grudzien 2012

6
N R

Biuletyn
N A S Z A

G M I N A

Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Koziegłowy

Egzemplarz bezpłatny, nakład 150 0 szt., nr rej 405

akademia
społeczna
dla seniorów

s.

2-3

s.

4

podatniku
pamiętaj!!!

.e
w

w

w

p
v.
go

e.

cj

a
ar

kl

de

l

mapa trasy
wyścigu

s.

6

s.

12

76. mistrzostwa polski
w kolarstwie przełajowym
12-13 stycznia 2013
koziegłowy

Szanowni Mieszkańcy !
Minął kolejny rok, trudny i ważny dla naszej społeczności lokalnej. Rok zapisany wysiłkiem i nadzieją.
Spróbujmy oderwać się od codziennego zgiełku, spojrzeć na mijające 12 miesięcy z dystansu,
aby móc zebrać myśli i siły na Nowy Rok!
Życzymy, aby 2013 rok przyniósł nam jak najwięcej nadziei i poczucia satysfakcji. Aby nasze domy wypełniała
radość i miłość, abyśmy wszyscy mogli dostrzec, jak wiele życzliwych i pomocnych dłoni i twarzy jest wokół nas.
Życzymy wszystkim pomyślności, sukcesów, zrealizowanych marzeń i udanych przedsięwzięć.
Niech Nowy 2013 Rok dla każdego z Państwa, będzie czasem: pokonania przeciwności, pomyślności i pokoju.
Niech to będzie dobry Nowy Rok.
Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

Burmistrz
Gminy i Miasta Koziegłowy
Jacek Ślęczka
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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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76. MISTRZOSTWA
przełajowym
Zawody najwyższej rangi krajowej – Mistrzostwa Polski w kolarstwie
przełajowym odbędą się w dniach 12-13 stycznia 2013 r. w Koziegłowach
Komisja przełajowa PZKol i Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego
w ubiegłym roku wybrał, spośród pięciu miast-kandydatów przyszłego
organizatora 76. Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym. Gospodarzem mistrzostw w 2013 roku będą Koziegłowy. Oprócz Koziegłów
do organizacji kandydowały: Białystok, Górzyca (województwo lubuskie),
Jelenia Góra i Kórnik. Mistrzostwa krajowe poszczególnych federacji odbędą
się 12-13 stycznia 2013 roku zgodnie z kalendarzem UCI (Międzynarodowej
Unii Kolarskiej). Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym to najważniejsze zawody krajowe w kolarstwie przełajowym. Pierwsze mistrzostwa
Polski odbyły się w 1928 roku. W 2013r. organizowane będą przez Miejsko
-Gminny LKS „Błękitni” Koziegłowy oraz Gminę i Miasto Koziełowy

Zapraszamy 12-13 stycznia 2013 r. do Koziegłów
Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Śląskiego
Komitet Honorowy
Prezydent Europejskiej Federacji Kolarskiej – Wojciech Walkiewicz
Prezes Polskiego Związku Kolarskiego – Wacław Skarul
Przewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS – Władysław Kosiniak-Kamysz
Z-ca Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS – Wacław Hurko
Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk
Wicewojewoda Śląski – Stanisław Dąbrowa
Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Mariusz Kleszczewski
Starostwa Powiatu Myszkowskiego – Wojciech Picheta
Prezes Śląskiego Związku Kolarskiego – Andrzej Nowak
Komitet Organizacyjny
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy – Jacek Ślęczka
Miejsko-Gminny LKS „BŁĘKITNI” Koziegłowy
Referat Promocji i Rozwoju Urzędu GiM Koziegłowy
Zespół Usług Komunalnych
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach
Zespół Szkół w Koziegłowach
Ochotnicza Straż Pożarna w Koziegłowach
Patronat medialny
TVP INFO
I Program Polskiego Radia
Radio Katowice
Gazeta Myszkowska

SPONSORZY
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POLSKI W KOLARSTWIE
W KOZIEGŁOWACH
Program
Piątek 11 styczeń 2013 r.
Godz.12.00-18.00
–
Godz.18.00-20.30
–
		
Godz. 21.00
–
		

oficjalny trening na trasie 76 MP w kolarstwie przełajowym
weryfikacja dokumentów zawodników w biurze zawodów oraz rozdanie
akredytacji, przepustek oraz materiałów reklamowych dla ekip, dziennikarzy
Odprawa techniczna (Miejsko
w Koziegłowach ul . Żarecka 28)

