GMINNE INWESTYCJE

Dobiega końca termomodernizacja i przebudowa budynku
w Wojsławicach, w którym ma
swą siedzibę Warsztat Terapii
Zajęciowej. Na czas remontu WTZ
przeniesiony został do budynku
po dawnej szkole w Rosochaczu.
Niedługo
rozpoczną
się
kolejne ważne inwestycje na

terenie Gminy Koziegłowy jak
zagospodarowanie terenu przy
Pałacu Biskupów w Koziegłowach,
budowa
łącznika
oddziału
przedszkolnego w Pińczycach
ze szkołą czy budowa kanalizacji
w Lgocie Nadwarcie. Więcej o nich
wewnątrz biuletynu.

Ważne telefony:
Burmistrz
tel. 34 3141 219

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

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

Z
okazji
obchodów
Narodowego
Dnia
Pamięci
Żołnierzy
Wyklętych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury
w Koziegłowach odbył się 3 marca koncert
warszawskiego zespołu Contra Mundum,
mającego w swym repertuarze utwory
o charakterze patriotycznym. Wokalista
zespołu, Norbert „Smoła” Smoliński zaśpiewał
przy akompaniamencie kolegów grających
ostrą, rockową muzykę teksty: Cypriana
Kamila Norwida, Krzysztofa Baczyńskiego,
Tadeusza Gajcego, Zbigniewa Herberta
i innych poetów. Koziegłowskie obchody
Narodowego Dnia Pamięci zorganizowane
zostały pod patronatem Poseł do Parlamentu
Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej oraz
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka
Ślęczki.
Już przy wejściu do ośrodka kultury
rozdawana była kopia ryngrafu należącego
do Franciszka Majewskiego ps. „Słony”.
W uroczystości, którą poprowadził zastępca

Pozarządowymi

Radni Gminy i Miasta Koziegłowy
jednogłośnie uchwalili Budżet Gminy
i Miasta Koziegłowy na rok 2018.

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
Piotr Kołodziejczyk uczestniczył m.in. jeden
z żołnierzy wyklętych, Zdzisław Wronka ps.
„Czarnota”.
Poseł Jadwiga Wiśniewska wygłosiła krótkie
przemówienie odnoszące się do pamięci
o żołnierzach wyklętych. Została odznaczona
złotym krzyżem Konspiracyjnego Wojska
Polskiego - za wieloletnie zaangażowanie
w sprawy patriotyczne. Krzyż wręczył jej
Edmund Nowakowski, wiceprzewodniczący
Zarządu
Głównego
Ogólnokrajowego
Związku Byłych Żołnierzy
Konspiracyjnego
Wojska
Polskiego. Najlepszym dzieciom w konkursie plastycznym
organizowanym przez OHP
i ZS w Koziegłowach wręczone
zostały natomiast nagrody.

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

Wykład
dotyczący
żołnierzy wyklętych wygłosił
Adam Kondracki z Biura
Poszukiwań i Identyfikacji
IPN. W obchodach wzięli
udział m.in. Wicewojewoda
Śląski Mariusz Trepka, Radna
Sejmiku
Województwa
Śląskiego Krystyna Jasińska
oraz Kurator Śląski Urszula
Bauer.

Wymiar podatków
tel. 34 3141 219 w. 109
Referat Promocji i Rozwoju
tel. 34 3141219 w. 120
promocja@kozieglowy.pl
Gminno Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
tel. 34 333 71 42
pomocspoleczna@kozieglowy.pl
Miejsko Gminny Ośrodek
Promocji Kultury
tel. 34 3141 268
Gminna Biblioteka Publiczna

PONAD 13 MILIONÓW ZŁOTYCH PRZEZNACZONYCH
ZOSTANIE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE

Łączną kwotę dochodów budżetu
ustalono na 62 760 984 zł, z czego
dochody bieżące stanowią 55 082 216,92
zł, a dochody majątkowe 7 678 767,08
zł. Kwota wydatków ustalona została na
65 569 654 zł, z czego wydatki bieżące
stanowią 51 933 854,42 zł a wydatki
majątkowe 13 635 800,58 zł. Przyjęto
deficyt w wysokości 2 808 670 zł, który
pokryty zostanie z kredytu bankowego.
Rezerwa ogólna wynosi 100 000 zł,
a celowa – na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego –
160 000 zł.

Przewodnicząca rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk
gratuluje Burmistrzowi uchwalenia budżetu

Wydatki inwestycyjne:
– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota
Nadwarcie oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy
Koziegłowy ze zlewnią w miejscowości Żarki Letnisko do
przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj – 3 717 368,19 zł.

tel. 34 3142 000
wodociagi@kozieglowy.pl

– Oświetlenie ulic, placów i dróg – 200 000 zł.
– Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach –
871 362,28 zł.
– Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym
poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej
w przedszkolu w Koziegłowach – 1 860 570,78 zł.
– Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Koziegłowy –
70 000 zł.
– Dostawa i montaż instalacji solarnych wykorzystujących
energię słoneczną do podgrzewania wody dla celów użytkowych

WALENTYNKOWE SERDUSZKO DLA ZAKOCHANYCH

Nasza Gmina:
Redakcja:
Referat Promocji i Rozwoju
UGiM Koziegłowy
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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Przed
walentynkami
na
rynku
w Koziegłowach pojawiła się efektowna
instalacja przedstawiająca serce. To akcent
związany ze Świętem Zakochanych. Serduszko
spotkało się z bardzo przychylnym odbiorem
wielu mieszkańców Gminy Koziegłowy, ale
i przejezdnych. Nie brakowało chętnych do
zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia lub
selfie. Po zapadnięciu zmroku biało-czerwone
serduszko rozświetlało się setkami światełek.
Przed Świętami Wielkiej Nocy nastąpi zmiana
dekoracji. Walentynkową ozdobę zastąpią
wielkanocne elementy.

