnych
lat

mogliśmy zobaczyć pozostały jeszcze budynek więzienny, krematorium oraz budynki mieszkalne byłych
SS-manów, które obecnie przekształcone są w bazę noclegową.
W budynku dawnego wiezienia
obozowego stworzono muzeum.
Zgromadzone są w nich pamiątki,
rysunki, dokumenty z okresu pobytu
w obozie. Poświęcono temu wiele
narodowych izb pamięci. Jedna z izb
poświęcona jest Polkom, w której
znajduje się m. in. imienna lista
więzionych kobiet.
Niemalże traumatycznym przeżyciem było dla nas wejście do krematorium z piecami, w których palono
zwłoki kobiet i dzieci. Zdarzało się
czasem, że trafiały tam także żyjące
ofiary. Prochy spalonych ciał wykorzystywano jako nawóz do użyźniania
gleby, a pozostałości trafiały do pobliskiego jeziora Schwedt. Tuż nad
jego brzegiem znajduje się pomniki
– rzeźba z brązu „Niosąca”. Pomnik ten stanowi Centrum Miejsca
Pamięci. Jezioro sprawia wrażenie
bardzo spokojnego, milczącego,
skrywającego wielkie i okrutne
tajemnice czasów wojny.
Na fragmencie muru pozostałego
po jednym z budynków obozowych
widnieje tablica pamiątkowa, ufundowana przez ocalałe więźniarki.
Tablica ta została poświęcona przez
papieża Jana Pawła II podczas jego
pielgrzymki do Berlina.
Po całym dniu, pełnym niezapomnianych wrażeń czekały na nas
pokoje noclegowe w byłych domach
nadzorczyń SS.
Dla równowagi duchowej, drugi
dzień spędziliśmy w Berlinie. Tutaj
zobaczyliśmy niektóre z ważnych zabytków i ciekawych miejsc stolicy
Niemiec. Poza wyspą muzeów, zobaczyliśmy Reichstag – Gmach Parlamentu Rzeszy, Bramę Brandenburską
– najbardziej znany symbol Berlina,
Pergamon, a także Pomnik żołnierzy
Radzieckich i Holocaust – pomnik

upamiętniający zagładę Żydów podczas II wojny światowej.
Niezwykłym miejscem okazał się
Gendarmenmarkt, który jest uznawany za jeden z najpiękniejszych placów
w Europie. Tu znajduje się Niemiecka
Katedra, Francuska Katedra i Sala
Koncertowa. Pośrodku przed salą
koncertową stoi pomnik F. Schillera.
Poza tym zobaczyliśmy Czerwony
Ratusz, którego nazwa pochodzi
od koloru cegieł z jakich został zbudowany oraz Katedrę Berlińską. Jest
to miejsce, w którym odbywają się
ekumeniczne nabożeństwa z okazji
różnych świąt państwowych i innych
ważnych dla Niemców wydarzeń.
Inne miejsca, które wzbudziły nasze
zainteresowanie to Plac Aleksandra
znajdujący się we wschodniej części
Berlina, wieża telewizyjna osiągająca
wysokość 365 metrów oraz Urząd
Kanclerza Niemiec, w którym obecnie urzęduje Angela Merkel.
Wyjazd tern był prawdziwą lekcją
historii, podczas której pozwaliśmy
niektóre tajemnice II wojny światowej,
dotąd mało nam znane. Niesamowite
przeżycia, zarówno w obozie w Ravensbrück jak i stolicy Niemiec – Berlinie na pewno zapadną wszystkim
uczestnikom na długo w pamięci.
W wyjeździe wzięli udział laureaci;
Aleksandra Penszyńska z op. mgr
Joanną Nowakowską
Szymon Til z op. mgr Elżbietą
Maciąg-Pichitą
Tomasz Janas z op. mgr Beatą
Zemłą
Alan Jakman z op. mgr Januszem
Kapsem.
Pomysłodawcą
całego
przedsięwzięcia, wymagającego wielkiego zaangażowania i ogromnego
wkładu pracy i czasu była p. Joanna
Sularz – dyrektor Zespołu Szkół
w Pińczycach.
Fundatorem nagród był Międzypowiatowy
Bank
Spółdzielczy
w Myszkowie oraz Gmina i Miasto
Koziegłowy.
ZS Pińczyce

„Łazik” ponownie wyruszył na szlak
25 X 2012 r. grupa uczniów
z klasy I i II LO z paniami:
Stefanią Lech, Jadwigą Czyż
i Magdaleną Nowak wybrała się
na jesienny, geograficzno-biologiczny rajd po Jurze KrakowskoCzęstochowskiej. Mimo niepewnej
aury (prognozy pogody zapowiadały
mżawkę, deszcz oraz śnieg) wycieczka doszła do skutku.
Szkolny „gimbus” zawiózł nas
do Żarek-Leśniowa. Przemiły paulin przedstawił pokrótce historię
klasztoru oraz zakonu. Następnie
nasza pani od geografii rozdała
mapy turystyczne, karty pracy,
woreczki na okazy skał i wreszcie
ruszyliśmy na szlak. Gdy tak się
maszeruje w miłym towarzystwie,
z mapą w dłoni, czas mija bardzo szybko, a droga się nie dłuży.
Podczas wędrówki podziwialiśmy
różne formy terenu, rozróżnialiśmy
typy lasów, oglądaliśmy profil glebowy typowy dla bielicy
i rędziny oraz napotykane skały.
Dotarliśmy do rozległego pola piasku,
czyli ogromnej wydmy śródlądowej.
Wkrótce wszyscy mieli buty
pełne piasku właśnie, ale to nam
w niczym nie przeszkadzało.

