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Koziańskie Wiadomości

Dobiegają końca zajęcia w ramach projektu 
„Aktywny Senior – organizacja tematycznych 
szkoleń, warsztatów, seminariów i rajdu edu-
kacyjnego na obszarze LGD Ziemia Bielska”, 
współfinansowanego ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju”. Zakończyły się już m.in. 
zajęcia komputerowe, które podobnie jak zajęcia 
taneczno-ruchowe oraz nauki języka angielskie-
go cieszyły się największym zainteresowaniem 

grupy docelowej projektu, czyli osób powyżej 55 
roku życia. Uczestnicy mogli poszerzyć swoją 
wiedzę m.in. z zakresu pierwszej pomocy, ję-
zyka angielskiego, historii, przyrody i kultury 
obszaru LGD. Miłośnicy aktywności ruchowej 
skorzystali natomiast z zajęć taneczno-rucho-
wych czy gimnastyki na pływalni. W niektórych 
zajęciach uczestniczyli również mieszkańcy 
gmin Porąbka i Wilamowice. To efekt tego, iż 
projekt skierowany był także do osób zamiesz-
kujących właśnie wspomniane gminy.    (UG)

Wspieraj swoją 
małą ojczyznę

„Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, 
automatycznym, jest natomiast owocem 
obopólnej zgody, decyzji, życiowej po-
stawy, otwartości. Nie staje się, ani nie 
pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. 
Prawdziwa harmonia jest najpiękniej-
szym darem wierności prawdzie, uczci-
wości, sprawiedliwości; jest zawsze zasko-
czeniem i zdziwieniem. Tak, jak światło 
gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kie-
dy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało 
dostrzeżone” – Dalmazio Mangillo.
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej, który przy-
padał na 22 lutego, harcerze z Kóz za pomocą 
Koziańskich Wiadomości przekazują najser-
deczniejsze życzenia zuchom, harcerkom, 
harcerzom, instruktorom oraz czytelnikom 
gazety, przede wszystkim braterstwa, które jest 

zakorzenione w sercu i daje niezwykłe owoce – 
wyrozumiałość, cierpliwość i bezinteresowną 
umiejętność pomagania innym. „Człowiek jest 
szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje. 
Albowiem większym szczęściem jest dawać niż 
brać.” – Max Scheller.
Aby upamiętnić Dzień Myśli Braterskiej harce-
rze z 37 DH zrobili dzieciom z Domu Dziecka 
miłą niespodziankę. Wspólnie z uczniami klasy 
4b z SP nr 1, którzy zbierali również pieniądze 
na prezent, zaprosili 14. wychowanków biel-
skiej placówki do kina w Bielsku-Białej. Razem 
z nimi obejrzeli perypetie zabawnego misia 
Paddingtona. Ucieszyli się również pozostali 
harcerze, którzy dzięki środkom zdobytym 
przez 37 DH z 1%, mogli także uczestniczyć 
w dowolnej kinowej projekcji. 

Alicja Jurzak

Końcem kwietnia br. mija termin rocznego 
rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Poda-
tek dochodowy, potrącany z naszych wyna-
grodzeń lub dochodów z działalności gospo-
darczej w wysokości 37,67%, trafia do budżetu 
gminy, którą sami wskażemy w zeznaniu rocz-
nym – rubryka miejsca zamieszkania. Jeżeli 
w zeznaniu podatkowym wpiszemy Gminę 
Kozy, to nasze pieniądze zasilą budżet naszej 
gminy. Jeżeli ten adres będzie związany nato-
miast z miejscem pracy lub z innym niż koziań-
skie zameldowanie, to nasze pieniądze zasilą 
budżet innej gminy. 
Zachęcamy zatem wszystkich, którzy mieszka-
ją w Kozach, a pracują lub są zameldowani w in-
nej miejscowości do wskazywania koziańskie-
go adresu, jako miejsca zamieszkania. Jest to 
bardzo ważne dla naszej miejscowości, wszak 
pieniądze z podatków przeznaczane są na pod-
noszenie standardu życia społecznego w gmi-
nie, m.in. na modernizację dróg, rozbudowę 
oświetlenia, budowę odwodnienia ulicznego 
i kanalizacji sanitarnej, wspieranie działalności 
sportowej, kulturalnej, czy oświatowej. 
Wystarczy wpisanie Gminy Kozy w rocznym 
zeznaniu podatkowym PIT jako swojego miej-
sca zamieszkania. Zmiana danych w Urzędzie 
Skarbowym nie spowoduje obowiązku wy-
miany dokumentów, a jedynie przyczyni się 
do rozwoju naszej miejscowości. W przypad-
ku, gdy rozliczenie roczne zostało już wysłane, 
można złożyć dokument ZAP-3, który zaktu-
alizuje adres zamieszkania.
Właściwy Urząd Skarbowy dla mieszkańców 
Gminy Kozy to II Urząd Skarbowy w Biel-
sku-Białej przy ul. gen.  St. Maczka 73.
Zadbajmy więc wszyscy o nasze finanse, im 
więcej ich będzie, tym lepsza będzie jakość 
naszego codziennego życia.

(R)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości,

wypełnionych radosnym nastrojem
i serdecznymi spotkaniami w gronie najbliższych

życzą wszystkim Mieszkańcom Kóz

Wójt Krzysztof Fiałkowski
Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Sadlik

Wójtowie i burmistrzowie powiatu bielskiego, 
a także starosta Andrzej Płonka i przewodni-
czący Rady Powiatu Jan Borowski uczestni-
czyli 17 lutego w Pałacu Czeczów w Kozach 
w konwencie samorządowców. Spotkanie 
było okazją do zaprezentowania możliwości 
pozyskania nowych środków unijnych przez 
samorządy lokalne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020, jak również służyło 
przedstawieniu założeń tzw. Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Obecni na kon-
wencie zwiedzili zmodernizowany Pałac, któ-
ry wywarł na wszystkich bardzo pozytywne 
wrażenie.                                              (M)

W Pałacu Czeczów odbył się koncert pt.: „Śledź 
i groch z kapustą” w wykonaniu Piotra Sadowskie-
go, Chóru Domu Kultury w Kozach oraz pianisty 
Macieja Podworskiego. Tytuł koncertu przypo-
minał o okazji, z jakiej impreza się odbyła – zakoń-
czenie okresu karnawału, czyli tzw. „ostatki”. 
Niezwykle zróżnicowany muzycznie repertuar 
koncertu oraz jego zabawna oprawa, zapewnio-
na przez prowadzącego – globtrotera Grzego-
rza Holerka, zagwarantowała gościom udany 
wieczór. Dopełnieniem imprezy był natomiast 
przysłowiowy „śledzik”, którym goście chętnie 
częstowali się. Organizatorzy dziękują wszyst-
kim za ogromne zainteresowanie i liczny udział 
w imprezie, zapraszając równocześnie na kolejne 
wydarzenia.                        (SPO)

Pomimo mrozu panującego na dworze 
oraz dużej ilości śniegu, w środę 11 lu-
tego, do biblioteki przybyły roześmiane 
i rozentuzjazmowane biedronki i zajączki 
z Publicznego Przedszkola w Kozach, aby 
rozszerzyć nieco swoją wiedzę na temat 
dobrych manier. 
Maluchy z zainteresowaniem wysłuchały 
opowiadania o Nietoperzu Maurycku, któ-
ry dokuczał kolegom i robił im psikusy, był 
przemądrzały i złośliwy. Maluchy zgodnie 
stwierdziły, iż jego zachowanie było nie-
właściwe i niezgodne z zasadami savoir-vi-
vre. Obejrzały też prezentację pokazującą 
przykłady nieodpowiednich zachowań przy 
stole i ochoczo zabrały się do wspólnego 
nakrywania stołu według dokładnych wska-
zówek pani bibliotekarki.                   (gbp)

Samorządowy konwent w Kozach

Pałacowe „ostatki”

Przedszkolaki przy stole
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Z księgi na ekran
Spotkanie w bibliotece z dziećmi Placówki 
Wsparcia Dziennego zatytułowane „Z księgi 
na ekran” poświęcone było bohaterom filmów 
i kinowych bajek. Znane bajkowe postaci: Mała 
Syrenka, Doktor Dolittle czy Koziołek Matołek, 
zanim zostały gwiazdami dziecięcego kina, bawi-
ły całe pokolenia milusińskich na kartach ksią-
żek. Dodatkową atrakcją spotkania były twórcze 
zabawy z farbami w pracowni plastycznej, a ich 
uzupełnieniem wizyta w pałacowej galerii.  (gbp)fo
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Dzień Myśli Braterskiej

Zajęcia odbywały się m.in. w pracowni komputerowej.fo
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Park zyska nowe oblicze

- W Kozach odbył się w lutym kon-
went wójtów i burmistrzów powiatu 
bielskiego. Jakie były główne założenia 
tego spotkania?
Niezmiernie cieszę się, że mieliśmy okazję gościć 
w naszym Pałacu Czeczów wójtów i burmistrzów 
wszystkich gmin powiatu bielskiego, jak również 
władze samorządowe powiatu. Tak wysoka fre-
kwencja konwentu nie dziwi, bo wspólnie oma-
wialiśmy szereg istotnych kwestii. Bardzo przydat-
nym okazał się wykład na temat środków unijnych 
dla samorządów lokalnych w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020 i nowych wyzwań dla 
samorządów w kontekście tzw. Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Zastępca dyrektora 
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego, pani 
Stefania Koczar-Sikora, szczegółowo przedstawi-
ła osie priorytetowe, na które składają się między 
innymi takie zagadnienia, jak nowoczesna gospo-
darka, wzmacnianie konkurencyjności, ochrona 
środowiska i zapewnienie większej efektywności 
energetycznej, regionalny rynek pracy, efektywne 
wykorzystanie zasobów, infrastruktura społeczna 
i zdrowotna, czy wzmocnienie potencjału eduka-
cyjnego. Mam przekonanie, że uzyskana wiedza 
pozwoli na dobre przygotowanie i sprawną reali-
zację projektów, które będą możliwe do przepro-
wadzenia również na terenie gminy Kozy w naj-
bliższych latach. 
Muszę dodać, że na obecnych gościach spore 

wrażenie wywarł zmodernizowany Pałac Cze-
czów, który miałem okazję zaprezentować nieco 
bliżej. To miłe, gdy słyszy się słowa, iż to nie tylko 
architektoniczna perełka Kóz, ale i powiatu biel-
skiego, czy nawet całego regionu Podbeskidzia.

- W jakim zakresie gmina współpracuje 
z organizacjami pozarządowymi?
Do współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi obliguje nas ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, jak również co-
rocznie uchwalany przez Radę Gminy program  
współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
działającymi na terenie naszej gminy lub działają-
cymi na rzecz naszych mieszkańców. W Kozach 
aktywnie działa ok. 15 różnych stowarzyszeń, 
które spełniają zadania w zakresie sportu, rekre-
acji, czy kultury. Staramy się w miarę naszych 
możliwości finansowych wspierać działania tych 
organizacji. 
Na początku roku ogłoszony został konkurs na 
wsparcie działań sportowych. Z budżetu gmin-
nego przeznaczono na ten cel kwotę 95 tys. zł. 
Zostały już podpisane umowy na wykorzysta-
nie tych środków (szerzej o tym na stronie 13 
– przyp. red.). Obecnie ogłoszony jest konkurs 
na działania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji, 
turystyki, działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych oraz kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, który zamierzamy rozstrzygnąć 
końcem marca. Przeznaczamy na wspomniane 
zadania kwotę 25 tys. zł. Oczekujemy na cie-

kawe propozycje wykorzystania tych środków. 
Łącznie więc na współdziałanie z organizacjami 
pozarządowymi w budżecie gminy zagwaranto-
wane zostało 120 tys. zł.

