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Jaroslaw Durka

Sam or ząd gminy Kozieglowy
(l9l5_1935)

dęcie upamiętnia nadanie 1.08.1937 r. honorowego obywatel-
stwa gminy marszalkowi Edwardowi Smiglemu-Ędzowi.
W pierwszym ruędzie siedą od lewej: Stanislaw Puszczewicz,
Franciszek Sojski, Wincenty Rutkiewicz (wójt), Stanislaw Pin-
kowski, Wadyslaw Cesarz, Stanislaw Potempski; w drugim:

Boleslaw Zem|a, Ignacy Slawiński, Antoni Bloński, Jan Swierczewski;
w trzecim: Franciszek Wiśniewski, Henryk Chachulski, Wadyslaw Proszow-
ski,Józef Slociński, Stanislaw Kubalski,JózetGwada; u góry: Marian Kraw-
czyński (sekretarz grniny), Teofil Żurek (kierownik szkoĘ).
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Po Kongresie Wiedeńskim, w 1815 r. Koziegtowy znalazly się w zaborze
rosyjskim. Mieszkańcy miasteczka niesieni pragnieniem wolności, aktyrvnie

uczestnicryli w zryrvach niepodleglościowych. Musieli też ponosić surowe te-

go konsekwencje. Waśnie na skutek udzialu mieszkańców w Powstaniu Stycz-
niowym, restrykcyjny ukaz carski pozbawil male miejscowości praw miejskich.
W 1870 r. utraciły ie ta|że Kozieglowy. Fakt ten w ogromnym stopniu przy-

c4lnił się do zahamowania rozwoju miejscowości, przetywającej iużi tak okres
zastoju'. Kozieglovy, teraz iuż iako osada przylączona do typowo wiejskiej
gminy Rudnik Wielki, funkcjonowaly bez praw miejskich aż do l949 r. Miesz-
kańcy musieli zmagać się z utrudnieniami wynikającymi z systematycznego po-

zbawiania miejscowości instytucji o charakterze administracyjnym. Brakprze-
myslu, ograniczona rola handlu spowodowala, że zatrudnienie znajdowano
głównie w rolnictwie.

Zgodnie z ukazem carskim z dnia 9.02.1864 r. "O urządzeniu gmin wiej-
skich" w zaborze rosyjskim funkcjonowaly gminy zbiorowe, skladające się
z szeregu wsi, osad, kolonii i folwarków. Taką wlaśnie jednostką administra-
cyjną byla gmina Rudnik Wielki zwlączonymi do niej Kozieglowami. Jak czas
pokaże, utworzona przez zaborców organizacja samorządu terytorialnego
miala ogromny wptyw na późnieisze regulacje prawne , talże w okresie istnie-
nia iuż niepodleglej II Rzeczypospolitej'. Kiedy w l9l4 r. wybuchła I wojna
światowa, Kozieglowy znalazly się pod okupacją niemiecką. W 19l5 r. wójt
gminy, człowiek o nazwisku Pentak, dostal polecenie zebrania mieszkańców
celem poinformowania ich o mających nastąpić zmianach administracyjnych'.
W sierpniu sędzia gminny Ruszkowski, stosując się do wezwania naczelnika
powiatu będzińskiego z 15 lipca, nakazal przeprowadzenie zebrań gromadz-

kich w osadach Kozieglowy, Wylągi, Reczek, Rosochacz i Swinie. Ogloszo-
no wtedy rozkaznaczelnika powiatu nr 7002, którym wydzielono wymienio-
ne miejscowości z gminy Rudnik Wielki i utworzono odrębną gminę Kozie-
glouy.Mieszkańcy nowej jednostki administracyjnej mieli prawo wyboru wój-
ta, którym zostal Antoni Rutkiewicz.WybranoteżJana Chachulskiego i Kon-
stantego Dudę na lawników, a pisarzem gminnym został znaiący język nie-
miecki Adam Galaro. Ł

Wśród pierwszych spfaw, jakich podjęto się w nowej gminie, byto przygo-

towanie lokali szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego w dniu l5 września.
W tym celu wójt wraz z czlonkami Komitetu Szkolnego oraz rzemieślnikami
obejrzeli sale, stwierdzając ,,znaczne uszkodzenia, pocrynione w czasie posto-
ju wojskowego, w szkolnych budynkach i szkolnych meblachu. Oszacowano
koszt napra\ĄT/ na 1550 rubli. Jak się okazalo, w nowo powstalej gminie po-

trzeb byto sporo. W mviązku z tym postanowiono wydzierżawić wszystkie
grunty gminne, a pieniądze wnieść do wspólnej kasy. Podobnie postanowiono
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uczynić z dochodem z miejsc zaimowanych przez handlarzyu.,To liczenie pie-
niędzy oznaczalo też rozliczenie bylego soltysa Kozieglów Swierczewskiego
i nakazanie wplacenia posiadanych przez niego pieniędzy publicznych do kasy
gminnej. Zastanawiano się też nad pójściem na drogę sądową z osobami za-
dłuzonymi wobec gminy. I tak 5.12.1915 r. zaproponowano zebraniu, aby wy-
toczyć proces bylemu dzierżawcy prawa do polowanianagruntach kozieglow-
skich Stanislawowi Bauerertzowi z Myszkowa, który nie zaplacil umówionej
sumy. Ponadto gmina powinna wyasygnować pewną kwotę nakoszta sądowe.

Jednocześnie chęć v,tydzierżawienia prawa do polowań przedstawial obecny na
zebraniu gminy inny myszkowski przemysłowiec, Steinhagen'. Poniewaz spo-
ru zBauerertzem nie udawalo się ronviązać polubownie, to na zebraniu odby-
tym 23.02.19l6 r. Wznaczono wójta jako osobę upoważnioną do prowadze-
nia sprawy sądowej. Jej ostateczny tinał nie jest nam niestety znany.W kń-
dym razie gorączkowo szukano środków finansowych na ronvój gminy. Posta-
nowiono między innymi o zbiórce oplat jarmarcznych od bydla, koni, trzody
i wystawionych stolikó#.

W nł,liryku z niebezpieczeństwami czasu wojny, jakie pojawiły się w okoli-
cy, a mvlaszcza moż|iwością napadów bandyckich, podjęto decyzję o zaprowa-
dzeniu por ządku str ary nocnej . Bez pr zeszkó d można było po rus zać się d o go-
dziny 22.00, a późniei ty|ko z przepustką od pomocnika żandarma w Kozie-
glowach. Wozy mialy jeździć z zapalonymi latarniamig.

Zebranie gminne wybralo spomiędzy siebie osiemnastu obywateli, którry
postanowili o budzecie. Ustalono pensję wójta na l80 rubli rocznie (l5 rubli
miesięcznie), w takiej samej wysokości pensję pisarza, a l25 rubli przezna-
czono na lokal kancelarii gminnej. Na utrzymanie szkoly 850 rubli i 20 kopie-
jek, a na sam lokal szkoly l40 rubli. Koziegłowy dysponowaly też aresztem
gminnym i sądowym, utrzymanie pierwszego kosztowalo 30 rubli, a drugiego
48 rubli. Zkolei lawnicy mieli pelnić swe funkcje spolecznie'o.

W czerwcu l 91 6 r. nastąpiły kolejne decyzje, wynikające międry innymi
z sytuacji wojennej. Og{oszono przymusowe szczepienie przeciw ospie, nakaz
meldowania osób obcych, zakaz sprzedaĘ wódki oraz obowiązkowe posiada-
nie paszportów niemieckich". Do prowadzenia wszelkich spraw gminnych
w sądach upowazniono mieszkańców Kozieglów: Macieja Pentaka iJana Cha-
chulskiego. Wybrano tez komisję socjalną, której zadaniem bylo staranie się
o biednych mieszkańców gminy. W jej sklad weszli: Ignacy Radosz, Walenty
Kowacki, Dawid Tananberg. Soltysem Koziegłów zostal Wawrzyniec Slociń-
ski, jednak później zastąpil go lgnacy Radosz.

Aby uzyskać kolejne fundusze, postanowiono drogą licytacji vlydzierżawić
polowania (na 3 lata za minimum 300 rubli). Szykowaly się bowiem kolejne
wydatki: trzeba byto wyremontować szkolę (planowano na ten ce| zaciągnąć
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kredl z istniejącej juz od l91 1 r. miejscowej kasy oszczędnościowo-poĄcz-

kowej, zalożone! przez proboszcza parafii Koziegłówki ks. Stanisława ZaPa-

łowskiego''), chciano zbudować szopę na narzędzia strażackie oraz odbudo-

wać ,,starą szkolę pod kościolem". Do przedstawienia kosżorysu upowaznio-

no: Józefa Nawarę, Macieja Pentaka, Jana Swierczewskiego, JanaBlaszc4lka,
Ludwika Kubalskiego i Piotra Paluchę.

Poniewaz wraz z wybuchem wojny i zajęciem Kozieglów przez wojska nie-

mieckie nastąpita likwidacja oddzia|u poczty, to w kwietniu 1917 r. rozpoczę-

to starania o ponowne jej otwarcie. Potrzebętakątlumaczono faktem, ze do tej

pory zkorespondencją trzeba było udawać się do Zawiercia lub Sosnowca. Na

razie lednak byty to dzia|ania bezskuteczne i zakońcryly się sukcesem dopiero

w wolnej Polsce w l 9l 9 r.'' Tymczasem trwala wojna i drogi, zniszczone przez

przemarsze wojsk, wymagaly remontów. Jednak ten temat por6żni| zebranych

w maju mieszkańców Kozieglów: ,,część czlonków gminy obecnych na zebraniu

wnioski niniejsze zaakceptowala, część zaś domagała się bezplatnego przepro-

wadzenia reparacji ulic. W końcu z mnóstwa projektów i sposobów nie posta-

nowili nic i rozeszli się, uchwaly niniejszej nie podpisawszy"'o.