Określaliśmy kierunki w terenie i na
mapie, używając busoli, nauczyliśmy
się orientować mapę. Trzeba
było również odczytać wysokości
bezwzględne terenu oraz obliczyć
długość drogi jaką mamy do przebycia. Mijaliśmy śliczne wapienne
ostańce, połyskujące swą bielą
wśród pomarańczowo-brązowych
lasów. Weszliśmy w głąb lasu Kopciówki, na grupkę skałek o znajomej nazwie „Czyżówki”, gdzie
odpoczęliśmy oraz porobiliśmy sobie trochę zdjęć. Najśmieszniejsze
było zejście z góry, ale na szczęście
nikt nie zjechał po śliskich liściach.
Dalej droga wiodła po płaskim
terenie. Przy ścieżce rosły chronione dziewięćsiły bezłodygowe.
Spotkaliśmy się również z innymi
formami ochrony przyrody: rezerwat, park krajobrazowy, pomnik
przyrody. Wkrótce przed nami
pojawiła się osada Ostrężnik. Wszyscy wdrapali się do wejścia do Jaskini Ostrężnickiej i ruin zamku.
Męska część naszej grupy chciała
koniecznie „zaliczyć” wnętrze jaskini, ale nikt nie miał odpowiedniego ubioru ani sprzętu. Większość
grupy zgłodniała i miała ochotę na

hamburgery, których niestety nie
było w pobliskiej pstrągarni. Ostatni etap wędrówki odbył się wśród
szeleszczących liści. Dotarliśmy do
skał zwanych Diabelskimi Mostami,
a na parkingu czekał już na nas nasz
kochany „gimbus”.
Ruszyliśmy w drogę powrotną,

a gdy dojeżdżaliśmy do Koziegłów
zaczęło padać. Wszyscy uczestnicy
trochę zmęczeni, ale dotlenieni,
bogatsi o nowe doświadczenia
i wiedzę geograficzną, z uśmiechami
na twarzach wrócili do domów. Ten
dzień był naprawdę miło spędzony.
LO Koziegłowy
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Komisariat w Koziegłowach

W piątek 28 września odbyło się
uroczyste otwarcie Komisariatu
Policji w Koziegłowach. Komisariat powołany został 1 września
2012r. Jednostka ta, podlegająca
Komendzie Policji w Myszkowie,
obsługuje całą Gminę Koziegłowy
i 80 % Gminy Poraj, oprócz Żarek
Letniska i Masłońskiego, którymi
zajmuje się Myszków.
W uroczystości udział wzięli
zaproszeni gości ze starostą myszkowskim oraz włodarzami gminy
Koziegłowy i Poraja na czele.
W spotkaniu nie zabrakło także
szefostwa
myszkowskiej
komendy oraz nowego komendanta
komisariatu asp. szt. Zbigniewa
Berskiego. Zaproszeni goście
przekazali nowemu komendantowi komisariatu wiele ciepłych
słów oraz życzenia wzajemnej
współpracy. Burmistrz Koziegłów
Jacek Ślęczka wspólnie z Joanną
Kołodziejczyk – Przewodniczącą
Rady Gminy i Miasta, przekazali na ręce komendanta powiatowego podinsp. Dominika
Łączyka, porozumienie o dofinansowaniu koziegłowskiej jednostki. Dzięki tym środkom możliwy
będzie zakup sprzętu komputerowego dla funkcjonariuszy. Wójt
Poraja Łukasz Stachera przekazał
szefowi
koziegłowskich
funkcjonariuszy – latarkę, życząc
tym samym, aby mundurowi jak
najczęściej patrolowali gminę Poraj, zwłaszcza po zmroku, dbając
o bezpieczeństwo mieszkańców.
Goście potwierdzili też, że są
już pierwsze efekty funkcjonowania nowej jednostki – na ulicach
widać więcej i znacznie częściej
policyjne patrole.

