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W poniedziałek, 6 marca, sala koncertowa 
Pałacu Czeczów zapełniła się po brzegi pa-
niami, które wspólnie z biblioteką spędziły 
wieczór zorganizowany dla kobiet z okazji 
ich święta. Spotkanie rozpoczął krótki kon-
cert wokalno-muzyczny młodzieży z LO im. 
Baczyńskiego. Repertuar znanych zespołów 
muzycznych (De Mono, Bony M., Polu-

zjanci, LemON) w wykonaniu młodych 
artystów zachwycił gości, którzy rzęsistymi 
brawami podziękowali za występ: Ani Du-
dziak, Patrykowi Drewnickiemu, Pawłowi 
Frączkiewiczowi, Szymonowi Jarzmusowi, 
Krzysztofowi Solichowi i Piotrowi Pękali. 
Jako że kobiety zawsze chcą dobrze wyglą-
dać, chętnie wysłuchały porad dietetyczki 

z Natur House z Bielska-Białej, jak zdrowo 
się odżywiać, by jak najdłużej zachować 
atrakcyjną sylwetkę i dobrą kondycję. Roz-
mowy przy kawie i herbacie oraz akompa-
niamencie zespołu, który towarzyszył nam 
przez cały wieczór, pomogły przypomnieć 
sobie dawne tradycje obchodów Dnia Ko-
biet.                        (gbp)

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Kozach 
powitały już wiosnę w bibliotece. Ćwicze-
nia ruchowe przygotowały młode umysły 
do wysłuchania wierszyków o tej, długo 
oczekiwanej porze roku, oraz do zabawy 
w zgadywanie. W pracowni plastycznej 
z plastikowych łyżeczek i papieru koloro-
wego powstały bazie, pierwiosnki i przebi-
śniegi. Teraz czas na szukanie podobnych 
kwiatów podczas spacerów.   

(gbp)

W niedzielę, 12 lutego, odbył się koncert młodych solistów grupy wokalnej Domu Kultury, 
którym akompaniowali uczniowie uczęszczający na zajęcia pn. „Muzyczni geniusze” pro-
wadzone przez SebaPol Sebastiana Kasiuby. To nie jedyny przykład współpracy z Domem 
Kultury. Kolejnym był wieczorek taneczny z udziałem uczestników kursu tańca dla zaawan-
sowanych prowadzonego przez Annę Kaim oraz uczestników zajęć tanecznego praktisu, 
który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Kolejną formą wspólnie realizowanych 
działań był publiczny popis uczestników zajęć baletowych: Studia Choreografii i Teatru 
Tańca Movement. W sobotę, 18 marca, na scenie Domu Kultury wystąpią tancerze z grup 
prowadzonych przez POPP „Art.” z Czechowic-Dziedzic, w tym grup realizujących swoje 
zajęcia w naszym Domu Kultury. Czekamy na kolejne owoce podobnej współpracy.

(mm/red)

foto: Balbina Fabia

Dzień Kobiet z biblioteką

Czy to już wiosna? Wspólnie możemy więcej
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Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wybor-
czym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach, 
18 lutego br., wybrano nowy zarząd na lata 
2017-2020. W jego skład weszli: prezes – Leon 
Kipping, pierwszy wiceprezes, naczelnik Sła-
womir Kasperek (nadal będzie pełnił funkcję 
komendanta gminnego), drugi wiceprezes Sta-
nisław Bobek, zastępca naczelnika Rafał Gacek, 
skarbnik Małgorzata Lasek, gospodarz Edward 
Handzlik, sekretarz Sebastian Wójcik, opiekun 
młodzieżowej drużyny pożarniczej Łukasz 
Sztafiński i garażmistrz Marcin Gacek. 
Na zebraniu podsumowano 3-letnią pracę za-
rządu, przedstawiono sprawozdanie z działań 
w roku ubiegłym, udzielono zarządowi absolu-
torium. Druhowie dyskutowali również o cze-
kających ich nowych wyzwaniach.
Miłym akcentem było wręczenie statuetek 
z podziękowaniami. Otrzymało je 9-ciu stra-
żaków, którzy mogą pochwalić się ponad 
50-letnią służbą oraz sponsorzy wspierający 

OSP. W spotkaniu udział wzięli wójt gminy 
Kozy – Krzysztof Fiałkowski, przewodnicząca 
rady gminy – Bożena Sadlik, przedstawiciel 
Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Bia-

łej – Krzysztof Grygiel, przedstawiciel Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP – Herbert Szeliga oraz 
delegacje sąsiadujących jednostek OSP – z Bu-
jakowa, Pisarzowic, Lipnika i Hałcnowa.         (R) 

Niedziela, 12 lutego, upłynęła w Kozach na 
sportowo. Pięć zespołów rywalizowało w zi-
mowym turnieju o Puchar Wójta Gminy Kozy 
w piłce nożnej, zaliczanym do kolejnego cyklu 
„Cztery pory roku”.
Zmagania młodych piłkarzy na stałe wpisały się 
w kalendarz gminnych wydarzeń sportowych 
i cieszą się dużą popularnością zarówno wśród 
dzieci, jak i rodziców. W tym roku impreza od-
bywa się już po raz czwarty. Trzykrotnie rów-
nych sobie nie mieli dotychczas zawodnicy 
UKS „Dwójka” Kozy.
Wójt gminy Krzysztof Fiałkowski otwierając 
lutowy turniej życzył uczestnikom zaciętej ry-
walizacji zgodnie z zasadami fair play. Bez po-
rażki przez zawody przebrnęli młodzi piłkarze 
LKS „Pasjonat” Dankowice, którzy wyprzedzili 
w tabeli koziańskie drużyny z roczników 2004 
i 2005. Najlepszymi zawodnikami turnieju 
zostali Szymon Wójcik i Piotr Kołodziejczyk 

z UKS „Dwójka”, natomiast królem strzelców 
z 10 bramkami Kacper Łukasik z UKS „Dwój-
ka” Kozy 2005, zaś najlepszym bramkarzem 
Kamil Sołczykiewicz ze starszej drużyny z Kóz.

Po zakończeniu rozgrywek wójt wręczył statu-
etki i nagrody, zaprosił także na kolejny  turniej, 
zaplanowany na 11 kwietnia o godzinie 16.00 
na boisku CSW w Kozach.       (R)

Strażacy z władzami

Halowe zmagania UKS Dwójka 

Wyniki turnieju:

UKS „Dwójka” Kozy 2004  – UKS „Dwójka” Kozy 2005  2:0 (gole: Łukasz Dawidziuk, Maja Ryszawy)
LKS „Groń” Bujaków  – LKS „Pionier” Pisarzowice  0:2
LKS „Pasjonat” Dankowice  – UKS „Dwójka” Kozy 2004  2:1 (gol: Szymon Wójcik)
UKS „Dwójka” Kozy 2005  – LKS „Groń” Bujaków  5:1 (gole Kacper Łukasik – 5)
LKS „Pionier” Pisarzowice  – LKS „Pasjonat” Dankowice  0:6
UKS „Dwójka” Kozy 2004  – LKS „Groń” Bujaków  8:0 (gole: Samuel Fedorowicz – 3, Szymon Wójcik – 3, Kordian Nowak, Bartosz Oczko)
UKS „Dwójka” Kozy 2005  – LKS „Pionier” Pisarzowice  6:1 (gole: Kacper Łukasik – 4, Kacper Piznal, Piotr Kołodziejczyk)
LKS „Pasjonat” Dankowice  – LKS „Groń” Bujaków  3:2
UKS „Dwójka” Kozy 2004  – LKS „Pionier” Pisarzowice  4:0 (gole: Szymon Wójcik – 2, Samuel Fedorowicz – 2)
UKS „Dwójka” Kozy 2005  – LKS „Pasjonat” Dankowice  1:1 (gol: Kacper Łukasik)
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Końcem lutego gmina złożyła w Naro-
dowym Funduszu Ochrony Środowiska 
w Warszawie wniosek o dofinansowanie 
„Budowy kanalizacji sanitarnej w Gmi-
nie Kozy etap X” w ogłoszonym kon-
kursie w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014 
– 2020. Jakich terenów on dotyczy?