Radni Gminy i Miasta Koziegłowy jednogłośnie zagłosowali
za przyjęciem budżetu na 2018 rok
Biuletyn Nasza Gmina, nr. 1 / 2018

– Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację
indywidualnych źródeł ciepła na źródła grzewcze wykorzystujące
paliwo gazowe lub biomasę na terenie Gminy Koziegłowy –
70 000 zł.

– Budowa dróg gminnych – 1 000 000 zł.

tel. 34 3150 243
Zespół Usług Komunalnych

w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Koziegłowy –
70 000 zł.

Biuletyn Nasza Gmina, nr. 1 / 2018

– Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
w Wojsławicach (Warsztat Terapii Zajęciowej) – 766 310,26 zł.
– Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – 5 010 189,07
zł.
– Budżet został oparty na realnych założeniach dochodów
a jego projekt powstał w oparciu o bardzo szczegółową
analizę sytuacji finansowej Gminy. Mam nadzieję, że strona
dochodowa budżetu będzie – wzorem lat ubiegłych –
wzrastała. Chcielibyśmy, żeby po stronie dochodów było jak
najwięcej środków, zarówno po stronie dochodów własnych
jak i konkursowych. Zabezpieczyliśmy stronę wydatkową
budżetu biorąc w pierwszej kolejności pod uwagę zapewnienie
finansowania projektów konkursowych i pozakonkursowych na
lata 2014-2020. W przypadku pojawienia się nowych możliwości
będziemy modyfikować budżet i jesteśmy na to przygotowani.
Będziemy wspólnie z radnymi uwzględniać, tak jak dotychczas,
potrzeby poszczególnych miejscowości, abyśmy mogli zapewnić
funkcjonowanie wszystkich obszarów Gminy i Miasta Koziegłowy.
Będziemy realizować plan rozwoju Gminy w różnych obszarach,
na miarę naszych możliwości, bez zbytniego zadłużania się
Gminy. Jesteśmy dobrze postrzegani w Polsce o czym świadczy
35. miejsce w rankingu inwestycyjnym. Jednym z fundamentów
naszego działania jest działalność komunalna. Dzięki zakupowi
ciągnika z osprzętem zaoszczędzimy na kosztach utrzymania
zimowego dróg. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy
konstruowaniu budżetu – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy Jacek Ślęczka.
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RUSZA DRUGI ETAP REWITALIZACJI PAŁACU BISKUPÓW
Na tym jednak nie koniec. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu
społeczności lokalnej Gmina i Miasto Koziegłowy przystąpiła
do realizacji projektu ,,Rewitalizacja Pałacu Biskupów
w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia” – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020. Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 526 238,98 zł, w tym
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to
4 299 927,02 zł. Projekt swoim zasięgiem będzie obejmował
rozbudowę Pałacu Biskupów o ogród zimowy (oranżerię) wraz
z jego wyposażeniem.
Szklany ogród zimowy umiejscowiony zostanie na dziedzińcu
pałacu i wkomponowany w istniejącą zabudowę, a jego bryła
powstanie w oparciu o stalową konstrukcję z zewnętrznymi
szybami z hartowanego szkła. Będzie w ścisły sposób
powiązany z pałacem poprzez wspólne elementy wykończenia
architektonicznego budynku – materiały wykończenia elewacji
i kolorystykę oraz układ architektoniczny.
Mniej więcej tak wyglądać będzie teren tuż obok pałacu

W tym roku otoczenie odbudowanego Pałacu Biskupów
w Koziegłowach zmieni się nie do poznania, a na dziedzińcu
pałacu wyrośnie natomiast ogród zimowy.
Gmina Koziegłowy na przestrzeni lat realizowała wiele
projektów służących społeczności lokalnej. Jedną z ważniejszych
inwestycji ostatnich latach była „Rewitalizacja Pałacu Biskupów
w Koziegłowach” przeprowadzona w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013. Całkowity koszt działania wyniósł 6 159 706,62 zł,
w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
to 5 235 750,62 zł. Projekt obejmował odbudowę budynku
pochodzącego z początku XVII w. Pałacu Biskupów dla potrzeb
funkcji oświatowej oraz muzealno-wystawienniczej poprzez
organizację Izby Pamięci Ziemi Koziegłowskiej. Od 2016 roku
w Pałacu znajduje się nowoczesne Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi, do którego uczęszcza 171 przedszkolaków.
Dzieci uczą się i bawią w nowych, przytulnych i bezpiecznych
salach przystosowanych do ich potrzeb.