Komendantem Komisariatu Policji
w Koziegłowach jest asp. szt.
Zbigniew Berski.
Kontakt do Komisariatu:
42-360 Koziegłowy,
ul. Zamkowa 14,
tel. (34) 315 32 03, 997

Następna schetynówka
dla Koziegłów

Odznaczenia państwowe
dla strażaków z Pińczyc
W poniedziałek 1 października
2012 roku w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych.
Wręczenia
odznaczeń
dokonał
Stanisław Dąbrowa – I Wicewojewoda Śląski. W trakcie uroczystości
Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali również dwaj mieszkańcy Pińczyc w gminie Koziegłowy
– Adam Grzesik i Józef Lazar.
Adam Grzesik otrzymał medal
za długoletnią działalność na
rzecz ochrony przeciwpożarowej.
Jako aktywny członek i wieloletni
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pińczycach
wychował wielu młodych strażaków, czynnie
uczestnicząc w budowaniu jednostki. Przyczynił się między innymi
do rozbudowy remizy strażackiej
w Pińczycach w latach 80. Jednakże

31 października 2012 r. Wojewoda Śląski zatwierdził wstępną
listę rankingową wniosków w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój". Do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach
wpłynęły 82 wnioski, ocenie merytorycznej podlegało 56 wniosków
spełniających wymogi formalne.
Projekt Przebudowa ciągu dróg
gminnych 595009 S, 595034 S
i 595035 S w miejscowości
Rzeniszów, gmina Koziegłowy,
powiat Myszkowski,
na kwotę

8 464 873,00 zł znalazł się na
11. pozycji listy rankingowej. Dofinansowanie z budżetu państwa
wyniesie 30 %.
Projekt polegać będzie na przebudowie 2153 mb dróg gminnych tj. ul. Strażacka, ul. Źródlana
i ul. Spółdzielcza. Zaplanowany jest
tam również chodnik i pobocza
oraz oznakowania pionowe i poziome. Wpłynie to przede wszystkim na zwiększeniu płynności,
przepustowości i bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
BK
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czynem najważniejszym w jego
karierze było uratowanie życia kobiety. Pan Grzesik nie zawahał się
wejść po nią do środka płonącego
drewnianego domku i wynieść
z pożaru.
Drugi z odznaczonych, Józef Lazar,
za rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Koziegłowy. Józef
Lazar to społecznik i wieloletni radny
z Pińczyc, również członek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dla wszystkich odznaczonych był
to wzruszający i szczególny moment, gdy ich działalność na rzecz
kraju, społeczeństwa i naszych
małych ojczyzn została doceniona i
wyróżniona. A my liczymy, że będą
wzorem dla młodzieży ucząc pracy
dla dobra wspólnego.
RED
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W księżycowej Kapadocji

Niesamowite stożkowe domy,
podziemne miasta i skalne kościoły
ozdobione pięknymi bizantyjskimi
freskami podziwiali Natalia Kaim i
Wiktoria Oleksiak ze Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach wraz ze
swoimi opiekunami: koordynatorem
projektu – Magdaleną Kulawiak –
Francuz i Małgorzatą Waś. To już
drugi projekt w szkole w ramach
programu Comenius „Uczenie się
przez całe życie”. W obecnym projekcie pod tytułem „Animal Welfare”
uczestniczy młodzież z Turcji, Polski
i Węgier. Pierwsze spotkanie odbyło
się w dniach 8-12 października
2012 r. w Turcji, w mieście Kayseri
uznawanym za stolicę Kapadocji. W
ramach wizyty odbyło się spotkanie
z prezydentem miasta Kayseri, pod-

czas którego dyskutowano na temat
oświaty, wymieniono poglądy na
temat systemów edukacyjnych w
państwach partnerskich. Zwiedzano
muzeum archeologiczne, podziemne miasto. Uczestnicy spotkania odwiedzili Ptasi Raj, miasteczko
Gesi z ptasimi gniazdami oraz park
Bestepeler. Kayseri, znajdujące się
u podnóża wygasłego, wiecznie
pokrytego śniegiem wulkanu Erciyes, zachwyciło gościnnością ludzi i
bogactwem kultury. SP Koziegłówki
Jednak
największe
wrażenie
wywarły
fantastyczne
kształty
wyrzeźbione przez wiatr, deszcz
i śnieg w miękkich skałach pochodzenia wulkanicznego, tworzące
niezwykłe jaskinie mieszkalne i całe
podziemne miast w Kapadocji.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY
I MIASTA KOZIEGŁOWY W SEZONIE ZIMOWYM 2012-2013
Koordynator Akcji Zima:
P. Grzegorz Musialik
Telefon bezpośredni: 664 090 108
ZUK biuro: 34 314 20 00
Zespół Usług Komunalnych, 42-350
Koziegłowy, ul. Zamkowa 3
Odpowiedzialny za utrzymanie dróg
gminnych w miejscowościach:
• Koziegłówki – ulice: Kłodówka, Lipowa, Spokojna, Smardzów, Zgody,
Cicha, Wspólna, Śląska, Za Wagą,
Rynek, Myszkowska (boczna odnoga)
oraz parking przy szkole i remizie OSP
• Gliniana Góra i Brzeziny – ulice:
Jana Pawła II, Miła, Słoneczna
i Wspólna
• Postęp – ulice: Grzybowa, Leśna,
Spacerowa, Polna, Krótka i Rzeczna
• Lgota Górna – ulice: Nadrzeczna, Spokojna, Szkolna, Strażacka,
Wspólna i Jurajska (od Kłodówki
do skrzyżowania z ul. Szkolną)

