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Szanowni Mieszkańcy!

Mija kolejny rok, który upłynął w koziegłowskim samorządzie 
pod znakiem wytężonej pracy ukierunkowanej na osiągnięcie 
jak najlepszych rezultatów: poprawę infrastruktury Gminy 
Koziegłowy, warunków życia mieszkańców, ekologii, rozwój 
bazy edukacyjnej, a także promocję naszej gminy. 

Do niewątpliwych sukcesów zaliczyć trzeba pozyskanie 
dofinansowania na 500 instalacji solarnych, co przyczyni się do 
pewnej poprawy jakości powietrza. Kolejnym proekologicznym 
przedsięwzięciem jest wybudowanie i oddanie do użytku 
oczyszczalni ścieków dla zlewni Koziegłowy. Na razie działa 
ona w oparciu o dowożone beczkowozami ścieki, ale kolejnymi 
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krokami będzie budowa i sukcesywna rozbudowa kanalizacji sanitarnej. W przyszłym roku część 
opraw świetlnych przy drogach gminnych wymieniona zostanie na energooszczędne oświetlenie 
typu LED co poprawi  jakość oświetlenia i ograniczy zużycie energii.

Od września działa w odbudowanym Pałacu Biskupów w Koziegłowach przedszkole, w którym 
dzieci spędzają czas w wyśmienitych warunkach. To pierwszy etap rewitalizacji tego miejsca. 
W kolejnym planowane jest zagospodarowanie terenu wokół pałacu i stworzenie tam estetycznej 
i funkcjonalnej przestrzeni publicznej służącej także aktywnemu wypoczynkowi. Mam nadzieję, 
że będzie to chętnie uczęszczane i spokojne miejsce, przyjazne dla rodziców z małymi dziećmi, 
młodzieży ale i dla osób starszych. 

Jeśli chodzi o poprawę przedszkolnej bazy dydaktycznej, czeka nas jeszcze w najbliższym czasie 
modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Starej Hucie, adaptacja starych pomieszczeń 
w pałacu i budowa łącznika przedszkola ze szkołą w Pińczycach. W Wojsławicach przeprowadzona 
zostanie natomiast termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

W minionym roku udało się wyremontować nawierzchnię kilku ulic. Dotyczy to ulicy Polnej 
w Mzykach, Topolowej w Koziegłowach, Słonecznej w Wojsławicach. Gmina wybudowała asfaltową 
drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków i sfinansowała fragment przebudowy drogi powiatowej 
Lgota Mokrzesz – Nowa Kuźnica. W Koziegłowach wybudowany został szalet miejski. Gmina 
współfinansowała budowę chodników przy drogach powiatowych w Pińczycach oraz Winownie.

W tym roku pojawiło się, niestety, sporo nieprzewidzianych problemów. Komitet społeczny 
oprotestował przebudowę drowi wojewódzkiej 789 Gniazdów – Lgota Nadwarcie. Wskutek tego 
nie dojdzie do przebudowy ulicy Woźnickiej i Świętokrzyskiej w Koziegłowach oraz drogi na Placu 
Moniuszki. Działania Komitetu mogą doprowadzić do dalszych ograniczeń w przebudowie DW 
789. Z kolei żądania komitetu społecznego związane z budową obwodnicy Gniazdowa i Koziegłów 
kosztem remontu drogi wojewódzkiej spotykają się z oporem społecznym mieszkańców 
terenów, przez które lub w sąsiedztwie których miałaby ona przebiegać. Przeciwni realizacji 
południowego wariantu obwodnicy są nie tylko mieszkańcy Koziegłówek ale i Wojsławic. Są także 
problemy związane z budową kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach. Około 30 procent właścicieli 
nieruchomości nie wyraża zgody na przeprowadzenie kanalizacji przez ich tereny. A bez tego 
budowa sieci nie jest możliwa.

Mimo tych i innych problemów, mijający rok trzeba uznać dla Gminy Koziegłowy za udany. 
Także pod względem pozytywnego wizerunku. Szerokim echem odbił się w Polsce II Festiwal 
Miłośników Koni i Muzyki „Z Kopyta”. Do Koziegłów zawitała w grudniu „Jedynka” Polskiego 
Radia. Dzięki realizowanej na żywo audycji o zagłębiu choinkowym, osikowym łyku, historii 
Koziegłów, międzygminnym szlaku konnym czy Festiwalu „Z Kopyta” dowiedzieli się słuchacze 
„Jedynki” z całej Polski. Wiele ciekawych inicjatyw w Gminie Koziegłowy pokazanych zostało także 
w realizowanym przez TVP 3 Katowice cyklu „Kronika Jurajska”.

Jestem głęboko przekonany, że Gmina Koziegłowy będzie się nadal rozwijać i pozytywnie 
zmieniać w zadowalającym tempie a stworzone w niej poprzez różnego rodzaju działania 
warunki zaspokoją potrzeby mieszkańców oraz podniosą komfort życia. Gmina Koziegłowy to 
gmina z pomysłem na przyszłość i poprawę jakości warunków życia mieszkańców w różnych jego 
dziedzinach.

Jacek Ślęczka, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
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Obiekt ma ogrzewanie gazowe wspomagane powietrznymi 
pompami ciepła. Gmina i Miasto Koziegłowy przeznaczyła na 
wyposażenie przedszkola ponad 400 tys. zł i złożyła wniosek 
o pokrycie kosztów kwalifikowanych wyposażenia przedszkola 
w ramach dofinansowania z Regionalnych Inwestycji Terytorial-
nych.

Rewitalizacja Pałacu Biskupów kosztowała prawie 7 mln 
zł a dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wyniosło 85 procent. Bez tak znacznego 
dofinansowania nigdy nie udałoby się przywrócić świetności 
tego historycznego obiektu. 

A historia tego miejsca sięga połowy XIV wieku 
i zlokalizowanego tam dworu rodu Lisów. Nazwa Pałac Biskupów 
zaczęła natomiast funkcjonować w roku 1519, kiedy to 26 maja 
biskup Jan Konarski kupił Koziegłowy od Krystyna IV, połączył 
je z Siewierzem i tak powstało Księstwo Siewierskie. Pod koniec 
XVIII w. Koziegłowy przeszły w ręce marszałka napoleońskiego 
Jeana Lanneta, a po klęsce Napoleona pod Moskwą, wziął je 
wraz z pałacem we władanie rosyjski generał Nikita Pankratiew.

Przed władzami Gminy i Miasta Koziegłowy stoją teraz ko-
lejne wyzwania, czyli zagospodarowanie terenu wokół pałacu. 
W listopadzie zakład energetyczny Tauron zlikwidował wreszcie 
szpecący front pałacowego budynku stary słup energetyczny. 
Kable energetyczne przed pałacem umieszczone zostały w zie-
mi. W planach jest zmiana profilu jezdni przed wejściem do pa-
łacu, by nie przebiegała ona bezpośrednio przy nim. Za ulicą, na 
terenie Zespoły Szkół w Koziegłowach, powstanie park, który 
służyć ma mieszkańcom do wypoczynku. Wybudowane zostaną 
tam alejki, zamontowane ławki, stół do ping-ponga, stoliki sza-
chowe i inne urządzenia do aktywnego spędzania czasu. 

Teren obok pałacu zostanie zagospodarowany, a na jego wy-
grodzonej części powstanie plac zabaw dla przedszkolaków.

W pierwszej połowie grudnia budynek został oświetlony 
kolorową iluminacją typu LED, która świetnie podkreśliła jego 
walory architektoniczne. Po zagospodarowaniu przestrzeni 
wokół pałacu cały kompleks będzie prezentował się  imponująco.

Przedszkolakom w Koziegłowach warunków można tylko pozazdrościć

Sale są świetnie wyposażone w zabawki i gry edukacyjne

Nawet w łazienkach jest bajecznie kolorowo i bardzo estetycznie

Jesienią 2015 r. dobiegły końca prace związane z odbudową Pałacu Biskupów w Koziegłowach. Tym samym zakończony 
został pierwszy etap rewitalizacji tego historycznego obiektu.