Aranżacja reprezentacyjnej przestrzeni publicznej Pałacu
Biskupów obejmuje wymianę i budowę ogrodzenia, wykonanie
chodników, budowę amfiteatru z przeznaczeniem do organizacji
imprez okolicznościowych, budowę pięciodyszowej fontanny,
oświetlenia oraz instalację monitoringu. Całość uzupełniona
zostanie elementami małej architektury i zielenią.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb parku
wokół Pałacu Biskupów obejmuje także utworzenie Parku
Integracji Pokoleniowej poprzez: budowę ścieżek spacerowych,
oświetlenia i monitoringu parku, budowę edukacyjnego placu
zabaw oraz miejsc do rekreacji grupowej – pola do minigolfa
i stołów do gry w szachy. Posadzone zostaną nowe drzewka
i krzewy, wybudowane ogrodzenie a całość kompozycji parkowej
otwarta będzie na Pałac Biskupów. Zamontowane zostaną też
elementy małej architektury. Terenu szkoły odgrodzony zostanie
od terenu parkowego.
W ramach inwestycji dojdzie też do wykonania robót
naprawczych elementów elewacji Pałacu Biskupów mających
na celu m.in. usunięcie wad
wykonawczych
związanych
z nieprawidłowym zamontowaniem
płyt narożnych. Przetarg obejmuje
trzy części inwestycji. Każda z nich
ma zostać wykonana w terminie 150
dni od podpisania umowy.
–
Uporządkowanie
i zagospodarowanie terenu wokół
Pałacu Biskupów oraz przy Zespole
Szkół w Koziegłowach pozytywnie
wpłynie na estetykę miasta,
a także umożliwi mieszkańcom oraz
turystom spędzenie wolnego czasu
w miejscu przyjaznym, bezpiecznym
oferującym
różne
aktywności
kulturalno-sportowe – podkreśla
Jacek Ślęczka, Burmistrz Gminy
i Miasta Koziegłowy.

DZIĘKI SYGNALIZACJI BĘDZIE BEZPIECZNIEJ
Mieszkańcy
Rzeniszowa
oraz
kierowcy wjeżdżający z Rzeniszowa
na trasę DK 1 doczekali się w końcu
sygnalizacji świetlnej na drodze
krajowej. Wybudowała ją Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
– Sygnalizacja świetlna na pewno
bardzo pomoże w bezpiecznym przejściu
z jednej strony trasy na drugą oraz we
włączaniu się kierowców do ruchu. A było
to dotychczas ogromnym problemem.
Te światła traktujemy jako miły prezent
dla mieszkańców na Nowy Rok. To nasz
ogromny sukces i efekt determinacji wielu
osób. Na pewno pomogło tu wsparcie
Poseł do Parlamentu Europejskiego,
Jadwigi Wiśniewskiej, ale również
przychylność Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad – mówi Jacek
Ślęczka, Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy.
Sygnalizacja z pewnością przyczyni się
do ograniczenia wypadków w tym rejonie,
a być może nawet do ich wyeliminowania.
O jej budowę od lat zabiegały zarówno
władze Gminy i Miasta Koziegłowy jak
i mieszkańcy. W związku z wypadkami,

także z udziałem pieszych, do różnych
instytucji kierowane były pisma. W 2017
roku mieszkająca w Rzeniszowie radna
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Grażyna
Sitek zwróciła się o pomoc do Poseł
do Parlamentu Europejskiego Jadwigi
Wiśniewskiej. Ta obiecała, że dołoży
wszelkich starań, by zamontowano
w Rzeniszowie sygnalizację świetlną.
Obecne rozwiązanie nie jest jeszcze
doskonałe ponieważ na skrzyżowaniu

nie ma trzeciego pasa zjazdowego, ale
GDDKiA ma w planach wybudowanie
lewoskrętów podczas modernizacji trasy
DK 1 w 2019 roku.
Burmistrz Jacek Ślęczka stara się
o zgodę GDDKiA na wybudowanie
kolejnej sygnalizacji świetlnej. Chodzi
o skrzyżowanie trasy DK 1 w Koziegłowach
z drogą do Wojsławic.

NOWY SPRZĘT I KSIĄŻKI W KOZIEGŁOWSKIEJ BIBLIOTECE
Biblioteka Publiczna w Koziegłowach wzbogaciła się o nowy
sprzęt oraz 250 książek dla dzieci. W ubiegłym roku biblioteka
przyłączyła się do międzynarodowej kampanii dobroczynnej
„Kilometry dobra”, podczas której zebrane zostały pieniądze
na rozwinięcie działalności „Grupy Zabawowej z Biblioteką”
oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dzieci do lat
trzech.

Biblioteka w Koziegłowach została niedawno laureatem
konkursu „Przerwa na wspólne czytanie” Kinder Mlecznej
Kanapki. Zdobyła 48361 głosów i ostatecznie zajęła 10. miejsce.
Dzięki ogromnemu wsparciu głosujących Czytelników nasza
Biblioteka wygrała jedną z głównych nagród, którą jest 250
książek dla dzieci a także pufy do wspólnego czytania. Pracownicy
Biblioteki dziękują wszystkim głosującym i zapraszają do siebie.

