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Historycy w pałacu
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W ostatnią sobotę stycznia koziański Pałac Czeczów zwiedziła
grupa członków Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego. Wyremontowany obiekt wywarł na nich duże wrażenie. Podobała się im biblioteka, goście podkreślali gustownie
urządzone wnętrza przy zachowaniu historycznego charakteru
miejsca. Pochwał doczekał się też bogaty księgozbiór historyczny. Uznanie w oczach fachowców znalazła również aranżacja wystroju Izby Historycznej. – Izba Historyczna w Kozach powinna być wzorem dla tego typu placówek – stwierdził
dr Jerzy Polak, prezes honorowy bielskiej organizacji. Wśród
zwiedzających byli także: dr Ewa Janoszek – historyk sztuki
i prezes BBTH, dr Bogusław Chorąży i Ewa Chorąży – archeolodzy z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Jakub Krajewski – kurator zbiorów historycznych muzeum bielskiego.
Na zakończenie, goście otrzymali pamiątkowy pakiet wydawnictw związanych z naszą miejscowością i pałacem.
(R)

Noc Filmów Europejskich

foto: arch. LO

Tytułowe określenie to nazwa cyklicznego
projektu organizowanego przez miłośników
kinematografii. Grupa będąca pod opieką nauczycielek – Agaty Sojki-Marek i Iwony Wójcik, spotkała się w nocy z 23 na 24 stycznia
na projekcji w Domu Kultury, gdzie uczniowie wspólnie obejrzeli wybitne polskie filmy
(m.in. Amator, Plac Zbawiciela czy Dług).
Ponadto, licealiści mieli okazję wysłuchać wykładu na temat języka filmu, który tradycyjnie
wygłosił pan Marek Małecki, chętnie współpracujący z członkami Klubu Europejskiego
„Brukselka”. Ten projekt ma wiele walorów.
Młodzi ludzie dzielą się swoimi emocjami i interpretacjami filmów inaczej niż robiły to starsze pokolenia. Patrzą „inaczej”, bowiem nie są
obciążeni historycznymi kontekstami.
		
(R)
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W lutym w Domu Kultury w Kozach
odbył się 4. Bal Karnawałowy dla dzieci.
Pojawiło się mnóstwo bajkowych postaci,
za które przebierali się najmłodsi – wróżki, elfy czy muszkieterowie. Salę widowiskową wypełnił więc taniec i zabawa.
Nie zabrakło także niespodzianki, którą
przygotowali rodzice dzieci z Przedszkola Publicznego. Uczestnicy balu, mogli
obejrzeć spektakl „Królowa Śniegu”. Niektóre dzieci miały okazję zobaczyć przedstawienie również w Przedszkolu (więcej
o tym na str. 6).
(DK)
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którego pasją jest poza tym praca w teatrze. –
Mówiąc językiem moich starszych kolegówmuzyków: „Jak z serca jest feeling, to wszystko
się uda” – mówi z uśmiechem.
Wyróżnienie wraz z gratulacjami trafiło również na ręce Natalii Gajowniczek. To utalentowana kozianka, aktualnie uczennica klasy
pierwszej Liceum Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych w Bielsku-Białej. Jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Miłość niejedno ma imię” oraz XVIII Ogólnopolskiego i XXXII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości

Literackiej LIPA 2014. Licealistka z Kóz bierze
ponadto aktywny udział w życiu kulturalnym
lokalnego środowiska – warsztatach literackich,
czy zajęciach teatralnych i wokalnych.
W powiecie doceniono także wkład mecenasów
kultury wspierających działalność na niwie kulturalnej. W kontekście inicjatyw podejmowanych
na terenie gminy Kozy, zauważono wkład Fiat
Auto Poland S.A., Beskidzkiego Banku Spółdzielczego i firmy Klingspor z Bielska-Białej,
podkreślając ich właściwą współpracę z samorządem i koziańskim Domem Kultury.
(MN)

UWAGA! Zbiórka odpadów niebezpiecznych Śladami rodu
Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że odrębnemu gromadzeniu podlegają odpady nieCzeczów
bezpieczne, których nie można wrzucać do strumienia odpadów komunalnych.
Należą do nich m. in.: pojemniki po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin i opakowania po
nich, żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory, zużyty sprzęt RTV, AGD, sprzęt komputerowy.
Pierwsza zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym roku odbędzie się w następujących terminach:

Bal Karnawałowy
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Twórcy i animatorzy kultury w powiecie
bielskim zostali uhonorowani za swoje dokonania przez samorząd powiatowy. Wyróżnienia trafiły również do rąk artystów
wywodzących się z Kóz.
Realizator dźwięku, animator wielu działań kulturalnych i aktywny muzyk. Kozianin Daniel
Wysocki odebrał w Starostwie Powiatowym
w Bielsku-Białej jedno z prestiżowych wyróżnień, które – jak sam przyznał – zaskoczyło
go. – Jadąc do Starostwa nie przypuszczałem,
że zostanę nagrodzony. Cała ta sytuacja sprawiła
mi dużą radość – mówi twórca formacji muzycznej Django’s Trip. – Zespół działa, jak 10-osobowa rodzina. Zagraliśmy około 12. świetnych
koncertów jako zespół nie kojarzony nigdzie.
Doszliśmy do wniosku, że pracujemy dalej i więcej, bo chyba mamy siłę przebicia. Skupiamy się
obecnie na produkcji materiału na płytę, chcemy przygotować też świetne przedstawienie na
żywo – dodaje Daniel Wysocki.
Artysta zapracował na wyróżnienie również
aktywną działalnością w Spółdzielni Socjalnej
„Kino Marzenie” w Kozach, której jest wiceprezesem. – Końcem 2014 roku zakupiliśmy
sprzęt nagłośnieniowy na małe i średnie imprezy oraz mikser z górnej półki z możliwością rejestracji oraz połączeniem bezprzewodowym.
Zaczęliśmy długotrwałą współpracę z klubami
sportowymi w Bielsku-Białej w zakresie realizacji dźwięku podczas meczów ekstraklasy
siatkówki. Współpracujemy także z agencjami
artystyczno-eventowymi – podkreśla kozianin,

foto: Jarosław Jesionka

Artyści docenieni

Data odbioru odpadów niebezpiecznych

Godziny odbioru odpadów niebezpiecznych

Kozy, ul. Krańcowa – parking
przy Kościele w Małych Kozach

07.03.2015 r.

8.00 do 11.00

Kozy, ul. Lipowa – obok placu
zabaw

07.03.2015 r.

12.00 do 15.00

Kozy, ul. Krakowska/Gaje – obok
stacji LUKOIL

14.03.2015 r.

8.00 do 13.00

Adres punktu odbioru

Kolejne zbiórki odbędą się w maju, sierpniu oraz w listopadzie.
PA M I Ę TA J M Y !
• Odpady należy dostarczać do miejsc zbiórki wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
• Odpady posegregowane wg rodzaju należy przekazywać bezpośrednio obsłudze samochodu zbierającego odpady.
• Zabrania się pozostawiania odpadów niebezpiecznych bez nadzoru.
• Oddając odpady należy udokumentować zamieszkanie na terenie gminy Kozy.
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Klimat dawnych dworów szlacheckich, a także korzenie koziańskich rodów były tematem
przewodnim kolejnego spotkania z cyklu
„Poznaj swoje korzenie”, zorganizowanego
w bibliotece. Członkowie kółek historycznego i plastycznego ze Szkoły Podstawowej nr
2 wędrowali śladami rodu Czeczów.
Uczniowie poznali sylwetki protoplastów
koziańskiej linii rodu dr. Hermana barona
Czecza de Lindenwald oraz jego żony Wilhelminy, z domu Kluckiej. Dzieci dowiedziały się także, jakie były ich związki z pałacem w Kozach. Życie i działalność ostatnich
właścicieli pałacu pozostawiły bowiem do
dnia dzisiejszego sporo śladów w naszej
miejscowości.
(red)
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DLACZEGO OD 1 LIPCA 2015 r. WZROŚNIE OPŁATA ZA ŚMIECI?

Wójt Krzysztof Fiałkowski odpowiada na pytania zadawane przez mieszkańców Kóz

Stawiamy na edukację
- Wiele mówi się o realizowanym aktualnie projekcie „Aktywny senior”.  Czy
w przyszłości będą prowadzone podobne zajęcia?

Wniosek o dofinansowanie zadania
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożony został w marcu ubiegłego roku. Dopiero
w grudniu, wobec długiej ścieżki konkursowej, podpisaliśmy stosowną umowę. Kłopot wiązał się tu z koniecznością
zamknięcia projektu do końca marca
tego roku. Ten krótki okres realizacji
spowodował, że rekrutację przeprowadziliśmy w tempie ekspresowym. Wybrana została również firma SatMed
z Pisarzowic, która zajmuje się obecnie
organizacją zajęć. Oferta poszczególnych kursów jest bogata, z uwzględnieniem głosów beneficjentów. Wspomnę
chociażby o kursach języka angielskiego, zajęciach na basenie czy seminariach z profilaktyki zdrowotnej.
Ogromne zainteresowanie mieszkańców naszej gminy, którzy szybko zapełnili listy uczestników, a także listy
rezerwowe, rozwiało wszelkie nasze
obawy, czy uda się objąć wsparciem wymagane 100 osób. Dodam, że projekt
skierowany jest nie tylko do społeczności koziańskiej, lecz i do mieszkańców
Porąbki oraz Wilamowic powyżej 55.
roku życia. Mogę powiedzieć, że będziemy czynili starania o pozyskanie
środków na podobne zajęcia, bo dostrzegamy taką potrzebę.
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Zacznę od tego, że do projektu z myślą
o seniorach przygotowaliśmy się jako
gmina bardzo starannie. W ubiegłym
roku Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Sadlik wyszła z inicjatywą zorganizowania zajęć dla osób powyżej 55.
roku życia. Przeprowadziliśmy wówczas
ankiety wśród losowo wybranej grupy
osób znajdujących się w tym przedziale
wiekowym. Głównym celem było uzyskanie odpowiedzi, na jakie zajęcia jest
zapotrzebowanie i jaka jest w ogóle skala
zainteresowania.
- Czy nowe przedszkole w Kozach jest
konieczne?
Od kilku lat obserwujemy sukcesywny
wzrost liczby mieszkańców w Kozach. Wynika to nie tylko z wysokiego przyrostu naturalnego, ale również z faktu, że coraz więcej ludzi – także młodych i najmłodszych
– osiedla się na terenie gminy. Przed samorządem stawia to wiele wyzwań i obowiązków. Jednym z nich jest organizacja i upowszechnienie wychowania przedszkolnego
dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Mam świadomość tego, że zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji, to
najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie
szans edukacyjnych. Dlatego tak ważne jest
inwestowanie w edukację małych dzieci.
Obecny stan prawny, określony przez
ustawę o systemie oświaty, obliguje jednostkę samorządu terytorialnego do zapewnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich.
Z dniem 1 września 2015 r. każde dziecko
w wieku 4 lat będzie miało prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,
a od dnia 1 września 2017 r. takie prawo
uzyskają dzieci już w wieku 3 lat.
Gmina liczy według stanu na koniec minionego roku ponad 12,5 tys. mieszkańców. W trwającym roku szkolnym wycho4

waniem przedszkolnym objętych jest 434
dzieci z terenu naszej gminy, z czego ok.
25 procent dzieci uczęszcza do przedszkoli
w innych gminach. Koncepcja budowy nowego przedszkola publicznego wynika więc
wprost z sytuacji demograficznej w Kozach.
Obecnie w gminie wychowanie przedszkolne o charakterze publicznym realizowane
jest w Przedszkolu Publicznym, w czterech
oddziałach przedszkolnych utworzonych
w SP nr 1 i SP nr 2 oraz w dwóch dodatkowych oddziałach Przedszkola zlokalizowanych na terenie SP nr 1. Łącznie publiczne jednostki zapewniają miejsca dla
291 dzieci w wieku przedszkolnym. To
niewiele, gdy weźmiemy pod uwagę potrzeby w tym zakresie. Realizując bowiem
zadania ustawowe w zakresie wychowania
przedszkolnego, gmina Kozy ma obowiązek zorganizować docelowo od 1 września
2017 r. wychowanie przedszkolne dla 455
dzieci w przedszkolach o charakterze publicznym. Przemawia to wyraźnie za koniecznością rozbudowy bazy dydaktycznej
gminy w postaci drugiego budynku przedszkola. Korzyści płynące z takiej inwestycji
mają szeroki wymiar społeczny, a poza tym
wybudowanie nowego obiektu gminnego
zapewni kolejne miejsca pracy i przyczyni
się do spadku bezrobocia wśród mieszkańców naszej miejscowości.
(RED)

