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Zabawa kobiet na medal
Ponad 100 pań, starsze i młodsze, emerytki i pracujące, panny i mężatki bawiły się na spotkaniu 

z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lgocie Górnej w sobotę 9 
marca. Przewodnicząca Koła, Wiesława Fraczek witając gości podziękowała wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizacje tej imprezy, a zwłaszcza strażakom OSP z Nadwarcia za udostęp-
nienie sali oraz członkiniom KGW za pomoc. W kuchni królowała Krystyna Dubała wyśmienita 
kucharka z Lgoty Mokrzesz, a paniom usługiwali panowie z okolicznych miejscowości. O paniach 
nie zapomnieli radni Jacek Sularz, Mirosław Flak oraz Mariusz Morawiec. Oprócz smacznych dań, 
kobietom zaserwowano dodatkowe atrakcje. Nie zabrakło słodkości, kolorowych balonów strzela-
jących wypełnionych konfetti i wesołej muzyki. Kobiety bawiły się na medal. BK

W niedzielę 2 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pro-
mocji Kultury w Koziegłowach odbył się jubileusz 60 lecia pracy 
twórczej Pana Tadeusza Puszczewicza zorganizowany przez 
dyr. Agatę Morawiec. Jubileusz połączony został z otwarciem 
wystawy, na której oprócz prac olejnych można było zobaczyć 
także grafiki autorstwa artysty. Podczas uroczystego wieczoru 
wystąpił: męski kwartet wokalny DOLCES PUERIS z Częstocho-
wy, Łukasz Paliga z koncertem fortepianowym, Marysia i Staś 
Belica w koncercie skrzypcowym oraz Bernard Szczech, badacz 
przeszłości województwa śląskiego, z prelekcją na temat artysty. 

Benefis Tadeusza Puszczewicza
Uroczysty wieczór poprowadził  Bogdan Wąchała. Gratulacje, 

życzenia i kwiaty dla Jubilata złożył min. burmistrz Jacek Ślęcz-
ka, prezes MBS w Myszkowie Zofia Jakubczyk, Alojzy Cichow-
ski burmistrz Woźnik, Anna Operacz dyr. ROK w Częstochowie, 
asystenci z biura poselskiego senatora Jarosława Laseckiego 
i Europoseł Małgorzaty Handzlik, dyr. Szkół z Gminy Koziegło-
wy Joanna Lula, Małgorzata Waś i Joanna Sularz. Na okazję 
jubileuszu MGOPK wydał folder o dorobku twórczym Tadeusza 
Puszczewicza. Zapraszamy do lektury.

Słuchacze Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
na początku lutego 2013r. uroczyście podsumowali pierwszy 
semestr. Indeksy z zaliczeniami wręczył burmistrz Jacek Ślęcz-
ka. W 2 semestrze studenci uczyć się będą andragogiki, obsługi 
komputera, polityki samorządowej, historii regionalnej. Czeka 
ich egzamin z udzielania pierwszej pomocy, zaliczenie z warsz-
tatów muzycznych, rekreacji ruchowej oraz z zajęć medycznych. 
Wszystkie zajęcia realizowane są w ramach projektu „Akademia 
społeczna dla seniorów w Gminie Koziegłowy” z RZĄDOWEGO 
PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB 
STARSZYCH dofinansowanego przez MINISTERSTWO PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ i potrwają do czerwca 2013r. BK

Pierwsze oceny w indeksach 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Koziegłowach przygotowało “TV Kabare-
towy zawrót głowy ku czci pięknej płci”, który odbył się 3 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Promocji Kultury. Program wyreżyserowany został przez Sylwię Oksiutę, aktorkę teatru im. 
A. Mickiewicza w Częstochowie. Uczniowie Zespołu Szkół w Koziegłowach wystawili kabaret, a na-
uczyciele - przedstawienie teatralne na podstawie „Poskromienia złośnicy” Szekspira. Hit sezonu 
– tak zostało ocenione przedstawienie. Ten komediowy spektakl bardzo spodobał się publiczności, 
która do ostatniego miejsca wypełniła na dwóch spektaklach salę widowiskową w Domu Kultury. 
Kabaretowy zawrót głowy to prawdziwy popis całego zespołu „aktorskiego”, za co widzowie na-
grodzili artystów owacjami na stojąco. Chętnie zobaczymy to jeszcze raz. BK

Niezwykłe show z okazji Dnia Kobiet

Ważne telefony:
Burmistrz
tel. 34 3141 219
burmistrz@kozieglowy.pl

Sekretarz
tel. 34 3141 219

Sekretariat
tel. 34 3141 219
um@kozieglowy.pl

Skarbnik
tel. 34 3141 219
ksiegowosc@kozieglowy.pl

Rada Gminy i Miasta
tel. 34 3141 219 w. 115
rada.miejska@kozieglowy.pl

Inwestycje
tel. 34 3141 219 w. 108, 123
inwestycje@kozieglowy.pl

Informatyk
tel. 34 3141 219 w. 112
info@kozieglowy.pl

Referat Spraw Obywatelskich
tel. 34 3141 219 w. 119

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Działalności
Gospodarczej
tel. 34 3141 219 w. 122, 119

Referat Gospodarki Komunalnej
tel. 34 3141 219 w. 108

Inspektor ds. Kultury,
Ochrony Zdrowia oraz Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
tel. 34 3141 219 w. 104

Zespół Ekonomiczno
- Administracyjny Oświaty
Samorządowej
tel. 34 3141 219, w. 111

Referat Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
tel. 34 3141 219, w. 117

Wymiar podatków
tel. 34 3141 219 w. 109

Referat Promocji i Rozwoju
tel. 34 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