Za zebrane 3 844 zł uczestnicy grupy zabawowej wzięli udział
w warsztatach edukacyjnych w gospodarstwie agroturystycznym
oraz zakupiony został teatrzyk drewniany Kamishibai, gramofon,
piłki duże i małe, piłki sensoryczne, kukiełki, pacynki, piasek
kinetyczny, szarfy, woreczki, ciastolina, skoczki dmuchane.
Podczas kwietniowych spotkań grupy zabawowej dzieci będą
mogły już korzystać z nowego sprzętu i zabawek.
Podczas ferii dzieci świetnie bawiły się z teatrzykiem
Kamishibai czyli „teatrem obrazkowym”. W świat baśni
wprowadziła ich wróżka oraz bajkowy pajac, w których rolę
wcieliła się Halina Kośna z Koziegłowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Dzieci same próbowały sztuki aktorskiej z
kukiełkami i pacynkami. Był to wstęp do warsztatów teatralnych
w Bibliotece, w której powstał teatrzyk kukiełkowy. Zajęcia
odbywają się we wtorki o godz. 15. Mogą w nich uczestniczyć:
dzieci, młodzież i dorośli.

Na dziedzińcu Pałacu Biskupów wybudowany zostanie ogród zimowy.
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KONCERTOWE ZWIEŃCZENIE ROKU W MGOPK

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach
gościł 21 stycznia uczestników Koncertu Noworocznego.
Ta barwna impreza była zwieńczeniem całorocznej
działalności MGOPK. Honorowy patronat sprawował nad nią
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka. Koncert
rozpoczęła Gminna Orkiestra Dęta z Koziegłów pod batutą
kapelmistrza Henryka Nowaka. Po niej na scenie zaprezentowali
się młodzież i dzieci z Ogniska Muzycznego prowadzonego
przez Bartłomieja Chylę, śpiewając przy akompaniamencie gitar
i afrykańskich bębnów kolędę „Wśród nocnej ciszy”. W kolejnym
występie wzięły udział solistki ze Studia Piosenki prowadzonego
przez Annę Łuszczyk-Matyję – Karolina Garleja, Natalia Feret,
Klaudia Jagoda, Wiktoria Konieczniak i Angelika Krajewska.
Koncert uświetniły występy Formacji Tańca Estradowego

MECENASI KULTURY OTRZYMALI KOZIOŁKI I LAURY

„Pokusa” z Koziegłów, Grupy Teatralnej SPONTAN z Myszkowa
oraz Stowarzyszenia „Moc Pokoleń” pod kierunkiem Katarzyny
Miklas, które wspólnie wystawiły spektakl „Świąteczne
spotkanie”.
Panie z Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
występujące pod szyldem Seniorki Szok zaprezentowały z kolei
„Walca” oraz program estradowy „Seksapil” przygotowywane
przez Renatę Garleję. Po raz kolejny kunszt muzyczny pokazała
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Pińczyc pod batutą kapelmistrza
Wojciecha Pompki. Za mistrzowsko wykonane kolędy Orkiestra
dostała owacje na stojąco. Na zakończenie wystąpił Gminny
Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy. Dziecięco-młodzieżowa grupa
zatańczyła Suitę Krakowską a wspólnie z dorosłymi zaśpiewała
pastorałkę „Tylko jedna jest taka noc”.

CHÓR INSIEME
KONCERTOWAŁ W MZYKACH

Przedstawiciele firm i instytucji wspierających kulturę
w Gminie Koziegłowy w 2017 roku zostali uhonorowani
podczas gali „Mecenas Kultury 2017, która odbyła się 10
lutego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ,,Zacisze”
w Rzeniszowie-Łazy.
Statuetki oraz dyplomy wręczali Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy Jacek Ślęczka oraz dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach Renata Garleja oraz
honorowi goście – Jadwiga Wiśniewska – Poseł Do Parlamentu
Europejskiego oraz Mariusz Trepka – Wicewojewoda Śląski.
W kategorii Sponsoring Finansowy Super Koziołki dla
Firm przyznano firmom: WOMIR-SPA w Rzeniszowie, SoNa
w Koziegłówkach, ADAL w Koziegłówkach, Międzypowiatowy
Bank Spółdzielczy w Myszkowie i PSB BUDULEC w Myszkowie.

W kategorii Sponsoring Rzeczowy Koziołki wręczone
zostały Ośrodkowi Szkoleniowo-Wypoczynkowemu ,,Zacisze”,
Laur – Agencji Gwarant Security, a Medale – Hotelowi Ibis
w Częstochowie, Hotelowi ,,Kinga” w Żarkach Letnisku oraz
Kukubara Bowling Center&Hotel w Myszkowie. Za wspieranie
działań kulturalnych ,,Pomocna Dłoń” Koziołki przyznano
Ochotniczym Strażom Pożarnym w Gminie Koziegłowy.
W kategorii Mentor Kultury Koziołki otrzymali: Mariusz
Trepka – Wicewojewoda Śląski, Jacek Ślęczka – Burmistrz GiM
Koziegłowy, Andrzej Mikulski – Burmistrz Gminy Ogrodzieniec,
Ks. Robert Nemś – Proboszcz
Parafii Św. Marii Magdaleny
w Koziegłowach. W Kategorii
Donator Koziołek przyznany
został Zofii Jakubczyk, Prezes
Międzypowiatowego Banku
Spółdzielczego w Myszkowie.
Po raz pierwszy została
przyznana też wyjątkowa
i niepowtarzalna Statuetka
,,Zasłużony dla Gminy i Miasta
Koziegłowy”, którą otrzymała
Jadwiga Wiśniewska, Poseł
do Parlamentu Europejskiego
– za wspieranie artystów,
animatorów
oraz
za
organizację i wspaniałą ideę
imprezy ,,Żołnierze Wyklęci”.
Statuetkę wręczył Burmistrz
Jacek Ślęczka.