- Od wielu tygodni trwają rozmaite pra-
ce w parku na terenie naszej miejsco-
wości. Co jest ich przedmiotem?
Wiem, że ten temat przewija się w rozmowach 
wielu mieszkańców Kóz, dlatego warto o wy-
jaśnienia nieco bardziej szczegółowe. Realizu-
jemy prace przy zagospodarowaniu zabytko-
wego parku przy Pałacu Czeczów. W części 
frontowej, od strony ulicy Krakowskiej, zakoń-
czono już układanie dojazdów i ścieżek z kostki 
granitowej. Utwardzone zostały miejsca pod 
ławki parkowe i ułożone kable elektryczne dla 
oświetlenia parku. Projekt rewitalizacji obej-
muje również nasady zieleni. Uzupełniona zo-
stanie nasada alei lipowej oraz grabowej „alta-
ny” zlokalizowanej w południowo-wschodniej 
części parku. Przewidziana jest również zieleń 
niska w postaci grup rododendronów. Odtwo-
rzone zostaną nawierzchnie trawiaste z nasa-
dzeniem roślin cebulowych. Przed wejściem 
do pałacu powstanie różana rabata. Ponadto, 
tutejsza fontanna otrzyma nowe dysze wodne 
ze zmiennymi strumieniami wody. Całość zo-
stanie podświetlona kolorowym światłem.
Od strony północnej wymieniona została sieć 
gazowa. Trwa układanie nawierzchni utwardzo-
nych z kostki granitowej oraz ścieżek żwirowych. 
Nasadzone zostaną  krzewy ozdobne, wykonany 
będzie trawnik z roślinami cebulowymi. Atrakcją 
dla dzieci będzie labirynt grabowy z utwardzony-
mi ścieżkami wewnętrznymi. Uporządkowana 
zostanie lodownia pałacowa. Na terenie parku 
powstanie również system identyfikacji graficz-
nej i kierunkowej.
Zadanie finansowane jest w 85 procentach 
ze środków zewnętrznych, które gmina Kozy 
pozyskała w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013. Dodam, że wszystkie prace na tere-
nie parku prowadzone są pod ścisłym nadzorem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz 
z konserwatorem zieleni. Prace ziemne nadzoru-
je natomiast uprawniony archeolog. Mamy na-
dzieję, że do końca maja bieżącego roku koziań-
ski park zyska nowe, jeszcze bardziej przyjazne, 
urozmaicone oblicze.

Rozmawiał: Marcin Nikiel

Wójt Krzysztof Fiałkowski odpowiada na pytania zadawane przez mieszkańców Kóz

Po raz kolejny już na bezmyślnych wy-
czynach wandali ucierpiały wiaty przy-
stankowe dla podróżnych, zlokalizo-
wane przy ulicy Jana III Sobieskiego 
w Kozach. Rozbite szyby i urwane kosze 
na śmieci, to najczęstszy rodzaj dewasto-
wania wiat. 
Wymiana uszkodzonych elementów czy 
naprawa nadpalonych ławek i dachów 
pochłania rocznie kilka tysięcy (!) zło-
tych. Takie środki pieniężne można by 
przeznaczyć np. na zakup zupełnie no-
wych wiat, które znalazłyby się w innych 
zatokach autobusowych...

(red)

Rozpoczęły się prace związane z przebu-
dową mostu w ciągu ulicy Nadbrzeżnej. 
Konstrukcja obiektu znajdowała się w złym 
stanie technicznym, dlatego konieczne było 
podjęcie decyzji o przebudowie tej prze-
prawy. Obecnie wprowadzono czasową 
organizację ruchu oraz dokonano rozbiórki 
mostu, przez co ruch samochodowy został 
w tym miejscu całkowicie ograniczony. 
Na czas trwania robót wytyczone zostaną 
objazdy dla mieszkańców korzystających 
na co dzień z drogi. Najkrótszy dojazd do 
centrum Kóz prowadzi w tym przypadku 
kolejno ulicami: Spółdzielczą, Wyzwolenia, 
Krzemionki i Jana III Sobieskiego – odle-

głość ok. 4 km. Nie będzie natomiast utrud-
nień dla pieszych. Dla osób zamierzających 
przejść na drugą stronę rzeki, przygotowana 
została specjalna kładka dla pieszych. 
Nowy obiekt będzie większy, a także le-
piej dopasowany do profilu drogowego. 
W ramach prac, pogłębione zostanie kory-
to rzeki, dzięki czemu zwiększy się przepu-
stowość tej przeprawy. Mieszkańcy mogą 
spodziewać się również szerszej jezdni, jak 
i zwiększenia nośności mostu. 
Obiekt, zgodnie z założeniami, powinien 
zostać wybudowany przez wykonawcę do 
30 czerwca br.

(mast)

W najbliższych miesiącach w naszej gminie 
realizowana będzie kolejna istotna inwesty-
cja drogowa. Jeszcze w tym roku gruntow-
nie wyremontowana zostanie ulica Kęcka 
– na odcinku od ronda kpt. Kunickiego do 
granicy z gminą Kęty. Pierwsze prace już 
się rozpoczęły, zaś ich zakończenie zapla-
nowano na drugą połowę września br.

Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hałc-
nów-Kozy-Podlesie na około 2-kilometrowym 
odcinku będzie możliwa dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bez-
pieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Środki 
pozyskane na inwestycję pokryją połowę kosz-
tów kwalifikowalnych związanych z remontem. 

Pozostałą cześć w równej mierze po-
kryje gmina Kozy, a także Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej, które 
jest zarządcą drogi. Roboty zrealizuje 
firma Usługi Transportowo-Drogo-
wo-Mostowe Jan Opitek z Chełma 
Śląskiego, która wyłoniona została 
w procedurze przetargowej. Wartość 
ofertowa zadania to 3 770 000,00 zł.
Pierwsze działania, które rozpoczę-
to w ramach inwestycji, to wycinka 
drzew kolidujących z planowanymi 
robotami. Najważniejsze zadania, 

jakie obejmie inwestycja to wzmocnienie 
nawierzchni drogowej, poszerzenie jezd-
ni, przebudowa chodnika, budowa przejść 
dla pieszych i nowych zatok autobusowych, 
a także wykonanie kanalizacji deszczowej oraz 
skrzyżowań z drogami podporządkowany-
mi. Organizacja ruchu na tym odcinku drogi 
zmieniać się będzie sukcesywnie wraz z po-
stępem prac. Mieszkańcy korzystający na co 
dzień z ulicy Kęckiej, proszeni są więc o wy-
rozumiałość.
Podobnie jednak, jak w przypadku remon-
towanego w ubiegłym roku odcinka ulicy 
Jana III Sobieskiego, inwestycja pozwoli 
znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeń-
stwa wszystkich użytkowników ruchu dro-
gowego w tej okolicy. O pracach wykony-
wanych w ramach inwestycji, będziemy 
informować również w kolejnych wyda-
niach Koziańskich Wiadomości. 

(MS)

Ataki wandali
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DODATKOWA ZBIÓRKA 
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Szanowni Mieszkańcy!
Dnia 7 marca 2015 r., z powodu na-
głej choroby pracownika Firmy SA -
NIT-TRANS Sp.  z  o .  o .  obsługującego 
mobilny punkt zbiórki odpadów komunal-
nych, nie odbył się w zaplanowanych wcze-
śniej godzinach odbiór odpadów niebez-
piecznych przy ul. Krańcowej w Kozach. 
W związku z tym wyznaczono dodatkowy 
termin zbiórki tych odpadów na dzień 28 
marca 2015 r. (sobota) od godz. 8.00 do 
godz. 11.00.  Za utrudnienia związane z za-
istniałą sytuacją przepraszamy.                  (UG)

Ważna informacja dla rolników
Przypominamy rolnikom, że zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.) są zobowiązani do zawar-
cia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. 
Zachęcamy również do zapoznania się z w/w ustawą, której przepisy określają szczegółowo m.in.:

1. zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników 
z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

2. sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia tych umów ubezpieczeń oraz konse-
kwencje niespełnienia tego obowiązku (kary za brak ubezpieczenia),

3. zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego 
Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

(UG)

Most do rozbiórki

Remont ulicy Kęckiej

W ramach inwestycji, ulica Kęcka zyska m.in. nową 
nawierzchnię asfaltową
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Przez pięć dni w ostatnim tygodniu lutego br. 
Liceum Ogólnokształcące w Kozach gościło wo-
lontariuszy projektu „PEACE – Cross-cultural 
Understanding”. Projekt ten organizowany 
jest przez międzynarodową organizację stu-
dencką AIESEC Komitet Lokalny Warszawa 
Szkoła Główna Handlowa. Stanowi  odpo-
wiedź na potrzebę rozwoju w Polsce zrozu-
mienia międzykulturowego, zwalczania ste-
reotypów, nietolerancji  i uprzedzeń. 
Do szkoły na okres jednego tygodnia przy-
jeżdżają wolontariusze projektu PEACE, 
każdy z innego kraju, aby w formie warsz-
tatów przekazać polskim uczniom wiedzę 
o swoich ojczyznach. Zajęcia  z praktykanta-
mi projektu stwarzają młodym ludziom uni-
kalną szansę na bezpośredni kontakt z inny-
mi nacjami. Warto podkreślić, że warsztaty 
prowadzone są w języku angielskim.

Szkolny Klub Europejski, który patronował 
temu projektowi, przygotował dla gości 
program zajęć w szkole oraz atrakcje w cza-

sie wolnym. W tym roku, odbyły się m.in. 
wycieczki do Bielska-Białej i Krakowa, 
a także kulig w Brennej połączony z wizy-
tą w Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej 
i warsztatami w Chlebowej Chacie. Zagra-
niczni goście mieli także okazję zwiedzić 
odrestaurowany Pałac Czeczów w Kozach. 
W koziańskiej placówce pojawili się tym ra-

zem Merve Talaz (Turcja),  Hayashi Naoki 
(Japonia) i  Sukhneek Singh (Indie).  
W poprzednich edycjach projektu w szko-
le byli też studenci z innych krajów, m.in. 
z  Kataru, Kazachstanu, Australii, Nigerii, 
Holandii, Kenii, Brazylii, Chin, Chorwacji, 
Indonezji, Argentyny czy Meksyku.

Agata Sojka-Marek

Dlaczego wybór padł akurat na Polskę? 
Jak znaleźliście się w naszej szkole? 
Merve Talaz: – Polska jest dla mnie bardzo waż-
na. Lubię to miejsce, ponieważ jest bardzo podob-
ne do mojego kraju – Turcji. Jestem tutaj drugi raz. 
Pierwszym miastem, które odwiedziłam w Polsce 
był Radom, ale Kozy są naprawdę niesamowitą 
wsią. Mieszkańcy są bardzo przyjaźni. 
Sukhneek Singh: – Ponieważ miałem 3-mie-
sięczną przerwę w nauce zdecydowałem, że 
wyjadę za granicę do jakiegokolwiek innego 
kraju. Wyszukałem w Internecie informacje 
na temat tego projektu. Zdecydowałem więc,  
że odwiedzę Polskę i będę reprezentować mój 
kraj. Chciałem pokazać waszym ludziom moją 
kulturę, ponieważ część Europejczyków nic nie 
wie na temat Indii.
Hayashi Naoki: – Bardzo trudne pytanie. 
Podróżowałem już do USA, Australii i krajów 
azjatyckich. Dla mnie trudnością była rozmowa 
z ludźmi z innych krajów. Mam „multikultural-
ną barierę”, zamierzałem ją przełamać, więc po-
stanowiłem, że znajdę kraj, w którym mógłbym 
to zrobić. Znalazłem ten polski projekt i posta-
nowiłem, że jest to świetne miejsce, by zrobić 
to tutaj. Zamierzałem pokazać wam kulturę 
japońską. Dorastałem w Tokio i jestem bardzo 
dumny z bycia Japończykiem.
Co myślicie na temat Polski i Polaków? 

Jakie dostrzegacie różnice między swo-
imi krajami a naszym?
M.T.: – Po pierwsze lubię Polaków, są  bardzo 
przyjaźnie nastawieni, uprzejmi. Wasze obiady 
są pyszne, a wasz kraj jest niesamowity. Znam  
już 3 rodziny w Polsce. To są naprawdę wspa-
niałe osoby  i to już takie moje „polskie rodzi-
ny”. Różnice? Polacy chodzą spać wcześnie 
i wstają wcześnie. Turcy chodzą spać późno 
i wstają późno. Moja rodzina wstaje np. o  12:00 
lub 13:00, to dla Polaków bardzo późno.
S.S.: – Jest wiele rzeczy w Polakach, które moż-
na polubić. Polacy mają cudowną kulturę, pol-
skie ziemniaki są naprawdę przepyszne. Kocham 
polski taniec polonez. Jedną z większych różnic, 
które zauważyłem jest to, iż ludzie w Indiach są 
bardzo skupieni na swoich studiach, a Polacy 
po prostu studiują, wiesz… nie uczą się za dużo. 
W Indiach mamy wiele konkurencji i musimy się 
uczyć, by coś osiągnąć. Kolejną różnicą jest to, 
że w Polsce jest tylko jedna religia – chrześcijań-
stwo, natomiast w Indiach mamy wiele różnych 
religii, a to jedna z kulturowych różnic.
H.N.: – Odwiedziłem Kraków, Warszawę, Ra-
dom  i rozmawiałem z wieloma ludźmi.  Jadłem 
polskie jedzenie i te wszystkie inne rzeczy są 
dla mnie naprawdę wielkim przeżyciem, dla-
tego lubię Polskę. Jesteśmy bardzo podobni. 
Japończycy są skryci, Polacy również. Jesteście 

punktualni, mili, uprzejmi, życzliwi. Różnica 
jest taka,  iż Japończycy naprawdę ciężko pracu-
ją i są niezwykle pracowici.
Jakie wrażenia „zabierzecie” z  Kóz po 
zakończeniu projektu?
M.T.: – Po pierwsze jest mi bardzo smutno, 
ponieważ spędziłam tutaj tylko 5 dni i już mu-
szę jechać. Chciałabym zostać dłużej. Jesteście 
naprawdę przyjaźni i gościnni.
S.S.: – Zapamiętam wiele rzeczy z waszej szko-
ły. Uczniowie byli bardzo zainteresowani moją 
kulturą, byli aktywni i chętnie z nami współpra-
cowali. Zapamiętam organizację tego projektu  
w waszej szkole, było to naprawdę dobrze przy-
gotowane. Poznałem wielu wspaniałych ludzi 
i, no wiesz… Nie zdobyłem tutaj przyjaciół, 
zdobyłem tu rodzinę!
H.N.: – Ta szkoła jest dla mnie naprawdę 
ważna, ponieważ w drugim tygodniu poby-
tu w Polsce byłem w innej miejscowości, ale 
wielu uczniów zachowywało się tam napraw-
dę niestosownie. Byli głośni, niszczyli klasę, 
zachowywali się okropnie. Gdy tu przybyłem, 
byłem bardzo zaskoczony, ponieważ wszyscy 
byli uczynni, skupieni. Reakcje były świetne, 
ta szkoła jest dla mnie najlepsza. Zorganizo-
wała dla nas wiele ciekawych zajęć, byliśmy np. 
w muzeum. 