Atmosfera w gminie nie byla najlepsza, glównie z powodu szalejącej droĄ-
zny. W czasie kolejnego, czerwcowego zebrania protestowano z powodu zbY't

licznych podwodów d|a żandarmerii i wojska. Mocno tez skrlykowano jedne-

go z naucrycidri; ,,ZauwaĘwszy, że obecny starszy naucryciel kozieglowskich

szkól ustanowionąma pensję 1900 rub[li], tj. o l000 rubli prawie więcej ni-

zeli inni nauczyciele w Kozieglowach, a posiada takie kwalifikacje jak inni na-

uczyciele, także dotychczas niktzjego uczni[ów] ukońcT wszy tutejszą dwu-

klasową szkołę nie jest w stanie zdać |w] zadawalaiący [sposób] egzamin[u]

do trzeciej klasy. Prosimy aby w tychże warunkach naznaczona byla na miej-

sce starsze go naucryrciela więcej wykwalifikowana osobistość, aby mieszkańcY

byli w mozności dzieci swoje oddać do średnich szkól do trzeciej klasy, co do-

tychczas nie trafialo się wcale"''.
W dniu 9.03. 1 91 8 r. wójt wezwal czlonków gminy na zebranie w celu utwo-

rzenia Rady Gminnej pr,ąl l.Jrzędzie Gminy Kozieglowy. Ogtoszono wtedy

mieszkańcom rozporządzenie nacze|nika powiatu będzińskiego z 7 lutego

,,o radach gminnych i ich obowiązkach". Wójt zaproponował wybór czterech

Ózlonków RaOy na okres trzech lat. Wybrano: Stanislawa Świerczewskiego,

Jana Kork a, Jana Świerczewskiego i Feliksa Znamier owskiego, który jednocze-

inie mial pelnić obowiązki sekretarza. Niestety, naczelnikpowiatu nie zatwier-

dził wyboru Stanisława Świerczewskiego i Feliksa Znamierowskiego. Wybory

trzeba bylo ponowić. Stalo się to 29 kwietnia, wybrano wtedy lana Crrybka

i Walentego Bieleckiego, który przyią| na siebie obowiązki sekretarza RadY.

W czerwcu wybrano jeszcze nowych lawników: Karola Potempskiego i Jana
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Swierczewskiego, oraz kandydatów do Sądu Pokoju Królestwa Polskiego:
Stanislawa Daniela i Franciszka Noszczyka.

I wojna światowa dobiegla końca. W listopadzie l9l8 r. nastąpiło długo
oczekiwane odrodzenie się Polski. W dniu l2 listopada odbylo się uroczyste
zebranie mieszkańców gminy, które ,,zagail wielebny ks. proboszcz parafii
oznajmieniem, że wladza w kraju po ustąpieniu okupantów przechodzi w ręce
polskie. W gminach wladza uchwałodawcza naleĘ do Rady Gminnej, a wla-
dza wykonawcza do wójta gminy. Obecni na zebraniu mieszkańcy Zydzi oznai-
mili, że pragną wspóldzialać i pomagać w dzialalności dla bezpieczeństwa i do-
brobytu wszystkich mieszkańców, wobec czego zaproponowano im wybór do
powstającej Rady Gminnej swoich przedstawicieli"'u.

Ciekawe, że jedną z pierwszych propozycii zebranych mieszkańców bylo po-
łączenie gminy Kozieglowy z gminą Rudnik Wielki, z zachowaniem jednak na-
zwy ,,GminaKozieglowy". Plan ten, podyktowany trudnościami z jakimi zma-
galy się Koziegiowy, nie zostal jednak zrealizowany. Wybrano 12 członków
Rady Gminnej. Byli to dotychczasowi radni: Walenty Bielecki, Jan Świerczew-
ski, Jan Crzybek, Jan Korek; oraz nowi: Wadysław Stalka, Stanislaw Grzy-
bek, Franciszek Noszczyk, Stanislaw Swierczewski, Feliks Znamierowski,
Marian Kolodziejcryk, Jan Nawrot i Maciej Pentak. Ponadto ,,mieszkańcom
Zydom pozostawiono prawo przedstawienie dwóch kandydatów do Rady
Gminnej. Na prezesa Rady Gminnej zebranie wybralo wielebnego księdza pro-
boszcza parafii Kozieglowy Boleslawa Pieńkowskiego. Ks[iądz] proboszcz
czasowo zgodzil się przyiąć tę godność"''.

Nowo wybrana Rada Gminna miala zlozyć,,w Kościele przysięgę na wier-
ność i posluszeństwo Oicryźnie i Narodowi. Dla bezpieczeństwa mieszkańców
postanowiono utworryć milicię a na przewodniczącego wybrano tymczasowo
p [ana] Bronislawa Juraszyńskiego, [. . .] na czlonka dozoru szkolnego wybrano

Jana Chachulskiego, a na zastępcę jego Macieja Pentaka"''.

Już na kolejnym zebraniu, w dniu 25 listopada postanowiono, ze projekty
Rady Gminnej będąprzedstawiane na ogólnych zebraniach gminnych. Wobec
braków w zaopatrzeniu utworzono dwuosobowy komitet zywnościowy w skła-
dzie: Franciszek Pentak i Władyslaw Stalka. Nie doszlo jednak, zgodnie
zwcześnieiszymi uzgodnieniami, do wlączenia w skład Rady Gminnej dwóch
przedstawicieli mniejszości zydowskiei. Zamiast nich dołączono Józeta Penta-
ka i Wawrzyńca Slocińskiego, powiększając tym samym liczbę czlonków Rady
do czternastu osób'n.

Wazne zmiany wprowadzil dekret ,,O utworzeniu Rad Gminnych" z dnia
27 .l1.1 918 r. Zgodnie z nim w kazdej gminie miala zostać utvlorzona Rada
Gminna, składająca się z wójta i 12 czlonków. Nadal jednak musiata ona ury-
skiwać aprobatę zebr ań gminnych, nazryany ch Zgr omadzeniami Gminnymi.

3.



W tych z kolei prawo glosu przyslugiwalo wszystkim mającym polską przyna-
leżność państwową, skończonych 21 lat i od sześciu miesięcy zamieszkuiących

w gminie'o. W praktyce, w Zgromadzeniach Gminnych uczestniczyli mieszkań-
cy mający wlasne gospodarstwa lub wlasne ognisko domowe. Zarówno wóit,
jak i 12 czlonków Rady Gminnej byli wybierani w tajnym gtosowaniu przez
Zgromadzenie Gminne względną większością gtosów. Zadaniami Rady Gmin-
nej bylo: przygotowywanie wniosków i budzetu na Zgromadzenie Gminne
(i czuwanie nad wykonaniem jego uchwal), zarządzanie nieruchomościami ifun-
duszami gminy, nadzlr nad instlucjami gminnymi, kontrola dzialalności wójta.

Ten z kolei byl przewodnicącym Rady Gminnej, którąbyl zobowiązany zwoly-
waćprrynajmniej razw miesiącu. Niestawienie się cztonka Rady trry razy zrzę-
du moglo skutkować wykluczeniem ze skladu. Budzet gminy mialbyć przedsta-

wiany przez Radę Gminy Zgromadzeniu Gminnemu, ta miala miesiąc na

uchwalenie, w przeciwnym razie czynil to Sejmik Powiatowy na wniosek Rady
Gminnej. Nadzór nad tą ostatnią mial pelnić Powiatowy Komisarz Ludowy.

W grudniu l9l8 r. czyniono przygotowania do wyborów samorządowych.
Na wniosek przewodniczącego Glównej Komisji Wyborczej w Sosnowcu wy-
brano pięciu kandydatów na czlonków miejscowych komisji wyborczych: Sta-
nislawa Swierczewskiego, Wojciecha Bednarcąlka, lana Bar ana, Jana Korka,
Wladyslawa Stalkę''.

Dziś nie jesteśmy w stanie odtworzyć, jakie byly przyczyny protestów, ale
nowo wybranej Rady nie zaakceptowano, pozostawiając funkcjonujących do tej

pory jej czlonków na swych stanowiskach". Stwierdzono tylko: ,,Rada nowa
nie zasługuje na zautanie u ogólu, z powodu tego proszą, by Radę w swym
komplecie wybraną 4 stycznia usunąć". W następnej kolejności zawieszono
w czynnościach wójta Antoniego Rutkiewiczz", z wkrótce zastąpil go na tym

stanowisku Wawrzyniec Słociński. Ostatecznie do Rady weszli: Wadyslaw
Stalka, Stanislaw Grzybek,Józet Pentak, Stanislaw Świerczewski, Feliks Zna-
mierowski, Marian Kolodziejczyk, lan Nawrot, Maciej Pentak, Walenty Bie-
lecki, Jan Świerczewski, lan Grrybek i Jan Korek, czyli zgodnie z dekretem
dwanaście osób'n. Niestety, nie zawsze zmiany w jej sktadzie byIy odnotowy-
wane w protokołach.

Na początku l 91 9 r. postanowiono o zalożeniu sklepu spólkowego, aby

mieszkańcy ,,nie by|i narńani na zbyl. wygórowane ceny ze strony spekulantów,
a mogli by otrzym.lłvać towary zyrvnościowe z rąk pierwszych z hurtowni"".
Wybrano też zarząd sklepu,,spólkowo-zywnościowego" i komisję rewizyiną'u.

W trosce o rorwój Kozieglów mieszkańcy postanowili mvrócić się
2 l .03. l 91 9 r. do Ministerstwa Robót Publicznych z prośbą o budowę szosy
do Poraja, najbliższej miejscowości ze stacją kolei warszawsko-wiedeńskiej.
Oczywiste bylo, że gmina nie będzie się rozwijaćbez latwego dostępu do kolei.
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Ponadto motywowano, że,,w Koziegtowach i w okolicznych wioskach znajduje
się duza ilość bezrobotnych, którzy znaleź|iby pracę przy robotach publicz-
nych"" . Wznowiono też starania o otwarcie oddziału pocźowołelegraficznego,
istniejącego od l860 f .'*, z zlikwidowanego w czasie wojny.

Juz od początku l9l9 r. planowano dokończyć remont budynku starej szko-
ly, znaiduiącej się przy kościele. Chciano ponownie zorganizować w nim na-
uczanie i jednocześnie otworryć w nim Urząd Gminfn, który znajdowal się
tymczasowo w domu Karola Potempskiego, a późniei w domu Wincentego
Rutkiewicza. Dzialania te mialy na celu zlikwidowanie istniejącego tam ,,domu
izolacyjnego" . Ze względu na bliskość świątyni izolowano tam chorych, bądź
ich ciala. Jak slusznie zauważali mieszkańcy Kozieglów, budynek byl wlasno-
ścią gminy, a sluĘl kilku gminom i tym samym byl dodatkovvym obciązeniem
finansowym. Mimo prób, likwidacja niechcianej instytucji, nie mogla ieszcze
nastąpić. W dniu 6 kwietnia na zebraniu gminnym odcĄano rozkaz Komisa-
rzaLudowego z 26 marca o natychmiastowym otworzeniu domu izolacyjnego
i o zabronionym kasowaniu szpitala w Kozieglowach. W nviryku ztym posta-
nowiono umiejscowić dom izolacyiny ,,w gmachu majoratu leżącego równole-
gle ze szpitalem i oddalonego od niego ledwie 20 kroków"'o.

W tym czasie mieszkańcy zadecydowali o usunięciu zRady Franciszka Pen-
taka i Jana Adamieckiego, na ich miejsce wybrano Stanislawa Puszczewtcza
i Leona Chachulskiego''. W czerwcu nowym czlonkiem Rady, którego dodat-
kowym obowiązkiem byl dozór szkolny, zostal Jan Marchewka.