Od 1 września 2016 r. przedszkolaki uczęszczające do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach spędzają czas 
w komfortowych warunkach. 145 dzieci ma do dyspozycji sześć nowoczesnych sal z łazienkami mieszczącymi się bezpośrednio na 
ich zapleczu. Sale są bajecznie kolorowe i świetnie wyposażone w różnego rodzaju pomoce edukacyjne oraz zabawki. Jest też nowo-
czesna kuchnia oraz odpowiednie zaplecze. Takich warunków inni mogą im tylko pozazdrościć.

Takich warunków jakie mają 

koziegłowskie przedszkolaki 

można tylko pozazdrościć

PRZEDSZKOLE NICZYM Z BAJKI
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Dzięki dofinansowaniu, po modernizacji budynku bardzo 
poprawią się warunki w przedszkolu w Starej Hucie. Głównym 
celem projektu jest poprawa dostępu do wychowania przed-
szkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy 
poprzez adaptację części budynków przedszkola z oddziałami in-
tegracyjnymi w Koziegłowach oraz jego placówki zamiejscowej 
w Starej Hucie. W ramach inwestycji planuje się również zakup 
niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania placó-
wek oraz utworzenie placów zabaw.

Na początku listopada podpisano aneks do umowy wydłuża-
jący termin realizacji projektu do 30.11.2017 r. Koszt całkowity 
projektu to 1 mln 824 tys. 341 zł, a dofinansowanie wynosi 1 mln 
275 tys. 148 zł (71,40%)

Zakres prac obejmuje: roboty budowlane i instalacyjne (in-
stalacje elektryczne, sanitarne) oraz zakup wyposażenia (kuchni 
i pomieszczeń). Powstaną też place zabaw. Przedsięwzięcie ma 
na celu wzrost poziomu upowszechnienia wychowania przed-
szkolnego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, zwiększenie 
dostępności do usług z zakresu edukacji publicznej, w tym moż-
liwość organizacji różnorodnych zajęć oraz poprawę stanu tech-
nicznego obiektów.

Pod koniec lipca 2016 r. Gmina i Miasto Koziegłowy podpisała umowę z Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie projektu 
pn. „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przed-
szkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara 
Huta”.

MILIONY DOFINANSOWANIA DLA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 

Umowę o dofinansowanie pomiędzy Instytucją Zarządzającą 
a Gminą i Miastem Koziegłowy podpisano 2 września 2016 r. Ter-
min tealizacji określony został na 31.10.2017 r. Koszt całkowity 
projektu to 2 mln 350 tys. 629 zł a dofinansowanie – 1 mln 319 
tys. 878 zł (56,15%).

Przedsięwzięcie polega na wymianie wyeksploatowanych 
opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne źródło światła typu 
LED, na słupach linii niskiego napięcia w miejscowościach: Kozie-
głowy, Cynków, Pińczyce oraz Koziegłówki.

Inwestycja przyczyni się do poprawy efektywności energe-
tycznej, zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną 
oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosferty (w tym CO2). 

Termomodernizacja budynku użyteczności publicz-
nej w miejscowości Wojsławice

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 
budynku i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych co 
zostanie osiągnięte poprzez termomodernizację budynku. 

Wniosek o dofinansowanie złożono w kwietniu 2016 r. Obec-
nie trwa ocena formalna. Inwestycja zostanie zrealizowana 
w 2017 r. Koszt całkowity to 1 mln 346 tys. 445 zł, a dofinansowa-
nie 737 tys. 387 zł (85,00%).

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach  przeznaczonego na cele 
opieki społecznej. W obiekcie przeprowadzone zostaną roboty 
budowlane dotyczące m.in. docieplenia przegród, wymiany sto-
larki okiennej i drzwiowej, modernizacji źródła ciepła, instalacji 
c.o. i c.w.u. wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (pompy 
ciepła na potrzeby c.w.u.). W ramach inwestycji przeprowadzone 
zostaną prace mające na celu modernizację instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wykonana zostanie wentyla-
cja grawitacyjna, roboty ogólnobudowlane i zagospodarowanie 
terenu.

Inwestycja przyczyni się do poprawy efektywności energe-
tycznej, zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do 
ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytko-
wej. Nastąpi również redukcja emisji zanieczyszczeń do atmos-
fery.

Montaż instalacji służących do produkcji energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach 
mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 
budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
w budynkach mieszkalnych w gminie Koziegłowy, za pomocą 
kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u., a w konsekwencji 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczysz-
czenia powietrza.

Budynek w Wojsławicach przejdzie kompleksową termomodernizację

W ramach programu instalacje 
solarne założone zostaną 
na 500 jednorodzinnych 
budynkach mieszkalnych
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MILIONY DOFINANSOWANIA DLA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 
Wniosek o dofinansowanie złożono 3 marca 2016 roku – 

obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umowy o do-
finansowanie. Termin realizacji to rok 2017. Koszt całkowity pro-
jektu to 6 mln 281 tys. 226 zł a dofinansowanie – 5 mln 339 tys. 42 
zł (85,00%). W ramach programu instalacje solarne założone zo-
staną na 500 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt 
zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres 
projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych.

Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach

Celem projektu jest poprawa dostępu do wychowania przed-
szkolnego dla dzieci 3- i 4-letnich w Gminie Koziegłowy poprzez 
przeprowadzenie robót budowlanych (m.in. adaptację pomiesz-
czeń) w budynkach przedszkola i szkoły w Pińczycach i zakup 
niezbędnego wyposażenia wraz z utworzeniem nowych miejsc 
dla dzieci w wieku 3 i 4 lat dotychczas nie objętych wychowaniem 
przedszkolnym w ramach jednej nowej grupy.

Kolejnym etapem 
rewitalizacji pałacu będzie 
zagospodarowanie przestrzeni 
wokół niego

Budowa łącznika umożliwi 
przechodzenie z przedszkola 
do szkoły bez konieczności 
wychodzenia na zewnątrz

Budynek przedszkola w Pińczycach połączony zostanie z pobliską szkołą

Budynek przedszkola w Starej Hucie poddany zostanie modernizacji

Wniosek o dofinansowanie złożono 24 listopada 2016 roku. 
Termin realizacji to rok 2018. Koszty całkowite inestycji wynoszą 
881 tys. zł a dofinansowanie 749 tys. zł (85,00%)

Wskutek realizacji projektu podniesie się standard 
i jakość świadczonych usług wychowania przedszkolnego 
w ramach oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół 
w Pińczycach, m.in. w wyniku wprowadzenia usprawnień dla 
osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje 
przebudowę i adaptację pomieszczeń w budynkach przedszkola 
i szkoły w Pińczycach wraz z budową łącznika oraz zakup 
niezbędnego wyposażenia.

Program rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegłowy

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegło-
wy do 2020 roku” w ramach projektu „Śląskie programy rewita-
lizacji - wsparcie dla gmin” finansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Koszty całkowite 
programu to 41 tys. 694 zł a dofinansowanie 33 tys. 931 zł. 

Wniosek planowany do złożenia o dofinansowanie po ogło-
szeniu konkursów:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  przy Pałacu Bi-
skupów Krakowskich w Koziegłowach”. Planowany termin nabo-
ru 12.2016-02.2017. Przewidywane koszty kwalifikowane: 1 mln 
500 tys. zł. Dofinansowanie (alokacja) -  1 mln 275 tys. zł. W ra-
mach działania dotyczącego termomodernizacji budynków ko-
munalnych trwa procedura zwiększenia alokacji środków finan-
sowych o kwotę 142 tys. 612 zł. 

Budowa placów zabaw

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy złożyło 
wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budo-
wa placy zabaw w miejscowościach: Koziegłowy, Krusin, Glinia-
na Góra oraz boiska rekreacyjnego w miejscowości Stara Huta” 
w ramach konkursu ogłoszonego przez Partnerstwo Północnej 
Jury. Wartość całkowita wniosku wynosi 266 tys. 904 zł, Wnio-
skowane dofinansowanie to 183 tys. 375 zł.
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Zarząd Dróg Wojewódzkich wsłuchując się w głosy mieszkań-
ców i władz Gminy i Miasta Koziegłowy przystąpił w tym roku 
do prac przygotowawczych do budowy obwodnicy. Pierwszym 
krokiem było opracowanie alternatywnych koncepcji studium 
korytarzowego obwodnicy. 16 listopada odbyło się w Koziegło-
wach spotkanie burmistrza Jacka Ślęczki, przedstawicieli Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w Katowicach i firmy Mosty Katowice 
z mieszkańcami gminy dotyczące budowy obwodnicy Koziegłów 
i Gniazdowa. Obwodnica może ominąć także Koziegłówki Ordon 
wpinając się w DW 789 dopiero przed lasem Szyszki.