Wnioskowana inwestycja obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej w dwóch obszarach 
gminy. Zadanie nr 1 to rejon Kolektora Czer-
wonka (od granicy gminy do torów PKP) 
oraz  ulica Dolna. Zadanie nr 2 (wzdłuż po-
toku Pisarzówka) obejmuje rejony: Krzemio-
nek, Małych Kóz, Starego Dworu i Wróblowic. 
Łączna długość planowanej sieci to 32,3 km 
z trzema pompowniami ścieków. Reali-
zacja tej sieci umożliwi przyłączenie do 
niej 800 budynków, w których mieszkają 
2924 osoby. Uzyskany wskaźnik koncentracji 
na tych obszarach to 90,5 RLM (mieszkań-
ców) na 1 km sieci. Koszt realizacji całego 
przedsięwzięcia (wg kosztorysów inwestor-
skich) wynosi ok. 49 mln złotych brutto,  po-
datek VAT w wysokości ok. 8,9 mln zawarty 
w tej kwocie, może być w miarę realizacji 
przedsięwzięcia odliczany. Wnioskowana kwo-
ta dofinansowania w wysokości ok. 25,5 mln zł 
stanowi 63,75 % kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. Rozstrzygnięcie konkursu plano-
wane jest w lipcu  2017 r.  
Kilka lat trwały opracowania dokumentów 
i projektów niezbędnych do złożenia tego 
wniosku. Przygotowana do realizacji inwe-

stycja jest długo wyczekiwaną przez miesz-
kańców wspomnianych wyżej obszarów 
i niewątpliwie największą oraz najkosztow-
niejszą w historii Kóz. Na sesji Rady Gmi-
ny, 23 lutego br., radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę wyrażającą wolę realizacji omówio-
nego wyżej przedsięwzięcia i upoważnili Wój-
ta Gminy Kozy do złożenia wniosku o jego 
dofinansowanie. Natomiast przy głosowaniu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2017-2030 zawierającej 
montaż finansowy całego przedsięwzięcia 
skutkującego prognozowanym zadłużeniem 
Gminy Kozy do kwoty 30 mln zł, jeden rad-
ny z rejonu objętego planowaną budową 
kanalizacji wstrzymał się od głosu, pozostali 
głosowali za jej przyjęciem. Chcę po raz ko-
lejny podkreślić, że nie da się zrealizować tak 
dużego zadania bez czasowego zadłużenia 
Gminy. Do tego również przygotowywali-
śmy się od dłuższego czasu, o czym mówi-
łem w wywiadzie styczniowym (Nr 1/2017 
Wiadomości Koziańskich).

Od września w gminie obowiązywać bę-
dzie nowa sieć szkół. Jakie zmiany nas 
czekają?

Reforma oświaty obliguje nas do przysto-
sowania sieci szkół do nowych przepisów. 
Główną zmianą jest włączenie dotychcza-
sowego Gimnazjum im. Jana Pawła II do 
Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Kozach. Rozwiąza-
nie to jest dla uczniów i nauczycieli korzyst-

niejsze niż decyzja o wygaszeniu Gimna-
zjum, bowiem dalsze kształcenie młodzieży 
odbywać się będzie w znanym im wcześniej 
otoczeniu.
Od 1 września 2017 r. siedziba Liceum Ogól-
nokształcącego, która obecnie mieści się na 
poddaszu budynku SP nr 1, zostanie przenie-
siona do części budynku przy ul. Szkolnej 20 
zajmowanego przez Gimnazjum. 
Warunki pracy w pomieszczeniach Gimna-
zjum są zdecydowanie lepsze niż w obecnej 
siedzibie LO. Odrębne wejście, przestronne 
i dobrze wyposażone sale, obszerne koryta-
rze, wybrukowany i ogrodzony plac szkolny, 
z którego można korzystać podczas przerw, 
stwarzają większą przestrzeń dla kadry 
nauczycielskiej i dla uczniów. Uczniowie 
podstawówki, Gimnazjum i LO w ramach 
lekcji wychowania fizycznego będą mogli 
również korzystać z pobliskiego stadionu 
LKS „Orzeł” Kozy. Bazę SP nr 2 zasili II pię-
tro przejęte po Gimnazjum. Stołówka będzie 
obsługiwała uczniów dwójki i Gimnazjum 
a w miarę możliwości również uczniów LO.
Od nowego roku szkolnego 2017/2018 
Gimnazjum będzie liczyło 8 klas, a Liceum 6. 
Część kadry nauczycielskiej z Gimnazjum 
zostanie przeniesiona do szkół podstawo-
wych, w których powinny pojawić się moż-
liwości zatrudnienia nauczycieli do klas 7, 
a w następnym roku do klas 8. Z dniem 
1 września 2019 roku LO stanie się szkołą 
4-letnią, będzie w niej potrzebna również 
nowa kadra. 
Dzięki przeniesieniu Liceum do nowej sie-

       Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

Pytania do wójta
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Spotkanie z mieszkańcami
Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski zaprasza wszystkich mieszkańców na gminne spotkanie z mieszkańcami 

– sala widowiskowa Domu Kultury w Kozach, 5 kwietnia 2017 r. (środa), godz.18.00.

dziby niewątpliwie poprawią się warunki 
nauki w Szkole Podstawowej nr 1, która uczy 
obecnie na dwie zmiany. Zwolnione przez 
Liceum klasy zasilą bazę SP nr 1. 
Z dniem 1 września 2017 r. dwa oddziały 
przedszkolne – do czasu zakończenia budo-
wy Przedszkola Publicznego z oddziałami 
integracyjnymi przy ul. Akacjowej w Kozach, 
którego otwarcie przewidujemy 1 września 
2018 r. – zostaną przeniesione z budynku SP 
nr 2 do budynku SP nr 1. Dzięki temu Przed-
szkole Publiczne będzie miało wszystkie od-
działy na Placu Ks. Karola Kochaja w dwóch 
lokalizacjach: w budynku przedszkola oraz 
w budynku SP nr 1.  
Bez zmian pozostaje dotychczasowy podział 
obwodów dla szkół podstawowych nr 1 i nr 2, 
a nowe ulice w Kozach: Platanowa, Magno-
lii, Turystyczna, Zacisze przypisano do ob-
wodu Szkoły Podstawowej nr 2.
Nowy plan sieci szkół dla Gminy Kozy ma 
zapewnić jak najlepsze warunki pracy dla 
uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. 
Rozwiązania zaproponowane przeze mnie 
zostały zaakceptowane przez wszystkich 
dyrektorów szkół publicznych oraz przyjęte 
przez Radę Gminy.

Mieszkańcy pytają, na jaki okres wy-
starczą brązowe worki na odpady, które 
otrzymali?

Właściciele nieruchomości w lutym i począt-
kiem marca otrzymali po 24 sztuki worków 
brązowych o pojemności 60 l i jest to roczny 

przydział. Chcę podkreślić, że worki rozda-
wane są bez dodatkowych opłat w ramach 
systemu gospodarowania odpadami, a ci, 
którzy ich nie otrzymali, mogą je odebrać 
w Urzędzie Gminy. Od 1 stycznia 2017 r. 
w naszej gminie obowiązuje limit odbiera-
nych odpadów zielonych, gromadzonych 
w ramach frakcji biodegradowalnej, tzw. 
„mokre”. Został on wprowadzony uchwa-
łą Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 
2016 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Jak już informowano w grudniowym wyda-
niu gazety limity w odbiorze odpadów zie-
lonych, wprowadzone już wcześniej przez 
inne gminy powiatu bielskiego oraz miasto 
Bielsko-Biała, są wynikiem nadmiernej ilo-
ści odpadów zielonych dostarczanych wraz 
z odpadami „mokrymi” do kompostowni 
w Bielsku-Białej. Skutkowało to różnymi 
niedogodnościami związanymi z jej funk-
cjonowaniem, również uciążliwościami za-
pachowymi dla mieszkańców okolicznych 
zabudowań. Dlatego Rada Gminy Kozy zde-
cydowała o wprowadzeniu limitu na odpady 
zielone. Dostarczone mieszkańcom worki 
przeznaczone są do gromadzenia odpadów 
zielonych, takich jak: trawa, liście, drobne 
gałązki czy inne pozostałości roślinne. Bez 
limitu odbierane będą, tak jak dotychczas, 

pozostałe odpady należące do frakcji biode-
gradowalnej, tj. resztki żywności, odpady po 
owocach i warzywach, fusy z kawy i herbaty, 
ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, 
środki higieny osobistej, pieluchy jednorazo-
we, mokry i zatłuszczony papier, zużyte jed-
norazowe worki do odkurzaczy, pozostałości 
po „hodowli” zwierząt domowych. 
Chcę wyraźnie podkreślić, że odpady zielone 
będą odbierane wyłącznie w brązowych wor-
kach, zgromadzone w innych workach lub 
w pojemnikach nie zostaną odebrane przez 
firmę wywozową. Terminy odbioru odpadów 
komunalnych określone są w harmonogramie. 
Odpady zielone bez limitu będą przyjmowa-
ne w gminnym Punkcie Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
który otwarty zostanie w maju br. 