• Lgota Mokrzesz – ulica Szkolna
• Lgota Nadwarcie – ulice: Nadrzeczna, Akacjowa, Krótka i Żarecka
(bocz-na odnoga)
• Oczko – ulica Miła
• Deptak od cmentarza w m. Lgota
Górna do m. Lgota Nadwarcie
• Parking przy szkole w m. Lgota
Górna
• Koziegłowy – ulice: Bema, Cegielniana, Częstochowska, Cicha,
Kościelna, Kościuszki, Kręta, Krótka,
Miła, Ogrodowa, Plac Moniuszki,
Polna, Plebańska, Różana, Rycerska,
Słoneczna, Szkolna, Świętokrzyska,
Targowa, Topolowa, Wojsławicka,
Zamkowa, Zielona i 3-go Maja
• Rosochacz – ulice: Boczna, Brzozowa, Dębowa, Gajowa, Gęzyńska, Kwiatowa, Łąkowa, Leśna, Lipowa, Nowa,
Poprzeczna, Przejazdowa, Sosnowa,
Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Staropolska, Wesoła, Wrzosowa i Jasna
• Miłość – ulice: Św. Walentego
i Folwarczna

• Koziegłowy – ulica Wylągi
• Mzyki – ulice: Brzozowa, Kościelna,
Leśna, Polna, Słoneczna i Szkolna
• Siedlec Mały – ulica Leśna
• Siedlec Duży – ulice: Działkowa
i Słoneczna
• Gniazdów – ulice: Centralna, Dzielna, Jesionowa, Lipowa, Słoneczna,
Szkolna, Tęczowa, Wesoła, Zielona,
Zalesie, Cicha i Sportowa
• Pińczyce – ulice: Górna, Jedyna,
Podrzarze, Grabowa, Słowicza, Myśliwska, Łowcza, Sosnowa, Różana,
Akacjowa, Świerkowa, Modrzewiowa,
Topolowa, Wiśniowa, Kościelna, Lipowa, Kasztanowa, Żwirowa i Szpitalna
• Zabijak – ulice: Długa, Krótka,
Leśna i Górki
• Stara Huta I i II – ulice: Zielona,
Źródlana, Kręta, Wspólna, Szpitalna,
Krótka, Słoneczna, Tęczowa, Spacerowa, Graniczna, Szkolna, Cicha,
Widokowa, Rzeczna, Letniskowa,
Polna, Miodowa i Bankietowa
• Osiek – ulice: Lipowa, Ogrodowa

i Krótka
• Koclin – ulica Wrzosowa
• Pustkowie Lgockie – ulice: Szpitalna, Dębowa, Kwiatowa, Różana
i Graniczna
• Mysłów – ulice: Słoneczna, Leśna,
Rędzińska,
Wesoła,
Brzozowa,
Źródlana i Orzechowa
• Cynków – ulice: Spacerowa, Leśna,
Łazy, Lubicz, Poręba, Zapłocie,
Działkowa, Nadrzeczna, Strażacka
i Graniczna
• Krusin – ulice: Długa, Łąkowa
i Rzeczki
• Winowno – ulice: Leśna i Szkolna
• Markowice – ulice: Górska, Św.
Floriana, Folwarczna i Spacerowa
• Wojsławice – ulice: Słoneczna,
Letniskowa, 3-go Maja, Zielona,
Prosta i Jasna
• Rzeniszów – ulice: Spółdzielcza,
Ks.
Zapałowskiego,
Krótka,
Strażacka,
Długa,
Zielona,
Leśników, Rzewnego, Źródlana
i Międzyleśna.

Szkoła w Lgocie Górnej I klasa ślubowanie

Od lewej z tyłu za dziećmi: wice.dyr. mgr Anna Polak, Dyrektor szkoły mgr Bożena Witos, wychowawca klasy I mgr Beata Sojska.
Od lewej tylny rząd: Seweryn Żurawski, Karolina Pasternak, Angelika Lisowska, Mateusz Małota, Bartosz Kulak, Aleksandra Uchnast, Kamil Adamczyk, Oliwia
Ponikiewska, Dominik Lis, Julia Hadzińska, Dominik Strzałkowski, Kamil Przewieźlik, Julia Małota, Aleksandra Flak, Tomasz Frączek, Oliwia Machura.
Od lewej dolny rząd: Oliwia Trusz, Natalia Palka, Kinga Suchecka, Sebastian Klimczyk, Elwira Głobińska, Kamila Majchrzak, Aleksandra Bryła, Szymon Kosiński,
Łukasz Noszczyk. W szeregi pierwszoklasistów wstąpił również Maciej Knapik i Hubert Palka.
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Regulamin konkursu
„Aniołki i Anioły Bożonarodzeniowe”
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Aniołki i Anioły
Bożonarodzeniowe”.
Celem konkursu jest:
– rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży, dorosłych,
– przybliżenie roli Anioła podczas Świąt Bożego Narodzenia,
– wpływ na zaangażowanie uczestników,
– wymiana doświadczeń plastycznych,
– wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych prac.
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli z terenu
Gminy i Miasta Koziegłowy, w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria

1. Przedszkole
2. Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej
3. Uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej
4. Uczniowie Gimnazjum
5. Uczniowie Szkoły Po-nadgimnazjalnej
6. Osoby dorosłe

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w swojej kategorii
wiekowej.