To spotkanie miało przede wszystkim charakter informacyj-
ny. Mieszkańcy mogli się jednak wypowiedzieć w sprawie przed-
stawionych przez firmę projektową Mosty wariantów przebiegu 
obwodnicy. Wszelkie uwagi i sugestie zostały odnotowane i zo-
staną wzięte pod uwagę przy dalszych pracach projektowych.

Arkadiusz Palka z firmy Mosty Katowice przedstawił i szcze-
gółowo omówił warianty obwodnicy możliwe do realizacji - od 
strony północnej gminy i od strony południowej. Na zaprezen-
towanej mapie wrysowany został też wariant, który powstał 
jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, z przebiegiem obwodnicy 
przez tereny zabudowane Koziegłów. Nie jest on jednak, z oczy-
wistych względów (m.in. konieczność wyburzenia domów w cen-
trum Koziegłów), brany pod uwagę.

WARIANT POŁUDNIOWY – rozpoczynałby się od zachodniej 
strony przed Gniazdowem, od połączenia z drogą wojewódzką 
789. Przebiegałby bezkolizyjnie wiaduktem przez DK 1 (w rejonie 
drogi powiatowej do Wojsławic i Cynkowa) i łączyłby się z DW 789 

Kiedy Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy poinformował mieszkańców o planowanym remoncie i modernizacji drogi 
wojewódzkiej na odcinku Gniazdów–Lgota Nadwarcie podniosły się głosy sprzeciwu. Grupa mieszkańców Gminy Koziegłowy 
zaczęła domagać się, zamiast modernizacji, budowy obwodnicy Koziegłów i Gniazdowa. Powodem obaw co do remontu DW 
789 był przewidywany przez nich wzrost ruchu samochodowego przez Koziegłowy po oddaniu do użytku węzła autostradowego 
w Lgocie Woźnickiej. Teraz kontrowersje mieszkańców budzi lokalizacja obwodnicy.

OBWODNICA PRZEZ JEDNYCH CHCIANA, PRZEZ INNYCH NIE

w Koziegłówkach Ordonie przy zjeździe z drogi wojewódzkiej na 
Mysłów. Brany jest jednak też pod uwagę wariant południowy 
z wpięciem obwodnicy do DW 789 dopiero za Koziegłówkami 
Ordonem, przed lasem (Szyszki).

WARIANT PÓŁNOCNY I – rozpoczynałby się na zachodzie 
na obwodnicy Woźnik, przed Głazówką. Obwodnica omijałaby 
Koziegłowy polami przed Rosochaczem, za oczyszczalnią ście-
ków, i łączyłby się za Ordonem z DW 789. 

WARIANT PÓŁNOCNY II – pokrywa się w początkowej fazie 
z wariantem I. Na wysokości Gniazdowa obwodnica poprowa-
dzona jest bardziej w kierunku północnym. Ponownie pokrywa 
się z wariantem I od punktu pomiędzy ul. Plebańską w Koziegło-
wach a drogą powiatową z Koziegłów do Poraja.

Przy projektowaniu poszczególnych wariantów obwodni-
cy pod uwagę brane były: miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, charakter terenu w sąsiedztwie planowanej 
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Wschodni wylot południowego wariantu obwodnicy planowany jest w re-
jonie lasu Szyszki, za Koziegłówkami Ordonem

Południowy wariant obwodnicy rozwiązałby problem niebezpiecznego 
skrzyżowania DK 1 z drogą do Cynkowa

OBWODNICA PRZEZ JEDNYCH CHCIANA, PRZEZ INNYCH NIE
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drogi, analiza uwarunkowań terenowych, kwestie bezpieczeń-
stwa, wzrost dostępności do terenów przemysłowych, turystycz-
nych, zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego czy skrócenie 
czasu podróży. 

Pierwszy krok prowadzący do budowy obwodnicy został 
zrobiony, ale do realizacji projektu jeszcze długa droga. Jak po-
wiedział Mirosław Kraus, zastępca dyrektora ZDW ds. kluczo-
wych inwestycji, załatwienie wszystkich formalności związanych 
z przygotowaniami do budowy obwodnicy potrwa minimum 5-6 
lat. Tak wynika z dotychczasowych doświadczeń. Musi też zapaść 
decyzja o zabezpieczeniu w budżecie województwa pieniędzy 
na budowę obwodnicy a tutaj kluczowym czynnikiem może być 
kwestia natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej 789 po odda-
niu do użytku autostrady A 1 i węzła autostradowego w Lgocie 
Woźnickiej.

Wygląda na to, że nikt nie 
chce mieć obwodnicy w swoim 
sąsiedztwie

–   O tym, czy jego natężenie będzie większe czy mniejsze 
przekonamy się w przyszłości za pomocą odpowiednich wskaź-
ników. Te wskaźniki będą stanowiły podstawę do, mam nadzieję, 
skutecznych działań Zarządu Województwa Śląskiego dotyczą-
cego nie tylko studium korytarzowego obwodnicy ale również jej 
budowy. Będziemy bardzo uważnie przyglądać się w kolejnych 
latach natężeniu ruchu przejmowanym przez drogę wojewódz-
ką 789 od węzła autostradowego w Lgocie Woźnickiej – mówi 
burmistrz Jacek Ślęczka. - Na ostatnim spotkaniu ktoś próbo-
wał wmówić mieszkańcom, że autostrada kończy się na węźle 
w Woźnikach. To nieprawda. Autostrada będzie się kończyła za 
Częstochową i łączyła z trasą DK 1. Wszystkie cztery odcinki, któ-
re są w trakcie realizacji zostaną oddane do użytku w pierwszym 
kwartale 2019 r. Drogami wiodącymi na wschód i zachód będą 
drogi krajowe – jedna przez Porębę i Zawiercie, a druga przez 
Częstochowę. Dzisiejsze spotkanie ma charakter informacyjny. 
Ma za zadanie pokazać z jednej strony prace rozpoczęte przez 
firmę Mosty a z drugiej strony wysłuchać uwag, spostrzeżeń i su-
gestii dotyczących różnych wariantów obwodnicy i uwzględnić 
je w studium korytarzowym.

Po pierwszych spotkaniach z mieszkańcami Koziegłówek 
widać, że sprawa budowy obwodnicy zaczyna się kompliko-
wać już na początkowym etapie. Mieszkańcy Koziegłówek 
są generalnie przeciwni temu, by przebiegała ona w bezpo-
średnim sąsiedztwie miejscowości. Jeżeli obwodnica zostanie 
uwzględniona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
lub studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzenne-
go dla tego rejonu, będzie się to wiązać z różnymi ogranicze-
niami na terenach, gdzie miałaby przebiegać. Przede wszyst-
kim ograniczona zostanie możliwość zabudowy, a niektóre 
działki przecięte zostaną przez obwodnicę. Mieszkańcy Kozie-
główek są za tym, by najpierw zbadać, czy po wybudowaniu 
węzła autostradowego zwiększy się natężenie ruchu na DW 
789 (co byłoby przesłanką do budowy obwodnicy) i dopie-
ro wtedy dokonać ewentualnie zmian w planie lub studium. 
Niechętni południowemu wariantowi są także mieszkańcy 
Wojsławic, chociaż rozwiązałby on problem niebezpiecznego 
przejazdu przez skrzyżowanie z DK 1. W zdecydowanej więk-
szości ankiet (ponad 597) mieszkańcy gminy opowiedzieli się 
za wariantem południowym, przy ponad 200 za wariantem 
północnym. Negatywne sygnały docierają także od właścicieli 
nieruchomości związanych z północnymi wariantami obwod-
nicy. Wygląda więc na to, że nikt nie chce jej mieć w swoim 
sąsiedztwie. Jasno więc widać, że niezależnie od przyjętego 
wariantu część mieszkańców będzie niezadowolona z takiego 
rozwiązania.
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Jeźdźcy rywalizowali w Mistrzostwach Polski T.R.E.C PTTK

 W role Jana III Sobieskiego wcielił się Daniel Olbrychski

Husaria Ziemi Sandomierskiej zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie

Na początku września Gniazdów przeżywał istny najazd. Gościł bowiem uczestników II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki 
„Z Kopyta”. Przez dwudniową imprezę przewinęło się w tym roku kilka tysięcy widzów. 

