Pięćset nowych instalacji solarnych

Zrównoważony
budżet

SŁOŃCE OGRZEJE WODĘ

Złote koziołki i srebrne
laury za wkład w kulturę

Szkoła w Siedlcu Dużym ma już solary z projektu RPO na lata 2007-2013

Gmina
i
Miasto
Koziegłowy
pozyskała w ramach programu „Montaż
instalacji służących do produkcji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
na
budynkach
mieszkalnych
na
terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”
dofinansowanie do 500 instalacji solarnych
dla mieszkańców i jest obecnie w trakcie
realizacji programu. Dofinansowanie z

Regionalnego Programu Operacyjnego
wynosi 85 proc. kosztów inwestycji. W
Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy
przyjmowane były też ostatnio wnioski na
dofinansowanie do pieców ekologicznych
(do 31 marca)i instalacji fotowoltaicznych
(do 7 kwietnia).
Więcej na str. 2
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ZRÓWNOWAŻONY BUDŻET

Sekretarz
tel. 34 3141 219

Radni Gminy i Miasta Koziegłowy uchwalili budżet na 2017
rok. Jest on zrównoważony a planowany deficyt wynosi zaledwie 644 tys. zł. Dochody oszacowano na 57 mln 743 tys. zł.

Sekretariat
tel. 34 3141 219
um@kozieglowy.pl

– wpływów w dziale gospodarka mieszkaniowa w wysokości
537 390,00 zł

Skarbnik
tel. 34 3141 219
ksiegowosc@kozieglowy.pl

– Projekt budżetu powstał po wnikliwej i szczegółowej
analizie rozpoznania sytuacji finansowej Gminy i Miasta
Koziegłowy, zarówno po stronie dochodów jak i planowanych
wydatków w perspektywie założeń budżetu na 2017 r., mając
na względzie perspektywę długoterminową z nowym okresem
programowania na lata 2014-2020 oraz nowymi możliwościami
finansowania projektów i czekających nas zadań – mówi
Burmistrz GiM Koziegłowy Jacek Ślęczka.

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

Dochody budżetu na 2017 rok planowane są w wysokości 57
743 676,00 zł a wydatki w wysokości 58 388 346,00 zł. Planowany,
niewielki deficyt, w wysokości 644 tys. zł pokryty zostanie
nadwyżką z wykonania budżetu na 2016 r.

tel. 34 3141 219 w. 119
Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Działalności
tel. 34 3141 219 w. 122, 119
Referat Gospodarki Komunalnej

Mieszkańcy Gminy Koziegłowy dostali już dotacje do 62 instalacji solarnych
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Nasza Gmina:
Redakcja:

Pięćset instalacji solarnych z pewnością
wpłynie na poprawę jakości powietrza.
Montaż instalacji solarnych już się rozpoczął.
Najmniejszy zestaw przeznaczony dla 1-3
mieszkańców montowany na budynku
mieszkalnym to wydatek ze strony mieszkańca
w wysokości 1422,68 zł a na gruncie bądź
budynku gospodarczym 1726,74 zł. Zestaw dla
4-5 osób to odpowiednio 1576,75 zł i 1921,20 zł, a
dla 6 i więcej osób 1769,04 zł i 2295,55 zł. Różnica
w wysokości wkładu pomiędzy instalacjami na
elewacji i na gruncie/budynku gospodarczym
wiąże się z innymi stawkami podatku VAT. Dla
budynku mieszkalnego stawka wynosi 8 proc.
a dla gruntu/budynku gospodarczego to już 23
proc. Wartość brutto zestawu typu A (1-3 osoby)
to dla budynku mieszkalnego 9484,56 zł a dla
instalacji na gruncie/budynku gospodarczym
10464,27 zł, zestawu typu B (4-5 osób) 10511,64
zł i 11753,04 zł, a dla zestawu typu C 11793,60 zł
i 14205,66 zł.
Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta
Koziegłowy, po zakwalifikowaniu do udziału
w programie 500 beneficjentów nie zostało
zakończone przyjmowanie deklaracji na
dofinansowanie instalacji solarnych.

Krzysztof Suliga
promocja@kozieglowy.pl
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy,Pl. Moniuszki 14
tel. 34 3141 219
www.kozieglowy.pl
um@kozieglowy.pl
Druk:
Drukarnia Polidruk
tel. 32 258 88 94
www.polidruk.com.pl
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czeka na ogłoszenie kolejnego konkursu na
dofinansowanie instalacji solarnych. Nasza
gmina jest najbardziej zaawansowana w
realizacji programu z wszystkich gmin
powiatu myszkowskiego, którym przyznano
dofinansowanie do instalacji solarnych. We
wcześniejszych latach mieszkańcy Gminy
Koziegłowy otrzymali już dofinansowanie do
62 instalacji solarnych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Piece na gaz i biomasę
Do 31 marca przyjmowane były w
Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy
wnioski mieszkańców Gminy Koziegłowy
na dofinansowanie w ramach programu
„Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/
modernizację indywidualnych źródeł ciepła
na źródła grzewcze wykorzystujące paliwo
gazowe lub biomasę na terenie Gminy i Miasta
Koziegłowy”. Program realizowany ma być w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20114-2020.
Dofinansowanie do pieców może sięgnąć 85
procent.
Wnioski na fotoogniwa

Referat Promocji i Rozwoju
UGiM Koziegłowy

– wpływów z podatków i opłat lokalnych w wysokości 6 584
900,00 zł, których stawki są na poziomie roku bieżącego. Stawki
podatków są jednymi z niższych w regionie.
– wpływów z innych opłat, m.in. alkoholowej, skarbowej,
śmieciowej w wysokości 1 442 000,00 zł
– dochodów majątkowych w wysokości 7 740 028,01 zł

Referat Spraw Obywatelskich

Gospodarczej

– wpływów w dziale dostarczania wody w wysokości 1 905
000,00 zł

Mieszkańcy mogli je składać jeszcze do
17 marca. Kolejni wnioskodawcy dołączyli
tym samym do znajdujących się już na liście,
którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w
programie realizowanym w 2017 r. W pierwszej
kolejności na liście znalazły się osoby, które
figurowały na liście rezerwowej projektu,
następnie ci, którzy złożyli wnioski do programu
realizowanego w 2017 r. ale znaleźli się poza listą
rezerwową. Dalsze osoby znalazły się na liście
w kolejności składanych w okienku podawczym
UGiM wniosków. Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy przygotowuje
się do złożenia wniosków do udziału w projekcie
„Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł
energii dla mieszkańców z terenu Gminy
i Miasta Koziegłowy” w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020. Ewentualne
dofinansowanie w projekcie RPO może sięgnąć
85 procent. Montaż instalacji fotowoltaicznych
u mieszkańców odbędzie się tylko w przypadku
pozyskania dofinansowania unijnego.
Biuletyn Nasza Gmina, nr. 1 / 2017