fot. studiotv.info
W Sanktuarium Św. Jana Marii Vianney`a w Mzykach odbył
się 14 stycznia Koncert Noworoczny Chóru Insieme pod batutą
dr Moniki Bachowskiej. Z zaproszenia Burmistrza Gminy
i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki oraz Kustosza Sanktuarium
ks. Tomasza Nowaka skorzystali mieszkańcy Gminy Koziegłowy,
którzy licznie stawili się w sanktuarium. Był to już drugi występ
Chóru Insieme w Mzykach. Poprzedni miał miejsce rok temu.
Artyści po raz kolejny zaprezentowali wielki kunszt otrzymując
za występ wielkie brawa.
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Ponadto Koziołki przyznano dla Zakładu Odlewniczego Metali
Nieżelaznych PRESS w Oczku, Laur dla FPH POLIMER II
w Myszkowie oraz medal dla Markopolo Delikatesy Centrum
w Koziegłowach.
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KOLĘDOWANIE Z ANTKIEM SMYKIEWICZEM

Prace
związane
z
termomodernizacją
budynku
użyteczności
publicznej w Wojsławicach,
w którym ma swą siedzibę
Warsztat Terapii Zajęciowej
zbliżają się ku końcowi.

Podczas Święta Trzech Króli do Miejsko-Gminnego Ośrodka
Promocji Kultury w Koziegłowach zawitał znany piosenkarz,
Antek Smykiewicz.
Po mszy świętej w kościele w Koziegłowach i Orszaku
Trzech Króli, w MGOPK odbyło się kolędowanie z tym znanym
piosenkarzem. Publiczność dopisała, a panująca na sali atmosfera
świadczyła, że wszyscy bawili się znakomicie. Piosenkarz zaprosił
na scenę wszystkich chętnych do śpiewania, którzy pomagali
mu w niektórych partiach kolęd, a także zaśpiewali jeden z jego
utworów. Na zakończenie kolędę zaśpiewali także wokaliści
z MGOPK. Po koncercie zastępca Burmistrza Gminy i Miasta
Koziegłowy Piotr Kołodziejczyk wraz z dyrektor MGOPK, Renatą
Garleją podziękowali Antkowi Smykiewiczowi za wspaniały
koncert, wręczając mu ozdobę z osikowego łyka wykonaną
w Koziegłowach. Kolędowanie oglądał m.in. proboszcz parafii
Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach ks. Robert Nemś.
Patronat medialny nad imprezą sprawowali Radio Fiat i portal
czestochowskie24.pl. Organizatorami Kolędowania byli: Gmina
i Miasto Koziegłowy, MGOPK w Koziegłowach oraz Radio Fiat.

Projekt
dofinansowany
został
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 20142020, (Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)
dla osi priorytetowej: IV.
Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii

WIELKA ORKIESTRA ZAGRAŁA W KOZIEGŁOWACH
W Miejsko-Gminnym Ośrodku promocji Kultury
w Koziegłowach odbył się 14 stycznia 26. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Lokalny sztab WOŚP mieścił się w SP w Koziegłówkach,
a jego szefem był Mateusz Frączek. Duży wkład organizacyjny
w lokalny Finał wniosła Sandra Gradek. Na scenie MGOPK wiele
się tego dnia działo. Wystąpili na niej: przedszkolaki z Koziegłów,
dzieci i młodzież ze Studia Piosenki MGOPK Koziegłowy,
ratownik medyczny z pokazem, Marcin Zbigniew Wojciech
Stend-up, iluzjonista Wojciech Napora, Wiktoria Kijanka i Patryk
Nowak z SP w Koziegłówkach oraz zespół muzyczny Jurajski
Oddział Bluesowy. Odbyły się także pokazy sztuk walki Capoeira
Grupa Camangula z Myszkowa oraz kickboxingu Klubu Medi
Gym Warriors Koziegłowy,
Tego dnia z puszkami wyruszyło w teren 25 wolontariuszy
WOŚP, od przedszkolaków po licealistów. Kwestowali wszędzie,
gdzie się dało: przy kościołach, podczas 81. Mistrzostw Polski
w Kolarstwie Przełajowym, na ulicach wsi i Koziegłów.

Mistrzów Świata w skokach narciarskich 2017 r. (Kamil
Stoch, Piotr, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot) została
wylicytowana za 1 500 zł! Kawiarenka WOŚP przyniosła dochód
867 zł, rodzice przedszkolaków z Koziegłów zebrali 567, 15 zł,
przedszkolaki z Pińczyc – 209,66 zł a Fitness Club MEDI GYM
z Koziegłów – 167 zł.
Wśród wolontariuszy najwięcej do puszek zebrali: Kacper
Skubis (1766,62 zł), Adrianna Gocyła (1273,70 zł), Jakub Gross
(1230,41 zł) i Wiktoria Świerczewska (1228,71 zł). Wszyscy
wolontariusze, pomimo zimnego dnia, mocno zaangażowali się
w zbiórkę pieniędzy, a ich serca biły bardzo gorąco.
– Współpraca z Urzędem Gminy i Miasta Koziegłowy, MiejskoGminnym Ośrodkiem Promocji Koziegłowy oraz nauczycielami
szkół na terenie gminy układała się bardzo dobrze. Chciałbym
podziękować również sponsorom 26. Finału oraz każdemu, kto
przyczynił się do jego organizacji – podsumowuje Szef Sztabu,
Mateusz Frączek.

