
Za Twe czułe serce,
za mądre nakazy,

w dniu Twojego święta
dziękuję – sto razy!

Z okazji Dnia Ojca wszystkim Ojcom najlepsze życzenia
składają

 Przewodnicząca Rady Gminy    Wójt Gminy   
  Bożena Sadlik         Krzysztof Fiałkowski  
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W maju koziańscy strażacy świętowali Międzynarodowy Dzień Strażaka. 
Druhowie złożyli kwiaty na grobach swych zmarłych kolegów i uczest-
niczyli we mszy świętej. Na placu przed remizą po uroczystej defiladzie 
członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyli ślubowanie, a za-
służeni strażacy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia. W uroczystościach 
wzięli udział wójt gminy Kozy – Krzysztof Fiałkowski, przewodnicząca 
Rady Gminy – Bożena Sadlik i wiceprzewodniczący Rady Gminy – Bog-
dan Sitarz.               (red)

Sporym zainteresowaniem cieszyła się kolejna odsłona zmagań o tytuł 
Mistrza Ortografii Gminy Kozy, która tradycyjnie odbyła się w ramach 
obchodów Dni Kóz. Spośród uczestników wyróżniono pięć osób w po-
szczególnych kategoriach:  Mistrz Ortografii – Joanna Hawelek, I Wi-
cemistrz Ortografii – Błażej Marek, II Wicemistrz Ortografii – Izabela 
Kawulok, Junior Poprawnej Pisowni – Kamila Handzlik oraz Senior 
Poprawnej Pisowni – Maria Pająk. Wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.                   (R)

W sobotę, 13 maja, członkowie SKKT „Groniczki”  SP1 w Kozach uda-
li się na kolejną górską wyprawę. Tym razem celem młodych turystów 
było zdobycie dwóch tatrzańskich szczytów: Wielkiego Kopieńca (1328 
m.n.p.m) oraz Nosala (1206 m.n.p.m). Z Toporowej Cyrhli szlakiem 
czerwonym i zielonym dotarliśmy na Wielki Kopieniec. Na szczycie był 
czas na odpoczynek i podziwianie tego, co Tatry zechciały przed nami 
odsłonić. Po krótkiej przerwie, pod kierunkiem przewodnika tatrzań-
skiego, rozpoczęliśmy drugą cześć naszej górskiej wędrówki. Tym razem 
wędrowaliśmy szlakiem zielonym i żółtym. Na Polanie Olczyskiej  mie-
liśmy okazję podziwiać Wywierzysko Olczyskie, z którego brał początek 
niezwykle czysty, pieniący się Olczyski Potok.  Na każdym postoju wy-
słuchiwaliśmy opowieści przewodnika na temat mijanych miejsc, roślin-
ności Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz ciekawostek dotyczących 
pracy TOPR-u. Szczęśliwi i zajęci rozmowami dotarliśmy na drugi zapla-
nowany szczyt – Nosal. Stamtąd, po krótkim odpoczynku i pamiątko-
wych zdjęciach, zeszliśmy pod Wielką Krokiew w Zakopanem i udaliśmy 
się w drogę powrotną do Kóz.           (SP 1)

Targi staroci w Kozach mają już długoletnią tradycję. Od kilku lat 
w każdą ostatnią sobotę miesiąca na terenie placu targowego przy 
ul. Szkolnej spotykają się osoby, których urzeka magia staroci.
W sobotę, 27 maja, nie mogło być inaczej.  Pogoda dopisała, a liczba 
stoisk zaskoczyła zarówno kupujących, jak i sprzedających! Każdy, 
kto szukał oryginalnych drobiazgów czy też nietuzinkowych akce-
soriów z pewnością znalazł tam coś dla siebie. Wśród asortymen-
tu wystawionego na stoiskach przeważały meble, lampy, obrazy, 
świeczniki, porcelana, garnki gliniane, dymiona na wino, donice, 
maszyny do szycia, płyty winylowe. 

Z kolei do ciekawostek należy zaliczyć niewątpliwie takie okazy, jak 
podkowy dla konia i koła do wozu drabiniastego. Pchli Targ w Ko-
zach cieszy się coraz większym zainteresowaniem i jest ważnym 
miejscem na mapie naszej miejscowości. Zachęcamy serdecznie 
wszystkich zainteresowanych do jego odwiedzania.

(UG) 

Święto druhów Mistrzowie ortografii

GRONICZKI w Tatrach Pchli Targ w Kozach
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Projektujemy naszą przyszłość, czyli jak ko-
ziańskie placówki oświatowe przygotowują 
nas do dorosłego życia. Takie hasło towarzy-
szyło tegorocznemu, VII Sejmikowi Dzieci 
i Młodzieży Gminy Kozy, którego organizato-
rem była Szkoła Podstawowa Nr 2. Uczniowie 
starannie przygotowali się na ten dzień. Ich 
wystąpienia były przemyślane i koncentrowa-
ły się wokół możliwości rozwoju indywidual-
nego, które zapewniają im lokalne placówki 
oświatowe. Przedstawione prezentacje poka-
zały, że poza edukacją jest to szeroki wachlarz 
zajęć pozwalających rozwijać pasje, doskona-
lić umiejętności, rozbudzać zainteresowania. 
Prowadzone w szkołach akcje charytatywne, 
różnego rodzaju przedsięwzięcia rozwijają 
w dzieciach od najmłodszych lat wrażliwość, 
empatię i szacunek dla drugiego człowieka. 
I to młodzież ceni najbardziej.
Uczestnicy obrad zgłaszali też wiele postu-
latów, spośród których skierowano do Wój-

ta Gminy i Rady Gminy dwie 
propozycje: wsparcia finan-
sowego dla zdolnego ucznia 
z Kóz oraz dofinansowania 
tzw. zielonych szkół.
Podczas uroczystości przy-
znano nagrodę im. Jana Wol-
nickiego w kategorii „Na-
uczyciel Roku”. Otrzymała ją 
pani Alina Jurzak ze SP nr 1. 
Do nagrody nominowani byli 
też nauczyciele: Marta Du-
biel (SP nr 2), Kamila Komę-
dera-Pagieła (LO), Marcin 
Lasek (Gimnazjum), Magda-
lena Siemaszko (Przedszkole 
Publiczne).
Sejmik uświetniły występy finalistów szkol-
nego „Mam Talent” z Dwójki.
Obradom dzieci i młodzieży przysłuchiwali 
się: wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski, 

przewodnicząca Rady Gminy Bożena Sa-
dlik, radni, dyrektorzy szkół i przedszkola, 
reprezentanci samorządów uczniowskich 
oraz nauczyciele.       (R)

W maju uroczyście podsumowano XVII edycję konkursu na naj-
lepszą bibliotekę w powiecie bielskim. To prestiżowe wyróżnienie, 
pozwalające docenić całokształt działań bibliotek w regionie, trafiło 
w tym roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach.
Hasło „Biblioteka. Oczywiście” przyświecało tegorocznej edycji 
konkursu, będącej swego rodzaju bibliotecznym rankingiem, który 
uwzględnia szereg różnych inicjatyw podejmowanych przez placów-
ki w powiecie bielskim. Specjalna komisja, powołana przez przewod-
niczącą Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Bielsku-Białej, dokonała wizytacji i oceny działalności bibliotek 
zgłoszonych do konkursu. Pod uwagę brano przede wszystkim za-
dania związane z udostępnianiem zbiorów, dostosowanie ich do 
potrzeb różnych grup odbiorców, działalność o charakterze promo-
cyjnym, e-usługi, przyjazność biblioteki jako przestrzeni dla czytelni-
ków, miejsca inspiracji i realizacji wielu pomysłów na promowanie 
literatury i pogłębiania kompetencji informacyjnych czytelników.
Pierwsze miejsce przyznano dwóm placówkom, w tym mającej swoją 
siedzibę w Pałacu Czeczów Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach, 
co ogłoszono uroczyście podczas podsumowania konkursu w siedzi-
bie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczyrku. – To wyróżnienie za 
wzorową współpracę z lokalnym środowiskiem – tworzenie kulturo-
wej przestrzeni publicznej dla mieszkańców gminy, za wielokierun-
kową działalność placówki i szczególne uwzględnianie w działalności 
cyklicznych form promujących literaturę oraz czytelnictwo – wyja-
śnia zasiadająca w komisji oceniającej Alina Macher, przedstawiciel 
bielskiego Starostwa Powiatowego. Podkreślono, że placówka z Kóz 
funkcjonująca pod kierunkiem dyrektor Krystyny Kusak zalicza się 
do tych, które wykazują się dużą aktywnością, posiadają przy tym 
swój specyficzny charakter i w pełni odpowiadają zapotrzebowaniom 
lokalnych środowisk.
Konkurs organizuje corocznie Starosta Bielski przy współpracy z Za-
rządem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-
-Białej i Książnicy Beskidzkiej. 

(M)

Sejmik Dzieci i Młodzieży Gminy Kozy 

Najlepsza biblioteka
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18 maja odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Kozy, 
na której radni podjęli uchwały:
1) Nr XXVIII/225/17 w sprawie przyjęcia i ogło-

szenia jednolitego tekstu uchwały Nr XII/95/15 
Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych 
przedszkoli na terenie Gminy Kozy oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania;

2) Nr XXVIII/226/17 w sprawie przekształcenia Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego z siedzibą w Kozach Plac ks. Karola 
Kochaja. Przekształcenie polega na zmianie siedzi-
by szkoły, przeniesieniu jej do budynku przy ul. 
Szkolnej 20.

3) Nr XXVIII/227/17 w sprawie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy 
– zapisy przedmiotowej uchwały są podyktowane 
koniecznością wprowadzenia zmian w związku 
z wydaniem przez Ministra Środowiska Rozpo-
rządzenia w sprawie szczegółowego sposobu se-
lektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
i będą obowiązywać od 1 października 2017r. 

4) Nr XXVIII/228/17 w sprawie określenia szcze-
gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez wła-
ściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – w przedmiotowej 
uchwale ustalono nowe zasady odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, czę-
stotliwość odbioru odpadów oraz przyjmowanie 
odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK);
5) Nr XXVIII/229/17 w sprawie ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określo-
nej pojemności – nowa stawka obowiązująca 
od 1 sierpnia 2017 r. dla odpadów komunalnych 
zbieranych i odbieranych od właściciela nierucho-
mości w sposób selektywny wyniesie 11,00 zł, na-
tomiast w sposób nieselektywny 24,00 zł;

6) Nr XXVIII/230/17 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
położonej w Kozach przy ul. Szkolnej – przed-
miotem sprzedaży jest budynek handlowo 
- usługowy przy ul. Szkolnej 4 o powierzchni 
użytkowej ok. 210 m2;

7) Nr XXVIII/231/17 w sprawie przekazania środ-
ków finansowych dla SPZOZ Szpital Kolejowy 
w Wilkowicach – Bystrej na zakup sprzętu me-
dycznego – udzielono dotacji celowej z wydat-
ków majątkowych budżetu gminy w wysokości 
10 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu me-
dycznego dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach 
– Bystrej; 

8) Nr XXVIII/232/17 w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 
2017-2035;

9) Nr XXVIII/233/17 w sprawie zmiany uchwały nr 
XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grud-
nia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok .

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy 
oraz materiały będące przedmiotem obrad dostęp-
ne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl, oraz na 
tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Gminy. 
   (Biuro RG)

W Kozach powstała Gminna Rada Seniorów. 
Powołała ją w lutym Rada Gminy, która jedno-
cześnie zatwierdziła jej statut.  Sześcioosobowy 
skład został wyłoniony w wyniku wyborów 
ogłoszonych przez wójta gminy. Radę Senio-
rów tworzą:

1. Stanisław Bobek zam. Kozy
2. Benedykt Gawęda zam. Kozy
3. Janina Hałat zam. Kozy
4. Kazimierz Honkisz zam. Kozy
5. Leon Kipping zam. Kozy
6. Marek Małecki zam. Kozy

Przewodniczącym Rady został Kazimierz Hon-
kisz, jego zastępcą Leon Kipping, a sekretarzem 
Janina Hałat. Pierwsze posiedzenie Gminnej 
Rady Seniorów odbyło się 1 czerwca. Gminna 
Rada Seniorów ma pełnić funkcję konsultacyj-
ną, doradczą i inicjatywną w sprawach dotyczą-
cych seniorów, w szczególności poprzez:
1) formułowanie opinii i wniosków w odnie-

sieniu do tworzonego prawa miejscowego, 
2) inicjowanie i organizowanie działań na 

rzecz osób starszych oraz monitorowanie 
ich potrzeb,

3) upowszechnianie wiedzy o potrzebach 
i prawach osób starszych,

4) informowanie mieszkańców o kierun-
kach działań podejmowanych przez Gmi-
nę i inne podmioty na rzecz środowiska 
seniorów,

5) wspieranie wszelkich form aktywności se-
niorów.   (UG)

Rozwiązanie 
krzyżówki

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki – hasło: Pałac Czeczów, 
otrzymała Agnieszka Bogusz, lat 27.

Praca dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych

Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” w Kozach oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kozach zapraszają mieszkańców naszej gminy oraz gmin ościennych do 
wzięcia udziału w projekcie, którego głównym celem jest wzrost poziomu aktywności 
zawodowej i społecznej.
W ramach projektu będzie można uzyskać zatrudnienie, podwyższyć swoje kwalifika-
cje zawodowe, jak i nauczyć się nowych umiejętności. Osobom niepełnosprawnym 
oferowana jest pomoc asystenta.
Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w projekcie zapraszamy do złożenia ankiety zgło-
szeniowej  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, pokój 21 
lub w siedzibie Spółdzielni w Kozach, ul. Bielska 9.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: 
www.kinomarzenie.eu, www.kinomarzenie.kozy.pl 

lub pod numerem telefonu: 512-847-716, 695-284-433

Gminna Rada 
Seniorów w Kozach

Sesja Rady Gminy
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Od 1 sierpnia zostaną zmienione obo-
wiązujące obecnie stawki opłaty za 
śmieci od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości. Dlaczego?
Na podwyżkę opłat za śmieci złożyło się 
wiele czynników. Przede wszystkim prze-
widujemy, że opłaty za gospodarowanie od-
padami nie pokryją zaplanowanych na 2017 
rok wydatków związanych z transportem 
i zagospodarowaniem odpadów, obsługą 
administracyjną oraz obsługą punktu selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, opłaty po-
bierane od mieszkańców powinny w pełni 
pokryć koszty funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi.
Innym z elementów, który generuje wzrost 
wydatków związanych z gospodarowaniem 
odpadami jest konieczność wprowadzenia 
na terenie gminy szczegółowej segregacji 
odpadów komunalnych, obejmujacych co 
najmniej takie frakcje jak: papier, szkło, 
metal, tworzywa sztuczne, odpady biode-
gradowalne. Segregacja taka będzie nas 
obowiązywała od 1 października 2017 r. 
Powyższy obowiązek wynika z zapisów 
Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 29 grudnia 2016 r. w tej sprawie. W prak-
tyce, uszczegółowienie segregacji odpadów 
spowoduje zwiększoną ilość przejazdów 
śmieciarkami po wyodrębnione frakcje od-
padów, co zwiększy koszty.
Znaczący wpływ na podwyżkę stawek ma 
również fakt, że co roku rośnie ilość odpa-
dów odbieranych od właścicieli nierucho-
mości. I tak, w 2016 r. z terenu naszej gminy 

odebrano łącznie ponad 4,5 tys. ton odpa-
dów komunalnych, to jest prawie 400 ton 
więcej niż w roku 2015. Wynika z tego, że 
każdy mieszkaniec naszej gminy oddaje ich 
rocznie ponad 390 kilogramów. W porów-
naniu z innymi gminami powiatu bielskie-
go, ilość odpadów komunalnych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca jest jedną 
z najwyższych. Skutkiem tego są duże kosz-
ty zagospodarowania odpadów w Zakładzie 
Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. 
Kolejnym elementem, który przyczynił się 
do wzrostu wydatków związanych z syste-
mem gospodarowania odpadami komu-
nalnymi jest utworzenie i funkcjonowanie 
punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, który powstał na wydzielo-
nej części targowiska gminnego. Powstanie 
PSZOK-u, w którym mieszkańcy mogą od-
dawać odpady nieodbierane bezpośrednio 
z nieruchomości jest wymogiem ustawo-
wym, wygodą dla mieszkańców, ale nieste-
ty, podnosi koszty.

Jakie to będą stawki?
Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione 
uwarunkowania, Rada Gminy podjęła na 
sesji 18 maja uchwałę o zrównaniu stawek 
opłat za odpady segregowane, które wyno-
sić będą 11 zł od osoby na miesiąc. Obec-
nie stawki są zróżnicowane, w zależności od 
liczby osób zamieszkujących daną nieru-
chomość i wynoszą: 11,00 zł w przypadku 
zamieszkiwania 1-4 osób, 9,00 zł w przy-
padku zamieszkiwania 5-7 osób oraz 8,00 
zł, gdy na nieruchomości mieszka 8 lub wię-
cej osób. Zmiana stawki za gospodarowa-

nie odpadami będzie obejmowała również 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
którzy nie segregują śmieci i od 1 sierpnia 
br. wzrośnie z 19 zł do 24 zł od osoby na 
miesiąc, bez względu na liczbę osób.
Najbliższe miesiące pokażą, jak duże będą 
wydatki związane z systemem gospodaro-
wania odpadami komunalnymi i czy pod-
wyżka opłat, która będzie obowiązywała od 
1 sierpnia będzie wystarczająca, aby zblilan-
sować budżet śmieciowy.
Równocześnie chcę wyjaśnić, że w związku 
ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, właściciele nie-
ruchomości nie muszą składać nowych 
deklaracji, a wysokość wyliczonej opłaty 
za sierpień - grudzień 2017 r. zostanie im 
przekazana w zawiadomieniu.

W dużym tempie rośnie odbiór odpa-
dów zielonych. Czy gmina poradzi so-
bie z ich odbiorem?
To prawda, w krótkim czasie obserwujemy 
znaczący wzrost tych odpadów. Dlatego 
chciałem poprosić mieszkańców, by w pierw-
szej kolejności odpady te kompostowali 
w obrębie własnych nieruchomości. Skoszo-
na trawa i inne odpady z naszych ogrodów 
to idealny produkt do tworzenia kompostu, 
który jest najtańszym i najlepszym nawozem 
organicznym. Jest bogatym źródłem próch-
nicy i składników pokarmowych poprawiają-
cych właściwości gleby. Może być stosowany 
bez ograniczeń, bez obaw, że przenawozimy 
podłoże i zaszkodzimy naszym roślinom. 
W internecie można znaleźć wiele praktycz-
nych wskazówek i dobrych rad, jak kompo-
stować trawę i inne zielone odpady, aby ten 
proces nie był uciążliwy dla otoczenia, a po-
zyskany w ten sposób kompost był przydat-
ny i dobrej jakości.
Dodatkowym argumentem przemawia-
jącym za kompostowaniem jest czynnik 
ekonomiczny. Wzrastająca ilość odpadów 
komunalnych, w tym również odpadów zie-
lonych powoduje, że rosną wydatki Gminy 
związane z gospodarką odpadami. W chwili 
obecnej już wiadomo, że w budżecie będzie 
brakowało pieniędzy na funkcjonowanie 
systemu, dlatego tak ważne jest, aby każdy 
z nas ograniczył oddawanie odpadów zielo-
nych. Dodam tylko, że  zagospodarowanie 
1 tony odpadów zielonych to wydatek po-
nad 302 zł. 
Dziękuję za rozmowę.

       Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

Pytania do wójta
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Wisława Szymborska wspomniała kiedyś, że 
to pierwsze zdanie jest najtrudniejsze. Dlatego 
zacznę prosto – jestem uczennicą drugiej kla-
sy Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Ba-
czyńskiego w Kozach, absolwentką tutejszego 
Gimnazjum. Dzięki ciężkiej pracy i ogromne-
mu wsparciu udało mi się odnieść kilka suk-
cesów – uzyskałam stypendium Prezesa Rady 
Ministrów i zostałam laureatką ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji 
Społecznej (zajmując drugie miejsce w klasyfi-
kacji). Dodatkowo pracuję w miniprzedsiębior-
stwie „NaStrychu” wydającym gazetkę szkolną, 
które w najbliższym czasie zostanie zaprezento-
wane w Warszawie podczas finału konkursu na 
najlepsze młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo 
„Produkcik 2017”.

Na co dzień najwięcej czasu spędzam na 
czytaniu książek i tworzeniu własnych tek-
stów literackich, ale uwielbiam też film i teatr. 
W Bielsku-Białej prowadzę drużynę harcerską. 
W wolnych chwilach znikam w kuchni, bawiąc 
się w cukiernika.