„Savoir Vivre dla Pań
w Wiosce Internetowej”
Wioska Internetowa w Rzeniszowie 7 listopada gościła Panie na szkoleniu pn. „Savoir Vivre – różnorodne
formy układania serwetek”. Warsztaty szkoleniowe przeprowadziła
P. Iwona Chmurzewska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie. Uczestniczkom spotkania zaprezentowano
zasady savoir vivre obowiązujące
przy stole, sekrety organizowania
udanych przyjęć okolicznościowych,
spotkań rodzinnych, przekazano
wiele pożytecznych wskazówek
jak zaskoczyć miłym i eleganckim
przyjęciem i podaniem naszych gości.
Największym
zainteresowaniem

cieszył się jednak pokaz różnorodnych
form układania serwetek, w którym
Panie aktywnie i z przyjemnością
uczestniczyły. Druga część szkolenia to wystąpienie P. Anny Muchla
– Kierownik KRUS w Myszkowie, gdzie
z kolei przybliżono zasady i zmiany
jakie zaszły w systemie ubezpieczeń
rolników, obowiązujące od bieżącego
roku. Szkolenie przypadło do gustu
Paniom z Rzeniszowa i w związku
tym w grudniu planowane jest kolejne spotkanie o tematyce związanej
ze świętami Bożego Narodzenia, przygotowywaniem potraw wigilijnych
oraz celebrowaniem świątecznych
tradycji. 			
AK

Jubileusz 60-lecia pracy
twórczej Pana
Tadeusza Puszczewicza
Dnia 02.12.12 o godz.18.00 w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji
Kultury w Koziegłowach odbędzie
się jubileusz 60 lecia pracy twórczej
Pana Tadeusza Puszczewicza.
Jubileusz połączony będzie z otwarciem wystawy, na której oprócz
prac olejnych będzie można zobaczyć
także grafiki autorstwa artysty.Podc-

zas uroczystego wieczoru wystąpią
zaproszeni goście, artyści, koneserzy
sztuki, posłuchamy muzyki i poezji.
Serdecznie zapraszamy wszystkich,
chcących uczcić swą obecnością
twórczość artysty, którego wizerunek od wielu lat wpisany jest w
wizytówkę Koziegłów.
A.M

3. Prace powinny być wykonane w formie przestrzennej.
4. Każda praca powinna posiadać metryczkę wg wzoru:
–
imię i nazwisko autora pracy,
–
wiek, klasę i dane placówki, do której uczęszcza,
–
telefon kontaktowy.
5. Prace, które nie będą spełniały wymogów regulaminu nie będą
oceniane.
6. Jeżeli w danej kategorii wpłynie 3 lub mniej prac, kategoria nie
będzie oceniana.
7. Prace należy składać w Biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka
Promocji Kultury w Koziegłowach, ul. Żarecka 28 w terminie
do 17 grudnia 2012r.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 20.12.2012 r. przez komisję
konkursową. Jury w każdej kategorii wyłoni najpiękniejsze prace biorąc
pod uwagę oryginalność, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy.
Decyzje Jury będą ostateczne a nadesłane prace przechodzą na własność
organizatora.
9. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
wyniki będzie można także odczytać na stronie internetowej Urzędu
Gminy i Miasta Koziegłowy.
10. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2013 r. (o terminie
powiadomimy telefonicznie).
11. Wystawę nagrodzonych prac będzie można zobaczyć w holu
MGOPK w Koziegłowach od 27.12.2012r.

„Take nothing but photos,
leave nothing but footprints,
kill nothing but time”
w Lgocie Górnej
ZS w Lgocie Górnej realizuje
projekt zatytułowany jest „Take
nothing but photos, leave nothing
but footprints, kill nothing but
time” (Nie zabierz nic tylko zdjęcia,
nie zostaw nic tylko ślady stóp,
nie zabij nic tylko czas). Krajem
koordynującym jest Polska. Kraje
partnerskie to Turcja, Niemcy,
Włochy,
Hiszpania,
Rumunia,
Bułgaria. Projekt jest o tematyce
ekologicznej. Celem projektu jest
zwiększenie świadmości lokalnej
społeczności o potrzebie ochrony
środowiska. W ramach projektu
uczniowie
będą
przeprowadzać
wiele
eksperymentów,
wykonywać prezentacje, dokonywać obserwacji.
Założeniem projektu jest również
podniesienie umiejętności językowych uczniów. Podczas każdego

spotkania uczniowie będą brali
udział w warsztatach językowych,
gdzie będą doskonalić swojej
umiejętności.
Będą
również
wzbogacać
swoje
słownictwo
z języka angielskiego z zakresu
ochrony środowiska.
Co więcej projekt zakłada
również zwiększenie świadomości
społeczności szkolnej i lokalnej
na temat kultury krajów partnerskich.
Produktami finalnymi projektu
będą mapy Europy z zagrożeniami
środowiska, słowniczek do języka
angielskiego z zakresu ochrony
środowiska, kalendarz z zasadami ochrony środowiska, albumy
o zagrożonych gatunkach roślin
i zwierząt. Koordynatorem projektu
jest Magdalena Kulawiak-Francuz.