Sztabowi w Koziegłówkach udało się zebrać w sumie aż
17 613,91 zł, z tego do puszek trafiło 13 223,10 zł. Podczas licytacji
udało się zebrać 2580 zł. Flaga z autografami Drużynowych
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WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W NOWYCH WNĘTRZACH
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i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej – RIT.
Termomodernizacja
budynku
obejmuje
ocieplenie
ścian zewnętrznych, stropów i dachu, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, przebudowę stref wejściowych
do budynku w szczególności schodów zewnętrznych,
pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszeń.
Obiekt zostanie przebudowany i dostosowany w zakresie

wymagań bezpieczeństwa pożarowego oraz do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wykonawca ma też za zadanie przebudowę
i rozbudowę instalacji infrastruktury technicznej budynku
w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej (wykonanie
instalacji zimnej i ciepłej wody oraz instalacji cyrkulacji i p.poż.,
instalacji kanalizacyjnej, wentylacji i centralnego ogrzewania
wraz z kotłownią).
Przebudową i rozbudową objęty został układ wewnętrznych
dróg, chodników i miejsc postojowych, oraz tarasy, schody
zewnętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych.
Przebudowa dotyczy także parkingów za budynkiem, co pozwoli
na zwiększenie ilości miejsc postojowych do 10.

NOWY SPRZĘT I KSIĄŻKI
W KOZIEGŁOWSKIEJ BIBLIOTECE

Mieszkańcy Gniazdowa mają kolejny powód do radości.
W remizie OSP Gniazdów, dzięki staraniom strażaków oraz
dofinansowaniu z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy, udało
się wyremontować salę. Uczestnicy balu karnawałowego,
który odbył się 10 lutego mogli na własne oczy zobaczyć skalę
przeprowadzonego remontu. Zakres prac był gruntowny:
wykonano nową wylewkę podłogową, na której położono
płytki, zamontowano nowy gipskartonowy sufit z nowoczesnym
oświetleniem, strop nad salą został ocieplony wełną mineralną.
Wyremontowano i pomalowano ściany. Warto zaznaczyć, że sala
została wyposażona w centralne ogrzewanie, którego wcześniej
nie posiadała. To nie koniec zmian jakie zachodzą w budynku
remizy OSP w Gniazdowie. W trakcie remontu są kolejne
pomieszczenia: kuchnia, klatka schodowa, wejścia do budynku
oraz toalety. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych prac,
do dyspozycji mieszkańców zostanie oddany w pełni odświeżony
i odnowiony budynek, który będzie służył przez następne lata
społeczności lokalnej.
Biuletyn Nasza Gmina, nr. 1 / 2018
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PRZEŁAJOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KOZIEGŁOWACH
czołówki musiał przebijać się więc przez kilkudziesięcioosobową
stawkę. Po heroicznej walce udało mu się na tyle odrobić straty,
by wywalczyć brązowy medal. Na 46. miejscu uplasował się
Kamil Jadowski. W klasyfikacji wojewódzkiej pierwsze miejsce
przypadło Województwu Śląskiemu, drugie – Lubelskiemu,
a trzecie Wielkopolskiemu.
Gratulacje zwycięzcom składali: Burmistrz GiM Koziegłowy
Jacek Ślęczka, Prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego
w Myszkowie Zofia Jakubczyk, Komendant Powiatowy Policji
w Myszkowie Jacek Kurdybelski, przedstawiciel firmy ,,Polimer”
Tadeusz Garncarz, Prezes PZKol Dariusz Banaszek, Właściciel
firmy ,,Paula Trans” Tomasz Kałużyński.
Po dekoracji zawodników w kategorii Elita rozpoczęła się feta.

W trakcie uroczystości dekoracji medalistów trener LKS
POM Strzelce Krajeńskie Józef Szymański otrzymał od Prezesa
PZKol biało-czerwoną koszulkę kolarską dla organizatora 82.
Mistrzostw Polski. Mistrzostwa zakończył efektowny pokaz
sztucznych ogni.

Bartosz Oleksiak dał z siebie wszystko, ale zajął miejsce tuż za podium.

