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Ważne telefony:
Burmistrz

tel. 34 3141 219

burmistrz@kozieglowy.pl

Sekretarz

tel. 34 3141 219

Sekretariat

tel. 34 3141 219

um@kozieglowy.pl

Skarbnik

tel. 34 3141 219

ksiegowosc@kozieglowy.pl

Rada Gminy i Miasta

tel. 34 3141 219 w. 115

rada.miejska@kozieglowy.pl

Inwestycje

tel. 34 3141 219 w. 108, 123

inwestycje@kozieglowy.pl

Informatyk

tel. 34 3141 219 w. 112

info@kozieglowy.pl

Referat Spraw Obywatelskich

tel. 34 3141 219 w. 119

Urząd Stanu Cywilnego,

Ewidencja Działalności

Gospodarczej

tel. 34 3141 219 w. 122, 119

Referat Gospodarki Komunalnej

tel. 34 3141 219 w. 108

Inspektor ds. Kultury,

Ochrony Zdrowia oraz

Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi

tel. 34 3141 219 w. 104

Zespół Ekonomiczno

- Administracyjny Oświaty

Samorządowej

tel. 34 3141 219, w. 111

Referat Gospodarki Gruntami,

Rolnictwa, Leśnictwa

i Ochrony Środowiska

tel. 34 3141 219, w. 117

Wymiar podatków

tel. 34 3141 219 w. 109

Referat Promocji i Rozwoju

tel. 34 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

tel. 34 3150 243

Zespół Usług Komunalnych

tel. 34 3142 000

wodociagi@kozieglowy.pl

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

Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” opublikowało ranking wydatków 
inwestycyjnych samorządów w latach 2014-
2016. Gmina Koziegłowy znalazła się w nim 
na wysokiej, 35. pozycji (Gmina Żarki zajęła 
w nim 49. miejsce). W kategorii „Miasta inne”, 
w której znalazła się Gmina Koziegłowy ujętych 
zostało w rankingu 586 małych miast. Gmina 
Koziegłowy wydała w latach 2014-2016 na 
inwestycje, w przeliczeniu na mieszkańca 
1054,81 zł. Dla przykładu, Gmina Żarki wydała 
971,27 zł. 

GMINA KOZIEGŁOWY W INWESTYCYJNEJ CZOŁÓWCE

Szanowni Mieszkańcy!

Ten rok upłynął nam pod znakiem wytężonej 
pracy związanej z przygotowaniem do realizacji 
i realizacją różnych projektów i inwestycji. Dzięki 
nim poprawie uległa m.in. infrastruktura drogowa 
a także jakość powietrza w Gminie Koziegłowy.

Od września przedszkolaki uczęszczający do 
Przedszkola w Koziegłowach mają dodatkowe 
pomieszczenia, które zostały wyremontowane 
na poddaszu starej części Pałacu Biskupów. 
Gruntowną modernizację przechodzi budynek 
Przedszkola w Starej Hucie. Po przebudowie 
będzie to bardzo nowoczesny obiekt, zarówno 
pod względem architektury jak i funkcjonalności. 
Przy przedszkolach w Koziegłowach i Starej Hucie 
wybudowane zostały już place zabaw. W trakcie 
termomodernizacji jest obecnie Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Wojsławicach.

Mieszkańcy Gminy Koziegłowy wzbogacili 
się w tym roku o 500 instalacji solarnych, 
które poprawią jakość powietrza i pozwolą 
na zaoszczędzenie pieniędzy na ogrzewanie 
wody użytkowej. Gmina przeprowadziła nabór 
wniosków na kolejne instalacje solarne a także 
na instalacje fotowoltaiczne i wymianę pieców 
grzewczych na ekologiczne. Gmina przebudowała 
w tym roku kilka dróg: w Koziegłowach, 
w Pińczycach i Zabijaku oraz w Osieku i Koclinie, 
dobudowała oświetlenie uliczne przy drogach 
oraz wymieniła część oświetlenia na LED-owe.

Przed nami kolejne inwestycyjne zadania. 
Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy 
kanalizacji w Lgocie Nadwarcie, do II etapu 
rewitalizacji Pałacu Biskupów czy remontu 
budynku przy Placu Moniuszki, w którym mieścić 
się będzie Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Mieliśmy też ogromną szansę na 
gruntowna przebudowę drogi wojewódzkiej nr 
789 na odcinku Gniazdów – Lgota Nadwarcie, 
ale nieodpowiedzialne działania kilku osób ze 
Stowarzyszenia „EKOGMINA” spowodowały, że 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie był 

w stanie skompletować dokumentacji niezbędnej 
do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji.

W 2017 roku udało się zorganizować w Gminie 
wiele ciekawych imprez kulturalnych cieszącym 
się dużym powodzeniem. Mimo nie najlepszej 
pogody, przez III Festiwal „Z KOPYTA” przewinęły 
się tysiące widzów, a opinie o samym festiwalu 
były bardzo pochlebne. Świetna zabawa była 
także podczas Dni Gminy i Miasta Koziegłowy, 
„Turnieju Sołectw”, imprezy „Nasze Koziegłowy 
i okolice” czy „Świętojańskiej Nocy Zakochanych”.