Gminny

Ośrodek

Promocji

Kultury

Sobota 12 styczeń 2013 r.
Godz.10.30
Godz.11.00
Godz.12.00
Godz.13.00
Godz.14.00
Godz.15.00

– Uroczyste Otwarcie 76 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym
– wyścig kat. młodzik
– wyścig kat. młodziczka
– wyścig kat. juniorka młodsza
– wyścig kat. junior młodszy
– dekoracja medalistów dnia

Niedziela 13 styczeń 2013 r.
Godz.11.00
Godz.12.30
Godz.12.33
Godz.14.00
Godz.15.40

– wyścig kat. junior
– wyścig kat. kobiety elita
– wyścig kat. kobiety juniorka
– wyścig kat. P-23 + elita mężczyzn
– dekoracja medalistów dnia

Biuro zawodów: w dniu 11.01.2013r.
Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28,
w dniach 12 i 13 styczeń 2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ w Koziegłowach ul. 3-go Maja 12 (przy trasie MP).
Dyrektor 76. Mistrzostw Polski
Andrzej Chmurzewski nr tel. 606 792 754
Dyrektor Techniczny 76. Mistrzostw Polski
Mieczysław Chmurzewski nr tel. 502 669 879
Najbliższy szpital – 42-300 Myszków ul. Wolności 29
nr tel. 34 315 82 00, tel./fax. 34 313 73 29
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Wieczór Andrzejkowy
z gminnym zespołem koziegłowy

W niedzielny wieczór 25 listopada w sali widowiskowej MGOPK
w Koziegłowach odbył się dla
mieszkańców „Wieczór Andrzejkowy”. Jak nakazuje tradycja w ten
wieczór nie zabrakło wróżb i czarodziejki a kulminacją wieczoru był
występ Gminnego Zespołu Pieśni
i Tańca „Koziegłowy”.
„Koziegłowy” zachwyciły publiczność. Specjalnie przygotowany
na ten wieczór program zawierał
pełne dynamiki tańce z terenu
Beskidu Śląskiego a przepiękne
pieśni góralskie rozbrzmiewały
w całym budynku. Była to również
okazja do zaprezentowania się

Zespołu w nowych strojach góralskich z terenu Beskidu Śląskiego.
Stroje te zostały zakupione w ramach operacji „Jeno kiecki furgają
to co dalekie jest i nam bliskie” jaki
zrealizował dom kultury w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla operacji
odpowiadających warunkom przyz-

nania pomocy
w ramach działania „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007
-2013. Po koncercie można było
usiąść w kawiarence, zjeść ciasto,
wypić kawę i posłuchać koncertu
akordeonowego w wykonaniu
Zdzisława Zasunia.

Akademia społeczna
dla seniorów w Gminie Koziegłowy
Koziegłowski
Uniwersytet
Trzeciego Wieku kończy 1 etap projektu z RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH
na lata 2012-2013 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). Dofinansowanie wynosi 46 760,80 zł na
lata 2012/2013. W okresie realizacji projektu Seniorzy objęci zostali 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.

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.
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Andrzejkowy Bal Emerytów
w na zakończenie Roku Seniora

22 listopada w restauracji EM
w Koziegłowach odbył się „Bal Seniora” zorganizowany przez tutejsze
Koło Emerytów i Rencistów. Andrzejkowa uroczystość połączona
była ze świętowaniem 80. urodzin:
Seweryny Gawlińskiej, Władysławy
Guzanowskiej, Teresy Grzybczyk,
Marii Chachulskiej, Mariana Barana
oraz Franciszka Matuszewskiego.
Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne,
upominki oraz kwiaty. Życzenia
i prezenty wręczyli sekretarz gminy
Krzysztof Bąk, przewodnicząca Rejonu Myszków Genowefa Lasecka,
członek Zarządu Koła z Myszkowa
Jerzy Froś, a także organizatorzy
uroczystości przewodnicząca Koła
w Koziegłowach Anna Witos i wice
przewodniczący Henryk Kaim oraz
ksiądz Bartłomiej Kosecki. Na zabawie bawiło się ponad 70 osób.
Taka andrzejkowa impreza to tradycja koziegłowskiego Koła oraz
integracja i dobra zabawa naszych
seniorów.
BK

Z życia szkoły – ANDRZEJKI

29 listopada odbyła się w naszej
szkole zabawa andrzejkowa. Wzięli
w niej udział uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej wraz ze swoimi
wychowawczyniami. Tradycją zabawy andrzejkowej jest to, że
dzieci mają możliwość przebrania
się za ulubione postaci z bajek
i komiksów. I tak wśród dziewczynek królowały stroje wróżek,
księżniczek, były też czarownice i elfy, chłopcy zaś preferowali
stroje piratów, żołnierzy, pojawili
się także Zorro i Spider-Man oraz
przerażające postacie z horrorów.
Na sali, gdzie tańczyły i bawiły
się dzieci, było bardzo wesoło
i kolorowo. Oczywiście nie mogło
w ten dzień zabraknąć wróżb,
które
przygotowały
uczennice
z samorządu uczniowskiego. Po
słodkim poczęstunku wszyscy
udali się do klas.