Ale oczywiście – jak każdy uczeń – wiele czasu 
spędzam w szkole i to właśnie nauka jest tym, 
na czym muszę skupić się najmocniej, więc te-
raz kilka uwag o moim Liceum.
Nie ma rzeczy niemożliwych!
Chcesz wyjechać na tydzień do Niemiec 
i mieszkać u rodziny, której nie znasz? A może 
wolisz przyjąć pod swój dach studenta z Chin 
czy Indonezji? Nie ma problemu. Lubisz cho-
dzić po górach? Zorganizujemy wycieczkę 
w każdy weekend. Wyjścia do kina, teatru? Co 
najmniej jedno na miesiąc. I to z miejscami 
w pierwszych rzędach! Jesteś świetny w poma-
ganiu ludziom i chcesz być wolontariuszem? 
Zgłoś się tylko do pani pedagog i już będziesz 
miał co robić. Żeby ułatwić Ci naukę, zorgani-
zujemy dla ciebie wycieczki, wykłady i warszta-
ty. Sądzisz, że doba ma tylko 24 godziny i ilość 
rzeczy, które możesz zrobić jest ograniczona? 
Mylisz się! Motto w sali 41 głosi „Jak możemy 
dokonać rzeczy niemożliwych? Z ENTUZJA-
ZMEM!” – i właśnie tak w wielkim skrócie wy-
gląda praca w „Baczyńskim”.
Możesz być kim chcesz!
Może wydawać się, że to zdanie brzmi jak re-
klamowy slogan, ale trudno mu zaprzeczyć. 
Jeśli potrafisz śpiewać, grać na instrumencie, 
tańczyć, zapewnimy Ci występ na każdej szkol-
nej uroczystości i nie tylko. Podobnie z talen-
tem recytatorskim czy aktorskim. Dobrze się 
uczysz? Będziesz się uczył lepiej. I więcej. Z ręką 
na sercu mogę powiedzieć, że w tej dziedzinie 
można u nas osiągać sukcesy, o jakich nawet 
trudno marzyć. Biegasz? Grasz w piłkę ręczną, 
siatkówkę, koszykówkę…? A może wolisz skok 
w dal? Bez problemu. Weźmiesz udział w za-
wodach i dodatkowych zajęciach z wf. Szachy 
albo rysowanie? Znajdziesz tu partnera do gry 
i miejsce na zorganizowanie wystawy. A jeśli 
Twoją pasją jest gra w kółko i krzyżyk? Niespo-
dzianka! Co roku mamy szkolny turniej tej gry.
I – oczywiście – będziesz świetnie przygotowa-
ny do matury, która otworzy Ci drogę na każde 
studia. Sam Baczyński polecił nam przecież „Nie 
wstydź się miłowania, tworzenia, dorastania…”

Znajdziesz swoją drogę…
Dzięki temu, że nasza szkoła bierze udział 
w programie Fundacji Młodzieżowej Przed-
siębiorczości „Szkoła praktycznej ekonomii” 
będziesz miał okazję dokładnie poznać rynek 
pracy, funkcjonowanie firmy, a także wszyst-
kie przydatne dokumenty. Masz problem 
z wyborem zawodu? Możesz rozwiązać go 
podczas Dnia Przedsiębiorczości – wizyty na 
interesującym cię stanowisku pracy. Nie znasz 
swoich predyspozycji? Zorganizujemy wyjazd 
do doradcy zawodowego. Nauczysz się też 
dobrej organizacji czasu, potrzebnej przy ta-
kiej ilości zadań. A może chcesz spróbować sił 
w prowadzeniu własnej firmy? U nas możesz 
założyć działalność już dziś. Prowadzenie mi-
niprzedsiębiorstwa o dowolnym zakresie usług 
to świetny projekt, który pokaże Ci wszystkie 
cienie i blaski takiej pracy. Nie zapominajmy 
o tym, że możesz w nim wykorzystać także 
swoje talenty. 
Ludzie tworzą atmosferę.
To zdanie potwierdzi chyba każdy uczeń „Ba-
czyńskiego”. W innej szkole nie zobaczysz 
nauczycieli przebranych za aniołki, udających 
„żywy obraz” czy tańczących do rosyjskiej mu-
zyki podczas Dnia Wiosny. Każdy nauczyciel 
chętnie z Tobą porozmawia i podzieli się cenną 
lekcją (nie tylko z przedmiotu, którego uczy). 
Dodatkowo całe bogactwo osobowości i na-
szych talentów  (bo udowodnimy ci, że każdy 
jakiś ma) tworzy niesamowity i niepowtarzalny 
kolaż, w jakim każdy znajdzie swoje miejsce.
Nie jesteś anonimowy!
Nie jesteśmy dużym Liceum, mamy niewiele 
ponad stu uczniów. Dzięki temu nikt nie ginie 
w tłumie setek innych uczniów, zapisanych 
tylko w dokumentach pod numerem PESEL. 
Każdy ma prawo być sobą, wpisać się w histo-
rię szkoły i zostać zapamiętanym (oczywiście 
pozytywnie). Nauczyciele mają też więcej cza-
su dla uczniów i chętnie pomogą Ci odnaleźć 
w sobie możliwości i odpowiednio je wykorzy-
stać. Obok nikogo nie przejdziemy obojętnie!

Uczniowie klas 2 i 3 SP 2 w Kozach zdobyli Mistrzostwo Powiatu Bielskiego w grach i zabawach sportowych im. Franciszka Witkowskie-
go. W finale powiatowym pokonali w hali CSW w Kozach SP w Kobiernicach 9:1 i awansowali do 1/4 finału wojewódzkiego, który odbył 
się w Lipowej. Tam zdobyli trzecie miejsce, ulegając SP w Radziechowach-Wieprzu i SP w Lipowej. Nasi najmłodsi sportowcy wystąpili 
w składzie: Julia Handzlik, Lena Heller, Patrycja Majdak, Paulina Surwiłło, Nikola Madejska, Kacper Malarz, Bartosz Byrski, Jakub Kubat, 
Michał Duźniak, Michał Skrudlik, Nikola Ropska, Paulina Handzlik, Martyna Legut, Magdalena Okrzos, Samuel Fijak, Maksymilian Wit-
kowski, Jakub Kózka, Marcin Adamski, Filip Filarski i Adam Koza. Gratulacje dla zespołu, który powtórzył sukces z zeszłego roku.

5 faktów o „Baczyńskim”, które trzeba znać…
Poradnik Gabrieli Mynarskiej

Gry i zabawy sportowe

Gabriela Mynarska
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18 maja po wielogodzinnej podróży autoka-
rem dotarliśmy wreszcie do południka 0. Za-
skoczeni nieco dziwnym przejściem z półkuli 
wschodniej na zachodnią, pstrykaliśmy zdjęcie 
za zdjęciem. To był dopiero początek tego peł-
nego wrażeń dnia. Kolejną atrakcją było przej-
ście podziemnym tunelem pod Tamizą. Inna 
część stolicy – biznesowa dzielnica Canary 
Wharf okazała się olśniewająca i nowoczesna. 
Dawnego ducha Londynu można było nato-
miast poczuć w Tower of London. Szczególne 
wrażenie robiły wystawione tu Crown Jewels, 
czyli klejnoty koronne. Pod Tower Bridge, 
następnym miejscu zwiedzania, dopadła nas 
typowa londyńska pogoda. Stamtąd, po przej-
ściu mostu Tower Bridge skierowaliśmy się do 
Tate Modern (Galeria Sztuki Nowoczesnej), 
mijając po drodze teatr Szekspira (The Globe). 
Następnego dnia zaczęliśmy zwiedzanie od 
zamku Windsor. Największą atrakcją okazała 
się możliwość zobaczenia Gwardii Królewskiej 
i zrobienia sobie zdjęcia z żołnierzami w du-
żych, czarnych czapkach. Pojechaliśmy też do 
Oxfordu, gdzie ujrzeliśmy na własne oczy Uni-
wersytet Oksfordzki. Fani Harry’ego Pottera 
byli wniebowzięci – w co drugim sklepie aż ro-
iło się od znanych z książek akcesoriów.  
W trzecim dniu udaliśmy się do Muzeum Hi-
storii Naturalnej. Tu hitem okazał się symulator 
trzęsienia ziemi. Kolejnym punktem programu 
było muzeum figur woskowych Madame Tus-

sauds. Nasze aparaty nie nadążały z robieniem 
zdjęć z różnymi osobistościami. „Na deser” 
tego dnia było London Eye, czyli wielki diabel-
ski młyn. To był prawdziwy sprawdzian odwagi 
nie tylko dla tych z lękiem wysokości. 
Ostatni dzień pobytu zaczęliśmy od obejrzenia 
Albert Memorial, czyli pomnika Alberta, męża 
królowej brytyjskiej Wiktorii. Później wyjecha-
liśmy do Parliament Square, gdzie obejrzeliśmy 
siedzibę rządu i sławnego Big Bena. Następ-
nie skierowaliśmy się do The National Gal-
lery (Galeria Narodowa), gdzie można było 
obejrzeć obrazy sławnych mistrzów i… kupić 
pamiątki. W programie nie mogło zabraknąć 
Buckingham Palace i uroczystej zmiany war-

ty Gwardii Królewskiej. Nieco inny charakter 
miały Chinatown (Dzielnica Chińska) i Picca-
dilly Circus z ulicznymi artystami.
Na koniec – to, na co wielu czekało od rana, 
Oxford Street, czyli główna ulica handlowa. 
Większość z nas natychmiast pobiegła do gi-
gantycznego sklepu odzieżowego Primarku. 
To były zakupy!
Londyn to ogromne miasto, kosmopolitycz-
ne, barwne, ciekawe. I dla miłośników historii, 
i dla fanów nowoczesności. Naprawdę warto je 
zobaczyć. Dla nas dodatkowym walorem było 
to, że mogliśmy rozmawiać po angielsku z gosz-
czącymi nas rodzinami. Będziemy mieć co 
wspominać… (Dominik Popławski – uczeń klasy 2b)

W ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” SP nr 1 prowadziła warsztaty 
dla dzieci i rodziców. 24 maja uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w spotkaniach 
profilaktycznych dotyczących zagrożeń płynących z niewłaściwego korzysta-
nia z Internetu i z telefonów komórkowych. W każdej klasie prelegent zwracał 
uwagę na łatwe uzależnienie się od gier komputerowych. Podawał wiele sy-
tuacji niebezpiecznych i jednocześnie przykłady właściwych zachowań. Pra-
widłowe korzystanie z Internetu powinno rozwijać, a nie niszczyć młodego 
człowieka. Uzupełnieniem warsztatów z dziećmi były spotkania z rodzicami 
uczniów, 25 maja. Położono nacisk na dużą rolę dorosłych, którzy powinni 
wyznaczać granice czasowe używania nowoczesnych komunikatorów, a tak-
że kontrolować rodzaj gier i portali społecznościowych, z których korzystają 
ich dzieci. Rodzice powinni też proponować swoim pociechom alternatywne 
formy aktywności. Dla rodziców klas najmłodszych 0-3 szkoła także przygo-
towała warsztaty o skutecznej komunikacji pt. „Jak mówić do dzieci, żeby nas 
słuchały”. Psycholog szkolny dzielił się swoją wiedzą na temat nawiązywania 
relacji z dziećmi i skutecznej współpracy z najmłodszymi. Wskazał przyczyny 
porażek wychowawczych, omówił też sposoby ich unikania.
Szerokie działania profilaktyczne prowadzone wśród dzieci i rodziców mają 
na celu zapobieganie niewłaściwym zachowaniom dzieci, które wynikają z nie-
kontrolowanego korzystania z nowoczesnych technologii, a także promowa-
nie odpowiednich postaw i relacji.