str. 10

Biuletyn Nasza Gmina, nr 5, Listopad 2012

Ogólnopolskie Rozgrywki Sportowe Dla
Seniorów w Mielnie

Pod koniec września w Mielnie
odbył się finał centralny LZS Ogólnopolskich Rozgrywek Sportowych
dla Seniorów w ramach obchodów
Europejskiego Roku Aktywności
Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej 2012.
Reprezentacje
poszczególnych
województw rywalizowały w konkurencjach rekreacyjnych, sportowych, był także specjalny blok dla
dzieci oraz wycieczka z przewodnikiem do Kołobrzegu i konkurs
wiedzy z tej wycieczki. Kto chciał,
mógł na specjalnych kursach
nauczyć się grać w krokieta
i zgłębić tajniki Nordic Walking.
W klasyfikacje generalnej pierwsze
miejsce zajęło województwo kujawsko-pomorskie. – Chcemy, aby
sprawa wychowania poprzez sport
odbywała się z udziałem pokoleń
w rodzinie – powiedział Wacław
Hurko, zastępca przewodniczącego
Rady Głównej KZ LZS. – Starsze
osoby widzą w takich imprezach
nie tylko zabawę, ale też działanie
prozdrowotne na przyszłość. To
będzie zapobiegać patologiom.
Chcemy, aby w środowiskach, do
których wracają uczestnicy, wszyscy widzieli cel nadrzędny, czyli otwieranie dzieciom przyszłości.
Zaproszenie do rozgrywek otrzymał
Miejsko Gminny Ludowy Klub

Sportowy „Błękitni” z
Pokoleniowa drużyna z
która reprezentowała
two śląskie, również

Koziegłów.
Koziegłów,
wojewódzprzywiozła

puchar i 5 medali. – Takie zawody
sportowe to nie tylko wspaniała
zabawa ale również pokonywanie
barier pokoleniowych, integracja

środowiskowa i zachęcanie do uprawiania sportu przez całe rodziny
– powiedział prezes „Błękitnych”
Andrzej Chmurzewski.

Rządow y program na rzecz akt ywności społecznej osób st arszych

Akademia społeczna dla seniorów
w Gminie Koziegłowy
Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego wieku zaprasza osoby 60+
na zajęcia w ramach realizowanego
projektu dofinansowanego przez
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ.
Projekt pn. „Akademia społeczna dla seniorów w Gminie
Koziegłowy”, to min. zajęcia edukacyjne i aktywizujące w ramach
Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla 50 mieszkańców
w wieku 60+. Głównym celem zadania jest podniesienie aktywności
edukacyjnej i społecznej, wśród
osób starszych (60+) w ciągu jednego roku akademickiego (9 miesięcy).
W okresie realizacji projektu Seniorzy objęci zostaną bezpłatną edukacją
w różnych obszarach tematycznych,
m.in. wybrane zagadnienia z zakresu: animacji społecznej, andragogiki
i gerontologii, medycyny, polityki,
historii oraz warsztaty edukacyjne
z zakresu sprawności ruchowej,
bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, komputerowe i muzyczne.
Otrzymają materiały szkoleniowe
i poczęstunek. Realizacja projektu
przyczyni się przede wszystkim
do zwiększenia i podniesienia
dostępności i atrakcyjności oferty
edukacyjnej dla osób starszych na
terenie Gminy i Miasta Koziegłowy,
wpłynie na
wzrost aktywności

i uczestnictwa seniorów w społeczeństwie uczącym się i informatycznym, a także jest promocją
edukacji osób starszych zwłaszcza
na terenach wiejskich.

Stowarzyszenie KUTW zaprasza
zainteresowane osoby w wieku
60+. Informacje i harmonogram
zajęć na stronie www.kozieglowy.pl
w zakładce organizacje i stowarzy-

szenia.
Kontakt Referat Promocji i Rozwoju, tel. 34 3141261 oraz Bożena
Kolasa, tel. 516 169 125.
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76. MISTRZOSTWA POLSKI
W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
KOZIEGŁOWY 12-13 STYCZNIA 2013

W 2013 r. zawody o tytuł Mistrza
Polski w Kolarstwie Przełajowym
zostaną rozegrane w Koziegłowach
w dniach 12 – 13.01.2013r.
Organizatorem 76. Mistrzostw jest
Miejsko Gminny LKS „Błękitni” w
Koziegłowach a współorganizatorami
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy,
Zakład Komunalny w Koziegłowach,
oraz Zespół Szkół w Koziegłowach.
Celem zawodów jest wyłonienie
Mistrzów Polski w kolarstwie
przełajowym w kategoriach:
– juniorka młodsza
– junior młodszy
– junior
– juniorka
– elita kobiet
– P-23 (do lat 23)
– elita.