Po południu tego samego dnia
dla uczniów klas IV-VI odbyła się
dyskoteka andrzejkowa, którą zorganizował Samorząd Uczniowski.
Dzieci świetnie bawiły się przy
dźwiękach muzyki. Specjalnie na
tę okazję dziewczęta przygotowały
słodki
poczęstunek:
babeczki,
ciasteczka z wróżbami i poncz.
W niecodziennej, tajemniczej atmosferze młodzież mogła skorzystać
z andrzejkowych wróżb: lanie wosku,
trafianie w imiona na serduszku,
wybieranie kubeczka z wróżbą.
Chłopcy zorganizowali zawody
i konkursy, a ich zwycięzcy sami
mogli sobie wybrać słodką nagrodę
z kawiarenki.
Dla wszystkich było to miłe, pełne
wrażeń popołudnie. Dzieci wracały
do domu z nadzieją, że być może
w przyszłości spełnią się ich andrzejkowe wróżby. SP Koziegłowy
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podatniku pamiętaj !!!
Szanowny podatniku,
gorąco polecam i zachęcam do złożenia deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Taki sposób rozliczenia z fiskusem pozwala ograniczyć formalności do minimum, gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko za pomocą jednego narzędzia – komputera z dostępem do Internetu. Do wysłania formularzy nie jest
potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny.
W taki sposób złożymy: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,
PCC-3 (bez załącznika 3A).
Co ważne: zeznanie podatkowe wspólne z małżonkiem możemy złożyć bez dodatkowych formalności jakimi w przeszłości był wymóg składania
pełnomocnictwa. W formie elektronicznej można złożyć również korektę deklaracji czy zeznania.
Zachęcam, otwórz stronę internetową www.e-deklaracje.gov.pl a przekonasz się, że system stworzony został w sposób przyjazny i prosty dla użytkownika.
Bezpieczeństwo przesyłania danych gwarantuje prosta i bezkosztowa autoryzacja – wystarczy znać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym
za poprzedni rok.
Złożone poprawnie zeznanie pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To potwierdzenie traktowane jest na równi z dowodem
nadania listu poleconego czy złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

ZALETY złożenia elektronicznej deklaracji:
e-deklaracje
e-deklaracje
e-deklaracje
e-deklaracje

=
=
=
=

szybszy zwrot nadpłaconego podatku !
oszczędność czasu !
bezpieczeństwo przesyłanych danych !
otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu !

Szczegółowe informacje dotyczące e-deklaracji znajdą Państwo na stronie internetowej - www.e-deklaracje.gov.pl
Podatniku! Masz wątpliwość? Przyjdź do Urzędu Skarbowego w Myszkowie – pomożemy Ci wysłać e-deklaracje.
z wyrazami szacunku
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie

podatniku pamiętaj !!!

E-deklaracje fajna sprawa – łatwo i szybko! Super zabawa!
Wysyłanie deklaracji podatkowej przez internet jest najprostszym i najszybszym sposobem
złożenia zeznania rocznego, możesz to zrobić bez wychodzenia z dom.
Wysyłając PIT przez internet oszczędzasz czas, będziesz miał niższe koszty złożenia zeznania,
łatwiejsze wypełnienie, otrzymasz potwierdzenie złożenia zeznania, chronisz środowisko.

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA ZEZNANIA –

30 KWIETNIA 2013 r.

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MYSZKOWIE
zaprasza na stronę internetową:

www.e-deklaracje.gov.pl
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Mikołaj w Koziegłowach
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Najpopularniejszy wśród dzieci
święty, w Koziegłowach, zjawił
się już we wtorek 4 grudnia
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury. Na spotkanie z nim
przybyło około 300 dzieci z całej
gminy. W tym dniu dzieci wraz
z Mikołajem miały okazję zobaczyć
przedstawienie teatralne „Kot w butach” w wykonaniu Teatru „Małgo”
z Częstochowy. Wszyscy byli zauroczeni nową aranżacją znanej bajki
a zwłaszcza mądrym i przebiegłym
kotem. Po występie na naszych
milusińskich czekała niespodzianka – czekoladowe Mikołajki dla każdego oraz słodki poczęstunek.
Niestety Mikołaj musiał odjechać
ale obiecał, że spotka się z nami
6 grudnia. W czwartek już w południe
zapowiedział się na lodowisku koszem słodyczy dla miłośników
sportów zimowych. Po południu
Mikołaj zajechał do kościoła parafialnego nowym wozem strażackim
wraz z tutejszymi strażakami, gdzie
spotkanie z dziećmi przygotowała
Akcja Katolicka. W uroczystości
tej uczestniczyły całe rodziny
ze swoimi pociechami. W tym dniu
swoją wizytę Mikołaj zakończył na
Białym Orliku w Koziegłowach. Tam
Mikołaj przybył nie w łyżwach tylko
w lśniących saniach razem ze swymi
reniferami. Były prezenty, słodycze
i muzyka, a całej zabawie towarzyszył
puszysty śnieg i świąteczna atmosfera. Mamy nadzieję, że Św. Mikołaj
jest jeszcze w naszej gminie i odwiedzi jeszcze wiele miejsc i osób,
które na niego czekają.
BK
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Co nas obchodzi Walenty Roździeński?
– rozprawka rocznicowa
My harcerze z Koziegłówek, niosąc
w przyszłość dziedzictwo historyczne
naszej wsi, co ją król Bolesław Krzywousty dzielnemu rycerzowi osadzić
przyzwolił, prosimy dziś Radę Sołecką
Miłości o obdarzenie naszej stanicy
we wsi Miłość patronatem zacnego
Walentego Roździeńskiego. Dobra
ku temu okazja, bo właśnie mija lat
czterysta, jak szlachetny w czynach
i nauce Walenty Roździeński napisał
tu słynny poemat o staroświeckim
hutnictwie:
„Officina ferraria, abo huta y warstat z kuźniami szlachetnego dzieła
żelaznego”.
I choć to dawno temu to nie ucichła
jego sława, a myśl jest całkiem
świeża, że… wszystko z natury cnotliwej pochodzi, która sama postępki

tak szlachetne rodzi, bo jest rozum,
baczenie wielkie i nauka, a nadto
bojaźń Boża najprzedniejsza sztuka…
O taką właśnie przysługę dziś Was
prosimy dostojni rajcowie
Te słowa zostały skierowane do
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
oraz sołtysa miejscowości Miłość,
na ostatnim posiedzeniu Rady
w dn. 29 listopada. Miło to związek
z rozprawką rocznicową pn. Co nas
obchodzi Walenty Roździeński?,
przygotowaną
przez
Leonarda
Jagodę. Radny w krótkiej prezentacji przedstawił kilka ważnych faktów dotyczących życia Walentego
Roździeńskiego i jego związku
z Koziegłowami. W roku 1929 kilka
gazet w Polsce doniosło o sensacyjnym odkryciu zabytku literatury
polskiej. Takiego, co to może poleżeć
na półce obok dzieł Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja. Dokonał
tego ks. Formanowicz, kustosz
Biblioteki Kapituły Gnieźnieńskie.
Odkryciem była książka (poemat)
Walentego Roździeńskiego pt. Officina Ferraria, abo Huta y Warstat
z Kuźniami szlachetnego dzieła
Żelaznego. Wydano ją w Krakowie
w 1612 roku, a jedyny jej egzemplarz ocalał w zbiorze darowanym
przez bibliofila, Jana Kazimierza Grabskiego. Szybko ją przeczytał profesor historii literatury polskiej Roman
Pollak z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i równie
szybko doprowadził do nowego
wydania (320 stron) w 1936 roku.

Bliska nam Gmina Koszęcin ogłosiła rok 2012, rokiem Walentego
Roździeńskiego. Ta ze wszech
miar godna uznania inicjatywa,
której autorem jest Pan Jan Myrcik
nie może pozostać bez echa
w Koziegłowach. Tym bardziej, że
ślady bytności mistrza Walentego
w naszym mieście są wysoce
oczywiste, a i okazja szczególna,
bo to przecież okrągłych lat czterysta, jak wydany został ten
pouczający poemat (…). Kim był
Walenty Roździeński i co łączyło
go z Koziegłowami? Leonard Jagoda pisze o tym w swym artykule
pt. Koziegłowy nasz Roździeński,
w pełnej objętości do pobrania na
stronie www.kozieglowy.pl