Gmina i Miasto Koziegłowy była po raz drugi w historii
gospodarzem Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym.
To już 81. edycja tej prestiżowej imprezy. Dla Gminy i klubu
MGLKS „Błękitni” Koziegłowy to wielkie wyróżnienie. To
docenienie też przez Polski Związek Kolarski zaangażowania
w promocję i wspieranie kolarstwa oraz możliwości
organizacyjnych Gminy i klubu.
Poprzednie Mistrzostwa Polski odbyły się w Koziegłowach
w 2013 roku i zostały bardzo wysoko ocenione pod względem
organizacyjnym, zarówno przez zawodników, trenerów jak
i działaczy sportowych. Dla władz PZKol była to znakomita
rekomendacja, więc w 2016 roku zwróciły się one do Burmistrza
GiM Koziegłowy Jacka Ślęczki z prośbą o zorganizowanie w 2018
roku 81. edycji Mistrzostw Polski.
W sobotę, 13 stycznia, Burmistrz Jacek Ślęczka i Prezes
Polskiego Związku Kolarskiego Dariusz Banaszek uroczyście
zainaugurowali Mistrzostwa, witając licznie przybyłych kolarzy
oraz sympatyków kolarstwa. O medale rywalizowała w tym roku
rekordowa ilość, ponad 450 zawodników i zawodniczek z całego
kraju.
W uroczystości otwarcia Mistrzostw uczestniczyli m.in.
zaproszeni goście: Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka,
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Komendant
Wojewódzki Policji w Katowicach Krzysztof Justyński,
Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie Jacek Kurdybelski.
Uroczystość uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Pińczyc.
W sobotę rywalizacja odbyła się w kategoriach: Masters I, II,
III, IV, V, Cyklosport, Masters kobiet, Cyklosport mężczyzn, Żak,
Żakini, Młodzik i Młodziczka.
Uczestnicy
Mistrzostw
ścigali się na trasie zlokalizowanej przy kompleksie sportowym
Orlik, na błoniach przy trasie DK 1 oraz na okolicznych ulicach.
Trasa była bardzo zróżnicowana i wymagająca. Została świetnie
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przygotowana przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych
w Koziegłowach pod okiem Dyrektora Technicznego 81. MP
Mieczysława Chmurzewskiego. Ze strony ZUK-u odpowiedzialni
za nią byli Dyrektor Zbigniew Polak oraz Kierownik Grzegorz
Musialik.

Jakub Musialik wywalczył w kategorii junior młodszy brązowy medal.

Do walki o medale stanęli także podopieczni trenera Andrzeja
Chmurzewskiego reprezentujący MGLKS Błękitni Koziegłowy.
W kategorii Junior Młodszy rywalizowali Jakub Musialik i Kamil
Jadowski, w kategorii Juniorka Młodsza – Ewa Miłek i Sandra
Skrobarczyk, w kategorii Młodzik – Bartosz Oleksiak i Kacper
Gocyła, w kategorii Żak – Oskar Maśka, Oskar Kulak i Oskar
Nowak, w kategorii Żakini – Milena Tokarska.
Milena Tokarska potwierdziła znakomitą dyspozycję
wygrywając rywalizację. Niewiele do podium zabrakło Bartoszowi
Oleksiakowi. Na mocno zmrożonej po wcześniejszych roztopach
trasie lepiej poradzili sobie jednak trzej mocniejsi fizycznie
rywale. Ostatecznie Bartosz musiał zadowolić się czwartą lokatą.
Kacper Gocyła ukończył zawody na 27. pozycji. Także w kategorii
Żak Oskar Maśka zajął 4. miejsce, Oskar Nowak był 10., a Oskar
Kulak – 13.
Drugi dzień przyniósł również wielkie emocje, bo o medale
walczyli zawodnicy i zawodniczki w kategoriach: Juniorka
Młodsza., Junior Młodszy, Junior, Elita mężczyzn i Elita kobiet.
Trasa tego dnia była także zmrożona, dając się we znaki nawet
najtwardszym zawodnikom.
Kibice ,,Błękitnych” czekali przede wszystkim na starty Ewy
Miłek i Jakuba Musialika. Ewa świetnie ruszyła, ale na trasie miała
problemy z łańcuchem, które rozwiały jej marzenia o złotym
medalu. Ostatecznie juniorka młodsza musiała zadowolić
się brązowym krążkiem. Sandra Skrobarczyk była z kolei 8.
Faworytem w kategorii Junior młodszy był Jakub Musialik.
Przekroczył jednak limit czasu stawienia się na starcie i został
decyzją sędziego przesunięty do ostatniej linii startowej. Do
Biuletyn Nasza Gmina, nr. 1 / 2018

– Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy być gospodarzami 81.
Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym. Organizacja tego
pięknego, sportowego święta było dla nas wielkim wyzwaniem.
Cieszy nas rekordowa frekwencja. Dziękuję działaczom
społecznym, jednostkom samorządowym, pracownikom,
sponsorom i ochotniczym strażom za pomoc przy organizacji
tego wydarzenia. Aktywnie wspieramy i nadal będziemy
wspierać rozwój sportu w naszej gminie. Jesteśmy dumni
z osiągnięć sportowych zawodników Błękitnych – powiedział
Burmistrz Jacek Ślęczka
Obecny na Mistrzostwach Prezes PZKol Dariusz Banaszek
stwierdził, że były to najwspanialsze Mistrzostwa Polski
w Kolarstwie Przełajowym w historii tej imprezy. Jego opinię
podzieliło wielu działaczy sportowych, zawodników i kibiców.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów. Obecni
byli dziennikarze i fotoreporterzy: TVP3, TVP Sport, „Jedynki”
Polskiego Radia, Radia Fiat, Eurosportu, Dziennika Zachodniego,
Gazety Myszkowskiej, Polsatu Sport, Polskiej Agencji Prasowej.

Burmistrz Jacek Ślęczka pociesza zawiedzionego trzecim miejscem
Jakuba Musialika.