W drugiej połowie roku czekają nas kolejne 
zmiany dotyczące segregacji odpadów ko-
munalnych, które będą obowiązywały na te-
renie całej Polski. Ma to związek z wydanym 
przez ministra środowiska rozporządzeniem 
w sprawie szczegółowego sposobu selektyw-
nego zbierania wybranych frakcji odpadów. 
W rozporządzeniu doprecyzowano sposób 
segregacji odpadów wskazując, na jakie frak-
cje należy dzielić odpady komunalne. Będą 
to minimum cztery frakcje. Do pojemnika lub 
worka w kolorze niebieskim trafi papier, do 
zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa 
sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, 
a do brązowego – odpady ulegające biodegra-
dacji. Oddzielnie gromadzić będziemy rów-
nież popiół oraz odpady zmieszane.
W naszej gminie nowy system segregacji bę-
dzie obowiązywał od października tego roku. 
Ma to związek z obowiązującą do końca wrze-
śnia br. umową na odbiór odpadów. Obecnie 
trwają prace przygotowawcze nad dostoso-
waniem przepisów prawa miejscowego do 
nowych wytycznych. Mieszkańcy oraz właści-
ciele firm z terenu naszej gminy będą informo-
wani o wszelkich zmianach na bieżąco.
Na stronie internetowej Gminy Kozy: 
www.kozy.pl, w zakładce „Gospodarka 
i Środowisko”, umieściliśmy informację, 
jakie odpady należy gromadzić w workach 
brązowych i zielonych.

Dziękuję za rozmowę.
(red)
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Przygotowanie do „Wieczoru Polskiego”. Kinga i Julka zakładają 
stroje regionalne – jedna krakowski, druga żywiecki. Są ich wła-
snością. Na co dzień występują w zespołach folklorystycznych. 
Ciekawe, że zwracają sobie uwagę na wiązanie gorsetu… Inne. 
W łazience szkolnej, bo tu się można schować i jest dobra akustyka, 
dziewczyny przygotowują utwór na dwoje skrzypiec. Szczególnie 
pięknie wygląda i brzmi instrument Julki, po pradziadku. Najpierw 
dziewczyny prezentują każda swoją wersję aranżacji tej samej me-
lodii – znowu „regionalna przepaść”, ale w końcu, patrząc sobie 
w oczy i słuchając się nawzajem, grają piękną ludową melodię, bez 
zgrzytu. Można powiedzieć, że ten „obraz” pasuje do przesłania ca-
łego projektu „World Talks” („światowa rozmowa”). 
Już po raz dziesiąty gościliśmy w naszej szkole i domach studentów 
z dalekich krajów: Chin, Pakistanu, Indonezji i bliższej Ukrainy. 
Przez kilka dni ci młodzi ludzie byli jakby naszymi uczniami. Opo-
wiadali na specjalnych warsztatach o swoich krajach, ale przecież 
tak naprawdę o sobie. Jednym się powodzi (Pakistan i Indonezja), 
a dziewczętom z Chin i Ukrainy trochę trudniej – rodzice nie za-
wsze są zadowoleni, że wyruszają w daleki świat. Ten nasz mały-
-daleki świat (Kozy, Kraków, Bielsko-Biała) urzekł gości serdecz-
nością, troską o nich i świetnym przygotowaniem organizacyjnym. 
Ten projekt zjednoczył też naszych uczniów, czego wyrazem był 
wspólnie odtańczony polonez i „belgijka” na korytarzu szkolnym, 
wspólne konkursy, biesiadowanie przy pierogach i barszczu, wy-
mienianie się obserwacjami, odpowiedzialność za to, by się uda-
ło. Na pożegnanie były uściski i łzy. I sytuacja, która się powtarza 
za każdym razem, niezależnie od tego, z jak dalekiego kraju ktoś 
do nas przyjeżdża – reakcja na proste, ręcznie wykonane prezenty 
i skromne albumiki z „prawdziwymi” zdjęciami. Wzruszenie i po-
dziękowania. Zwrócenie uwagi na konkretną osobę, wyróżnienie 
jej z tłumu, wydobycie cech indywidualnych zawsze działa. I tego 
się trzymamy także w programie naszego Liceum. Udział w świato-
wej rozmowie przygotowuje nas do rozmów tutaj…
W międzynarodowym towarzystwie zwiedziliśmy też bibliotekę 
oraz Izbę Historyczną im. Adolfa Zubera, w której rozmawialiśmy 
o lokalnych zwyczajach sprzed wieku oraz o dziejach Pałacu Cze-
czów. Okazało się, że żarno w Chinach i na Ukrainie wygląda tak, 
jak nasze, a techniki ozdabiania szkła imitacją mrozu również nie 
są nikomu obce (zwłaszcza studentkom sztuki). Thank you very 
much for the visit and have a nice stay in Poland!
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten przynoszący tak 
wiele korzyści tygodniowy projekt. 

 (Alina Nowak, dopisek biblioteczny Aleksandra Radlak)

Lekarz weterynarii był gościem uczniów 
SP nr 1 w Dniu Kota, czyli 17 lutego. In-
teresująco opowiadał  o rasach kotów, ich 
przyzwyczajeniach, formach spędzania 
czasu. Koty odgrywają ważną rolę  w feli-
noterapii, polegającej na kontakcie osoby 
poddawanej terapii z kotem. Tę metodę 
wykorzystuje się w leczeniu osób starszych, 
dzieci, chorych czy niepełnosprawnych. 

Podczas prezentacji największe wrażenie 
robił kot perski – Emil, który towarzyszył 
prelegentowi. Przechadzał się wśród dzieci 
i pozwalał się głaskać. Radości było mnó-
stwo. Takie spotkania i lekcje sporo uczą, 
a zapamiętanie wielu ciekawych informacji 
jest łatwiejsze.
W tym dniu można było oglądać wystawę 
zdjęć domowych pupilów – kotów, które do 

szkoły przyniosły dzieci oraz prace plastycz-
no-techniczne na temat „W królestwie ko-
tów” wykonane różnorodnymi technikami.  
Rysunki, figurki, maski, bluzeczki dla kocich 
fanów, wiersze, albumy, poradniki przycią-
gały uwagę uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Uczniowie w kolejkach ustawiali się do ma-
lowania na twarzy „kocich buziek”.

 (SP nr 1)

Dzień Kota w Jedynce

Udział „Baczyńskiego” w światowej rozmowie…
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Jak jest tłusty czwartek, to muszą być pączki. Nie zabra-
kło ich również w naszej szkole. Uczniowie, jak zwykle 
w takich sytuacjach – mamy w szkole całą tradycję, 
słodkich czwartków – nie zawiedli. Przynieśli upieczone 
przez siebie, czasami z pomocą rodziców, pączki, ciastka 
i ciasta. Ci, którzy chcieli się pobawić, a w końcu to była 
jedna z ostatnich ku temu okazji, przyszli wieczorem na 
szkolną dyskotekę (przy okazji można było zrzucić ka-
lorie po zjedzonych pączkach). Zabawa, mimo że nieco 
kameralna, skoro uczestnicy pomieścili się w szkolnej 
sali do tańca, była przednia. Duża w tym zasługa absol-
wenta naszej szkoły Pawła Frączkiewicza, który przygry-
wał jako DJ. 

Szkoda, że tłusty czwartek jest tylko raz w roku. 
(Wojciech Małysz)

W hali sportowej w Rybarzowicach odbył 
się półfinał powiatowy dziewcząt i chłop-
ców szkół gimnazjalnych w piłce siatko-
wej. Nasze reprezentacje, zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców, zajęły ostatecznie 
drugie miejsca po bardzo zaciętej walce. 
Dziewczęta w pierwszym spotkaniu ogra-
ły swoje rówieśniczki z Pisarzowic 2-0, by 
w decydującym meczu przegrać z gospody-
niami po dramatycznym trzecim secie dwo-
ma punktami (13:15). Rozczarowania i łez 
nie brakowało, ale nasze dziewczęta zagrały 
bardzo dobrze i ambitnie.
Dawno nie zdarzyło się w siatkarskiej rywa-
lizacji, by tak blisko awansu do finału po-
wiatowego byli chłopcy, którzy intensywnie 
przygotowywali się do rozgrywek na SKS-
-ach od początku grudnia. Swoje aspiracje 
potwierdzili w pierwszym meczu ogrywając 
Gimnazjum Pisarzowice 2-1. W decydują-
cym meczu z Gimnazjum ze Szczyrku (któ-
re również pokonało Gimnazjum Pisarzo-
wice 2-1) chłopcy stworzyli emocjonujące 

widowisko, i choć mecz zakończył się po-
rażką 0-2, niewiele zabrakło, by cieszyć się 
z wygranej. Porażka sprawiła, że zespół zajął 
drugie miejsce, które nie było premiowane 
awansem.

Mimo iż obie nasze drużyny nie awanso-
wały do finałów, zawody przyniosły spo-
ro emocji i zostaną na długo zapamiętane 
przez zawodników oraz opiekunów.