– Budżet na rok 2017 jest budżetem zrównoważonym i
jednocześnie odpowiedzialnym, gwarantującym w przyszłości
realizację kolejnych zadań gminy, w tym ze środków unijnych
z zabezpieczeniem udziału własnego – wyjaśnia burmistrz. –
Miniony rok budżetowy rozpoczynał się początkowo założeniami
na poziomie nieco ponad 44 milionów, a skończył się wpływami i
wydatkami o ponad 10 milionów większymi. W 2015 r. mówiłem,
iż prognozy na 2016 rok nie należą do łatwych, ale udało się
nam zakończyć budżet kwotą ponad 53 milionów 671 tysięcy
złotych. To dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich jednostek
działających na rzecz zadań gminy.
Budżet oparty jest na założeniach pozyskania dodatkowych
źródeł finansowania (środki unijne w ramach konkursów
otwartych, realizowane projekty w zakresie kanalizacji dla zlewni
Koziegłowy i Postęp, środki popowodziowe przy jednoczesnym
przekierowaniu własnych na inne dodatkowe, oczekiwane
zadania bez potrzeby wzrostu zadłużenia podczas realizacji
budżetu). Dokonywane na bieżąco zmiany będą wyjściem do
realizacji wielu potrzeb w poszczególnych miejscowościach.
PLANOWANE DOCHODY
Dochody w wysokości 57 743 676,00 zł wprowadzono na
podstawie planowanych dochodów bieżących w wysokości 50
003 647,99 zł, w tym m.in. prognozowanej wielkości subwencji
ogólnej w wysokości 16 073 755,00 zł, na którą składają się: część
wyrównawcza w wysokości 3 691 140,00 zł oraz część oświatowa
w kwocie 12 382 615,00 zł, która, z uwagi na spadającą co roku
liczbę uczniów, zmniejszyła się w ostatnich dwóch latach o
ponad 2 mln złotych.
Poza tym dochody Gminy pochodzić będą z:
– udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych i fizycznych w wysokości 9 564 531,00 zł
– dotacji celowych na realizację zadań rządowych i własnych
w wysokości 13 509 531,00 zł
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Wydatki zostały zrównoważone planowanymi dochodami i
zapewniają realizacją zadań własnych G(miny poprzez Urząd jak
i wszystkie jednostki podległe), ujętych zarówno w wydatkach
bieżących jak i majątkowych, realizowanych i posiadanych
projektów, planów i zamierzeń z uwzględnieniem wniosków z
posiedzeń komisji Rady Gminy i Miasta z możliwością modyfikacji
budżetu w przypadku pojawienia się nowych możliwości.
Projekt budżetu na 2017 r. zakłada realizację zadań już
rozpoczętych jak i zawiera wskazania zadań, na które są
zagwarantowane środki w tzw RIT-ach lub planowane do
pozyskania. W trakcie roku budżetowego będzie możliwość
przekierowania ewentualnych oszczędności, ponadplanowych
dochodów czy dochodów zewnętrznych na wydatki, w których
będą uwzględnione potrzeby i zadania w poszczególnych
miejscowościach.
– Jestem przekonany, że przy dobrej dotychczasowej
współpracy z radnymi, sołtysami, wspólnej pracy wszystkich
pracowników Gminy, będziemy realizować plan rozwoju
Gminy w wielu obszarach jej życia, na bieżąco reagować na
potrzeby i planować wydatki tak, by wyniki naszej wspólnej
pracy były jeszcze lepsze – mówi Jacek Ślęczka. – Jesteśmy
jeszcze bardziej widoczni w działalności komunalnej poprzez
samodzielne wykonywanie coraz to pełniej zadań własnych
Gminy. A to ponad dwadzieścia merytorycznych obszarów,
na które Gmina jest dobrze przygotowana poprzez sprawny
Urząd i jednostki organizacyjne, począwszy od szkół poprzez
GMOPS, MGOPK, ZUK czy ZEAOS. Liczę na wprowadzanie
dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych m.in.
unijnych, realizowanych projektów, środków popowodziowych i
innych, które w jakikolwiek sposób powiększą stronę dochodową
budżetu.
STRUKTURA WYDATKÓW
Suma planowanych wydatków wynosi 58 388 346,00 złotych.
Składają się na nie:
– wydatki bieżące – 46 437 476,44 zł, w tym wydatki bieżące
jednostek budżetowych – 28 577 507,94 zł, w tym na realizację
zadań statutowych – 10 068 026,00 zł
Wydatki w ramach dotacji na zadania bieżące – 3 299 000,00
zł (m.in. instytucji kultury, szkół niepublicznych, OSP, klubów
sportowych)
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ZŁOTE KOZIOŁKI I SREBRNE LAURY DLA SPONSORÓW
W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ,,Zacisze” w
Rzeniszowie-Łazy odbył się 18 lutego Bal Mecenasa Kultury
2016.
Tegoroczna gala jest wyrazem podziękowania ze strony
Burmistrza GiM Koziegłowy Jacka Ślęczki oraz Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach Renaty
Garleji, za wsparcie i udział przy kreowaniu działań o charakterze
kulturalnym na rzecz społeczności Gminy i Miasta Koziegłowy.
Gościem honorowym Balu Mecenasa Kultury był Wicewojewoda
Śląski, Mariusz Trepka.
– Bez zaangażowania i udziału ludzi dobrej woli nie udałoby
się zrealizować tak wielu interesujących i różnorodnych działań
kulturalnych – powiedziała Renata Garleja.
Nominacje w Kategorii Sponsor Finansowy: Fabryka
WOMIR-SPA, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie,
Firma SoNa Halina i Marian Nawrotowie, Koziegłówki, PPHU
ORION – Marek Laudecki, Poraj, PPHU MEBLE WANAT,
Woźniki, Jurajska Sp. z o.o. Postęp, Markopolo Sp. J. Jolanta i
Piotr Chabzdowie Delikatesy Centrum, Koziegłowy, Firma
TOYLAND Alicja i Ryszard Jadowscy, Koziegłowy, Restauracja
EM Elżbieta i Marek Wróblowie, Koziegłowy, PPHU ADAL
Adam Gil, Koziegłówki, Hotel Stary Młyn – Kinga Tylkowska,
Koziegłowy, Jerzy Flacha, Koziegłowy, PHU ODYS Beata i
Włodzimierz Zemłowie, Siedlec Duży, PPHU Sonic Grażyna i
Marian Sojscy, Koziegłowy , PPH SOFI Zofia Dyrda, Koziegłowy
, Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska”, Koziegłowy,
PPHU ART TRANS Artur Potempski, Koziegłowy, PPHU DANEX
– Danuta i Krzysztof Guznowscy, Koziegłowy, PPH ROMA
Romualda i Witold Barczykowie, Koziegłowy, PPH WTÓREX
Zbigniew Witos, Koziegłowy, Firma Protector, Myszków.
Właścicielom i przedstawicielom wymienionych
wręczono pamiątkowe dyplomy i wyróżnienia.