Mtody samorząd kozieglowski musial też ustalić pierws4l w wolnej Polsce
budżet gminy. Zaakceptowano go ostatecznie na sumę 16.468 marek pol-
skich, ale jak pokażeprryszlość, kwestia budzetu będziejednym znaibardziej
drazliwych tematów spotkań mieszkańcórłć'.

Budżet gminy Kozieglowy na rok l9l9 pod kątem wydatków

Żródto: opracowanie wlasne na podstawie: APCz, Akta gminy Kozieglowy,
sygn. 3, k. 66, Uchwala gromady gminy Kozieglowy z I5 VI I919 r.
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Zestawienie wydatków Kwota Procent

Wynagrod zenie urzędników gminnych 7 068 42,92
Koszty rzeczowe urzędu gminnego l 980 12,02
Opieka nad ubogimi l 200 7,29
Wydatki na szkolnictwo 2 540 15,42
Inne wydatki 3 680 22,35
RAZEM l6 468 l00,00



Mimo radości z odzyskania niepodleglości, problemy wojenne nie miały na

razie końca. Trwala wojna polsko-bolszewicka, w nuiązku z tym latem 1 9l 9
r. pojawily się spore trudności nviązane z zaopatrzeniem gminy. Dlatego tez
18 lipca wybrano komisję aprowizacyjną, którei zadaniem bylo zaradzić pro-
blemom". Mimo wszystko, niedobór Ąwności spowodowal jednak tarcia na

tle narodowościowym i religijnym . 22lipca na zebraniu gminnym postanowio-

no, że ,,przybyly transport grochu od 1 do 15 UI dla gminy Kozieglowy
i w ogóle wszelkiej kontygentowej zylvności ludności zydowskiej nie wydawać,
gdyż ci posiadają obecnie wlasny komitet zywnościowy. By sklepy wszelkie
i restauracie zawyjątkiem piekarń byty we wszelkie niedziele i święta zamknię-
te, piekarnie otwarte winny być tylko do 9-tej godziny rano. [...] Sprzedający
w zabronionym czasie i kupujący podlegać będą nalożeniu kary. Sprzedaż
trunków, we wszelkich sklepach, gromada gminy zabronila wskutek, że tutei-
si jak rlwnież okoliczni mieszkańcy zajmują się w święta nalogowym pijań-

stwem. Kara pobierana przeznacza uchwala na korryść Wojska Polskiego -

kara wynosić będzie od m[are]k l0 do 50 wedlug uznania ogólu do ukończe-
nia wojny. Po ukończeniu do dyspozycji gminy"'n.

Rychlo okazalo się, że nie byly to jedyne niedogodności wojny. W dniu 28
w r ześnia prze d stawion o m ie szkańcom gmi ny inf o rmacj ę lekar za powiatowe go
o rozpoczętej przez państwo walce z epidemią tlusu plamistego, zalecano

,,zastosowanie się do przepisów celem oczyszczenia siedzib"".
Na gminę nalożono obowiązek dostawy kontyngentu zbożowego, ponaglono

mieszkańców w kwestii spłacenia podatków za l9l8 r. oraz ogtoszono pobór

roczników l900 i l90l, do wojska. W komisji poborowej mieli się stawić 6
października wraz z poborowymi poprzednich roczników, którry dotychczas
nie spelnili tego obowiązku. Wyraźnie zaznaczano aby ,,wszyscy byli wymyci
czysto myd[em"'u.

W tym czasie nastąpily zmiany w zarządzaniu gminą. Z czlonkostwa w Ra-
dzie ustępowalBlażej Kuczabiński (nie wiemy kiedy w niej zasiadI), a na jego

miejsce wybrano Piotra Paluchę. Sam Kuczabiński wszedl w sklad dozoru
szkolnego, jego zastępcą obrano Antoniego Ducha. Drugim czlonkiem dozoru
zostal Jan Blaszczyk, zJanem Grzybkiem jako zastępcą. Drogą aklamacji wy-
brano też czlonków wykonawczei komisji weterynaryjnej: Jana Blaszcryka
i Antoniego Potempskiego, oraz dwóch zastępców Jana Matyję i Jana Crzyb-
ka. Zaakceptowano tez pomysl budowy laźni publicznei na placu nan{anym

,,Staw" nadrzekąZloty Stok. W tym celu polecono sporządzić projekt, a po-

trzebne sumy wyasygnować z gminnej kasy poryczkowej".
Trwająca wojna rządzila się swoimi prawami , szczególnie trudna byla je-

sień l 919 r.'u Na polecenie starostwa będzińskiego zatrudniono w gminie

stróżów dziennych i nocnych do pilnowania izo|atorów i slupów telefonicz-
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nych, a w miejscowej filii szpitala powiatowego zorganizowano prrytułek
noclegowy dla przechodniów. W miejscowości stacjonowalo wtedy wojsko'n.
Zaczęlo brakować zboża i ziemniaków na cele aprowizacyjne. Ludność nie
byta w stanie sprostać nviększającym się ciągle podatkom , nie wytrrymywa-
la też innych obciążeń, tj. podwodów dla wojska. Na zebraniu mieszkańców
Kozieglów podsumowywano: ,,mieszkańcy gminy pozostają się obecnie
w zupelnie starych i bezwartościowych łachmanach, bez bielizny, obuwia,
opatu i najniezbędniejszych potrzeb Ęcia |...] narażona jest na różne braki
finlczne, które latwo spowodować mogą choroby zaraźliwe, gdyż o odpo-
wiednim posilku molvy tu być nie moze i pod względem materialnym jest
w najkrytyczniejszym polozeniu, a zatem nalożonei na nią daniny gruntowej
placić nie jest w stanie".

Tym bardziej na\eĘ docenić, ze wiosną, mimo trudnej sluacji postanowio-
no rozpocząć zbieranie dobrowolnych ofiar na cele plebiscytowe Zagranicznej
Dzielnicy Sląska. Inicjatorem byl ksiądz proboszcz i członkowie Rady Gmin-
nei. Już na początku zebrano kwotę 1650 marek polskich, które przekazano
Komitetowi Ochrony Śląskano.

Rozpoczęto starania o wynagrodzenie mieszkańców Koziegllw za serwituty
pastwiskowe na donacyjnym folwarku Kozieglory oraz przywrócenie praw
i prerogatyw tutejszym mieszkańcom wedlug przywileiu nadanego przez dzie-
dzica dóbr Kozieglowy Jana Koziegiowskiego. Postanowiono prosić Minister-
stwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych w Warszawie, o prrywrócenie praw
i prerogatyw wymienionych w powyższym przywileju, którego odpis wraz zko-
pią protokolu postanowienia Rady Gminnej przeslano do Starostwa Będziń-
skiego w dniu 6.03.1920 r. Wyslano też prośbę do powiato!\ych wladz apro-
wizacyinych o prrydzial mąki i kaszy dla bezrolnych i malorolnych. W odpo-
wiedzi obiecano im przydzial z transportu amerykańskiego. Poniewaz organi-
zaciajarmarków nie prrynosila w tym czasie korzyści, umorzono rentę dzier-
żawcy dochodu iarmarcznego Walentemu Stodólkiewiczowi za l 91 7 i l 91 8o'.
Zaięto się tez sprawami szkolnictwa. Upoważniono wójta i czlonka Rady Bla-
żeia Kuczabińskiego o starania w celu utworzenia ,,Szkoty Rolniczej, zupelny
brak której odczuwać się daje".

Ponownie pod obrady mieszkańców trafila sprawa edukacji. Ponieważ dzie-
ci nie zdawaly do l klasy gimnazjum, proszono wladze gminy o zmianę kie-
rownika szkoly Stanisława Trembińskiego na naucryciela zwyżsrym wyksztal-
ceniem. Sprawy nie ronuiązywano i kilka miesięcy późniei ponownie domaga-
no się decyzii personalnych odnośnie Trembińskiego, ,,który obecnie staje się
nieznośnym dla spoleczeństwa i |proszą of naznaczenie innego kierownika,
w przeciwnym bowiem razie dzieci swoich do klas p. Trembińskiego zupetnie
posylać nie będą"n'.
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Problem narastał. W 1922 r. oskarżono kierownika szkoly o szykanowanie

uczniów za nie kupienie zeszytów w jego sklepie oraz stosowanie kar ciele-

snych. W nviązku z tym postanowiono upoważnić Kuczabińskiego do inter-

wencji w Ministerstwie Oświaty iWyznafi Religijnycho'.
W dniu 1.08. 1920 r. postanowiono o ,,zbadaniu terenu szkolnego dla szko-

ly rolniczej"oo. Wojnaby|a corazb|iżei. Front polsko-bolszewicki zbliżaI się do

Warszawy . W nviryku z tym utworzono Komitet Pomocy Rolnej w Kozieglo-

wach i zorganizowano Zbiór Daru Narodowego dla Józeta Pilsudskiego. Po-

wołano gminną komisję propagandy na rzecz werbunku do armii ochotniczej.

W sklad komisji weszli: Jan Adamiecki, Franciszek Pentak, Karol Potempski,

Ignacy Radosz i Wojciech Bednarczyk. Na Zgromadzeniu Gminnym przeczy-

tano przepisy dotyczące werbunku do armii ochotniczei oraz gtoszono potrze-

bę obrony olczyzny idobrowolnego zgJaszania się ochotników z poboru rocz-

ników l891-1894 do 5.08.1920 r.,którzy poprzednio pelnili cTynnąsluzbę

w wojsku. Zapoznano zebranych z poleceniem wojewody kieleckiego, odno-

śnie wspóldzialania ludności przy zakupie koni do armii przez Wznaczone
w tym celu komisje oraz z rozporządzeniem generalnego Dowództwa Okręgo-

wego w Kielcach o nieuwzględnianiu próśb o urlopy wojskowych na czas ro-

bót polnych. Jak wiadomo wojska bolszewickie zostaly 15 sierpnia rozgromio-

ne pod Warszawą i arena walk zaczęla się systematycznie oddalać na wschód.

Wysilek wojenny byt jednak ogromny. Było to widoczne talźe w Koziegio-

wach, do których przecież dzialania militarne nie dotarły. MiejscowoŚĆ pono-

siła jednak koszty nviązane z wo!ną, wpływaly one na poziom zycia ludności.

Na Zgromadzeniu Gminnym w dniu l8.1l .1920 r. zlożono więc prośbę do

wladz o dołączenie do gminy wsi: Cynków, Gniazdów, Siedlec i Rudnik Wiel-

ki, gdyżgmina skladata się z samej osady Kozieglowy, pustkowia Wylągi i Ro-

sochacz z ludnością zaledwie 3.378 osób45.

Gmina byla mala i musiala zmierzyć się z konsekwencjami tego zjawiska.