Minęło półtora roku obowiązywania ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
która narzuciła gminom obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Przyzwyczailiśmy się do tego, że kilka razy w miesiącu podjeżdża do nas śmieciarka i odbiera z posesji każdą
ilość śmieci „wyprodukowanych” w naszych
domach.
Cały strumień odpadów jest zagospodarowywany w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, zgodnie z porozumieniami międzygminnymi zawartymi pomiędzy Gminą Kozy
a Gminą Bielsko-Biała. Od początku wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami
tj. od 1.07.2013 r., odebraliśmy od właścicieli
nieruchomości aż 5845 ton odpadów.
Początkiem stycznia tego roku dokonano
analizy systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w naszej gminie. Porównanie
planowanych na 2015 rok wydatków i dochodów z tytułu opłat za śmieci wykazało,
że obecnie obowiązujące stawki opłaty nie
są wystarczające, aby pokryć wszystkie wydatki związane z odbiorem, transportem
oraz zagospodarowaniem odpadów.
Jak przedstawia się gospodarka odpadami
w naszej gminie od lipca 2013 r.?
Rok 2013 - II półrocze , lipiec – grudzień
W II półroczu 2013 r. odebrano łącznie 1692
tony odpadów. Z opłat wnoszonych przez
mieszkańców i właścicieli firm prowadzących
działalność w Kozach w 2013 r. powstała nadwyżka w wysokości 203 826,75 zł. Dlatego,
początkiem 2014 r. Rada Gminy Kozy podjęła uchwałę o obniżeniu od 1 kwietnia 2014 r.
opłat za śmieci dla gospodarstw domowych
większych niż 4-osobowe.
Rok 2014 - styczeń – grudzień
W 2014 r. odebrano łącznie z terenu naszej
gminy 4153 tony odpadów. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu Gminy Kozy wpłynęło
1.429 156,44 zł, w tym zaległości za 2013 r.,
natomiast wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu wyniosły
1.506 546,26 zł i zawierały:
1) koszt zagospodarowania odpadów
komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej w wysokości 613 961,50 zł;
2) koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych wykonywany
przez Firmę SITA S.A. ZOM w wysokości 773 426,02 zł;
3) koszt obsługi administracyjnej sys-

temu, w tym koszt wydruku deklaracji,
ulotek, zawiadomień, zakupu materiałów
biurowych, usług pocztowych, szkoleń
i wynagrodzeń 2 pracowników (1 i ¾ etatu) w wysokości 119 158,74 zł.
Nadwyżka z 2013 r. pozwoliła pokryć deficyt wynikający z różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami w 2014 r.

95% ich ściągalności, planowane w 2015
r. dochody z tego tytułu wyniosłyby
1.355 078,70 zł, przy planowanych wydatkach w wysokości 1 560 000,00 zł.
Wymogiem ustawowym jest samofinansowanie się systemu. Oznacza to, że dochody
z tytułu opłaty za śmieci powinny pokryć
koszty funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami w gminie. W związku z powyżRok 2015
szym Wójt Gminy Kozy przedłożył Radzie
W budżecie Gminy Kozy na rok 2015 za- Gminy projekt uchwały zmieniającej doplanowano wydatki związane z funkcjo- tychczasowe stawki opłaty za gospodarowanowaniem systemu gospodarki odpadami nie odpadami od 1 lipca br., a rada uchwałę
w wysokości 1.560,000,00 zł, w tym:
podjęła.
1) koszt zagospodarowania odpadów Od dnia 1 lipca 2015 r. miesięczna stawka
komunalnych w Zakładzie Gospodar- opłaty za gospodarowanie odpadami koki Odpadami w Bielsku-Białej w wyso- munalnymi wzrośnie o 2 zł od osoby i bękości: 713 797,60 zł;
dzie wynosiła odpowiednio:
2) koszt odbioru i transportu odpa- • 11 zł miesięcznie od osoby – dla nierudów komunalnych wykonywany
chomości zamieszkałych przez 1-4 osób,
przez Firmę SANIT-TRANS Sp. z o.o. • 9 zł miesięcznie od osoby – dla nieruw wysokości: 707 702,40 zł, (w tym
chomości zamieszkałych przez 5-7 osób,
koszt wywozu śmieci za grudzień 2014 r. • 8 zł miesięcznie od osoby – dla nieruchow wys. 67 489,20 zł, który został zapłamości zamieszkałych przez więcej niż 8 osób
cony w styczniu br.);
Jeżeli odpady nie będą segregowane opłata
3) koszt obsługi administracyjnej sys- wyniesie 19 zł od osoby na miesiąc.
temu, w tym koszt wydruku deklaracji, Dochody za gospodarowanie odpadami
ulotek, zawiadomień, zakupu materia- w 2015 r., uwzględniające podwyżkę opłaty
łów biurowych, usług pocztowych, szko- od 1 lipca br. powinny wynieść 1 486 007,70
leń i wynagrodzeń 2 pracowników (1 i ¾ zł, (przy założeniu 95% ich ściągalności),
etatu) w wysokości 113 500,00 zł;
a w 2016 r. 1 616 936,67 zł. Ewentualna
4) koszt wykonania projektu punktu selek- nadwyżka, która może powstać w 2016 r. zotywnej zbiórki odpadów komunalnych   stanie przeznaczona na budowę PSZOK-a.
(PSZOK) w wysokości 25 000,00 zł.
Zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaKonieczność
budowy
stacjonarnego niu czystości i porządku w gminach, środki
PSZOK-a wynika z zapisów znowelizowa- z opłaty za gospodarowanie odpadami konej ustawy o utrzymaniu czystości i porząd- munalnymi nie mogą być wykorzystane na
ku w gminach. Do PSZOK-a będzie można cele niezwiązane z gospodarką odpadami.
na bieżąco oddawać m.in.: sprzęt RTV,
AGD, odpady budowlane, odpady zielone,
NIE  TRZEBA SKŁADAĆ NOWEJ
surowce, baterie, opony. W tym roku pla- DEKLARACJI W URZĘDZIE GMINY
nuje się wykonanie projektu budowlanego
i rozbiórkę istniejących zabudowań. Gmina W najbliższym czasie otrzymacie Państwo
będzie się starała o dofinansowanie budo- zawiadomienia o wymiarze opłaty za gowy PSZOK-a z dostępnych funduszy ze- spodarowanie odpadami komunalnymi na
wnętrznych.
2015 r. wraz z informacją o tym, że wproNa planowany w 2015 r. wzrost kosztów za- wadzona od dnia 1 lutego br. nowelizacja
gospodarowania odpadów (pkt.1 powyżej), ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
składa się zwiększona 6-krotnie przez ZGO w gminach, pozwala na dokonanie zmiany
w Bielsku-Białej cena odbioru popiołu oraz stawki „z urzędu”. Oznacza to, że naliczenia
wzrastająca ilość oddawanych przez miesz- wysokości opłaty za gospodarowanie odpakańców odpadów, którą należało uwzględnić. dami dokona urząd.
W 2014 r. znacząco wzrosła ilość odda- Wysokość opłaty będzie naliczona jako ilonych odpadów mokrych i budowlanych.
czyn nowej stawki opłaty za gospodarowaPrzy pozostawieniu stawek opłat za gospo- nie odpadami komunalnymi i liczby osób
darowanie odpadami komunalnymi na do- podanych w złożonej deklaracji.
tychczasowym poziomie, przy założeniu
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Ogólnopolski sukces

Z pewnością sporym wydarzeniem, zarówno dla dzieci, jak również ich rodziców był premierowy pokaz spektaklu
„Królowa Śniegu”. Po raz kolejny w rolę
aktorów wcielili się bowiem... rodzice
przedszkolaków. Bez wątpienia jest to
więc powód do dumy dla aktorów tego
widowiska, ale także dzieciaków. Tym
bardziej, gdy spojrzymy na zaangażowanie i talent, jaki zaprezentowali rodzice.
Spektakl ten, miały okazję obejrzeć także

dzieci zaproszone ze Szkoły Podstawowej nr 2, zaś w popołudniowej odsłonie
dorośli goście. Ogromne brawa na zakończenie, łzy wzruszenia i sporo śmiechu – te zdarzenia pokazały, że rodzice
podbili serca widowni, świetnie wywiązując się z aktorskich zadań.
W styczniu odbył się także I Przedszkolny
Konkurs Kolęd i Pastorałek – „Śpiewajmy i grajmy Mu...”. Głównym celem było
oczywiście popularyzowanie tradycji bożonarodzeniowych, kształtowanie wrażliwości na piękno polskich kolęd i pastorałek, a także rozwijanie wokalnych
umiejętności dzieci. Wykonywane przez
dzieci utwory oceniane było przez jury,
w którym znaleźli się Dyrektor Bożena
Blachura, Anna Czaplińska-Syjota i ks.
Krzysztof Borowiec. Zwycięzców – po
długich obradach – wyłoniono w dwóch
kategoriach wiekowych: 3-4-latki i 5-latki. Osobno, oceniane były ponadto zespoły i soliści.

Tradycyjnie już, odbył się także bal karnawałowy. Pojawiły się księżniczki, królewny, piraci, spidermeni, a nawet diabełki.
Niektórym, przebrania pasowały niemalże idealnie. Były oczywiście ulubione
przez przedszkolaków dźwięki skocznej
muzyki, nie zabrakło także konkursów.
Śmiało można więc stwierdzić, że zabawa
była pyszna, a uśmiech na twarzach dzieci
utwierdził w przekonaniu, że kolejne planowane zabawy to słuszny krok.