firm

Nominacje w Kategorii Sponsor Rzeczowy: Ośrodek
Szkoleniowo-Wypoczynkowy ,,Zacisze” Rzeniszów-Łazy, GAWTRANS Janusz Gawliński, Gniazdów, Hotel Czardasz Bogusława
Merta, Koziegłowy, Green Salon SPA, Myszków, Salon Fryzjerski
DUET – Iwona Sroka, Myszków, Studio Urody KAMEA Agnieszka
Madejczyk, Koziegłowy, PPHU BELLA-BIS – Jarosław Szyja,
Koziegłowy, FH ,,Grześ” Renata Jagielska, Koziegłowy, ULA
STYL Urszula Bryłka, Koziegłowy, ZPH EKKS Ewa i Krzysztof
Kuwakowie, Rzeniszów, FH SADOWNIK Włodzimierz Rebane,
Myszków, PH ,,Jola” Jolanta Błońska, Koziegłowy, Zakłady
Mięsne ,,Józan” Anna Kaczorowska, Rzeniszów, Perfumeria
DOUGLAS, Piękne Sukienki Anna Kurzak , Natura&Człowiek
Centrum Ogrodnicze Dominika Puszczewicz, Koziegłowy, FHU
Julia Sklep Odzieżowy – Agata Kluza, Koziegłowy , Piekarnia
Mariusz Paliga, Koziegłowy, Mariusz Chrząstek, Częstochowa,
Firma MONA – artykuły szkolne, Producent Zniczy Barbara
i Krzysztof Bublowie, AMIGO Ranczo, Hotel ,,Kinga” Żarki
Letnisko, Kukubara Bowling Center, Myszków , Natura House,
Myszków, Tauron , ROXEBUT Dariusz Stuła, Mysłów.

Kategoria Sponsor Finansowy. Nagrodzeni zostali:
Złote Koziołki Fabryka WOMIR-SPA, Międzypowiatowy Bank
Spółdzielczy w Myszkowie, Firma SoNa Sp. z oo Koziegłówki,
Srebrny Laur Jurajska Sp. zoo Postęp, Brązowy medal PPHU
ORION, PPHU MEBLE WANAT Woźniki, Restauracja EM
Koziegłowy, Markopolo Sp.J Delikatesy Centrum Koziegłowy.
Kategoria Sponsor Rzeczowy. Nagrodzeni zostali: Złote
Koziołki – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ,,Zacisze”,
Srebrny Laur F.H SADOWNIK, GAW-TRANS , Brązowy medal
Zakłady Mięsne ,,Józan”.
Kategoria Animator Kultury: Złote Koziołki Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Koziegłowach, Brązowy
medal Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Kategoria Altruista: Złoty medal Aleks Jarmuła, Marcin
Musiał, Jakub Musiał, Srebrny medal Iwona Chmurzewska,
Alicja Zielińska, Brązowy medal Michał Czarnecki, Bartosz
Bartkiewicz.

Za propagowanie kultury w Kategorii Animator Kultury
nominowani zostali: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu
Szkół w Koziegłowach, Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku.
Kategoria „Altruista” (za bezinteresowną pracę na rzecz
działań kulturalnych). Nominowani zostali: Iwona Chmurzewska,
Michał Czarnecki – Moto Legendy, Bartosz Bartkiewicz Tuning
Team Zagłębie, Aleks Jarmuła, Alicja Zielińska, Marcin Musiał,
Jakub Musiał.
Kategoria ,,Pomocna Dłoń” (za wsparcie działań
kulturalnych). Nominowani zostali: Zespół EkonomicznoAdministracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowach,
Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach, Ochotnicza Straż
Pożarna w Koziegłowach, Firma „Osikowa Dolina” Koziegłowy,
ZS im Agaty Mróz-Olszewskiej w Lgocie Górnej.

Ponadto w tym roku Kapituła postanowiła przyznać
wyróżnienia w Kategorii DONATOR. Złote Laury otrzymali:
Piotr Kołodziejczyk wiceburmistrz GiM Koziegłowy, Joanna
Kołodziejczyk – Przewodnicząca Rady GiM Koziegłowy, Zofia
Jakubczyk – Prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego
w Myszkowie, Bernadetta Niemczyk Przewodnicząca Rady
Krajowej KGW, Jacek Ślęczka – Burmistrza GiM Koziegłowy,
Wiesława Machura Radna Powiatu Myszkowskiego, Dorota
Kaim-Hagar – Radna Powiatu Myszkowskiego, Mariusz
Morawiec Radny Powiatu Myszkowskiego.
Kapituła obradowała w składnie: Renata Gerleja – dyrektor
MGOPK, Monika Skrobarczyk Radna GiM Koziegłowy, Grażyna
Sitek Radna GiM Koziegłowy, Grzegorz Pietrzyk – Radny GiM
Koziegłowy, Antoni Łuszczyk Radny GiM Koziegłowy, Krzysztof
Suliga Urząd GiM.
Królową i Królem Balu Mecenasa Kultury 2016 zostali
Katarzyna Dębska – dyrektor WOMIR-SPA w Rzeniszowie i
Marcin Ciućka – kierownik techniczny Fabryki WOMIR-SPA w
Rzeniszowie, którzy przyodziali piękne stroje króla i królowej
balu ufundowane przez Urszulę Bryłkę z Ula Styl z Koziegłów
oraz MGOPK w Koziegłowach. W tym rywalizacja odbywała się
przy muzyce filmowej.
Burmistrz GiM Koziegłowy, Jacek Ślęczka oraz dyrektor
MGOPK w Koziegłowach, Renata Garleja serdecznie dziękują
wszystkim sponsorom, gościom, laureatom Balu Mecenasa
Kultury 2016 za wkład w życie kulturalne Gminy Koziegłowy.
Dziękują za przychylność, wsparcie i pomoc przy organizacji
wielu inicjatyw kulturalnych w naszej gminie.

Nagrody wręczyli Burmistrz Jacek Ślęczka, Wicewojewoda Śląski Mariusz
Trepka i Dyrektor MGOPK Renata Garleja

Kategoria ,,Pomocna Dłoń”: Złote Koziołki Zespół Usług
Komunalnych w Koziegłowach, Srebrny Laur „Osikowa Dolina”
w Koziegłowach, ZS im Agaty Mróz-Olszewskiej w Lgocie Górnej
, Brązowy medal Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty
Samorządowej w Koziegłowach, Ochotnicza Straż Pożarna w
Koziegłowach.
Osoby, które zostały nominowane w kategorii Sponsor Rzeczowy

Statuetki Mentor Kultury: Złote Koziołki
Jadwiga
Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Mariusz
Trepka Wicewojewoda Śląski, Jacek Ślęczka Burmistrz GiM
Koziegłowy, Joanna Ścigaj Wójt Gminy Janów, ks. dziekan
Tomasz Nowak.