(SP 1)

Od października 2016 r. do końca kwietnia 2017 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Kozach trwała akcja „Zbiórki Makulatury’’. Uczestni-
czyły w niej wszystkie klasy wraz z oddziałem zerowym. W tym roku 
szkolnym zebrano 30 ton 976 kg makulatury.
Nagrody za zbiórkę przyznawane były w trzech kategoriach:                                                                                                
Nagrody dla klas – każda klasa otrzymała 50% zebranej kwoty, a klasy 
które zajęły trzy pierwsze miejsca dodatkową nagrodę pieniężną z prze-
znaczeniem na dofinansowanie do wycieczek, wyjazdów do kina itp.
Nagrody indywidualne – dla trzech uczniów, którzy zebrali naj-
większą ilość makulatury w szkole (dyplom i książka) oraz nagrody 
dla liderów klasowych (dyplom i książka)

Największą ilość makulatury w tym roku szkolnym zebrały klasy:

MIEJSCE KLASA ILOŚĆ ZEBRANEJ MAKULATURY

I II B 4083,73kg

II II C 2818,67kg

III IV D 2593,22kg

Dziękujemy uczestnikom za duże zaangażowanie w przeprowadzo-
ną akcję. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

(SP 1)

A trip to London, 
czyli koziańscy gimnazjaliści w stolicy Wielkiej Brytanii

Trzeźwy umysł w Jedynce V akcja makulatury w SP 1
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Dwór Czeczów w ciągu minionych wie-
ków gościł wiele osobistości życia spo-
łecznego, politycznego, rodzinnego. 
Bywali w nim galicyjscy politycy, przed-
stawiciele znanych rodów, ziemianie, 
liczni krewni. Po latach atmosferę pa-
nującą we dworze upamiętnił lwowia-
nin Stanisław Reychan (1897-1994), 
którego rodzina utrzymywała bliskie 
więzi z Czeczami, za sprawą dalekiego 
pokrewieństwa obu rodów z rodziną 
Wandruszków. W wydanych w Krakowie 
w 1992 roku wspomnieniach pt. Pamięt-
nik dziwnego człowieka. Ze Lwowa do 
Londynu  Reychan pisał:
 „[…] Kozy to nie parzystokopytne, 
mlekodajne zwierzęta, lecz wieś, duża 
nawet, na dolnych stokach Beskidu, na 
szosie „cesarskiej”, między Białą a Kę-
tami. […] stały się takim synonimem 
moich młodych lat, takim ogniskiem 
rodzinnym, w przeciwieństwie do Lwo-
wa […] W Kozach od wczesnego dzie-
ciństwa czułem się jak w domu, a może 
bardziej w domu niż we Lwowie. Po dziś 
dzień Polska to dla mnie ten kawałek wy-
lotu Beskidu na nizinę Śląską, w dorze-
czu Wisły, między rzekami Białką a Sołą. 
[…]”. 
Mimo różnicy wieku, dalecy kuzyni Sta-
nisława  – Lolek i Maniuś  – otaczali go 
opieką, a baronowa Wilhelmina – ciot-
ka Mincia jak ją nazywał – chętnie mu 
matkowała. Stanisław bywał w Kozach 
często podczas letnich wakacji. Przyjeż-

dżał wraz z ojcem albo z opiekunką Ew-
cią, która zastępowała mu matkę, zmarłą 
we wczesnym okresie jego dzieciństwa. 
Jak pisał: „[…] przez jakieś 15 lat albo 
całość, albo większość czasu wakacji let-
nich tam spędzałem […]”. Na kartach 
swojego pamiętnika Stanisław Reychan 
nazywa Kozy „kozim rajem”, który z ża-
lem przychodziło mu opuszczać.
Oprócz „koziańskich” Czeczów Reychan 
znał bardzo dobrze gałąź „bieżanowską” 
oraz dalszą rodzinę – Krzeczunowiczów. 
Liczne potomstwo Karola Czecza z Bie-
żanowa (brata Hermana) często zjeż-
dżało do Kóz na wakacje. Bywali tu Jasiu 
Czecz oraz siedem jego sióstr: Maniula 
– późniejsza żona Mańka Czecza, Zosia, 
Helenka, Iza, Jola, Emilka oraz Lila, czy-
li późniejsza Aurelia Larisch, w której 
nasz bohater przez lata podkochiwał się 
z wzajemnością.
Ostatnie pobyty Stanisława Reychana 
w gościnnym dworze w Kozach przypa-
dły na lata 1914-1915, okres trwającej 
już I wojny światowej. Atmosfera wo-
jenna wyczuwalna we Lwowie, nie za-
kłócała życia w Kozach „[…] W Kozach 
[…] było bardzo wesoło i przyjemnie. 
Dla kuzynek w moim wieku byłem „je-
dynym” mężczyzną […] Wymyślaliśmy 
gry i zabawy, chodziliśmy na długie je-
sienne spacery, wywiązały się lekkie flir-
ty. Maniek Czecz oświadczył się swojej 
kuzynce Maniuli, a ja podkochiwałem 
się […] w jej siostrze Lili. Ojciec i pan 

Walerian Krzeczunowicz zasiedli do nie 
kończącego się bridża, łapiąc gwałtem 
partnerów: ciotkę Lili, czasem Mańka, 
czasem kuzynkę Helę. Gdy nie było bri-
dża, pan Walerian chodził po bibliotece, 
na brzuszku złożywszy ręce, bezustan-
nie chrząkając, wiódł narady strategicz-
ne i wyszukiwał najnowsze wiadomości 
z frontu w krakowskim „Czasie” […]”.
Pobyt legionistów w Kozach oraz ślub 
Mariana i Marii Czeczów w styczniu 
1915 roku to ostatnie wspomnienia Rey-
chana związane z Kozami. Zawierucha 
wojenna spowodowała, że autor wspo-
mnień znalazł się daleko od „koziego 
raju”.

P.S.
Stanisław Reychan wywodził się z lwow-
skiej rodziny, artystycznie uzdolnionej. 
Ojciec Stanisława – również Stanisław  
– był malarzem, profesorem lwowskiej 
Szkoły Przemysłowej, autorem elemen-
tów wystroju lwowskiego teatru, a tak-
że setek rycin i akwareli malowanych 
do ówczesnych ilustrowanych tygodni-
ków informacyjnych (Paryż, Wiedeń, 
Lwów). Stanisław młodszy, autor wspo-
mnień, swój artystyczny talent do cera-
miki odkrył dopiero po II wojnie świato-
wej mieszkając na stałe w Londynie. 

(Bartłomiej Jurzak)

Tekst powstał w oparciu o książkę Stanisława Rey-

chana Pamiętnik dziwnego człowieka. Ze Lwowa do 

Londynu, Kraków 1992.

Kozi raj Stanisława Reychana
Kozi raj

Wesele Mariana i Marii Czeczów – 16 stycznia 1915 rokuStanisław Reychan (1897-1994)
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Poczucie bezpieczeństwa należy do pod-
stawowych potrzeb każdego człowieka 
i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie 
każdej społeczności. Od niedawna Policja 
korzysta z dwóch nowoczesnych narzędzi 
wprowadzonych do użytku przez MSWiA. 
Narzędzia te, to: Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa i aplikacja mobilna „Moja 
Komenda”.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to 
narzędzie służące do prostego, wygodnego 
oraz nowoczesnego informowania Policji 
o zagrożeniach bezpieczeństwa i negatyw-
nych zjawiskach występujących na terenie 
kraju. Służy do sygnalizowania miejsc, które 
w odczuciu społeczeństwa są niebezpieczne 
i wymagają interwencji ze strony odpowied-
nich organów państwowych lub samorzą-
dowych. Mapę można znaleźć pod adresem 
https://mapy.geoportal.gov.pl bądź za po-
średnictwem strony internetowej bielskiej 
Policji: www.bielsko.slaska.policja.gov.pl .
Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpie-
czeństwa można zgłaszać takie zagrożenia 
jak: przekraczanie dozwolonej prędkości, 
nieprawidłowe parkowanie, spożywanie 
alkoholu w miejscach niedozwolonych, 
akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, 
bezdomność, nieprawidłowe oznakowanie 
drogi, niszczenie zieleni, miejsca grupowa-
nia się małoletnich, nielegalne rajdy samo-
chodowe i inne.
Narzędzie to daje możliwość aktywnego 
udziału lokalnych społeczności w tworze-
niu bezpiecznych przestrzeni i budowaniu 
poczucia bezpieczeństwa, a ponadto udo-

stępnia mieszkańcom informacje dotyczące 
miejsc występowania oraz rodzaju zagrożeń 
bezpieczeństwa. Jej zaletą jest także bieżąca 
aktualizacja informacji o występujących za-
grożeniach oraz szybka reakcja na zasygna-
lizowane negatywne zjawiska.  
 
Narzędzie to nie służy do zgłaszania Policji 
potrzeby pilnej interwencji. W sytuacjach 
nagłych, wymagających natychmiastowego 
podjęcia działań przez odpowiednie służby, 
należy korzystać z numerów alarmowych: 
112 lub 997. Każde naniesione na Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zagrożenie 
wywoła odpowiednią reakcję Policji, dlate-
go proszę o odpowiedzialne korzystanie 
z aplikacji. 

Drugim nowoczesnym narzędziem jest 
aplikacja mobilna „Moja Komenda”.
  
Jednym z jej podstawowych oraz prak-
tycznych zastosowań jest możliwość szyb-
kiego wyszukania każdego dzielnicowego 
w Polsce, ze wskaza-
niem jego miejsca peł-
nienia służby, danych 
kontaktowych oraz 
rejonu służbowego. 
Ponadto aplikacja 
bezpośrednio po-
łączy użytkowni-
ka z wybranym 
dzielnicowym 
i wskaże jego 
adres e-mail. 

Zawiera ona bazę teleadresową wszystkich 
komend i komisariatów w Polsce, a po włą-
czeniu funkcji lokalizacji w telefonie aplika-
cja odnajdzie i wskaże najbliższe jednostki 
Policji wraz z odległością dzielącą je od 
użytkownika oraz wskaże drogę do najbliż-
szej jednostki Policji. Umożliwia wyszuki-
wanie obiektu po nazwie jednostki, ulicy 
lub kodzie pocztowym.
Aplikacja dostępna jest na telefony z syste-
mem Android oraz na iOS, a pobrać ją moż-
na z „Google Play”.

 (komisarz Jacek Śliwka)

Bezpieczny kozianin
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Pochwal się!
W sezonie letnim postanowiliśmy publikować 
zdjęcia pięknych ogrodów naszych mieszkań-
ców. Na początek pokazujemy ogród pani Ur-
szuli Byrskiej, przy ul. św. Walentego.
Osoby, które chcą się pochwalić swoimi ogro-
dami prosimy o nadsyłanie zdjęć wraz z pi-
semną zgodą na ich publikację w „Koziańskich 
Wiadomościach”. Chętnie je pokażemy.