Rozmawiali: Aleksandra Zoń i Krzysztof Lorek

Zagraniczni goście
Jak co roku uczniowie klas trzecich Gimna-
zjum w Kozach zwiedzili były niemiecki obóz 
koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Wizyta 
w byłym obozie, dziś muzeum, jest już szkolną 
tradycją. Mimo tego, że nauka o II wojnie świa-
towej, a więc i o Zagładzie, wypadła z podstawy 
programowej nauczania historii w gimnazjum, 
Gimnazjum niezmiennie chce przypominać 
swoim wychowankom o tym, czym był Holo-
kaust, a także jakie mogą być skutki nienawiści. 
Jak powiedział Primo Levi, były więzień obozu: 
„To się stało, a więc może znów się zdarzyć. 
Może się zdarzyć wszędzie”.
W czasie wizyty gimnazjaliści dowiedzieli się 
m.in. o nazistowskich zbrodniach na Żydach, 
Polakach,  Romach... Zatrzymali się pod bra-
mą ze słynnym, okrutnym w swojej ironii 
napisem „Arbeit macht frei”. Stanęli na placu 

apelowym tak, jak kiedyś więźniowie. Usłysze-
li o tym, jak wyglądała ich rejestracja, na czym 
polegała selekcja, jak przebiegała codzienna 
egzystencja. Obejrzeli udostępnianą od nie-
dawna wystawę Szoa (Zagłada). Zwiedzili 
także prymitywne drewniane baraki, w któ-

rych toczyło się obozowe życie i zobaczyli ru-
iny komory gazowej. Na zakończenie, ucznio-
wie zapalili znicze i złożyli kwiaty pod Ścianą 
Śmierci. Większość z nich była w Auschwitz-
-Birkenau po raz pierwszy.

Wojciech Małysz

26 marca br., w godzinach 17.00-18.30, 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ko-
zach po raz kolejny odbędą się Targi 
Edukacyjne, podczas których swoją 
ofertę zaprezentuje 30 szkół ponadgim-
nazjalnych:  z Kóz, Bielska-Białej, Cze-
chowic-Dziedzic i Kęt. 
Wśród zaproszonych szkół będą Licea 
Ogólnokształcące – publiczne i niepu-
bliczne, Szkoły Techniczne, Szkoły Za-
wodowe oraz reprezentanci szkolnictwa 
specjalnego. 

Na cieszące się rokrocznie sporym za-
interesowaniem wydarzenie, placów-
ka zaprasza przede wszystkim uczniów 
klas III wraz z rodzicami oraz uczniów 
kończących Gimnazja w sąsiednich gmi-
nach. Podczas targów, uzyskać będzie 
można wiele cennych informacji związa-
nych z kierunkami kształcenia i specjal-
nościami  szkół oraz zasadami rekrutacji 
w nowym roku szkolnym  –  2015/2016.

B. Kapusta - Barabasz

DZIEŃ OTWARTY GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w KOZACH ul. Szkolna 20

9 kwietnia 2015 roku, 12.30 – 15.00
Zapraszamy uczniów i rodziców uczniów klas VI na: prezentacje, lekcje laboratoryjne, lekcje z doświadczeniami fizycznymi, chemicznymi, warsztaty ceramiczne.

Bal karnawałowy
W lutym oddziały zerowe i młodsze klasy Szko-
ły Podstawowej nr 1 bawiły się na balu karna-
wałowym w Domu Kultury w Kozach. Dzieci  
wcieliły się w różne postaci z literatury i filmu. 
Pomysłowe  i piękne stroje odzwierciedlały  ich 
ulubionych bohaterów.  Animatorzy przygoto-
wali ciekawe konkursy i zabawy dostosowane 
do wieku  uczniów. Podczas zabawy  wybrano: 
króla i królową balu, najładniej tańczącą parę 
i najbardziej sprawnych uczestników zabawy. 
Tego dnia każdy był uśmiechnięty i pełen pozy-
tywnej energii. Miniony bal pozostanie na dłu-
go w pamięci dzieci i z pewnością  chętnie będą 
go wspominały.           Halina Mirek 

Z uczestnikami projekt PEACE ciekawy wywiad przeprowadzili uczniowie koziańskiego Liceum – Aleksandra Zoń i Krzysztof Lorek. Pre-
zentujemy zapis rozmowy z zagranicznymi gośćmi.
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O Sukcesy w „Klio 2014”
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ko-
zach – Marta Kućka, Zuzanna Gałuszka 
i Maciej Pasierbski, wzięli udział w III 
Ogólnopolskim Konkursie „Klio 2014” – 
Polskie Symbole  Narodowe. W kategorii 
praca plastyczna uczennica klasy 5a Marta 
Kućka zajęła I miejsce, a Zuzia Gałuszka 
z klasy 4c V miejsce. Ponadto w kategorii 
test wiedzy, VII miejsce zajął Maciej Pa-
sierbski z klasy 6b. Serdecznie gratulujemy 
uczniom wysokich miejsc.

Danuta Zelek

Rozpoczął się nabór uczniów 
do klas pierwszych Gimnazjum 
w roku szkolnym 2015/2016. 
W nowym roku szkolnym oprócz 
klas ogólnych, powstać mają ko-
lejne klasy sportowe – profil pił-
ka nożna chłopców i piłka siatko-
wa dziewcząt. Utworzone zostać 
mają także klasy z rozszerzonym 
wymiarem godzinowym z języka 
angielskiego, a także klasa inte-
gracyjna. Kwestionariusze pobrać można 
w sekretariacie Gimnazjum – ul. Szkolna 20, 
w godz. od 7.00 do 15.00 (tel. 33 817 58 39) lub 

na stronie internetowej: 
www.gimnazjum.kozy.pl.

Dyrektor Gimnazjum – Marcin Lasek

Wyjazd do Auschwitz-Birkenau

Gimnazjalne targi

Nabór do Gimnazjum 
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V Sesja Rady Gminy Kozy – 5 marca 2015 r.

Radni podjęli 9 uchwał w sprawie:
1) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicz-

nych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Kozy – zgodnie z ustawą o sys-
temie oświaty do kompetencji Rady Gminy 
należy ustalenie kryteriów rekrutacji do przed-
szkola publicznego oraz oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych. Kryte-
ria te będą miały zastosowanie do rekrutacji 
począwszy od roku szkolnego 2015/2016;

2) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Kozy – 
zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt, Rada Gminy 
jest zobowiązana corocznie do 31 marca 
w drodze uchwały, określić program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt. Przedmio-
towy program obejmuje swoim zakresem 
realizację takich zadań, jak zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schro-
nisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, 
w tym dokarmianie, odławianie bezdom-
nych zwierząt, obligatoryjną sterylizację 
albo kastrację zwierząt będących w schroni-

sku, poszukiwanie właścicieli dla bezdom-
nych zwierząt, usypianie ślepych miotów, 
zapewnienie całodobowej opieki wetery-
naryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt oraz wskazanie wyso-
kości środków przeznaczonych na realiza-
cję zadań oraz sposobu ich wydatkowania;

3) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Kozy do współpracy w ramach Regional-
nych Inwestycji Terytorialnych Subregio-
nu Południowego Województwa Śląskiego 
i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Kozy a powiatami i pozostałymi gminami 
wchodzącymi w skład Subregionu Połu-
dniowego Województwa Śląskiego;

4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia mie-
sięcznych zryczałtowanych diet dla rad-
nych oraz zwrotu kosztów podróży służbo-
wych – zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 31 lipca 2000 r. w spra-
wie sposobu ustalenia należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służbowych rad-
nych gminy, Rada Gminy musi wskazać 
Wiceprzewodniczącego, który wykonuje 
czynności związane z poleceniem wyjaz-
du służbowego wobec Przewodniczącego 
Rady Gminy;

5) dokonania zmian siedzib obwodowych 
komisji wyborczych – zmiana dotyczy 

przeniesienia obwodowej komisji wy-
borczej nr 4 z Domu Kultury do czytelni 
Pałacu Czeczów. Zmiana wejdzie w życie 
1 czerwca br. i będzie miała zastosowanie 
począwszy od jesiennych wyborów parla-
mentarnych; 

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kozy na lata 2015-2025;

7) zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy 
Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała 
Budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy;

8) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kozy 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach 
– udziela się z dotacji celowej na dofinanso-
wanie zakupu wozu bojowego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kozach na kwotę 
300 000 zł;

9) zmiany Uchwały Nr IV/19/15 Rady Gmi-
ny Kozy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawek opła-
ty za pojemnik o określonej pojemności 
– zmiana dotyczy konieczności dostoso-
wania zapisów uchwały do wytycznych Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
wejścia w życie uchwały. Termin wejścia 
w życie dla uchwały Nr IV/19/15 podjętej 
dnia 27 stycznia 2015 r. to 1 lipca 2015 r. 

(Red)

V Sesja Rady Gminy Kozy

Lampy działają

Samochód ratowniczo-gaśniczy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kozach – Jelcz 
315 to już wysłużony wóz. Uczestniczył 
m.in. w pamiętnym pożarze lasu w okoli-
cach Olkusza w 1992 roku, był kilkukrot-
nie remontowany. Do koziańskiej jed-
nostki trafił natomiast w grudniu 1983 r.

Samochód wyprodukowano w 1974 roku, 
prawdopodobnie z przeznaczeniem do dzia-
łań w jednostkach strażackich. Ten fakt tłu-
maczyłoby przynajmniej to, że po „służbie” 
w Zmotoryzowanych Odwodach Milicji Oby-
watelskiej przekazany został właśnie na rzecz 
straży pożarnej. – Kiedy tylko dowiedzieliśmy 
się, że wóz ten pojawił się w Komendzie Re-
jonowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej od 
razu podjęliśmy działania, by pozyskać go dla 
naszej jednostki – mówi Stanisław Kasperek, 
ówczesny komendant OSP Kozy. – Mieliśmy 
wówczas tylko dwa wozy ratowniczo-gaśnicze. 
Samochód lekki marki Żuk i samochód średni 
Star 244. Brakowało nam więc wozu ciężkiego, 
który byłby równocześnie trzecim pojazdem 
w naszej remizie. Jako jednostka gminna, mie-
liśmy bowiem także obowiązek, by dołączyć do 
grupy S3. Wymogiem było posiadanie właśnie 
trzech samochodów – tłumaczy Kasperek. 
Przekonanie władz KRSP w Bielsku-Białej nie 
było jednak bynajmniej łatwe. – Musieliśmy 
sporo razy odwiedzać komendę, by wreszcie 
podjęto korzystną dla nas decyzję. Samochód 
był bardzo zniszczony, dlatego ówczesne wła-
dze uważały, że nie będziemy w stanie go wy-
remontować – opowiada strażak. Upór kozian 
przyniósł jednak skutek i 28 grudnia 1983 roku 
Jelcz 315 po raz pierwszy pojawił się w garażu 
koziańskiej remizy. To był jednak dopiero po-
czątek, wszak doprowadzenie wozu do stanu 
używalności, wymagało sporych nakładów 