DRUGA EDYCJA FESTIWALU „Z KOPYTA” - RYCERZE, OLBRYCHSKI I URSZULA

W ramach tegorocznego festiwalu odbyły się koncerty Urszuli, 
Gangu Marcela, Tomasza Szweda, Mariusza Kalagi i innych 
wykonawców. Niestety, ze względu na niedzielną ulewę i zalanie 
aparatury nagłaśniającej musiał zostać odwołany wieczorny 
koncert zespołu IRA, na który wszyscy czekali. Szkoda, bo IRA 
miała być niejako ukoronowaniem imprezy. Ma jednak wystąpić 
na festiwalu w Gniazdowie w 2017 roku.

Festiwal „Z Kopyta” jest adresowany do szerokiego grona 
odbiorców. Zarówno do miłośników biegania, psów, koni jak 
i historycznych widowisk, wyścigów off-road czy muzyki. 
Impreza jest z pewnością niepowtarzalna i co podkreślają 
uczestnicy z różnych stron Polski, na bardzo wysokim poziomie 
organizacyjnym. Motywami wiodącymi są konie i muzyka.

Pierwszym elementem festiwalu były biegi przeznaczone 
dla uczestników ze wszystkich kategorii wiekowych – od przed-
szkolaków do dorosłych. Dzieci i młodzież do lat 16 rywalizowali 
na tartanowej nawierzchni stadionu w Gniazdowie. Starsi mieli 
możliwość sprawdzenia swych możliwości w biegach ulicznych 
na 9 km, 5 km oraz w nordic walking na dystansie 5 km. W bie-
gach dla dorosłych i nordic walking rywalizowali nie tylko zawod-
nicy i zawodniczki z naszego regionu, ale także z bardzo odle-
głych miejscowości jak choćby Puławy czy Zakopane. 

Uczestnicy wszystkich biegów otrzymali pamiątkowe, 
niepowtarzalne medale z logo festiwalu a najlepsi dodatkowo 
- złote, srebrne i brązowe medale, dyplomy i nagrody (na 
dystansie 9 km), które osobiście wręczył burmistrz Jacek Ślęczka. 
Najlepszy mężczyzna i kobieta na dystansie głównym otrzymali 
w nagrodę dodatkowo zaproszenie Jadwigi Wiśniewskiej, Poseł 
do Parlamentu Europejskiego, na pięciodniową wycieczkę do 
Strasburga.

W popołudniowym bloku sobotnich imprez odbyła się 
niesłychanie efektowna parada konnicy w historycznych strojach. 
Licznie przybyłej publiczności zaprezentowali się: Drużyna 
Mieszka I, Husaria Chorągwi Sandomierskiej i ułani. Przybyli 
także przedstawiciele policji konnej z komendy w Częstochowie 
oraz panie uprawiające jeździectwo turystyczne. Osobno odbyła 
się parada pojazdów  off-road.

Po paradzie, na torze jeździeckim T.R.E.C. zaprezentowała 
się husaria, która w ponadpółgodzinnym występie pokazała 
perfekcyjne wyszkolenie i próbkę swych bojowych możliwości. 
Jeźdźcy zrobili na licznie zgromadzonych widzach ogromne 
wrażenie. Narrator barwnie opowiadał podczas pokazu o walkach 
w jakich uczestniczyła ta formacja, jaką rolę odegrała w historii 
Europy, a także objaśniał poszczególne manewry. Później na 
torze T.R.E.C. swe wielkie umiejętności prezentowali aż do 
zmroku ułani z Poręby. Husaria wystąpiła przed publicznością 
jeszcze raz, w niedzielę, w programie „W drodze na Wiedeń”, 
przygotowanym z okazji 333. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Tym 
razem w towarzystwie przebranego za króla Jana III Sobieskiego 
Daniela Olbrychskiego. Znakomity aktor wcielił się także w rolę 
narratora.

W sobotę, równolegle do pokazów historycznych, rozgrywane 
były zawody off-road. W trudnym terenie zawodnicy rywalizowali 
na motocyklach crossowych, quadach i w samochodach 
terenowych. Kolejnym punktem programu były cieszące się 
ogromnym powodzeniem pokazy kulinarne Remigiusza Rączki. 
Na zakończenie odbyła się degustacja potraw przygotowanych 
przez znakomitego śląskiego kucharza.
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Pojawili się też rycerze z początków państwa polskiego

Ułańskie pokazy były wyjątkowo efektowne

Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia była Urszula

Uczestnicy konkursu na strój country prezentowali się fantastycznie

 W role Jana III Sobieskiego wcielił się Daniel Olbrychski

Husaria Ziemi Sandomierskiej zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie

DRUGA EDYCJA FESTIWALU „Z KOPYTA” - RYCERZE, OLBRYCHSKI I URSZULA

Już po zapadnięciu zmroku rozstrzygnięte zostały na scenie 
konkursy na strój w stylu country oraz na „Menu Z Kopyta”. 
W tym pierwszym rywalizowało ponad 20 uczestników. Burmistrz 
Gminy i Miasta Koziegłowy uhonorował zespołowo za stroje 
country KGW Markowice. Nagrodzono także najlepsze stroje 
w kategorii dziecięcej. Rywalizację kulinarną wygrało natomiast 
KGW Wojsławice. Niejako ukoronowaniem pierwszego dnia 
festiwalu był znakomity koncert Gangu Marcela oraz gwiazdy 
wieczoru – Urszuli .

Niedziela rozpoczęła się od rywalizacji w Mistrzostwach Polski 
Seniorów T.R.E.C. PTTK oraz w Międzynarodowej Wystawie 
Psów Rasowych. Mistrzowski tytuł w T.R.E.C. PTTK wywalczył 
Marcin Kaszyca, srebrny – Grzegorz Grodzicki a brązowy – Anna 
Szwerthalter. Nagrody wręczał uczestnikom mistrzostw Daniel 
Olbrychski. Efektowne i niepowtarzalne statuetki dla medalistów 
wykonane przez artystę-plastyka Mariusza Chrząstka ufundował 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy. Otrzymali je także najlepsi 
w pozostałych konkursach i zawodach.

W popołudniowym bloku muzycznym odbyły się koncerty: 
Mariusza Kalagi, Marysi Gorajskiej, Zespołu Niespokojnych Nóg, 
Ochotniczej Grupy Rockowej oraz wokalistów Studia Piosenki 
MGOPK Koziegłowy.

Tegoroczna impreza była bardzo udana i zyskała wiele 
pochlebnych ocen. Sporo osób zadeklarowało, że z pewnością 
pojawi się na trzeciej edycji Festiwalu „Z Kopyta”. Burmistrz 
Gminy i Miasta Koziegłowy zaprasza serdecznie.

Organizatorami II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki 
„Z Kopyta” byli: Gmina i Miasto Koziegłowy, MGOPK Koziegłowy 
i ZUK Koziegłowy. 

Patronat medialny:Współorganizatorzy: Sponsor 
Strategiczny:    

Sponsor Główny:            Sponsor Wspierający:

Organizator Mistrzostw 
Polski T.R.E.C. PTTK 
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Projekt modernizacji drogi wojewódzkiej 789 na odcinku Gniazdów–Lgota Nadwarcie został bardzo mocno oprotestowany 
przez komitet społeczny. Podczas październikowej Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy poinformował o tym burmistrz Jacek 
Ślęczka. Czy protestujący zablokują modernizację drogi?

CHCĄ ZABLOKOWAĆ MODERNIZACJĘ DROGI

„Inwestycja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia mieszkańców, dotyka 1500  bezpośrednio zamieszka-
łych przy tej drodze ludzi w odległości nie większej niż 2 do 5 m 
od krawędzi drogi” – napisał w liście do Posła Szymona Giżyń-
skiego przewodniczący Komitetu Społecznego, Antoni Bielecki.