W kwietniu l92l r. protestowano więc wobec planów przyIączenia sądu poko-

ju w Kozieglowach z sądem pokoju w Zawierciu lub Siewierzu. Argumentowa-

no, że lużwladze rosyjskie podczas zaborów nosily się z zamiarem przeniesie-

nia tej instlucji do Myszkowa ,,dla swojej wygody", ale na skutek protestów

ustąpily. Terazpisma w tej sprawie skierowano do Ministerstwa Sprawiedliwo-

ści i Sejmu Ustawodawczego w Warszawie, do konkretnych dzialań w imieniu

wspólmieszkańciw uprawniono Wadyslawa Rutkiewicza'u. Niestety rriesku-

bóznie,gdyż sąd pokoju ta|óe dla Koziegtów ustanowiono w Zarkach. W dniu

25.07.|922 r. na lawnika wybrano Karola Potempskiego, a na jego zastępcę

Jana Adamieckiego. W tym czasie ustanowiono sklad zarądu gminnej kasy po-

zyczkowo-oszczędnościowej. Byli to: prezes, Karol Potempski, zastępcaPreze-

sa, Antoni ł,uszcryk, skarbnik, Jan Świerczewski, zastępca skarbnika, Stanislaw
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Grrybek orazJanBaran iAntoni Bednarczyk. Postanowiono tez o wybrukowa-
niu na nowo polowy rynku, o ogrodzeniu targowiska (starostwo zamknęto je

wlaśnie z powodu braku tegoż ogrodzenia) oraz o nie wydzierżawianiu lasu na
polowania z powodu braku nvierzyny. Tę ostatniądecyzjęjednak zmieniono na
kolejnym Zgromadzeniu Gminnym w dniu l3 sierpnia i postanowiono wydzier-
żawić polowanie na gruntach gminy na lat sześć z placą z góry za caly okres.

W 1922 r. odbyly się wybory samorządowe. Nastąpila zmiana na stanowi-
sku wójta, w dniu 24listopada Zgromadzenie Gminne poprowadzil iuż Fran-
ciszek Noszczyko'. Przed nowym wójtem pojawily się trudne zadania. Byly to
czasy rosnącej inflacji, która niebawem miala przejść w stan hiperinflacji.
Ostatecznie ustalono budżet na 13.767.000 marek polskich, ograniczono !vy-
datki. Jednak iuż w marcu następnego roku zauważono, że ,,w skutek ogrom-
nego spadku waluty obecny budzet na rok lg23 okazuie się niewystarczaią-
cym i przewiduje się w niedtugim czasie o ile nadal taki stan potrwa formowa-
nie dodatkowego budżetu" oo 

.

W nviązku z podwyżkami czynszu powstal problem wynajęcia lokalu na
Urząd Gminy (lokal wynajmowany u Wincentego Rutkiewicza wydawal się
zbfi, drog). Zagrożona zostala realizacia największej inwestycji gminnej, prze-
brukowanie rynku. Postanowiono do wożenia kamieni, szabru i piasku powo-
lać ws4lstkich wlaścicieli gruntów i wlaścicieli domów i dokonać tego sposo-
bem szarwarkowymon. Pieniędzy starczalo iuż tylko dla brukarąluo.

Problemem stalo się zaopatrzenie w z}rvność. Pojawili się spekulanci.
Uchwalono, że ,,zabrania się wywozić w czasie od l0 wieczór do 5 rano [...]
jak równieżw niedziele i święta zKoziegJów wszelkich artykulów zywnościo-
lvych, gdyz takowe przezludzi zlelwoli są wywozone na Górny Śląsk, a stam-
tąd do Niemiec".

W gminie czyniono oszczędności. Ratunkiem dla finansów moglo być pod-
niesienie dyscypliny platników podatków. W nviązku z tym: ,,postanowiono:
zkńdego platnika podatku gminnego, który nie zaplaci sktadki gminnej w ter-
minie miesięcznym od dnia ogloszenia - pobrać na rzecz gminy t00/o grzywny
za nvlokę. Z dlużników, którzy zalegaią do obecnej chwili skladkę gminną po
uptryie tygodnia od dnia ogtoszenia pobrać 300/o grrywny. W końcu postano-
wiono: Upowaznia się straz ogniową ochotnicząw Kozieglowach do pilnowa-
nia lasów miejskich i gruntów obywateli os. Kozieglowy, której ma być zada-
niem lapanie defraudantów i niszcrycieli lasów i gruntów, zaimować trzodę
chlewną i pobierać oplaty za zniszczenia podtug cen jakie pobiera Nadleśnic-
two oraz oddawać do sądu defraudantów"u'.

W tym trudnym momencie funkcję wójta objąl Karol Potempski'. W obliczu
hiperinflacji zasadniczym problemem byly finanse gminy. Trzeba było ustana-
wiać dodatkowe budżety i zarządzać ich natychmiastowe wykonanie.
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Wysokość podatku gruntowego w budżecie gminy Kozieglowy

Zródlo: opracowanie wlasne na podstawie: APCz, Akta gminy Kozieglowy,
sygn. 3, k. 125-149, Llchwaly Zgromadzeń Cminnych gminy Kozieglowy
z lat 1922-1924.

Nie zapominano o istotnych sprawach dla gminy, tj. prośbie do wladz kolejo-
\\ych o utworzenie prąlstanku kolejowego na trasie Kozieglowy - Zarkiuo. Posta-
nowiono też natychmiast po 25.0l .1924 r. prrystąpić do ściągania podatków,
a po l marca Wznaczono 5-procentową karę za nvlokę dziennie. Poc4lniono
kolejne oszczędności, reąlgnuiąc z prac przy brukowaniu rynku oraz zmniejsza-
jąc pensję wójtowi (moty,lrując, że i tak jest gospodarzem rolnym) oraz prosąc
wladze powiatowe o przyslanie nowego sekretarza gminy, kJróry bylby kawale-
rem i nie wymagalby wysokiego wynagrodzenia. Uchwalą z dnia 28.03.1924 r.

wprowadzono też podatek od lokali, który wcześniej odrzucano. Pozwolilo to na
nuiększenie budzetu na 1924 r. do sumy 14.033,84 zl. W grudniu tego roku
przyjęto zkolei budzet na 1925 r. na sumę 16.479 zl. Konsekwentnie szukano
teżtańszego lokalu naUrąd Gminy, rozmańano nawet zprzedstawicielem lud-
ności rydowskiej Koziegtów, Joskiem Gutejsźajnem w sprawie zakupu od niego
nieruchomości, lecz bezskutecznie. Ciągle podejmowano. jeszcze sprawę przy-
wrócenia Kozieglowom sądu pokoju, przeniesionego do Zarek. Wyslano nawet
w tej sprawie pismo do ministra sprawiedliwości. Ostatecznie zebrani mieszkań-
cy gminy swoje niezadowolenie skupili na wójcie, hórego ostatnimi czasy i tak
często zmieniano. Tym tazem oświadczono, że wójt koncentruje się jedynie ,,na
podpisywaniu korespondencji i wykonywaniu tlulów wykonawczych resńy zaś
bezpośrednich jego obowipków jako do remontów dróg itp. które znajdują się
w o plakanym stan i e zaś pr zez n iego zaniedbyw ane p rzet o obnizamy wynagro dze -

nie do sumy 15 rubli przedwojennych, które po przeliczeniu na dzisieisząwalu-
tę wynosi 39 zl - po zaokrągleniu 40 zl, które to wynagrodzenie obowiryywać
będzie miesięcznie od 1 stycznia 1925 roku".

Budżet
(marki po|skie)

uchwalony

15.12.1922
dodatkowy

29.07.1923
dodatkowy

1.12.1923
dodatkowy

25,01.1924

Wysokość

podatku

gruntowego

(od l morgi)"

2299 12977 66500 300000

Ogólna suma l 3767000 650050000 294495200 l 846900000
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Na skutek takich dzialań musiala nastąpić reakcja zarówno broniącego się
przed zarzutami wójta, jak i wladz powiato!\ych. Kilkanaście dni późniei po-
nownie zebrano mieszkańców gminy Kozieglowy i odcąĄano im okólnik Wy-
dzialu Powiatowego Sejmiku Będzińskiego w sprawie uposazenia wójta gminy
i przyjęto nowe uposazenie wójta". Musieli to zaakceptować. W konsekwen-
cji tych rozgrywek , iuż 17.03. lg25 r. na Zgromadzeniu Gminnym w roli wój-
ta wystąpil Franciszek Noszczyk,

W nviązku z przeprowadzonymi w Polsce reformami gospodarczymi, slĄu-
acja finansów publicznych zaczęla się normalizować. Gminy skupity się na do-
tychczasowych, corocznych problemach. W Kozieglowach przy okazji wiosen-
nych remontów dróg omawiano sprawę piasku i nrliru. Postulowano do Komi-
sarza Ziemskiego, aby dzialki z parcelowanego folwarku Kozieglowy, skąd od
stu lat brano piasek i żwir, staly się wlasnością gminną i byly przeznaczone do
wspólnego uĄńkowania'u. Na kolejnych Zgromadzeniach Gminnych wóita za-
stępowal Stanislaw Grzybek. Byty to ważne zebrania z racii uchwalanych po-
datków od gruntów, świadczeń drogowych i innych podatków, skladających się
nabudżet gminy, którego preliminarz na rok 1926 zatwierdzono na ogólną su-
mę 23.088,15 zlu'. Ostatecznie też upadla sprawa przeniesienia kancelarii
Urzędu Gminy i mieszkania sekretarza gminy z domu Wincentego Rutkiewi-
cza. Postanowiono nadal pozostawić tam urząd i płacić czlnsz w wysokości
550 zl rocznieuu.

Nie wiadomo jakie byly konkretne pr4lcryny s5Ąuacji, która zaistnialaw lutym
1926 r. Wtedy to ,,Ze względów na wynikle nieporozumienia, intrygi i niesna-
ski powstale z winy Rady Gminnej, które [...] ujemnie odbijają się na gospo-
darce gminnej zgromadzenie jednogtośnie postanowito: Prosić wladze Staro-
stwa o ronviryanie Rady Gminnej, do której wyrażająbrak zauIania i uwńają
ze nowy sklad [...] Rady Gminnej będzie odpowiadal swojemu zadaniuco wply-
nie dodatnio na ronvój gospodarki gminnej i uspokoi opinię całej gminy.
W końcu zebranijednoglośnie postanowili zwolnionego przez Radę Gminną na
IV posiedzeniu odbytym w dniu l4 lutego 1926 uchwalą l 8 obecnego sekre-
tarza gminy". Postanowiono o pozostawieniu na dotychczasolvym stanowisku
sekretarza gminy Stanislawa Ryńskiego, podobnie jak wójta. Obaj byli godni
zauIaniaun. Problemy niewątpliwie miały charakter finansowy. Starostwo kon-
trolowalo wójta, a zebranie gminne nie zatwierdzilo sprawozdania z wykonania
budzetu za 1925 r.uo Sprawa wykonania budzetu za 1925 r. przeciągala się aż
do grudnia roku następnego.