pracy, ale także tych finansowych. I tutaj godny 
podkreślenia jest fakt, że strażacy naszej jed-
nostki z remontem zdołali poradzić sobie sami. 
Choć przyznać trzeba, że nie była to sprawa 
łatwa. Dość powiedzieć, że wszystkie prace wy-
konano na przestrzeni prawie ośmiu miesięcy. 
– Zadań do wykonania było naprawdę sporo. 
Gdyby ktoś zobaczył dzisiaj ten samochód po-
wiedziałby, że nadaje się do złomowania. Ale 
my wiedzieliśmy, że jeśli poświęcimy mu czas, 
będzie nam jeszcze długo służył. Każdy ze stra-
żaków, który pomagał przy remoncie, pojawiał 
się w jednostce zaraz po pracy, wykorzystując 
swój wolny czas niemalże do granic możliwości. 
Ale opłaciło się – wspomina Kasperek. – Jak ktoś 
pytał o Stanisława Kasperka wiadomym było, 
że jest w strażnicy – uśmiecha się Władysław 
Skoczylas, kronikarz OSP Kozy. – Można po-
wiedzieć, że adresem kontaktowym ze mną była 
jednostka OSP – dopowiada były komendant. 
Wreszcie 24 sierpnia 1984 roku samochód po-
myślnie przeszedł badania diagnostyczne i włą-
czono go do pododdziału bojowego. – Zaskocze-
nie przedstawicieli Komendy Rejonowej było 
spore. W momencie, kiedy przekazano nam 
wóz, władze bielskiej jednostki nie wróżyły nam 
bowiem powodzenia – przypomina zasłużony 
strażak. Rzeczoznawcy wycenili samochód na 
1 500 000 ówczesnych złotych, a koziańscy 
strażacy cieszyli się, że będą mogli z wozu ko-
rzystać. Ten „pomagał” nawet w pamiętnym 
pożarze lasu w okolicach Olkusza w 1992 roku. 
Wówczas płomienie objęły blisko 800 hektarów 
lasu, a w heroicznej walce z żywiołem brali udział 
także kozianie. Przez trzy dni zapanować nad 
ogniem próbowali: Jan Siatkowski, Sławomir 
Kasperek, Rafał Kasperek, Jan Samerlik, Ludwik 
Krzempek i Władysław Bech.
Przed 17. laty dokonano kolejnego remontu, 

gruntownie przebudowując nadwozie, co wią-
zało się z wymianą zbiornika na wodę. Dotych-
czasowy, który mógł pomieścić 6 tysięcy litrów 
wody, zamieniony został na mniejszy. Kosztem 
litrażu, w pojeździe zamontowano dodatkowe 
schowki na sprzęt strażacki. Dziewięć lat póź-
niej samochód znów trafił do warsztatu, a tym 
razem przedmiotem remontu była kabina, któ-
rą całkowicie wymieniono. Był to ostatni „po-
ważny” remont jaki wykonano, choć gdy dziś 
spojrzymy na wysłużony samochód, ciężko 
ocenić jego wyeksploatowanie. To w głównej 
mierze zasługa wszystkich koziańskich druhów, 
którzy od początku posiadania pojazdu dbali 
o jego stan. 
Faktem jest jednak, że 40-letni wóz nie spełnia 
już wszystkich wymogów, przez co koziańscy 
strażacy podjęli starania, by jeszcze w 2015 
roku zasłużonego Jelcza 315 zastąpił nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy. – Chcąc bez-
piecznie i przede wszystkim skutecznie inter-
weniować, musimy zakupić nowy pojazd. Jelcz 
nie spełnia już wszystkich wymogów, a nawet 
kolejne remonty nie pomogą w tym, by spełnić 
wszystkie normy – tłumaczy Sławomir Kaspe-
rek, komendant gminny OSP Kozy. Pomoc 
jednostce zadeklarowała gmina Kozy, która 
dofinansuje zakup kwotą 300 000 złotych. – 
Całkowity koszt tego przedsięwzięcia będzie 
jednak większy, dlatego prosimy o wsparcie 
również mieszkańców naszej miejscowości. 
Każda złotówka ma w tym przypadku znacze-
nie – podkreśla komendant.
Aby wesprzeć zakup nowego wozu ratow-
niczo-gaśniczego dla koziańskiej jednostki, 
można wpłacić dowolne środki finansowe 
na specjalnie utworzone konto bankowe: 
84 8111 0009 2003 0000 0547 0002.

Mateusz Stwora

Wysłużony
40-latek

Przebudowa ulicy Jana III 
Sobieskiego została zakoń-

czona, jednak przez długi 
czas wybudowane oświetle-

nie było nieczynne. Począw-
szy jednak od 12 marca br., 

lampy spełniają już swoją rolę, 
doświetlając ulicę i chodnik po 
zmroku. Dlaczego „uruchomie-

nie” oświetlenia było tak czaso-
chłonne? Przedstawiamy proce-

durę uruchomienia nowych lamp 
oświetleniowych na przykładzie 

ulicy Jana III Sobieskiego.

04.11.2014 r. Inwestor (Zarząd 
Dróg Powiatowych działający 

w imieniu Starostwa Powiato-
wego w Bielsku-Białej) zgłasza 
zakończenie robót budowlanych 

polegających na wybudowaniu 
oświetlenia ulicznego przy ul. Jana 

III Sobieskiego w Kozach do TAU-

RON Dystrybucja S.A. w Częstochowie.
12.12.2014 r. Inwestor po otrzymaniu 
z TAURON Dystrybucja S.A. faktury za 
przyłączenie do sieci, dokonuje zapłaty.
27.01.2015 r. Zarząd Dróg Powiatowych 
w Bielsku-Białej przekazuje gminie Kozy 
informację o możliwości zawarcia umowy 
(IMZU), którą otrzymał z TAURON Dys-
trybucja S.A. w Częstochowie.
02.02.2015 r. Gmina Kozy przekazuje do 
TAURON Dystrybucja S.A. otrzymaną IMZU 
wraz z wnioskiem o zawarcie umowy na świad-
czenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 
wybudowanej linii oświetleniowej.
12.02.2015 r. Gmina Kozy otrzymuje 
drogą mailową z TAURON Dystrybucja 
S.A. wzór umowy z nadanym numerem na 
świadczenie usług dystrybucji.
13.02.2015 r. Gmina Kozy wysyła podpi-
saną przez wójta gminy Kozy umowę dys-
trybucyjną do TAURON Dystrybucja S.A. 
w Częstochowie.
24.02.2015 r. do Urzędu Gminy wpływa 

umowa podpisana przez przedstawicieli 
TAURON Dystrybucja S.A.
05.03.2015 r. przesłano przygotowany 
w Urzędzie Gminy aneks do umowy sprze-
daży energii elektrycznej, zawartej z PGE S.A. 
w Łodzi (Polska Grupa Energetyczna), który 
zawiera szczegółowe dane nowych punktów 
poboru energii elektrycznej dla potrzeb oświe-
tlenia ulicznego ulicy Choinkowej, ul. Rolnej 
i ul. Jana III Sobieskiego w Kozach.

Po podpisaniu aneksu przez PGE S.A., za 
pośrednictwem odpowiedniej platformy 
cyfrowej została przekazana do TAURON 
Dystrybucja S.A. informacja o możliwości 
rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej 
dla potrzeb oświetlenia ulic: Choinkowej, 
Rolnej i Jana III Sobieskiego w Kozach.
Uruchomienie lamp z pewnością ułatwi korzy-
stanie z drogi zarówno kierowcom samocho-
dów, jak również pieszym, poprawiając dodat-
kowo bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. 

(UG)
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W lutym, w Pałacu Czeczów, odby-
ło się wręczenie wyróżnień „Semper 
Melior”. Uhonorowanie to ustanowio-
ne zostało przez Wójta Gminy Kozy, 
w celu wyłaniania i nagradzania osób 
uczących się (do 25. roku życia), które 
realizując swoje pasje lub obowiązki, 
odznaczają się w środowisku konse-
kwencją działania, pokonują bariery 
ograniczeń własnych lub stworzonych 
przez otocznie, tworząc wartościowe 
wzorce zachowań. 

Dzieci i młodzież nominowane są przez sa-
morządy szkolne, organizacje zrzeszające 
młodych ludzi z terenu Gminy Kozy czy 
stowarzyszenia działające na terenie naszej 
miejscowości. 
Tradycyjnie już, wyróżnienia przyznano 
w trzech kategoriach – „Człowiek”, „Pa-
sja”, „Kultura i Sztuka”. W pierwszej z nich 
wyróżnieni zostali: Aleksandra Komędera, 
Kamila Kocur, Barbara Buczak, Szymon 
Mikulski, Joanna Stwora i Magdalena Boro-
wiec. W kategorii „Pasja” wyróżniono: Mi-
kołaja Maciaszka, Alana Bogusza, Mateusza 
Cebrata, Kacpra Polakowskiego i Macieja 
Pasierbskiego. W trzeciej z kategorii wyróż-
nienia trafiły natomiast na ręce: Gabrieli My-
narskiej, Jacka Kućki, Edyty Szymlak i Emilii 
Malarz.
Wszystkie wyróżnione osoby otrzymały Li-
sty Gratulacyjne oraz – przede wszystkim 
– imienne statuetki „Semper Melior 2014”. 
Spośród wyróżnionych, Wójt Gminy Kozy 
postanowił dodatkowo uhonorować trzy 
osoby. 
Pierwsza z nich to Magdalena Borowiec, 
trzynastolatka angażująca się w niemalże… 
wszystko. Począwszy od harcerstwa, wo-
lontariatu, poprzez aktywny udział w życiu 
szkoły, konkursy matematyczne, aż wreszcie 
po rozwijanie talentu plastycznego, muzycz-
nego i sportowego. 
Ze sportem związana jest też druga, specjal-
nie wyróżniona osoba – Kacper Polakowski. 
13-letni kapitan drużyny piłkarskiej UKS 
Dwójka Kozy ma na swoim koncie m.in. tytuł 
króla strzelców. Ale piłka nożna nie jest jego 
jedyną, sportową pasją. Kacper reprezentuje 
bowiem szkołę, gminę, a nawet państwo (!) 
w zmaganiach lekkoatletycznych – zdobywał 
już m.in. medale np. w czeskiej miejscowości 
Frydek-Mistek.
Trzecią dodatkowo uhonorowaną osobą jest 
natomiast Jacek Kućka, osiemnastolatek, 

który dał się poznać jako nieograniczony 
twórca w zakresie sztuk plastycznych. Wy-
stawiał swoje prace (głównie instalacje foto-
graficzne czy plakaty) w szkole, ale też w Ga-
lerii Pałacu Czeczów, a nawet w przestrzeni 
Teatru Lalek w słowackiej Żylinie. Jest też 
autorem muralu, zdobiącego ściany koziań-
skiego Liceum.
Rozdanie wyróżnień uświetniły występy 

młodych, koziańskich muzyków. Najpierw 
do fortepianu zasiadła Patrycja Kordasz, 
a następnie po raz pierwszy przed publicz-
nością swą muzyką dzielili się: Piotr Pękala, 
Krzysztof Solich, Maksymilian Naglik, Doro-
ta Frączyk oraz Bruno Prystupa.
Gratulujemy wszystkim laureatom, dzięku-
jąc za to, że realizują jakże bliskie koziańskiej 
społeczności hasło: semper melior!

(SPO)

Semper Melior
Tytułowe stwierdzenie to nazwa akcji 
edukacyjnej zainicjowanej przez gminę 
Kozy. W Polsce rokrocznie na drogach 
traci życie ponad pięć tysięcy osób, aż 60 
tysięcy zostaje natomiast okaleczonych 
w wypadkach. Statystyki są tutaj nieubła-
gane. Blisko połowa poszkodowanych to 
piesi i rowerzyści…

Narażeni piesi i rowerzyści…
Co istotne, blisko połowa wypadków zdarza 
się po zmierzchu. Mimo tego, iż natężenie 
ruchu maleje niemalże 10-cio krotnie, mniej 
więcej co drugie zdarzenie drogowe odno-
towywane jest właśnie po zachodzie słońca, 
a główna przyczyna to ograniczona widocz-
ność. Zmrok szybciej pojawia się jesienią 
i zimą, toteż już w godzinach popołudnio-
wych piesi i rowerzyści narażeni są na nie-
bezpieczeństwo. I właśnie te dwie pory roku 
– w odwołaniu do statystyk – to okres, kiedy 
najczęściej poszkodowanymi są użytkownicy 
chodników czy ścieżek rowerowych. Niepo-
kojący jest również fakt, że co trzeci wypadek 
ma miejsce na oznakowanych przejściach dla 
pieszych. To jednak często w głównej mierze 
efekt słabo doświetlonych przejść, przez co 
pieszy jest dla kierowcy słabo widoczny.