– Przy drodze mieszkają tysiące ludzi, którzy nie widzą 
w związku z remontem zagrożenia, widzą natomiast potrzebę 
remontu i rozdzielenia ruchu rowerowego i pieszego z samocho-
dowym – mówi burmistrz.

Większość planowanego do modernizacji odcinka DW 789 
znajduje się w opłakanym stanie. Komitet społeczny doprowa-
dził swymi działaniami do zablokowania modernizacji drogi na 
Placu Moniuszki oraz w ulicach Woźnickiej i Świętokrzyskiej (dro-
gi dojazdowe do Placu Moniuszki). Ulica Świętokrzyska w Kozie-
głowach miała być w założeniu modernizowana z użyciem asfal-
tu na odcinku od potoku Sarni Stok do ul. Żareckiej. Na odcinku 
od Sarniego Stoku do rynku oraz na samym rynku pozostałaby 
kostka brukowa.

– Komitet Społeczny, który jest przeciwny remontowi DW 789 
złożył zażalenie na utrzymanie naszej decyzji przez Samorządo-
we Kolegium Odwoławcze. Obecnie sprawa jest w Wojewódzkim 
Sądzie Administracyjnym. Przedłużające się uzgodnienia admi-
nistracyjne mogą skutecznie zablokować remont w obrębie Ko-
ziegłów, gdzie w dużym stopniu wnioski zostały przyjęte przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich – mówi burmistrz Koziegłów.

Wnioski dotyczą wyłączenia z remontowania ulicy Woźnic-
kiej, nie remontowania rynku i ulicy Świętokrzyskiej do mostu, 
łącznie z mostem. To ZDW przyjął jako wskaźnik do opracowania 
dokumentacji projektowej. Na tych odcinkach droga wojewódz-
ka nie będzie remontowana. Ta sama grupa osób zakwestiono-
wała decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dotyczących 
nie tylko wspomnianego odcinka, ale całego przebiegu drogi wo-
jewódzkiej od Gniazdowa do Lgoty Nadwarcie. 

– Te kilka osób może sku-
tecznie zablokować remont 
całej drogi wojewódzkiej. 
Uważam, że te osoby nie 
mogą decydować za wszyst-
kich mieszkańców, którzy 
mieszkają bezpośrednio przy 
drodze, bądź komunikują się 
z nią z miejscowości graniczą-
cych czy będących w zasięgu 
tej drogi. Przyjmuję te działa-
nia z ubolewaniem. Jest to dla 
mnie niezrozumiałe i niewy-
tłumaczalne. ZDW wyciągnął 
rękę i odstąpił od remontu 
w obszarze kwestionowanym 

Wskutek protestu komitetu społecznego nie będzie modernizacji ulicy Świętokrzyskiej od mostu do rynku, 
rynku i ul. Woźnickiej

przez mieszkańców a z drugiej strony mamy olbrzymi problem 
z uzyskaniem ostatecznych decyzji. Zbliża się drugi konkurs na 
drogi wojewódzkie. Jeżeli przedsiębiorstwo Mosty nie uzyska 
pełnej dokumentacji wraz z dokumentami administracyjnymi, 
drugi konkurs (ostatni dla województwa śląskiego), może być 
dla nas nieosiągalny. Dlatego plany poprawy skrzyżowań, bu-
dowy ciągów pieszo-rowerowych, poprawy oświetlenia, rozjaz-
dów, dróg komunikacyjnych mogą pozostać w sferze marzeń. 
Jest mi bardzo przykro, że do czegoś podobnego doszło – dodaje 
burmistrz Jacek Ślęczka. 

STOP DLA PRZEBUDOWY DW 789

13 października Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Gminy 
Koziegłowy „EKOGMINA” Komitet Społeczny złożyło do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na postanowienie 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie 
z dnia 15 września 2016 r., w przedmiocie utrzymania w mocy 
decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy wskazującej na 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na śro-
dowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudo-
wa drogi wojewódzkiej nr 789 od węzła autostradowego przez 
Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap II”.

W jednym z pism umieszczonych na stronie stowarzyszenia 
(KS/2/2016) Antoni Bielecki jasno formułuje cel działania komi-
tetu społecznego pisząc: 

Działając w imieniu komitetu społecznego przeciw przebu-
dowie drogi wojewódzkiej nr 789 przebiegającej przez Gniazdów 
i Koziegłowy w ramach realizacji przebudowy drogi wojewódz-
kiej nr 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegło-
wy do Lgota Nadwarcie oraz do współpracy przy realizacji pro-
jektu budowy obwodnicy Gniazdowa i Koziegłów. 
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NOWE CHODNIKI, WYREMONTOWANE DROGI I SZALET

OCZYSZCZALNIA JUŻ DZIAŁA

Wiosną rozpoczęła funkcjonowanie gminna oczyszczalnia 
ścieków w Koziegłowach. Gmina wybudowała prowadzącą do 
oczyszczalni asfaltową drogę. 

Dopóki nie zostanie wybudowana kanalizacja, oczyszczal-
nia będzie działać w oparciu o dowożone beczkowozami ście-
ki. Oczyszczalnią ścieków zarządza Zespół Usług Komunalnych 
w Koziegłowach, który przejął ją od Gminy na zasadzie użycze-
nia.

Ukończona pod koniec 2015 roku budowa oczyszczalni ście-
ków pochłonęła w sumie 13 mln 788 tys. zł z czego dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 4 mln 
zł, a pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 7 mln 31 tys zł.

W ramach inwestycji Gmina i Miasto Koziegłowy wydała 
w bieżącym roku z własnego budżetu na przebudowę i budowę 
gminnych dróg prawie 1,5 mln zł. Najwięcej, bo aż 615 tys. 
zł kosztowała przebudowa ul. Słonecznej w Wojsławicach. 
Asfaltowa nawierzchnia położona została na długości 990 m 
i szerokości od 3,5 do 4 m. Wykonane zostały też obustronne 
pobocza o szerokości 0,5 m. Przebudowa ul. Polnej w Mzykach 
kosztowała z kolei 320 tys. zł. Objęła odcinek o długości 977 m 
i szerokości 4 m wraz z poboczami o szerokości 0,5 m. Ulica 
Topolowa w Koziegłowach odbudowana została na długości 
400 m i szerokości 3,7-5 m wraz z poboczami o szerokości 0,5 m. 
Koszt to 186 tys. zł.

Gmina wybudowała od podstaw drogę dojazdową do oczysz-
czalni ścieków w Koziegłowach o długości 610 m, szerokości 5 
m  z poboczami 0,75 m oraz odprowadzeniem wody za pomocą 
ścieku typu korytkowego. Koszt inwestycji to 354 tys. 78 zł.

Gmina i Miasto Koziegłowy współfinansuje także inwestycje 
drogowe Starostwa Powiatowego w Myszkowie. Tak jest w przy-

Gmina i Miasto Koziegłowy zderzyła się ostatnio z problemem 
przygotowania projektu kanalizacji ściekowej w Koziegłowach. 
Okazało się bowiem, że około 30 procent właścicieli 
nieruchomości, przez których tereny planowany jest przebieg 
sieci kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach, nie wyraża na to 
zgody. A zgodnie z projektem, na tych terenach zlokalizowane 
powinny zostać kolektory albo odcinki kanalizacji zasilające 
budynki na innych posesjach. 

Z racji wyłączenia z modernizacji ulicy Woźnickiej (na skutek 
sprzeciwu członków Komitetu Społecznego), nie wiadomo 
czy Gmina i Miasto Koziegłowy uzyska zgodę na umieszczenie 
w ulicy Woźnickiej sanitarnego kolektora zbiorczego. Jeśli nie, 
128 tysięcy złotych wydane na projekt kanalizacji sanitarnej 
w Koziegłowach przepadnie. 

Jeśli mieszkańcy zablokują budowę kanalizacji w tym rejonie, 
Gmina i Miasto Koziegłowy rozpocznie w pierwszym rzędzie 
prace projektowe dla kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Koziegłówki. Podczas ostatniego spotkania burmistrza 
Jacka Ślęczki z mieszkańcami Koziegłówek, ci pozytywnie 
ustosunkowali się do budowy kanalizacji na ich terenie.