Kwestie finansowe ciągle zresztą powracaly. W marcu 1926 roku nvró-
cono się z prośbą do wladz samorządowych o prrylączenie do gminy Ko-
zieglowy lasów należących do gminy Poraj, a będących wlasnością miesz-
kańców Koziegłów. Argumentowano to następująco: ,,gmina nasza Kozie-
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gloouy jest biedn a gdyż sklada się jedynie z jednej osady Kozieglowy i zale-
dwie liczy 3340 mórg l09 [prętów ]u' ziemi podatkowych inie posiada
żadnych fabryk, ani większego handlu na swoim terytorium a jest czysto rol-
nicza przeto utrzymanie Urzędu Gminnego, administracji gminnej i szkol-
nictwa z powodu braku pokrycia wydatków budzetu gminnego spada caly
ciężar na morgę i w dodatku z naszych własnych lasów przestrzeni l l87
morg placimy na rzecz gminy Poraj podatki z czego nam się bardzo wielka
krzywda dzieie"6'.

Te starania o regulację spraw gruntowych zbie§y się w czasie (l .03.1 926 r.)
z otwarciem w Koziegtowach Spótdzielni Mleczarskiei, liczącei iń w pierws4lm
roku swej dzialalności 350 czlonków i posiadających 520 krórłf3. W tym samym
roku, l pńdziernikaotworzono dlugo oczekiwaną Ludową Szkołę Rolnicą, hó-
rą umiejscowiono na terenie folwarku donacyjnego.

Wydzierżawiono prawo do polowań w lasach gminy Koziegłowy. i osady Ko-
zieglowy, leżących w gminie Poraj Aleksandrowi Rosikoniowi z Zarek za su-
mę 800 zlbez podatków na rzecz gminy, z placą co rok z góry do kasy gmin-
nej w terminach z początkiem 1927 zt 300 i roku 1928 zl 300, w ostatnim
zaś roku - 200. Nie wolno mu było odstępować praw drugiej osobie, ale wol-
no bylo mieć wspólnikówuo.

Ważną zmianą dlaKozieglów bylo wylączenie gminy z powiatu będzińskie-
go i wlączenie od 1 .01 .1927 r. do powiatu zawierciańskiego. Podobnie stalo
się z gminami: Choroń, Kozieglówki, Kromolów, Mierzęcice, Mrzyglód, Nie-
gowa, Pificzyce, Poręba, Rokitno Szlacheckie, Rudnik Wielki, Siewierz, Wlo-
dowice i samo miasto zawiercieu'.

W 1927 r. odbyły się kolejne wybory samorządowe. Dzięki zachowanym
protokołom posiedzeń Rady Gminnej w Kozieglowach zlat 1928-1933, zna-
my jej sktady osobowe. W dniu 23.05.1928 r. radnymi byli: Piotr Baran,
Franciszek Blaszczyk, tlenryk Chachulski, Stanislaw Daniel, lan Crzybek, An-
toni Proszowski, Jan Swierczewski, Jan Stodólkiewicz, Antoni Stodółkiewicz,

Julian Pogorzelski, Jan Korek, Wojciech Kowacki. Wójtem byt Wincenty Rut-
kiewicz, a pisarzem gminnym Zygmunt Panufnik. Rada zebrala się wtedy w ce-
lu zorganizowania komitetu, który miał powitać przybywaiącego 28 maja do
Kozieglów wojewodę kieleckiego. Na czele komitetu powitalnego stanąl oczy-
wiście wójt gminy, towarryszyli mu: radny Pogorzelski, proboszcz, kierow-
niczka Szkoly Rolniczej, wychowawcryni przedszkola, kierownik szkoly po-
wszechnej, komendant strazy ogniowej, kapelmistrz orkiestry ofaz organizacje
społeczne i zawodowe. Ustalono tez następujący porządek:

1. Raport komendanta posterunku policji.
2. Przemlwienie powitalne w imieniu Rady wyglosi p. Pogorzelski poczem

wójt gminy przyimie chlebem i solą.
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3. Wręczenie podarku z v,lyrabianych przedmiotów wiórko!\ych uskuteczni
dziewcrynka z przedszkola i wypowie okolicznościowy wierszyk.

4. Wójt gminy odprowadzi p. Wojewodę do szkoly rolniczej wśród szpa|e-
ru utworzonego przez dziatwę szkolną, organizacie społeczne i zawodowe,
orazprzybyle na ten dzień okoliczne straże pożarneuo.

Na posiedzeniu tym odcątano też zaproszenie od przewodniczącego Wy-
dzia\u Powi atowego Sej m i k u Zawier ciań skie go, starosty Cze slawa Kowal skie -
go na uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Powszech-
nego Szpitala Sejmiku Zawierciańskiego w Myszkowie. Rada postanowila
wziąć udzial w tej uroczystościu'.
W maju odczytano Radzie Gminnej protokół Komisji Rewizyjnej

z 23.05.1928 r., szczegółowe sprawozdanie zwykonaniabudżetu za 1927 r.
Zostal on zatwierdzony na sumę 19.647 zl g0 gr. Jednak przewidywania pre-
liminarza okazaIy się niedostateczne. Nie osiągnięto niektórych wplywów, by-
ly też nieprzewidziane wydatki: ,,w poważnej mierze do przekroczeniabudże-
tu prrycrynily się splaty zaleglych długów z lg25 i l926 roku, w postaci nie-
uregulowanych rachunków zavnrybrane materialy do pisania, światlo , czynsz za
lokale urzędu i pomieszczenie aresztu itp., które nie zostaly pokryte we wla-
ściwym czasie z wlaściwych budzetów. Ponadto gmina stosownie do zobowią-
zania, ztnuszona byla własnym kosztem urządzić i wyremontować lokal d|a są-
du pokoju kosztem 1500 zlotych z górą, oraz zaplacić za ten lokal dla sądu
pokoju pólroczny czynsz dzierżawy w kwocie 500 zlotych"u'.

W tym czasie pojawila się szansa przylvrócenia siedziby sądu pokoju. Bo-
rviem w dniu 6.02.1928 r. ukazalo się postanowienie prezydenta RP o ustro-
ju sądów powszechnych. Choć ostatecznych decyzji jeszcze nie bylo, to jeśli
mieszkańcy gminy chcieli spełnienia swych dążeń,lokal trzeba bylo prrygoto-
tvać (wcześniej mieścil się przy ul. Woźnickiei, a teraz planowano umiejsco-
wić go prry u|.3 Majaun). Zmiany te nie byty objęte budzetem i wydatki wzro-
sly do kwoty 25.914,79 zl. Pokrlo rlżnice z ,,oszczędności w innych dzia-
lach gospodarki gminnej lub też z wplywów nieprzewidzianych"7'. Wydano
tez oświadczenie: ,,Zważywszy povqższe Urząd gminy zaznacza iż poprzed-
n ia gospod arka pozostawila nowemu Zar ządowi gmi ny r óżne niedokladności,
bowiem sumy przechodnie kwalifikowano jako budzetowe i odwrotnie, stwa-
rzaiąc chaos w księgach kasowych, z którego Urząd gminy musial wybrnąć
rv nieprzychylnych warunkach utraconego zautania mieszkafrców do gospo-
darki w gminie"''.

T alźe kolej ne posiedzeni e z 20 czerw ca poświęcone było sprawom f inansowym
gminy, uchwalano na nim wysokość podatków". W dniu l sierpnia zebrano się
ponownie. Postanowiono m.in. zenvolić na ubój bydla w sobotnie wieczory
i sprzedń mięsa w niedzielę do godz. l0 (?,e względu na upaly i brak lodowni).
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Jan Stodólkiewicz postawił wniosek wyasygnowania z funduszy gminnych 60 z| na
-Komitet 

Niesienia Pomocy Pogorzelcom we wsi Jaworznik'3. Zakupiono też 3

krzesla wiedeńskie do kancelarii gminnej.
poniewaz pojawily się skargi na zbyt, wygórowane podatki od nieruchomo_

ści i handlu, postulowano zmniejszenie ich, a ta|źe zlagodzenie kar za zwlokę.

,,Niektórzy &łonkowie Rady zapomnieli o powziętych przez Radę uchwalach

budżetow}ch i statutach podatkowych, mocą których podatek wyrównawczy

i opłaty zostaly wprowadzone. Fakt istnienia takich uchwał Rada uPrrytomni-

la sobie po przeczlńaniu odpowiednich protokołów posiedzeń Rady Gmin-

nej"ro. prŻewiekla dyskusja udowodnila, że czlonkowie Rady w większoŚci nie

zn"a!ązupelnie, a jeśli zna!ąto tylko pobieżnie przepisy o skarbowości gmin-

ne!, zawarte w usiawie z dnia l l .08.1923 r. W interesie Rady i gminy leza_

1o, aby czlonkowie, w miarę mozności, dokładnie zaznalomili się z ustawą

o skańowości gminnej, do czego może posluĄć podręcznik ,,Skarbowość sa-

morządu terytoiialnego w polsce", znaldu!ący się w bibliotece Urzędu gmin_

nego;'u. Na następnym posiedzeniu Rady Gminnej inspektor samorządu, p,

StófaRst<i 3 godziny wyjaśnial sprawy nlńązane z podatkiem wyrównawcTym.

Posiedzenie skończylo się o godzinie 23.30?6-

Z początkiem roku szkolnego nastąpily zmiany w koziegtowskiej oŚwiacie. Pi-

smem z dnia3l września Inspektor Szkolny przeniósl dotychczasowego kierow-

nika szkoly p. Trembińskiego w stan spoc4,nku i powolal p, Utrackiego",

W dniu 12 września Rada Gminna podjęła uchwalę nr t26:,,Celem zapo-

bieżenia na przyszłość wypadkom przejechania lgdzi i inwentarza, wskutek

nadmiernie szybkiej lazdy samochod ów przez osadę kozieglowy, zwrócić się

do Wydzialu Powiatowego z prośbą o ustanowienie przy wjazdach do Kozie-

glów na drogach powiatowych i wojewódzkich odpowiednich znaków z we_

ivaniem do zwolnienia biegu samochodów, oraz wydania w tym celu stosow-

nego polecenia miejscowemu posterunkowi policji"'u,

śtwierdzon o też, że pompa ustanowiona na rynku w Kozieglowach przez me-

chanika z zawtercia p. Truszczyńskiego nie odpowiada potrzebom (zaopatrze_

nie ludzi i beczek stiazackich) i zaĄdano ustawienia nowej'n. W Pńdzierniku
pojawity się nowe sprawy: powolano komitet Obchodów Święta Dziesięciolecia

Ńiópooiegtós.i potiti, w Śkład którego weszli: z Rady Gminnej, Pogorzelski

i Chachulski jako czlonkowie iJan Stodólkiewicz jako zastępca. Postanowiono

zawrzeć kontiah z Antonim potempskim na urądzenie prowizorycznego miej_

sca uboju mvierąt. Postanowiono wyszukać miejsce na nowy aresń,
powróciła też sprawa sądu pokoju, który istnial w kozieglowach 40 |at, zostń

skasowany i przeńiesiony do Zarek. PrĄączono gminy Kozieglowy, Kozieglów-

ki,pińczyc. iRudnik Wielki do sądu pokoju w Żarkach, cobardzo oddalilo dro-

gę nu*.id o 27 km.Argumentowano, że,,Górny Sląsk corazwięcej zacieŚnia wę-
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zly gospodarcze z b. Kongresówką, a tym samym vrryŃarnią się i skutki praw-
ne"uo. Postanowiono więc za pośrednictwem prezesa sądu okręgowego w So-
snowcu nvrócić się do ministra sprawiedliwości, aby w Kozieglowach pozosta-
wiono chociń siedzibę sądu grodzkiego'' . Zwlaszcza, że w miejscowości istnial
jń przygotowany do tego celu lokal. Ostatecznie ustanowiono w miejscowości
sąd grodzki, njmuiący się drobnymi sprawami karno-clłvilnymi.