(Przemysław Greń)

W sobotę, 18 lutego, grupa ponad 40 osób 
(uczniowie zrzeszeni w SKKT Groniczki, ro-
dzice i nauczyciele) wędrowała po Beskidzie 
Śląskim. Przy padającym śniegu turyści wy-
ruszyli z przełęczy Kubalonka, przez Kiczory, 
Stożek Wielki, Cieślar i Soszów Wielki zeszli 
do Wisły Jawornik. 18 kilometrów marszu, 
mnóstwo zabawy w śniegu, rzucania śnieżka-
mi i innych atrakcji – to był wspaniały dzień. 
Nikomu nie przeszkadzały przemoknięte buty 
i odzież. Liczyła się świetna zabawa i ruch na 
świeżym powietrzu.

(SP nr 1)

Karnawałowe ostatki w Gimnazjum

Powiatowy, siatkarski półfinał

Zabawy w śniegu
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14 i 23 lutego odbyły się kolejne dwie sesje 
Rady Gminy Kozy – XXIV i XXV. 

Na XXIV radni podjęli uchwały:
1) Nr XXIV/196/17 w sprawie ustalenia 

kryteriów rekrutacji do publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w pu-
blicznych szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Kozy;

2) Nr XXIV/197/17 w sprawie ustalenia kry-
teriów i liczby punktów branych pod uwa-
gę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
i szkoły podstawowej prowadzonej przez 
Gminę Kozy, dla kandydatów zamieszka-
łych poza obwodem szkoły oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdze-
nia tych kryteriów; 

3) Nr XXIV/198/17 w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;

4) Nr XXIV/199/17 w sprawie zamiaru prze-
kształcenia Liceum Ogólnokształcącego 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z sie-
dzibą w Kozach Plac ks. Karola Kochaja 1 – 
z dniem 1 września 2017 r. siedzibą Liceum 
Ogólnokształcącego będzie ul. Szkolna 20 
w Kozach;

5) Nr XXIV/200/17 w sprawie określenia za-
sad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczycielom, którym powierzono stano-
wiska kierownicze w szkołach i przedszko-

lu, tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin pedagogów, psychologów, 
logopedów i doradców zawodowych oraz 
określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kozy, dla któ-
rych ustalony plan zajęć jest różny w po-
szczególnych okresach roku szkolnego.

Na XXV radni podjęli uchwały:
1) Nr XXV/201/17 w sprawie udzielenia po-

mocy finansowej w postaci dotacji celowej 
dla miasta Bielska-Białej na dofinansowa-
nie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Bia-
łej – przewidziana kwota dotacji w roku 
2017 to 8 412,00 zł;

2) Nr XXV/202/17 w sprawie powołania 
Gminnej Rady Seniorów – celem powoła-
nia rady seniorów jest aktywizacja obywa-
telska osób starszych;

3) Nr XXV/203/17 w sprawie przyjęcia pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kozy – zgodnie 
z ustawą o ochronie zwierząt, corocznie 
do 31 marca Rady Gminy ma obowiązek 
uchwalenie programu na dany rok;

4) Nr XXV/204/17 w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy stałych komisji Rady Gmi-
ny Kozy na 2017 r. – zgodnie z § 54 ust. 1 

Statutu Gminy Kozy, obowiązkiem Rady 
Gminy jest zatwierdzenie na początku 
każdego roku kalendarzowego rocznych 
planów pracy Komisji stałych;

5) Nr XXV/205/17 w sprawie aplikowania 
Gminy Kozy o środki z Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap 
X” w wyznaczonym obszarze aglomeracji;

6) Nr XXV/206/17 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy 
na lata 2017-2030;

7) Nr XXV/207/17 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy 
Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała 
Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy.

Ponadto Rada Gminy Kozy zapoznała się 
z informacją przedstawioną przez Komen-
danta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach 
Sławomira Kasperka na temat stanu ochrony 
przeciwpożarowej w gminie Kozy.  

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy oraz materiały będące przedmiotem 
obrad znajdują się na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
www.bip.kozy.pl oraz w holu Urzędu Gminy. 

(Biuro RG)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kozy, położonego na parterze w budynku przy ul. Bielskiej 9 w Kozach. Budynek, w któ-

rym znajduje się lokal usytuowany jest na działce nr 5162, objętej KW BB1B/00141333/0.

1. Opis i oznaczenie nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości, stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego, termin dzierżawy, wysokość wadium

Lp. Opis i oznaczenie nieruchomości
Pow. 
użytko-
wa w m²

Przeznaczenie 
nieruchomości Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego w zł

Wysokość 
wadium 
w zł

Termin 
dzierżawy

1. Lokal użytkowy stanowiący wła-
sność Gminy Kozy, położony na 
parterze w budynku przy ul. Bielskiej 
9 w Kozach, na części działki nr 
5162, objętej KW BB1B/00141333/0.

56,95 Pod handel, usługi, 
działalność biurową

20,00 zł netto za 1m² powierzchni użytkowej lokalu, 
plus należny podatek VAT. Czynsz dzierżawny płat-
ny do 10 dnia każdego miesiąca.  Czynsz będzie 
waloryzowany  o średnioroczny wskaźnik inflacji.

210,15 Dzierżawa 
na czas 
oznaczony - 
do lat 3

2. Miejsce składania ofert: pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kozy, 
ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy do dnia 10.04.2017 r. do godz. 15.30 , w zamkniętych kopertach 
z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego znajdujące-
go się na parterze w budynku położonym przy ul. Bielskiej 9 w Kozach”.

3. Wadium: należy wnieść wyłącznie w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Kozy: BANK PEKAO 
S.A w Bielsku – Białej Nr 13 1240 4142 1111 0010 4640 1758 w terminie do dnia 10.04.2017 r.

4. Termin i miejsce przetargu: Część jawna przetargu odbędzie się  w dniu 14.04.2017 r. 
o godz.10.00, Urząd  Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy, pok. Nr 22

5. Ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Kozy, na stronach internetowych urzędu oraz na tablicach ogłoszeń na terenie 
Gminy Kozy.

6. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kozy 
- pok. Nr 15 oraz telefonicznie pod nr tel. 338298667, możliwość obejrzenia lokalu po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym.

Sesje Rady Gminy

Jubileusze małżeńskie 
w 2017 roku

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że w tym roku uro-
czystości jubileuszy małżeńskich odbędą się w Domu 
Kultury w następujących terminach: 
18 listopada – dla par świętujących 20, 25, 30 lat poży-
cia małżeńskiego.
25 listopada – dla par świętujących  35, 40, 45, 50, 55, 
60, 65 lat pożycia małżeńskiego.

Na wyżej wymienione uroczystości Jubilaci otrzymają 
w stosownych terminach listowne zaproszenia. 

(USC)
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Bielsko, 6 kwietnia 1900 roku, piątek. Trwa 
spotkanie Okręgowego Towarzystwa Rol-
niczego. Dr Herman Czecz de Lindenwald 
zdaje sprawozdanie ze swojej pracy poselskiej. 
W czasie referatu traci przytomność. Przybyły 
na miejsce lekarz stwierdza ostry atak apoplek-
sji, schorzenia zwanego dziś udarem mózgu. 
Dotychczasowa szeroka działalność Hermana 
Czecza zostaje nagle przerwana. O tym wyda-
rzeniu szeroko informuje galicyjska prasa, a na-
wet wiedeński dziennik „Neue Freie Presse”. 
Dwa tygodnie później „Gwiazdka Cieszyńska” 
podaje informację o częściowej poprawie jego 
stanu zdrowia: „[…] Chory wprawdzie mowy 
dotąd nie odzyskał, ale jest przytomny. Jeżeli 
atak się nie powtórzy, lekarze zapewnią chore-
mu powrót do zdrowia. […]”. 
Mimo poprawy stanu zdrowia, Czecz do czyn-
nej polityki i działalności publicznej już nie po-
wrócił. W czerwcu 1901 roku wszedł jeszcze do 
rady powiatu bialskiego, ale – jak pisano – „sła-
by jeszcze i w życiu publicznem w pełni uczest-
niczyć jeszcze nie mógł”.  W październiku tego 
samego roku poseł Czecz złożył mandat posel-
ski z większej własności ziemskiej, zastąpił go dr 
Michał Bobrzyński – krakowski historyk.
Dr Herman Artur Jan baron Czecz de Lin-
dewald urodzony 7 lipca 1854 roku w Białej, 
zmarł w koziańskim pałacu w piątek, 18 listo-
pada 1904 roku. Pogrzeb odbył się w Kozach 
w niedzielę, 20 listopada. Zwłoki wyprowadzo-
no z pałacu do kościoła o godz. 14:30, a stam-
tąd po nabożeństwie na miejscowy cmentarz. 
W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli 
najbliżsi, współpracownicy, koziańskie dzieci 
szkolne, które szły na przedzie konduktu po-
grzebowego niosąc wieńce, a przy wejściu na 
cmentarz utworzyły szpaler. Herman Czecz 
spoczął w podziemiach kaplicy rodowej, obok 

zmarłego siedem lat wcześniej swego teścia, 
majora Stanisława Kluckiego, któremu częścio-
wo zawdzięczał swoją polityczną karierę. Nad 
trumną Czecza mowy pogrzebowe wygłosili 
jego następcy: dr Stanisław Łazarski – mar-
szałek rady powiatowej bialskiej, dr Michał 