Gminna Biblioteka Publiczna
tel. 34 3150 243

Zespół Usług Komunalnych
tel. 34 3142 000
wodociągi@kozieglowy.pl
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www.kozieglowy.pl
um.kozieglowy.pl
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 Na początku lutego, w niezwykle uroczystej oprawie, 19 par 
małżeńskich z terenu Gminy Koziegłowy świętowało jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarze-
niu uczestniczył również Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka , 
sekretarz Krzysztof Bąk oraz z-ca kierownika USC Aleksandra 
Kucera. Był tradycyjny  Marsz Mendelsona, odnowione przyrze-
czenie małżeńskie, oficjalne przemówienia, życzenia i oczywiście  
dekoracja medalami nadanymi przez Prezydenta RP.  Podniosłą 
chwilę uczczono symboliczną lampką szampana, a gromkie sto 

Ach co to był za ślub – 50 lat temu
lat odśpiewano przy akompaniamencie zespół państwa Koniecz-
niaków z Wojsławic. „Dziękuję za trud włożony we wspólnie 
przeżyte lata, za pracę na rzecz swoich Rodzin i najbliższego oto-
czenia. Jednocześnie składam najserdeczniejsze życzenia wielu 
długich lat życia w jak najlepszym zdrowiu, zgodzie i pomyślno-
ści  oraz zadowoleniu z dzieci, wnuków i prawnuków. Niech Wam 
Pan Bóg Błogosławi w szczęściu, miłości” – powiedział m.in. 
burmistrz Jacek Ślęczka. 

Medale za długoletnie pożycie otrzymali:

Tradycyjna zabawa kar-
nawałowa dla Kół Gospodyń 
Wiejskich w Gminie Kozie-
głowy odbyła się w tym roku 
w Mysłowie. Zorganizowali 
ją Miejsko-Gminny Ośrodek 
Promocji Kultury i KGW ,,My-
słowianki”. Na zabawie bawiło 
się około 150 pań zrzeszonych 
w 12 Kołach Gospodyń Wiej-
skich. Program artystyczny 
przygotowało koło z Mysłowa 
oraz zespół ,,Złoty Kłos” ze 

Karnawał w Mysłowie
Starej Huty. Do tańca przygry-
wał zespół Clevers z Lgoty Gór-
nej. Wśród zaproszonych gości 
byli: burmistrz Jacek Ślęczka, 
przewodnicząca Rady Gminy 
i Miasta Koziegłowy Joanna 
Kołodziejczyk, prezes Między-
powiatowego Banku Spółdziel-
czego Zofia Jakubczyk, sołtys 
Grzegorz Musialik i radny 
z Mysłowa Dariusz Stuła oraz 
przedstawiciele OSP - Krzysz-
tof Miklas i Jacek Pasek. red

Dla wszystkich uczestni-
ków akcji „Zima w mieście” 
w gminie Koziegłowy ferie 
okazały się bardzo wyjątkowe 
i atrakcyjne. Miejsko – Gmin-
ny Ośrodek Promocji Kultury 
i Świetlice Środowiskowe przy-
gotowały niezwykle ciekawą 
i interesującą ofertę zajęć. 
Pierwszy tydzień ferii upłynął 
na balach ostatkowych oraz 
wróżbach walentynkowych. 
Dzieci samodzielnie wykonały 
maski karnawałowe, by po-
tem wziąć udział w zabawach 
i konkursach muzycznych. 
Z okazji walentynek odbyły 
się noce filmowe, pełne kon-
kursów i wróżb oraz konkursy 
plastyczne na najładniejsze 
kartki walentynkowe. Gościli-
śmy także u siebie Teatr ART–
Re z Krakowa, który przedsta-

stołu” oraz wykonano pasty ka-
napkowe z sera białego. Dużo 
frajdy dostarczyły dzieciom 
zajęcia z pedagogiki zabawy, 
z wykorzystaniem chusty ani-
macyjnej oraz zabawy na śnie-
gu. Odbyła się także projekcja 
filmowa oraz liczne konkursy 
muzyczne i plastyczne. 

To były wspaniałe ferie

wił dzieciom wspaniałą bajkę 
„Kozucha Kłamczucha” oraz 
policjantów z Komendy Po-
wiatowej Policji w Myszkowie, 
którzy opowiadali dzieciom 
o bezpieczeństwie podczas za-
baw zimowych. Uczestnicy ferii  
brały udział w wielu zajęciach 
sportowych, muzycznych i pla-
stycznych- odbył się konkurs 
tenisa stołowego, warsztaty 
muzyczne „Stare i nowe in-
strumenty” oraz warsztaty pla-
styczne pod kierunkiem pana 

Tadeusza Puszczewicza. Nie-
wątpliwą atrakcją tegorocznej 
akcji okazała się wycieczka do 
Huty Szkła „Zawiercie”. Dzieci 
zwiedziły hale produkcyjne sta-
rej huty szkła podczas codzien-
nej pracy oraz muzeum. Miały 
okazję  przyjrzeć się pracy na 
poszczególnych stanowiskach 
oraz poznać cały proces po-
wstawania pięknych wazonów, 
szklanek oraz innych produk-
tów od momentu mieszania 
składników aż do powstania 
gotowego wyrobu. W ofercie 
zajęć nie zabrakło także zajęć 
kulinarnych – dzięki współ-
pracy z Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Myszkowie i 
Panią Iwoną Chmurzewską 
odbyły się warsztaty „ABC przy 
stole czyli różne sposoby ukła-
dania serwetek i nakrywanie do 

Nad przebiegiem ferii czu-
wała Kierownik Świetlic Środo-
wiskowych Ilona Żyła oraz wy-
chowawcy: Dagmara Radosz, 
Danuta Skwiercz, Danuta 
Bajor, Agnieszka Będkowska, 
Beata Muchla, Magdalena Li-
pecka oraz Gabriela Kulak.