(RED)
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Malownicze zakątki zapraszają
Ciepłe i długie dni sprzyjają spacerom, a leśne ścieżki i szlaki górskie kuszą. Nie sposób oprzeć się ich urokowi. Jako że mieszkamy w miejscu, z którego 
blisko do leśnych zakątków, zachęcamy do ich systematycznego odwiedzania. Na początek zapraszamy nad Wilczy Staw, który otulony lasem i poło-
żony na górskiej półce skalnej wydaje się małym cudem. Rosną tam wysokie, długowieczne daglezje. Miłośnicy naturalnego piękna docenią położenie, 
formę i oświetlenie tego uroczyska. Można dojść do niego z poziomu jeziora w Kamieniołomie idąc w kierunku wschodnim lub od ul. Tęczowej na 
południe leśną ścieżką (około 10 -15 min piechotą), a także od ul. Podgórskiej. Przyroda urzeka wodą leśnych zbiorników i mokradeł. Trudno rozpo-
znać, gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna wodne odbicie. Światło wyczarowuje coraz to nowe złudzenia, wcześniejsze okrywając cieniem. Warto 
tu zawędrować, by zachwycić się ciszą i pięknem.
Zapraszamy do spacerów.

(UG/red)

foto: Halina Kozieł

Wilczy Staw

Wilczy Staw - widok od strony południowejOdbicie w wodzie

Mokradło w pobliżu Wilczego Stawu

Retencyjny zbiornik wyrównawczyMokradło
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Jak prawidłowo korzystać z PSZOK
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Od 6 maja br. na terenie naszej gminy funkcjo-
nuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). PSZOK jest zlo-
kalizowany na wydzielonej części targowiska 
gminnego przy ul. Szkolnej.
Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych mogą korzystać właściciele nie-
ruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Kozy, którzy złożyli deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz uiszczają stosowne opłaty z tego 
tytułu. Właściciele nieruchomości mogą rów-
nież upoważnić inne osoby, które w ich imieniu 
dostarczą odpady do PSZOK.
PSZOK jest czynny w każdy wtorek w godzi-
nach 15.00 – 19.00 i w soboty w godzinach 7.00 
– 13.00, za wyjątkiem ostatnich sobót miesiąca, 
kiedy to na płycie targowiska organizowany 
jest tzw. „Pchli Targ” – kiermasz staroci. Wte-
dy PSZOK jest czynny w piątek poprzedzający 
ostatnią sobotę miesiąca, w godzinach 13.00 – 
19.00. 

Do PSZOK można dostarczać następujące ro-
dzaje odpadów:
a) papier,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) przeterminowane leki i chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) zużyte opony pochodzące z gospodarstw 

domowych (m.in. opony samochodów 
osobowych, motocykli, rowerów, wózków),

j) odpady zielone pochodzące z prac wyko-
nywanych we własnym zakresie, z ogrodów 
przydomowych, w tym: trawa, liście, gałęzie 

z przycinania drzew i krzewów wyłącznie 
w postaci zrębek o wielkości nieprzekra-
czającej 20 cm, części roślin, przy czym nie 
mogą one zawierać resztek jedzenia, ziemi 
i kamieni,

k) odpady problemowe (m.in. zużyty sprzęt 
sportowy, parasole, obuwie, tekstylia),

l) odpady budowlane i rozbiórkowe stano-
wiące odpady komunalne, wykonywane we 
własnym zakresie przez właściciela nieru-
chomości, z zachowaniem obowiązującego 
limitu – do 3 m3 w ciągu roku.

Właściciele nieruchomości dostarczają do 
PSZOK odpady na własny koszt.

Po przybyciu do PSZOK należy zgłosić się do 
biura obsługi, wylegitymować się okazując do-
kument potwierdzający tożsamość, podać ad-
res nieruchomości, z której pochodzą odpady 
oraz rodzaj i przybliżoną ilość przywiezionych 
odpadów. Obsługa PSZOK prowadzi ewiden-
cję dostarczanych odpadów.
 
Następnie należy postępować zgodnie z zale-
ceniami obsługi. Przywiezione, posegregowa-
ne odpady, należy umieszczać we wskazanych 
przez obsługę kontenerach, pojemnikach lub 
w wyznaczonych miejscach, w zależności od 
rodzaju odpadu. 
  
Nie wolno wrzucać do kontenerów odpadów 
wraz z opakowaniem (np. w workach, w re-
klamówkach). Dotyczy to również odpadów 
zielonych. Korzystający z PSZOK bezwzględ-
nie muszą stosować się do zaleceń obsługi 
oraz wyznaczonego kierunku ruchu, bo tylko 
wtedy korzystanie z Punktu będzie przebiegało 
sprawnie i bezproblemowo.                        (UG)

Harmonogram przyjmowania odpadów w PSZOK

          Dni Kóz – PSZOK nieczynny                      niedziele i święta                       dni pracy PSZOK
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Technologia w każdym wieku
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Komórka, tablet, smartfon, kompu-
ter, laptop – to tylko podstawowe 
narzędzia, którymi posługujemy się 
dziś w pracy, w domu, słuchając mu-
zyki, oglądając filmy lub rozmawia-
jąc ze znajomymi. Dziś trudno wy-
obrazić sobie otaczający nas świat 
bez tego sprzętu. Wszystko zależy 
jednak od perspektywy. A jak ta wy-
gląda z punktu widzenia seniora? 
Świetnie opowiada o tym Jan Szta-
fiński, emerytowany nauczyciel fi-
zyki, który od wielu lat fascynuje się 
nowinkami technicznymi. 
– 42 lata uczyłem fizyki w Lubinie, 
dokąd wyjechałem z Kóz. Zacięcie 
do takiej tematyki zaczerpnąłem 
więc już w swojej pracy – uśmiecha 
się nasz rozmówca. Pan Jan opuścił 
Kozy jeszcze jako nastolatek, następ-
nie studiował w Zielonej Górze, by 
później zająć się edukacją licealistów 
w zagłębiu miedziowym. Tam poznał 
swoją żonę, z którą wrócił do rodzin-
nej miejscowości po zakończeniu 
przygody zawodowej. – Miałem pra-
cować 3 miesiące, a zostałem na kilka-
dziesiąt lat – dopowiada.
W swojej codzienności senior wyko-
rzystuje przede wszystkim stacjonarny 
komputer, tablet i smartfon. – To świet-
na sprawa. Przede wszystkim nie można 
przerażać się technologią. My nie musimy 
zrozumieć, w jaki sposób ona funkcjonuje, 
tylko z niej korzystać – mówi. – Słucham 
muzyki na YouTubie, czasami pobieram 
różne melodie i zgrywam na 
pendriv’a, wtedy mogę ją od-
twarzać w dowolnym miejscu. 
Założyłem też swoje konto na 
Facebooku, przez które mogę 
komunikować się ze swoimi 
znajomymi czy rodziną – doda-
je. W zrozumieniu technologii 
pomaga mu czasami syn, z wy-
kształcenia informatyk. 
Na przestrzeni lat pan Jan po-
znawał kolejne technologie, 
wnikliwie przyglądając się im 
i testując. – Moim pierwszym 
komputerem był Commodo-
re, na którym wykonywałem 
najprostsze czynności. Uży-
wam do dzisiaj specjalnego 
walkmena, z którego ścieżki 
dźwiękowe nagrywam następ-
nie w formacie MP3 na kom-
puterze. Pamiętam czasy, gdy 

zupełną nowością był gramofon – śmieje 
się nasz rozmówca.
W ostatnim czasie kozianin dzielił się 
swoją wiedzą i doświadczeniem z inny-
mi osobami, podczas specjalnie zorga-
nizowanych warsztatów dla seniorów 
w Gminnej Bibliotece Publicznej. Zainte-
resowane osoby mogły z bliska zobaczyć 
m.in. nawigację samochodową, zestaw 

głośnomówiący, tablet, smartfon, 
przenośny odtwarzacz DVD czy 
głośniczek z bluetooth. – Starałem 
się wyjaśnić, w jaki sposób funkcjo-
nują poszczególne urządzenia i za-
chęcić do korzystania z nich. To, że 
jesteśmy seniorami bynajmniej nie 
oznacza, że nie jesteśmy w stanie 
nauczyć się obsługi tych urządzeń. 
Ze smartfona korzystam od 1,5 
roku, wcześniej też nie wiedziałem, 
w jaki sposób go obsługiwać. Trze-
ba tylko chcieć i poświęcić trochę 
czasu – wskazuje. 
To jednak nie jedyne zajęcia, dzię-
ki którym pan Jan stara się być ak-
tywny. Udziela się także na spotka-
niach emerytowanych nauczycieli, 
dla których prowadził m.in. kurs 
obsługi komputera. Współpracuje 
z Towarzystwem Miłośników Hi-
storii i Zabytków Kóz przygotowuje 
materiały do kolejnych zeszytów hi-
storycznych. 
Jak sam podkreśla, ma nadzieję, że 
niebawem znajdzie się kolejna zain-
teresowana grupa seniorów, którą 

będzie mógł zachęcić do nowinek techno-
logicznych. – Powinniśmy przekonywać 
się do nowych technologii, bo one uła-
twiają nam życie. Osobiście sam często 
przeglądam internet, czytając o nowin-
kach, ale także wyszukując innych infor-
macji. To duża oszczędność czasu – pod-
kreśla. 

(Mateusz Stwora)

Wśród urządzeń pana Jana znajdują się m.in. stary walkman i nowoczesny smartfon

Jan Sztafiński prezentuje nam swoją 
przenośną klawiaturę do tabletu
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Taneczne warsztaty
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Szachowe zmagania

Dzielnie walczą 
w lidzeSobota 20 maja na obiektach Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach upłynęła pod zna-

kiem tańca. To właśnie tego dnia odbyły się warsztaty taneczne z Anną Dowganowską.
Pod okiem uczestniczki programu „You Can Dance” w zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież 
z grup tanecznych, które działają przy CSW w Kozach. Jak wyjaśniają organizatorzy, warsztaty 
z Anną Dowganowską przebiegły w miłej i wesołej atmosferze. Prowadząca z dużym entuzjazmem 
przekazała młodym adeptom tańca wiele cennych uwag, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie 
ich poziomu artystycznego.        (R)

Obiekty CSW nieczynne
W związku z rozpoczętym już remontem i termomodernizacją Centrum Sportowo-
-Widowiskowego w Kozach basen oraz pozostałe obiekty placówki będą nieczynne 
do 31 sierpnia br.

UKS Kozy zaprasza wszystkie dzieci chętne do uprawia-
nia piłki nożnej na zajęcia. Klub otworzył grupę dla dzieci 
mających ukończone 6 lat oraz grupę dla roczników 2006 
i młodszych. ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA. Szczegóły 
na stronie UKS Kozy na Facebooku, pod numerami tele-
fonów: 664-757-634, 509-820-731 oraz adresem mailo-
wym: uks.dwojka@op.pl.