Kategoria – młodziczka, młodzik – naramiennik i Puchar Prezesa PZKol.
Popularyzacja kolarstwa przełajowego wśród dzieci i młodzieży
w Polsce
Promocja Województwa Śląskiego
i Gminy i Miasta Koziegłowy

Turniej Piłki Halowej szkół
im. Jana Pawła II
w kat. gimnazjum – chłopcy
W sali sportowej w Żarkach 22
października 2012r odbył się Turniej
Piłki Halowej szkół im. Jana Pawła II
w kat. gimnazjum – chłopcy. Był to
nasz drugi występ odkąd patronem
naszego gimnazjum stał się Jan
Paweł II.
Szkoda, że nie dojechały wszystkie
drużyny, które zgłosiły swój udział
w turnieju. Nasza ekipa rywalizowała
tylko z drużyną z Żarek Letnisko

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży
W
Mistrzostwach
Polski
w Kolarstwie Przełajowym mogą
startować zawodniczki i zawodnicy posiadający obywatelstwo
polskie, Polski kod UCI, ważną
licencję na rok 2012-2013 r. oraz

ważne badania lekarskie.
Miejscem zawodów będzie Kompleks Sportowy i Osiedle Zamkowe przy ulicy Zamkowej ,Rycerskiej i Zielonej w Koziegłowach
ZAPRASZAMY

Powiatowy Turniej
Piłki Nożnej
chłopców szkół średnich

i z gospodarzami.
W tym roku nasi chłopcy okazali się najlepsi zdobywając puchar,
a Dawid Sobota odebrał statuetkę za
najlepszego strzelca turnieju.
Skład drużyny: Jagoda Łukasz,
Witek Dominik, Sobota Dawid, Zimny
Grzegorz, Rajczyk Bartosz, Szerszeń
Kamil, Zawiązalec Dawid, Churas
Mariusz, Kotyrba Damian. Opiekun
Krzysztof Pluciński.

Na boisku Zespołu Szkół nr 1
w Myszkowie 10 października 2012r.
odbył się Powiatowy Turniej Piłki
Nożnej chłopców szkół średnich.
W rozgrywkach uczestniczyło pięć
drużyn z: Żarek, Koziegłów, „Suchar”
z Myszkowa, ZS nr 2 z Będusza oraz
gospodarze. Był to trudny turniej
dla wszystkich ze względu na niską
temperaturę i zimny wiatr, który

dokuczał nie tylko zawodnikom.
Mimo jednej porażki i jednego remisu nasi chłopcy zajęli III miejsce.
Skład drużyny: Torbus Dawid,
Torbus Kamil, Kupicha Mateusz,
Wacowski
Mariusz,
Wacowski
Tomasz, Kuczera Dominik, Niemirski
Przemysław, Białas Mateusz, Lech
Jarosław. Opiekunem zespołu był
Krzysztof Pluciński.
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II miejsce dla licealistek z Koziegłów
w konkursie Ruszaj Po eurO

Tegoroczna nasza przygoda z RPO
WSL rozpoczęła się 12 X, gdy do
naszej szkoły zawitał przedstawiciel fundacji Viribus Unitis na
dwugodzinne warsztaty. Najpierw
dowiedzieliśmy się co to RPO, potem
trochę o funduszach europejskich,
a następnie graliśmy w grę planszową o RPO województwa śląskiego.
Wszyscy uczestniczący w zajęciach
otrzymali koszulki z napisem „Ruszaj
po eurO” oraz termo-kubki. Już
wtedy zaiskrzyła myśl o wzięciu
udziału w finale konkursu, który
obejmował wiedzę o projektach
z gry, ale przede wszystkim przygotowanie i przedstawienie autorskiego
fotoreportażu w formie prezentacji
multimedialnej
dotyczącego
in-

najnowocześniejszej w Polsce biblioteki (weszliśmy nawet do zakamarków, gdzie zwykli śmiertelnicy
nie wchodzą).
Gdy wybiła „magiczna godzina
15” z powrotem znaleźliśmy się
w sali konferencyjnej. Członkowie
jury znali już wyniki. Pojawił się vice
marszałek województwa śląskiego
Mariusz Kleszczewski, który wręczał
dyplomy i nagrody. Napięcie rosło.
I tak: III miejsce – szkoła z Żor (ta
z kapeluszami), II miejsce – LO
Koziegłowy (my!!!), I miejsce
– szkoła z Jastrzębia-Zdroju.
Roksana Czerwik, Dagmara Kuczera i Natalia Walo z klasy II godnie
reprezentowały szkołę, zdobyły nowe
doświadczenia, przełamały własną
nieśmiałość i tremę. Wróciły do domy
zadowolone, uśmiechnięte mimo
późnej pory i tylko pozostał malutki
niedosyt, że… nie obroniły I miejsca
z zeszłego roku. Ogromnie się cieszę,
że się nam udało. Dziewczyny chyba
uwierzyły w siebie. Teraz musimy się
szybko zastanowić na co przeznaczymy nagrodę (1000 złotych). Dla mnie
ważne jest również to, że jako mała
szkoła z niedużej miejscowości dobrze odnajdujemy się w kontaktach
z innymi większymi szkołami, nieraz
molochami. Dziewczyny! Jestem
z Was dumna! Bardzo Wam dziękuję
za wspólną zabawę i gratuluję!
– wspomina dumna Stefania Lech
Gratulujemy!
BK