Pamiątkowe zdjęcie osób uhonorowanych podczas balu Mecenasa Kultury. Dzięki ich wsparciu kultura może się rozwijać.
Str. 4
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Krojeniem wspaniałych tortów zajęły się zaproszone na bal panie
Biuletyn Nasza Gmina, nr. 1 / 2017

Dyrektor MGOPK Renata Garleja składa podziękowania
za współfinansowanie Balu Mecenasa: Sylwii i Adamowi
Piekarczykom,
właścicielom
Ośrodka
SzkoleniowoWypoczynkowego ,,Zacisze”, Halinie i Marianowi Nawrotom
(Firma SoNa), Włodzimierzowi Rebane (Firma ,,Sadownik”),
Annie Kaczorowskiej (Zakłady Mięsne ,,Józan”), Ewie i
Krzysztofowi Kuwakowom (Z.P.H. EKKS), Urszuli Bryłce (UlaStyl), Dariuszowi Stule (Firma ROXEBUT), Jolancie Błońskiej
(P.H Jola), Jurajska Sp. z o.o. oraz Kołom Gospodyń Wiejskich.
W części artystycznej imprezy odbył się koncert ,,W krainie
operetki i musicalu” w wykonaniu znakomitych artystów:
Nairy Ayvazyan, Oskara Jasińskiego i Piotra Koprowskiego,
z akompaniamentem Grażyny Griner. Przed publicznością
zaprezentowała się też solistka Adrianna Pala w efektownie
wykonanej piosence Ireny Kwiatkowskiej ,,Roztańczone nogi”.
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JUBILEUSZ WARSZTATU
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach obchodził 20
grudnia 2016 roku 10-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowana została jubileuszowa impreza.
Historia powstania Warsztatu rozpoczęła się w styczniu
2006r., kiedy to burmistrz Koziegłów, Jacek Ślęczka odwiedził
nowo otwarty Warsztat w Ogorzelniku. Od tamtej pory rozpoczął działania w celu utworzenia podobnej placówki w Gminie
Koziegłowy.
Jednostką, która podjęła trud utworzenia i prowadzenia
Warsztatu było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach. W ciągu tych 10 lat Warsztat objął opieką
63 uczestników z 3 gmin powiatu myszkowskiego oraz powiatów
ościennych częstochowskiego i będzińskiego. 29 maja 2013 r.
Warsztat zmienił organ prowadzący, z TPD na Gminę i Miasto
Koziegłowy a konkretnie na Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Koziegłowach.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej przygotowanej przez jednego z uczestników. Gorące
podziękowania płynęły ze strony Rodziców w kierunku przybyłych gości, którzy kolejno zabierali głos, a zwłaszcza pod adresem kadry Warsztatu. Dużą atrakcją okazały się torty. Jeden z
nich to prezent od rodziców uczestniczki, a drugi, z logo warsztatowym – przygotowany został przez cukiernię „Stokrotka” z
Woźnik. Nikt nie krył wzruszenia.
Po części oficjalnej nadszedł czas zabaw tanecznych prowadzonych przez zaprzyjaźnioną animatorkę Angelę. Zabawowa
atmosfera udzieliła się wszystkim zaproszonym. Prowadzono
luźne rozmowy, śpiewano, tańczono i dbano o pełne żołądki.

W ciągu 10 lat WTZ objął opieką 63 osoby z Gminy Koziegłowy i nie tylko.

Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejny jubileusz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach.
Wśród zaproszonych na obchody jubileuszu osób znaleźli się:
Andrzej Jastrzębski – przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego, Dorota Kaim-Hagar – radna powiatowa, Mariusz Morawiec – radny powiatowy, Małgorzata Pawlik-Karcz – Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, Jacek
Ślęczka – Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, Piotr Kołodziejczyk – zastępca burmistrza GiM Koziegłowy, Krzysztof Bąk – sekretarz GiM Koziegłowy, Grażyna Sitek – radna gminna, Dagmara Radosz – sołtys wsi Wojsławice, Agnieszka Kłys – dyrektor
GMOPS w Koziegłowach, Anna Fikier – księgowa GMOPS, Ewelina Sromek – księgowa GMOPS, Mirosław Cacoń – członek Zarządu TPD i kierownik WTZ Ogorzelnik, Beata Szczygieł – kierownik
WTZ Łazy, przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie przy ul. Gałczyńskiego, Małgorzata Matyja – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie przy
ul. Millenium, Aneta Pniak – kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy w Żarkach, Magdalena Ślęczka – darczyńca, Anna
Kaczorowska – darczyńca (właścicielka Zakładów Mięsnych
„JÓZAN”).

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach był też organizatorem zabawy karnawałowo-walentynkowej 14 lutego. Dzięki
uprzejmości Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Cynkowie
oraz Zofii Wielgus, sołtys wsi Cynków, zabawa odbyła się w tamtejszej remizie. Zaproszono kilka zaprzyjaźnionych warsztatów.
Na zabawę przybyli: Warsztat Terapii Zajęciowej w Dankowicach
Drugich, Warsztat Terapii Zajęciowej w Łazach i Warsztat Terapii
Zajęciowej „PROMYK” z Katowic Wraz z uczestnikami z Wojsławic, w imprezie wzięło udział prawie 160 osób.

Nie zabrakło także akcentu walentynkowego. Specjalnym
kurierem dostarczającym wszystkim uczestnikom zabawy kartki
walentynkowe okazał się Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy,
Jacek Ślęczka. Wraz z Agnieszką Kłys, dyrektor GMOPS oraz radnym gminnym, Antonim Łuszczykiem serdecznie podziękowali
wszystkim przybyłym na tegoroczną zabawę karnawałową.
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DŻEM, IRA I DZIKI ZACHÓD
Znamy już wykonawców, którzy wystąpią 2-3 września 2017 roku podczas III Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki „Z Kopyta”
w Gniazdowie. Impreza zapowiada się jeszcze atrakcyjniej niż rok temu, kiedy to odwiedziły ja tysiące widzów.

KARNAWAŁOWO-WALENTYNKOWO

Nieodzownym elementem zabawy były przebrania i stroje
karnawałowe. Każdy z uczestników stanął na wysokości zadania, dlatego było bardzo kolorowo i zabawnie. Plejada klownów,
zwierzaków, kowbojów, czarodziejów, wróżek i innych znanych,
jak i mniej znanych postaci, tańczyła i bawiła się przy akompaniamencie i prowadzeniu zaprzyjaźnionej animatorki Angeli.

III FESTIWAL „Z KOPYTA”

Uczestnicy zabawy karnawałowo-walentynkowej bawili się znakomicie.
Przebrali się w fantazyjne stroje.