Trwają prace związane z przygotowaniem projektu 
kanalizacji dla oczyszczalni ścieków w Masłońskiem, której 
budowę współfinansowała Gmina i Miasto Koziegłowy. Do 
oczyszczalni odprowadzane mają być ścieki z Lgoty Mokrzesz, 
Lgoty Górnej, Lgoty Nadwarcie, Oczka, Nowej Kuźnicy. Gmina 
miała problem z osiągnięciem porozumienia z właścicielem 
nieruchomości, na którego terenie niezbędne jest położenie 
głównej nitki kanalizacji. Strony w końcu uzyskały jednak 
konsensus i przedsięwzięcie będzie mogło być realizowane.

padku drogi powiatowej Lgota Mokrzesz – Nowa Kuźnica (gmina 
sfinansowała remont fragmentu tej drogi), chodnika w Pińczy-
cach oraz chodnika w Winownie.

W sąsiedztwie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koziegłowach 
postawiony został szalet miejski wraz ze zbiornikiem na ście-
ki. Powierzchnia użytkowa szaletu, przystosowanego także dla 
osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 37 m kw. Szalet koszto-
wał ponad 266 tys. zł.

Nowy szalet w Koziegłowach działa od grudnia
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KOZIEGŁOWY W PROGRAMIE RADIOWEJ
„JEDYNKI” - „JEDYNE TAKIE MIEJSCE”

W piątek 9 grudnia przybyła do Koziegłów ekipa 
„Jedynki” Polskiego Radia. Dzień później słuchacze „Jedynki” 
w całym kraju dowiedzieli się, co wyjątkowego mają w sobie 
Koziegłowy. Roman Czejarek zajął się miastem i gminą 
w ramach cyklu ”Jedyne takie miejsce”. A jak doszło do tego, 
że trafił właśnie do Koziegłów?

– Jesienią udało mi się przeforsować pomysł, by co sobotę 
robić audycje z fajnego miejsca w Polsce. Poznałem takich miejsc 
bardzo dużo, chociażby w trakcie prowadzenia „Lata z radiem”. 
Postanowiłem rzucić jednak na swoim profilu na Facebooku 
hasło, że jak ktoś ma jakieś fajne miejsce do pokazania, niech 
mnie przekona do tego i przyjedziemy tam za darmo. Mijały 
tygodnie i nic. A przecież tysiące ludzi zaglądają na moją stronę 
i komentują. Pomyślałem, że być może nikt tego jednak nie 
przeczytał, więc rzuciłem propozycję kolejny raz – opowiada 
Roman Czejarek.

Na apel odpowiedziała w końcu, jako pierwsza, mieszkanka 
Koziegłów, Izabela Ptasik. Po zapoznaniu się z propozycją Roman 
Czejarek stwierdził, że Koziegłowy są interesującym miejscem 
i „Jedynka” zrobi o nich audycję. Kiedy informacja o tym ukazała 
się na profilu Facebooka, niemal od razu wpłynęło kolejnych 60 
zgłoszeń z całej Polski.

– Wielokrotnie przejeżdżałem trasą obok Koziegłów, ale 
nigdy do nich nie zajrzałem. Pamiętam jedynie karczmę przy 
drodze, która się spaliła – dodaje dziennikarz. Notabene spędził 
w niej noc podczas pobytu w Koziegłowach w trakcie realizacji 
radiowej audycji. 

Burmistrz Jacek Ślęczka bardzo ucieszył się z możliwości 
goszczenia jednego z najbardziej znanych dziennikarzy radiowych 
i ekipy „Jedynki”. Zaczęły się przygotowania do realizacji audycji, 
które przebiegały w ekspresowym tempie. W porozumieniu 
z Romanem Czejarkiem ustalone zostały tematy i rozmówcy. 
Justyna Gil z firmy Adal opowiadała o choinkowym biznesie, 
Roman Noszczyk z Osikowej Doliny i Józefa Kimla – o osikowym 
łyku i rękodziele, dyrektor MGOPK Renata Garleja – o Festiwalu 
„Z Kopyta”, Marcin Musiał –  o międzygminnym szlaku konnym 
i turystyce konnej, Bożena Kolasa (kierownik Biblioteki Publicznej 
w Koziegłowach) oraz Beata Bednarczyk (pracownik biblioteki) – 
o bibliotece i jej różnorodnych inicjatywach, Leonard Jagoda – 
o historii Koziegłów, Zofia Noszczyk i Elżbieta Wróbel –  o Kołach 
Gospodyń Wiejskich a burmistrz Jacek Ślęczka – o współczesnym 
wymiarze Koziegłów.

Ekipa „Jedynki” miała swą bazę w koziegłowskiej bibliotece, 
gdzie odbywały się wszystkie rozmowy a obok budynku MGOPK 
stanął wóz satelitarny. W piątkowy wieczór został zrealizowany 
w firmie Adal krótki materiał dotyczący procesu produkcyjnego 
choinek. Opowiadała o nim właścicielka Justyna Gil. W bibliotece 
nagrany został z kolei materiał o wyrobie osikowych ozdób 
z udziałem pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Ziemianki”. Panie 
barwnie opowiadały o tym, jak powstają tradycyjne osikowe 
ozdoby.

Roman Czejarek z Justyną Gil na linii produkcyjnej firmy Adal

Burmistrz Jacek Ślęczka przekazał dziennikarzowi radiowej „Jedynki” 
oryginalną statuetkę z koziegłowskimi koziołkami 

 „Jedynka” trafiła do Koziegłów dzięki Izabeli Ptasik

W sobotę, w przerwie audycji, odbyło się spotkanie 
mieszkańców z Romanem Czejarkiem, który opowiadał 
pasjonujące historie ze swego życia i pracy. Można było zdobyć 
przy okazji pamiątkowy wpis do książki „Kochane Lato z Radiem” 
z oryginalnym słoneczkiem pomysłu autora. Przywiózł też książki 
o historii Szczecina i niezwykłych miejscach.

Informacje na żywo i zdjęcia z Koziegłów dziennikarz 
publikował na swoim profilu na Facebooku. Audycję 
o Koziegłowach można wysłuchać na stronie internetowej 
polskieradio.pl w kategorii audycje w cyklu „Jedyne takie 
miejsce”.
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Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skło-
dowskiej - Curie w Koziegłowach spotkali się 4 czerwca na ju-
bileuszu 70-lecia szkoły. Był to już piąty Zjazd Absolwentów 
w historii koziegłowskiego liceum. Po mszy świętej przema-
szerowali tradycyjnie ulicami Koziegłów do budynku szkoły.

PIĄTY ZJAZD ABSOLWENTÓW LICEUM

Tę najstarszą szkołę średnią w powiecie myszkowskim 
ukończyło 2349 absolwentów, wychowywanych i kształconych 
przez ponad 200 nauczycieli, wspomaganych przez 30 
pracowników obsługi. Pierwotna siedziba szkoły mieściła się 
w dawnym Pałacu Biskupim w Koziegłowach.

Po uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym 
uświetnionej śpiewem chóru szkolnego i solistów zaproszeni 
goście, absolwenci oraz obecni uczniowie przeszli w korowodzie 
do szkoły, gdzie w hali sportowej odbyła się część oficjalna. Zostali 
przywitani przez dyrektor Joannę Lulę. Punktem kulminacyjnym 
uroczystości było uhonorowanie przez Burmistrza Gminy 
i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczkę najstarszych abiturientów: 
Henryki Zarzyckiej (Błońskiej), Zygmunta Kuci, Janusza 
Torbusa, Janusza Chachulskiego i nauczycieli – Zbigniewa 
Garczyńskiego, Jana Kałuzińskiego oraz fundatora i wykonawcę 
pamiątkowych medali – Krzysztofa Balińskiego, a także - za 
ogromne zaangażowanie w organizację zjazdu - Grażynę 
Polak, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół 
w Koziegłowach. Uczestnicy spotkania zapewnili, że za pięć lat 
wszyscy stawią się obowiązkowo, bo takie chwile ich odmładzają 
I przypominają czasy, do których by chętnie wrócili.