Grażyna i Stanisław Bekus

Janina i Tadeusz Bzdura

Bogusława i Zenon Cesarz

Halina i Kazimierz Jaworek

Elżbieta i Tad eusz Jędruch

Kazimiera i Zygmunt Kaim

Czesława i Zygmunt Kolasa

Teodora i Stanisław Kubalscy

Antonina i Władysław Kulak

Stanisława i Zenon Lis

Maria i Stanisław Mantykiewicz

Kazimiera i Stanisław Musialik

Alina i Stanisław Noszczyk

Krystyna i Wacław Ociepka

Genowefa i Józef Polak

Józefa i Sławomir Torbus

Bożena i Józef Wesołowscy

Krystyna i Jerzy Zimni

Maria i Zenon Zimońscy

  Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym 
zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości. BK
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W Szkole Podstawowej w Gniazdowie zapraszanie Babć i 
Dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe 
wpisaną w repertuar imprez szkolnych. To dzień niezwykły, nie 
tylko dla nich samych, ale także dla ich wnucząt. To dzień pełen 
uśmiechów, wzruszeń, radości. 21 stycznia 2013 r. w pięknie ude-
korowanej sali gimnastycznej odbyła się ta wspaniała i oczeki-
wana uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Na początku było ciepłe 
powitanie wszystkich gości przez dyr. szkoły mgr Teresę Pakuła 
Sosnowską.

,,Z grzeczniutkim ukłonem, z uśmiechem radości” witała 
serdecznie wszystkich gości uczennica klasy III Emilka Churas . 
Aby wyrazić wdzięczność kochanym dziadkom za trud wkładany 

w ich wychowanie  wnuki przedstawiły program artystyczny. 
Oprócz wzruszających wierszy, piosenek związanych tematycz-
nie z ich świętem mali aktorzy  przedstawili bajkę pt. ,, O rybaku 
i złotej rybce” oraz przypomnieli poszczególne okresy ich życia. 
Dziadkowie mogli chociaż przez chwilę poczuć się małymi dzieć-
mi w wózeczkach, kiedy byli w przedszkolu i słuchali bajek oraz 
kiedy chodzili do szkoły i uczyli się śpiewać , klaskać, tupać itp.

Dzieci wyśpiewały swoim dziadkom jak bardzo ich kochają i 
przesłali całuski śpiewając piosenkę:

,, Całuski , całuski 
dzisiaj dla Was mamy. 

Całuski , całuski damy Wam.”
Talentem wokalnym popisała się K. Jagoda i K. Pakuła śpie-

wając tę i inne  piosenki o babci i dziadku.
Program artystyczny, który zaprezentowali uczniowie nale-

żący do Koła Teatralnego,  pokazał Babciom i Dziadkom, że ich 
wnuczęta nie tylko osiągają dobre wyniki w nauce, ale również 
posiadają niezwykłe zdolności wokalne, aktorskie oraz taneczne. 
W drugiej części Babcie i Dziadkowie zostali obdarowani piękny-
mi , własnoręcznie wykonanymi laurkami oraz słodkim poczę-
stunkiem przegotowanym przez rodziców. Kochanym Babciom i 
drogim dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w 
życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków, jak w tym 
roku. E.Chłosta

,, Całuski, całuski dzisiaj dla Was mamy
  i bajeczkę przedstawiamy”

 Rozegrany w hali sportowej Zespołu Szkół w Koziegłowach 
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego szkół gimnazjalnych oraz 
szkół podstawowych przebiegł pomyślnie, jednak niestety nie 
dla drużyny gospodarzy. Na rejonowym turnieju w tej dyscypli-
nie sportowej Powiat Myszkowski reprezentować będą chłopcy 
z Gimnazjum w Żarkach, dziewczęta z Gimnazjum w Lgocie 
Górnej. W kategorii szkół podstawowych reprezentantami na 
rejonach zostały zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Lgoty 
Górnej.

Gospodarze już na starcie mieli pecha. 
Na zawodach nie stawił się, z powodu cho-
roby, czołowy zawodnik – Kamil Bański, co 
spowodowało niemożliwość zdobycia odpo-
wiedniej ilości punktów. Świetnie spisał się 
za to Patryk Jadowski, który zdeklasował 
wszystkich zawodników zdobywając I miej-
sce w grze indywidualnej. Natomiast najlep-
szymi zawodniczkami w gimnazjum okazały 
się dziewczęta z Lgoty Górnej: Wiktoria 
Polak, Patrycja Rosikoń, Roksana Pawlik. 
Podsumowanie zawodów uświetniły nam 
dziewczęta z Zespołu Tanecznego „SZOK”, 

Animatorzy Orlika z Koziegłów w ubiegłym roku przystąpili 
do programu realizowanego przez Stowarzyszenie Sport 7, któ-
rego prezesem jest Mariusz Czerkawski. „Mistrzowie Białego 
Orlika” to  pilotażowy program skierowany jest do uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych z 8 województw: śląskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, 
podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Program „Mistrzowie Białego Orlika” realizowany we współ-
pracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki ma na celu promocję 
wśród dzieci zimowych dyscyplin sportowych oraz aktywnego 
spędzania czasu wolnego, a także szkolenie animatorów z za-
sad bezpiecznego korzystania z lodowiska i profesjonalnego 
prowadzenia zajęć na lodzie. Program odbywa się według na-
stępującego schematu:

Etap I – szkolenie animatorów

Etap II – zajęcia dla dzieci

Etap III – turniej „Mistrzowie Białego Orlika”