Pracowity rok koziegłowskiego ZUKu
Jesień dla pracowników Zespołu
Usług Komunalnych w Koziegłowach
to aktywny okres prac przygotowawczych do zimy w gminie. Podobnie
jak w latach ubiegłych trwają prace
porządkowe przy chodnikach i poboczach przy drodze wojewódzkiej,
zabezpieczona została fontanna na
rynku, przeprowadzono wycinkę
drzew przy ul. Szpitalnej w Starej
Hucie, wyremontowany został parking przy ZS w Lgocie Górnej rozłożone lodowisko. W Koziegłowach
przy ul. Słonecznej trwa budowa
wodociągu a w ul. 3-go Maja, zostanie on przedłużony. W Rzeniszowie
wyremontowano studnię przy ujęciu
nr S1. Pracownicy przygotowali
również trasę wyścigu przełajowego
przy DK1, a niebawem rozpoczną remont Komisariatu w Koziegłowach.
W tym roku Zespół Usług Komunalnych zorganizował prace społecznie użyteczne dla 15 osób i roboty publiczne dla 8. W zakresie
utrzymania czystości i porządku
w Gminie przy pomocy pracowników
fizycznych oraz firm zewnętrznych
wykonano wiele prac m.in. zbieranie śmieci wzdłuż ciągów ulicznych, placów i chodników oraz koszenie trawników i skarp rowów,
pielęgnacja
terenów
zielonych,
pielęgnacja skwerów, żywopłotów
wzdłuż ulic, pasów zieleni, nowych
nasadzeń, cięcie pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka suszu, prace porządkowe pasów zieleni, ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami,
organizacja unieszkodliwiania zwłok

bezdomnych zwierząt lub ich części.
W zakresie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków w tym
roku usunięto 35 awarii na sieci
wodociągowej, zamontowano i wyremontowano 8 hydrantów ppoż.,
wymieniono 220 szt. wodomierzy,
wykonano 79 przyłącza wodociągowe
o łącznej długości 2 248 mb,
przedłużono sieć wodociągową
o dł. 320 mb, przebudowano sieć
wodociągową i przyłącza w Gniazdowie – ul. Centralna i Szkolna.
Wymieniono
rurociąg
stalowy
o dł. 290 mb, na którym dochodziło
do częstych awarii, na rurociąg z rur
PCV w m. Stara Huta przy ul. Myszkowskiej. Na ujęcie w Pińczycach
została zakupiona i zamontowana
energooszczędna pompa głębinowa.
Wykonano rozbudowę monitoringu
ujęcia Pińczyce i przepompowni
w dzielnicy Wylągi. Został zakupiony sprzęt i oprogramowanie do
zdalnego odczytu wodomierzy.
W tym roku wykonano remonty
cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej (4227 m2),
wykonano oznakowanie ulic w dzielnicy Rosochacz, zamówione zostały
tablice z nazwami ulic dla miasta
Koziegłowy – montaż na początku
grudnia br., wyremontowano nawierzchnię dróg tłuczniowych na
terenie gminy, wyremontowano
przystanki wzdłuż trasy DK1 oraz
w miejscowości Lgota Górna
i Nowa Kuźnica, zakupiono i zamontowano nowy przystanek przy
ul. Warszawskiej w Koziegłowach,

wykonano i wyremontowano przepusty drogowe, miedzy innymi
w miejscowościach Lgota Górna,
Koziegłówki, Pińczyce. W tym roku
zakupiono przyczepę do ciągnika,
piłę spalinową z wysięgnikiem
do obcinania gałęzi oraz frezarkę
do pni.
W ramach innych prac ZUK
wykonywał malowanie sali gimnastycznej w Pińczycach, malowanie
pomieszczeń w Urzędzie Gminy,
wymianę grzejników i zaworów termostatycznych w Urzędzie Gminy,
wyremontowano budynki komunalne w m. Winowno i Pińczyce.
Wykonano remont dachu w budynku
komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej
w Koziegłowach. Trwa remont w budynku komunalnym w Mysłowie.
ZUK odpowiedzialny jest również
za utrzymanie dróg gminnych