Głęboko wierzę, że Gmina Koziegłowy 
nadal wykorzystywać będzie swą szansę na 
rozwój, dzięki czemu Mieszkańcom będzie 
się żyć w niej coraz lepiej. O tym, że nie 
zmarnowała ostatnich lat świadczy m.in. bardzo 
wysokie 35. miejsce na 568 sklasyfikowanych 
gmin w rankingu inwestycyjnym Pisma 
Samorządowego Wspólnota.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
 Jacek Ślęczka

W tych latach Gmina i Miasto Koziegłowy 
zrealizowała m.in. tak duże inwestycje jak 
budowa oczyszczalni ścieków, odbudowa 
Pałacu Biskupów, Budowa przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Promocji Kultury 
Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach 
– zaplecza turystycznego Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, Budowa Sołeckiego Centrum 
Kultury w Lgocie Mokrzesz, budowa Centrum 
sportowo-rekreacyjnego w Gniazdowie, 
Międzygminny szlak konny, budowa oświetlenia 
ulicznego w Koziegłowach i Rzeniszowie, 
przebudowa dróg na terenie Gminy Koziegłowy.
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INWESTYCYJNY ROK W GMINIE KOZIEGŁOWY

JEST DOFINANSOWANIE DO BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

W 2017 roku Gmina 
i Miasto Koziegłowy zrealizowała, bądź 
rozpoczęła realizację inwestycji na 
łączną kwotę ponad 8,5 mln zł.

Jeden z większych wydatków stanowiła 
poprawa efektywności energetycznej 
oświetlenia ulicznego związana z wymianą 
tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie 
typu LED. Kosztowała w sumie 1 167 841 
zł.

Koszt przebudowy związanej 
z adaptacją poddasza w budynku 
Przedszkola Publicznego na potrzeby 
oddziału przedszkolnego oraz adaptacją 
pomieszczeń na parterze na kuchnię 
w Starej Hucie przy ul. Szkolnej 1 to 
1 586 700 zł. Inwestycja jest realizowana 
w ramach projektu „Zapewnienie edukacji 
przedszkolnej na najwyższym poziomie 
poprzez podniesienie jakości bazy 

Gmina i Miasto Koziegłowy otrzymała w grudniu 
dofinansowanie do zadania „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”. 

dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach 
pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych 
w miejscowości Stara Huta. Kolejne części tego projektu, które 
zostały już zrealizowane, obejmują: Adaptację poddasza na 
oddział przedszkolny Budynku Pałacu Biskupów w Koziegłowach 
przy ul. 3-go Maja (350 462 zł) oraz budowę placu zabaw przy 
Przedszkolu Publicznym w Koziegłowach przy ul. 3-go Maja 
(243 663 zł) i placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Starej 
Hucie przy ul. Szkolnej (247 414 zł). 

Kolejna kosztochłonna inwestycja, to trwająca obecnie 
termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (Warsztat 
Terapii Zajęciowej) w Wojsławicach za 1 800 722 zł. Wymienione 
inwestycje realizowane są z dofinasowaniem z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Międzyleśnej 
w Rzeniszowie–Łazach kosztowała 24 538 zł, dobudowa 
urządzeń oświetlenia ulicznego w Koziegłówkach przy ul. 
Zgody – 19 065 zł, w Koziegłówkach przy ul. Zawagą – 9 778 
zł, budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Pińczycach 
– 13 466 zł, przy ul. Wspólnej w Starej Hucie – 10 565,70 zł, 
a modernizacja oświetlenia parkowego Rynku w Koziegłowach 
– 57 255 zł. Docieplenie budynku komunalnego w Gniazdowie 
przy ul. Szkolnej kosztowało 41 499 zł a ogrodzenie placu zabaw 
w Postępie – 10 701 zł.

Wartość projektu wynosi 3 717 368 zł a dofinansowanie 
przyznane zostało w kwocie 1 787 022 zł. W powiązaniu z budową 
w Lgocie Nadwarcie kanalizacji wyremontowana zostanie 
w tej miejscowości ulica Nadrzeczna. Gmina nie przystępowała 
wcześniej do remontu tej ulicy ponieważ przy budowie kanalizacji 
droga musiałaby zostać rozkopana.

W 2017 roku przebudowane zostały następujące drogi 
gminne: ul. Wesoła w Koziegłowach (313 313 zł), ul. Wiatrakowa 
w Pińczycach i Zabijaku (194 161 zł), ul. Długa i ul. Krótka 
w Zabijaku (1 550 385 zł) oraz ul. Ogrodowa w Osieku i Koclinie 
(439 885 zł).

Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach to projekt 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszty kwalifikowane 
wynoszą 881 202 zł, a dofinansowanie – 749 021 zł. Termin 
realizacji określono na 31 sierpnia 2018 r.
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W najbliższym czasie nie dojdzie do planowanej przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach modernizacji drogi 
wojewódzkiej nr 789, która miała zostać przeprowadzona na 
odcinku od Gniazdowa do Lgoty Nadwarcie. Tę niezmiernie 
istotną dla Gminy Koziegłowy inwestycję zablokowały 
działania Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju „EKOGMINA” 
Gminy Koziegłowy Komitet Społeczny.

W jakim stanie znajduje się DW 789, wszyscy doskonale 
wiedzą. Zniekształcenia nawierzchni są w niektórych 
miejscach tak poważne, że zagrażają bezpieczeństwu osób nią 
jeżdżących. W najbliższej przyszłości odcinek DW 789 pomiędzy 
Gniazdowem a Lgotą Nadwarcie mógł przejść metamorfozę, 
zostając gruntownie przebudowany. Dodatkowo była szansa na 
wybudowanie przy ruchliwej drodze ścieżki pieszo-rowerowej. 
W obecnej sytuacji mieszkańcy mogą liczyć jednak jedynie na 
standardowe naprawy drogi, które tylko niewiele zmienią.