Szkolenie animatorów odbyło się w październiku ubie-
głego roku w Tychach. Animatorzy Waldemar Grabiński 
i Mateusz Kolasa uczestniczyli w warsztatach prowadzonych 
przez Mariusza Czerkawskiego (Najlepszy Polski hokeista. 
Swoje pierwsze „kroki” na lodzie stawiał w znanym polskim 
klubie – GKS Tychy. Do NHL przebił się przez dobre wystę-
py w szwedzkiej lidze hokejowej. W 2000 r. zagrał w meczu 
gwiazd podczas NHL All-Stars Weekend w Toronto (Kanada). 
Olimpijczyk z Albertville 1992), Andrzeja Tkacza (Polski ho-

keista, olimpijczyk, trener. Wychowanek Polonii Bydgoszcz 
(1959-1964), potem bronił barw GKS-u Katowice (1965-77), 
niemieckich HC Hoheeneus (1977-78) i Stuttgart (1978-79), 
austriackich FEH Feldkrich (1979-1980) i Kitzbühel HC (1981-
1982). W latach 1980-1981 grał również w szwajcarskim ZSC 
Lions), Wojciecha Tkacza (Były reprezentant Polski w hokeju 
na lodzie i olimpijczyk z Albertville w 1992 r.Jest wychowan-

kiem Baildonu Katowice. 
W swojej karierze  reprezen-
tował barwy KKH Katowice 
Unii Oświęcim, tyskiego 
i katowickiego GKS. Z tym 
ostatnim zespołem zdo-
bywał dwukrotnie wice-
mistrzostwo kraju w 2001 
i 2002 roku. Grał także w li-
dze szwedzkiej i niemieckiej) 
oraz Dariusza Garbocza 
(Polski hokeista na lodzie, 
olimpijczyk z Albertville 
1992. W trakcie kariery spor-
towej reprezentował kluby: 
GKS Tychy, Västeras SK, Ty-
sovia Tychy, KKH Katowice).

Podczas ferii odbywały się 
zajęcia dla dzieci, które miały 
na celu naukę podstaw zacho-
wania się na lodzie, rozwijanie 
umiejętności utrzymania rów-
nowagi i zręczności – utrwa-
lenie właściwej pozycji do 

jazdy, nauka zmiany kierunku jazdy – skręty, łuki, nauka zatrzy-
mania się – różne sposoby, wyczucie krawędzi łyżwy, doskonale-
nie ślizgu na jednej nodze i początek nauki jazdy tyłem, rozwijanie 
umiejętności nauki jazdy tyłem i początek nauki przejścia z jazdy 
przodem do jazdy tyłem i na odwrót, nauczanie podstaw jazdy 
przekładanką przodem i tyłem, doskonalenie jazdy przekładanką 
i pokazy zabaw na lodzie. Każde zajęcia zakończone były rozegra-
nym przez młodych zawodników mini – hokejem. 

Na zakończenie zajęć animator prowadzący zajęcia wy-
brał 5 najlepszych uczniów, którzy reprezentowali gminę na 
finałach wojewódzkich: Patrycję Grudziecką, Natalię Flacha, 
Mateusza Mesjasza, Jakuba Churas oraz Radosława Ma-
chowskiego.  Finał wojewódzki odbył się w Mikołowie 8 mar-
ca. Do rywalizacji stanęło 8 drużyn z województwa śląskiego. 
Do pokonania zawodnicy mieli  w jak najszybszym czasie 
tor przeszkód. Dwa pierwsze wyścigi należały do Koziegłów. 
Przegraliśmy jednak w eliminacjach do półfinału. W konkuren-
cji liczył się czas i dokładność przejazdu. Najważniejsza jest 
jednak dobra zabawa i możliwość podpatrzenia profesjonal-
nych łyżwiarzy.  BK

Mistrzowie Białego Orlika w Koziegłowach

Powiatowy turniej tenisa stołowego
które zademonstrowały nowy układ taneczny. Zajmując dzięki 
niemu I miejsce w II Powiatowym Turnieju Cheerleaderek w 
Złotym Potoku. Dziewczęta prowadzi i przygotowuje p. Beata 
Gwardyś. Pamiątkowe puchary, medale oraz dyplomy wręczyła 
zawodnikom Dyrektor Zespołu szkół w Koziegłowach p. Joanna 
Lula. Zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki za rejonowy 
turniej, który odbędzie się w Zawierciu. Aneta Myrmus
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W sobotę 2 marca zakończyliśmy zimowy sezon na Białym 
Orliku. Gościem specjalnym zamknięcia sezonu był Wojciech 
Tkacz, hokeista którzy rozegrał 15 sezonów w lidze polskiej, 
539 meczów i strzelił 322 gole. Jest na 10. miejscu w rankingu 
polskich hokeistów. Był królem strzelców w 1991 roku, cztero-
krotnym wicemistrzem Polski.  

Konkurencje dla młodszych, poprzedzone był treningiem 
i wskazówkami udzielonymi przez naszego gościa. W zawodach 
bardzo skuteczne okazały się dziewczynki. Patrycja Grudziecka 
z Koziegłów najlepsza była w jeździe  na czas wokół lodowiska. 
Slalom między pachołkami – jazda na czas, wygrał Grzegorz 
Jagielski . Nagroda za najciekawsze przebranie powędrowała do 
Aleksandry Flak z Lgoty Górnej. Przepiękna pszczółka nie tylko 
zachwyciła strojem ale również umiejętnością jazdy na łyżwach. 

Sezon zimowy zamknięty, zapraszamy na letni
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Na prawdziwy trening doczekali się również zawodnicy 
z amatorskiej drużyny hokejowej (wiek od 16 do 50 lat). Naj-
większą frajdą okazał się  koleżeński mecz mieszany z udzia-
łem Wojciecha Tkacza. Pamiątkowe dyplomy i statuetki wraz 
z gościem wręczył burmistrz Jacek Ślęczka i sekretarz Krzysztof 
Bąk. „Jestem pod wrażeniem tak wspaniałego kompleksu spor-
towego oraz zaangażowania władz. Bardzo się cieszę, że dzieci 
i młodzież mają możliwość nieodpłatnego korzystania  z lodowi-
ska i rozwijania swoich  sportowych umiejętności. Najważniejsze 
jest zaszczepienie tego sportowego bakcyla młodym ludziom, 
a udział Koziegłów w programie Mistrzowie Białego Orlika jest 
tego najlepszym przykładem” – powiedział m.in. Wojciech Tkacz 

Lodowisko już nie czynne do grudnia. Zapraszamy na wiosen-
ne i letnie atrakcje przygotowane przez Animatorów kompleksu 
sportowego Orlik w Koziegłowach, a będzie to m.in. Gminna 
Liga Orlika.  BK

W dniu 20 lutego podczas 
tegorocznych ferii zimowych 
w Wiosce Internetowej w Rze-
niszowie, zorganizowane zo-
stały warsztaty „Bezpieczne 
ferie”, skierowane dla dzieci 
i młodzieży. Uczestnicy warsz-
tatów wzięli udział w konkursie 
plastycznym o tematyce bez-
pieczne ferie. Powstały piękne 
prace plastyczne przedsta-
wiające zasady bezpiecznego  
postępowania w czasie zimy, ferii,  podczas zabaw, uprawiania 
sportów zimowych oraz na podwórku. 