Bobrzyński – poseł do Rady Państwa oraz 
Franciszek Kramarczyk – chłopski poseł do RP 
z Osieka.
Wraz ze śmiercią Hermana Czecza zakończyła 
się pewna epoka. Artykuły pośmiertne wymie-
niające zasługi zmarłego drukowała prasa biel-
ska, cieszyńska, krakowska, lwowska, poznań-
ska, warszawska oraz wiedeńska. „[…] strata 
dla całego społeczeństwa, w którego usługach 
sił nie szczędził, a które w uznaniu wydatnej 
działalności obdarzało go dowodami zaufania 

[…]” – pisał na pierwszej stronie krakowski 
„Tygodnik Rolniczy”. Bielski tygodnik „Wie-
niec-Pszczółka” księdza Stanisława Stojałow-
skiego podkreślał zasługi zmarłego dla obrony 
polskich interesów narodowych w Białej: „[…] 
Zmarły pochodząc ze zniemczonej rodziny 
przylgnął całem sercem do narodowości pol-
skiej i ma tę wielką zasługę, że w powiecie bial-
skim przez długie lata podtrzymywał sprawę 
narodową prawie sam jeden, bo polskich oby-
wateli ziemskich, czynnych i sprawą narodową 
się zajmujących niestety tu nie ma! […]”.
Herman Czecz w okresie swojej aktywności 
publicznej pełnił funkcje marszałka rady po-
wiatowej bialskiej oraz posła do Rady Pań-
stwa. Był członkiem rady gminnej w Kozach, 
Ochotniczej Straży Ogniowej w Kozach, Kółka 
Rolniczego w Kozach, Towarzystwa Kredyto-
wego Ziemskiego, C.K. Towarzystwa Rolni-
czego, Towarzystwa Gospodarzy Stawowych, 
Towarzystwa Hodowców Czerwonego Bydła 
Polskiego, Towarzystwa Pszczelarzy, Polskie-
go Towarzystwa Tatrzańskiego, Towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i in-
nych. Doprowadził do utworzenia Szkoły Rol-
niczej dla włościan w kobiernickim dworze oraz 
domu dla sierot Sióstr Serafitek w Hałcnowie. 
Wraz z teściem Stanisławem Kluckim wybudo-
wał wąskotorową kolej lokalną Nowy Łupków 
– Cisna w Bieszczadach. Założył w Kozach 
i Kobiernicach pierwszą w Zachodniej Galicji 
hodowlę czerwonego bydła polskiego. Był dok-
torem filozofii i nauk rolniczych, autorem kilku 
opracowań naukowych, książek oraz artykułów 
prasowych, zarówno fachowych, jak i publicy-
stycznych. Wziął czynny udział jako referent 
w I wiecu katolickim w Krakowie. W swoich 
pracach skupiał się na dążeniu do poprawy bytu 
gospodarstw chłopskich w Galicji oraz stanu 
gospodarki rolnej w Austro-Węgrzech, a także 
ochronie polskich interesów narodowych. 
W 1898 roku cesarz Franciszek Józef I przyznał 
Hermanowi, jego najbliższej rodzinie i potom-
kom prawo do tytułu barona. W 1899 roku 
Rada Miejska w Żywcu nadała mu honorowe 
obywatelstwo. Za jego życia koziański dwór był 
świadkiem odwiedzin polityków najwyższych 
rangą, co nigdy później się nie powtórzyło. 
Wraz z jego  śmiercią zakończył się okres świet-
ności majątku dworskiego w Kozach.

(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano informacje zawarte w cza-
sopismach: „Gazeta Warszawska”, „Kurjer Warszaw-
ski”, „Wieniec-Pszczółka”, „Tygodnik Rolniczy”, „Sło-
wo Polskie”, „Gwiazdka Cieszyńska”, „Czas”, „Neue 
Freie Presse”.

Koniec epoki
Kozi raj

Pamiątkowy obrazek 
żałobny z modlitwą za 
zmarłego (z lewej strony)

Fragment dyplomu 
herbowego – podnie-
sienia do stanu baro-
nowskiego

Herman Czecz de Lindenwald (1854-1904)
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Działająca od blisko 4 lat w Kozach Spół-
dzielnia Socjalna Kino Marzenie wspól-
nie z Centrum Integracji Społecznej reali-
zuje projekty mające na celu reintegrację 
społeczną i zawodową. – Reintegracja 
zawodowa to podstawowa działalność 
Centrum, w czasie której uczestnicy na-
bywają nowe kwalifikacje i umiejętności 
zawodowe. Dodatkowo dwa razy w mie-
siącu odbywają się spotkania z zakresu 
reintegracji społecznej tj. grupy wsparcia 
z psychologiem, pracownikiem socjal-
nym. Wszystko po to, by utrzymać moty-
wację tych osób do wykonywania pracy, 
życia w trzeźwości, czy nauki asertywno-
ści, skutecznej komunikacji – tłumaczy 

Renata Matejko, kierownik Centrum In-
tegracji Społecznej.

Obecnie status pracownika ma 10 osób 
– to uczestnicy projektu „Kino Marze-
nie – Twoje marzenie o pracy stanie się 
realne” realizowanego przez spółdzielnię 
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej. – Uczestnikami mogą być 
osoby długotrwale bezrobotne, niepełno-
sprawne, z zaburzeniami psychicznymi, 
uzależnione od alkoholu i narkotyków – 
mówi kierownik. – W naszych obiektach 
pracownicy mają stworzone warunki, 
w których nabywają umiejętności przy-
datne na współczesnym rynku pracy. 

Staramy się wpoić im podstawowe zasa-
dy, które z racji np. długiej przerwy od 
pracy sprawiają im trudności. Obowiąz-
kowość, wykonywanie poleceń przeło-
żonych to niektóre z nich – dodaje.  Po 
miesiącu okresu próbnego osoby czynią-
ce postępy mają szanse na podjęcie pra-
cy poza Centrum. Spółdzielnia wspólnie 
z przedsiębiorcami organizuje warsztaty 
zewnętrzne, podczas których uczestnicy 
zajęć nabywają umiejętności przydatne 
do wykonywania konkretnego zawodu 
w realnym środowisku pracowniczym. 

Siedzibą Spółdzielni Socjalnej Kino Ma-
rzenie są pomieszczenia dawnego kina 
przy ulicy Bielskiej. Sala widowiskowa 
przebudowana została na halę produk-
cyjną. Przystosowano ją do wykonywania 
prac związanych z końcowymi etapami 
produkcji – konfekcjonowaniem, składa-
niem, skręcaniem. – Obecnie realizujemy 
zamówienie dla firmy z Bielska-Białej zaj-
mującej się sprzedażą dużych, dmucha-
nych balonów. Do zadań pracowników 
należy odpowiednie złożenie i  zapako-
wanie produktu. Całą serię dostarczamy 
następnie do zleceniodawcy – dopo-
wiada Renata Matejko. Wykonywanie 
tych czynności możliwe jest też dzięki 
odpowiedniemu zapleczu sprzętowemu. 
Dawne wyjście z kina stanowi wejście do 
spółdzielni, niezagospodarowaną część 
korytarza wykorzystano na przygoto-
wanie biura oraz sanitariatu. W kasie bi-
letowej zlokalizowano szatnię, szeroki 
korytarz będący przed kilkunastoma laty 
„przedsionkiem” sali kinowej wykorzysta-
no na zaaranżowanie pomieszczenia so-
cjalnego, tam również odbywają się m.in. 
spotkania grupy wsparcia. Zmiany, które 

Aktywizować mieszkańców

Część szerokiego korytarza przy wyjściu z kina wykorzystano na biuro i sanitariaty

Kino przed remontem...

Każde stanowisko wyposażone jest w odpowiednie narzędzia
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Praca dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych

Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” w Kozach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach zapraszają mieszkańców naszej gmi-
ny 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 kwalifikacje zawodowe, jak i nauczyć się nowych umiejęt-
ności. Osobom niepełnosprawnym oferowana jest pomoc asystenta.
Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w projekcie zapraszamy do złożenia ankiety zgłoszeniowej  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
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zaszły w pomieszczeniach kina przedsta-
wiamy na zdjęciach. 
Usługi świadczone przez pracowników 
spółdzielni wykonywane są też poza 
obiektami – przedsiębiorcy oraz osoby 
prywatne skorzystać mogą z usług sprzą-
tania, drobnych plac budowlanych, wy-
kaszania traw. – Rozwijamy się, mamy 
w planach działania kulturalno-społecz-
ne. Chcemy docierać do osób starszych 
i innych grup społecznych – kończy kie-
rownik Centrum Integracji Społecznej.