–   Wszystkie miejscowości przez które przebiega  droga 
DW 789 zaakceptowały projekt, a oprotestowało go kilku 
mieszkańców Koziegłów. Zarząd Województwa Śląskiego nie ma 
więc pełnej dokumentacji, by mógł aplikować o środki i zadanie 
to jest na liście rezerwowej, ale środków raczej nie wystarczy. 
Protesty kilku mieszkańców spowodowały wstrzymanie 
inwestycji drogowej – wyjaśnia Burmistrz Gminy i Miasta 
Koziegłowy, Jacek Ślęczka. 

Burmistrz wydał w 2016 r. decyzję o braku potrzeby 
przeprowadzenia w związku z planowaną inwestycją oceny 
jej oddziaływania na środowisko. Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Częstochowie, do którego złożyło skargę 
Stowarzyszenie „EKOGMINA” podtrzymało decyzję Burmistrza. 
Stowarzyszenie złożyło więc skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. 

Burmistrz już pod koniec ubiegłego roku przestrzegał, 
że działania podjęte przez Stowarzyszenie mogą skutecznie 

W odbudowanym Pałacu Biskupów w Koziegłowach 
stwierdzono niedoróbki. Zlecona przez Gminę i Miasto 
Koziegłowy ekspertyza jasno wykazała, że wina leży po 
stronie wykonawcy inwestycji.

Pod koniec września z narożników Pałacu Biskupów 
w Koziegłowach odpadły trzy płyty z piaskowca zlokalizowane 
na narożniku budynku od strony chodnika przy ul. 3 Maja. 
Kolejne cztery płyty, które odstawały od elewacji zdjęli z niej 
wezwani na miejsce strażacy. Od strony frontowej budynek 
został odgrodzony ostrzegawczymi taśmami.

Gmina i Miasto Koziegłowy zleciła przeprowadzenie 
ekspertyzy technicznej okładzin zewnętrznych Zakładowi Usług 
Technicznych ZUT s.c. z siedzibą w Częstochowie. Ekspertyza 
jasno wskazała na błędy wykonawcy przy realizacji inwestycji.  
Okazało się, że wykazała ona także inne niedoróbki. 

Wykonawca ekspertyzy zalecił w trybie natychmiastowym 
zdjęcie pozostałych elewacyjnych płyty z piaskowca (bonii) 
z wszystkich narożników, ponieważ mogą stanowić one 

STOWARZYSZENIE ZABLOKOWAŁO MODERNIZACJĘ DROGI

EKSPERTYZA WYKAZAŁA, ŻE WINNY NIEDORÓBEK JEST WYKONAWCA

zablokować modernizację drogi. Okazało się, że dopięły one 
celu, tyle że kosztem pozostałych mieszkańców i wszystkich 
korzystających z DW 789. Przy okazji modernizacji ulicy 
Woźnickiej można by było położyć w niej kanalizację sanitarną. 
W obecnej sytuacji ZDW nie wyraża jednak zgody na wykopy 
w ulicy. 

Komitet Społeczny Stowarzyszenia, który prowadzi działania 
przeciwko przebudowie DW 789 apelował do ZDW o budowę 
obwodnicy Koziegłów i Gniazdowa. ZDW przygotowało kilka 
koncepcji, ale żadna z nich nie została zaakceptowana przez 
mieszkańców. Na razie nie zapowiada się więc ani na szybką 
modernizację DW 789 ani na budowę obwodnicy Koziegłów 
i Gniazdowa. 

Efekt działań Stowarzyszenia „EKOGMINA” i reprezentującego 
je Antoniego Bieleckiego jest więc taki, że samochody nadal 
tłuc się będą przez Koziegłowy, tyle że po zrujnowanej, a nie po 
wyremontowanej drodze.

Droga została wyremontowana już wcześniej na odcinku 
od Lgoty Nadwarcia do granicy z Gminą Myszków a ostatnio 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego w Myszkowie 
do Żarek. Komfort jazdy na tych odcinkach DW 789 jest 
nieporównywalny do tego z jakim mieliśmy do czynienia 
poprzednio. Droga pozbawiona kolein, dziur i stojącej w nich 
wody jest też znacznie bezpieczniejsza.

zagrożenie dla ludzkiego życia. Wykonawca powinien też 
w trybie natychmiastowym zlikwidować wszystkie przecieki 
z obróbek blacharskich, powodujące zalewanie, zawilgocenia 
ścian oraz uszczelnić połączenia: gzymsów ze ścianami, 
instalacji oświetlenia zewnętrznego na gzymsach, w tym kołków 
mocujących. Rozwiązana naprawcze uszkodzonych części 
konstrukcji (bonii) zostaną zaproponowane w kolejnej części 
ekspertyzy technicznej.

Gmina i Miasto Koziegłowy wezwała wykonawcę inwestycji 
A1 Projekt Sp. z o.o. do natychmiastowego usunięcia usterek 
i wykonania zaleceń wynikających z ekspertyzy. Wykonawca 
nie usunął jednak usterek. Gmina i Miasto Koziegłowy rozważa 
obecnie możliwość połączenia napraw z przetargiem związanym 
z II etapem rewitalizacji terenów wokół Pałacu Biskupów, na 
który otrzymała dofinansowanie. Rozpoczęcie rewitalizacji 
planowane jest wiosną 2018 r. Gmina i Miasto Koziegłowy 
domagać się będzie od spółki A 1 Projekt zwrotu kosztów 
związanych z likwidacją niedoróbek w Pałacu Biskupów.  
Prawdopodobnie możliwe będzie to jednak dopiero po 
przeprowadzeniu postępowania sądowego.
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Gmina i Miasto 
Koziegłowy pozyskała ponad 
5,5 mln zł dofinansowania 
na realizację inwestycji 
związanych z rewitalizacją 
terenów zdegradowanych. 