Dzięki dobremu sercu oraz niezwykłej empatii Dobroczyńców WTZ: Państwu Silvii i Romanowi Sobczykom właścicielom
firmy SOKPOL oraz Jolancie Palidze właścicielce PIEKARNI „Paliga”, można było zaspokoić nie tylko potrzeby ducha, ale także i
ciała. Każdy z warsztatów zapewnił sporą dawkę słodkości w postaci ciast i ciasteczek, dlatego uśmiechy nie schodziły z twarzy
bawiących się. W tak dobrych nastrojach gospodarze żegnali się
z przyjaciółmi, zapraszając ich już na następny rok.
Materiał przygotowany przez WTZ Wojsławice
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Sobotnią gwiazdą wieczoru będzie
zespół IRA, który wystąpi o godz. 19.
Wcześniej na scenie zaprezentują się
zespół Babsztyl oraz Cezary Makiewicz
(jeden z twórców i wykonawców muzyki
americana w Polsce, znany jako autor
tekstu i muzyki utworu „Wszystkie drogi
prowadzą do Mrągowa”, który jest
nieoficjalnym hymnem Pikniku Country
w Mrągowie). Po koncercie zespołu IRA
odbędzie się zabawa taneczna, która
potrwa do późnych godzin nocnych.
Niedzielną gwiazdą wieczoru będzie
grupa Dżem (wstępnie godz. 20). Przed
Dżemem wystąpią: Natalia Kukulska,
Andrzej Rybiński (występował w grupach
2+1 oraz Andrzej i Eliza) i Alicja Boncol z
Koalicją.

rasowych i wyścigi off-road. Kolejna atrakcja to przyjazd Kulinarnego TIR-a Roberta
Sowy, znakomitego kucharza i restauratora, który przeprowadzi kulinarne pokazy z
degustacją. Bieżące informacje na temat
III Festiwalu dostępne są na stronie internetowej festiwalzkopyta.pl. Jesteśmy
też na Facebooku pod hasłem Festiwal z
Kopyta.

Dni w rytmie disco polo
Znani są już wykonawcy, którzy
wystąpią podczas tegorocznych Dni
Gminy i Miasta Koziegłowy. Impreza
upłynie w rytmach disco polo z zespołami:
Video, After Party, Claris oraz Bernadetą
Kowalską. Dni Gminy i Miasta Koziegłowy
zaplanowano na 22-23 lipca.

Konferansjerem
tegorocznego
Festiwalu „Z Kopyta” będzie doskonale
znany dziennikarz radiowej „Jedynki”
Roman Czejarek, który zrealizował w
ubiegłym roku na antenie „Jedynki”
audycję o Gminie Koziegłowy w ramach
cyklu „Jedyne takie miejsce”.
W tym roku nie będzie na Festiwalu
„Z Kopyta” rycerzy, którzy gościli tam w
2016 roku. Tegoroczna edycja Festiwalu
„Z Kopyta” przebiegać będzie w natomiast w klimacie Dzikiego Zachodu. W
różnych konkurencjach rywalizować mają
zawodnicy występujący w Polskiej Lidze
Westernu i Rodeo, które mają odbyć się
w miejscu organizowanych dotychczas
zawodów T.R.E.C. Zapowiadają się więc
emocjonujące zmagania m.in. w konkurencji Extreme Trail. W planach są też pokazy reiningu i dżygitówki, wyścigi między
tyczkami i beczkami a być może też zawody w jeździe bez wędzidła i w ujeżdżaniu
byków – zarówno prawdziwych jak i mechanicznych. Nie zabraknie z pewnością
westernowych atrakcji dla dzieci, m.in.
strzelania z łuku czy rzutu lassem. Na terenie festiwalowym wyrośnie indiańska
wioska z wieloma atrakcjami. Przeprowadzone zostaną w niej animacje dla dzieci,
konkursy, odbędą się pokazy indiańskiego
tańca. Odbędzie się parada konna. Zorganizowane zostaną biegi dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, zawody nordic
walking międzynarodowa wystawa psów
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EKOLOGIA POPRZEZ SZTUKĘ

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Referat Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zorganizował 2 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w
Koziegłowach akcję edukacyjno-ekologiczną w formie przedstawienia teatralnego skierowanego dla najmłodszych mieszkańców z terenu Gminy Koziegłowy w
wykonaniu profesjonalnej grupy aktorów
z Krakowskiego Biura Promocji Kultury.
Bohaterami spektaklu byli: samotna i
nieszczęśliwa syrena Milena – mieszkanka odludnej wyspy, pirat Pif-paf – tchórz
o dobrym sercu oraz Anka – bardzo odważna towarzyszka Pif-pafa. Pirat i jego
pomocnica trafiają na wyspę, która jest
strasznie zaśmiecona, a otaczająca ją
woda – brudna. Syrena Milena opowiada, jak ludzie doprowadzili piękne kiedyś
miejsce do tak tragicznego stanu.

Bohaterowie wraz z najmłodszą publicznością, zrobili wszystko, by dom pięknej
Syreny był znów czysty i przyjazny dla
zwierząt.
Tematyką spektaklu „Zielona wyspa
Pirata Pifpafa” były zagadnienia związane z segregacją odpadów, zanieczyszczeniem powietrza (niska emisja) i wody,
degradacją środowiska naturalnego (niszczenie lasów i siedlisk dzikich zwierząt).
Najmłodsi widzowie dowiedzieli się jak
dbać o otaczającą przyrodę oraz jak ważna jest segregacja śmieci i ile korzyści
przynosi dla środowiska. Poznali przyczyny zanieczyszczenia powietrza oraz wody,
a także nauczyli się jak chronić dzikie
zwierzęta w ich naturalnym środowisku.
Wspaniałe kostiumy, bogata scenografia i
fantastyczna muzyka sprawiły, że zarówno spektakl, jak i tematy w nim przedstawione pozostaną długo w pamięci dzieci.

WYJĄTKOWY KONCERT W SANKTUARIUM
W Sanktuarium św. Jana Marii
Vianneya w Mzykach odbył się 7 stycznia
koncert „Cicha noc - kolędy na chór i
orkiestrę smyczkową” w opracowaniu
Macieja Małeckiego. Wystąpił Chór
Insieme oraz Orkiestra Kameralna „Fresco
Sonare” pod batutą dr hab. Moniki

Bachowskiej. Po koncercie wszyscy zostali
zaproszeni na spotkanie kolędowe do
Świetlicy Środowiskowej w Mzykach. W
koncercie wystąpiło 20 instrumentalistów
i 20 chórzystów. Współorganizatorem
imprezy był Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy.