Przejścia dla pieszych
Wchodząc „na pasy” po zmroku w miejscu, 
w którym widoczność jest ograniczona, pie-
szy jest widzialny dla kierującego pojazdem 
dopiero z odległości 30. metrów… Jeśli kie-
rowca jedzie z dozwoloną prędkością 
50 km/h w terenie zabudowanym ma 
jedynie 2 sekundy (!) na poprawną re-
akcję i rozpoczęcie hamowania. To często 
zbyt krótki okres czasu, by kierujący zdążył 

nacisnąć hamulec. Gdyby w tym przypadku 
pieszy miał na sobie element odblaskowy, byłby 
widoczny dla użytkownika drogi nawet do 150-
200 metrów, co znacząco wpłynęłoby na jego 
bezpieczeństwo, wszak wydłużyłby się również 
czas na reakcję kierowcy.

Jak wygląda ta sama sytuacja w terenie niezabu-
dowanym? Jeśli 
samochód jedzie 
z prędkością 
90-100 km/h 
kierujący, który 
zobaczył osobę 
na przejściu dla 
pieszych z od-
ległości 30. me-
trów, ma jedynie 
1 sekundę na 
odpowiednie za-
reagowanie. To 
zdecydowanie 
zbyt krótki okres 
czasu, by odpo-
wiednio wyha-
mować, a także 

ominąć pieszego z zachowaniem bezpiecznej 
odległości. Gdyby osoba przechodząca po 
„zebrze” miała założony element odblaskowy, 
byłaby zauważona przez użytkownika pojaz-
du z odległości 150 metrów. To bez wątpienia 
zwiększyłoby szansę na uniknięcie wypadku, 
wszak kierujący miałby wówczas 5 sek. na od-
powiedni manewr. 

Często po zmroku kie-
rowcom zdarza się używać 
świateł drogowych, czyli 
tzw. długich świateł. Oso-
ba, która przechodzi przez 
przejście dla pieszych, bądź 
znajduje się na poboczu 
drogi – w przypadku pro-
stego odcinka jezdni – może 
zostać zauważona nawet 
z odległości do 1 kilometra 
(!), co bez wątpienia stano-
wi „parasol ochronny” dla 
człowieka. Pojawiający się 
natomiast na horyzoncie dla kierowcy ele-
ment odblaskowy to znak, że należy zwolnić. 

Nowe przepisy
Do tej pory obowiązek noszenia odblasków 
miały jedynie dzieci do 15. roku życia. Prze-
pis ten został jednak „rozszerzony”. Obecnie 

obowiązek posiadania elementu odblaskowe-
go ma również każdy pieszy, który porusza się 
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. 
Bez elementów odblaskowych pieszy będzie 
mógł poruszać się po zmierzchu jedynie po 
drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego, po 
chodniku, bądź w strefie zamieszkania, gdzie 
to człowiek ma pierwszeństwo przed pojaz-
dem. Osoby, które nie będą stosować się do 
nowych przepisów, mogą narazić się na man-
dat w wysokości od 20 zł do 500 zł. Nie warto 
więc uszczuplać swojego portfela, równocze-
śnie narażając się na niebezpieczeństwo…

Opaski dla uczniów
Świadomość zagrożeń, wynikających ze słabej 
widoczności na drogach pieszych i rowerzy-
stów po zmierzchu sprawiła, że gmina podję-
ła działania mające na celu zwrócenie uwagi 
na ten problem. Efektem jest właśnie akcja 
„Bądź widoczny, bądź bezpieczny”. To 
przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym, 
skierowane do dzieci i młodzieży, którego ce-
lem jest kształtowanie poprawnych nawyków 
opartych na zdrowym rozsądku – zarówno 
po stronie pieszych, jak również kierowców. 
W ramach jego trwania, organizowane są spo-
tkania zarówno dla najmłodszych, jak i mło-
dzieży, podczas których przypominane są 
podstawowe zasady bezpiecznego poruszania 
się w ruchu drogowym. Co warte podkreśle-
nia, wszyscy uczniowie placówek oświato-
wych na terenie gminy Kozy wyposażeni zo-

stali już w bezpłatne opaski odblaskowe. 
Pamiętajmy więc, że elementy odblaskowe 
należy nosić po zmroku. Przede wszystkim dla 
własnego bezpieczeństwa, ale również innych 
użytkowników ruchu drogowego.              

  (red)

Bądź widoczny, bądź bezpieczny!
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Na przyzwoitym, czwartym miejscu 
w swojej grupie zmagania siatkarskiej 
III ligi zakończył zespół LKS Orzeł 
Kozy. Siatkarki pod wodzą trenera Pio-
tra Kubiczka zrealizowały przedsezo-
nowe założenia.
Pewne utrzymanie w stawce III ligi śląskiej 
– taki cel przyświecał przed rozgrywkami 
w sezonie 2014/2015 ekipie z Kóz. – Po 
awansie musieliśmy się liczyć z wyższym 
poziomem gry. Mimo straty podstawowej 
atakującej Karoliny Szlęzak, która doznała 
kontuzji kręgosłupa zespół od trzeciej ko-
lejki spisywał się całkiem nieźle i rozgrywał 
dobre spotkania – mówi szkoleniowiec ko-
ziańskich siatkarek, Piotr Kubiczek.
W 14 rozegranych meczach zespół Orła 
uzyskał ostatecznie 20 punktów, przy bilan-
sie 24 wygranych setów i 26 przegranych. 
Kilka wartościowych rezultatów złożyło się 
na 4. miejsce w grupie złożonej z ośmiu ze-
społów. – Podziękowania należą się wszyst-
kim zawodniczkom, za umiejętne pogodze-
nie obowiązków rodzinnych z treningami 
i meczami. Tym bardziej to cenne, że nie 
otrzymywały przecież żadnych gratyfikacji 

finansowych. Dodam, że dobrze układała 
się współpraca z Centrum Sportowo-Wido-
wiskowym w Kozach, dzięki czemu nie mie-
liśmy problemów z rozgrywaniem meczów 
domowych – dodaje trener III-ligowca.
– Chciałbym zaapelować do wszystkich, 

którzy mogą i chcą wesprzeć sekcję siat-
kówki kobiet w Kozach. Będzie to niezbędny 
element do utrzymania zespołu w III lidze 
w następnym sezonie – podsumowuje Piotr 
Kubiczek. 

(R) 

Siatkarki pozostają w III lidze
Pięć szkół podstawowych, w tym dwie 
z Kóz, uczestniczyło 5 marca w pierw-
szym Powiatowym Turnieju Gier i Za-
baw klas II i III. To część projektu „WF 
z klasą” realizowanego w dwóch ko-
ziańskich placówkach.
Uczniowie klas II i III ze szkół 
podstawowych z Kóz, Kobiernic, 
Czańca oraz Porąbki reprezen-
towali swoje placówki w ośmio-
osobowych składach, startując 
w nietypowych konkurencjach, 
jak sadzenie ziemniaka, sztafeta 
z piłką lekarską, sztafeta wahadło-
wa z pałeczką sztafetową, sztafeta 
zwinnościowa, podskoki ze ska-
kanką, toczenie piłki koszykowej 
w tunelu, wyścig kangurów i rzuty 

do ruchomego celu.
Zawody odbywały się w życzliwej i sportowej 
atmosferze, przepełnionej duchem fair play. 
Zarówno wśród drugoklasistów, jak i uczniów 
klas trzecich najlepsi okazali się podopieczni 

Szkoły Podstawowej w Porąbce, którzy wy-
graną w starszym roczniku podzielili jednak 
z młodymi zawodnikami Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Kozach. Wśród klas II, miejsce 
na drugim stopniu podium przypadło z kolei 

uczniom koziańskiej SP nr 1.
Najważniejszy nie był tego dnia 
wynik, lecz satysfakcja z udzia-
łu w ciekawej rywalizacji. Do-
datkowo wszyscy uczestnicy 
imprezy otrzymali upominek 
w postaci pamiątkowej plakiet-
ki, dyplomów oraz poczęstunek.
Impreza jest częścią projektu 
„WF z klasą” realizowanego 
w dwóch koziańskich placów-
kach.

(P.Pietrzyk, A.Zając)

Gry i zabawy dla młodych uczniów
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Zdjęcie z ostatniego meczu sezonu – stoją od lewej: Katarzyna Kasiuba (kapitan), 
Agata Knopp (libero), Monika Wójtowicz, Karolina Kozioł, Joanna Knopek-Pieczora, 
Magda Ponc, Paulina Babiarz, Magda Dzikowska, Weronika Przebinda (libero). W ze-
spole występowały ponadto: Sylwia Sablik, Paulina Zięborak, Iwona Szlagor.

Siatkarska 
reprezentacja 

w Kozach
Pierwsze zajęcia w nowym roku piłkarze 
LKS Orzeł Kozy rozpoczęli 12 stycznia. 
Zespół pod kierunkiem trenera Dariusza 
Malchara rozegrał już kilka gier kontrol-
nych przed wiosenną inauguracją.
Piłkarze z Kóz wznowili w styczniu przygo-
towania do rundy rewanżowej na szczeblu 
klasy A w bielskim podokręgu. Szkolenio-
wiec zaaplikował zawodnikom trzy jed-
nostki treningowe w sali gimnastycznej, na 
boisku ze sztuczną murawą oraz w terenie. 
Od lutego w harmonogram piłkarskich 
szlifów weszły także mecze sparingowe. 
Piłkarze LKS Orzeł przegrali 3:6 z mło-
dzieżą Rekordu, następnie 1:6 z Orłem 
Zabłocie i 1:3 z KS Bystra, by odkuć się 
w test-meczu z Zamkiem Grodziec Śląski 
zwycięstwem 7:1.
Kadra zespołu od rundy minionej praktycz-
nie nie uległa zmianom. Nadal oparta jest 
niemal w całości na zawodnikach z terenu 
gminy Kozy. – Z przyczyn zawodowych 
ubyło dwóch chłopaków, ale jest szansa, że 
w najbliższym czasie do drużyny dołączą 
nowi zawodnicy. Dodatkowo nasza druży-

na jest uzupełniana najzdolniejszymi junio-
rami – wyjaśnia Dawid Frania, wiceprezes 
ds. sportowych LKS Orzeł Kozy.
Przypomnijmy, że drużyna seniorów rundę 
wiosenną rozpocznie 29 marca wyjazdo-
wym spotkaniem w Godziszce. W sobotę 4 
kwietnia, o godzinie 13:00, kozianie podej-
mą na własnym stadionie LKS Mazańcowi-
ce. – Celem na rundę wiosenną jest walka 
o środek tabeli, co pozwoli na spokojne 
utrzymanie drużyny na szczeblu a-klaso-
wym – podkreśla wiceprezes Frania. 

(RED)

Przygotowania w toku

Zebranie sprawozdawcze

Zarząd LKS Orzeł Kozy informuje, 
że w dniu 22.03.2015 r. o godzinie 
11:00 odbędzie się zebranie spra-
wozdawcze za rok 2014 w świetlicy 
budynku LKS. Zapraszamy człon-
ków i sympatyków.

W marcu w Gimnazjum w Kozach gościł 
dyrektor szkoły na żaglowcu „Fryderyk 
Chopin” – Marek Muszyński. Nauczanie 
pod żaglami realizowane jest na pokładzie 
żaglowca STS Fryderyk Chopin od mo-
mentu jego powstania, czyli od 1992 roku. 
Program „Niebieska Szkoła” łączy regular-
ną naukę według programu szkolnego z że-
glugą dalekomorską (niebieskaszkola.pl).
Podczas godzin spędzonych na morzu mło-
dzież poznaje uroki żeglarstwa, podstawy 
nawigacji oraz pracy przy żaglach, a odwie-
dzając zagraniczne porty odkrywa świat, od-
mienne kultury i tradycje. W trakcie rejsów 

ich uczestnicy dowiadują się wielu cennych 
rzeczy o życiu na statku, odpowiedzialności 
za siebie i innych, współpracy w grupie, mie-
rzeniu się z własnymi słabościami i przezwy-
ciężaniu ich, a przede wszystkim przeżywają 
niesamowitą przygodę.
Uczniowie gimnazjum i liceum mieli okazję 
posłuchać barwnych opowieści i popatrzeć 
na unikatowe zdjęcia swoich rówieśników wy-
konane podczas rejsu szkoleniowego. Relacja 
dyrektora Marka Muszyńskiego z pewnością 
może być doskonałą inspiracją do działań, re-
alizacji planów i marzeń młodych ludzi.

Beata Mąka

Przygoda i nauka pod żaglami

Na sportowo
Atrakcyjny i bogaty program 
imprez o charakterze sportowo-
-rekreacyjnym przygotowano 
na najbliższe miesiące w gminie 
Kozy.
Dzieci i młodzież będą miały oka-
zję zagrać w piłkę nożną i tenisa 
stołowego czy wziąć udział w za-
wodach biegowych. Dla wszyst-
kich przygotowano zmagania siat-
karskie, biegowe oraz taneczne. 
Większość wydarzeń – w przypad-
ku niektórych dokładny termin 
nie jest jeszcze znany – odbędzie 
się na terenie Centrum Sportowo-
-Widowiskowego w Kozach, we-

dług harmonogramu:
• XVII Memoriał Mieczysława 

Handzlika w piłce siatkowej 
amatorów (21-22 marca i 28-29 
marca 2015 r.)