Celem warsztatów było przybliżenie dzieciom i młodzieży 
zasad  bezpiecznego zachowania się podczas zimowego wy-
poczynku w domu, ale także w czasie korzystania z zimowych 
atrakcji i wyjazdów.  Zagadnienia związane z bezpieczeństwem 
podczas ferii na wsi, zaprezentowała uczestnikom spotkania 
P. Iwona Chmurzewska z Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Myszkowie. O fachowe materiały w postaci fil-
mów, prezentacji oraz książek zatroszczył się P. Tomasz Urban 
Kierownik Sekcji Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy 

Bezpieczne ferie
 – warsztaty w Wiosce Internetowej w Rzeniszowie

w Katowicach. Uczestnicy warsztatów jak zawsze  
chętnie korzystali z bogatych zasobów pracowni 
komputerowej.  Podsumowaniem zajęć był poczę-
stunek oraz wręczenie wszystkim uczestnikom kon-
kursu upominków ufundowanych przez Urząd Gminy 
i Miasta Koziegłowy oraz Okręgowy Inspektorat Pra-
cy w Katowicach.  Szczególne wyróżnienie otrzymała 
Martyna Torbus, uczennica klasy V, której praca oka-
zała się najciekawsza. AK

„Centrum Kształcenia w Rzeniszowie
oknem na świat dla mieszkańców

Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku 50+”
projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich

W okresie 2 września – 30 listopada 2013 r.  Gmina i Miasto 
Koziegłowy przystąpi do realizacji projektu pn: „Centrum Kształ-
cenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy 
i Miasta Koziegłowy w wieku 50+”. 

Projekt skierowany jest dla nieaktywnych zawodowo miesz-
kańców Gminy i Miasta Koziegłowy, w wieku 50+. Wsparciem 
objętych zostanie 20 osób. 

Celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności 
przez mieszkańców Gminy Koziegłowy w wieku 50+. W ramach 
zadania zrealizowane zostaną następujące bloki szkoleniowe: cykl 
„komputeryzacja i cyfryzacja”, gdzie uczestnicy i uczestniczki pro-
jektu uczyć się będą obsługi komputera, korzystania z internetu, 
e- learningu, nowoczesnych form komunikowania, korzystania 
z  elektronicznego biura obsługi interesanta  e-Urząd, obsługi 
nowoczesnego sprzętu multimedialnego . Cykl szkoleń „agrotu-
rystyka”, przybliży zasady zakładania i prowadzenia gospodarstw 
agroturystycznych. Ponadto w ramach projektu zaplanowano rów-
nież wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, który po-
zwoli zaprezentować potencjał techniki i wkład człowieka w rozwój 
nauki. Podsumowaniem działań projektowych będzie seminarium 
informacyjne, dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych oraz 
korzyści płynących z uczestnictwa w projektach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz podejmowania oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych na obszarach wiejskich. Zajęcia odbywać się będą 
w Wiosce Internetowej w Rzeniszowie, pracowni dysponującej 
odpowiednim sprzętem, wyposażeniem i zapleczem technicznym 
niezbędnym do realizacji zadania. 

Kwota dofinansowania projektu wynosi 26 755,00 zł, gdzie 
85% to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozo-
stałe 15% finansuje budżet państwa. AK
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Każdy harcerz spędza  ferie zimowe w gronie swoich przyja-
ciół z drużyn harcerskich. Tak też było  i w tym roku.  A wszystko 
zaczęło się  w niedzielę  17 lutego.  Aż 70 uczestników zimowiska 
dotarło do miejsca zakwaterowania, którym była szkoła  w Niegowie 
i rozpoczęło wielką zimową przygodę.  Organizatorzy wypoczynku 
przygotowali moc atrakcji i niespodzianek.  Dokładne opisanie progra-
mu wydaje się niemożliwe, gdyż wydarzyło się naprawdę wiele. Har-
cerze Hufca Ziemi Myszkowskiej w tym harcerze 33 ŚDH Światowida 
w Kozieglówkach (Wiktoria i Sandra Skrobarczyk, Marta Kidawka, 
Piotr Majchrzak, Kinga Olszówka z drużynowym Damianem Łabu-
siem)  mogli uczestniczyć w pokazie I pomocy przedmedycznej pro-
wadzonym przez OSP w Niegowie. Pouczającą była również prelekcja 
policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie na temat 
cyberprzemocy oraz zagrożenia narkotykowego. Harcerze brali udział 
także w warsztatach teatralnych prowadzonych przez GOK w Niego-
wie. Kto wie może niejednego naszego harcerza zobaczymy w przy-
szłości na deskach teatru czy ekranach telewizorów? Niezapomnianą 
frajdą był pobyt w Aquaparku w Dąbrowie Górniczej, który wywołał 
wiele pozytywnych emocji.  Do tego obowiązkowe zajęcia z musztry  
i samarytanki. Oczywiście podczas zimowiska nie mogło zabraknąć 
zabaw na śniegu podczas, których uczestnicy mogli spróbować swoich 
sił w spartakiadzie zimowej czy podchodach. Wieczorami był czas na 
relaks przy dźwiękach gitary oraz na świetną zabawę podczas pląsów, 
karaoke czy filmowiska. Czas zimowego wypoczynku był jednocześnie 
okresem wytężonej pracy nad , rozwojem osobistym i umiejętno-
ściami harcerskimi. Harcerze uczestniczyli w cyklu szkoleń z wiedzy 
harcerskiej, przygotowujących ich do Biegu Harcerskiego, który odbył 