(Mateusz Stwora) Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” swoją siedzibę ma w budynku dawnego kina przy ulicy Bielskiej

Kino przed remontem... Sala kinowa została wykorzystana na halę produkcyjną
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W trakcie przygotowań do rozgrywek wio-
sennych piłkarze z Kóz wystartowali w I Me-
moriale im. Karola Ryszki w Kaniowie.
Ten sprawdzian formy uznać można za 
względnie udany. Podopieczni trenera Da-
riusza Kubicy pokonali 2:1 drugi zespół Prze-
łomu Kaniów, co pozwoliło zająć 3. miejsce 
w turnieju. Oba gole na wagę podium zdobył 
dla Orła Przemysław Zontek. W pozostałych 
spotkaniach kozianie przegrali 2:5 z gospo-
darzami i zwycięzcami rywalizacji memoria-
łowej, pomimo niezłej skuteczności autora 
bramek Marka Makarewicza, oraz 5:7 z pił-
karzami Górnika Brzeszcze. W tym meczu 
gole dla LKS-u zdobyli Arkadiusz Majdoń, 
Tomasz Honkisz, Krzysztof Brycz oraz dwu-
krotnie Makarewicz. 

(M)

Za dwa lata Uczniowski Klub Sportowy „Dwój-
ka” Kozy będzie obchodził jubileusz 20-lecia ist-
nienia. Jego siedziba znajduje się w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Kozach.  24 lutego odbyło się 
tam zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które 
wybrało nowe władze. Prezesem na kolejną ka-
dencję została Monika Zembowicz, w przeszło-
ści reprezentantka Polski w siatkówce, a obec-
nie nauczycielka, trenerka i pasjonatka sportu. 
Pani prezes zamierza nadal rozwijać klub i opty-
mistycznie patrzy w przyszłość. Chce zorgani-
zować w lipcu wyjazd zawodników na obóz 
sportowy do Kołobrzegu. Rodzice i sponsorzy 
zadeklarowali, że sfinansują zakup nowych 
strojów sportowych. W najbliższych dniach 
założona zostanie także strona internetowa 
promująca klub oraz wybrane będzie miejsce 
prezentacji trofeów, które zawodnicy zdobyli 
w ciągu 18 lat pracy w klubie. Klub prowadzi 
sekcję piłkarską oraz siatkarską, szkoli dzieci 
i młodzież z naszej miejscowości. Działają 
w nim głównie rodzice i nauczyciele, czyli 
pasjonaci sportu. Klub nie posiada własnych 
obiektów, korzysta z gminnych obiektów 
sportowych. Piłkarze wystąpią na wiosnę 
w III lidze wojewódzkiej w kategorii młodzi-
ków, do której przygotowują się od stycznia. 
Klub wziął udział w aż pięciu turniejach, w tym 
o Puchar Prezesa Śląskiego Związku Piłki Noż-
nej dla rocznika 2005, w którym młodzi kozia-
nie zajęli znakomite 2. miejsce tuż za Rekor-
dem Bielsko-Biała. Kolejne turnieje odbywały 
się w hali CSW Kozy. 29 stycznia zespół UKS 
„Dwójka” z rocznika 2004 triumfował w tur-
nieju noworocznym, 5 lutego roczniki 2005 
i 2004 zajęły najwyższe lokaty w trzeciej edycji 

turnieju o puchar prezes Moniki Zembowicz, 
z kolei 19 lutego obie ekipy zdominowały za-
wody o puchar posła Jacka Falfusa, zgarniając 

również indywidualne nagrody dla Kacpra Łu-
kasika i Kamila Sołczykiewicza. 

(UKS/R)

Z optymizmem w 20-lecie

Podium seniorów

Kadra drużyny UKS „Dwójka” Kozy w 2017 roku:
Kamil Sołczykiewicz, Łukasz Dawidziuk, Szymon Jędrzejas, Adam Frączek, Kordian Nowak, 
Tomasz Mirocha, Kacper Matuszczak, Kacper Piznal, Bartosz Oczko, Kacper Łukasik, Pa-
tryk Gawęda, Michał Sury, Szymon Wójcik, Samuel Fedorowicz, Dominik Czaderna, Kon-
rad Mleczko, Patryk Maiczek, Piotr Kućka, Patryk Nycz, Maja Ryszawy, Michał Blachura, 
Marcin Kolbe, Oliwier Białka, Miłosz Sztefko, Gracjan Żarnowski, Bartosz Sordyl, Piotr Ko-
łodziejczyk, Patryk Niemczyk, Igor Kasiuba, Maciej Konior, Paweł Honkisz, Szymon Kuź-
biński, Kamil Procner, Tymoteusz Chrapkowicz, Igor Chrobak.
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Na realizację zadań w zakresie sportu Gmina Kozy przezna-
czyła w tym roku kwotę 91 tys. zł. Przed podziałem kwoty 
ogłoszono konkurs ofert, który zakończył się 27 stycznia. 
W tym terminie wpłynęło 7 ofert klubów sportowych, które 
ubiegały się o wsparcie finansowe w następujących dyscypli-
nach: piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, lekkoatletyka, 
pływanie oraz sporty siłowe.
W wyniku postępowania konkursowego dotację na działania 
w ramach rozwoju i popularyzacji sportu, na terenie gminy 
Kozy, otrzymały następujące podmioty:
1) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach:

-  piłka nożna     36.000,00 zł
- lekkoatletyka   10.000,00 zł
- tenis stołowy   11.500,00 zł

2) Uczniowski  Klub Sportowy „Victoria” w Kozach:
- pływanie              9.000,00 zł

3) Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach:
- piłka nożna         8.000,00 zł
- piłka siatkowa 10.500,00 zł

4) Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” w Kozach
- sporty siłowe      6.000,00 zł        (UG)

Piotr Kołodziejczyk zdobył 
brązowy medal podczas halo-
wych lekkoatletycznych Mi-
strzostw Śląska dzieci w Ra-
ciborzu. Pozytywnie wypadli 
również pozostali podopiecz-
ni tej sekcji LKS Orzeł.
Mimo iż Piotr Kołodziejczyk 
rywalizował z zawodnikami 
o rok starszymi, to dzięki za-
liczonej próbie na wysokości 
135 cm sięgnął po brązowy 
medal w skoku wzwyż. Inni 
lekkoatleci trenujący pod 
opieką Beaty Harat pobili re-
kordy życiowe w biegach na 
60 m, 600 m oraz skoku w dal. 
W Raciborzu zakres własnych 
umiejętności zaprezentowali: Ju-
styna Strzeżoń, Paulina Handzlik, 
Nikola Ropska, Martyna Legut, 
Magdalena Okrzos, Julia Handzlik, 
Bartłomiej Polakowski, Szymon 
Chrobak, Dawid Kozieł oraz Mak-
symilian Witkowski.

Mistrzostwa Śląska zainicjowały 
ważne starty w tym roku. Na wiosnę 
koziańskich lekkoatletów będzie 
można dopingować podczas tra-
dycyjnych „Czwartków Lekkoatle-
tycznych”. 

(RED)

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach zaprasza na 
zajęcia piłki nożnej dzieci z roczników od 2004 do 2006 oraz 
tych, które ukończyły 6. rok życia.

Treningi dla grupy z roczników 2004, 2005 i 2006 odbywają 
się w marcu w dwóch terminach:

• we wtorki o godzinie 16.00 oraz 
• w czwartki o godzinie 17.15, 

w obiektach Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach. 
Drużyna złożona z zawodników UKS „Dwójka” występuje 
w prestiżowej III lidze wojewódzkiej młodzików. Zapisy do 
grup z roczników 2004-2006 przyjmowane są drogą e-mailo-
wą: uks.dwojka@op.pl lub telefonicznie: 
664-757-634, 509-820-731.

Klub zaprasza od 1 kwietnia br. na zajęcia przeznaczone dla 
dzieci z naszej gminy, które ukończyły 6 lat. Kontakt dla chęt-
nych – jak powyżej.