Partnerzy MP: Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach,
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach.
Sponsorzy MP: Mexller, Paula Trans, Renault Tandem, MPP
Polska, BGS Sport, Trek, Clarex, Aureus, Sokpol, Polimer, Opony
Ekspert, Hotel ,,Orle Gniazdo”, Śląski Związek Kolarski.

Bartosz Oleksiak dał z siebie wszystko, ale zajął miejsce tuż za podium.

Milena Tokarska wygrała rywalizację w młodziczkach.
Biuletyn Nasza Gmina, nr. 1 / 2018

Ewa Miłek walczy z Karoliną Stachyrą o trzecie miejsce.
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RUSZA BUDOWA KANALIZACJI PRZEDSZKOLE W PRZEBUDOWIE
Gmina i Miasto Koziegłowy rozstrzygnęła przetarg na budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie oraz
kanalizacji sanitarnej łączącej Zlewnię Koziegłowy ze zlewnią
w miejscowości Żarki Letnisko, do przepompowni zlokalizowanej
w Gminie Poraj. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.U.H
Domax Czesław Mika z Boronowa, która zaoferowała wykonanie
prac za 3 290 911,79 zł. Roboty mają zostać ukończone w ciągu
120 dni od podpisania umowy.

ŁĄCZNIKIEM Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY
Oddział Przedszkolny w Pińczycach zyska niedługo połączenie
z budynkiem szkoły. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach
projektu „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach”.
Obejmie adaptację pomieszczeń zaplecza na salę przedszkolną
i dobudowę łącznika zewnętrznego. W budynku Szkoły
Podstawowej przebudowie ulegną pomieszczenia gospodarcze.
Dojdzie tam także do remontu świetlicy szkolnej i dostosowania
jej do potrzeb jadalni. Termin realizacji inwestycji to 120 dni od
dnia podpisania umowy.

STREFY DLA AKTYWNYCH
Gmina i Miasto Koziegłowy złożyła wniosek do konkursu
o dofinansowanie Budowy Infrastruktury SportowoRekreacyjnej w 5 miejscowościach w ramach Programu Rozwoju
Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze
Wielopokoleniowym organizowanego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Pod pojęciem ,,Otwarte Strefy Aktywności” kryje
się zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę
elementów małej infrastruktury, siłowni zewnętrznej oraz
placu zabaw – w zależności od wybranego wariantu. Program
skierowany jest zarówno do młodszych i starszych osób. Celem
działania jest podniesienie aktywności fizycznej mieszkańców,
a także stworzenie miejsca o charakterze wielopokoleniowym
służącym do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
Całkowita wartość projektu wynosi 388 908 zł brutto, w tym
wnioskowana wartość dofinansowanie z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej wynosi 175 000 zł brutto.

ELIMINACJE

DO

Tak prezentuje się wizualizacja poddasza przedszkola w Starej Hucie

Gmina i Miasto Koziegłowy stara się pozyskiwać coraz więcej
środków zewnętrznych dla realizacji zadań publicznych. Kolejna
bardzo ważna inwestycja jest skierowana do najmłodszych
mieszkańców. Projekt pn. ,,Zapewnienie edukacji przedszkolnej
na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy
dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach
pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych
w miejscowości Stara Huta” zakłada adaptację części istniejących
budynków, tj. budynku przedszkola z oddziałami integracyjnymi
w Koziegłowach i budynku oddziałów zamiejscowych w Starej
Hucie - na potrzeby utworzenia nowych grup przedszkolnych
dla dzieci w wieku 3 i 4 lat dotychczas nieobjętych edukacją
przedszkolną. Dzieci w ramach planowanej inwestycji będą
mogły uczęszczać do nowoczesnego przedszkola. Zmianie
ulegnie nie tylko bryła i elewacja samego budynku w Starej
Hucie. Najmłodsi do swojej dyspozycji otrzymają nowoczesne,
bezpieczne oraz kompleksowo wyposażone sale do zabawy.
Przy przedszkolu powstanie duży plac zabaw. Prócz powyższych
zmian inwestycja obejmie także prace budowlane i instalacyjne
(elektryczne i sanitarne) a także zakup wyposażenia do kuchni
i innych pomieszczeń. Wartość prac budowlanych wyniesie
około 1 600 000 zł. Prace mają zostać zakończone w kwietniu
bieżącego roku. Wszystko zatem wskazuje, że od 1 wrześnie
2018 roku najmłodsi mieszkańcy naszej społeczności będą mogli
bawić się i uczyć w nowym przedszkolu w Starej Hucie.

KONKURSU

MGOPK Biblioteka Publiczna w Koziegłowach jest
organizatorem Eliminacji Gminnych XXX Regionalnych Spotkań
z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”, przeznaczonych dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Młodzi recytatorzy
będą mieli możliwość podzielenia się swoją wrażliwością oraz
skonfrontowania swoich zdolności artystycznych. Informacje
dotyczące warunków uczestnictwa i przebiegu konkursu
dostępne są w Bibliotece, tel. 34/315-02-43. Eliminacje odbędą
się 23 marca w MGOPK, początek o godz. 8.30. Pracownicy
Biblioteki zapraszają wszystkich chętnych do udziału konkursie.
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