się w nocnej, zimowej scenerii, a zakończony został przyrzeczeniem 
16 harcerzy. Na zimowisku świetnie bawiły się również zuchy: Kasia 
Kurzak, Julia Nawara, Artur Nawara, Wiktoria Kijanka, Ewelina 
Wysocka, Patryk Nowak wraz z drużynową Paulą Waś z 56 Gromady 
Zuchowej TĘCZA w Koziegłówkach zdobywając wiele sprawności. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji wypoczyn-
ku Wójtowi Gminy Niegowa Panu Krzysztofowi Motylowi, Rad-
nemu Gminy Niegowa Panu Maciejowi Piłka, dyrektorowi GOK 
w Niegowie panu Andrzejowi Szczepańczyk, OSP w Niegowie oraz 
Komendzie Powiatowej Policji w Myszkowie. Życzliwością i wsparciem 
przy organizacji wypoczynku wykazała się też dyrekcja Szkoły Podsta-
wowej   i Gimnazjum w Niegowie Pani Elżbieta Szczepańczyk oraz 
Pani Dorota Kołacz – za co serdeczne dzięki. PW

Zimowe harce harcerzy

Finisaż wystawy malarskiej

MGOPK zaprasza na finisaż wystawy malarskiej (malarstwo akware-
lowe) Mirosława Ogińskiego pt. Zamki i Pałace Śląskiej Szlachty, który od-
będzie się 05.04 o godz.16.00 Spotkanie dodatkowo uatrakcyjni prelekcja 
Artura Kuzio- Podruckiego.

Policzone dni starej remizy w Lgocie Mokrzesz 

Budynek starej nieużytkowanej remizy w Lgocie Mokrzesz jeszcze w tym 
roku przestanie straszyć. Gmina i Miasto Koziegłowy ogłosiła przetarg na „Bu-
dowę budynku świetlicy środowiskowej ze zbiornikiem na ścieki, miejscami 
parkingowymi, separatorem ze zbiornikiem na deszczówkę w miejscowości 
Lgota Mokrzesz”. W stanie surowym zamkniętym, budynek ma być oddany 
do końca listopada tego roku, a cała inwestycja zakończona jesienią 2014r.  
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku świetlicy środowiskowej 
zlokalizowanego w granicy działki, niepodpiwniczonego, częściowo jednokon-
dygnacyjnego, częściowo dwukondygnacyjnego o wym. zewnętrznych 17,50 
x 36,00 m., wykonanie w budynku instalacji elektrycznej, odgromowej , moni-
toringu, wodociągowej, kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków bytowych 
do zbiornika na ścieki, centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej. Wokół 
budynku wykonany będzie układ komunikacyjny i miejsca postojowe o na-
wierzchni z kostki brukowej, zbiornik na wodę deszczową wraz z separatorem. 
Zakres zadania obejmuje również rozbiórkę istniejącego budynku remizy. 

Przez kilka lat zabiegał o to radny Kazimierz Kapuściak. Dzięki jego 
zaangażowaniu zostały uporządkowane dokumenty dotyczące własności 
nieruchomości należącej do Kółka Rolniczego w Lgocie Mokrzesz. Reak-
tywowane Kółko Rolnicze reprezentujące społeczność lokalną, przekazało 
nieruchomość Gminie w formie darowizny, a  Rada Gminy  i burmistrz 
wyrazili zgodę na nowy budynek użyteczności publicznej w Mokrzeszy 
z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową.  BK

INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Koziegłowy to projekt o wartości  1.162.573,81 przy 100% do-
finansowaniu, który Gmina będzie realizowała od II kwartału 2013 do IV 2015. 
Realizacja projektu zapewni dostęp do Internetu dla 111 gospodarstw domo-
wych. W ramach działania przewidziano instalację sprzętu wraz z jego konfi-
guracją oraz podłączeniem do sieci. W projekcie zaplanowano również udział 
9 jednostek podległych Gminy Koziegłowy w ramach działań koordynują-
cych. Są to między innymi: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej 
– Curie w Koziegłowach; Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koziegłowach; 

Gimnazjum w Lgocie Górnej; Gimnazjum w Pińczycach; 5 Świetlic środowi-
skowych: Koziegłowy; Gniazdów; Cynków; Wojsławice; Mzyki. Na potrzeby 
ww. podmiotów zostanie zakupionych 60 komputerów i 8 drukarek wraz 
z instalacją sprzętu, konfiguracją oraz 3 łącza internetowe. Uczestnikami pro-
jektu będą osoby pochodzące z gospodarstw domowych spełniające kryte-
rium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu 
pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się 
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyska-
nia stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy 
ze szkołą oraz ośrodkiem pomocy społecznej. Zadanie realizowane będzie 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Prioryteto-
wa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki 
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. BK

Zmiany w Ewidencji Ludności 

W dniu 31.12.2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. 
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1407 ) na mocy której wprowadzono m.in. :

- wprowadzenie możliwości jednoczesnego wymeldowania przy za-
meldowaniu w nowym miejscu;

- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich , obywateli 
U, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwaj-
carskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
- likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieru-

chomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku 
meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników 

- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego 
przez ustanowionego pełnomocnika;

- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 
30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli 
UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcar-
skiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku 
meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz 
przekładania wojskowego dokumentu osobistego;

- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgło-
szeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

 Przypominamy również o konieczności sprawdzania dowodów 
osobistych, które wydawane są na okres 5 i 10 lat.