DOFINANSOWANIE DO SPORTU
Gmina i Miasto Koziegłowy przyznała
dofinansowanie w otwartym konkursie
ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu. Dofinansowanie
otrzymały następujące podmioty: LUKS
Koziegłowy (tenis stołowy, taniec,
badminton, piłka siatkowa) – 10 000 zł,
GLUKS Siedlec Duży-Gniazdów (piłka
nożna) – 30 000 zł, Stowarzyszenie
Sportowe CKW Mała Panew Cynków
(piłka nożna) – 30 000 zł, UKS FAIR-PLAY
Koziegłowy (piłka nożna) – 30 000 zł,
MGLKS Błękitni Koziegłowy (kolarstwo) –
72 000 zł, UKS Hattrick Lgota Górna (piłka
nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy) –
7800 zł, UKS Orliki Gniazdów (piłka nożna,
badminton) – 5200 zł, AKS Cannon Krusin
(tenis stołowy) 2000 zł, KS Warriors
Koziegłowy (lekkoatletyka) – 4000 zł,
KUTW Koziegłowy (lekkoatletyka) 3500
zł. W sumie Gmina i Miasto Koziegłowy
wsparła kluby i stowarzyszenia kwotą –
194 tys. 500 zł.

GMINA WSPARŁA POWIAT
Radni Gminy i Miasta Koziegłowy
podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy
Powiatowi Myszkowskiemu w formie
dotacji celowej w wysokości 50 tys. zł.
Dotacja przeznaczona jest na zakup unitu
dentystycznego dla Przychodni RejonowoSpecjalistycznej
w
Koziegłowach
mieszczącej się przy ul. 3 Maja 25. Unit
dentystyczny jest to specjalistyczny fotel
dentystyczny wraz z oprzyrządowaniem.
– Mamy nadzieję, że usługi w
ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
ale i również w profilaktyce dzieci i
młodzieży świadczone będą w szerszym
zakresie na jeszcze lepszym poziomie.
SP ZOZ zobowiązał się natomiast do
wyremontowania pomieszczeń gabinetu
dentystycznego – mówi Jacek Ślęczka,
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy.

PRACOWNIA WITRAŻY
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji
Kultury w Koziegłowach zaprasza do
Pracowni Witraży „Świat zaklęty w
szkle”. Zajęcia dla grupy wiekowej 10-14
lat odbywają się w środy w godz. 16.0017.30 a dla dorosłych w godz. 18.00-19.30.
Opłata miesięczna wynosi: 40 zł dla dzieci
i 50 zł dla dorosłych. Zapisy na zajęcia
prowadzone są w MGOPK, tel. 34/314 12
68.
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Nowy cykl kulturalny w MGOPK Koziegłowy
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyły się 24 lutego obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Zorganizowane zostały z inicjatywy Jadwigi Wiśniewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Jacka
Ślęczki, Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy w ramach nowego cyklu MGOPK pod hasłem Na „5” z Kulturą Piątkowe Spotkania Kulturalne
Sala widowiskowa wypełniona została do ostatniego miejsca. Przybyli m.in. członkowie Stowarzyszenia „Narodowy Myszków”. Obecny był też Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka.
– Serdecznie dziękuję pani poseł, że możemy być współorganizatorem tego wyjątkowego wydarzenia. Chciałbym powitać w
szczególny sposób rodziny naszych niezłomnych, naszych niepokornych, naszych wyklętych, o których chcemy pamiętać i wpisać ich na karty historii naszej ojczyzny – powiedział Burmistrz
Jacek Ślęczka.
W uroczystości uczestniczył jeden z żołnierzy wyklętych –
Zdzisław Wronka ps. „Czarnota”, mieszkaniec Myszkowa, który
opowiedział swą historię z okresu ukrywania się przed władzą
ludową i aresztowaniem.
– Inicjatywę ustawodawczą ustanowienia Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych podjął świętej pamięci Prezydent,
profesor Lech Kaczyński. To był początek 2010. 1 marca będziemy oddawać hołd żołnierzom wyklętym, niezłomnym bohaterom. My tu w Koziegłowach już dzisiaj zaczynamy te uroczystości – stwierdziła Jadwiga Wiśniewska.

Burmistrz Jacek Ślęczka i Zdzisław Wronka PS. „Czarnota”

Gallery Promo Arte, w tym wystawy malarskie, wernisaże sztuki
wszelakiej. Ponadto zdobędziesz nowe umiejętności artystyczne za sprawą warsztatów tematycznych organizowanych przez
Pracownię ,,Pod Koziołkami”. Będzie to czas pracy, dyskusji, wymiany doświadczeń i wspólnego cieszenia się sobą. Nie zabraknie także autorskich spotkań, benefisów i kameralnych pogadanek muzycznych.
Wszystkie piątkowe działania są bezpłatne. W lutym odbyły
się warsztaty tworzenia witraży, w marcu warsztaty familijne
,,Pisanki, kraszanki, palmy” oraz wieczór poezji śpiewanej z Maciejem Rudlickim.
Dodatkowe informacje na temat cyklu dostępne na stronie
MGOPK dk-kozieglowy.pl.
Podczas inauguracyjnej imprezy wystąpił zespół Forteca

Cykl Na „5” z Kulturą Piątkowe Spotkania Kulturalne powstał
z myślą o nowych propozycjach kulturalnych MGOPK, których
głównym celem jest poznanie ciekawych, pełnych pasji osób. Realizacja wspólnych pasji i pomysłów w zakresie kultury pozwoli
również na twórcze zaangażowanie społeczności, stworzy nowy
wymiar obcowania ze sztuką, pokaże nowe możliwości, otworzy
nowe horyzonty bez względu na to jaką dysponujemy wiedzą i
doświadczeniem. Bo przecież w każdym z nas kryją się talenty,
nieodkryte zdolności trzeba je tylko umiejętnie wyeksponować i
zaprezentować światu.
Piątkowe Spotkania Kulturalne to czas do swobodnego wyrażania siebie. Poprowadzimy Was przez labirynt nowych znaczeń, wartości i informacji. I tak Biblioteka wprowadzi Nas w tajniki literatury, poezji. Większość działań będzie się odbywać w
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Warsztaty familijne ,,Pisanki, kraszanki, palmy”
Str. 9

PRZYGOTOWANIE DO REFORMY OŚWIATY

FILMY SPIELBERGA W BARBÓRCE

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęła podczas
styczniowej Sesji projekt organizacji sieci szkół.

„Historia wizualna – dwa filmy Stevena Spielberga” - taki
tytuł nosi projekt, który upowszechnia Stowarzyszenie dla
Rozwoju Gminy Koziegłowy.

Gmina Koziegłowy jest w kontekście reformy oświaty w
nieco lepszej sytuacji niż niektóre Gminy, w których są gimnazja
funkcjonujące w osobnych budynkach.
– Musimy dostosować się do nowych wymagań Prawa
oświatowego. Projekt uchwały był konsultowany z Delegaturą
Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Pragnę uspokoić, że ta
uchwała tylko porządkuje przyszły stan prawny, nie powoduje
natomiast jakiejkolwiek zmiany dotychczas obowiązujących
obwodów szkół podstawowych ani nie ogranicza stopnia
organizacji szkół, które funkcjonować będą od 1 września
2017 roku – powiedział burmistrz Jacek Ślęczka. – Proszę nie
myśleć, że coś zmieniamy. Powtarzamy jedynie istniejące już
zapisy dotyczące obwodów. Do końca marca, po konsultacjach,
przyjmiemy uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do
nowych wyzwań oświatowych.
Uchwała zawiera organizację pracy szkół w okresie
przejściowym w latach 2017/2018 i 2018/2019. Później
funkcjonować już będą tylko pełne szkoły podstawowe, z
nową podstawą programową. Gimnazja w Lgocie Górnej i
Pińczycach naturalnie wejdą w kontynuację szkoły podstawowej.