W dniu 1l.t 1.1928 r. uroc4lście obchodrono Święto Niepodleglości. Po-
stanowiono o wyslaniu depeszy holdowniczej do Prezydenta RP i Pana Mar-
szalka Polski na ręce Wojewody w Kielcachu'. Z kolei grudzień byl miesiącem
ważnych uzgodnień: postanowiono wynająć lokal naUrząd Gminy i mieszkanie
pisarza u dotychczasowego wlaściciela domu Wincentego Rutkiewicza. Ustalo-
no preliminarze budzetowe dla prĄulku dla starców i ochronki dla dzieci.
Przyjęto wniosekJana Stodółkiewicza, aby nvrócić się do Okręgowej Elektrow-
ni z plĄaniem, na jakich warunkach moglaby być dostarczana do Kozieglów
energia elektryczna". W dniu l6.01.1929 r. uchwalono budzet na 1929 r.

i podniesiono wynagrodzenie wójta do 135 zl. Zenvolono firmie ,,Standard No-
bel w Polsce urządzenie stacji benzynowej w Kozieglowach za cenę 200 zl
rocznego czynszu:,,wybór miejsca w rynku pozostawić do Ęczenia firmy"'o.

Nastąpila też cala seria decyzji personalnych. Ponieważ regularnie niektórry
radni nie przybywali na posiedzenia, postanowiono wyklucryć spośród czlon-
ków Rady tych czlonków, którzy opuścili trąl z rzędu posiedzenia Rady bez
usprawiedliwienia powodów i powolać na ich miejsce zastępców (wniosek An-
toniego Proszowskiego). W konsekwencji 7 marca wykluczono Juliana Pogo-
rzelskiego i Wojciecha Kowackiego'u.

Ponadto stwierdzono: ,,Ponieważ radny p. Jan Świerczewski na posiedze-
niach Rady Gminnej stale maltretuje i lekcewazy czlonków Rady, a w dniu 7
b.m. manifestacyjnie opuścil posiedzenie, oświadczając, że i tak dzisiejszej
uchwały iako czlonek Wydzialu nie zatwierdzi, wobec tego wyrażamy p. Swier-
czewskiemu wotum nieufności i jednocześnie odwolujemy go ze stanowiska
czlonka Sejmiku i Wydzialu"'u.

Powołano komisję rewizyiną w skladzie: Henryk Chachulski, Antoni Pro-
szowski, Jan Stodółkiewicz, a zastępcami zostali: Jan Korek, Antoni Matyja,
Stanislaw Puszczewiczu'. W końcu marca pisarz gminny Zygmunt Panufnik
postanowił odejść z pracy, gdyż otrrymal propo zycię pracy na lepszych warun-
kach. Dostal posadę na dogodniejszych warunkach materialnych". W sumie
Panufnik był pisarzem gminy od l8.03.1927 r. do l 5.04.1929 r.89 Zarazteż,
zanim jeszcze odszedl, rozpoczęto poszukiwania zastępcy. ,,Od kandydata wy-
magane są następujące warunki: narodowość polska, wryznanie rzymsko-kato-
lickie, wyksztalcenie w zakresie sześciu klas szkoly średniej i kilkuletnia prak-
tyka samorządowa"no.
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Ostatecznie wybór padl na Bronislawa Glondalskiego z Klobucka, który zo-
stał nowym pisarzem gminnymn'.

W kwietniu pĄęto statut o świadczeniach drogowych w naturze na rzecz

budowy, remontu i utrzymania dróg gminnych oraz placów i ulicg'. Poniewaz

przyszla odpowiedź w sprawie elektryfikacji Kozieglów, temat ten znalazl się

w porządku posiedzenia Rady Gminnej z 5.05.1929 r. Towarzystwo Sieci
Elektrycznei uzależnilo doprowadzenie energii elektrycznei od zalożenia pewnej

ilości lamp elektrycznych przez gminę. W Kozieglowach wydano więc uchwalę,

aby wystosować pismo do TSE z prośbą o szczególowe informacje dotyczące

kosźów. Do Rady Gminnej powolano Stanislawa Puszczewicza, a sprawa od-

wolania Juliana Pogorzelskiego wymagala wyjaśnienia, gdyż odwolano go na

trzecim, a nie czwartym posiedzeniu, na którym byl nieobecny.

Kilka tygodni p6źniei, na wniosek Proszowskiego postanowiono wywiesić

tablice na rogach ulic informujące o maksymalnej szybkości jazdy l0 kilome-

trów na godzinę. Postanowiono także, że; ,,auta winny jechać ze zamkniętym

tlumykiem"n'.
Zbraku środków postanowiono odłozyć do następnego roku budowę sanita-

riatów i ogrodzenia targowiska. Z kolei Jan Swierczewski zrzekl się członko-

stwa w Radzie Gminnej, a na jego miejsce przyięto Jana Matyjęnn.

W lipcu katolickich mieszkańców Kozieglów zbulwersował fakt otwarcia skle-
pów zydowskich w dniu święta parafialnego św. Marii Magdaleny. Na wniosek

Stanislawa PuszczewiczaRada Gminna jednogiośnie uchwalila: ,,Będąc do glę-

bi oburzoną faktem otwarcia przez 4!ów sklepów swoich w dniu 22go lipca
1929 r. tj. uroczyste święto parafialne Sw. MariiMagdaleny,wTryawójta gmi-

ny do energicznego wystąpienia do odpowiednich wladz celem sporądzenia
protokolów i ukarania winnych pogrvałcenia urocrystości"nu.

Kolejnym skandalem okazalo się,,nietaktowne postępowanie F [Franciszka]
Blaszczyka, który [...] miał żądać napiwku zamilczenie w sprawie zlego bru-

kowania rynku"nu.
Oskarzony zobowiązal się nie uczęszczać na posiedzenia Rady do czasu wy-

jaśnienia sprawy przez sąd i równocześnie wystąpil przeciwko przedsiębiorcy

brukowania rynku p. Birenhalcowi na drogę sadową w sprawie niesłusznego

pomówienian'. Widać racia musiala być po stronie Blaszczyka skoro iuż 22
września byl obecny na posiedzeniu Rady Gminnejn'. Samo przebrukowanie

zostalo też zakończone w 1929 r.

We wrześniu rozpatLTwano propozycję v,tydzierżawienia placu pod budowę

stacji benzynowej. Rozmowy z przedstawicielami firmy ,,Standard Nobel
w Polsce" trwaly już od początku 1929 r. Jednak teraz sprawę odłozono i po-

stanowiono szukać ofert firm ,,katolickich"nn. Kwestiata powrócila pod obra-

dy w grudniu i ostatecznievlydzierżawiono na 10 lat w rynku plac pod stację
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benzynową. Umowa obowiązywala od 1.01.1930 r. do 1.0t.l940 r. z cĄrn-
szern rocznym 400 zł'oo.

Jeszcze w październiku 1929 r., mimo protestów wójta, uchwalono , że po-
siedzenia Rady odbywać się będą w pierwszą niedzielę miesiąca. Argumento-
wano to faktem, że czlonkowie Rady to rolnicy. Taki stan rzeczy trwal jednak
tylko przez jakiś czas'o'.

W lutym następnego roku rozpatrywano problem zalożenia chodników ikra-
węzników w osadzie Kozieglowy. Byt to temat przymusowy zewzględu na żą-
danie Sejmiku Powiatowego w Zawierciu. Jednak kozieglowska Rada oparla
się tym dyrektywom, tlumacząc niemoc kryzysem. ,,Wobec kryrysu gospodar-
czego żadnego przymusu budowy krawężników jak i chodników nie wprowa-
dzać i żadnych slJm z podatków drogowych gminnych na ten cel nie udzie|ać,
chodniki zaś i rynsńoki gdzie potrzebne poprawić lub przebudować z nowa,
ale tylko nryklym brukiem zkamienia"'o'.

Stwierdzono taWe, ze jeśli konieczne są jakieś wydatki na ten cel, to powin-

|v być pokryte zIundusry wladz powiatowychl.3. Rozpocząl się Wielki Kryrys
Swiatowy i przez następnych kilka lat systematycznie pogarszal się standard
zycia mieszkańców.

W marcu l930 r. rozpatrzono podanie Piotra Barana o zrzeczenie się czlon-
kostwa w Radzie Gminnej i powołano na jego miejsce Antoniego Blońskiego. Po-
niewń targowisko (nazywane Targowicą) i rynek pr4lniosly w ubieglym roku
dzierzawcy Janowi Adamieckiemu straty, postanowiono o ponownym jej wydzier-
zawieniu drogą licytacji od sumy l40 zl za rynek, a targowisko od sumy 50 zl'oo .

Talże późnieisry dzierżawca ,,Targowicy", Wawrryniec Słociński zmagał się
z trudnościami, tym razern natury administracyjnej, prosit późniei o umorzenie
czynszu dzierravrly zalipiec i sierpień, gdyż na skutek zarądzeniawladz powiato-
ilych targi byly niecrynne.