Dzieje szkolnictwa ponadpodstawowego w Koziegłowach 
sięgają okresu przedwojennego. Jednak udokumentowane 
początki Liceum Ogólnokształcącego (początkowa nazwa 
to Gimnazjum) datują się na czasy powojenne, kiedy to 
głównym założeniem władz oświatowych Polski Ludowej 
było upowszechnienie szkolnictwa na terenach wiejskich 
i zlikwidowanie upośledzenia oświatowego na wsi. Już 23 
września 1946 r. w szkole rozpoczęły się zajęcia, ale dopiero 13 
października dokonano uroczystego otwarcia Państwowego 
Gimnazjum Koedukacyjnego w Koziegłowach. Koziegłowskie 
gimnazjum stało się pierwszą tego typu szkołą w środowisku 
wiejskim w całym ówczesnym województwie śląsko-dąbrowskim. 
W 1947 r. dyrektor szkoły Stanisław Rączka podjął inicjatywę 

Ceremonia uroczystego otwarcia budynku nowej szkoły

Przemarsz absolwentów ulicami miasta

Podczas każdego jubileuszu burmistrz i dyrektor szkoły uhonorowują 
między innymi najstarszych absolwentów

budowy nowej szkoły. Niestety, w następnym roku został 
służbowo przeniesiony gdzie indziej i pomysł trzeba było na jakiś 
czas porzucić. Dwa lata później, kiedy dyrektorem był już Teofil 
Żurek, pomysł budowy szkoły odżył. Mimo powołania Komitetu 
Budowy Szkoły i opracowania planu budowy (na gruntach 
byłej Szkoły Rolniczej) nie udało się go zrealizować. W 1948 
r. Gimnazjum Ogólnokształcące w Koziegłowach połączone 
zostało z Publiczną Szkołą Podstawową w jedenastoletnią 
Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego.
We wrześniu 1949 r. placówka została natomiast rozdzielona 
na Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego i Szkołę 
Ogólnokształcącą Koedukacyjną stopnia licealnego. W roku 
szkolnym 1949/1950 odbył się pierwszy egzamin dojrzałości.

W kwietniu 1951 r. cały gmach po byłym Liceum Rolniczym 
przydzielono Szkole Ogólnokształcącej Koedukacyjnej stopnia 
licealnego. W roku szkolnym 1957/58, ze względu na bardzo 
słaby nabór do I klasy licealnej, Kuratorium wystąpiło do 
Ministerstwa Oświaty o zlikwidowanie LO w Koziegłowach, 
ale ze względu na protest społeczeństwa, wycofano się z tego 
pomysłu. W roku 1959 doszło do ponownego połączenia liceum 
i szkoły podstawowej w jedną placówkę. Nową szkołę udało się 
wybudować w ramach akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa 
Polskiego”. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 16 
października 1960 r. Nowej placówce nadano 16 stycznia 1961 r. 
nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Koziegłowach. W 1973 r. w wyniku zmian 
w systemie edukacyjnym powołano w Koziegłowach Zbiorczą 
Szkołę Gminną.
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POKAZALI IM JAK RATOWAĆ

JULIA LIS OTRZYMAŁA STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Uczniowie Zespołu Szkół w Koziegłowach przeszli 
w listopadzie szkolenie z przeprowadzania pierwszej pomocy 
medycznej. W szkoleniu uczestniczyli zarówno uczniowie szkoły 
podstawowej, gimnazjum jak i liceum. Jeszcze przed wakacjami 
przeszkoleni zostali nauczyciele z tej szkoły. Inicjatorką akcji była 
Agnieszka Wołczenko.  

– Zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie szkolenia 
z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas podstawowych, 
gimnazjalnych i licealnych. Zarówno my jak i organizatorzy tej 
akcji uważamy, że pierwsza pomoc jest bardzo ważna i bez tych 
umiejętności nie możemy się czuć tak pewnie, jak po przeszko-
leniu. Pogotowie ratunkowe ma natomiast wtedy większe szan-
se na udzielenie skutecznej pomocy osobie, która jej potrzebuje 
– mówi Amadeusz Zadeberny, komendant Oddziału Katowice 
Maltańskiej Służby Medycznej, która przeprowadzała szkolenie. 
– Wszystko zaczęło się tak naprawdę za sprawą Agnieszki Woł-
czenko, która sprowadziła nas w czerwcu do szkolenia nauczycie-

W gronie uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skło-
dowskiej – Curie w Koziegłowach znajdują się osoby osiągające 
bardzo wysokie wyniki w nauce. Każdego roku jeden z uczniów 
LO otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze 
w szkole wyniki w nauce. 

W roku szkolnym 2016/17 stypendium otrzymała uczennica 
kl. II, Julia Lis. Ogromnym wyróżnieniem był dla Julii fakt, że 
stypendium to odebrała osobiście z rąk Premier Beaty Szydło 
w trakcie uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które 
odbyły się 14. października 2016 r. w Warszawie, w kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Julia znalazła się w grupie 5 uczniów 
reprezentujących województwo śląskie. Podczas tej uroczystości 
wystąpiła wraz z Sebastianem Richterem w imieniu wszystkich 
stypendystów.

To nie jedyny sukces uczennicy LO w Koziegłowach. Wyróż-
niający stosunek do nauki, a przede wszystkim chęć dzielenia 
się swoją wiedzą i zaangażowanie w pomoc koleżeńską innym 

opierają się one na przestarzałych wytycznych. Coś na temat 
udzielania pomocy wiedzą, ale z praktycznym wykorzystaniem 
tego mieliby problem. Zauważa, że ludzie nie chcą się doszkalać. 

Julia Lis zdobyła stypendium         
Prezesa Rady Ministrów

W każdej grupie szkolenie przechodziło kilkadziesiąt osób

Uczniowie ćwiczyli między innymi 
reanimację na fantomie

li w Zespole Szkół w Koziegło-
wach. Tak się później zdarzyło, 
że doszło w Koziegłowach do 
wypadku i trzeba było udzielić 
uczniowi pierwszej pomocy. 
Nauczycielka, która jej udzie-
lała czuła się po szkoleniu 
pewnie w tym, co robiła. To 
zdarzenie przyspieszyło też 
przeprowadzenie tutaj szkoleń 
wśród dzieci i młodzieży.

Jak podkreśla Amade-
usz Zadeberny, w przypadku 
osób dorosłych, które kiedyś 
przeszły szkolenia, najczęściej 

uczniom doceniła także Poseł do Parlamentu Europejskiego Ja-
dwiga Wiśniewska, nagradzając Julię wyjazdem do Strasburga. 
Wycieczka była nagrodą dla 
laureatów konkursu o Unii 
Europejskiej z województwa 
śląskiego, wolontariuszy, 
laureatów zawodów sporto-
wych i konkursów muzycz-
nych. W programie wyjaz-
du, który odbył się w dniach 
3-7 października była wizyta 
w Parlamencie Europejskim, 
rejs łodziami turystycznymi po 
kanałach Strasburga, zwiedza-
nie zabytkowego śródmieścia, 
m.in. gotyckiej Katedry Naj-
świętszej Maryi Panny oraz, 
w drodze powrotnej, przepięk-
nego Drezna. 

– Szkolenia, które prowa-
dzimy są ważne, ponieważ 
podczas 45-minutowej lekcji 
nie da się nauczyć udzielania 
pomocy całej klasy. Nie tylko 
dorośli ratują życie, ale dzieci 
również. Dlatego stawiamy 
na to, żeby dzieci nauczyły 
się udzielać pierwszej pomo-
cy, aby poznały to, niekiedy 
poprzez formę zabawy, a nie-
koniecznie przechodząc całe 
szkolenie teoretyczne, i zapa-
miętały to. – mówi Amadeusz 
Zadeberny.
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W 2016 r UKS Fair-Play Koziegłowy świętował jubileusz 10-lecia istnienia. Założony został w 2006 r. przy Zespole Szkół                  
w Koziegłowach. Od sześciu lat klub uczestniczy w ligowych rozgrywkach piłkarskich.