Przedszkolaki:
1. Bartosz Młyński
2. Tomasz Makuch
3. Stanisław Falfus

Juniorzy młodsi:
1. Franciszek Mudyna
2. Rafał Wojtala
3. Maciej Honkisz

Juniorzy starsi:
1. Szymon Polakowski
2. Szymon Freitag

3. Szymon Mikulski
Seniorzy:

1. Jan Skutela
2. Sławomir Korzonkiewicz
3. Bogusław Gondzik

Wyróżnienia:
Dla najmłodszego uczestnika turnieju – 
Igor Haręzga (7 lat)
Dla najstarszego uczestnika turnieju – 
Marian Koczur (88 lat)

Drużyna młodzików UKS Kozy, występująca 
w trudnej III lidze wojewódzkiej, dzielnie walczy 
o jak najwyższe miejsce na koniec sezonu.
Celem nadrzędnym zespołu jest zachowanie 
ligowego statusu, natomiast marzeniem za-
wodników miejsce na podium, na które młodzi 
piłkarze z Kóz zachowali jeszcze szansę. Trzeba 
jednak również oglądać się za siebie, gdyż z walki 
o utrzymanie nie rezygnują bielskie zespoły Re-
kordu i Zapory Wapienica.
W bieżącej rundzie wiosennej każdy mecz pił-
karzy UKS dostarcza mnóstwo emocji, bramek 
i zwrotów sytuacji. Dwa razy kozianie pokonali 
Rekord, zdołali również dwukrotnie z wyni-
ku 0:2 wyrównać wynik i zdobyć po punkcie 
w konfrontacjach z Zaporą i GKS-em Tychy. 
Z dwiema najlepszymi drużynami UKS nie był 
bez szans, przegrywając z Pniówkiem po bar-
dzo dobrym meczu 2:3. Do końca ligi pozostały 
spotkania z Zaporą w Kozach oraz z GKS-em na 
wyjeździe, które zdecydują o końcowej lokacie.

Wyniki młodzików UKS Kozy:
BTS Rekord Bielsko-Biała – UKS Kozy 1:2 
(gole: Dominik Czaderna, Samuel Fedorowicz)
GKS Pniówek Pawłowice – UKS Kozy 5:1 
(gol: Samuel Fedorowicz)
UKS Kozy – KS Iskra Pszczyna 0:4
LKS Zapora Wapienica – UKS Kozy 2:2 
(gole: Samuel Fedorowicz, Kacper Łukasik)
UKS Kozy – GKS Tychy 2:2 (gole: Szy-
mon Wójcik, Samuel Fedorowicz)
UKS Kozy – BTS Rekord Bielsko-Biała 1:0 
(gol: Patryk Gawęda)
UKS Kozy – GKS Pniówek Pawłowice 2:3 
(gole: Kacper Łukasik, Bartosz Oczko)
KS Iskra Pszczyna – UKS Kozy 3:0
 
Tabela:
1. KS Iskra – 24 pkt.
2. GKS Pniówek Pawłowice – 11 pkt.
3. GKS Tychy – 11 pkt.
4. UKS Kozy – 8 pkt.
5. BTS Rekord Bielsko-Biała – 4 pkt.
6. LKS Zapora Wapienica – 2 pkt.
 
Kadra drużyny UKS Kozy: Kamil Sołczykiewicz, Łu-
kasz Dawidziuk, Szymon Jędrzejas, Adam Frączek, 
Kordian Nowak, Tomasz Mirocha, Kacper Matusz-
czak, Kacper Piznal, Bartosz Oczko, Kacper Łuka-
sik, Patryk Gawęda, Michał Sury, Szymon Wójcik, 
Samuel Fedorowicz, Dominik Czaderna, Konrad 
Mleczko, Patryk Maiczek, Piotr Kućka, Patryk Nycz, 
Maja Ryszawy, Michał Blachura, Marcin Kolbe, Oli-
wier Białka, Miłosz Sztefko, Bartosz Sordyl, Piotr Ko-
łodziejczyk, Patryk Niemczyk, Igor Kasiuba, Maciej 
Konior, Paweł Honkisz, Szymon Kuźbiński, Kamil 
Procner, Tymoteusz Chrapkowicz, Adrian Miś, Bar-
tłomiej Kotuła.

(UKS)

21 maja zakończył się VII Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Władysława Honkisza. Ry-
walizacja trwała około czterech godzin. W turnieju brało udział 50 osób w czterech katego-
riach wiekowych (przedszkolaki, młodsi juniorzy, starsi juniorzy, seniorzy). Patronat nad 
turniejem objęło Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy. Gratulujemy 
zwycięzcom, a już dziś zapraszamy wszystkich do kolejnej edycji w przyszłym roku. 
Poniżej wykaz najlepszych z poszczególnych grup wiekowych.
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Lekkoatletyczne zmagania

Wbiegali na Hrobaczą

Biegają, skaczą i rzucają

Zawodnicy LKS Orzeł Kozy w maju zaliczyli kolejne wartościowe starty.
W niedzielne przedpołudnie 28 maja, w 25. Biegu Fiata na dystansie 10 km w Bielsku-Białej, wy-
startował Józef Koźmiński. Na metę przybiegł po 36 minutach i 15 sekundach, co dało mu 16. 
miejsce w kategorii open na łącznie 1666 osób. Jednocześnie biegacz z Kóz zajął 4. lokatę w swojej 
grupie wiekowej M30, w której sklasyfikowano 501 uczestników. Tym startem Koźmiński zakoń-
czył cykl Pucharu Euroregionu Beskidy w biegach ulicznych, w skład którego wchodziły także Pół-
maraton Dookoła Jeziora Żywieckiego, Fortuna Bieg w Cieszynie oraz wspomniany Bieg Fiata. 
Sumując czasy tych trzech biegów zajął wysokie 2. miejsce w klasyfikacji.
Z kolei w Wapienicy na stadionie Sprintu, podczas mitingu otwarcia sezonu lekkoatletycznego, 
wystąpił Maksymilian Ropski. W skoku w dal uzyskał wynik 5.09, a w biegu na 100 m 13.37 sek. 
pod wiatr. Oba wyniki to rekordy życiowe młodego zawodnika Orła.    (R)

Bardzo wszechstronnie w zawodach z cyklu 
„Czwartków Lekkoatletycznych” prezentują 
się od początku sezonu reprezentanci szkół 
z Kóz, w znacznej mierze podopieczni LKS 
Orzeł. W kolejne czwartki, 11, 18 i 25 maja,  
młodzi lekkoatleci rywalizowali na stadionie 
w Wapienicy w różnych konkurencjach. Aż 
trzy zwycięstwa w skoku wzwyż osiągnęła 
Wiktoria Koterbicka, reprezentująca Szkołę 
Podstawową nr 1 w Kozach. W skoku w dal 
triumfował jej szkolny kolega Kordian Nowak. 
Z uczniów Jedynki najwyższe miejsca zajęli 
ponadto: Eryk Drożdż (rzut piłeczką), Do-
minik Czaderna (bieg na 300 m) oraz Kacper 
Łukasik (bieg na 60 m). W ostatniej z konku-
rencji triumfowali także Przemysław Pędzimąż 
i Stanisław Duźniak, wyczyn ten uczniowie SP 
nr 1 skopiowali odpowiednio w skoku w dal 
i skoku wzwyż. Równych sobie nie miał rów-
nież uczeń SP nr 2 Jakub Habdas, startujący 

w skoku wzwyż i bijący wraz z wygraną swój 
życiowy rekord. W biegu na 60 m dwukrotnie 
na 2. miejscu ukończył zmagania uczeń Dwój-
ki Szymon Chrobak, w skoku w dal sięgnął po 
brąz. W rzucie piłeczką na najniższym stopniu 
podium stanęła natomiast Magda Okrzos. Na 
„pudle” stanęli też przedstawiciele SP nr 1: 
Amelia Kaim (bieg na 600 m), Stanisław Duż-
niak (skok wzwyż i bieg na 60 m), Dominik 
Czaderna (bieg na 300 m), Przemysław Pędzi-
mąż (bieg na 60 m i skok w dal), Wiktoria Wró-
bel (bieg na 300 m), Nikola Koczur (bieg na 
600 m), Kordian Nowak (bieg na 60 m), Maria 
Chmielewska (skok wzwyż), Kacper Matusz-
czak (skok wzwyż), Weronika Rzeźnik (skok 
wzwyż), Wiktoria Koterbicka (bieg na 60 m), 
Jarosław Olma (bieg na 300m), Kacper Łuka-
sik (skok w dal) i Igor Kasiuba (skok wzwyż). 

(RED)

Piłkarskie 
mistrzostwa klas

UKS Kozy kontynuuje piłkarskie rozgrywki 
klasowe dla dzieci z terenu gminy, uczęsz-
czających do koziańskich podstawowych 
szkół publicznych.
Zawody te kolejny raz okazały się wspaniałą 
inicjatywą, dającą wielką radość dzieciom 
z gminy Kozy. W marcu klasowe rozgryw-
ki odbywały się w hali, by w ciepłe majowe 
popołudnia rozegrać decydujące mecze na 
sztucznym boisku CSW. Klub zadbał o od-
powiednią oprawę oraz nagrody w postaci 
medali, większość dzieci nie kryła zadowo-
lenia ze swoich pierwszych zdobytych me-
dali. – W kolejnych latach będziemy kon-
tynuowali rozgrywki, które jeszcze bardziej 
rozbudujemy, a mianowicie o klasy siódme 
i trzecie szkół podstawowych – powiedziała 
prezes klubu Monika Zembowicz.

 
Tabela końcowa klas VI:
1. Klasa VI D-SP1  - 25 pkt. 
2. Klasa VI A-SP1  - 25 pkt. 
3. Klasa VI C-SP1  - 16 pkt.
4. Klasa VI B-SP1  - 15 pkt.
5. Klasa VI B-SP2  -    3 pkt.
6. Klasa VI A-SP2  -    0 pkt.
Tabela końcowa klas V:
1. Klasa V A-SP2   - 22 pkt.
2. Klasa V B-SP1   - 19 pkt.
3. Klasa V A-SP1   - 12 pkt.
4. Klasa V C-SP1   -    3 pkt.
5. Klasa V B-SP2   -    3 pkt.
Tabela końcowa klas IV:
1. Klasa IV B-SP2  - 19 pkt.
2. Klasa IV A-SP2  - 18 pkt.
3. Klasa IV A-SP1  - 17 pkt.
4. Klasa IV B-SP1  - 15 pkt.
5. Klasa IV D-SP1  - 13 pkt.
6. Klasa IV C-SP1  -    0 pkt.

W niedzielę, 4 czerwca, odbyła się 15. edy-
cja Biegu Górskiego na Hrobaczą Łąkę. Po-
niżej wyniki startujących w nim kozian:

Kategoria kobiet:
1. Dominika Wiśniewska-Ulfik – Alpin Sport Team
2. Justyna Adamus-Kowalska – Katowice
3. Justyna Wandzel – KS Sprint BB/SMS Szczyrk
- - - - -
6. Anna Rozmus-Orczyk – Kozy Biegają a Nie Skaczą
9. Zuzanna Puchałka – Kozy
11. Ela Panek – CSW Kozy 

Kategoria open mężczyzn:
1. Adam Jamiński – Tychy
2. Piotr Czapla – UKS Olimpia Zabrze
3. Mateusz Haratyk – NKS Trójwieś Beskidzka
- - - - -
5. Rafał Jura – Kozy
9. Dariusz Lasek – Byledobiec Anin Kozy
15. Mateusz Sporysz – BSR S/Kozy
16.  Janusz Tomala – Kozy

(R)

Obóz z UKS Kozy
UKS Kozy organizuje od 27 lipca do 7 sierp-
nia obóz sportowy w Kołobrzegu. Wiodący-
mi dyscyplinami podczas wyjazdu będą piłka 
nożna oraz siatkówka. Łącznie nad morze uda 
się 36 podopiecznych klubu.