oraz

Miejsko - Gminny
Osrodek Promocji
Kultury

Gminna Orkiestra
Deta
zapraszaja
na

westycji zrealizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013. Zaczęły się gorączkowe
przygotowania. Nasza pani wychowawczyni, a jednocześnie opiekunka
i pomysłodawczyni udziału w warsztatach i konkursie – Stefania Lech
– zasugerowała żeby to był NASZ
KOZIEGŁOWSKI RYNEK. Szybka
decyzja skąd wziąć ciekawe zdjęcia
– oczywiście z Referatu Promocji
UGiM Koziegłowy. Prezentacja multimedialna to „pikuś”, ale jak w ciekawy i interesujący sposób przedstawić
to w prezentacji ustnej. Zaczęłyśmy
wszystkie razem z panią tworzyć
rymowaną historię rynku.
Najpierw popytałam dziewczyn
z mojej klasy (II LO), która chciałaby
pojechać na finał. Wpadłam na
pomysł, aby to przedstawiały
„koziegłowskie kózki”. I tak, w tym
stylu zaczęłyśmy układać wiersz, no
bo skoro liczy się pomysłowość?!
Pomyślałam, że świetnym uzupełnieniem tego wiersza – ustnej prezentacji, będzie jakieś przebranie.
Oczywistym było dla mnie, że to
mają być kózki z koziegłowskiego
herbu, albo fontanny, jak kto woli.
Dziewczyny nie protestowały specjalnie, gdy zaproponowałam opaski
z „kozimi różkami” na głowy. Razem
z Dagmarą szybko zrobiłyśmy te rekwizyty. (S. Lech)
Do Katowic wyruszyłyśmy trochę
stremowane i wystraszone. Trema
zaczęła rosnąć w miarę zbliżania
się do budynku Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteki Akademickiej,
gdzie miał się odbyć finał. Do finału
zakwalifikowano 20 szkół z naszego
województwa, ale tylko 12 zgłosiło
swój udział. Oprócz naszej szkoły
byli przedstawiciele: Myszkowa,
Bytomia, Bierunia, Rydułtów, Żor,
Częstochowy, Tychów, Milówki, Ustronia, Cieszyna i Jastrzębia-Zdroju.
Wylosowano nam trzeci numer
startowy – to dobrze, chciałyśmy
wystąpić w pierwszej turze przed
przerwą, ale nie koniecznie zupełnie
pierwsze. (Roksana) Wszyscy mają
prezentacje tak na poważnie, a my
tu z jakimiś rogami. (Dagmara) Taka
opcja nie wchodzi w grę. Narobiłyśmy
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9 listopada 2012 roku w Centrum
Informacji Naukowej i Bibliotece
Akademickiej w Katowicach odbył
sie Finał konkursu zorganizowanego
w ramach projektu edukacyjnego
„Ruszaj Po eurO – czyli kilka słów
o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013”. Przedsięwzięcie
organizowane jest co roku przez
Wydział
Rozwoju
Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i realizowane
jest we współpracy z Fundacją
na Rzecz Wspierania Edukacji
i Rozwoju Samorządności wśród
Młodzieży VIRIBUS UNITIS. Celem
projektu jest podniesienie wśród
młodzieży wiedzy w zakresie Funduszy Europejskich oraz inwestycji
realizowanych w województwie
śląskim w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W konkursie
mogły uczestniczyć wszystkie szkoły
ponadgimnazjalne z województwa śląskiego. W ubiegłym roku
uczniowie z LO w Koziegłowach byli
najlepsi, zajęli pierwsze miejsce.
W tym roku Koziegłowy wywalczyły
II miejsce, pokonując duże szkoły
i miejscowości. Roksana Czerwik,
Dagmara Kuczera i Natalia Walo
z klasy II oraz wychowawczyni Stefania Lech tak wspominają tegoroczną
przygodę z konkursem „Ruszaj
po eurO”

się,
przywiozłam
je tutaj. Z resztą to
tylko kilka minut,
musicie
wytrzymać! A przecież
wiecie, że liczy się
pomysł, dlaczego
mamy tego nie
pokazać?! (S. Lech)
W trakcie naszego
wystąpienia
jury
się pokładało ze
śmiechu. Wszyscy
pokazywali
gestami, że im się
podoba. Dziewczyny się wspaniale
prezentowały. Jednakowo
ubrane
i z jednakowymi
podkładkami z logiem
Koziegłów,
a mówiły pięknie,
bez żadnej tremy
i zająknięć. (S. Lech)
Jak się później
okazało nie tylko
my miałyśmy rekwizyty. Szkoła
z Żor, prezentująca westernowe
miasteczko, miała kowbojskie kapelusze i specjalne koszulki, a uczennice z Jastrzębia-Zdroju przebierały
się za euro-anioły i sportowców.
Gdy jury obradowało nad werdyktem, wszyscy uczestnicy obejrzeli
prezentacje Uniwersytetu Śląskiego
i
Uniwersytetu
Ekonomicznego
oraz mieli możliwość zwiedzenia