Zespół Szkół w Koziegłowach oparty zostanie o szkołę
podstawową i prowadzone na zasadzie porozumienia Liceum
Ogólnokształcące. Projekt uchwały będzie przedmiotem
konsultacji społecznych ale też opiniowania przez Kuratorium
Oświaty oraz nauczycielskie związki zawodowe działające na
terenie Gminy i Miasta Koziegłowy
– Nasza uchwała nie świadczy, że decyzja rodziców będzie
w jakiś sposób ograniczana. Będzie oczywiście musiała być
brana pod uwagę przy rekrutacji zarówno klas pierwszych jak
i kontynuacji nauki w klasach siódmych i ósmych – dodaje
burmistrz. – Przyjęta w 2004 r. uchwała Rady Gminy i Miasta
Koziegłowy, która mówi o przyporządkowaniu dzieci do
obwodów została w obecnej uchwale powielona.
Podczas Sesji, która odbyła się w lutym Radni GiM Koziegłowy
podjęli uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do
klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Koziegłowy w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów. W marcu radni przyjęli uchwałę w
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.

Projekt wzbogacił Archiwum Cyfrowe (CATL) przy Galerii
Barbórka o dwa filmy związane z historią Koziegłów. Filmy
zakupiono pod koniec lipca 2016 r. w Los Angeles, a dokładnie
w The Institute for Visual History and Education University
of Southern California. Występują w nich Nena Kafka i Izak
Wolbrom.
W wywiadzie trwającym 210 minut opowiadają najpierw
o dorastaniu w otoczeniu rodziny, a nieco później o szkolnych
latach w Koziegłowach. Pewnie te fragmenty są dla historii
Koziegłów najcenniejsze, bo odkrywają fakty, które jak dotąd
były mało znane. W dalszej części mówią o wojnie i o tym jak
trafiali do kolejnych obozów pracy, a kiedy zabrakło im sił, szli
piechotą w „marszu śmierci” do obozów koncentracyjnych w
głąb Niemiec. Szczęśliwie był to już rok 1945 i zbliżała się klęska
Niemiec.
Takich ocalałych świadków
jak Nena i Izak szukał słynny
hollywoodzki reżyser Steven
Spielberg, przed i po premierze
filmu „Lista Schindlera” (1994).
Te dwa filmy o numerach 1217
i 27105 oraz tysiące podobnych
znajdują się teraz w założonej
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przez niego fundacji (USC
Shoah Fundation). Są tam
nie tylko świadectwa zbrodni
nazizmu, ale też dowody
ludobójstwa w Kambodży,
w wielu państwach Afryki, a
teraz w Syrii. Będzie to (jest)
najdłuższa księga o tym jak
trudno obronić się człowiekowi
przed zgubną ideologią, która
najpierw brzmi atrakcyjnie, a po latach nierzadko zamienia się
w koszmar. Wywiady Neny i Izaka nagrane w języku szwedzkim
i angielskim zostały bardzo dokładnie przetłumaczone na język
polski, a ich fragmenty jako pierwsi zobaczyli 7 października
członkowie Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Koziegłowy.
Teraz całość mogą zobaczyć wszyscy zainteresowani.
Filmy są wizualnym uzupełnieniem książki „Koziegłowy i
Wolna Wieś Gniazdów” a szczególnie jej IX rozdziału „Żydzi
w historii Koziegłów”. Finansowego wsparcia na ich zakup
i tłumaczenie (7000 zł) udzieliło Muzeum Historii Polski w
Warszawie w ramach programu grantowego „Patriotyzm Jutra”
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt Stowarzyszenia został doceniony, ponieważ wpisuje się w
główne cele tego programu, czyli odkrywanie i upowszechnianie
wiedzy z zakresu historii Polski oraz promowanie lokalnego
dziedzictwa i kultury.
Leonard Jagoda

Policja realizuje od 2016 roku Program „Dzielnicowy bliżej
nas”. Ma on za zadanie zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie społeczeństwa szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa.

na stanowisku dzielnicowego oraz zmniejszenie liczby stanowisk
wakujących. Sukcesywnie wzrasta zarówno liczba dzielnicowych
jak i stanowisk dzielnicowych, co bez wątpienia skutkuje odciążeniem poszczególnych policjantów.

Instytucja dzielnicowego, obok odtwarzania posterunków
Policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy Policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Aby program przyniósł zamierzony
efekt, działania te muszą być spójne i konsekwentne, stąd wyodrębniono w nim pięć zasadniczych obszarów zagadnieniowych: kadrowy, szkoleniowy, narzędzi komunikacji społecznej,
organizacji służby oraz modernizacyjny. W ramach poszczególnych obszarów systematycznie i dynamicznie realizowane są
cele i podzadania cząstkowe. Co ważne działania realizowane
w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” mają charakter
przekrojowy, poczynając od doboru policjantów o optymalnych
predyspozycjach do pełnienia funkcji dzielnicowego, właściwe
ich szkolenie ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu
wiedzy zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji
miękkich, poprzez zapewnienie dostępu do nowych narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę organizacji służby, na
zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i narzędzi pracy
skończywszy.

Celem programu jest szerokie otwarcie na problemy społeczności lokalnej, uspołecznienie działań Policji oraz zbudowanie
zaufania pomiędzy Policją a obywatelami, które jest niezbędne
dla aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących
tworzeniem lokalnych koalicji działających na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Sukcesywnie prowadzone są tzw. przeglądy kadrowe dzielnicowych służące kontroli prawidłowości prowadzonej polityki
kadrowej w odniesieniu do dzielnicowych. Dotychczas przeprowadzono trzy przeglądy kadrowe, wynikiem których jest zdecydowane zmniejszenie zjawiska instytucji powierzeń obowiązków
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UCZNIOWIE PRZYWITALI WIOSNĘ
W szkołach Gminy Koziegłowy tradycyjnie witano wiosnę. W Zespole Szkół w Lgocie
Górnej pierwszy dzień wiosny
powitano w nietypowych strojach: w piżamach i innych ciekawych przebraniach.

Rejon nr 1:
Koziegłowy, Siedlec Duży, Siedlec Mały,
Mzyki, Gniazdów.
mł. asp. Piotr Szczęsny
Telefon: 34/333 35 15, telefon kom.: 798 032 129,
e-mail: dzielnicowy.kozieglowy1@myszkow.ka.policja.gov.pl

Tego dnia uczniowie wcielili się w role nauczycieli i sami
prowadzili pierwsze dwie lekcje. Święto zakończono wspólnym śpiewaniem.