Miejscowość Gniazdów jest trzecią co do wielkości wsią 
Gminy Koziegłowy liczącą 1000 mieszkańców. Sołtysem tej spo-
łeczności jest pan Jerzy Niedbała, który funkcję tą pełni 22 lata. 
W ostatnich latach w pracy wspiera go radny Gminy pan Jan 
Figarski. W ciągu tego okresu przy współudziale Rady Sołeckiej 
oraz całego społeczeństwa udało nam się wykonać wiele prac 
bez udziału środków gminnych oraz przy bardzo niskim dofi-
nansowaniu. Jednymi z ważniejszych osiągnięć tego okresu to 
remont Domu Ludowego z adaptacją na Punkt Lekarski oraz 
rekultywacja wyrobiska pożwirowego z adaptacją na zbiornik 
wodny zarybiany przez PZW Częstochowa. Natomiast w ostat-
nim dziesięcioleciu przy dużej pomocy Urzędu Gminy i Miasta 
Koziegłowy za kadencji Burmistrza Jacka Ślęczki  wykonane 
prace związane z polepszeniem życia społeczeństwa. Jedne 
z główniejszych zadań wykonywanych w tym okresie to:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wykonanie posadzek oraz licowanie ścian płytkami wraz z 
malowaniem pomieszczeń 
Utwardzenie kostką brukową  wejścia do budynku
Zagospodarowanie terenu przy Punkcie lekarskim

7. Remonty i przebudowy dróg lokalnych
Wykonanie dywanika asfaltowego na ul. Jesionowej, Zalesie i 
Dzielnej
Wykonanie drogi dojazdowej Gniazdów – Wojsławice z frezu 
asfaltowego
Wykonanie drogi dojazdowej Gniazdów – Wylągi z tłucznia 
kamiennego
Wykonano w czynie społecznym drogę dojazdową do pól rol-
ników na Niwy 
Przebudowa ul. Centralnej, Wesołej oraz Tęczowej wraz z ka-
nalizacją deszczową z wykonaniem przy ul. Centralnej chod-
ników

8. Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci z zakazem wywożenia 
odpadów

9. Wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
789 łączącej Gniazdów – Koziegłowy

W najbliższym czasie  Gmina planuje  inwestycje „Budowa 
kompleksu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Gniaz-
dów. Społeczeństwo, sołtys Jerzy Niedbała oraz radny Jan 
Figarski dziękują Burmistrzowi Panu Jackowi Ślęczce za duże 
zaangażowanie w polepszenie warunków życia naszej miejsco-
wości.

Gniazdów

1. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego
2. Montaż dwóch wiat przystankowych
3. Obiekt sportowy

Montaż dwóch wiat dla zawodników
Montaż ławek dla kibiców
Wykonanie kręgu tanecznego
Boisko do siatkówki plażowej

4. Remont budynku Szkoły Podstawowej oraz utwardzenie tere-
nu kostką brukową

5. Remont pomieszczeń na świetlicę środowiskową
6. Generalny remont Punktu lekarskiego

Podłączenie do sieci wodociągowej z wymianą grzejników 
oraz pieca CO dwa razy

Seniorzy  z  koziegłowskiego Koła Emerytów i Rencistów aktyw-
nie organizują się w ciągu całego roku. Poza działalnością wypo-
czynkową i rekreacyjną, prowadzą działalność kulturalną i integra-
cyjną. W lutym na zabawie karnawałowej zorganizowanym przez 
nowy Zarząd, bawiło się 75 osób. Wieczorek umiliły gry i zabawy 
oraz konkursy z nagrodami dla uczestników imprezy. Sponsorami 
nagród byli PPH Doris Iwona Cesarz, PPH Radplast Radosław Pie-
trusiński oraz Firma Państwa Barczyków z Koziegłów. Wiosenny 

Wesołe jest życie emeryta
sezon emeryci rozpoczęli tradycyjnym spotkaniem z okazji Dnia 
Kobiet w ZS w Koziegłowach. 

W grudniu w Zarządzie koziegłowskiego koła zaszły małe zmiany. 
Z funkcji wiceprzewodniczącego zrezygnował Henryk Kaim, na jego 
miejsce został wybrany Stanisław Noszczyk. Skarbnikiem jest nadal 
Ewa Kwaśniewska, a członkami Flacha Maria, Stanisław Bekus 
i Jacek Bulski. Przewodniczącą na następna kadencje pozostała 
Anna Witos.  BK
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Na początku lutego podczas uroczystej 
gali w częstochowskim ratuszu  ogłoszone 
zostały wyniki konkursu na najlepszego 
sportowca, trenera i działacza 2012 roku. 
Konkurs organizowany przez Radę Regio-
nalną Polskiego Komitetu Olimpijskiego w 
Częstochowie, „Gazetę Wyborczą”, Wydział 
Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miasta oraz 
Telewizję Orion. Wyboru dokonała kapituła 
konkursu w składzie Jerzy Raganiewicz, 
Władysław Prochaska i Bogusław Comer 
(RRPKOl.), Aleksander Wierny i Sławomir 
Gajda (Urząd Miasta), Kazimierz Szymański 
i Tomasz Pietrzykowski z TV Orion, sena-
tor Andrzej Szewiński oraz Paweł Krysiak 
i Tadeusz Iwanicki z „Gazety”. Najlepszymi 
działaczami animatorami regionu często-
chowskiego zostali: Andrzej Chmurzewski (prezes Błękitnych 
Koziegłowy), Wiesław Pięta  (prezes AZS-u AJD Częstochowa), 
Stanisław Sączek (prezes WLKS-u Kmicic Częstochowa). An-
drzej Chmurzewski, tytuł Działacza roku 2012r, otrzymał również 
podczas Gali z okazji rozdania nagród w plebiscycie Sportowiec 
roku 2012, zorganizowanym przez Gazetę Myszkowska i Kurier 
Zawierciański w dn. 21 lutego 2013r. Zasługi Prezesa Błękitnych 
doceniono już w 2009r, kiedy otrzymał Koziegłowskiego Oska-
ra za  szczególne osiągnięcia trenerskie, a w 2010r. znalazł się 
wśród zwycięzców w plebiscycie na najlepszego trenera regionu 