Stypendia przyznane
Po raz kolejny uczniowie Gimnazjum otrzymali stypendium w ramach projektu „Nauka
drogą do sukcesu na Śląsku” – VI edycja,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest
przyznanie wsparcia stypendialnego szczególnie uzdolnionym uczniom z naszego regionu, znajdującym się w sytuacji materialnej
istotnie ograniczającej możliwości osobistego
i naukowego rozwoju. Program stypendialny
kierowany jest więc do uczniów szczególnie
uzdolnionych w zakresie przedmiotów ma-

Na koniec, dwa słowa o sukcesie. Koziańskie przedszkole chętnie bierze udział
w konkursach organizowanych przez inne
instytucje, często z imponującym skutkiem. Nie inaczej było tym razem, bowiem przedszkolaki z grupy Kransoludki
będącej pod opieką pani Ani, zdobyły
główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie – „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”
– organizowanym przez portal Akademia
Zdrowego Przedszkolaka. Gratulujemy,
życząc przy tym kolejnych sukcesów.
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Wyjazdy do domu dziecka i schroniska
odbywają się w jedną z sobót danego
miesiąca, a pieczę nad wolontariuszami
sprawuje opiekun. Aby mieć możliwość
pomagania w schronisku, dziecko musi
mieć ukończone 15 lat, podpisaną umowę o wolontariat przez rodziców, szkolenie BHP, a także ukończone szkolenie
organizowane przez schronisko.
SKW prowadzi także zbiórki różnego rodzaju darów. To m.in. pomoc dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na terenie Ukrainy, „Słodkie czwartki” czy dary dla zwierząt
ze schroniska. Wolontariusze udzielają się
także podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, akcjach „I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem” i „Pola Nadziei”, jak
również kampanii „Czysty Aniołek”.

(R)
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Uczniów, spotkać można także przy
okazji przedsięwzięć, które odbywają
się w naszej miejscowości. To m.in. obchody Dni Kóz, coroczne Dożynki, czy
impreza prezentująca pradzieje naszej
wsi – „U Źródła”. Młode osoby pomagają w czynnościach organizacyjnych,
rozdają ankiety czy organizują czas najmłodszym.

Halina Mirek

Matematyka, fizyka, informatyka? Nie takie straszne!
W styczniu zrealizowano w Liceum kilka działań mających na celu
promowanie skutecznych metod pracy na lekcjach z przedmiotów ścisłych. Projekt skierowany został w szczególności do tych osób, które
zdecydowały uczyć się matematyki, fizyki i informatyki na poziomie
rozszerzonym. Pod kierunkiem nauczycieli – Agaty Owczarz, Iwony
Anioły i Dariusza Frączkiewicza, uczniowie przygotowywali wystawy
prac pt. „Klimat” oraz „Złudzenia optyczne”, które można było obejrzeć w szkolnej „Galerii na Strychu”. Licealiści wzięli także udział w interaktywnych zajęciach z matematyki na temat funkcji, prowadzonych
przez specjalistów Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve.
„Informatyk na rynku pracy” to tytuł pogadanki, którą przygotował
absolwent koziańskiej szkoły Adam Gałuszka, pracujący w branży
IT. Jego uwagi były szczególnie cenne dla tych, którzy po ukończeniu Liceum mają wiele możliwości wykorzystania od razu swoich
umiejętności, zdobytych na zajęciach pozalekcyjnych w ramach
projektu „Nowa Edukacja – Wyższe Szanse”.

Dwa razy w roku, SKW przygotowuje przedstawienia dla podopiecznych
z domu dziecka – w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz z okazji Dnia
Dziecka. Działalność, to także pomoc
w pakowaniu paczek dla najuboższych
czy udział w olimpiadach i zawodach organizowanych przez PCK w Bielsku-Białej. Wydarzeniem wartym odnotowania
jest również fakt, że prowadzone są zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci.
Joanna Lapczyk

Romana Bulanda-Frączkiewicz

W sposób szczególny obchodzone było święto babci i dziadka
w Szkole Podstawowej nr 1. Oddziały zerowe i klasy młodsze przygotowały występy dla swoich babć i dziadków.
Bez wątpienia był to magiczny czas, pełen radości i wzruszeń. Dzieci śpiewały, recytowały wiersze, jak również przedstawiły jasełka.
Było to więc podziękowanie dla dziadków za miłość, pomoc i trud
włożony w wychowanie. A na zakończenie, każde z dzieci wręczyło
swoim babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki. Wszyscy uczestnicy uroczystości, mogli liczyć także na smakowite poczęstunki. O te, zadbali już rodzice uczniów.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy czynnie
włączyli się w świętowanie tego ważnego dnia.

foto: arch. LO

Na początku roku szkolnego kandydaci na wolontariuszy wypełniają ankietę, w której wybierają miejsce realizacji
wolontariatu, określają czas, którym
dysponują oraz zgłaszają chęć udziału
w wybranym przez siebie przedsięwzięciu. Ponadto zapoznają się z regulaminem SKW oraz kartą etyczną wolontariusza. Każdy z uczestników projektu może
uczęszczać do domu dziecka (zajęcia
plastyczne, ruchowe, pomoc w nauce),
domu pomocy społecznej (czytanie,

rozmowy, gry, śpiewanie piosenek) lub
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt (sprzątanie boksów, wyprowadzanie psów na spacery).

listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium. W wyniku całego postępowania
wyłoniono 400. stypendystów, wśród których
znalazło się aż sześciu uczniów naszego Gimnazjum: Justyna Bożek, Gabriela Mynarska,
Julia Kwaśny, Marta Błasiak, Dominika Bułka
i Jan Handzlik. Przyznane stypendium umożliwi naszym uczniom uzyskanie wsparcia finansowego na dalszy rozwój edukacyjny. Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów naukowych.

Święto babci, święto dziadka

Gimnazjalny wolontariat
W Gimnazjum w Kozach działa Szkolne
Koło Wolontariatu. Jego działalność to
w głównej mierze realizacja wybranych
przedsięwzięć opracowanych przez Polski Czerwony Krzyż na dany rok szkolny. Wszystkie zamierzenia, są ponadto
dostosowane do bieżących potrzeb środowiska lokalnego. SKW współpracuje
z nauczycielami, pracownikami obsługi,
rodzicami, jak również z zaprzyjaźnionymi placówkami z Kóz i Bielska-Białej.

tematyczno-przyrodniczych i technicznych,
których średnia ocen z wybranych przedmiotów kierunkowych wynosiła co najmniej 5.0,
natomiast ze wszystkich przedmiotów 4.20.
Ponadto uczniowie ci musieli również udowodnić zdobycie tytułu laureata lub finalisty
w konkursie o zasięgu co najmniej wojewódzkim, a także uzyskanie minimum 85% możliwych do zdobycia punktów ze sprawdzianu
zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej. Na mocy uchwały z dnia 15.01.2015r.
Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził

foto: arch. SP1

Miniony miesiąc w Publicznym Przedszkolu w Kozach upłynął pod znakiem
konkursów, wspólnych zabaw dzieci z rodzicami, a także... ogólnopolskiego sukcesu. Nie zabrakło również obchodów
Dni Babci i Dziadka, podczas których
najmłodsi przygotowali dla swoich gości
liczne niespodzianki. Było więc recytowanie wierszyków, wspólne piosenki czy
nawet tańce. A jak zapewniają przedszkolaki ze swoimi opiekunami, przed nimi
kolejne tego typu występy.

(R)
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Intensywnie, konkursowo
klas II i III pt. „Wf z klasą”.
Uczniowie klas VI sprawdzili swoją wiedzę
i umiejętności podczas Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.
Nauczyciele języka polskiego przeprowadzili również szkolne eliminacje do Konkursu
Recytatorskiego Poezji Patriotycznej, a także
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Klio
2014”. W tym ostatnim, swój sukces święciły
Marta Kućka (Va) i Zuzanna Gałuszka (IVc).
Dziewczęta w kategorii praca plastyczna, zajęły
odpowiednio 1. i 5. miejsce.
Odbyło się także wiele konkursów plastycznych – „Portret Nauczyciela” zorganizowany
przez Samorząd Uczniowski, „Kartka świąteczna – Boże Narodzenie”, „Jak bezpiecznie
i ciekawie spędzić ferie zimowe?”, „W zdrowym ciele, zdrowy duch” czy „Najciekawszy
plakat zachęcający do czytania”.
Ponadto, Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs fotograficzny pt. „Barwy jesieni”,
konkurs na najładniej udekorowaną z okazji
Świąt Bożego Narodzenia salę lekcyjną, kiermasz ciast, Dzień Kubusia Puchatka, dyskotekę szkolną oraz pocztę walentynkową.
Uczniowie klas I-III zgłębiali tajniki gry
w kółku szachowym oraz zdobyli drużynowo
3. miejsce w Powiatowej Lidze Szachowej.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Mak-

symilian Berstling (III b), 2. miejsce zajął
Alan Bogusz (II c). Uczniowie Maciej Honkisz i Maksymilian Berstling brali także udział
w Eliminacjach Powiatowych Wojewódzkich
Szkół Podstawowych, zajmując 4. lokatę.
Szkoła, organizowała także inne działania,
przystępując do projektu „WF z Klasą” , organizując zbiórkę makulatury (trwać będzie do
kwietnia br.) czy zbierając prezenty dla Domu
Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, placówek
z Bielska-Białej. Jesienią, odbyła się natomiast
zbiórka kasztanów i żołędzi, to na rzecz Koła
Łowieckiego „Ryś” z Bielska-Białej.
Uczniowie mieli także okazje brać udział w zajęciach plastycznych, ceramicznych, fotograficznych i literackich, które organizowała Gminna
Biblioteka Publiczna w Kozach. Odbyły się również Jasełka, które zaprezentowano klasom integracyjnym i osobom niepełnosprawnym z naszej
miejscowości. W szkolnej świetlicy dzieci miały
czas na rozrywkę. Tam, odbyły się dwie zabawy
– andrzejkowa i karnawałowa, jak również coroczny kiermasz świąteczny.
Z pewnością było to więc intensywne półrocze, w którym uczniowie chętnie uczestniczyli
w konkursach czy poszczególnych akcjach, nabierając przy tym nowych doświadczeń, a także promując swoją szkołę.
Joanna Borgieł-Oczko

Poezja Baczyńskiego

foto: arch. LO

Dbać o język polski

W ramach współpracy między koziańskimi
Gimnazjum i Liceum odbył się konkurs czytania poezji K.K. Baczyńskiego – „Baczyński” w Pałacu Czeczów – popołudniowe
spotkanie z poezją Patrona Szkoły. Takie
wydarzenie to szansa na wymianę doświadczeń literackich młodych ludzi. Jurorami
konkursu byli p. Barbara Kazimierowicz, ks.
Krzysztof Borowiec i p. Alina Nowak.
I miejsce: Krzysztof Lorek (Liceum), II
Nr 2 - luty 2015

miejsce: Julia Pilarz, Emilia Spyrka (Liceum), III miejsce: Weronika Pierniak,
Piotr Nowaczyk (Gimnazjum), Krzysztof Zelek (Liceum), Wyróżnienia: Adrianna Sierek (Gimnazjum), Justna Jaśkowiec (Liceum).
Podziękowania należą się nauczycielom-polonistom obu szkół za promowanie trudnej, ale
ponadczasowej poezji Baczyńskiego.
(Red)
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Po raz kolejny już w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach odbyła się debata
w ramach działania Klubu Europejskiego
„Brukselka”. Spotkanie przygotowane
zostało profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Temat? Z pewnością
trudny, ale bardzo ważny – „Należy dbać
o język polski, bo jest on głównym elementem tożsamości narodowej”.
W dyskusji kierowanej udział wzięły dwa
zespoły – „tak” i „nie”, a przysłuchiwali się
jej uczniowie Gimnazjum, zainteresowani
podnoszeniem umiejętności komunikacyjnych. Dla licealistów była to natomiast
nie tylko lekcja kompetencji obywatelskich, ale także dobry sprawdzian przed
egzaminami maturalnymi.
(Red)