w okresie zimowym. W przetargu
na sezon zimowy 2012-2013 zostały
wyłonione firmy: dla części nr I
– PUH „DOMAX” (odpowiedzialni
za utrzymanie dróg gminnych
w miejscowościach: Pińczyce, Zabijak, Stara Huta I i II, Osiek, Mysłów,
Koclin i Pustkowie Lgockie), dla
części nr II – ZBDWKiT Edward
HUCZ (odpowiedzialni za utrzymanie
dróg gminnych w miejscowościach:
Cynków, Krusin, Winowno, Markowice, Wojsławice i Rzeniszów).
W bieżącym sezonie zimowym
część III i IV (pozostałe drogi
gminne na terenie gminy i miasta
Koziegłowy) we własnym zakresie
będzie utrzymywał ZUK. Na sezon zimowy 2012-2013 zakupiono
125 ton piachu i 25 ton soli
drogowej.
red.
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ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY W LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
W środę 5 grudnia 2012 r. odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Koziegłowach
uroczysta akademia ku czci Patronki naszej
szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie. Akademię uświetnili swoją obecnością Sekretarz G i M Koziegłowy p. Krzysztof Bąk,
dyrektor szkoły p. Joanna Lula a także
wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej
społeczności szkolnej. Całą uroczystość
przygotowali i poprowadzili uczniowie
klasy pierwszej. Akademia rozpoczęła się

Koło
Ligi Obrony
Kraju
w Koziegłowach
zaprasza chętnych
do sekcji
strzeleckiej
MGOPK Koziegłowy
ul. Żarecki 28
dyżury:
wtorki
godz. 17.00-18.00
kontakt telefoniczny:

785 170 533
885 422 511
oraz
Kazimierz Chermanowski

505 599 111
biuro:

Koziegłowy
ul. Porajska 14

wprowadzeniem pocztu sztandarowego,
następnie jedna z uczennic wykonała
hymn a capella. Postać naszej słynnej
noblistki przybliżyła nam prezentacja
multimedialna, przeplatana osobistymi
wspomnieniami Marii Skłodowskiej-Curie,
zaczerpniętymi z książki pt. Maria Curie,
którą napisała jej córka Ewa.
Druga część akademii to konkurs
sprawdzający wiedzę naszych licealis-

tów dotyczącą faktów z życia M. Skłodowskiej-Curie. Brali w nim udział uczniowie klasy drugiej i klas trzecich.
Nagrodą główną był dzień bez pytania dla
zwycięskiej klasy. Poziom wiedzy uczestników konkursu okazał się jednak bardzo
wyrównany. P. Dyrektor zdecydowała się
wspaniałomyślnie przyznać trzy nagrody
główne, co wywołało ogromny aplauz.
I tak zakończyliśmy naszą uroczystość
w bardzo dobrych nastrojach.
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Było ...........gorąco!
Echa spartakiady sportowej przedszkolaków

17 listopada 2012r. w hali
sportowej ZS w Koziegłowach,
zawrzało... od wrażeń sportowych.
Przedszkolaki z całej gminy w raz
z opiekunami i rodzicami, stawiły
się na trzeciej już dużej imprezie
zorganizowanej w ramach projektu „ Nasze przedszkole- edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci gminy Koziegłowy”,
współfinansowanego ze środków
UE w ramach EFS. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
Pan Jacek Ślęczka.
Głównym
celem spartakiady było: rozwijanie
sprawności fizycznej przedszkolaków, zdrowe współzawodnictwo,
by uzyskać zadowolenie dziecka,
jego radość i satysfakcję a
jednocześnie promowanie przedszkola w środowisku, bo przecież:
„Różne są motywy i rodziców
wola, ale słońce dziecku dajesz,
dając do przedszkola”(J.W).
10 osobowe drużyny (po dwoje
- 3,4.5.6 oraz 2- rodziców: mama
i tata) reprezentujące dzieci przedszkolne z wszystkich placówek w
Gminie Koziegłowy rywalizowały w
czterech konkurencjach: chomiki,
tor przeszkód, slalom, rzut do celu,

były też dwie konkurencje tylko dla
rodziców. Hala sportowa kipiała
energią! Emocje towarzyszyły dzieciom, jak i widowni !
Rozlegały
się okrzyki, skandowania, każdy
dopingował swoim.
Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami i pucharami, a wśród
trzech najlepszych drużyn znalazły
się: Oddział Przedszkolny z Huty
Starej, Lgoty Górnej i Pińczyc.
Miło było patrzeć, jak drużyny
maluchów podbiegały do Pana Burmistrza i podawały małe rączki i …
skakały z radości!
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w sportowym współzawodnictwie.