Podstawą do złożenia 
wniosków było opracowanie 
Lokalnego Programu 
Rewitalizacyji dla Gminy 
i Miasta Koziegłowy do 2020 r., 
nad którym prace rozpoczęły 
się już w 2015 r. Jego 
beneficjentami, w oparciu 
o aspekt rozwiązywania 
problemów społecznych, 
mogły być także parafie.

OTOCZENIE PAŁACU ZMIENI SIĘ NIE DO POZNANIA

Dzięki dofinasowaniu do II etapu rewitalizacji Pałacu Biskupów 
w Koziegłowach, zagospodarowany zostanie teren bezpośrednio 
przylegający do Pałacu oraz sąsiadujący z nim obszar położony 
obok Zespołu Szkół w Koziegłowach. Przebudowany zostanie 
także zdegradowany budynek komunalny, w którym mieściła 
się jeszcze niedawno Poczta Polska. Po zakończeniu inwestycji 
przeznaczony on zostanie na potrzeby Gminno-Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Dofinansowanie związane 
z rewitalizacją otrzymały także dwie parafie z terenu Gminy 
Koziegłowy - w Koziegłowach i Koziegłówkach.

Etap II rewitalizacji Pałacu Biskupów dotyczy z jednej strony 
zagospodarowania otoczenia budynku, a z drugiej - rozbudowy 
Pałacu o ogród zimowy. W sąsiedztwie pałacowego budynku 
powstaną chodniki, mała architektura, amfiteatr, fontanna, 
edukacyjny plac zabaw i miejsca do rekreacji grupowej (pole do 
minigolfa i stoły do gry w szachy). Teren zostanie odrodzony, 
oświetlony i będzie miał monitoring. Wybudowana infrastruktura 
służyć ma aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców, 
w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gmina 
i Miasto Koziegłowy uzyskała na tę inwestycję dofinansowanie 
w wysokości 4 299 927 zł (85%). Okres realizacji projektu to lata 
2018-2020.

Gmina i Miasto Koziegłowy otrzymała w ramach naboru 
dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
– RIT Subregionu Północnego w ramach Osi Priorytetowej 
X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 
dofinansowanie do przebudowy budynku komunalnego przy 
Pl. Moniuszki w Koziegłowach. Projekt ma nazwę „Przebudowa 
budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem”. 
Obejmuje on miedzy innymi: przebudowę i wyposażenie budynku 
oraz zagospodarowanie przyległego terenu. W budynku będzie 
miał swą siedzibę GMOPS, który mieści się obecnie przy ul. 3 
Maja 25. Infrastruktura obiektu będzie wykorzystywana na cele 
aktywizacji społeczno-gospodarczej osób (w tym zagrożonych 
wykluczeniem społecznym) zamieszkujących tereny 
rewitalizowane Gminy – Koziegłowy, Koziegłówki i Pińczyce. 
Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2019 r. 
Szacunkowe koszty całości projektu wynoszą 1 844 745,59 zł, 
a dofinansowanie – 1 275 000  zł.

Gmina i Miasto Koziegłowy otrzymała także dofinansowanie 
w wysokości 312 966 zł na projekt wiążący się z wymienionymi 
wyżej projektami. Projekt nosi nazwę „Gmina Koziegłowy 
miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 
w ramach RPO Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego). Celem projektu 
jest wzmocnienie aktywności społecznej 
i zawodowej 60 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, zamieszkujących 
tereny zdegradowane w Gminie Koziegłowy 
objęte rewitalizacją. Cel projektu ma zostać 
osiągnięty poprzez kompleksowe wsparcie 
dla jego uczestników i ich rodzin. W ramach 
projektu odbędą się spotkania mające na celu 
zapoznanie jego uczestników z Programem 
Aktywności Lokalnej i zachęcenie do udziału 
w nim. Odbędą się też warsztaty integracyjno-
motywacyjne połączone z treningami 
umiejętności interpersonalnych, wsparcie 
w postaci doradztwa psychologicznego 
i prawnego oraz edukacyjnych i zawodowych 
instrumentów aktywnej integracji.
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SOLARY, FOTOWOLTAIKA I EKOLOGICZNE PIECE

ZGŁĘBIALI TAJNIKI ZDROWEJ
KUCHNI I OSIKOWEGO RĘKODZIEŁA

W 2017 r. zamontowanych zostało 500 instalacji solarnych 
w ramach projektu „Montaż instalacji służących do produkcji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach 
mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”. 
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014-2020, które stanowiło aż 85 proc. 
kosztów kwalifikowanych wyniosło 5 mln 339 tys. 42 zł. Gmina 
i Miasto Koziegłowy otrzymała w tym rozdaniu najwyższe 
dofinansowanie do instalacji solarnych ze wszystkich gmin 
powiatu myszkowskiego.

W terminie od 16 października do 17 listopada GiM Koziegłowy 
przeprowadziła kolejny nabór wniosków do projektu „Dostawa 
i montaż instalacji solarnych wykorzystujących energię słoneczną 
do podgrzewania wody dla celów użytkowych w gospodarstwach 
domowych na terenie Gminy Koziegłowy”. Wpłynęły 804 
wnioski, które są planowane do złożenia do konkursu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. W tym samym terminie co wnioski na solary, 

Przez trzy letnie miesiące 
Gminny Zespół Pieśni i Tańca 
,,Koziegłowy” realizował 
przy wsparciu Miejsko-
Gminnego Ośrodka Promocji 
Kultury w Koziegłowach 
projekt „Nasze Koziegłowy 
i okolice”.