• II Koziański Festiwal Tańca „Ta-
kie Tańce” (25 kwietnia 2015 r.)

• Turniej Gwiazd w Tenisie Stoło-
wym (maj 2015 r.)

• Międzypaństwowy Turniej piłki 
nożnej samorządowców Polska-
-Słowacja (maj 2015 r.)

• XIII Bieg Górski na Hrobaczą 
Łąkę o Puchar Wójta Gminy 
Kozy (31 maj 2015 r.)

• III Memoriał Konrada i Patryka 
w piłce nożnej żaków (10 paź-
dziernika 2015 r.)

(R)

Gmina 
wspiera sport
Na początku roku ogłoszony zo-
stał konkurs ofert na wsparcie za-
dań w zakresie rozwoju sportu na 
terenie gminy Kozy. W budżecie 
zagwarantowano na te cele środki 
w wysokości 95 tys. złotych.
Środki finansowe w budżecie 
gminy Kozy przeznaczone zosta-
ły na rozwój sportu w następują-
cych dyscyplinach:

 – piłka nożna    35.000,00 zł
 – piłka siatkowa  25.000,00 zł
 – tenis stołowy  25.000,00 zł
 – pływanie  10.000,00 zł

W wyniku rozstrzygniętego kon-
kursu, umowy na dofinansowanie 
zadań w zakresie popularyzacji, 
rozwoju oraz upowszechniania 
sportu zostały podpisane z nastę-
pującymi klubami z Kóz:
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” 
– na łączną kwotę  70.000,00 zł, 
w tym: piłka nożna  25.000,00 zł, 
piłka siatkowa  20.000,00 zł 
oraz tenis stołowy  25.000,00 zł,
Uczniowski Klub Sportowy „Dwój-
ka” – na łączną kwotę 15.000,00 zł, 
w tym: piłka nożna 10.000,00 zł 
oraz piłka siatkowa     5.000,00 zł,
Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Victoria” – wspar-
cie sekcji  pływackiej na łączną 
kwotę 10.000,00 zł.                   (KK)
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Międzypaństwowy mecz piłki siatkowej 
odbędzie się w piątek 20 marca w Ko-
zach. W hali Centrum Sportowo-Wido-
wiskowego zmierzą się reprezentacje 
narodowe Polski i Niemiec w kategorii 
kadetek. Spotkanie w Kozach będzie dla 
obu ekip formą przygotowania do roz-
poczynających się w ostatnich dniach 
marca Mistrzostw Europy. W Bułgarii 
wystąpią zarówno biało-czerwone, jak 
i kadetki niemieckie.

Mecz w Kozach rozpocznie się o godzinie 
17:00. Organizatorami są Centrum Spor-
towo-Widowiskowe oraz Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Kozach, patronat nad wyda-
rzeniem objął wójt gminy Kozy. Dla wszyst-
kich – wstęp wolny. 

(R)
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w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

w dniu 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 
94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, 
z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z uchwałą Nr XIX/135/12 Rady Gminy Kozy 
z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kozy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3609 oraz z 2013 r. poz. 7514),

Wójt Gminy Kozy podaje do wiadomości wyborców, informację o numerach oraz granicach stałych obwodów gło-
sowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.:

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej

1

Ulice: Agrestowa, Bielska numery parzyste od 2 do końca, Bławatków, Boczna, Bratków, Cedrowa, 
Chmielowa, Cicha, Cmentarna, Dolna, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 30 do końca oraz 
nieparzyste od 31 do końca, Jaśminowa, Krańcowa, Krzemionki, Krzemowa, Kwiatowa, Letnia, Ma-
lowana, Margaretki, Mieczyków, Miodowa, Młyńska, Mostowa, Nadbrzeżna numery nieparzyste 
od 3 do końca, Nagietkowa, Pod Grapą, Pogodna, Poprzeczna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Rado-
sna, Sadowa, Sasanek, Sikorek, Spółdzielcza, Stawowa, Świętego Walentego, Topolowa, Wiklino-
wa, Witosa, Woskowa, Wrzosowa, Wyzwolenia

Szkoła Podstawowa Nr 1 
Plac Ks. Karola Kochaja 1

Kozy
/nowy segment budynku/

2

Ulice: Borówkowa, Brzozowa numery 50, 51, 52, Cisowa, Czysta, Chabrowa, Czapli, Czereśniowa, 
Dębowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 2 do 28 oraz nieparzy-
ste od 1 do 29, Jaworowa, Jemioły, Jutrzenki, Kęcka numery parzyste od 2 do 40 oraz nieparzyste 
od 1 do 45, Klonowa, Kolejowa, Koncertowa, Konwalii, Krótka, Laskowa, Malinowa, Modrzewio-
wa numery parzyste od 2 do 48 oraz nieparzyste od 1 do 61, Nadbrzeżna numery parzyste od 
4 do końca, Ogrodowa, Orchidei, Orlików, Orzechowa, Przecznia numery parzyste oraz niepa-
rzyste od 9 do końca, Rolnicza, Różana, Rzemieślnicza, Świerkowa, Świt, Tylna, Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 1
Plac Ks. Karola Kochaja 1

Kozy
/stary segment budynku/

3

Ulice: Akacjowa, Bociania, Brzozowa bez numerów 50, 51, 52, Chlubna, Czajki, Czarująca, Dobra, 
Dworcowa, Gajowa, Gołębia, Graniczna, Jaskółcza numery parzyste od 44 do końca oraz numery 
nieparzyste od 51 do końca, Kalinowa, Kęcka numery parzyste od 42 do końca oraz numery niepa-
rzyste od 47 do końca, Kościelna, Krakowska numery parzyste od 90 do końca oraz numery nie-
parzyste, Lipowa, Listonoszy, Ładna, Łagodna, Łukowa, Majowa, Modrzewiowa numery parzyste 
od 50 do końca oraz nieparzyste od 63 do końca, Morelowa, Nadbrzeżna numer 2, Parkowa, Pla-
tanowa, Polna, Przecznia numery nieparzyste od 1 do 7, Przemysłowa, Przepiórek, Rzeczna, Sowy, 
Sójki, Szkolna, Śnieżna, Urocza, Wałowa, Wieżowa, Wiosenna, Zacisze, Zagrodowa, Zdrowia, Żytnia

Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul. Przecznia 1

Kozy
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

siedziba obwodowej komisji 
wyborczej właściwa dla głoso-

wania korespondencyjnego

4

Ulice: Astrów, Azaliowa, Bażantów, Beskidzka numery parzyste od 90 do końca oraz numery nie-
parzyste od 55 do końca, Błękitna, Bukietowa, Choinkowa, Chrobacza, Działy, Górska, Grzybia, 
Herbaciana, Irysów, Jarzębinowa, Jaskółcza numery parzyste od 2 do 42 oraz numery nieparzyste 
od 1 do 49, Jesionowa, Krakowska numery parzyste od 2 do 88, Krokusów, Lazurowa, Leśna, Li-
liowa, Magnolii, Mała, Panienki, Paproci, Piaskowa, Podgórska, Pszczela, Równa, Serdeczna, Sło-
wików, Spokojna, Stokrotek, Storczyków, Strumyków, Tęczowa, Tulipanów, Wąska, Wiejska, Wilgi, 
Willowa, Wiśniowa, Wspólna, Zdrojowa, Zjazdowa, Źródlana

Dom Kultury
ul. Krakowska 2

Kozy
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

siedziba obwodowej komisji 
wyborczej właściwa dla głoso-

wania korespondencyjnego

5

Ulice: Agawy, Bagrówka, Beskidzka numery parzyste od 2 do 88 oraz numery nieparzyste od 
1 do 53, Biała, Bielska numery nieparzyste od 1 do końca, Brzeziny, Cyprysów, Do Lasu, Górna, 
Jasna, Jodłowa, Karpacka, Kręta, Krzewów, Legiońska, Ludowa, Macierzanki, Makowa, Marzeń, 
Miła, Olchowa, Owocowa, Piękna, Piwonii, Południowa, Prosta, Ptasia, Rolna, Seniorów, Skośna, 
Słoneczna, Słoneczników, Smreków, Sosnowa, Spacerowa, Srebrna, Stroma, Wapienna, Wczasowa, 
Wierzbowa, Winorośli, Wypoczynkowa, Zakole, Zamkowa, Zawiła, Złocieni, Złocista, Złota

Strażnica OSP 
ul. Bielska 15 

Kozy

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Kozy

z dnia 13 marca 2015 r.

Posiada różne oblicza. Literackie, rzecz jasna. 
Pozostawiająca niepokój, miłująca zawiłości 
języka polskiego – poezja. Bezlitosna, punk-
tująca ludzkie przywary –  proza. I najbliższy 
mu rodzaj literacki – dramat. Paweł Sablik, 
bo o nim mowa, dał się poznać publiczności 
jako niewątpliwie obiecujący literat. Nie-
dawno można było zobaczyć w Domu Kul-
tury spektakl pt.: „To skomplikowane”, bę-
dący realizacją jego autorskiego scenariusza. 
Uderzała w nim specyficzna uniwersalność 
treści. Mimo bardzo młodego wieku, au-
tor wykazał się dojrzałością i umiejętnością 
wnikliwej obserwacji relacji międzyludzkich, 
czemu dał wyraz w  trafnym, niebanalnym 
sposobie prowadzenia dialogów. Zarówno 
dzieci, młodzież, jak i dorośli bez problemu 

odnaleźć mogli treści 
właściwe i czytelne 
właśnie dla nich. Dla 
wszystkich i dla każde-
go z osobna. Na odbiór 
spektaklu wpływała też 
jego tematyka, a mia-
nowicie – niebanalna 
choć prosta, w prosto-
cie wzniosła, we wznio-
słości codzienna, ot 
– miłość. Spektakl zo-
baczyć będzie można 
niebawem na scenie 
Domu Kultury w Ko-
zach. 

(SPO)

To skomplikowane
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Informacje:

- głosowanie korespondencyjne.
Każdy Wyborca może głosować korespondencyjnie.
Wyborca zgłasza wójtowi zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille’a, w terminie do dnia 25 kwietnia 2015 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać 
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy 
do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na 
który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa 
do głosowania. 

- głosowanie przez pełnomocnika.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomoc-
nictwa do głosowania – w jego imieniu.

Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa wójtowi do dnia 1 maja 2015 r.
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie spo-
rządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 157, poz. 936).
Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi za-
łącznik nr 6 do rozporządzenia. 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania 
korespondencyjnego. 

- lokale wyborcze.
Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 10 maja 2015 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.

Wójt Gminy 
Krzysztof Fiałkowski



16 17

kulturaspołeczeństwo

Nr 3 - marzec 2015 Koziańskie Wiadomości

Jesteś z Kóz, ka mos nóz? 

Ołówek dla Afryki
Nasi młodzi czytelnicy z bibliotecznej filii: Ju-
lia Markiel, Natalia Skrudlik i Szymon Twardy 
mogą mówić, że spełnili marzenia swoich rówie-
śników z Afryki. Zorganizowali bowiem dla nich 
zbiórkę kredek i ołówków. Pomogli im w tym 
koledzy z Gimnazjum w Kozach i ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach. Po-
nadto w przedsięwzięcie zaangażowała się firma  
„Proseat” Sp. z o.o. z Czechowic-Dziedzic. 
„Ołówek dla Afryki” to akcja organizowana po 
raz drugi przez poznańską Fundację Pomocy 
Humanitarnej „Redemptoris Missio”, która 
wspiera misyjne szkoły w Afryce.
Niesienie pomocy sprawiło dużą satysfakcję 

koziańskiej młodzie-
ży, która w przyszłości 
zamierza spełniać  ko-
lejne marzenia, tym ra-
zem chłopców, o grze 
prawdziwymi piłkami. 
Te, które mają ich afry-
kańscy koledzy robią 
z liści, papieru  i szmat. 
Chętnych, którzy rów-
nież chcieliby włączyć 
się w pomoc, zapra-
szamy do bibliotecznej 
filii.                              (gbp)
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Kontynuacja angielskiego
Gminna Biblioteka Publiczna informuje, że od 25 i 26 marca będzie 
kontynuować kurs języka angielskiego dla dwóch grup seniorów, 
który prowadzony był w ramach projektu „Aktywny senior”. Zaję-
cia odbywać się będą w czytelni Pałacu Czeczów, w środy (I grupa) 
w godzinach od 16.00-18.00, w czwartki (II grupa) od godz. 15.00-
17.00. Kursy prowadzić będzie pani Ilona Szewczyk.           (gbp)

Od przeszło 20 lat zaangażowaną społecz-
nie działalność na obszarze dawnego woje-
wództwa bielskiego prowadzi Hospicjum 
św. Kamila w Bielsku-Białej. Opieką domo-
wą objęte są dzięki temu osoby w terminal-
nym stanie choroby nowotworowej. – Tak 
naprawdę nasze hospicjum to coś więcej 
niż zwykła opieka lekarska i pielęgniarska 
– mówi Teresa Antas, mieszkanka Kóz, wo-
lontariuszka bielskiego Hospicjum.