Minęło
125 lat!
foto: OSP Kozy

Na przełomie stycznia i lutego często dokonujemy podsumowania pierwszego półrocza w szkołach. Jak wyglądało ono w Szkole Podstawowej
nr 1? Uczniowie mieli okazję wziąć m.in. udział
w 9. konkursach zorganizowanych na terenie
placówki, 5. konkursach zewnętrznych, a także
w wielu zawodach sportowych.
Nauczyciele z różnych przedmiotów organizowali na przestrzeni ostatnich miesięcy
kolejne konkursy, których zróżnicowana
tematyka pozwalała dotrzeć do większości
uczniów. Były więc konkursy z języka angielskiego – „Konkurs wiedzy ogólnej z języka angielskiego” i „Konkurs języka angielskiego organizowany przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego”.
Nie zabrakło także tych związanych
z matematyką. Nauczyciele tego przedmiotu przeprowadzili „Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki” oraz
wewnątrzszkolne eliminacje do konkursu
„KANGUR 2015” dla klas II-VI.
Sporo zajęć przygotowali także nauczyciele
wychowania fizycznego, motywując uczniów
do udziału w imprezach sportowych – Gminny Dzień Sportu im. Pawła Lorenca, II Edycja Powiatowej Ligi Pływackiej, Gminne
Rozgrywki z kalendarza Śląskiego Szkolnego
Związku Sportowego, Turniej gier i zabaw

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach obchodzi
w tym roku okrągły jubileusz. Organizacja założona w 1890 roku świętować będzie bowiem
już 125. urodziny. W jednostce zarejestrowanych jest obecnie 92. druhów, w tym strażacy
czynni i wspierający.
Przez ponad wiek strażacy służą naszym mieszkańcom w rozmaitych sytuacjach. Tych ściśle
związanych ze służbą w straży, jak pożary czy
miejscowe zagrożenia, ale także wspomagając
mieszkańców w innych przedsięwzięciach. –
Interweniujemy przy pożarach czy wypadkach
drogowych. Ale współpracujemy także z instytucjami w Kozach, pomagając przede wszystkim w zapewnieniu naszym mieszkańcom
bezpieczeństwa. Jesteśmy obecni np. podczas
procesji pod Panienkę, czy biegów sportowych,
które organizowane są w naszej gminie – mówi
Sławomir Kasperek, Komendant Gminny
OSP Kozy. Strażacy są aktywni także w innych
obszarach życia codziennego lokalnej społeczności. – W ostatnim czasie w ramach unijnego
projektu organizowaliśmy m.in. kursy komputerowe czy językowe. Rokrocznie uczestniczymy także w świątecznej akcji Szlachetna Paczka
– dodaje Kasperek.
Podstawowe zadanie, które realizują strażacy,
to oczywiście neutralizacja zagrożeń związanych z pożarami. To, w sezonie grzewczym,
jedno z głównych zagrożeń dla mieszkańców.
– Analizując wszystkie dotychczasowe zdarzenia, chcielibyśmy zwrócić się z prośbą do
mieszkańców naszej miejscowości o szczególne zachowanie ostrożności w gospodarstwach
domowych. Dotyczy to m.in. utrzymania w należytym stanie technicznym przewodów ko-

minowo-spalinowych i wentylacyjnych – apeluje
komendant. Bez wątpienia równie niebezpieczny
jest także ulatniający się dwutlenek węgla, dlatego
warto zadbać o swoje bezpieczeństwo, zachowując ostrożność podczas użytkowania pieców czy
kominków. – Zima to także śliskie drogi i niebezpieczeństwa z tym związane. Pamiętajmy więc
o rozsądku i bądźmy ostrożni wsiadając do samochodu – zauważa nasz rozmówca.
Na co dzień, strażacy korzystają z trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych. Samochód
lekki – Ford TRANSIT, samochód średni –
Mercedes ATEGO, a także samochód ciężki
– Jelcz 315. Podział na „wagę”, to z jednej strony pojemność zbiornika na wodę, ale z drugiej
również inne czynniki. – Jest to także uzależnione od sprzętu specjalistycznego, czy też tego
związanego z udzielaniem pierwszej pomocy
– dopowiada sternik OSP Kozy.
Ostatni z samochodów, leciwy już Jelcz, ma aż
40 lat. Nie dziwi więc, że podjęto działania, by
jeszcze w tym roku w garażach remizy pojawił
się nowy samochód. – Jelcz ma już swoje lata
i zwyczajnie jest wysłużony. Obecnie nie spełnia ponadto wszystkich wymogów. Dlatego
chcemy, by jeszcze w tym roku pojawił się u nas
nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Pomoc zadeklarowała nam gmina, liczymy jednak także na
wsparcie mieszkańców. Poświęcenie nowego
samochodu podczas obchodów związanych ze
125-leciem, byłoby świetnym prezentem urodzinowym – uśmiecha się Kasperek.
O tym, że praca strażaków na rzecz mieszkańców wykonywana jest należycie, nikogo przekonywać nie trzeba. Świadczy o tym dobitnie
fakt, że to właśnie Ochotnicza Straż Pożarna
w Kozach, jako przedstawiciel gminy, nominowana była w minionym roku do powiatowej
nagrody ks. Józefa Londzina. – Cieszymy się,
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że nasze działania zostały docenione wyróżnieniem, jakim była dla nas nominacja. To utwierdza nas w przekonaniu, że warto pracować i pomagać innym – mówi komendant.
Trzeba pamiętać, że obecność strażaków w OSP,
to praca społeczna i wymagająca dużych poświęceń. Na ten aspekt, władze koziańskiej jednostki
zwracają uwagę szczególnie podczas rekrutacji
nowych strażaków. – Na każdą nową osobę,
która chce wstąpić do OSP, czeka 3-miesięczny okres próbny, który daje odpowiedź nam,
ale także samemu zainteresowanemu, czy chce
podjąć się takiej roli. Jeśli obie strony są na „tak”,
przychodzi czas na badania lekarskie i szkolenie,
po czym oficjalnie możemy przyjąć nowego
członka – tłumaczy Kasperek.
Warto w tym miejscu podkreślić, że rekrutacja trwa
przez cały rok, a w Kozach działa także „młodzieżówka”. – Zapraszamy dorosłych, ale także dzieci
powyżej 12. roku życia – kończy komendant.
Mateusz Stwora
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach, w imieniu
wszystkich strażaków i całej koziańskiej społeczności, zwraca
się z prośbą o wsparcie finansowe, które chcielibyśmy przeznaczyć na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Nasza determinacja wynika z pilnej potrzeby zakupu
nowego samochodu pożarniczego, który umożliwiał
będzie szybkie i bezpieczne interwencje. Pojazd marki Jelcz – 40-letni, jest już przestarzały, nawet częste
remonty nie zapewniają przeprowadzania skutecznych
i bezpiecznych akcji ratowniczo-gaśniczych.
Nasze działania wesprze Urząd Gminy Kozy, jednak zakup nowego pojazdu, to bardzo wysoki koszt. Dlatego
dotacja, którą otrzymamy, nie pokryje całości kosztów
zakupu. Zwracamy się więc z prośbą do mieszkańców
o wsparcie naszych strażaków.
Finansowego wsparcia udzielić można przekazując dowolne środki finansowe na specjalnie utworzone konto
bankowe: 84 8111 0009 2003 0000 0547 0002.
Wsparcia, udzielić można także przekazując 1% podatku, w rozliczeniu rocznym (PIT) wpisać należy
nr KRS 0000107665.
Z poważaniem
Komendant Gminny Sławomir Kasperek,
Prezes Leon Kipping
Koziańskie Wiadomości

historia

Atrakcyjne ferie zimowe

Nie tylko Pałac

foto: arch. DK

W Kozach wodociąg doprowadzający wodę do
dworu funkcjonował już przed 300 laty. Pierwszy zbudowali na przełomie XVII i XVIII w.
Russoccy – ówcześni właściciele dóbr koziańskich. Wodociąg, który w I połowie XVIII w.
zbudował zięć Russockich – Spytek Jordan, był
drewniany i miał prawie pół kilometra długości.
Jego początkiem – ujęciem wody, był nieduży
stawek, utworzony na Kozówce przy moście na
drodze do Górnej Wsi, w sąsiedztwie państwa
Sporyszów. Wodociąg zbudowany był z rur
sosnowych – 3-metrowych żerdzi o średnicy
15-20 cm z wywierconym 5-centymetrowym
otworem. Żerdzie łączono żelaznymi, kutymi manszetami. W czasie robót ziemnych we
dworze (przy budowie gminnych sieci – wodociągowej i gazowej oraz przy budowie parkingu obok poczty) wielokrotnie natrafiano na
szczątki drewnianych rur. Dbający o ochronę
zabytków, czujni budowlańcy sprawili, że kilka
wspomnianych manszet jest obecnie przechowywanych w Izbie Historycznej Kóz.
Fontannę wybudowali w I połowie XIX w.
Matylda i Karol Jordanowie, równolegle z prowadzoną wówczas przebudową i rozbudową
pałacu. Fontanna ma 6,3 m średnicy i 1 m głębokości. Tworzą ją 24 dolne, kwadratowe bloki
o grubości 75 cm każdy i 24 profilowane bloki
górne. Kamień na budowę fontanny pozyskano z kamieniołomu w Małych Kozach (kamieniołom na północnym zboczu Hrobaczej Łąki
w Górnej Wsi Czeczowie uruchomili dopiero
w 1912 r.). W notatkach Adolfa Zubera jest
zapisek dotyczący fontanny „w której podobno
stary Jordan codziennie się kąpał”.

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 to program Narodowego
Centrum Kultury wspierający innowacyjne działania kulturalne.
„Kultura kołem się toczy” to projekt, który zrodził się w Domu
Kultury w Kozach i zyskał wsparcie Narodowego Centrum Kultury. Istotą projektu jest nawiązanie w trakcie działań kulturalnych do historii i tworzenie nowych wartości. Realizacja projektu
przebiegać będzie dwuetapowo, zawierając elementy diagnozujące możliwości tworzenia działań w oparciu o historię. Pojawią
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się także elementy w praktyce wykorzystujące te mechanizmy.
Od marca do czerwca 2015 r. odbędzie się 7 spotkań z członkami
grupy rekonstrukcji historycznej, podczas których zostaną zaprezentowane dawne rzemiosła oraz zaproponowane formy działania do realizacji w drugim etapie projektu. Całość zakończy się
natomiast w listopadzie. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do strony internetowej www.domkultury.kozy.pl.
(Red)