Miał on na celu 
promowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego 
i kreowanie nowych liderów, 
którzy w przyszłości będą jego 
propagatorami, nawiązanie 
międzypokoleniowej integ-
racji i współtworzenie 
kultury. Projekt obejmował  
zorganizowanie dwóch cyklów 
warsztatów tematycznych. 
Pierwsze z nich dotyczyły 
nauki układania kwiatów 

przyjmowane były w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy wnioski 
do projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 
w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Koziegłowy”. 
Wpłynęło 537 wniosków. Są one planowane do złożenia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020.

Od 4 grudnia do 29 grudnia przyjmowane były z kolei  
wnioski do projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach 
indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy”. 
Warunkiem do złożenia wniosku było posiadanie pieca na paliwo 
stałe z zamiarem wymiany na kocioł ekologiczny węglowy lub 
gazowy. Wcześniej przyjmowane były wnioski na wymianę 
pieców na paliwo stałe na piece na pelet i gaz.

Do 12 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków do udziału w 
projekcie dotyczącym dofinansowania do pomp ciepła oraz 
pieców na biomasę. Więcej o projekcie na www.kozieglowy.pl 

z wiór osikowych. Warsztaty kulinarne miały z kolei na celu 
zgłębienie tajników zdrowej kuchni i nauki lepienia pierogów. 
Niejako ukoronowaniem projektu był „Festiwal pierogów” 
zorganizowany  w ramach plenerowej imprezy ,,Nasze 
Koziegłowy i okolice”. 

Podczas warsztatów rękodzielniczych ich uczestniczki 
zdobywały wiedzę z zakresu miejscowego rękodzieła oraz 
zapoznawały się z materiałem i wzornictwem charakterystycznym 
dla Gminy Koziegłowy. Efektem końcowym było wykonanie 
dekoracji w kształcie koła wypełnionej kwiatami wykonanymi 

podczas warsztatów. Warsztaty kulinarne ,,Uczymy robić się 
pierogi” nawiązywały do zdrowej, ekologicznej i tradycyjnej 
kuchni regionu. Pokazały jak smacznie przygotować pierogi. 
Nabyte podczas warsztatów umiejętności zostały wykorzystane 
w trakcie ,,Festiwalu pierogów”.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Jego realizacja 
była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu ,,Działaj Lokalnie 
X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Centrum 
Inicjatyw Lokalnych ODL w Zawierciu. 
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ŚPIEWALI PIEŚNI KU CHWALE MARYI PANNY

ZNAMY JUŻ MUZYCZNE GWIAZDY FESTIWALU „Z KOPYTA”

W kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach 
odbył się 7 września koncert chórów uczestniczących w IX 
Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Maryjnej Częstochowa–
Koziegłowy 2017.

Wykonawcy zaprezentowali wielki kunszt artystyczny 
pozostawiając po występach niezapomniane wrażenia. Po 
koncercie Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka 
wręczył dyrygentom chórów kosze z kwiatami z osikowego 
łyka i podziękował za wspaniałe wykonania pieśni maryjnych.  
Dzień później chóry biorące udział w festiwalu wystąpiły 
z koncertami tworzącymi muzyczną oprawę Mszy św. 
w kościołach w Koziegłowach i Siedlcu Dużym oraz 
w wytypowanych kościołach w Częstochowie. Koncert Finałowy 
9. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Maryjnej odbył się 

Trwają przygotowania do IV Festiwalu Miłośników Koni 
i Muzyki Z KOPYTA, który odbędzie się w Gniazdowie koło 
Koziegłów w 2018 r. Kolejna edycja tej cieszącej się wielką 
popularnością imprezy planowana jest na 18-19 sierpnia.  
Organizatorzy zdecydowali się przesunąć termin Festiwalu 
z września na sierpień, licząc m.in. na to, że sierpniowa pogoda 
okaże się łaskawsza.

Znamy już wykonawców, którzy wystąpią na muzycznej 
scenie IV Festiwalu. Zobaczymy na niej m.in. legendę polskiej 
muzyki rockowej, założyciela Budki Suflera – Krzysztofa 
Cugowskiego. Kolejnymi gwiazdami imprezy będą Patrycja 
Markowska i bluesowy zespół Shakin` Dudi z niesamowicie 
żywiołowym Ireneuszem Dudkiem. Na scenie pojawią się też 
znani już z występów na Festiwalu piosenkarze country – Tomasz 
Szwed i Cezary Makiewicz oraz inni wykonawcy. Tak jak rok 
temu, imprezę poprowadzi znany i lubiany dziennikarz radiowej 
„Jedynki”, Roman Czejarek.

w niedzielę popołudniu w jasnogórskiej bazylice. Grand Prix 
zdobył Zespół Wokalny „Piú Mosso” Filii SWPS we Wrocławiu. 
Jury przyznało dwa pierwsze miejsca – Zespołowi Wokalnemu 
„Piú Mosso” oraz Grodziskiemu Chórowi „Bogorya” z Grodziska 
Mazowieckiego. Drugie miejsce przypadło Chórowi „Jutrzenka” 
z Rezekne z Łotwy, a trzecie  Chórowi „Coralmente” 
z Częstochowy oraz Chórowi „Cantabile” z Radomska.  
Organizatorami Festiwalu byli: Wspólnota Gaude Mater, 
Stowarzyszenie Śpiewacze „Pochodnia” oraz Gmina i Miasto 
Koziegłowy. Festiwal odbył się pod honorowym patronatem 
abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. 
Impreza została dofinansowana ze środków: Gminy i Miasta 
Koziegłowy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Urzędu Miasta Częstochowy oraz Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie.
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MAŁŻONKOWIE ŚWIĘTOWALI 
ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY

Małżeństwa z Gminy Koziegłowy uroczyście obchodziły 
wraz z władzami gminy jubileusz, świętując 60-lecie i 50-lecie 
pożycia małżeńskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka wręczył 
jubilatom okolicznościowe medale, przyznawane tradycyjnie 
z tej okazji przez Prezydenta RP. Nie zabrakło oficjalnych 
przemówień, życzeń i toastu symboliczną lampką szampana.