Hospicjum św. Kamila założone zostało w Biel-
sku-Białej w 1992 roku. Z początku funkcjo-
nowało jako nieformalna grupa, obecnie zaś 
na prawach stowarzyszenia. Wraz z biegiem lat 
nie zmieniło się główne przesłanie – komplek-
sowa, domowa opieka nad ludźmi w terminal-
nym stanie choroby nowotworowej. Swoje 
niełatwe obowiązki, wymagające często wielu 
wyrzeczeń, członkowie placówki wykonują na 
zasadach wolontariatu. A potrzebujących nie 
brakuje. – Zgłoszeń jest bardzo dużo. Można 
powiedzieć, że na stałe mamy pod opieką ponad 
50 podopiecznych, którym zapewniamy pomoc 
w podstawowych czynnościach życiowych, czy 
najzwyczajniej towarzystwo w trudnych chwi-
lach – wyjaśnia Teresa Antas, która z bielską pla-
cówką związana jest już od dziewięciu lat.

Podopieczni Hospicjum św. Kamila to rów-
nież mieszkańcy Kóz oraz okolicznych miej-
scowości. Jest ich na tyle dużo, że w regionie 
tym widać wyraźnie potrzebę oddelegowania 
odpowiednio wykwalifikowanych osób w za-
kresie medycznym – lekarza oraz pielęgniarki. 
– Na stałe współpracuje z nami grono kilku 
lekarzy i pielęgniarek. Potrzeby są natomiast 
ogromne. Ważne, by były to osoby zamiesz-
kujące dany teren, bo wtedy łatwiej i szybciej 
można dojechać do podopiecznego. Wiado-
mo, że choroba nowotworowa rozwija się 
często błyskawicznie, następują szybkie zmia-
ny i pomoc jest wówczas niezbędna. Dla nas 
przykre jest, gdy musimy odmawiać opieki da-
nej osobie ze względów czysto logistycznych 
– dodaje mieszkanka naszej miejscowości. 
Wolontariuszka z Kóz przedstawiła ciekawy 
pomysł. – Gdyby udało nam się zebrać kil-
ka osób, w tym lekarza i pielęgniarkę, którzy 
chcieliby włączyć się w opiekę hospicyjną, 
w Kozach mogłaby powstać filia Hospicjum 
św. Kamila. To projekt możliwy do realizacji 
przy społecznym zaangażowaniu, na które 
liczymy. Bardzo pomaga nam gmina Bielsko-
-Biała, która przekazuje dotację na naszą bie-
żącą działalność. Dzięki pozyskiwanym środ-
kom dysponujemy sprzętem, który pozwala 

na zapewnienie w domowych warunkach ma-
łego szpitala – mówi Teresa Antas.
Hospicjum o charakterze domowym jest miej-
scem wyjątkowym dla osób u schyłku życia. 
– Tak naprawdę nasze hospicjum to coś wię-
cej niż zwykła opieka lekarska i pielęgniarska. 
Chory w domu czuje się dobrze, bezpiecznie, 
komfortowo. Równie ważne, jak opieka nad 
naszymi podopiecznymi jest wsparcie ducho-
we, którego im udzielamy. Czasami jest bo-
wiem tak, że osoby chore „zamykają się” przed 
swoimi bliskimi – zaznacza Antas. Istotna jest 
zatem kwestia rekrutacji osób pomagających 
podopiecznym hospicjum, które odbyć muszą 
wpierw obowiązkowy kurs. Szkoleni pod ką-
tem właściwej opieki są także najbliżsi chorych. 
– Zależy nam na ludziach mających w sobie 
wrażliwość. Moją motywacją jest to, że ktoś 
inny potrzebuje pomocy, nie mam żadnej innej 
– mówi wolontariuszka.
Domowe Hospicjum św. Kamila, co bardzo 
ważne, zapewnia całkowicie nieodpłatną opie-
kę dla osób w terminalnym stanie choroby 
nowotworowej. Informacji o możliwościach 
wolontariatu w placówce uzyskać można pod 
numerem telefonu: 601-428-535 lub adresem 
e-mailowym: teresantas.ta@gmail.com. 

(Ma)

Hospicjum z filią w Kozach?

3MAM FORMĘ
Jeśli chcesz poznać podstawowe metody wykonywania wyrobów 
ceramicznych i ich zdobienia, przyjdź na biblioteczne warsztaty ce-
ramiczne, które odbywają się w co drugi poniedziałek w pałacowej 
pracowni plastycznej. Dzięki uprzejmości dyrekcji gimnazjum odci-
skane reliefy, ozdobne szkatułki, wygniatane w formach gipsowych 
maski doczekały się także wypalenia.                 (gbp)

Wątek kryminalny z dawnej przeszłości Kóz 
okazał się niezwykle atrakcyjny i przyciągnął 
na spotkanie w Salonie Przeszłości, w środę 
25 lutego, tłumy kozian. W źródłach historycz-
nych pełno jest przykładów różnorakich prze-
stępstw, zabójstw i wykroczeń popełnianych 
przez kozian. 
Galicyjska prasa z przełomu XIX i XX wieku aż 
roi od artykułów i notatek prasowych o agresji 
i przemocy w karczmach i po ich opuszczeniu, 
na festynach czy wiecach politycznych. Z kolei 
w czasach kryzysu gospodarczego lat 30. XX 
wieku, uaktywniła się przestępczość zorga-
nizowana, której podłożem bywały, oprócz 
zwykłych grabieży, również przekonania po-
lityczne. Na terenie Kóz napadano na pocztę, 
stację kolejową, urząd gminny, plebanię czy 
sklepy. W tych niecnych procederach posługi-
wano się pistoletami, nożami czy narzędziami 
gospodarskimi. 
Rodzimi przestępcy grasowali też w okolicznych 
wioskach, rabując bogatsze domy gospodarzy. 

W zamierzchłych czasach (początek XVII wie-
ku) nazwiska kozian pojawiają się wśród zbójni-
ków, którzy za swoje występki bywali karani wię-
zieniem, czasami okrutną śmiercią –  ścięciem, 
a nawet ćwiartowaniem na żywo.
Czy aby na pewno bitność kozian była wy-
jątkowa? Czy powiedzenie „Jesteś z Kóz, ka 

mos nóz?” znane jeszcze końcem XX wieku 
rzeczywiście odnosi się do charakteru naszych 
mieszkańców? Na te pytania próbował odpo-
wiedzieć Bartłomiej Jurzak, prezentując najbar-
dziej kontrowersyjne fakty z przeszłości naszej 
miejscowości.

(gbp)
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Biblioteczny detektyw
Początkiem marca rozpoczął się w bibliotece nowy cykl zajęć pt. 
„Biblioteczny detektyw” adresowany do najmłodszych. Pierwszymi 
uczestnikami były dzieci z klasy 1a SP nr 1. 
Mali detektywi najpierw oswoili się z bibliotecznym labiryntem, 
a później zajrzeli do każdego kąta. Zabawa w pociąg pomogła im 
utrwalić świeżo nabytą wiedzę dotyczącą rozmieszczenia książek na 
półkach. Ochotnicy, którzy losowali zadania do wykonania wcielali 
się w rolę maszynistów prowadzących pociąg do konkretnego dzia-
łu. Zabawa tak się im spodobała, że zamierzają uczestniczyć w kolej-
nych zajęciach.                                (gbp)

Dziś nie sposób wyobrazić sobie długich zimowych wieczorów bez 
telewizji czy komputera. Jednak przed laty mieszkańcy Pałacu Cze-
czów zupełnie inaczej spędzali czas wolny. Panie głównie haftowa-
ły. Z pozostałych po tym zajęciu pamiątek dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego obejrzały 16 lutego osiemnastowieczny stolik do robótek 
ręcznych i haft na jedwabiu – „Serce Pana Jezusa”. Wysłuchały też 
opowieści o sposobach spędzania czasu wolnego w epoce barono-
wej Wilhelminy Czecz i zwiedziły Izbę Historyczną. Zainteresowały 
się dawnymi źródłami światła, narzędziami do produkcji mąki czy 
warsztatem pszczelarza.

(gbp)

„Kobieta. Dwa spojrzenia”
W sobotę – 7 marca, odbył się wernisaż wystawy pt.: „Kobieta. Dwa spojrzenia”. Eksponowane w Galerii Pałacu Czeczów fotografie au-
torstwa Kazimierza Skowrona, nawiązują do grafik fotograficznych Magdaleny Kapeli, tworząc tytułowe dwa spojrzenia. Wydarzeniu to-
warzyszyła muzyka gitarowa, grana na żywo przez Filipa Skowrona. Zapraszamy do zwiedzania wystawy wszystkich, którzy chcą zobaczyć 
subtelność kobiecego ciała, mniej lub bardziej symbolicznego, oczami zaproszonych artystów.                     (R)

O dobrych manierach
Po cyklu zajęć o zdrowej diecie skierowanym do najmłodszych, przyszedł 
czas na dalsze edukowanie maluchów w Gminnej Bibliotece Publicznej. 
Tym razem zajęliśmy się utrwalaniem dobrych manier. 
W piątek, 27 lutego, przekonywaliśmy wiewiórki z Przedszkola Publicznego, 
że dobre zachowanie, którego uczą w domu rodzice i panie w przedszkolu jest 
bardzo przydatne na co dzień. Maluszki zapewniały, że wiedzą o tym, używają 
zwrotów grzecznościowych, potrafią się grzecznie witać i żegnać. Udowod-
niły to podczas wspólnych zabaw. Pokazały, że umieją też zachować się przy 
stole, prawidłowo korzystać ze sztućców,  samodzielnie nakrywać do stołu. 
Rozumieją znaczenie zwrotów: „poproszę”, „dziękuję”, „smacznego”, a roz-
stając się z nami obiecały, że będą je częściej stosować.             (gbp)

Czas wolny baronowej
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Salon Przeszłości w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej zaprasza na spotkanie z podróżnikiem Mar-
kiem Tomalikiem – autorem artykułu „Anty-
wieś Kozy” – zatytułowane „Śladami Edmunda 
Strzeleckiego w Australii”.  

Marek Tomalik – podróżnik, dziennikarz pra-
sowy i radiowy, z wykształcenia geolog, pasjonat 
i znawca Australii, do której jeździ systematycznie 
od 1989 roku opowie o wyprawie samochodami, 
która prowadziła z Perth w Australii Zachodniej 

najsłynniejszymi szlakami pustyn-
nego interioru, wprost pod Górę 
Kościuszki – najwyższy szczyt Au-
stralii. W dwa miesiące uczestnicy 
przejechali ok. 20 000 km, z czego 
ok. 10 000 km bezdrożami – przez 
większość miejsc o nazwach geo-
graficznych związanych z nazwi-
skiem Strzeleckiego, a także tzw. 
południową trasą badań i odkryć 
tego najsłynniejszego polskiego 
podróżnika. Zapraszamy na nie-
zwykle pasjonujące opowieści 
o Australii, w środę, 15 kwietnia, 
godz. 18.00 – sala koncertowa 
Pałacu Czeczów. Wejściówki do 
odebrania w bibliotece.  (gbp)

Marek Tomalik w bibliotece

Placówka Wsparcia Dziennego to miej-
sce, gdzie dzieci mogą w bezpiecznych 
warunkach spędzać czas, uzyskać profe-
sjonalną pomoc oraz skorzystać z całej 
puli specjalistycznych zajęć psycholo-
giczno-pedagogicznych, dostosowanych 
do ich potrzeb.
 