W czerwcu, ze względu na wysokie koszty, postanowiono odlozyć sprawę
elektrycznego oświetleniaKozieglów i poczekać na większą ilość ofert. Mozli-
rvie na dogodniejszychwarunkach'ou. Ponadto: ,,Omawiając sprawę licznych za-
nleń miejscowych obywateli na dzialalność tutejszej policji oraz stwierdzaiąc
nadmiernie szybkąiazdę po ulicach samochodów,lamiących slupy telefoniczne,
u,ywalających okna z futrynami, ściany domów, kaleczących inwentarz żywy,
podnoszących tumany kurzu z niedbale utrzymanej i stale tylko zwirem repero-
rvanej szosy państwowej, nie dającej się wskutek tego utrzymać porządku, Ra-
da Gminna, maiąc na uwadze ogólne dobro ludności, po ozywionej dyskusji,
rv której zabieraliglos wszyscy czlonkowie Rady postanowita: [...] wezwać wój-
ta do benvzględnego wykonania uchwaly Rady Gminnej z dnia 4 X l929 r.,
odnośnie zaś dzialalności policji, sprawę przekazać miejscowej komisji Zdrowia
i Opieki Spolecznej dla ścislego zbadania stanu rzecĄI na miejscu [...] "'ou.
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W l930 r. w Kozieglowach zmieniono nazvry części ulic: Siewierską na Ge-
nerala Hallera, Żabiąna Targową, Targowąna Szkolną, Cenryńską na Poraj-
ską, Skotnicką na Cegielnianą, Dwór na 3-go Maja. Postanowiono tez przy-
bić tabliczki z narwami na rogach ulic, a potrzebne na ten cel wydatki pokryć
z tunduszy drogowych' o'.

We wrześniu wybrano czlonków Obwodowej KomisjiWyborczej w Kozieglo-
wach: Antoniego Proszowskiego, Jana Korka i Jana Małję, a lana Wernera,
Wojciecha Bednarcnlka, Wadyslawa Proszowskiego, jako zastępców'ou.
W gminie systematycznie wzrastały wydatki, np. Antoni ł,uszczyk, w którego lo-
kalu znaidowal się aresń, Ądal podwyzki czynszu. Dlatego tez uchwalono do-
datkowy podatek od sryldów. Nie poszukiwano jednak pieniędzy zawszelkące-
nę. Odmówiono wtedy wydania zenvolenia na budowę nowej stacji benzynowej,

tlumacąc:,,Wybudowanie nowej stacji beną,nowej na prywatnym placu, polo-
zonego wśród ciasnych zabudowanych ulic stanowi duze niebezpieczeństwo po-
żaru, a|bowiem wszystkie domy izabudowania gospodarskie w 95%o są drewnia-
ne, kryte słomą lub gontami, że o kilka metrów od mającej powstać stacji ben-

ą,nowej znajduje się starozytny kościólek a w nim schronisko dla starców"'on.
Zainteresowanie było spore, bo systematycznie wzrastal ruch kolowy. Jed-

nak dla mieszkańców bardziej istotne byly zwiększaiąca się liczba wypadków.
Ostatecznie stwierdzono, że Firma Standard-Nobel mavlylączne prawo do bu-
dowy stacji na terenie gminy Kozieglowy",. Niestety następca Zygmunta Pa-
nufnika na stanowisku nie byl dlugo. Dość szybko udzielono urlopu pisarzowi
Glondalskiemu ze względu na stan zdrowia. Zauważono jednak zaleglość
w pracach biurowych . Zaraz też zaprowadzono lustrację w celu określenia je-

go dalszej pracy"'. Tymczasem zastąpit go Marian Krawcryński. Sam Glon-
dalski po chorobieiuż nie zglosil się do pracy izostal zwolniony. Powszechną
tajemnicą byl fakt, że Glondalski naduĄwal alkoholu.

W styczniu l930 r. w gminie ponownie broniono się przed likwidacją sądu.
Argumentowano, że sąd grodzki w Kozieglowach istnial od blisko 80 lat i mi-
mo usilnych starań mieszkańców Myszkowa, wladze zaborcze decydowaly się
zostawić na miejscu, że naleĘ do tego sądu ponad 50 wsi i osad, i ze abso-
lutnie nie zgadzająsię zjego likwidacią. Znajdowat się w specjalnym budynku,
optacanym i przynosil dochód"'.

W latach trrydziestych XX w. vlyraźnie wzrastala ranga Rady Gminnej. Jej
przedstawiciel, Stanisław Puszczewicz wszedl do zarządu ochotniczej StraĘ
Ogniowej'". Talże po rozpatrzeniu zaproszenia Koła Gospodyń Ziemianek
w Koziegtowach, Rada Gminna postanowila wziąć udzial w uroczystości po-

święcenia sztandaru i delegować jako swoich przedstawicieli Henryka Cha-
chulskiego iJana Korka. Wyasygnowano też dwadzieścia pięć zlotych tytulem
zapomogi na rzecz Kola Gospodyń Ziemianek"a.
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Kryrys gospodarcry przedlużal się. W l932 r. obniżono place iw niedale-
kim Zaglębiu Dąbrowskim wybuchly fale straików"5. Niespokojna atmosfera
udzielila się talże, zmagającym się zlicznymi trudnościami, mieszkańcom Ko-
zieg{ów.

W l933 r. doszlo do rywalizacji radnych z wójtem. W dniu 29 maja Rada
nie zebrala się, gdyz do godziny 15.00 nie było quorum. Po l5.00 zebrali się
radni i zażądali otwarcia posiedzenia, przewodniczący odmówil, bowiem przy-
byli nieterminowo. Ci z kolei oświadczy|i: ,,ta drobna niepunktualność jest ni-
czym wobec jawnego lekcewazenia przez przewodniczącego co do wykonania
uchwal Rady, których caly szereg i to w sprawach niezmiernie wńnych vryko-
nane do dnia dzisiejszego nie zostało, pomimo stalych nalegań Rady"ll6.

w polowie roku, 6 czerwca, pojawity się ponownie problemy zbudżetem. po-
mimo wykor4lstania ws4lstkich źródel dochodowych, nie mial pokrycia na
3.61 0 zl"' . Postanowiono zńądać od gminy Rudnik Wielki kosźów utrrymania
w przytulku starców z tei gminy - 2 osób i zkoziegJówek jednej osoby. A od sę-
dziego grodzkiego cĄInszu zalol<al z ogródkiem. Przewidziano wprowadzenie
oszczędnoŚci. Wyznaczono limit 45 litrów nafty dla jednej lampy w kancelarii.
Zauwńono, że może przy niej pracować więcej niz l osoba. Rada zalecila, aby
pracownicy w wypadkachvlyjazdu stuzbowego korzystali tylko z furmanek, a nie
ieŹdzili autobusem. Mialo to dać zarobek miejscowym rolnikom"s. Ponadto:
,,Biorąc pod uwagę krfiyczny stan obecny rolnictwa i nie mając nadziei, żeby
stan ten w najbliżsrym czasie poprawit się, Rada Gminy postanowita procentów
nuloki od podatków nie pobierać tak od starych zalegJości, jaki też od podat-
ków bieĄcych, a niewplaconych w terminie".

Tydzień późniei rozgorzala dyskusja nad protokołami Gminnej Komisji
Rewizyjnejz30 marca, l5 kwietnia i6 czerwca. W konsekwencji, uchwalą
nr 416 wyrażono wójtowi gmin Kozieglowy Rutkiewiczowi wotum nieufno-
ści. Argumentowano, że nie wykonal uchwał Rady Gminnej od stycznia. Wy-
liczano, że nie dokonano pomiaru pastwisk Pasieki, Skotnicy i innych, które
przywlaszczyl sobie Gniazdów, wobec czego przestrzeń gruntów gromadz-
kich skurczyla się. Zarzucano, że zadecydowal o kupnie pompy bez upoważ-
nienia Rady Gminnej. pompa okazala się wadliwa. wójt zdaniem Rady
udzielil pozytywną odpowiedź staroście powiatowemu, na planie o możli-
wość powstania drugiej stacji benzynowej w Kozieglowach. Wyrażnie lvyra-
żano obawQ, że standard-Nobel zlikwiduje wtedy stację i pozbawi gminę
sporego dochodu. Uważano, że wóit nie przeiawia zainteresowania prrytul-
kiem dla starców, gdyżnie mvolal specjalnej komisji, aw prrytulku panowal
gtód i zimno. Ponadto zar^]cano mu, że nie rozstrzyga podań w sprawie
dróg oraz nie ściąga tenuty z gruntów dzierżawnych ,,Niwa Szkolna". Wójt
w obliczu tylu oskarżeń, ,,ponieważ wplywaly obecnie ieszcze inne konkret-
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ne zarzuty przewodniczący glosu nie udzielil i oglosił, że z powodu wyraze-
nia mu wotum nieufności, pomimo protestu radnych posiedzenie o godzinie
l 1.35 zamknąl, przez co uniemożliwil wysuwanie dalszych zarzutów po-
szczegó|nych Radnych. Mając dobro gminy na względzie, pomimo wyraże-
nia wójtowi gminy wotum nieufności Rada Gminna postanowila brać udzia|
nadal w posiedzeniach Rady Gminnej lecz pod przewodnictwem zastępcy
wójta i prosić jednocześnie Pana Przewodniczącego Wydzialu Powiatowego
w Zawierciu o mozliwie spieszne zalatwienie sprawy vlyrażenia wójtowi gmi-

ny wotum nieufności".
Następne posiedzenie prowadzil zastępcaw6jta Stanislaw Grzybek. Do Ko-

zie{ów przybyl inspektor samorządu gminnego zZawiercia. W czasie spotka-
nia postanowiono o wstrzymaniu pensji wójtowi gminy. Ponadto radny Jan
Stodólkiewicz zaznaczyl, że wójt sprowadzilbez zgody rady pompę na Rynek,
przez co narazil gminę na straty, wstrzymanie pensji ma pozwolić na ich ewen-
tualne pokrycie. Omówiono tez wynik konkursu na stanowisko sekretarza gmi-

ny i postanowiono o przyjęciu Franciszka Stanickiego z Kromołowa. Radny
Chachulski poprosil inspektora o ,,Ęaśnienie wójtowi gminy jego obowiąz-
ków""n. Miato to rwiązek z wejściem w zycie (l3 lipca) ,,Ustawy o częścio-
wej zmianie ustroju samorządu terytorialnego" z dnia 23.03.1933 r. Wpro-
wadzala ona m.in. instlucję Zarządu Gminnego jako organu zarządzającego
i wykonawczego, w którego sklad wchodzili: wójt i lawnicy (w gminach do
l0.000 - dwóch wybieranych przez radnych w tajnym glosowaniu), zastępca
wójta czyli podwójt. W gminach do 5.000 mieszkańców nadal mialo być 12

radnych, stanowiących Radę Gminną''o. Wójt byl przelożonym gminy i kierow-
nikiem calej administracji i gospodarki gminy.