– Dziękuję za trud włożony we wspólnie przeżyte 
lata, za pracę na rzecz swoich Rodzin i najbliższego 
otoczenia. Jednocześnie składam najserdeczniejsze 
życzenia wielu długich lat życia w jak najlepszym zdrowiu, 
zgodzie i pomyślności oraz zadowoleniu z dzieci, wnuków 
i prawnuków – powiedział m.in. burmistrz Jacek Ślęczka.  
W uroczystości, która odbyła się w Restauracji „Czardasz” 
w Koziegłowach uczestniczyli ze strony Urzędu Gminy i Miasta 
Koziegłowy: Sekretarz UGiM Koziegłowy, Krzysztof Bąk oraz 
zastępcy kierownika  USC – Aleksandra Kucera i Katarzyna 
Zawiązalec.  

Medale za długoletnie pożycie otrzymali: 

60-lecie: Seweryna i Ernest Gawlińscy oraz Janina i Henryk 
Gilowie

50-lecie: Krystyna i Andrzej Będkowscy, Aniela i Stanisław 
Cesarzowie, Henryka i Stanisław Chwistowie, Bronisława 
i Jan Figarscy, Wiesława i Władysław Frączkowie, Aldona 
i Józef Gocyłowie, Zenona i Wiesław Gocyłowie, Janina i Henryk 
Grabińscy, Sabina i Włodzimierz Jeziorowscy, Halina i Jan 
Kaimowie, Henryka i Henryk Kaimowie, Marianna i Bronisław 
Kaimowie, Maria i Stanisław Knapikowie, Anna i Eugeniusz 
Kowalczykowie, Leokadia i Zenon Morawscy, Antonina i Stefan 
Moszczyńscy, Krystyna i Władysław Noszczykowie, Wiesława 
i Stefan Proszowscy, Zofia i Ryszard Ociepkowie, Wanda 
i Bogdan Opoka, Jadwiga i Jan Sapota, Halina i Ryszard Kwiatek, 
Stanisława i Ryszard Kwoka, Barbara i Stanisław Narodowiec, 
Józefa i Bogusław Flak.
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NASZA BIBLIOTEKA WYGRAŁA
ĆWIERĆ TYSIĄCA KSIĄŻEK

W roku 2017 Biblioteka Publiczna w Koziegłowach 
otrzymała z Biblioteki Narodowej z programu Ministerstwa 
Kultury 5150 zł dofinansowania, za które zakupiła 227 książek. 
Z kolei za ponad 10 tys. zł przekazanych przez koziegłowski 
samorząd trafiło do biblioteki 441 książek. Każdy znajdzie 
tam coś dla siebie.

Dzięki wsparciu finansowemu zakupiono książki 
popularnonaukowe oraz literaturę piękną dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. W wypożyczalni i czytelni czekają więc na 
czytelników także najnowsze książki współczesnych pisarzy 
polskich i zagranicznych. Bogaty księgozbiór, ładne, przestronne 
pomieszczenia oraz kompetentna kadra tworzą w koziegłowskiej 
bibliotece miejsce otwarte i przyjazne dla każdego. Można tam 
skorzystać także ze stanowisk komputerowych z dostępem do 
Internetu.

Pracownicy biblioteki starają się pozyskiwać książki 
z różnych źródeł. Sukcesem okazał się udział w akcji „Przerwa 
na wspólne czytanie”, organizowanej przez producenta Kinder 
Mlecznej Kanapki, który wraz z wydawnictwem Znak wspiera 
ideę wspólnego czytania. Koziegłowska Biblioteka znalazła 
się w szczęśliwej „20” i otrzymała w nagrodę aż 250 książek. 
W głosowanie zaangażowały się wszystkie gminne  szkoły, 
pracownicy Biblioteki, MGOPK, Świetlic Środowiskowych, 
Urzędu Gminy i Miasta, słuchacze KUTW oraz czytelnicy. Dzięki 
temu najmłodsi czytelnicy będą mogli wypożyczyć nowe książki, 
m.in. serie: „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai”, „Magiczne Drzewo”, „Bolek i Lolek”, „Harry 
Potter”, „Muminki” i wiele innych. Pracownicy Biblioteki dziękują 
wszystkim za wsparcie w głosowaniu!

Rok 2017 obfitował w wiele imprez. W ramach piątkowych 
spotkań Na „5” z Kulturą odbyły się: wieczór poezji śpiewanej 
z Maciejem Rudlickim, konkurs młodych recytatorów 
„Wrażliwość na słowa”, spotkanie autorskie dla najmłodszych 
z Justyną Bednarek oraz dla młodzieży - z Martą Fox. W 2017 
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 3 lat. Za zebrane 3 844 zł uczestnicy grupy zabawowej 
wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w gospodarstwie 
agroturystycznym, zakupiono też drewniany teatrzyk 
Kamishibai. Na kolejnych spotkaniach grupy zabawowej dzieci 
będą mogły już korzystać z nowego sprzętu i zabawek. Dzięki 
dobrej współpracy ze szkołami,  w bibliotece tradycyjnie odbywa 
się pasowanie na Czytelnika oraz lekcje biblioteczne dla uczniów.  