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

22 listopada 2012 r. w Zespole Szkół
w Lgocie Górnej został zorganizowany
Gminny Turniej Tenisa Stołowego o
Puchar Prezesa Międzypowiatowego
Banku Spółdzielczego w Myszkowie – pani Zofii Jakubczyk oraz
Właściciela Zakładu Odlewniczego
Metali Nieżelaznych „PRESS” – pana
Jerzego Musialika. Najlepsze drużyny
dziewcząt i chłopców już wkrótce będą
reprezentować gminę Koziegłowy w
zawodach powiatowych.
Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy „Hattric” wraz
z nauczycielką wychowania fizycznego
– p. Ewą Plucińską. Rozgrywki odbyły
się w ramach realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie Sportowe Dzieci
i Młodzieży z Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2012. Ma ono na celu
doskonalenie uzdolnień sprawności
fizycznej, a także organizację imprez
sportowych i sportowo-rekreacyjnych
na terenie gminy.
Turniej
został
przeprowadzony
w kategorii dziewcząt i chłopców
szkół podstawowych. W rozgrywkach zmierzyły się ze sobą drużyny
ze szkół z: Koziegłów (opiekun p. Aneta Myrmus), Koziegłówek (opiekun
p. Małgorzata Waś), Siedlca Dużego
(opiekun p. Jacek Wyleciał) oraz Lgoty
Górnej (opiekun p. Ewa Plucińska).

Wyniki klasyfikacji indywidualnej
przedstawiają się następująco.
W kategorii dziewczyn:
I miejsce – Angelika Froch (SP
w Lgocie Górnej);
II miejsce – Martyna Kopecka (SP
w Lgocie Górnej);
III miejsce – Weronika Bugara (SP
w Siedlcu Dużym).
W kategorii chłopców:
I miejsce – Michał Pakuła (SP
w Koziegłowach);
II miejsce – Jakub Knapik (SP
w Lgocie Górnej);
III miejsce – Tymoteusz Ślęczka (SP
w Lgocie Górnej).
Drużyny wywalczyły następujące
miejsca.
W kategorii dziewczyn:
I miejsce – SP w Lgocie Górnej
(86 pkt.);
II miejsce – SP w Koziegłówkach
(70 pkt.);
III miejsce – SP w Siedlcu Dużym
(68 pkt.).
W kategorii chłopców:
I miejsce – SP w Lgocie Górnej
(82 pkt.);
II miejsce – SP w Koziegłowach
(76 pkt.);
III miejsce – SP w Siedlcu Dużym
(59 pkt.).
Po niezwykle emocjonujących me-

czach i zliczeniu wszystkich punktów
okazało się, że gminę Koziegłowy
w zawodach powiatowych zarówno
w kategorii dziewczyn , jak i chłopców
będzie reprezentować SP w Lgocie
Górnej.
Wszyscy zwycięzcy Turnieju zostali
nagrodzeni pucharami, które wręczyli:
prezes Międzypowiatowego Banku
Spółdzielczego w Myszkowie Zofia
Jakubczyk, dyrektor Zespołu Szkół
w Lgocie Górnej Bożena Witos oraz
prezes Zarządu UKS „Hattric” Marzena Ślęczka.
Przedstawiciele Zarządu UKS „Hattric” złożyli serdeczne podziękowania
sponsorom. Podkreślili, że UKS „Hattric” dzięki finansowemu wsparciu
pani prezes Zofii Jakubczyk, właściciela zakładu „Press” Jerzego Musialika
oraz p. Mariusza Mordalskiego już
drugi raz mógł włączyć się w realizację
zadania finansowanego przez Urząd
Gminy i Miasta Koziegłowy na czele
z Burmistrzem Jackiem Ślęczką. Na
zakończenie sportowych uroczystości
słowa podziękowania wyraziła także
dyrektor Zespołu Szkół w Lgocie
Górnej – p. Bożena Witos. Pani

Dyrektor podkreśliła, że bardzo cieszy
fakt, że UKS „Hattric” każdego roku
znajduje wsparcie wielkich przyjaciół
dzieci i młodzieży, którzy wspierają
ich sportowe pasje i pozwalają im się
rozwijać.
Po zakończeniu rozgrywek przedstawiciele UKS „Hattric” udali
się do Zakładu Odlewniczego
Metali Nieżelaznych „Press”, aby
podziękować
jego
właścicielowi
Jerzemu Musialikowi i pracownikom
za wsparcie finansowe, dzięki któremu został zakupiony dla Zespołu
Szkół w Lgocie Górnej nowy stół do
ping-ponga.
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Imprezy towarzyszące:
Sobota 12.01.2013