(UKS)

Postępy lekkoatletówRealizacja zadań 
z zakresu sportu

Nabór do UKS „Dwójka”
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Wiadomo, że szeroko pojęta wolność 
uznawana jest za wartość samą w sobie. 
W dzisiejszych czasach, jak łatwo zauwa-
żyć, kwestie wolności zeszły w dużej mie-
rze z zagadnień społecznych i dziejowych 
na osobiste i doczesne. Wystarczy nam 
więc swoboda zarządzania własnymi przy-
słowiowymi czterema kątami, cyferkami 
na bankowym koncie oraz wolnym czasem. 
Do tego dochodzą oczywiście okresy wio-
sennego i letniego odpoczynku. Promienie 
słońca opalenizną kładące się na twarzy 
i odsłoniętych ramionach, leniwe obłoczki 
na niebieskim niebie, wietrzyk smagają-
cy włosy (lub łysinę), zapach kwitnących 
drzew i widok młodych listków to naj-
starsze chyba elementy, które towarzyszą 
naszemu poczuciu swobody. Jakkolwiek 
zmieniałyby się czasy, to właśnie obcowa-
nie z przyrodą pozwala nam poczuć się 
nieskrępowanymi poprzez codzienne obo-
wiązki, ale jest również tym, co najwięksi 
z poetów utożsamiali z wolnością w jej ro-
mantycznym rozumieniu. Nie bez powodu 

więc „wakacje pod gruszą” całymi pokole-
niami uznajemy za coś, co nam się po pro-
stu należy za cały rok ciężkiej pracy. I słusz-
nie. Ta przysłowiowa grusza zwyczajowo 
utożsamiana jest więc z wolnością każdego 
z nas i można powiedzieć, że jest naszym 
wspólnym dobrem, które chętnie przeka-
żemy także i dzieciom, czy wnukom. Jest 
to taki rodzaj wspólnego dobra, którego 
„egzemplarz” możemy podziwiać w ogród-
kach, własnych lub cudzych, lub na skwer-
kach nieopodal. Kiedyś dochodziły do 
tego ośrodki wczasowe, teraz zastępowane 
hotelami. Co jednak począć, kiedy coraz 
mniej jest ziemi wspólnej, a coraz więcej 
prywatnej i każdy, w ramach tak typowe-
go dla nas umiłowania osobistej wolności, 
czuje się „panem” własnej przysłowiowej 
gruszy do tego stopnia, że gotów jest ściąć 
ją i przerobić na brykiety, jeśli tylko uzna, 
że mu się to opłaca lub podoba? Zejście 
zagadnień związanych z wolnością do po-
ziomu osobistego i doczesnego pozbawiło 
nas niestety odpowiedzialności za wspólny 

krajobraz. Spacerując przez polską wieś, 
coraz częściej widać więc pokryte trocina-
mi łyse placki ziemi i kikuty pni. Wygląda 
to tak, jakby wiele osób przerzucało od-
powiedzialność za wspólny krajobraz na 
sąsiada. Sąsiad zaś przekłada ją na kolejne-
go sąsiada i tak dalej. W konsekwencji, za 
kilka lat wszyscy będziemy zastanawiać się, 
co to za wczasy pod gruszą… bez gruszy. 
Naszym wnukom zaś będziemy opowia-
dać, że były kiedyś takie „zbytki” jak dęby 
i brzozy, a żołędzie i kasztany pójdziemy 
oglądać do muzeum historii naturalnej. 
Jest to wciąż wersja optymistyczna, za-
kłada bowiem, że gdzieś jednak będziemy 
z naszymi wnukami jeździć na wycieczki. 
Zatroszczmy się więc o swojski krajobraz 
i od siebie wymagajmy odrobiny odpowie-
dzialności względem wspólnego dobra, 
którym – bez względu na akty własności – 
są i zawsze będą polskie drzewa. Bez tych 
wspólnych dóbr wszakże trudno będzie 
cieszyć się osobistą chwilą wolności.

(Aleksandra Radlak)

Trzy grupy kontynuują naukę języka an-
gielskiego w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Kozach. W kwietniu każda z nich skupi 
się nie tylko na przerabianym aktualnie ma-
teriale, ale także na zagadnieniach, związa-
nych z Wielkanocą.

Typowe życzenia wielkanocne w j. angielskim to:

Wishing you a very Happy Easter that is 
filled with plenty of love and happiness! 
Dosłownie znaczy to: „Życzę Ci bardzo 
wesołej Wielkanocy, która jest wypełniona 
mnóstwem miłości i radości!”.
Warto wiedzieć, że słówko „is”, czyli „jest” 
to forma czasownika „to be” („być”), który 
odmienia się w następujący sposób:

I am – ja jestem      we are – my jesteśmy
you are – ty jesteś      you are – wy jesteście
he/she/it is – on/ona/ono jest
      they are – oni są

(gbp)

Wolnoć Tomku w swoim domku?
Felieton
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Poziomo:

1.  warzy piwo,
6.  cięty w wazonie,
7.  podział w partii,
8.  tkanka krwiotwórcza,
9.  kawałek drzewa,
12. nastrojowa poezja,
14. kapota, kurtka,
16. miośnik, zwolennik,
19. krajobraz,
20. Józefa, fundatorka 
      kapliczki u Panienki,
21. domena Piotra Żyły,
22. zachcianka.

Pionowo:

1.  populane nazwisko w         
     Kozach,
2.  Stanisław, kozianin,  
     malarz, historyk sztuki,  
     muzealnik,
3.  uczta chrześcijańska, 
4.  unikalny zabytek   
     architektury w pobliżu  
     dworu,
5.  przysiółek w dolnej wsi,
10. „zaraźliwy” potok w  
      Kozach,
11. brawa za pieniądze,
13. Aleksander, oficer  
      kontrwywiadu, jego  
      imieniem rondo w Kozach,
15. przysmak, smakołyk,
17. brana u krawca,
18. Henryk, aktor pochodzący  
      z Kóz.

Krzyżówka koziańskaAngielski dla 
wszystkich

Wielkanoc

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą rozwiązanie

Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w biblio-
tece lub sekretariacie Urzędu Gminy do 24 marca, podając swoje dane 
osobowe (imię, nazwisko, wiek, telefon). Wśród poprawnych odpowiedzi 
wylosujemy 1 zwycięzcę, który otrzyma nagrodę książkową.
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Początek roku był dla schroniska na Hrobaczej 
Łące feralny. Pożar, który wybuchł w godzinach 
południowych dokonał sporych zniszczeń. 
Tuż po jego ugaszeniu, odpowiednie służby 
przystąpiły do prac zabezpieczających obiekt. 
W poprzednim numerze pisaliśmy o ochotni-
kach z Kóz, którzy im pomagali. W tym wyda-
niu KW przewodnik beskidzki Marek Starsiak, 
który jest gospodarzem obiektu mówi o pla-
nach dotyczących odbudowy schroniska. 
Marek Starsiak: – To była sobota, 7 stycz-
nia, dzień pogodny i bardzo mroźny. Wraz 
z przyjaciółmi byliśmy w trakcie przygotowania 
obiadu, gdy nagle zobaczyliśmy, że spod dachu 
wydobywa się dym. Trudno było zlokalizować 
jego źródło, więc dbając o bezpieczeństwo za-
dzwoniliśmy do straży pożarnej. Sami zajęli-
śmy się ewakuacją, aby nikomu nic się nie stało. 
Służby ratunkowe, biorąc pod uwagę bardzo 
trudne warunki terenowo-śniegowe, szybko 
dotarły na miejsce. Pamiętajmy, że całej akcji 
ratowniczej towarzyszył siarczysty mróz, który 
był też przyczyną wielu zniszczeń ścian, podło-
gi, armatury sanitarnej, czy sprzętów wewnątrz 
budynku, w którym zamarzała woda. Ogień 
wdarł się w poszycie dachu, uszkadzając pod-
dasze i pomieszczenia. 
Dla nas wszystkich był to szok. Kiedy do wła-
ściciela dotarła ta wiadomość, z ulgą przyjął, że 
nie było ofiar. Takie pechowe zdarzenia mają 
czasem miejsce. Owego feralnego dnia miało 
się odbyć pierwsze slajdowisko tematyczne 
z wyprawy wysokogórskiej zaprzyjaźnionego 
miłośnika górskich wędrówek.
Decyzja o odbudowie schroniska zapadła szyb-
ko, bo wszyscy widzieliśmy pozytywne zmiany, 
jakie zaszły tu od maja ubiegłego roku. Dąży-
liśmy do tego, aby „odczarować” schronisko 
i uczynić je bardziej przyjaznym dla ludzi, niż 
to było wcześniej. Sympatycy Hrobaczej Łąki 
zmiany te zauważali, co było dla nas dodatko-
wym motorem do działania. 
- W pomoc zaangażowali się też sami kozianie.
M.S.: – W samej akcji ratowniczej uczestni-
czyli mieszkańcy Żarnówki, którzy zauważyli, 
że dzieje się coś złego od strony dojazdu do 
schroniska. Kozianie zaoferowali pomoc, gdy 
tylko dowiedzieli się o pożarze. Do późnych 
godzin wieczornych trwało zabezpieczenie 
dachu przed mrozem i śniegiem. Udało się, 
za co jestem ogromnie wdzięczny tym, którzy 
całkowicie bezinteresownie i z potrzeby serca 
nam pomagali. Lokalna społeczność, której to 
miejsce jest bliskie, zrzeszyła się później w gru-
pę „Kozianie dla Hrobaczej” i razem podjęli-
śmy się zadania odbudowy tego wyjątkowego 
miejsca. Nie mogło być zresztą inaczej. Sporo 
ludzi przychodzi na Hrobaczą Łąkę regularnie 