W tym roku Biblioteka w Koziegłowach bierze udział w akcji 
„Paczka literacka”, organizowanej przez Wydawnictwo Agora 
oraz FRSI. Dzięki zgłoszeniu do akcji, otrzymała bezpłatny 
pakiet zawierający 21 książek oraz 2 audiobooki. Księgozbiór 
biblioteki wzbogacił się m.in. o książki: „Reporterka” Jacka 
Antczaka i Hanny Krall, „Nie wierzę w życie pozaradiowe” Marka 
Niedźwieckiego czy „Laska nebeska” Mariusza Szczygła. 

Biblioteka w Koziegłowach, tak jak w latach wcześniejszych, 
przystąpiła do realizacji programu finansowanego ze środków 
Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych”. Celem programu realizowanego 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest 
zwiększenie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych 
poprzez wzrost liczby wypożyczanych książek oraz ilość 
czytelników. Szczególny nacisk kładziony jest na stały dopływ 
nowości wydawniczych i tym samym zwiększenie oferty. 
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KOZIEGŁOWSKI UNIWERSYTET JEŹDZI NIE TYLKO PO POLSCE

Słuchacze Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku biorą udział w olimpiadach sportowych, zawodach 
regionalnych i ogólnopolskich. Gościli m.in. na Olimpiadzie 
Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Weku i Organizacji 
Senioralnych w Łazach, Olimpiadzie Seniora „Zdrowy Senior” 
w Radomsku osiągając sportowe sukcesy. 

Uniwersytet uczestniczy też aktywnie w życiu gminy. Pokazy 
grupy tanecznej uświetniają lokalne imprezy, a słuchacze 
współpracują z Biblioteką podczas pasowania na Czytelnika 
i w trakcie lekcji bibliotecznych. Członkowie KUTW odnieśli 
w mijającym roku wiele sukcesów. Zajęli drugie miejsce 
w Konkursie „Inicjatywy Społeczne”, uczestniczyli w olimpiadzie 
senioralnej w ukraińskim Łucku,  gdzie zdobyli dwa pierwsze 
miejsca, trzy drugie, trzy trzecie i zatańczyli kankana dla wszystkich 
uczestników olimpiady. W Olimpiadzie w Radomsku  wywalczyli 
3. miejsce. Nasz Uniwersytet zapraszany jest na spotkania 
i jubileusze do partnerskich UTW w województwie śląskim, m.in. 
na 10-lecie UTW Radomsko, 20-lecie UTW Oświęcim, 5-lecie 
UTW Siewierz, Inaugurację Roku Akademickiego w Zawierciu 
i Siewierzu oraz gościnne występy do Siewierza. W listopadzie 
słuchacze KUTW wystąpili w I Festiwalu Tańca „Senior Dance” 
w Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim, gdzie zaprezentowali 
wszystkie układy taneczne.

KUTW podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pt.: „Dla 
Pokoleń - wzmocnienie potencjału kulturowego mieszkańców 
poprzez doposażenie KUTW w mobilny sprzęt nagłaśniający 
i oświetlenie”. W otwartym  konkursie ofert na zadania 
publiczne Województwa Śląskiego KUTW otrzymał w 2017 r. 
dofinansowanie na XIII Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych 
„Obrzędy, zwyczaje, tradycje”  i zrealizował zadanie wspólnie 
z MGOPK w Koziegłowach i Regionalnym Ośrodkiem Kultury 
w Częstochowie. KUTW jest też realizatorem zadania „Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dorosłych” 
pn. „Biegniemy po zdrowie. Cykl zajęć lekkoatletycznych  dla 
seniorów z Gminy i Miasta Koziegłowy”, dofinansowanego przez 

Burmistrza GiM Koziegłowy. Zajęcia sportowe umożliwiają dobre 
przygotowanie do olimpiad sportowych i tanecznych, by godnie 
reprezentować gminę w przyszłym roku.

Przedmiotem działalności KUTW, który powstał w 2011 r. jest 
podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw edukacyjnych, 
oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, eko-
logicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych i niepełno-
sprawnych, a także turystyki, kultury fizycznej i sportu oraz mię-
dzypokoleniowej współpracy. Celem jest również nawiązywanie 
współpracy z uczelniami, okolicznymi UTW oraz stowarzysze-
niami i jednostkami organizacyjnymi działającymi w Gminie Ko-

ziegłowy. Na swą działalność 
KUTW stara się pozyskiwać 
środki w konkursach gran-
towych. Do tej pory był re-
alizatorem zadania „Akade-
mia społeczna dla seniorów 
w Gminie Koziegłowy” w I i II 
edycji Programu Aktywność 
Społeczna Osób Starszych 
oraz „Sportowa Klasa senio-
ra” a także zadań w ramach 
Programu „Wspieranie i upo-
wszechnianie różnorodnych 
form aktywności sportowej 
dla dorosłych”, dofinanso-
wanych przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Koziegłowy - 
„Lekkoatletyka dla seniora” 
oraz „Wygrać z czasem na 
sportowo”. Prezesem KUTW 
jest Grażyna Kuźba.
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TRZY ZWYCIĘSTWA BŁĘKITNYCH W SUPER PUCHARZE

GMINA KOZIEGŁOWY LIDEREM OŚWIATY

Ponad 350 zawodników i zawodniczek rywalizowało 
12 listopada w Koziegłowach w XXXIX Międzynarodowym 
Wyścigu w kolarstwie przełajowym ORLEN Super Puchar 
Polski pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta 
Koziegłowy. Zawody, w których wzięła udział czołówka 
polskich przełajowców były zarazem Memoriałem Zygmunta 
Chmurzewskiego.