Mecze i treningi 
Orła Kozy

Wyniki drużyny trampkarzy (trener Marek 
Makarewicz): 
LKS Orzeł - Tyski Sport   2:1
Iska Pszczyna - LKS Orzeł   0:3
Polonia Łaziska Górne - LKS Orzeł  6:2

LKS Orzeł - LKS Czaniec   1:1
LKS Orzeł - Siódemka Tychy   1:2
GKS Pniówek Pawłowice - LKS Orzeł   10:0

Wyniki drużyny juniorów młodszych (tre-
ner Mariusz Wacławski):
LKS Orzeł - GKS Krupiński Suszec  3:1
LKS Studzienice - LKS Orzeł   6:0
LKS Łąka - LKS Orzeł   4:6
LKS Orzeł - KP Beskid Skoczów  5:1

Wyniki drużyny seniorów (trener Dariusz Kubica):
LKS Orzeł - GKS Czarni II Jaworze  1:4
LKS Sokół Zabrzeg - LKS Orzeł   1:2
LKS Orzeł - LKS Żar Międzybrodzie  0:7

Drużyny orlików i młodzików, czyli dzieci 
urodzone w roku 2004 i młodsze, rozpo-
częły treningi pod okiem trenerów Jakuba 
Honkisza i Tomasza Janci.  (LKS)
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W Dzień Dziecka, w galerii Pałacu Czeczów 
otwarto wystawę ilustracji wydawniczych 
autorstwa Aleksandry Magnuszewskiej-
-Oczko oraz Aleksandra Oczko. Autorzy 
ukończyli krakowską ASP i niemal przez 30 
lat byli związani ze Studiem Filmów Rysun-
kowych w Bielsku-Białej. Grafika wydawni-
cza zawsze była ich wielką pasją, wspólnie 
zilustrowali ponad 40 książek dla wydaw-
nictw polskich i zagranicznych. Na wysta-
wie w Pałacu można zobaczyć powiększone 
reprodukcje wielu ilustracji, oryginalne ry-
sunki oraz pierwsze „galerie” książki.
Zarówno podczas wernisażu, jak i w czasie 
Dni Kóz, ekspozycji towarzyszyły atrak-
cje – i to nie tylko dla dzieci. Można było 

w specjalnie zaaranżo-
wanym kąciku poczytać 
bajki, czy wykonać własne 
ilustracje do wierszy lub 
przysłów. Rysunki zwie-
dzających wzbogaciły wy-
stawę i będą eksponowane 
aż do jej zamknięcia (pod 
koniec lipca). Zaprasza-
my wszystkich chętnych 
w progi galerii. Bo każdy 
z nas, niezależnie od wieku, 
ma w sobie coś z dziecka.

(Sabina Piskorek-Oczko)

Wszyscy znamy programy telewizyjne, do 
których goście zapraszani się głównie po 
to, żeby odpierać na wpół żartobliwe ataki 
ze strony prowadzącego. Pamiętam, jak na 
wizji dobrych kilka lat temu zaproszonemu 
młodemu człowiekowi zdarzyło się powie-
dzieć, że najpiękniejszą i najbardziej męską 
rolą w życiu mężczyzny jest bycie ojcem. 
Spotkało się to oczywiście z docinkami ze 
strony prowadzącego, które jak to zwykle 
bywa, wywoływały wśród publiczności 
salwy śmiechu. No bo przecież ważna jest 
kariera, samospełnienie, młodzieńcze „sza-
leństwa”, a dzieci są ostatnią potrzebą, którą 
człowiek powinien zaprzątać sobie głowę. 
Jednocześnie wśród publiczności domino-
wali mężczyźni, z których większość zapew-
ne posiadała już potomstwo, albo niedługo 
miała je mieć. Często role tak naturalne dla 
nas, zwykłych ludzi, są niedoceniane w dys-
kusji społecznej, zwłaszcza prowadzonej 
wśród błysku fleszy. A szkoda. Bo większo-
ści z nas do samospełnienia trzeba czegoś 
więcej, a jednocześnie czegoś dużo prost-
szego, niż studiów, kariery, czy rozrywki. 
Każdy tata wie, że nie ma nic piękniejszego 
od pierwszego uśmiechu dziecka. Podobno 
przyroda uczyniła niemowlęta tak uroczymi 
i przyjemnie pachnącymi właśnie po to, aby 
nie zostawały „odrzucane” przez ojców! Jed-
nocześnie tatusiowie mają, jak to się mówi, 
pod górkę. Z kobietami rzecz jest stosunko-
wo prosta: rodzimy dzieci, idziemy na urlop 
macierzyński, a nierzadko mamy szczęście 
przez kilka dobrych lat wychowywać nasze 
pociechy w domach. Mężczyźni zaś są od 
swoich dzieci oddaleni poprzez pracę, a tak-
że domowe obowiązki, bo wiadomo, że ani 
żona, ani niemowlę, ani przedszkolak, ani 

nastolatek nie skosi za Panów trawy, nie na-
prawi przeciekającego dachu, nie przekopie 
ogrodu, nie położy paneli, nie wprawi okna. 
Ale właściwie… dlaczego nie? W czasach, 
kiedy zanikają typowe dla mężczyzn zawo-
dy, jak górnictwo, hutnictwo i rolnictwo, 
dobrze byłoby podtrzymać praktyczne 
umiejętności na poziomie wielu pokoleń, 
a nic przecież nie łączy tak, jak wspólna pra-
ca. Kiedyś rzeczą całkiem normalną było 
to, że dzieci towarzyszyły swoim rodzicom 
w pracach domowych, przez co poznawały 
świat takim, jaki jest naprawdę, a nie pre-
zentowaną przez telewizję fałszywą rzeczy-
wistość. Chłopiec, który od małego oswaja-
ny jest z tym jak bezpiecznie i prawidłowo 
używać narzędzi, z pewnością wyrośnie 
na bardziej zaradnego, niż taki, któremu 
nie dano podobnej możliwości. Również 
i tata skorzysta, bo wspólna budowa drew-
nianego domku w ogrodzie, huśtawki albo 
tamy na rzece to nie tylko dobra zabawa, 
która łączy ojca z dziećmi, ale też okazja, 
aby zrobić coś samemu i rozwinąć własne 
umiejętności zamiast wzywać specjalistę. 
Nie twierdźmy więc, że rola ojca jest czymś 
drugorzędnym w stosunku do innych ról, 
jakie życie oferuje mężczyznom. Posiadanie 
dzieci to piękna przygoda i świetna zabawa, 
w której tatusiowie są tak samo ważni, jak 
mamy, i mogą czerpać z tego doświadczenia 
ogromną satysfakcję. 
Wszystkim tatom życzymy więc z okazji 
Dnia Ojca, aby czuli się doceniani, spełnieni 
i nade wszystko dumni z siebie i ze swoich 
pociech.

(Aleksandra Radlak)

Zbliżają się letnie wakacje, warto więc znać 
kilka wyrażeń w języku angielskim, które 
pomogą nam przetrwać w podróży.

summer holidays – letnie wakacje
airport – lotnisko
departures hall – hala odlotów
arrivals hall – hala przylotów
check-in desk – stanowisko odprawy
delay – opóźnienie  
flight number – numer lotu
luggage – bagaż 
sea – morze
lake – jezioro
mountains – góry
to go sightseeing – iść zwiedzać
monument – zabytek/monument
museum – muzeum
theatre – teatr
excuse me, how can I get to… - przepra-
szam, jak mogę dostać się do…
the nearest bus stop – najbliższy przystanek 
autobusowy
train station – stacja kolejowa
hotel – hotel
tourist information – informacja turystyczna
ticket - bilet

Ważny Tata

Ilustracje dla każdego

Angielski 
dla wszystkich
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W gminie naszej, która szczyci się zacnym 
i gorliwym duszpasterzem, założono już od 
kilku lat czytelnię. Z początku schodziło 
się po nieszporach dużo ludzi najpierw do 
starej szkoły, a potem do nowej murowanej 
na piętro, którą gmina wystawiła. Chociaż 
p. nauczyciel Włodyga znany z swej zdol-
ności i pracowitości nie szczędził zachodu 
i pracy, i można było nasłuchać się pięk-
nych odczytów i nauczyć pięknych rzeczy, 
to jednak ciżba w czytelni się zmniejszyła 
i nie tak już pilnie uczęszczają jak daw-
niej…. Tak pewien kozianin pisał w drugiej 
połowie XIX wieku na łamach „Pszczółki” 
o zainteresowaniu mieszkańców działalnością 
Czytelni Ludowej, która powstała w Kozach 
z inicjatywy Stanisława Kluckiego i nauczy-
ciela Jana Włodygi. Na początku Czytelnia 
dysponowała 120 książkami i prenumerowa-
ła 3 gazety: „Niedziela”, „Chata” i „Nowiny”. 
Dodatkowo rada powiatu bielskiego płaciła za 
prenumeratę „Gwiazdki Cieszyńskiej” i „Rol-
nika Śląskiego”. Upowszechnienie się umie-
jętności czytania i pisania, rozbudziło u kozian 
zainteresowanie otaczającym światem a także 
wywołało chęć informowania na łamach prasy 
o ważnych sprawach z życia wioski.

Dziś biblioteka, której prekursorem była 
Czytelnia Ludowa, dysponuje pokaźnym 
księgozbiorem (prawie 35 tys. wolumi-
nów), prenumeruje 15 czasopism oraz co-
dziennie organizuje spotkania pozaczytel-
nicze.
W Tygodniu Bibliotek (8-12 maja), który 
w tym roku odbywał się pod hasłem ”Bi-
blioteka. Oczywiście!” zaproponowaliśmy 
czytelnikom urozmaicone, atrakcyjne zaję-
cia. Rozpoczęliśmy akcją czytania dzieciom 
z Przedszkola Publicznego, lektorami byli 
wójt gminy pan Krzysztof Fiałkowski i se-
kretarz gminy pani Monika Olma. W tym 
samym dniu przedszkolaki zwiedziły biblio-

tekę i mogły pochwalić się swoją wiedzą na 
temat znanych i lubianych przez nich bajek. 
Obejrzały najmniejszą, największą oraz 
najgrubszą książkę wpisaną do inwentarza, 
w Izbie Historycznej zobaczyły najstarsze 
książki, w tym trzystuletnią biblię oraz po-
znały sens powiedzenia „przeczytać książkę 
od deski do deski”. 

Podczas kolejnych dwóch dni w bibliote-
ce rozbrzmiewał język angielski. Młodzież 
z LO obejrzała komedię w tym języku, peł-
ną sytuacyjnych żartów związanych z ży-
ciem codziennym, a nieco starsi wiekiem 
utrwalali przy pomocy obrazu, dźwięku 
oraz powtarzania praktyczne słowa, zwroty 
i idiomy. Była to świetna okazja, aby poćwi-
czyć słownictwo związane z podróżami, no-
wymi znajomościami i sposobami spędza-
nia wolnego czasu.