Wójt pozostał jednak na swoim stanowisku i obronil swoją pozycję nawet

w obliczu nowych wyborów samorządolvych w 1934 r.''' Najprawdopodobniej
po nich podwójtem zostal Franciszek Sojski. W l935 r. powstaly nowe komi-
sje gminne. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Drogowo-Budowlanej (w jej

sklad oprócz wójta, który byl przewodniczącym, wchodzili: lózet Dąbrowski,
Stanislaw Kubalski, Ignacy Slawiński) postanowiono pfzeprowadzić budowę
dróg gminnych na ulicy Rózanej - odcinek od ul. Szkolnej do Rynku, na odcin-
ku tym wybudować most, a w drugiej kolejności wybudować ,,ul. Kozieglów-
czaną" od ul. Gen. Hallera w stronę Kozieglówek. Ponadto mieszkańcy wsi

Rosochacz i Wylągi mieli wybudować drogi na swoim terenie'". Jednak jak się
okazalo Zarząd Gminy nie posiadał dostatecznych funduszy na budowę mostu
przy ul. Rózanej, a mieszkańcy wsi Rosochacz nie chcieli budować drogi

uchwalone i pr zez Komisję Drogowo-Budowlaną. W konsekwencj i poproszono

zarząd o rwrócenie się do Wydziału Powiatowego w Zawierciu, o udzielenie

subwencji na budowę mostu. Postanowiono najpierw przystąpić do budowy
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drogi Koziegtówczanei, a dopiero p6źniĄ na ul. Różanej, prTy cTym mostu na
razie nie budować, a urządzić jedynie brukowany przeiazd przez rzekę. Nato-
miast mieszkańców Rosochacza powolać do odbycia szarwarku na terenie Ko-
ziegJów"'. Z kolei Komisja Finansowa, której przewodnicryl Wladyslaw Ce-
sarz (czlonkami byli: Józef Gwizda i Wojciech Hyjek) postanowila o wysoko-
ści zarobków m.in. sekretarza gminy. Czlonkami Rady Gminnej w dniu
27.01.1935 r. byli: Szmul Bulwik (spoleczność zydowska), Henryk Chachul-
ski, Antoni Proszowski, Antoni Bloński, Stanislaw Kubalski, Jan Swierczew-
ski, Józef Slociński, Ignacy Slawiński, Wojciech Hyjek, Stanislaw Potempski,

Józet Gwizda i Władyslaw Cesarz. W czasie posiedzenia, protokolowanego
przez Mariana Krawczyńskiego, zastępcę sekretarza gminy, odcrylano proto-
kól Komisji Finansowej w sprawie budzetu na rok 1935. Uchwalono wysokość
oplat, podatków i dodatków do podatków na pokrycie budzetu gminnego.
Ustalono budżet drogowy, a talże prnrtulku, rzeźni i administracji gminnej.
P rzewidziano uposazenie wójta.

Wójtowie gminy Koziegtowy w latach l9l5- 1giS

Zródlo: opracowanie wlasne na podstawie: APCz, Akta gminy Kozieglowy,
sygn. 1, 2, 3, 20.

W marcu Rada Gminna rozpatrywala sprawę crynszu dzierżawnego, gdyż
Firma Standard-Nobel pismem z 26.02.1935 r. prosiła o obnizenie go.

Crynsz za zaimowane na Rynku miejsce pod stację beną,nową na Rynku wy-
nosil wedlug umowy z 23.12.1929 r. 400 zl rocznie. Proszono o obnizenie
go do l00 zl, motywując to slabym ruchem samochodolvym. Zgodzono się na
l75 zt rocznie od 1 .01.1935 r.''o

W dniu 14.05.1935 r. odbylo się nadzwyczajne żalobne posiedzenie Rady
Gminnej w Kozieglowach z powodu zgonu Pierwszego Marszalka Polski, Jó-

Antoni Rutkiewicz 9l5-19l9
Wawr4lniec Slociński 9l9-1922
Franciszek Noszczyk 922-1923
karol potempski 923-1925
Franciszek Noszczyk 925
Stanislaw Crzybek 925-1926
Franciszek Noszczyk g26

Stanislaw Grzybek 926-1927

Wincenty Rutkiewicz 1927?) l928-1935
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zefa Pilsudskiego. Zlożono hold zmarlemu, odczytano orędzie prezydenta RP
do narodu, po crym nastąpilo 2-minutowe milczenie. Postanowiono wyslaĆ na

ręce starosty powiatowego jako przedstawiciela rządu w powiecie, depeszę

kondolencyjną, której treść mieli opracować Marian Krawczyński iJózef Gwiz-
da. Zdecy,dowano też porozumieć się z gminą Rudnik Wielki i zorganizowaĆ

wspólne uroczystoś ci żalobne. O terminie i programie powiadomić szkoly, or-

ganizacje spoleczne, radnych gminnych, gromadzkich, soltysów i innych, aby

tym sposobem zapewnić jak najliczniejsze uczestnictwo. Zarządzono o ko-

nieczności powiadomienia wszystkich mieszkańców gminy, posiadających flagi

narodowe, aby natychmiast je wywiesili na swych budynkach do cza§l ukoń-

czenia uroczystości żalobnych. Flagi mialy być wywieszone do polowy masztu

i przeslonięte krepą'".
W czerwcu, na skutek śmierci radnego Hyjka, uzupelniono sklad Komisji Fi-

nansowej o Stanislawa Potempskiego, przewodniczącym komisji został J.
Cwizda"'. Miesiąc p6źnie! powolano Komitet Odremontowania KoŚciola

Świętej Barbary w Kozieglowach. Na czele stanął wójt Wincenty Rutkiewicz,
a czlonkami zostali: ks. Leon Brykalski, Franciszek Sojski, Stanislaw Trem-

biński, Wadyslaw Proszowski. Chodzilo o pokrycie dachu gontami. Komisja

udala się na miejsce i stwierdzila, że pozostawienie kościoła w takim stanie

grozilolego zniszczeniem. W nviązkuztym, ze Rada Gminna iwladze powia-

towe przeznacryly na zapomogę dla przytulku kwotę 400 zl, uzgodniono, że

pieniądze te pójdą na zakup gontów. Dodatkowo ksiądz zobowiązal się do zor-

ganizowania dodatkolvych funduszy. Wiadomo też, że w dniu 7.10.t935 r. za

zgodąKomisji Opieki Spolecznej (przewodniczyl wójt, a czlonkami byli: Fran-

ciszek Sojski, Stanislaw Trembiński, Wadyslaw Proszowski) przyjęto do

przlĄulku kolejne cńery osoby.

Gmina, czasem z wlasnych środków, pokrywata kosźy leczenia mieszkańców

w szpitalach. Dotycrylo to jednak tylko ludzi ubogich. W dniu 30 listopada ze-

bral się Zarząd Gminy w składzie: wójt Wincenty Rutkiewicz, podwójt Franci-

szek Sojski oraz lawnicy Stanislaw Trembiński i Wadystaw Proszowski. Na

pelniącego obowiązki sekretarza gminy powolano Stanislawa Sitka, odwolując

wcześniej Mariana Krawczyńskiego. Odmówiono wtedy Joskowi-Ickowi Szlęc-

kiemu wydania świadectwa ubóstwa do szpitala w Częstochowie, na leczenie

syna gdyż stwierdzono, że jest zamożny iw nviązku ztym stać go naleczenie"' .

Tworzona juz w okresie I wojny światowej kozieglowska samorządność, po-

przezzmiany w 1918 r. i l933 r., wypracowala skuteczne sposoby zarządza-

nia skromnymi funduszami gminnymi i wzajemnej kontroli instytucji samorzą-

dowych. Można powiedzie ć, że okres dwudziestu lat ( l 9 l 5- 1 935) uksztalto-

wal kozieglowski samorząd terytorialny. Podstawą jego funkcjonowania byta

gmina o raczelwiejskim charakterze, choć zw"yraźnymi śladami miejskiej prze-
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szłości i aspiracjami tego typu.Trzeba podkreślić, że mimo wielu sporów, nie-
porozumień, problemów, spotec zność Kozieglów funkcjonowala na zasadach
demokratycznych, dając wielokrotnie wyraz swoim uczuciom patriotycznym.
Spofeczność poniosla konsekwencje walki o niepodleglość ojcryzny w okresie
powstań narodowych i zostala poszkodowana w wyniku zmian administracyj-
nych w zaborze rosyjskim. W chwili odryskania niepgdlegtości manifestowala
swoją polskość, wspomagala dĘenia do odzyskania Sląska, a mieszkańcy bra-
li udzial w wojnie polsko-bolszewickiej. Nabyte doświadczenia i wartości
uksztaltowane w tym okresie staly się cenne w następnych latach funkcjonowa-
nia koziegJowskiej spoleczności.

Stanowiska, zawody i branże kupieckie
w Kozieglowach sprzed 80. laty

Kozieglowy w dwudziestoleciu międzywojennym byly gminą typowo rolni-
czą. Jedynie kilkadziesiąt osób znaidowalo zatrudnienie poza rolnictwem .Prry
c4ffi, w duzej mierze byli to mieszkańcy narodowości zydowskiej. Zwraca
uwagę istnienie kopalni ,,Barbara i jednej spóldzielni. Jednak resztę stanowily
uslugi i drobny handel. Niewątpliwie byl to efekt utraty praw miejskich i zasto-
ju gospodarczego miejscowości, rozpoczętego jeszcze w XIX w., który próbo-
wano przelamać w następnym stuleciu.

Spis stanowisk, zawodówrbranż kupieckich oraz osób
w Kozieglowach, wymienionych w Księdze Adresowej Polski
(wraz zW. M. Gdańskiem) dla handlu, pfzernyslu, rzemiosl

i rolnictwa 1926/27rWarszawa, s. l000.

Nacz[elnik] gminy: ST[anislaw] Grzybek; Strź ogniowa ochotn[icza]
Komendant: Wl. Woszowski; Akuszerki: Karpik K. - Sojska M.; Apteki: Po-
gorzelskiJul.; Blawaty: Jakubowicz A. - Liberman J. - Rechman R. - Szlezyn-
gier A.; Felczerzy: Misorski A.; Galanteria: GuttentsńainM. - Lips4yc I. M. -
Rozencwajg B. - Szlerynger D.; Kolonialne aĄkuly: Rutkiewicz W.; Koope-
ratywy [spóldzielnie]: ,,Rolnik", oddz[ial]; Piekarze: Bulwik Sz. B.; Pi-
śmienne materialy: Rutkiewicz R.; Różne towary: Perl L.; Rzeźnicy: Bloń-
skiJ. - Daniel S. - NawaraJ.; Skóry: ChachulskiH.; Spożywcze ańykuly: Da-
niel R. - Kamiński A. - Kónigsberg Ch. - Najman J. - Teneneberg L. - Tuchma-
jer S. - Wajnrajch S. - Woźnica S.; Szewskie przybory: PerelJ.; Tytoniowe
wyr.[oby]: BalwiczJ.; Warzywa: Kowacki W.; Węgiel - kopalnie: ,,Barba-
ra", KoziegJ[owskie] Tow[arzystwo] Węgl[owe] Sp. z o.o.; Wódki: Nawara J.;
Wyszynk trunków: Kosowska K.; Zboże: Teneneberg S.; Żelazoz Kantor H.
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