foto: ze zbiorów IHK

Historia oparciem działań kulturalnych

o żadnej pompie
wtedy w Kozach
nie było mowy.
Oznacza to, że ów
drewniany wodociąg, działający na
„samo ciśnienie”,
był bardzo sprawny. Jego trwałość
była jednak ograniczona.
Gdy
w okresie międzywojennym był już Baronowa Maria Czecz (w środku) z synami Henrykiem i Stabardzo nieszczelny nisławem na dziedzińcu dworskim – ok.1930 r. Za nimi foni ciśnienie spadło, tanna-klomb.
Czeczowie zlikwidowali fontannę – zasypali ją ziemią, zamienia- dociągiem dworskim. Po wojnie do wodociągu
jąc w obsadzony zielenią klomb.
przyłączono również kilka domów prywatnych
z sąsiedztwa.
Po śmierci barona Mariana Czecza (18871933), baronowa Maria Czeczowa (18911985) w 1935 r. powtórnie wyszła za mąż.
Pierwszą inwestycją jaką jej drugi mąż – hrabia
Juliusz Tarnowski (1901-1941), przeprowadził we dworze, była budowa nowego wodociągu. Zbudował go ze stalowych, ocynkowanych rur, sprowadzonych specjalnie z Huty
„Baildon” w Katowicach. By zwiększyć ciśnienie i zapas wody, ujęcie wody przeniesiono
w górę Kozówki, w sąsiedztwo państwa Szymlaków, jak również je powiększono. Wodociąg
montował Józef Handzlik – zatrudniony we
Hrabia Juliusz Tarnowski
dworze jako szofer i mechanik. Wtedy również
odkopano fragmenty bardzo starego, drewnianego wodociągu, pochodzącego z czasów
być może nawet przed Russockimi. Wodociąg W czasie trwających obecnie prac renowaNa starym zdjęciu pałacu, pochodzącym hrabiego Tarnowskiego miał natomiast liczne cyjnych w parku, wyremontowana zostanie
z końca XIX w. widać, że strumień w fontannie rozgałęzienia. Wodę doprowadzał nie tylko do również fontanna. Poprzez piaskowanie odtryska na wysokość kilku metrów, a przecież pałacu i oficyn, ale również do zabudowań go- czyszczone zostaną jej kamienne bloki, uzupełspodarczych, tar- nione będą także ubytki w ich spoinach. Całość
taku dworskiego zostanie zaimpregnowana środkiem zabezpiei ogrodu.
czającym przed wpływem warunków atmosferycznych, przeprowadzona będzie izolacja
W czasie okupacji misy fontanny. Zamontowana zostanie rówLeopold Schu- nież nowa dysza z dwoma rodzajami strumiebert – ówczesny nia wody, który będzie podświetlony światłem
właściciel piekar- o zmiennej barwie.
ni (obecnie sieGrzegorz Hałat
dziba UG Kozy)
i karczmy „Pod W tekście wykorzystano m. in. „Fototekę
koniem” (obec- – kronikę Kóz w obrazach” Adolfa Zubera
nie DK) połączył oraz informacje o pracach renowacyjnych
te budynki z wo- w parku, pozyskane w UG Kozy.
Fontanna przed pałacem Czeczów – ok. 1895 r.
11

foto: ze zbiorów IHK

Dworski wodociąg i fontanna

Na czas tegorocznych ferii zimowych instruktorzy Domu Kultury w Kozach przygotowali liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży,
m.in. w postaci zajęć artystycznych. W pierwszym tygodniu odbywał się artystyczno-rozrywkowy Misz-Masz. Tworzono m.in. szablony i konstrukcje masek karnawałowych.
Organizatorzy zaplanowali także kilka wycieczek, w tym do Teatru Lalek Banialuka
w Bielsku-Białej na spektakl „Pierścień
i róża”. Była także okazja, by dzieci i młodzież obejrzały czasową ekspozycję „Archeologiczna autostrada. Wykopaliska przy
wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem”, którą zobaczyły w Muzeum Techniki i Włókiennictwa. Ciekawą propozycją,
była także wizyta w bielskim Domu Tkacza.
Tam, zwiedzający mieli okazję niemalże podróżować w czasie. Dzieciom przybliżono
bowiem aspekty związane z pracą w warsztacie sukienniczym. Koziańscy goście dowiedzieli się więc do czego służyła retka,
wijadło, wrzeciono, krosno czy osnowa.
Nie zabrakło również wizyty w koziańskiej
Izbie Historycznej w Pałacu Czeczów, gdzie
znajduje się wiele pamiątek obrazujących
życie i codzienność naszych przodków. Dopisująca zimowa aura pozwoliła na bitwę
śnieżną, którą uczestniczące w zajęciach
dzieci przyjęły z uśmiechami na twarzach.
Drugi tydzień ferii to już zajęcia ściśle powiązane ze światem teatru. Trwały więc
prace nad przygotowaniem spektaklu finalizującego warsztaty. Grupa wokalna,
przy okazji nauki piosenek, ćwiczyła także
poprawny oddech, jak również dykcję. Nie
zabrakło ponadto atrakcji dla miłośników
zdjęć. W dwudniowych warsztatach, dzieci
miały okazję stawiać swoje pierwsze kroki
w świecie fotografii. Śmiało można więc
stwierdzić, że zimowe ferie upłynęły tyleż intensywnie, co atrakcyjnie. 		
(DK)

foto: ze zbiorów IHK

ferie
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Kozianin w elitarnej grupie kolarskiej

foto: Kross Racing Team

To kolejny ważny krok w karierze Bartłomieja Wawaka. Niespełna 22-letni kolarz z Kóz
został nowym zawodnikiem grupy Kross
Racing Team, w barwach której startował
będzie u boku innych utytułowanych przedstawicieli tej dyscypliny sportu.
Pasję w postaci jazdy na rowerze zaszczepił
w młodym Bartłomieju Wawaku jego tata,
który również aktywnie uprawiał kolarstwo.
Zawodnik trafił następnie do koziańskiej
Victorii, gdzie pod czujnym okiem trenera
Piotra Karkoszki wiele nauczył się. Talent
kolarza z Kóz szybko dostrzeżono. Przeniósł
się wobec powyższego do ekipy JBG-2 Professional MTB Team. Sięgnął po mistrzostwo Polski do lat 23 oraz wicemistrzostwo
w elicie w górskiej odmianie kolarstwa. Pozytywne starty kozianin zaliczył również podczas ubiegłorocznych czempionatów – światowego i europejskiego, choć rywalizował
w nich z zawodnikami starszymi i bardziej
doświadczonymi od siebie.
Pierwsze tygodnie nowego roku przyniosły
kolejne ważne dni w karierze Wawaka. Zasilił szeregi zawodowej grupy Kross Racing
Team, która jawi się teraz jako główna siła
kolarstwa górskiego w Polsce. W tej samej

Pięć miesięcy pod siatką

drużynie co kolarz z Kóz, startować będzie
w nadchodzącym sezonie Maja Włoszczowska, wielokrotna medalistka Mistrzostw
Świata, zdobywczyni srebrnego medalu podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2010
roku. Inne znane postaci nowej drużyny kozianina to Anna Szafraniec-Rutkiewicz oraz
Kornel Osicki.
– Nowa grupa to z jednej strony radość
i powód do zadowolenia, a także nowe cele
i wyzwania. Dla mnie najważniejsze będzie
regularne zajmowanie wysokich lokat w poszczególnych startach. W tym roku skupię się
głównie na zbieraniu punktów, które pozwolą mi na udział w Igrzyskach Olimpijskich
w Rio de Janeiro. W planach mam również
poprawienie wyniku podczas mistrzostw
świata w maratonie – mówi specjalnie dla
„Koziańskich Wiadomości”, Bartłomiej Wawak.
Pierwszym startem kolarza z Kóz będzie
w nowym roku wysokiej rangi wyścig etapowy na Cyprze, a główne imprezy roku kalendarzowego to czerwcowe mistrzostwa świata
w maratonie, a także czempionat w konkurencji cross country.

W drugiej połowie stycznia, po pięciu miesiącach
zmagań, rozgrywki ligowe w sezonie 2014/2015
zakończyły siatkarskie drużyny młodziczek i kadetek LKS Orzeł Kozy. Na szczeblu wojewódzkim oba zespoły zanotowały udane występy.
Szczególnie pozytywnie zaprezentowały się
młodziczki z Kóz, które ostatecznie zajęły 10.
miejsce na Śląsku w gronie aż 60 startujących
zespołów w mistrzostwach województwa.
Drużyna LKS Orzeł Kozy, złożona w całości
z uczennic klas sportowych Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Kozach, od pierwszego turnieju
ligowego spisywała się bardzo dobrze, nie dając
szans zespołom z Bielska-Białej, Cieszyna i Tychów. W drugiej rundzie przyszło koziankom
zmierzyć się z drużynami młodziczek KPKS
Halemba z Rudy Śląskiej, KS Burza Borowa
Wieś MOSiR Mikołów oraz Sokół '43 AZS
AWF Katowice. Również te spotkania zakończyły się z korzystnym efektem dla koziańskiej
drużyny. Dały tym samym szansę gry o finał
Mistrzostw Śląska. Wtedy to jedna z najskuteczniejszych zawodniczek Paulina Koczaj
uległa kontuzji skręcenia stawu skokowego, co
znacznie obniżyło możliwości zespołu. Orzeł
przegrał w rywalizacji z rówieśniczkami z Sosnowca, Zawiercia oraz Żor.
Kadetki w pierwszym etapie okazały się lepsze
od trzech zespołów w swojej grupie, wyprzedzając MKS Bielsko-Biała, UKS Centrum przy
POSiR Pszczyna oraz UKS PS Wola. Wyżej
w tabeli znalazły się drugie drużyny BKS Aluprof
i MOSM Tychy. W kolejnej fazie zbyt mocne
dla młodych kozianek były kadetki z Żywca i Jastrzębia-Zdroju.
Rywalizacja klubowa w ramach Śląskiego
Związku Piłki Siatkowej zakończyła się, ale nie
oznacza to całkowitego „luzu” sportowego dla

(MAN)

Sportowe wyróżnienia w powiecie
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morząd dostrzegł także dokonania duetu
siłaczy z Kóz – Wiesława Wróbla oraz
Grzegorza Drewnianego, startujących
w zawodach międzynarodowych w barwach Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach.

Łącznie nagrodzono w powiecie 35 sportowców, a także ich trenerów. Zawodnicy
reprezentują 9 dyscyplin sportowych – zarówno letnich, jak i zimowych.
(MN)

Puchar pozostał w Kozach

foto: AK

Miniony rok 2014 przyniósł wiele wartościowych osiągnięć, o które postarali się
sportowcy reprezentujący gminę Kozy.
Za swoje dokonania zostali uhonorowani
przez władze powiatu bielskiego.
W styczniu odbyło się noworoczne spotkanie środowiska sportowego powiatu bielskiego. Władze samorządowe tradycyjnie
uhonorowały sportowców, ich trenerów
oraz dobrodziejów sportu. W siedzibie
Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej,
wyróżnienia z rąk wicestarosty Grzegorza
Szetyńskiego oraz przewodniczącego Rady
Powiatu Jana Borowskiego, odebrał wpierw
Krzysztof Mirek, prezes firmy Mirex, wspierającej strategicznie LKS Orzeł Mirex Kozy.
Firmę Mirex Bielsko-Biała doceniono
w uznaniu zaangażowania na rzecz rozwoju
sportu w powiecie bielskim.
Doceniono także koziańską drużynę I-ligowych tenisistów stołowych – Bartosza
Kwodawskiego, Jarosława Kolektę, Mariusza Zwolińskiego i Tomasza Pisarczyka.
Ten ostatni, w imieniu swoim i kolegów
z zespołu z Kóz, odebrał statuetkę. Sa-