Seniorzy zainteresowali się urządzeniami 
elektronicznymi ułatwiającymi życie. Po-
magał im w tym pan Jan Sztafiński, który wy-
jaśniał, w jaki sposób codziennie korzystać 
z nowoczesnych technologii: smartfona, ta-
bletu, wideorejestratora czy nawigacji GPS. 

Przyniół ze sobą telefon głośnomówiący, 
głośnik bluetooth, klawiaturę zewnętrzną 
do tabletu, przenośny odtwarzacz DVD.

Tydzień Bibliotek zakończyliśmy VI Kojz-
ką Nocą Muzeów w Izbie Historycznej. Ten 
wieczór poświęcony był gazetom czytanym 
przez kozian sto lat temu. W sali koncerto-
wej Pałacu Czeczów można było usłyszeć 
wiele ciekawych informacji o przedwojen-
nej prasie i tytułach gazet, w których ukazy-
wały się również artykuły o naszej miejsco-
wości. Interesującym wątkiem były reklamy 
prasowe sprzed wieku. Z kolei w sali rodu 
Czeczów wystawiono najciekawsze gazety, 
z których najstarsza pochodzi z roku 1879. 
Z okazji wystawy starych tytułów prasowych 
biblioteka przygotowała ulotkę reklamową 
pt. „W Izbie” w stylu starej gazety z reklama-
mi i archiwalnymi artykułami dotyczącymi 

Kóz. Wystawę zwie-
dzili już członkowie 
kółka historycznego ze 
Szkoły Podstawowej 
nr 2, którzy oglądali 
m.in.: „Gwiazdkę Cie-
szyńską”, „Wieniec”, 
„Pszczółkę”, Kurjer 
Polski”, „Czas”, „Nową 
Reformę” i inne. Uwa-
gę dzieci zwrócił język 
artykułów sprzed wie-
ku, wiele używanych 
wtedy słów jest dziś 
niezrozumiałych. Po-
żółkły papier „Wieńca” 
czy „Kurjera Polskie-

go” ma obecnie niewiele wspólnego z ko-
lorowymi czasopismami drukowanymi na 
błyszczącym papierze. Wystawę w Izbie 
Historycznej można zwiedzać do końca 
czerwca.

(gbp)

Biblioteka. Oczywiście!
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Maria umiera

24 maja z okazji Dnia Matki dzieci z grup działających przy Domu 
Kultury w Kozach zaprosiły wszystkie mamy na spotkanie, podczas 
którego zaprezentowały swoje programy artystyczne przygotowane 
specjalnie na tę okazję. Wystąpiły dzieci z zajęć rytmiki z plastyką, 
Mali Kozianie, grupa taneczna POPP „Art.” oraz zaprzyjaźniona 
Mała Kapela Góralska z Lipnika.

(DK)

„Mały Książę. Czyli wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, choć niewielu 
o tym pamięta” – to tytuł spektaklu, który w tym roku przygotowała 
grupa teatralna ‘czyżby’ wraz z instruktorem - Sabiną Piskorek-Oczko. 
Premiera odbędzie się dziś - 14 czerwca o godz. 18:00 w Pałacu Cze-
czów! Bezpłatne zaproszenia można odebrać bezpośrednio przed 
spektaklem, a jeśli ktoś nie zdąży, to zapewniamy, że to nie jest ostatnia 
odsłona przedstawienia. Już teraz zapraszamy na kolejne! Zachęcamy 
do śledzenia programu Domu Kultury na plakatach oraz na stronie 
www.domkultury.kozy.pl. Do zobaczenia w Pałacu Czeczów!

Zapraszamy na prezentacje artystyczne uczestników Promocji 
Młodych Talentów 2017 do sali widowiskowej Domu Kultury 
w Kozach – 20 czerwca, godz. 17.00.

(DK)

Dzień MatkiMały Książę
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Teatr Trzech (Paweł Sablik, Maksymilian Nowak, Michał Harat) 
zaprasza na zrealizowany przez siebie spektakl pod tytułem „Maria 
umiera”, 23 czerwca (piątek) o godzinie 20:00 do sali widowisko-
wej Domu Kultury w Kozach.
Tym razem aktorzy zmierzyli się ze sztuką realistyczną. Widz będzie 
miał okazję zobaczyć historię pewnej rodziny, zmagającej się z trud-
nym dla niej czasem, w którym kumuluje się wiele problemów. Wstęp 
wolny. Spektakl wyłącznie dla widzów dorosłych. Zapraszamy!

(Paweł Sablik)

Teatr Trzech, koziańskiej publiczności prezentował się już 
m.in. podczas zeszłorocznego spektaklu „Otępieni”
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Majówka w parku
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Pikniki w podstawówkach
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W ostatni weekend maja w parku dworskim 
odbył się pierwszy „Majowy ART. piknik”. Spo-
tkanie miało charakter edukacyjno-integracyjny 
dzieci, rodzin, nauczycieli i mieszkańców Kóz. 
W ramach pikniku odbyły się warsztaty plastycz-
ne z linorytu, ceramiki, papieroplastyki, rozgryw-
ki szachowe, gry zręcznościowe, zawody spor-
towe. Atrakcją było przeciągnie liny i wspólne 
malowanie obrazu. Podczas trzygodzinne-
go wydarzenia zaprezentowały się zespoły 
POPP”ART.”: młodzieżowa orkiestra „Con 
Fuocco Band”, zespół wokalny „PeZet”, zespół 
taneczny „Promenada”. Podsumowaniem kon-
certu był występ wokalny nauczycieli placówki 
Urszuli Szkucik-Jagiełki i Sławomira Błachuta. 
Przed Pałacem Czeczów odbyła się również 
wystawa prac malarskich, rysunków, linorytów, 
kolaży, ceramiki wykonanych zarówno przez 
wychowanków, jak i nauczycieli POPP „ART.” 

Impreza przeprowadzona została we współ-
pracy z Domem Kultury w Kozach w ramach 
corocznego programu edukacyjnego „Reali-
zujemy swoje pasje i uczymy się kreatywno-
ści” realizowanego przez Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej „ART.” dla wychowanków 

i środowisk lokalnych, gdzie odbywają się coty-
godniowe zajęcia, będące stałą ofertą placówki.
W wydarzeniu uczestniczyli starosta bielski An-
drzej Płonka, wójt gminy Kozy Krzysztof Fiał-
kowski, goście z powiatu.

(DK/RED)

W sobotę, 27 maja, szkoły podstawowe Jedyn-
ka i Dwójka zorganizowały pikniki, w których 
obok uczniów i nauczycieli uczestniczyli m.in. 
wójt gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski i prze-
wodnicząca Rady Gminy Bożena Sadlik. 
W programach obu szkół znalazło się wiele 
atrakcji. W Jedynce były m.in. tańce najmłod-
szych z rekwizytami, młode talenty, skecz 
mitologiczny, pokaz grupy „Pop Art”,  sztuk 
walki – Aikido, malowanie na szkle, warsztaty 
balonowe, modelarskie,  zabawy logiczne, sen-
soryczne z masą plastyczną, wykonywanie bi-
żuterii, turniej szachowy, zajęcia z dogoterapii.  
Pokaz i elementy udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej zawsze wzbogacają imprezę 
o działania pożyteczne. Wszyscy chętnie od-

wiedzili wystawę przyrodniczą, zmierzyli się 
z pytaniami w quizie o naszej miejscowości. Nie 
zabrakło porad dietetyka, spotkania z książką 
i wystawy konstrukcji z klocków LEGO. Karu-
zela z nagrodami i losowanie nagrody głównej 
wzbudziły wiele emocji i radości. Nie zabrakło 
ciasta, kiełbasek i grochówki. 
W SP Nr 2 uczestnicy podziwiali prace dzieci, 
wystawę klocków Lego, występy wokalno-
-taneczne uczniów, spektakl teatralny i wiele 
innych.  Rodzice wraz z dziećmi uczestniczy-
li w Olimpiadzie Rodzinnej. Były też: pokaz 
psów ratowniczych, przejażdżki konne, pokaz 
OSP Kozy, a także grill, sprzedaż lodów i napo-
jów, kiermasz ciast, babeczek, rękodzieła oraz 
książek, kawiarenka i kącik kulinarny.      (R)

XIV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 
Złota Trąbka okazał się w pełni udany dla koziań-
skich zespołów – Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

i Niezależnego Zespołu Miłośników Muzyki. 
Nasi przedstawiciele zaprezentowali się świetnie, 
zdobywając wyróżnienia w swoich kategoriach.
Tradycyjnie festiwal odbywał się w trzech miej-
scowościach – Bielsku-Białej, Jasienicy i Kozach, 
a muzycy prezentowali swoje umiejętności 
w ramach Konkursu Estradowego, Przeglądu 
Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego (odbył 
się w ramach Dni Kóz) oraz Konkursu Musztry 
Orkiestrowej. 
Aż cztery wyróżnienia otrzymali muzycy 
MOD pod batutą kapelmistrza Stanisława 
Wróbla. Kozianie docenieni zostali w konkur-
sie estradowym – srebrny dyplom w kategorii 
A – zespoły dęte, musztrze orkiestrowej – złoty 
dyplom, przeglądzie orkiestr – złoty dyplom, 
otrzymali także Puchar Prezesa PZChiO od-
dział Bielsko-Biała dla najlepszego zespołu 
bielskiego oddziału PZChiO. Dwa dyplomy 

– srebrny i złoty otrzymał Niezależny Zespół 
Miłośników Muzyki z Kóz z kapelmistrzem 
Rafałem Krywultem. W kategorii pokrewne 
formacje instrumentalne NZMM otrzymał 
wyróżnienia odpowiednio w konkursie estra-
dowym i przeglądzie orkiestr. 
Kozianie przyznali również swoje nagrody. Pu-
char Wójta Gminy Kozy dla najlepszego pol-
skiego zespołu otrzymała Kozienicka Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta „Furioso” (kapelmistrz 
Zdzisław Włodarski, Kamil Żarnecki), nagroda 
Domu Kultury w Kozach dla najmłodszego 
uczestnika trafiła do Anniji Ilienko z Gulbenes 
Mūzikas Skolas Pūtēju Orķestris (kapelmistrz 
Donāts Veikšāns, Łotwa).
Grand Prix Festiwalu otrzymała Kozienicka 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso” zdoby-
wając Puchar Starosty Bielskiego. 

(MS)

Złoci kozianie

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz
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Tradycyjnie święto naszej miejscowości obfitowało w wiele wydarzeń kulturalnych oraz imprez towarzyszących. Na scenie wystąpił m.in. 
znany zespół Bayer Full, swoje umiejętności prezentowały grupy taneczne z Domu Kultury, młodzi muzycy, sportowcy. Wśród wielu 
atrakcji kozianie i ich goście podziwiać mogli panoramę Kóz latając śmigłowcem. Do tych wydarzeń powracamy relacją zdjęciową.

(R)

Dni Kóz 2017