Andrzej Chmurzewski
 najlepszy działacz sportowy lokalny i regionalny

częstochowskiego. Podczas 76 MISTRZOSTW POLSKI W KO-
LARSTWIE PRZEŁAJOWYM W KOZIEGŁOWACH 12 i 13 stycznia 
br. z okazji Jubileuszu 35 lecia istnienia Klubu MGLKS „Błękitni”, 
Wacław Hurko z ramienia Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia 
LZS wręczył Andrzejowi Chmurzewskiemu Złotą Honorową 
Odznaką LZS (najwyższe odznaczenie nadawane przez Krajowe 
Zrzeszenie LZS).

Andrzej Chmurzewski, trener i prezes MGLKS „Błękitni” 
Koziegłowy, związany z kolarstwem od 35 lat. Wychował wielu 
znakomitych kolarzy, medalistów Mistrzostw Polski. 

Do X Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca minione-
go roku wytypowanych zostało kilku sportowców związanych 
z Gminą i Miastem Koziegłowy. Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy, Jacek Sularz reprezentował drużynę OSP Nadwarcie 
– strzelanie, która w 2012r. w podsumowaniu Grand Prix, zaję-
ła I miejsce uzyskując 6062 punkty. Startowali w 17 zawodach 
zorganizowanych przez LOK Myszków. Za Kamila Gradka - wy-
chowanka MGLKS Błękitni w Koziegłowach, dyplom odebrała 
mama. Kamil jest laureatem plebiscytu w 2008r i nieprzerwanie 
członkiem kadry narodowej. Monika Salomon – również kolar-

Nasi reprezentanci w plebiscycie Sportowiec roku 2012,
zorganizowanym przez Gazetę Myszkowska
i Kurier Zawierciański

stwo Koziegłowy Błękitni – członkini kadry wojewódzkiej na rok 
2013. Bartosza Pilisa – członka kadry narodowej w kolarstwie 
przełajowym wszyscy znają tak jak jego trenera Andrzeja Chmu-
rzewskiego. Wśród nominowanych znalazł się również Andrzej 
Bąk – przedsiębiorca z Koziegłów, paralotniarstwo, zwycięzca 
Ogólnopolskich Zawodów Motoparalotniarzy Albatros Piła 
2012r. oraz nauczyciel w-f w SP w Gniazdowie Robert Majchrzak 
– piłka nożna, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników 
Warty Zawiercie. Gratulujemy! BK

W dniu 12 grudnia 2012 r. uczennica naszego liceum odebrała 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Częstochowie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest ucznio-
wi szkoły maturalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, 
uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne 
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w 
niej najwyższe wyniki. Za wyniki w minionym roku szkolnym Pre-
zes Rady Ministrów przyznał 3918 stypendiów. Jesteśmy dumni, że 
w tym gronie znalazła się po raz drugi Aneta Ćwik.

 W uroczystości wręczenia wyróżnień, uświetnionej 
występami artystycznymi  naszej stypendystce towarzyszyła 
Joanna Lula – Dyrektor Zespołu Szkół w Koziegłowach oraz 
Krzysztof Bąk -  Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2012/2013
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Zostań Naszym Przyjacielem!
Jesteśmy szkołą w małym środowisku, ale nasze aspiracje są wielkie.  Chcemy być konkurencyjni dla placówek w dużych miastach i kształcić 
zgodnie z europejskimi standardami. Zespół Szkół w Koziegłowach prezentuje się godnie, a młodzież rozsławia jego imię w środowisku 
lokalnym i poza nim.  Nigdy nie jest jednak tak, aby nie mogło być lepiej.  I Ty nam możesz pomóc. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz 
naszej szkoły.  Twoja inwestycja na pewno wróci do Ciebie. Dzisiaj pomagasz swoim dzieciom, jutro wnukom, a pojutrze...

 Dziękujemy!
W odpowiednich rubrykach PIT-u należy wpisać:

Numer KRS: 0000052078 ( jest to KRS STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA)
Wnioskowana kwota - wartość możliwego odpisu • Wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przekazanie danych osobowych 

Cel szczegółowy: Zespół Szkół w Koziegłowach

Z poważaniem: Dyrektor Zespołu Szkół w Koziegłowach

Zespół Szkół w Koziegłowach
ul. 3-go Maja 12,    42-350 Koziegłowy
Szkoła Podstawowa  im. A. Szklarskiego tel./fax: (034) 314 12 65, e-mail: spkozieglowy@poczta.fm
Gimnazjum nr 1 tel./fax: (034) 314 13 26, e-mail: gim1kozieglowy@poczta.fm
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie tel./fax: (034) 314 12 14, e-mail: lokozieglowy@wp.pl

PRZEKAŻ 1% PODATKU:

LKS Błękitni Koziegłowy

PRZEKAŻ

1%
PODATKU
KRS 0000270261

Fundacja Studencka
„Młodzi-Młodym”
w CEL 1% wpisz:

LKS Błękitni
Koziegłowy 1514

Chcielibyśmy prosić o przekazanie 
Piotrusiowi 1% swojego podatku. 
Z możliwości pozyskania środków finanso-
wych na leczenie i rehabilitację w tej formie 
korzystamy już trzeci rok i za każdym razem 
jest to bardzo istotny procent całości zbiera-
nych pieniążków, co umożliwia nam zacho-
wanie płynności w wyjazdach na turnusy 
i korzystania z rehabilitacji na miejscu

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” KRS 0000037904
PIOTR CEMPA 6896

Za góry bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty!
www.piotrcempa.bloog.pl           www.dzieciom.pl/6896