PWD oferuje m.in.: 
• pomoc w odrabianiu zadań domowych 

(w tym z zakresu języków obcych i ma-
tematyki)

• dostarczanie wiedzy i umiejętności, któ-
re pozwolą na właściwe funkcjonowa-
nie w najbliższym otoczeniu (rodzinie, 
grupie rówieśników)

• zajęcia plastyczne
• choreoterapię (zajęcia przy użyciu mu-

zyki i tańca)
• zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej 

i socjoterapii
• elementy diagnozy, pomoc psycholo-

giczną, pomoc rodzinie
• kształtowanie poczucia estetyki od-

mienne od tego, które proponuje kultu-
ra masowa

• ćwiczenia usprawniające motorykę 
(głównie dzieci młodsze)

• bezpłatne wyjazdy (np. kino, Studio Fil-
mów Rysunkowych)

• stałą współpracę z koziańską biblioteką
 
Opiekunowie stawiają na: 
• rozwój zainteresowań dziecka
• poprawę wyników w nauce
• kształtowanie prawidłowych zachowań 

społecznych
• poprawę komunikacji interpersonalnej
• kształtowanie umiejętności radzenia so-

bie z nieprzyjemnymi emocjami, w tym 
ze złością i agresją

 
PWD zaprasza do szczegółowego zapozna-
nia się z ofertą i odwiedzenia strony inter-
netowej www.swietlica.kozy.pl. Placówka 
czynna jest od godz. 7.00 do 16.00. 

(red)

Dziecko w Placówce Wsparcia Dziennego?
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Przegląd tańca
21 marca w godz. 10.00-14.00 w Domu 
Kultury w Kozach odbędzie się Przegląd kół 
tanecznych Powiatowego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej „ART.” z Czechowic-Dziedzic, 
w którym wezmą udział także dzieci z koziań-
skiej grupy tanecznej.

Kiermasz rzeczy ładnych
27 marca w godz. 8.00-19.00 w sali widowi-
skowej Domu Kultury w Kozach odbędzie się 
kolejny „Kiermasz rzeczy ładnych”, podczas 
którego będzie można podziwiać i nabywać od 
wystawców różnorodne ozdoby wielkanocne, 
biżuterię i inne ręcznie wykonane dzieła.

Wystawa pisanek
29 marca w Pałacu Czeczów w Kozach odbę-
dzie się wystawa Koziańskich Pisanek Wiel-
kanocnych, które zostały zgłoszone do cie-
szącego się ogromną popularnością konkursu 
organizowanego przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz 
Dom Kultury w Kozach. Wystawa otwarta 

będzie w godz. 10.00-16.30. Ogłoszenie wy-
ników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 
o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych.

Wystawa malarstwa Anny Lewińskiej
31 marca, w Pałacu Czeczów, odbędzie 
się otwarcie kolejnej wystawy. Tym razem 
będzie to malarstwo oraz prace wykonane 
w technice własnej autorki – Anny Lewiń-
skiej. Otwarcie wystawy połączone będzie 
z koncertem fortepianowym Patrycji Gajek. 

„Romans w ogrodzie”
9 kwietnia o  godz. 19.00 w sali widowiskowej 
Domu Kultury odbędzie się przedstawienie 
„Romans w ogrodzie”. To sztuka poetycka, 
tragikomiczna, pełna żaru i pasji, której au-
torem jest Federico García Lorca. Spektakl 
przygotowany przez jakże lubiany przez ko-
ziańską publiczność Czechowicki Teatr Mu-
zyczny „Movimento”. Bilety – w cenie 10 zł, 
nabywać można w kasie DK. 

Więcej szczegółowych informacji znaleźć 
można na stronie internetowej: 
www.domkultury.kozy.pl.

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna, Kozy, ul. Krakowska 5, tel. 33 817 41 09, e-mail: wiadomosci@kozy.pl
Gazeta dostępna na www.gbpkozy.pl.
Redaktor naczelny: Mateusz Stwora. Redakcja: Krystyna Kusak, Monika Olma, Marek Małecki, Marcin Nikiel.
Teksty powstały przy współpracy Urzędu Gminy Kozy i podległych jednostek samorządowych.
Druk: drukarnia Propak, Partyzantów 52, 32-650 Kęty.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów i redagowania tekstów.

Dzierganie 
wśród książek

Cyklicznie, w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca, w bibliotecznej czytelni miłe 
popołudnia przy dzierganiu spędza 
grupka osób. Każde spotkanie przycią-
ga nowe osoby, na ostatnim pojawił się 
pierwszy mężczyzna. Podczas spotkań, 
uczestnicy mają okazję pochwalić się 
efektami pracy z poprzednich zajęć. 
Do tej pory były to koszyczki i małe 
kurki, które wkrótce stanowić będą 
element świątecznej dekoracji. Na 
ostatnim spotkaniu, uczestnicy poznali 
również technikę siatkową. 

Zajęcia, oprócz nabywania nowych 
umiejętności, są też okazją do integra-
cji, nawiązywania znajomości i przy-
jemnego spędzania czasu w bibliotece. 
Najbliższe, 7 kwietnia w godz. 16.00-
18.00.

(gbp)

Gdzie to jest? – konkurs
Prosimy o odpowiedź: 
gdzie, na jakim budynku 
czy obiekcie znajduje się 
ten „sympatyczny” ele-
ment. Na odpowiedzi 
czekamy do końca mar-
ca pod adresem: izbahi-
storyczna@gbpkozy.pl 
W treści prosimy o na-
stępujące dane: imię i na-
zwisko, wiek oraz kon-
takt - telefon lub e-mail. 
Wśród prawidłowych 
odpowiedzi rozlosujemy 
zwycięzcę.                         (gbp)

We wtorek – 9 marca, w Galerii 
Domu Kultury w Kozach odbył 
się wernisaż wystawy fotograficz-
nej dokumentującej VI Przegląd 
Zespołów Kolędniczych Kół Go-
spodyń Wiejskich Podbeskidzia. 
Autorki wystawy – Balbina Fabia 
i Joanna Honkisz, zapraszają do 
świata niezbyt znanego młodemu 

pokoleniu, które aspirując do nowoczesnego 
i wygodnego życia może być zaskoczone już 
samym tematem wystawy. Na zdjęciach wi-
dzimy obyte w pracach gospodarskich kobie-
ty, które cieszą się wspólnym artystycznym 
działaniem – widać wielkie zaangażowanie 
oraz autentyczną radość i entuzjazm. Wy-
stawa ilustruje przykład, jak na bazie tradycji 
można w prosty sposób budować aktywne 
postawy i tworzyć więzy społeczne. Wystawę 
oglądać będzie można do końca marca br.

(red)

Gimnastyka? 
Świetna sprawa!
Rozmawialiśmy już w bibliotece z milusińskimi 
o utrzymaniu porządku w dziecięcych poko-
ikach, o zdrowych nawykach żywieniowych, 
o dobrych manierach i segregacji śmieci, a teraz 
nadszedł czas na gimnastykę. Biedronki z Pu-
blicznego Przedszkola, w czwartek (5 marca), 
ekspresowo poradziły sobie z zagadkami zwią-
zanymi z dyscyplinami sportowymi. Pochwali-
ły się też bogatą wiedzą na temat zalet uprawia-
nia sportu. Rozbawione, z ogromnym zapałem 
przystąpiły do zaciętych rozgrywek sportowych. 
Była zabawa z piłeczkami, przeciąganie liny oraz 
mini aerobik. W nagrodę za sportową rywaliza-
cję otrzymały drobne upominki.  (gbp)

Fotograficy  zapraszają

Balbina Fabia i Joanna Honkisz



Wielkanocne zwyczaje
Okres Świąt Wielkanocnych to czas, kiedy 
mamy okazję odpocząć, cieszyć się rodzin-
nym ciepłem. To jednak także zwyczaje 
i obrzędy, które kojarzone są przez nas wła-
śnie z tym magicznym okresem. Na temat 
wielkanocnych koszyków, wypieków czy 
zwyczajów rozmawialiśmy z Bogusławą 
Boehn, przewodniczącą koziańskiego Koła 
Gospodyń Wiejskich.
Jak kiedyś wyglądały Wielkanocne koszyki?
Bogusława Boehn: – Znajdowały się tam 
zawsze pokarmy, które równocześnie miały 
swoje znaczenie. Chleb, który gwarantował 
dobrobyt, jajko jako dowód odradzającego 
się życia czy sól, traktowana jako oczyszcze-
nie człowieka. Wędzonki to już zapewnie-
nie zdrowia i płodności. Nie mogło oczywi-
ście zabraknąć baranka, który symbolizował 
zwycięstwo nad grzechem. Można powie-
dzieć jednak, że koszyki były bardzo proste, 
bez żadnych dodatków.  
Czy dzisiaj więc święconki różnią się 
od tych sprzed lat?
B.B.: – Pewne elementy są oczywiście tra-
dycją, ale święconki na przestrzeni lat zmie-
niły się. Obecnie nasze koszyki są bardziej 
kolorowe. Pojawiły się czekoladowe za-
jączki, kurki czy nawet baranki. Kiedyś nie 
było także zwyczaju wkładania do koszyka 
wielokolorowych pisanek, które tworzymy 
obecnie. Jajka miały jednolity kolor. Goto-
wało się je razem z łuskami cebuli, szyszka-
mi z olszyny czy rzeżuchą. W porównaniu 

do koszyków sprzed lat, pojawiły się także 
różne owoce południowe, jak np. pomarań-
cze. Dziś pięknie stroimy również koszyki 
różnorakimi serwetami czy nakryciami. 
Niegdyś panie przygotowywały wspólnie 
serwety, haftując, bądź szydełkując.
Jakie wypieki kojarzą się najbardziej ze 
Świętami Wielkanocnymi?
B.B.: – To na pewno ciasto mazurek, czy 
babki wielkanocne – np. drożdżowe, cy-
trynowe czy z majonezem. Na świątecz-
nym stole zawsze pojawiał się też sernik, 
wiele osób przygotowywało także keksy 
czy ciasta biszkoptowe. Pieczenie ciast 
było zresztą świetną okazją do wspólne-
go spędzenia czasu z rodziną. Dziś, więk-
szość osób z racji innych zajęć wybiera 
jednak krótszą drogę, kupując ciasta np. 
w piekarni. 
A jak sytuacja wygląda w przypadku 
pieczenia baranków?
B.B.: – Przed laty w Kozach moc-
no kultywowano tradycję piecze-
nia baranków. Niemalże w każdym 
domu panie miały żeliwne formy, 
w których baranki się wypiekało. W in-
nych rejonach Polski ta tradycja nie 
była tak popularna, jak w naszej miej-
scowości. Szkoda, że zwyczaje te po-
woli zanikają. Brak czasu powoduje, 
że szukamy szybszych rozwiązań. 

(MS)

Babka z majonezem:Składniki:- 4 jaja
- 1 szklanka cukru zwykłego

- ¾ szklanki mąki tortowej- ½ szklanki mąki ziemniaczanej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia

- 1 mały słoiczek majonezuPrzygotowanie:Ubić białko, dodając cukier i żółtka. Mąki 

wymieszać z proszkiem do pieczenia, do-

dając przygotowanych jaj. Po wymiesza-

niu, dodać do całości majonez i raz jeszcze 

delikatnie wymieszać. Tak przygotowane 

ciasto nakładamy na formę z babki i wkła-

damy do piekarnika. Piec ok. 45 minut 

w temp. 180 o stopni. 

Konkurs pisanek
23 marca rozpocznie się kolejna już edy-
cja konkursu na Koziańską Pisankę 
Wielkanocną, organizowanego 
przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Gminy 
Kozy. Przez pięć dni, aż do 27 
marca włącznie, składać będzie 
można wykonane prace w sie-
dzibie Domu Kultury. 
Konkurs to okazja do wyka- z a n i a 
się pomysłowością i oryginalnością w s t w o r z e n i u 
pisanki wielkanocnej. Te, wykonywać można bowiem do-
wolną techniką. Autorom najlepszych prac wręczone zo-
staną nagrody rzeczowe, a wszystkie osoby biorące udział 
w konkursie otrzymają dyplomy. Warto pamiętać, by pra-
ce czytelnie podpisać, a także podać wiek autora. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę, 29 marca. 
W godzinach 10.00-16.30 będzie można podziwiać wszystkie 
prace. Ogłoszenie wyników, nastąpi natomiast o godz. 17.00. 
Wówczas, poznamy zwycięzców dorocznego wydarzenia.

(red)

Konkurs 
literacki

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza 
młodzież i dorosłych do udziału w konkur-
sie literackim pt. „Czekam na dobrą chwi-
lę”. Proponowane tematy (do wyboru):

• sekrety pałacu
• pamiętnik baronówny
• temat dowolny

Konkurs dotyczy dwóch kategorii literackich:
Poezja (wiersze w ilości 3-5 sztuk).
Proza (opowiadanie – 1 sztuka, format 
A-4, maksymalnie 5 stron).

Prace rozpatrywane będą w dwóch gru-
pach wiekowych:
Młodzież: 14 do 21 lat, dorośli: powy-
żej 21 lat.
Prace nadesłane na konkurs muszą 
stanowić oryginalną twórczość auto-
ra i nie mogą być wcześniej publiko-
wane. Termin składania prac: do 10 
kwietnia 2015 roku.
Na laureatów czekają nagrody książko-
we. Więcej na stronie internetowej www.
gbpkozy.pl.

(red)
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