Rejon nr 2:
Brzeziny, Cynków, Gliniana Góra, Koclin,
Koziegłówki, Krusin, Lgota Górna, Lgota
Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, Markowice, Miłość, Mysłów, Nowa
Kuźnica, Oczko, Osiek, Pińczyce, Postęp, Pustkowie Lgockie,
Rzeniszów, Stara Huta, Winowno, Wojsławice, Zabijak.
asp. szt. Jacek Gonera
Telefon: 34/333 35 15, telefon kom.: 798 032 023
e-mail: dzielnicowy.kozieglowy2@myszkow.ka.policja.gov.pl

W Szkole Podstawowej w
Siedlcu Dużym uczniowie klasy II i III przygotowani przez
Joannę Ordę i Małgorzatę
Kulak zaprezentowali krótki
program artystyczny z piosenkami o wiośnie a następnie
dokonano symbolicznego pożegnania zimy, a więc spalenia
Marzann wykonanych przez
poszczególne klasy.
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Powitanie wiosny w Zespole Szkół w Lgocie Górnej odbyło się w piżamach i innych przebraniach

W Siedlcu Dużym tradycyjnie spalono Marzanny. Dzieci zaprezentowały też program artystyczny
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W 2018 MISTRZOSTWA POLSKI
Błękitni Paula-Trans Koziegłowy zakończyli kolejny przełajowy sezon. Rywalizowali m.in. w Mistrzostwach Polski oraz w
zawodach z cyklu Pucharu Polski.
W klasyfikacji generalnej PP najbliżej podium był Bartosz
Oleksiak, który w kategorii młodzik uplasował się na 4. pozycji,
zdobywając w sumie 341 pkt. i stając na podium w poszczególnych
wyścigach. Wyniki pozostałych zawodników Błękitnych w PP:
Kategoria Młodzik: 39. Konrad Jadowski (32 pkt.), Kategoria
Junior Młodszy: 19. Jakub Musialik (109 pkt.), 39. Kamil Jadowski
(18 pkt.), Kategoria Junior: 5. Daniel Sikora (251 pkt.), 42. Dawid
Koza (19 pkt.), 47. Wiktor Pucek (13 pkt.), Kategoria Juniorka
Młodsza: 10. Sandra Skrobarczyk (196 pkt.), Kobiety Open: 17.
Wiktoria Skrobarczyk (74 pkt.), 20. Anita Jęderko (59 pkt.).
W Mistrzostwach Polski Jakub Musialik w juniorach
młodszych zajął 24. miejsce. Sandra Skrobarczyk była w
juniorkach młodszych 15. a Daniel Sikora w juniorach 27. W
rozegranym w kategorii młodzik wyścigu o Puchar Prezesa
PZKol. Bartosz Oleksiak uplasował się na 6. pozycji.
W minionym sezonie Błękitni zorganizowali wraz z Gminą i
Miastem Koziegłowy zawody Super Pucharu Polski. Był to już
XXXVIII Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy i zarazem
IV Memoriał Zygmunta Chmurzewskiego oraz III Memoriał
Daniela Jurczyka, tragicznie zmarłego kolarza Błękitnych. W
kategorii open mężczyzn triumfował Marek Konwa a w open
kobiet Patrycja Lorkowska. W kategorii Junior 10. miejsce
zajął Daniel Sikora, w Juniorach Młodszych 14. Jakub Musialik,
a 34. Kamil Jadowski. W kategorii Młodzik 2. był Bartosz
Oleksiak, 25. Konrad Jadowski, a w kobietach Open 17. Anita
Jęderko. Wiktoria Skrobarczyk doznała kontuzji kolana i
nie ukończyła wyścigu. Czeka ją teraz długa rehabilitacja.
W juniorkach młodszych 10. była Sandra Skrobarczyk, a w
kategorii Żak wygrała Milena Tokarska. W szkółkach kolarskich
wśród dziewcząt triumfowała Julia Kocot. Wśród chłopców
wygrał Oskar Nowak przed Oskarem Maśką, 7. miejsce
zajął Oskar Kulak, a 9. Ksawery Oleksiak (wszyscy Błękitni).
Wyścig otrzymał bardzo dobrą ocenę prezesa PZKol. Wacława
Skarula i dyrektora Andrzeja Piątka, zarówno pod względem
organizacyjnym jak i sportowym.

Chętnych do uprawiania kolarstwa wśród najmłodszych w klubie Błękitni
nie brakuje. a Burmistrz wspiera kolarstwo w Gminie Koziegłowy

W styczniu, podczas Mistrzostw Polski w Sławnie, przekazano
Koziegłowom koszulkę organizacyjną 81. edycji tej imprezy,
która odbędzie się w 2018 roku. Koziegłowy gościły ostatnio
uczestników MP w 2013 r. zyskując bardzo wysokie oceny za
organizację wyścigu.
W roku 2016 obchodzony był jubileusz 70-lecia Ludowych
Zespołów Sportowych. Z tej okazji działacze LKS „Błękitni”
Koziegłowy, którzy zakładali klub w latach 1977/78 i działają w
LZS w dalszym ciągu, zostali uhonorowani przez Radę Krajowego
Zrzeszenia LZS w Warszawie jubileuszowymi medalami. Podczas
Super Pucharu Polski w Koziegłowach w 2017 r. otrzymali je:
Antoni Frączek, Mieczysław Potempski, Stanisław Saladra,
Danuta Buła , Józef Pakuła, Bogusław Lula, Mieczysław
Chmurzewski, Kamil Gradek, Sławomir Matyja, Artur Nowak,
Marek Górniak, Jacek Cupiał, Jacek Ślęczka, Zbigniew
Adamus, Dariusz Flak, Jan Psonka, Katarzyna Sazonowicz,
Ilona Ptasik, Katarzyna Matyja, Sylwia Muc, Konrad Jasik,
Romuald Kwiatkowski i Andrzej Chmurzewski.

TRENER CHMURZEWSKI LAUREATEM
W Ratuszu Miejskim w Częstochowie odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszego zawodnika,
trenera i działacza sportowego regionu częstochowskiego w
2016 roku. W kategorii Trener Roku uhonorowany został Andrzej
Chmurzewski, szkoleniowiec MGLKS „Błękitni” Koziegłowy.
Plebiscyt zorganizowany został przez Regionalną Radę
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie, Urząd Miasta
Częstochowy oraz redakcje: „Życia Częstochowy i Powiatu”,
Telewizji Orion, Radia Jura i portalu wczestochowie.pl.
Laureatom nagrody wręczali przedstawiciele władz miasta,
środowiska sportowego oraz lokalnych mediów. Wręczono
również statuetki: „Nadzieja częstochowskiego sportu” oraz
„Ambasador częstochowskiego sportu.
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