Godz. 18.00-22.00
Dyskoteka przy ognisku przy Kompleksie Orlika

Niedziela 13.01.2013

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Orlik Koziegłowy
Od godz. 15.30 Licytacja WOŚP, Koncert Zespołu Turnioki, pokaz muzyki elektronicznej Damian
Bulski – polski Jean Michel Jarre, dyskoteka i około 20.00 pokaz ogni sztucznych, światełko do nieba.
Koordynator Damian Cesarz.
Ponadto zawodom kolarskim towarzyszyć będą:
– wywiady podczas zawodów z takimi sławami kolarskimi jak: Stanisław Szozda,
Stanisław Gazda, Bogusław Fornalczyk, Zygmunt Hanusik, Zbigniew Spruch i inni.
– wystawy: sprzętu sportowego, odzieży sportowej,
– ekspozycja samochodów marki Ford
– degustacja napojów energetycznych
W dniach 12-13 stycznia w godz. 8.00-16.00 przystanek PKS przeniesiony zostaje tymczasowo
z ul. Warszawskiej na ul. Woźnicką. Ogranizatorzy przepraszają za utrudnienia w ruchu w tych dniach.
Zaproszeni goście zasłużeni dla kolarstwa polskiego
Stanisław Szozda – kolarz szosowy, zwycięzca Wyścigu Pokoju i Tour de Pologne, medalista
olimpijski i mistrzostw świata. Dwukrotny srebrny medalista olimpijski w wyścigu drużynowym
na 100 km, na olimpiadzie w Monachium 1972 i na igrzyskach w Montrealu 1976 Dwukrotny
mistrz świata amatorów w wyścigu drużynowym. Wielokrotny Mistrz Polski.
Stanisław Gazda – zawodnik Floty Gdynia i Startu Bielsko-Biała, uczestnik olimpiady w Rzymie
w 1960 r. Zajął wtedy 6. miejsce. Jest także sześciokrotnym uczestnikiem mistrzostw świata
i sześciokrotnym uczestnikiem Wyścigu Pokoju w latach 1959-62,64,65. Zasłużony Mistrz
Sportu, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Bogusław Fornalczyk – kolarz szosowy i przełajowy startujący w latach 50. i 60. poprzedniego stulecia, zwycięzca Tour de Pologne. Olimpijczyk z Rzymu. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski.
Zygmunt Hanusik – olimpijczyk z Meksyku 1968, uczestnik mistrzostw świata, kilkakrotnie
brał udział Wyścigu Pokoju, Tour de Pologne, Mistrzostwach Polski.
Zbigniew Krzeszowiec – Był mistrzem Polski w drużynowym wyścigu na 100 km (1969),
wicemistrzem Polski w indywidualnym wyścigu szosowym ze startu wspólnego (1972), brązowym medalistą górskich mistrzostw Polski (1969). Dwukrotnie wystąpił w szosowym wyścigu
indywidualnym mistrzostw świata. Kilkakrotny uczestnik Wyścigu Pokoju i Tour de Pologne.
Pozostaje czynnym zawodnikiem, zwycięzcą wielu wyścigów w kategorii masters.
Zbigniew Spruch – kolarz szosowy, zawodowy wicemistrz świata. Miał bogatą karierę amatorską,
odniósł 120 zwycięstw, m.in. wygrał 2 etapy w Wyścigu Pokoju, 4 etapy w wyścigu Dookoła Dolnej
Saksonii, 3 etapy w wyścigu Dookoła Nadrenii; zdobył także mistrzostwo Polski. W 1995 wygrał Tour
de Pologne. Dwukrotny olimpijczyk: w Atlancie w 1996 r. był 9., a w Sydney w 2000 r. 20. w indywidualnym wyścigu szosowym. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Sławomir Barul – kolarz przełajowy i MTB, olimpijczyk z Atlanty 1996. Wielokrotny Mistrz Polski.
Dariusz Flak – Wychowanek kolarskiego klubu Błękitni Koziegłowy. W Pekinie startował jako
pilot w kolarskim tandemie z niewidomym Andrzejem Zającem z województwa opolskiego. Po
dramatycznym wyścigu na dystansie 96,8 km, stanęli na najwyższym stopniu podium.
Józef Gawliczek– polski kolarz szosowy startujący w wyścigach w latach 60. ubiegłego stulecia,
zwycięzca Tour de Pologne (1966).Trzykrotnie brał udział w mistrzostwach świata w wyścigu indywidualnym kolarzy amatorskich. Został zwycięzcą Wyścigu Dookoła Polski w 1966. W tym samym
roku wygrał również Wyścig Dookoła Anglii (Milk Race). Wygrywał także Wyścig Dookoła Serbii
(w 1963) i Wyścig Dookoła Rumunii (w 1965).Cztery razy brał udział w Wyścigu Pokoju.
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