Kolarze ścigali się na trasie przygotowanej już technicznie 
pod kątem Mistrzostw Polski, które odbędą się w Koziegłowach 
w dniach 13-14 stycznia 2018 r. W kategorii Elita mężczyzn 
bezkonkurencyjny był Marek Konwa (Volkswagen Samochody 
Użytkowe MTB Team), wyprzedzając Bartosza Miklera (Victoria 
Helman Sport Jarocin) i Mariusza Gila (Euro Bike Kaczmarek 
Electic Team). W kategorii kobiet open triumfowała natomiast 
Patrycja Lorkowska (Cartusia Kartuzy).

Świetnie spisał się w kategorii junior młodszy Jakub Musialik. 
Reprezentant Mexller Błękitni Koziegłowy pewnie wygrał 
rywalizację prowadząc od startu do mety. Musialik spisuje się 
w tym sezonie świetnie wygrywając zawody za zawodami. Na 40. 
lokacie ukończył rywalizację Kamil Jadowski. Trener i zarazem 
prezes Błękitnych, W kategorii juniorka młodsza triumfowała 
Ewa Miłek a 9. na mecie była Sandra Skrobarczyk. Musialik i Miłek 
wywalczyli dodatkowo tytuły mistrzów województwa śląskiego. 
W orlikach na 9. pozycji sklasyfikowany został natomiast 
Daniel Sikora. Dobrze spisał się w młodzikach Bartosz Oleksiak 
(Błękitni Paula-Trans), zajmując 3. Miejsce i zdobywając tytuł 
mistrza województwa śląskiego. Wygrał Kacper Hoppa (Cartusia 
Kartuzy). Na 26. miejscu ukończył wyścig Kacper Gocyła, a na 
37. Kacper Sęk (obaj Błękitni). Kolejny sukces odnieśli Błękitni 
w żaczkach, w których zwyciężyła Milena Tokarska, w żakach 4. 
był Oskar Nowak, 6. Oskar Kulak, a 12. Oskar Maśka. W kategorii 
dzieci na 10. miejscu ukończył rywalizację Ksawery Oleksiak.

– Super Puchar Polski w Koziegłowach to obecnie największa 
w Polsce impreza przełajowa. To nagroda za moja wieloletnią 

Od sierpnia 2016 przedstawiciele 
Gminy i Miasta Koziegłowy aktywnie 
uczestniczą w pracach Grupy Wymiany 
Doświadczeń w ramach projektu 
realizowanego przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w partnerstwie ze Związkiem 
Miast Polskich. 

Celem projektu jest wsparcie 
pracowników samorządu w wiedzę 
i umiejętności mające na celu pozytywny 
wpływ na wzrost jakości pracy szkół 
podstawowych.

– Do Grupy Wymiany Doświadczeń 
zaproszono tylko siedem gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski. 
Zakwalifikowanie Koziegłów do grona 
liderów oświaty to wielkie wyróżnienie 

Jakub Musialik nie dał w Koziegłowach szans rywalom

– mówi Katarzyna Zychowicz, dyrektor 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Oświaty Samorządowej w Koziegłowach.

W listopadzie 2017 odbyło się ostatnie 
spotkanie w ramach projektu, podczas 
którego podsumowano roczną pracę. 
Na ręce Jacka Ślęczki, Burmistrza Gminy 
i Miasta Koziegłowy złożono podczas niego 
podziękowania za wsparcie finansowe 
jednej ze szkół w mieście Sępólno 
Krajeńskie, które poniosło ogromne straty 
w związku z przechodzącym huraganem. 

Kolejnym etapem prac projektowych 
będzie wdrożenie w samorządach przyjętego 
programu szkoleniowego. Również Gmina 
i Miasto Koziegłowy podejmie działania 

mające na celu zapewnienie udziału 
w programie i skuteczne wsparcie szkół 
w pracy z uczniami. Celem projektu jest 
kształtowanie kompetencji kluczowych 
uczniów. Jest ich 7. W koziegłowskich 
szkołach działania skoncentrowane będą 
najprawdopodobniej na kompetencji 
„porozumiewanie się w językach obcych” 
oraz na kompetencjach społecznych 
(komunikacja, współdziałanie itp.).

Realizacja ustaleń nie wymaga 
angażowania środków finansowych. Są one 
zabezpieczone prawem w rozdziale 80146 
czyli doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
Po złożeniu przez dyrektorów szkół 
stosownych wniosków, zostanie ustalona 
najważniejsza potrzeba rozwojowa każdej 
szkoły. W roku 2018 będą one realizowane.

pracę i zmagania. Udało mi się wprowadzić kolarstwo przełajowe 
do centralnej i południowej Polski – mówi Andrzej Chmurzewski, 
prezes MG LKS Błękitni Koziegłowy  

Organizatorami Super Pucharu Polski byli MGLKS Błękitni 
Koziegłowy oraz Gmina i Miasto Koziegłowy. Puchary i medale 
wręczali najlepszym m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, 
Jacek Ślęczka oraz Sekretarz GiM Koziegłowy, Krzysztof Bąk.
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