zawodniczek. – Rozpoczynają się zmagania
w Mistrzostwach Powiatu Bielskiego, gdzie
wśród ponad 30 szkół
nasze koziańskie Gimnazjum co roku zajmuje
miejsce w czołowej trójce. Cóż więc pozostało?
Ćwiczyć rzuty do bramki,
do kosza, szlifować techniki sportowe. Następne rozgrywki czekają,
aby wziąć w nich udział
Kadetki LKS Orzeł
i reprezentować godnie
szkołę oraz miejscowość.
Oczywiście zawsze w warunkach fair-play, dobrej
i systematycznej pracy na
treningach, ale i w salach
lekcyjnych,
ponieważ
dziewczęta oprócz wybitnych wyników sportowych są bardzo dobrymi
uczennicami – mówi
Monika Zembowicz, trenerka koziańskich zespołów młodzieżowych.
Drużyna
młodziczek
LKS Orzeł Kozy (rocznik 2000 i młodsze):
Młodziczki LKS Orzeł
Dominika Bułka, Paulina
Koczaj, Justyna Honkisz,
Kinga Mrowiec, Karolina Reksa, Paulina Wą- 1999 i młodsze): Małgorzata Laszczak, Kasia
troba, Nina Zembowicz, Agnieszka Wojtyczka, Malarz, Anna Hałat, Karolina Habas, Paulina
Kinga Angielczyk, Gabriela Zemanek, Weroni- Lewandowska, Kinga Mrowiec, Dominika Bułka Senecka.
ka, Justyna Honkisz, Nina Zembowicz, Paulina
Drużyna kadetek LKS Orzeł Kozy (rocznik Wątroba, Paulina Koczaj.		
(M)
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Osiem zespołów złożonych z młodych piłkarzy, w tym dwie drużyny miejscowe, wystąpiły w tegorocznej edycji Turnieju o Puchar Prezesa LKS Orzeł Kozy.
W hali Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach rywalizowali adepci futbolu z rocznika 2000 oraz młodsi. Osiem
ekip dało w sumie liczbę ponad 100
zawodników, którzy rozegrali wiele ciekawych i emocjonujących meczów. Najpierw spotkania turniejowe rozgrywano
w grupach, co pozwoliło wyłonić cztery
najlepsze drużyny. Ostatecznie to zespoły Gimnazjum/LKS Orzeł Kozy z roczni-

ka 2000 oraz 2001 awansowały do finału,
pokonując rywali reprezentujących Sokoła
Hecznarowice i Sołę Kobiernice. Decydujący mecz wygrał pewnie starszy zespół z Kóz,
który sięgnął tym samym po Puchar Prezesa
LKS Orzeł Kozy. Na podium stanęli jeszcze
młodzi piłkarze z Hecznarowic, o czym
przesądziły lepiej egzekwowane rzuty karne
od rywala w meczu o 3. miejsce.
Wszystkie zespoły uczestniczące w zmaganiach otrzymały po ich zakończeniu dyplomy, a te najlepsze – puchary oraz sprzęt
sportowy. Indywidualnie wyróżniono na
pozycji bramkarza Szymona Wójcika z So13

koła Hecznarowice oraz Patryka Pieczorę
z drużyny Gimnazjum Kozy 2000 – najskuteczniejszego piłkarza turnieju.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Gimnazjum/LKS Orzeł Kozy 2000
2. Gimnazjum/LKS Orzeł Kozy 2001
3. Sokół Hecznarowice
4. Soła Kobiernice
5-6. Groń Bujaków, Pionier Pisarzowice
7-8. Czarni Jaworze, Orzeł Witkowice

(R)

Koziańskie Wiadomości

foto: ARC LKS Orzeł Kozy

sport

wywiad

kultura

Marzenia – obciach czy droga do sukcesu?
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Czy już podjęli Państwo jakieś kroki?
E.S.: - Tak, mamy za sobą pierwsze spotkanie z wójtem i dyrektorami placówek oświatowych. Liczymy też na współpracę z biblioteką. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że
spróbujemy przygotować konkretną ofertę.
Najpierw musimy zdiagnozować środowisko, w tym celu przygotowaliśmy ankiety dla
uczniów i rodziców. Wnioski z nich płynące
pomogą nam w rozeznaniu potrzeb i doborze odpowiednich metod. Mam nadzieję, że
wzbudzimy w Państwa środowisku tę pasję
pomocy, która nam towarzyszy i wspólnie
będziemy realizować marzenia innych. Liczymy też na zainteresowanie Państwa i chęć
skorzystania z naszych podpowiedzi.
(RED)

foto: arch. DK

Wielogodzinne kolędowanie
W Domu Kultury w Kozach odbył się VI
Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia. Przedsięwzięcie było dofinansowane przez Unię
Europejską ze środków z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III
Pomocy Technicznej Programy Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W wydarzeniu udział wzięło 21. zespołów
kolędniczych z woj. śląskiego (łącznie
ponad 370. wykonawców), w tym także członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
z Kóz. Podczas imprezy trwającej siedem
godzin, kolejno na scenie zaprezentowały
się zespoły kolędnicze a capella oraz z towarzyszeniem kapel ludowych lub akompaniatorów.

Wśród gości pojawili się m.in.: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław
Dąbrowa, Wicewojewoda Śląski Mirosław
Szemla, Wicestarosta Powiatu Bielskiego
Grzegorz Szetyński, Wójt Gminy Kozy
Krzysztof Fiałkowski, Przewodnicząca
Rady Gminy Kozy Bożena Sadlik, Przewodnicząca Rejonowej Rady KGW – Antonina
Górna czy Członek Zarządu Krajowego
KGW – Gertruda Proksa.
Przeglądowi towarzyszyły również stoiska
promocyjne ARiMR, ARR, kosmetyczne
oraz z rękodziełem artystycznym.
(R)

Maski kolędnicze
Salon Przeszłości w bibliotece zaprosił swych
sympatyków na spotkanie poświęcone zwyczajom bożonarodzeniowym. Koniec roku
kojarzy się ze świętami, którym od zawsze towarzyszyły różne obrzędy. W styczniu przypomniano jedne z nich, czyli zwyczaje kolędnicze.
Jeszcze nie tak dawno kolędnicy, poprzebierani za różne postaci „kolędowali”, czyli
chodzili od domu do domu składając gospodarzom życzenia pomyślności. W zamian
byli częstowani smakołykami i trunkami.
W strojach, w które się przebierali, wyróżnia-

ły się różnorodne maski, często wykonywane
przez wyspecjalizowanych w tej dziedzinie
twórców ludowych.
O typach masek, ich twórcach oraz o przedstawiających je postaciach opowiadał na
spotkaniu w Salonie Przeszłości Bartłomiej
Jurzak. Podczas multimedialnej prezentacji obejrzano fotografie masek ze zbiorów
Muzeum Miejskiego w Żywcu, Muzeum
Historycznego w Bielsku-Białej oraz grupę
współczesnych przebierańców z Żywiecczyzny. Przypomniano też rzeźbiarzy: Józefa

Kupczaka, Józefa i Annę Hulków, Ludwika
Kubaszczyka oraz grupę twórców z Kóz,
która wykonała komplet masek na konkurs
plastyki obrzędowej w 1959 roku. Interesująca była także projekcja fragmentów archiwalnych filmów.
Spotkanie rozpoczęło również rozstrzygnięcie nowego cyklicznego konkursu „Gdzie to
jest?”, którego pierwszym zwycięzcą został
pan Marcin Dobija. W nagrodę otrzymał
m.in. wydany przez bibliotekę folder zatytułowany „Kojzkie perełki”.
(GBP)

Popis uczniów
21 stycznia br. odbył się popis uczniów Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Młodzi muzycy
przez cały rok ćwiczą grę na instrumentach
pod okiem instruktorów, aby przyłączyć się
do orkiestry i wspólnie koncertować. Popis
jest sprawdzianem nabytych umiejętności,
a także oswajaniem się ze sceną i wystąpieniami przed publicznością. Tym razem
spotkanie urozmaicił również występ niedawno utworzonego zespołu „Niebanalni”.
Galerię zdjęć z popisu obejrzeć można na
stronie www.domkultury.pl.

foto: arch. DK

Jak odniosłaby się Pani do
Ewa Sujecka
tej wypowiedzi? Pytamy
Panią Ewę Sujecką, prezesa Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Per- może być przyjemnością i zabezpieczeniem
sonalnych AKTYWNI z Bielska-Białej. finansowym. Możliwe to będzie wówczas,
E.S.: - Obawiam się, że to nie jest odosob- gdy wybór zawodu będzie zgodny z naszymi
nione myślenie. Młodzi ludzie żyją teraz bar- predyspozycjami i zainteresowaniami. To
dzo szybko, na tzw. luzie. Mają własny wirtu- marzenia są motorem napędowym, a pasje
alny świat, mniej czytają, rzadko snują jakieś i talenty mocnym fundamentem, na którym
plany. Być może najbliżsi – rodzice, dziadko- budujemy zawodową drogę. W kręgu naszych
wie – nie poświęcają im wystarczająco dużo zainteresowań są nie tylko młodzi ludzie poczasu, nie odpowiadają na pytania lub sami szukujący swego miejsca w życiu, ale też inne
nie dociekają, co syn, córka, czy wnuk chciał- grupy społeczne, które doświadczyły utraty
by robić w przyszłości i jakie zainteresowania pracy z różnych przyczyn: redukcji zatrudnierozwijać. Nasze Stowarzyszenie dostrzega te nia, zmiany miejsca zamieszkania, przejścia na
problemy i dlatego zorganizowaliśmy gru- emeryturę, czy urodzenia dziecka.
pę doradców, by pomóc je rozwiązywać, tj.
doradzać, pomagać w uświadomieniu sobie Od kiedy działa Stowarzyszenie?
własnych mocnych i słabych stron. Koncen- E.S.: - Zarejestrowaliśmy się dopiero
trujemy się głównie na podpowiedziach, jaki w 2014 r. Ale problemy widzimy od dawna,
zawód wybrać, jak znaleźć pracę, jak się przy- wystarczy przejść się do Urzędu Pracy i zogotować do wyboru drogi zawodowej, jak baczyć kolejki bezrobotnych. Dostrzegamy
planować ścieżkę kariery.
u nich beznadzieję i brak motywacji. Obser-

wując rynek pracy – dynamiczny i wymagający
od nas ustawicznego kształcenia i dopasowania
się do jego aktualnych wymogów – uznaliśmy,
że niezbędni są profesjonaliści, którzy udzielaliby potrzebującym fachowej porady zawodowej
czy też edukacyjnej. Takich właśnie poszukujemy. Mamy w swoim gronie doradców zawodowych, ale są też pedagodzy, psycholog biznesu,
trenerzy, dietetyk-doradca zawodowy, mediatorzy, osoby na co dzień pracujące z niepełnosprawnymi, oligofrenopedagog. Z taką kadrą
można odważnie realizować każdy pomysł,
bo cóż byłby on wart, gdyby nie
pociągał za sobą ludzi? Uważam
za wyjątkowe szczęście, że udało
się skupić w Stowarzyszeniu tak
wielu fachowców. Zawsze najważniejsi dla mnie byli i są ludzie,
bo każdy ma coś, czym może podzielić się z innymi.
Chcemy, aby doradca zawodowy
był dostępny dla ludzi o każdej
porze dnia, docierał do różnych
grup, nie tylko młodych, ale też
seniorów, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ludzi dotkniętych depresją po utracie pracy.
Kierujemy się wizją szerzenia idei
ustawicznego kształcenia, budzenia świadomości własnych
zasobów. Mocno wierzymy, że
marzenia to droga do sukcesu,
na pewno nie obciach. Tym zapałem chcemy się dzielić również
w Państwa środowisku, w Kozach, i utworzyć
tutaj nasz punkt konsultacyjny.
foto: ARC

Ludzie zawsze marzyli. O lepszym życiu, piękniejszym domu, samochodzie, ciekawszej pracy, o niezapomnianych podróżach, szczęśliwej
rodzinie. Niektórym udaje się je realizować,
innym nie. Dlaczego tak jest? Ludzie sukcesu
z pewnością znają odpowiedź.
Ciekawe, czy młodzież przygotowująca się do dorosłego życia
kieruje się marzeniami, czy potrafi o nich rozmawiać, czy też
uważa je za „obciach”, coś wstydliwego, o czym się nie mówi?
Iwona z gimnazjum twierdzi:
„Marzenia? – Nie mam czasu
na głupoty, one tylko mieszają
w głowie, nic nie znaczą. Pewnie, że chciałabym mieć wszystko, na razie mam kasę od rodziców i jest nieźle, kto by tam się
zastanawiał, co będzie dalej?
Jaki zawód chciałabym mieć?
Nie wiem, nie zastanawiałam
się, jeszcze mam czas”.