JUBILEUSZ UKS FAIR-PLAY

UKS Fair Play jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów 
szkoły, rodziców tych uczniów, nauczycieli i sympatyków. Swą 
działalność opiera głównie na pracy społecznej członków, działa-
czy i rodziców. Klub organizuje szereg turniejów, w tym: Turniej 
pod Patronatem Zbigniewa Mygi, rozgrywki Międzypowiatowej 
Amatorskiej Ligi Piłki Halowej dla gimnazjalistów, Szkolnej Ama-
torskiej Ligi Piłki Halowej dla uczniów szkół podstawowych.

Klub współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Szkoły, wła-
dzami samorządowymi, innymi klubami sportowymi i organiza-
cjami pozarządowymi. Głównymi celami UKS Fair-Play są: pro-
gramowanie i organizowanie pozalekcyjnego sportowego życia 
uczniów, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych 
form aktywności fizycznej oraz współzawodnictwa sportowego, 
organizowanie działalności sportowej oraz realizacja zadań spor-
towych jako programu wychowawczego dla uczniów.

Fair-Play prowadzi sekcje piłki nożnej dla uczniów gimnazjum 
oraz szkoły podstawowej a także piłki ręcznej dla uczniów liceum, 
gimnazjum i szkoły podstawo-
wej. Przez dziesięć lat istnie-
nia klub odnotował w swych 
strukturach 1500 członków, 
a przepracowanych zostało 
społecznie w sumie około 10 
tysięcy godzin (w tym około 7 
tysięcy przepracowali trene-
rzy). Dodatkowo, członkowie 
Klubu, w tym dorośli mogą ko-
rzystać z obiektów sportowych 
na podstawie umów jakie Fair-
-Play zawarł z zarządzającymi 
tymi obiektami np. z siłowni.

Można pograć w siatkówkę, 
piłkę ręczną, piłkę nożną, bad-
mintona czy w tenisa.

Klub jest od sześciu lat 
obecny w regularnych roz-
grywkach ligowych organi-
zowanych przez OZPN Czę-
stochowa. Zajęcia dla dzieci 
prowadzone są nieodpłatnie, 
w przeciwieństwie do niektó-
rych innych typowo komer-

cyjnych przedsięwzięć sportowych adresowanych do dzieci 
z naszego regionu. Członkowie Klubu są zobowiązani jedynie do 
uiszczenia rocznej składki członkowskiej.

Drużyny Fair-Play uczestniczyły w ponad 30 turniejach 
z udziałem takich zespołów jak: Gwarek Zabrze, Zagłębie So-
snowiec, Raków Częstochowa, Gwiazda Ruda Śląska. Wygrały 
w tych zawodach kilkadziesiąt meczów.

Treningi w klubie prowadzi profesjonalna kadra trenerska: 
Krzysztof Pluciński, Tomasz Myga i Mateusz Kolasa. Aktualnie 
Klub prowadzi aż cztery regularne drużyny piłki nożnej, w tym 
trzy uczestniczą w regularnych rozgrywkach  przy OZPN Często-
chowa, co wymaga już większego zaangażowania finansowego. 
Jak wskazuje Prezes Zarządu Rafał Szczęsny w dalszych planach 
Zarządu Klubu, jest nie tylko kontynuowanie szkolenia dzieci 
i młodzieży, ale też doprowadzenie (przy założeniu aktywnego 
wsparcia ze strony Gminy i lokalnych pasjonatów piłki nożnej) 
do stworzenia drużyny seniorów, która reprezentowałaby w roz-
grywkach całą Gminę Koziegłowy.

Działalność UKS Fair-Play finansowana jest bowiem przede 
wszystkim z dotacji Gminy i Miasta Koziegłowy, składek człon-
kowskich a także darowizn rodziców, przedstawicieli lokalnego 
biznesu. W ramach dofinansowania klub dodatkowo organizu-
je co roku szereg turniejów, rozgrywki lig szkolnych (dla: szkół 
podstawowych, gimnazjów, liceów, lig gminnych, rozgrywki na 
szczeblu powiatu i rejonu). 
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KOZIEGŁOWSKA BIBLIOTEKA NAGRODZONA 
W KATOWICACH ZA NAJLEPSZE STOISKO

FOLKLORYSTYCZNA PREZENTACJA GMINY
NA CENTRALNYCH TARGACH ROLNICTWA

Przedstawiciele Gminy i Miasta Koziegłowy uczestniczyli 
26 listopada w Centralnych Targach Rolnictwa, które odbyły 
się na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongre-
sowego Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. 

Celem wyjazdu była promocja Gminy Koziegłowy. Wzięli 
w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich „Ziemianki”, Zespół 
Pieśni i Tańca Koziegłowy, Renata Garleja - dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach oraz 
pracownik Referatu Promocji i Rozwoju UGiM Koziegłowy. 

Na koziegłowskim stoisku prezentowane były wyroby 
z osikowego łyka, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Większość przybyłych po raz pierwszy miała kontakt z tym 
unikalnym produktem. Na stoisku nie zabrakło także sztucznych 
choinek i materiałów promocyjnych dotyczących Gminy 
Koziegłowy. Pięknie prezentował się odrestaurowany sztandar 
KGW Ziemianki. Panie z Zespołu Pieśni i Tańca Koziegłowy dały 
dwa występy sceniczne, za które nagrodzone zostały gorącymi 
brawami. Jednym z gości targów był Eduardo da Silva, Minister 
Rolnictwa Brazylii.

Organizatorami imprezy byli: Krajowy Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych wraz z Radą Krajową KGW 
i Fundacją 150-lecia KGW. Targi służyły zarówno prezentacji 
producentów maszyn rolniczych i urządzeń używanych 

Biblioteka Publiczna w Koziegłowach zdobyła główną nagro-
dę za przygotowanie najciekawszego stoiska podczas Katowic-
kich Prezentacji Bibliotecznych. Nagrodą był kufer pełen książek.

Do prezentacji bajkowego lasu Kubusia Puchatka 
wykorzystane zostały: wyroby osikowe, przepiękne choinki 
i ozdoby, historia rycerstwa. Kolorowa sceneria i barwne 
postacie z bajki: Kubuś Puchatek, Prosiaczek, Tygrysek, 
Kangurzyca, Kłapouchy oraz Krzyś zrobiły wrażenie zarówno na 
najmłodszych, jak i na dorosłych. W prezentacji koziegłowską 
ekipę biblioteczną wspierała instruktor z Biblioteki Powiatowej 
w Myszkowie, Sylwia Męcik. Dla dzieci przygotowane zostały 
konkursy z nagrodami promującymi Gminę i Miasto Koziegłowy 
oraz warsztaty z łyka osikowego. 

– W ten sposób zaprezentowałyśmy naszą różnorodną 
działalność edukacyjną i kulturalną oraz nietypowe zajęcia naszej 
biblioteki, promujące czytelnictwo. Dziękujemy wszystkim 
osobom i instytucjom  za pomoc w przygotowaniu stoiska – mówi 
Bożena Kolasa, kierownik Biblioteki Publicznej w Koziegłowach. 

Katowickie Prezentacje Biblioteczne to organizowane od 
kilkunastu lat przez Bibliotekę Śląską spotkania osób związanych 

w rolnictwie, nasion, środków ochrony roślin, nawozów, zwierząt 
hodowlanych jak i były przeglądem dorobku kulturowego 
i twórczości ludowej Kół Gospodyń Wiejskich. 

Koziegłowskie stoisko odwiedził m.in. Antoni Ptak, właściciel 
Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, który otrzymał na pamiątkę od 
naszych pań  osikową ozdobę.

Panie z Gminy Koziegłowy promowały na targach jej zalety w barwny 
i efektowny sposób

Ekipa z koziegłowskiej biblioteki zrobiła na wszystkich duże wrażenie

z książką dla dzieci – pisarzy, ilustratorów, wydawców, 
bibliotekarzy i nauczycieli. Celem imprezy jest promocja literatury 
dziecięcej, wymiana doświadczeń zawodowych oraz integracja 
środowiska bibliotekarskiego w województwie śląskim. 

Wybrane biblioteki publiczne prowadzące szczególnie 
bogatą i zróżnicowaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży 
mają okazję do aktywnego udziału w Prezentacjach, pokazania 
najciekawszych form pracy w atrakcyjnej wizualnie formie, na 
specjalnie przygotowanych stoiskach.