Jakimi metodami posługują się Państwo w swoim działaniu?
E.S.: - Zaczynamy właśnie od poznawania
indywidualnych marzeń. To marzenia ludzi
tworzą naszą rzeczywistość, to one sprawiły, że człowiek zapragnął być ptakiem, czy
też stanąć na księżycu. Ważną rolę w naszej
pracy odgrywają rozmowy, w czasie których
członkowie naszego Stowarzyszenia pragną
budzić w ludziach świadomość własnego potencjału, zdolności i talentów. Wierzymy, że
praca, która wypełnia nam sporą część życia,

Dodatkową atrakcją były prezentacje form
teatralnych przygotowanych przez uczestników – 3 spektakle jasełkowe. Wszystkie
zespoły biorące udział w przeglądzie zostały wyróżnione dyplomami, jak również
otrzymały zestawy upominkowe przygotowane przez organizatorów. Nie zabrakło
także poczęstunku, o który zadbały członkinie KGW z Kóz.

(DK)
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Pies to także obowiązki...

Posiadanie psa wiąże się nie tylko z przyjemnościami związanymi z przebywaniem z naszym czworonożnym przyjacielem, ale również z obowiązkami, jakie
nakłada prawo na właściciela psa. O tym,
że naszego pupila należy wyprowadzać na
smyczy, że powinniśmy mieć kaganiec,
ale przede wszystkim pilnować, by nikogo
nie pogryzł, słyszał prawie każdy. Warto
przypomnieć sobie podstawowe zasady
związane z posiadaniem psa oraz obowiązki, jakie musi spełnić jego właściciel.
Właściwe warunki
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy
właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki bytu. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić
psy przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć także dostęp
do światła dziennego oraz swobodę. Właściciel musi również zapewnić mu karmę oraz
stały dostęp do wody. Należy pamiętać, że nie
można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż
dwanaście godzin, albo w sposób powodujący
cierpienie. Uwięź, na której trzymane będzie
zwierzę, nie może być krótsza niż 3 metry, zabronione jest również tzw. kopiowanie, czyli
przycinanie psom ogonów i uszu dla celów
estetycznych.
Obowiązkowe szczepienia
Każdy właściciel czworonoga powinien
pamiętać o obowiązkowych szczepieniach
ochronnych. Prawo nakłada bowiem na
właściciela psa obowiązek szczepienia
przeciwko wściekliźnie. Takie szczepienie, powinno nastąpić najpóźniej 30 dni
po ukończeniu przez psa 3. miesiąca życia,
a także być powtarzane każdego roku. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone

grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.
Pilnowanie czworonoga
Przepisy prawne nakładają na właścicieli
czworonogów obowiązki należytej kontroli swojego psa, gdy udajemy się z nim
w miejsca ogólnodostępne. Właściciel
nie może wypuścić swojego pupila wolno
bez smyczy. Dla przyjęcia odpowiedzialności za wykroczenie, obojętne pozostaje
czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje
przeciętne środki ostrożności związane
z trzymaniem danego zwierzęcia, przy
czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie
zwierzę może stwarzać.
Kolejnym ważnym elementem, na który
należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest
puszczanie ich wolno w lesie. I tę kwestię
regulują przepisy Kodeksu wykroczeń,
a w szczególności art. 166.

również zwierzęcia domowego.
Pogryzienie
Niezachowanie należytej ostrożności
przy trzymaniu psa może doprowadzić
do wyrządzenia szkody przez psa innej
osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać
uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej
słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia dziecka czy osoby dorosłej przez
psa. W zależności od skutków niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela
może spotkać mniej lub bardziej surowa
odpowiedzialność karna.

Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa,
poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

foto: PS

Należy w tym wypadku podkreślić sprawę związaną z dziką zwierzyną łowną,
a w szczególności dzikami (locha z młodymi). Niewłaściwe wyprowadzanie psa
w lesie, może zakończyć się atakiem ze
strony lochy na psa, a nawet na jego właściciela. Taki atak może doprowadzić do
znacznych obrażeń ciała człowieka, jak

Jeśli w wyniku niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia rzeczy (np. rozerwanie
ubrania, wybicie szyby, czy zagryzienie
innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie
wywiązał się z właściwego trzymania psa,
poniesie odpowiedzialność karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody.
Dbajmy więc o nasze pieski, nie zapominając równocześnie o tym, aby nie były
uciążliwe dla innych.
(Red)

Podczas IV sesji Rady Gminy Kozy – 27 stycznia br., podjęto 6 uchwał w sprawie:
1) nawiązania współpracy partnerskiej
z Žilińskim Krajem Samorządowym
po zakończonej realizacji projektu
pod nazwą „Tworzenie przestrzeni
dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Žilinie oraz pałacu w Kozach”,
2) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik
o określonej pojemności,

Nr 2 - luty 2015

3) uchwalenia Regulaminu Cmentarza
Komunalnego w Kozach przy ul.
Cmentarnej,
4) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego
w Kozach,
5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
6) zatwierdzenia planów pracy stałych
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komisji Rady Gminy Kozy na 2015r.
Rada Gminy zapoznała się także z informacjami na temat:
1) stanu ochrony przeciwpożarowej
w gminie – informacja OSP,
2) średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Kozy za rok
2014.

gmina

Zmiana przepisów – dowody osobiste, ewidencja ludności, USC
Z dniem 1 marca 2015 r. zacznie funkcjonować nowy centralny System Rejestrów
Państwowych (system umożliwiający
wzajemny przepływ danych pomiędzy rejestrem dowodów osobistych, rejestrem
PESEL i rejestrem stanu cywilnego). Jednocześnie zaczną obowiązywać nowe ustawy: o dowodach osobistych, o ewidencji
ludności oraz Prawo o aktach stanu cywilnego. W związku z tym przedstawiamy najważniejsze zmiany w tym zakresie.
Dowody osobiste
Od 1 marca 2015 r. obowiązywał będzie
nowy wzór dowodu osobistego. Co ważne
– dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich
określonych.
Nowy dowód nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu
i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego
podpisu posiadacza dowodu osobistego.
Format i wymiary dokumentu pozostaną
bez zmian. Natomiast fotografia, wykorzystywana w nowym dowodzie osobistym,
będzie o identycznych parametrach, jak ta
obowiązująca w paszportach.
Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat
od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5.
roku życia, który będzie ważny przez okres
5 lat.
Wniosek składany w gminie należy podpisać własnoręcznie. W przypadku składania

Konkursowa pisanka

Dom Kultury w Kozach, w dniach 23-27
marca br., przyjmuje prace w ramach tegorocznej edycji konkursu na koziańską
pisankę wielkanocną. Wykonywać można
je dowolną techniką. Więcej informacji na
stronie internetowej Domu Kultury.

elektronicznego wniosku o wydanie dowodu osobistego, zajdzie potrzeba uwierzytelnienia go podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego
certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
Urząd Stanu Cywilnego
Nowe przepisy wprowadzają usprawnienia
postępowań związanych z dokonywaniem
zmian w aktach stanu cywilnego. Obywatel będzie mógł złożyć wniosek i otrzymać
odpis dokumentu w dowolnym urzędzie
stanu cywilnego. Ponadto, jeśli obywatel zgłosi zapotrzebowanie na odpis aktu
w postaci elektronicznej, to kierownik USC
prześle mu tą drogą potrzebny dokument,
bez konieczności wizyty zainteresowanego
w urzędzie.
Dzięki „odmiejscowieniu” obywatele będą
mogli w dowolnym USC:
• złożyć zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
• zrejestrować zdarzenie, które miało
miejsce za granicą,
• odtworzyć zagraniczny dokument stanu cywilnego,
• otrzymać zaświadczenie stwierdzające
brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
• otrzymać zaświadczenie stwierdzające,
że zgodnie z polskim prawem można
zawrzeć małżeństwo za granicą,
• dokonać administracyjnej zmiany
imienia lub nazwiska.

Pozostała jednak właściwość miejscowa rejestracji zdarzeń wg zasady „tam, gdzie fakt tam akt”.
Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego
przewiduje 6-miesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że urzędy stanu cywilnego
od 1 marca 2015 r. jeszcze przez 6 miesięcy wdrażania nowego systemu będą mogły
pracować równolegle – na starych i nowych
zasadach.
Dostęp kierowników USC do elektronicznego rejestru obywateli zwolni z obowiązku
przedkładania w urzędach odpisów dokumentów, co z kolei oznacza brak konieczności opłat za ich wydawanie.
Podstawowym problemem nowego systemu będzie pusta baza aktów stanu cywilnego, co wydłuży czas załatwiania spraw.
Migracja aktów stanu cywilnego do Bazy
Usług Stanu Cywilnego będzie zasilana
stopniowo.
Istnieć będzie także możliwość zawarcia
małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii
oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie będą musieli
zapłacić kwotę w wysokości 1000 zł oraz
opłatę w wysokości 84 zł za sporządzenie
aktu małżeństwa. Decyzja o udzieleniu ślubu poza siedzibą USC będzie należała do
kierownika urzędu. 		
(UG)

Piątkowe planszowania

Do dzieła!
Odbyły się pierwsze zajęcia kółka plastycznego
dla dzieci z cyklu „Do dzieła”, organizowane
przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Były pomalowane buźki i pochlapane farbą ręce, a także dzieła malarskie i ceramiczne. To sposób na
kreatywne spędzenie wolnego czasu, zarazem
okazja do nabycia przydatnych umiejętności
manualnych. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat zapraszamy na spotkania w pałacowej pracowni
plastycznej, w każdy wtorek od godz. 14.00. (R)

foto: arch. GBP

gmina

W każdy piątek, w godzinach 14-17, zapraszamy do czytelni. Podczas każdego ze spotkań,
przygotowujemy dla dzieci wspólną zabawę z grami planszowymi. Początkującym, zasady
tłumaczone są od podstaw, a ci, którzy mieli okazję spróbować swoich sił w poszczególnych
grach, mogą liczyć na kolejne nowości i propozycje ze strony organizatorów. To znakomita
okazja dla najmłodszych, by podczas trzygodzinnego spotkania świetnie bawić się.
(R)
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zapowiedzi

kultura

Kozy okiem podróżnika
wchłonięcia Kóz przez Bielsko-Białą, jak
to się stało z kilkoma innymi wioskami,
np. Hałcnowem i Lipnikiem. Nawet, gdyby doszło do referendum w tej sprawie –
mieszkańcy Kóz nie zgodziliby się. Cenią
swoją niezależność i są na to zbyt dumni
– przekonuje wójt Krzysztof Fiałkowski”.
Z tekstu dowiadujemy się także, czym poszczycić może się nasza miejscowość. „Perłą Kóz jest zabytkowy, świeżo i bajkowo
odrestaurowany, neoklasycystyczny pałac
Czeczów. W otoczeniu malowniczego parku w centrum wsi”. Autor przypomina także
o dorocznych imprezach, które wpisały się
na stałe w kalendarz koziańskich wydarzeń.
„Jesienne Święto Wiatru Halnego z latawcami i Festiwal Duszonek to […] cykliczne wydarzenia, wyróżniające kozian w regionie”.
Możemy przeczytać także o Kamieniołomie, koziańskich obrzędach związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia czy Wielkiej
Nocy, jak również sportowcach, którzy
sławią naszą gminę. W tekście nie mogło
ponadto zabraknąć wzmianki o słynnym
platanie. Cały artykuł, który z pełnym przekonaniem polecamy, znaleźć można pod
adresem internetowym:

Styczeń był miesiącem, w którym dzieci
z Przedszkoli w Kozach miały okazję wcielić się
w rolę... dietetyków. Nowy rok rozpoczęto więc
od wdrażania zdrowej diety. A jako, że postanowienia noworoczne dorosłych często dotyczą
modelowania sylwetki i diety, zdecydowano
o popularyzacji zdrowego żywienia także wśród
maluchów. Pod hasłem „Jedz owoce i jarzyny,
to najlepsze witaminy!” zorganizowany został
cykl spotkań z przedszkolakami.
We wtorek, 20 stycznia, smerfy i żabki
z Przedszkola Publicznego rozwiązywały zagadki oraz rozpoznawały i nazywały przedstawione na ilustracjach owoce i warzywa.
Z ogromnym entuzjazmem komponowały
dietę małego odkrywcy, a na koniec tworzyły
warzywne tacki z burakiem, kalafiorem i marchewką w roli głównej.
Jedz surówki i sałatki, będziesz za to piękny,
gładki! Takie zawołanie zmobilizowało zaś
w środę, 21 stycznia, zajączki z Przedszkola
Publicznego do samodzielnego tworzenia
menu przedszkolaka bogatego w zdrowe
produkty. Zabawom żywieniowym towarzyszyły także popisy wokalne.

Jakich naczyń używano
niegdyś do posiłków
w chłopskich domach,
a jakich w dworskiej
kuchni? Czym się one
różniły?
Uczniowie
klasy V a z SP nr 1 mieli
okazję przyjrzeć się im
z bliska w Izbie Historycznej. Obejrzeli dawne szklane i ceramiczne

(mast)

foto: arch. GBP

(R)
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Dzierganie wśród książek

Tytułowe stwierdzenie to nowa propozycja
biblioteki, skierowana do osób w różnym wieku, również niepełnosprawnych. W środę, 21
stycznia, na spotkaniu integracyjnym pojawiła

Tydzień później Biedronki z Akademii Malucha, w czytelni bawiły się w dietetyków.
Przedszkolaki opowiadały o swoich ulubionych potrawach, a także obmyślały zdrowe
i smaczne posiłki, w których nie zabrakło
witamin i innych składników potrzebnych
dzieciom do ich rozwoju. Z plasteliny ulepiły kolorowe owoce.
Spożywanie posiłków brudnymi rękoma czy

nadmierna ilość zjadanych słodyczy, która
źle wpływa na uzębienie, to tylko garstka
grzeszków popełnianych przez milusińskich z Niepublicznego Przedszkola „Maja”.
W czwartek, 29 stycznia, przedszkolaki dały
się namówić na poważną dyskusję o zdrowych nawykach żywieniowych. Obiecały pamiętać, że urozmaicona i bogata w witaminy
dieta jest dla nich najlepsza.		
(red)

Przy stole

http://podroze.onet.pl/ciekawe/kozynajwieksza-wies-w-polsce-historia-atrakcjeciekawostki/4hzr8#fp=podroze.

się grupka pań, która dziergając koszyk spędziła w czytelni miłe popołudnie. Mimo plątającej się włóczki, opornych szydełek i drutów,
humory dopisywały. Entuzjazm uczestników
pierwszego spotkania utwierdził w przekonaniu, że „pozycja” ta powinna znaleźć się na stałe
w ofercie biblioteki w Kozach.
Wszystkich nudzących się popołudniami,
zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu
„Dzierganie wśród książek”, które odbywać
się będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca,
w godzinach 16.00-18.00. Gwarantujemy
dobrą zabawę przy kawie i herbacie.

foto: arch. GBP

Na łamach ogólnopolskiego serwisu internetowego – Onet.pl, ukazał się ciekawy
artykuł opisujący naszą miejscowość. Tekst
przygotował Marek Tomalik, były mieszkaniec Kóz, obecnie podróżnik i dziennikarz,
autor bloga wsednosprawy.pl.
Autor na początku tekstu zadaje pytanie w kontekście naszej gminy – „Na czym polega fenomen jej dobrobytu?”, odwołując się do rozwoju
wsi, w której mieszka ponad 12,5 tysiąca osób,
a liczba mieszkańców cały czas wzrasta.
Dziennikarz przekonuje, że Kozy to dobre
miejsce dla biznesu. „Ma tu swoją fabrykę
m.in. EkoMedica, […] w neobarokowej
willi Grabowskich działa Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk,
jedyna tego typu placówka w krajach Europy Środkowej”. Potwierdzeniem tego, są
także rankingi. „W rankingu samorządów
„Rzeczpospolitej” zdobyła laur w kategorii
„Najlepsza Gmina Wiejska” (2008). Od lat
jest w czołówce najszybciej rozwijających
się gmin w skali kraju. Związek Powiatów
Polskich w swoim rankingu umieścił Gminę Kozy na 5. miejscu w Polsce i 1. w województwie śląskim (2014)”.
Miejscowość, prawie jak miasto… „Dojeżdżając tu od strony Bielska-Białej, trudno
dostrzec, że się opuszcza miasto. Są tu nawet budynki przypominające mniej okazałe kamienice. – W latach 70. były pomysły

Maluchy i dieta

naczynia, butelki po oranżadzie tzw. krachele,
szklane butelki po mleku, syfon, kufle, gliniane
garnki drutowane czy ozdobne talerze. Spośród
pamiątek z dawnego dworu Czeczów, dzieci
zobaczyły talerz z zastawy rodowej z herbem
oraz naczynia do miodu, ulubionego trunku
szlachty. Ciekawość wzbudziła patelnia do prażenia kawy. Po zajęciach w Izbie Historycznej,
przyszedł natomiast czas na malowanie figurek
ceramicznych w pracowni plastycznej.
(GBP)

Polichrom
W tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie będący w Szkolnym Kole Wolontariatu
w Gimnazjum w Kozach, biorą udział w projekcie „Wolontariat – gram w to!”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu oraz Red Cross
Reykjavik w ramach programu Obywatele dla
Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.
Skierowany jest on m.in. do szkolnych klubów
wolontariatu z terenu województwa śląskiego
i polega na realizacji misji i wyzwań przewidzianych w grze „Polichrom”. Na wykonanie

danego zadania, każda drużyna ma określony
czas. W ramach pierwszej misji uczniowie zrealizowali przedsięwzięcia mające na celu zwrócenie
uwagi na problemy osób niepełnosprawnych. Zadaniem dla SKW, było także stworzenie konta na
stronie gry, uzupełnienie opisu drużyny oraz dołączenie awataru. Obecnie uczniowie przygotowują
kampanię, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu.
Należy podkreślić, że każda drużyna może liczyć
na pomoc opiekuna – Moniki Pendolskiej, która
wprowadza wolontariuszy w kolejną misję i wspie19

ra ich w realizacji podjętego przedsięwzięcia.
Udział w „Polichrome” rozwija horyzonty działalności związanej z wolontariatem, uczy kreatywności, wyrozumiałości, a także doskonali
umiejętność współpracy i umożliwia wymianę
doświadczeń pomiędzy drużynami. Daje również wolontariuszom możliwość decydowania
o prowadzonych akcjach czy pobudza do aktywności społecznej. Szczegóły związane z tym
projektem można znaleźć na stronie internetowej – polichrom.pl.
Joanna Lapczyk

Koziańskie Wiadomości
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Do Krakowa, do szopki
Szkoła Podstawowa nr 1 zorganizowała dla
swoich uczniów wyjazd do grodu Kraka,
gdzie dzieci miały okazję zobaczyć piękne krakowskie szopki. Zainteresowanie ze
strony uczniów było spore, o czym dobitnie świadczy fakt, że wycieczkę z racji ilości
zapisanych osób podzielono na dwa dni.
Wpierw w podróż pociągiem udały się klasy
starsze, nazajutrz w kierunku dawnej stolicy
udali się młodsi uczniowie.
Pierwszym „przystankiem” wyprawy był
Kościół Ojców Bernardynów znajdujący się
tuż obok Wawelu. W nim, dzieci zobaczyły jedną z najwspanialszych i największych
ruchomych szopek bożonarodzeniowych.
Jej zabudowę stanowią starannie wykonane
figurki, które przedstawiają podczas pokazu różne sceny o charakterze biblijnym, ale
także ludowym.
W Bazylice Ojców Franciszkanów uczniowie zobaczyli natomiast największą krakowską szopkę w dziejach konkursu (mierzącą
ponad 5 m), która zrobiła równie duże wrażenie na gościach z Kóz. Elementy tej szopki
wzorowane są na kościołach, które znajdują

się w obrębie Plant i Wawelu, a także wielu bardzo charakterystycznych budynkach
i budowlach świeckich. Przed pięcioma laty
szopka ta święciła swój sukces, zdobywając
pierwszą nagrodę w dorocznym konkursie.
Sporo emocji towarzyszyło uczniom także
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, gdzie dzieci miały okazję obejrzeć pokonkursową wystawę szopek, które brały
udział w ubiegłorocznym konkursie szopek
krakowskich. Ich różnorodność wywarła
duże wrażenie na koziańskich gości, którzy
chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia.
A o tym, że zainteresowanie uczniów było
naprawdę spore, świadczy fakt, że konieczność powrotnej podróży nie została przyjęta z entuzjazmem.
Niewykluczone jednak, że krakowskie szopki w ubiegłym roku znów staną się celem
wycieczki. Zarówno opiekunowie, jak również dzieci, zgodnie stwierdzili, że jeśli pojawi się ponowna możliwość odwiedzenia
Krakowa, chętnie z niej skorzystają.
Sandra Gołuch

Czytelnik Roku 2014

W Pałacu Czeczów odbył się koncert Ballada – Blues – Poezja
w wykonaniu Ryszarda Strońskiego, Jarka Kąkola i Sebastiana
Adamczewskiego, muzyków tworzących projekt „STRIT”.
Główny cel projektu rozpoczętego w ubiegłym roku, to prezentowanie dorobku dojrzałych, zdolnych artystów, którym mimo pasji
i talentu nie było dane zrobić medialnej kariery. Wiodącymi postaciami tego przedsięwzięcia są osoby, które zaprezentowały swoje
umiejętności podczas koncertu w Kozach, a także Janusz Swoszowski i Tomasz Filipczak.

Honorowy tytuł Czytelnika Roku 2014 biblioteka przyznała w trzech
kategoriach: dorośli, młodzież, dzieci. Najwięcej, 169 przeczytanych
książek ma na
swoim koncie pani
Halina Sobańska.
Wśród młodzieży
najaktywniejszym
czytelnikiem została natomiast Małgorzata Leśniak –
75 tytułów. Z kolei
pierwsza wśród
dzieci, czteroletnia
Klaudia Lapczyk,
wysłuchała aż 375
książeczek przeczytanych jej przez
najbliższych.
We wtorek, 20
stycznia, laureaci
otrzymali dyplomy
oraz nagrody książkowe. Gratulujemy
zwycięzcom konkursu i zachęcamy
do pobijania kolejnych czytelniczych
rekordów w roku
2015!
(R)
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