w weekendy, a także w tygodniu, po pracy, by 
się zrelaksować. Dla mnie było to motywujące. 
Zrozumiałem, że to miejsce nie jest tylko dla 
turystów, ale również dla społeczności gminy 
Kozy. Mieszkańcy znajdują tu spokój, mogą 
oderwać się od codziennych spraw i spędzić 
czas w gronie ludzi o po-
dobnych pasjach, czy 
zainteresowaniach.
- Co jest takiego wy-
jątkowego w Hroba-
czej Łące?
M.S.: – Niewątpli-
wie trzeba powiedzieć 
o krajobrazowych wa-
lorach. Jest tu stosun-
kowo łatwy dostęp do 
miejsca, z którego przy 
dobrej pogodzie roz-
pościera się piękny wi-
dok na Tatry, Wyżynę 
Śląską, a nawet Sudety 
Wschodnie. Przy odpo-
wiedniej widoczności 
można oglądać zachód 
słońca nad Jesenikami. 
Poza tym jest tu Krzyż 
Trzeciego Tysiącle-
cia, miejsce modlitwy 
i kontemplacji dla wie-
rzących. Dostrzegam 
ogromne przywiązanie 
ludzi do tego miejsca. 
Wielu pamięta je z dzie-
ciństwa i darzy senty-
mentem. To może i nawet taki drugi dom dla 
wielu kozian.
- Wspomniał pan o odbudowie schroni-
ska. Jakie są najbliższe plany?
M.S.: – Obecnie jesteśmy na etapie przygo-
towania projektu odbudowy schroniska i gro-
madzenia środków materialnych potrzebnych 
na jego realizację. To, co strawił pożar chcemy 
odbudować możliwie jak najszybciej, ale musi-
my przy tym kierować się uwarunkowaniami 
pogodowymi i finansowymi. Idealnie byłoby 
rozpocząć prace wczesną wiosną. Trwa zbiór-
ka pieniędzy na konto SOS Fundacji Obrony 
Poczętego Życia, która jest właścicielem obiek-
tu. To także organizacja pożytku publicznego, 
więc możliwe jest przekazanie 1 procenta po-
datku. Wszelkie informacje na ten temat znaj-
dują się na stronie schroniska na Hrobaczej 
Łące na Facebooku.
Chciałbym podkreślić, że relacje z właścicielem 
obiektu są bardzo dobre. Wszyscy chcemy, by 
schronisko służyło ludziom. Robimy wszystko, 
by nasze poczynania były postrzegane w lep-

szym świetle, bo wiem, że do tej pory o schro-
nisku mówiło się niekoniecznie dobre rzeczy. 
Mają tu być dogodne warunki noclegowe i ga-
stronomiczne, przyciągające turystów. Planuję, 
aby slajdowiska z wypraw górskich stały się 
wydarzeniem charakterystycznym dla nasze-

go schroniska, sposobem na spędzenie czasu 
w pięknych okolicach przyrody. Po remoncie 
chcemy raz w miesiącu organizować msze 
święte w kaplicy, która tu się znajduje od lat. Są 
też plany wybudowania stacji drogi krzyżowej.
- Kiedy kozianie będą mogli spotkać się 
więc na Hrobaczej Łące?
M.S.: – Już na sobotę, 13 maja, zaplanowali-
śmy organizację festynu rodzinnego. Chcemy 
zachęcić wszystkich do pomocy w odbudowie. 
Przewidzieliśmy sprzedaż specjalnych cegiełek 
na ten cel. Nie zabraknie fajnych rozrywek dla 
całych rodzin, ma być po prostu super atmos-
fera. Hrobacza Łąka to nasze wspólne dobro. 
Dziękujemy wszystkim, którzy już pomogli 
i tym, którzy chcą wesprzeć odbudowę schroni-
ska. Także samorządowi gminy, który zadekla-
rował troskę o rozwój tego miejsca. Hrobacza 
Łąka powinna być nadal atrakcją turystyczną 
dla przybywających w ten region. To miejsce 
kultowe, którym możemy się chlubić i być 
dumni, że jest w naszej okolicy.

Rozmawiał: Marcin Nikiel

Schronisko na Hrobaczej – miejsce kultowe
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„Straciła oszczędności, bo uwierzyła, że 
rozmawia przez telefon z własną córką, pod 
którą podszyła się oszustka.” Takich historii 
jest wiele. Dlatego apelujemy o ostrożność! 
Oszuści „na wnuczka” i „na policjanta” 
wciąż nabierają starszych ludzi.
Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrze-
gajmy naszych krewnych, że mogą do nich 
telefonować osoby podszywające się pod 
członków rodziny. Naciągacze mogą prosić 
o pieniądze, które mają im pomóc w roz-
wiązaniu nagłego problemu. Nie pozwól-
my, aby w ten sposób nasi najbliżsi stracili 
dorobek swojego życia. Rozmawiajmy 
z nimi o oszustach. 
Wyobraźnia złodziei nie zna granic, a wyko-
rzystują oni najczęściej zaufanie, chęć pomocy, 
litość i „dobre serce” ludzi. Każdy, kto zetknie 
się z takim sposobem działania przestępców 
powinien natychmiast skontaktować się z naj-
bliższą jednostką policji pod numer: 997 lub 
112. Pamiętajmy, że szybkie powiadomienie 
policji przyczyni się do zatrzymania oszustów 
i przerwania ich przestępczej działalności.
Pamiętaj!
• będąc w domu zawsze zamykaj drzwi 

wejściowe na zamki,
• nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po 

co przyszedł – spójrz przez wizjer i zapytaj,
• jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś in-

stytucji, np. banku, administracji, elek-
trowni czy gazowni, bez otwierania drzwi 
sprawdź telefonicznie, czy był on do Cie-
bie kierowany, 

• jeśli nie masz telefonu poproś, aby przy-
szedł z sąsiadem mieszkającym obok,

• jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj 
go ani na chwilę samego w mieszkaniu. 
Najlepiej, żeby towarzyszyli Ci wtedy są-
siedzi lub ktoś z rodziny,

• nie dawaj żadnych pieniędzy akwizyto-
rom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi 
żadnych umów – każda szanująca się fir-
ma transakcje zawiera w swojej siedzibie 
lub za pośrednictwem poczty,

• nie przekazuj żadnych pieniędzy oso-
bom, które telefonicznie podają się za 
członków Twojej rodziny lub proszą 
o przekazanie pieniędzy poprzez osoby 
pośredniczące,

• mając w domu pieniądze, schowaj je 
w miejscu trudno dostępnym,

• nie udzielaj żadnych informacji przez 
telefon, szczególnie swoich danych per-
sonalnych, numerów kont bankowych 
i haseł do nich, nie mów o swoich planach 
życiowych, czy członkach rodziny.

Stosując się do tych rad, Wasi bliscy znacz-
nie zmniejszą możliwość stania się ofiarą 
przestępców.

JAK UNIKNĄĆ TAKICH SYTUACJI
Jedną z metod, którą stosują oszuści jest, tzw. 
metoda na litość. Niejednokrotnie do miesz-
kania, najczęściej starszej osoby, puka niezna-
jomy prosząc o coś do jedzenia albo picia lub 
informując o śmierci bliskich osób, czy opła-
ceniu drogiej operacji. Wszystkie opowiadane 
przez oszustów historie to najczęściej twór 

ich wyobraźni, który nie ma nic wspólnego 
z rzeczywistością. Ofiary – najczęściej starsze 
osoby – w dobrej wierze przekazują pieniądze, 
przygotowują posiłek czy coś do picia, gdy 
w tym czasie sprawcy okradają ich mieszkania.
Oszuści stają się jednak coraz bardziej 
wyrafinowani i coraz częściej starają się 
uprawdopodobnić opisywane okoliczności 
udziałem kogoś zaufanego, np. policjanta 
czy prokuratora. Przestępcy kontaktują się 
wówczas z potencjalną ofiarą i przedsta-
wiają wymyśloną historię. Chwilę później 
oszuści ponownie dzwonią, a jeden z nich 
podaje się za policjanta ścigającego szajkę 
takich przestępców i prosi o przekazanie 
pieniędzy, aby sprawców zatrzymać na go-
rącym uczynku. Informuje również, że po 
„akcji” pieniądze wrócą do właściciela.
Informujemy, że żadne tego typu działania 
policji nie są organizowane przez telefon. 

Jeśli już – to policjanci przychodzą do kon-
kretnej osoby. Mają wówczas obowiązek się 
wylegitymować. Więcej, mają pokazać legi-
tymację w sposób umożliwiający dokładne 
jej obejrzenie, a nawet spisanie danych. Jeśli 
nadal osoba będzie miała wątpliwości, to 
może zadzwonić pod numer alarmowy 997 
i zażądać potwierdzenia danych. Policjanci 
nie korzystają również w takich sytuacjach 
ze środków pieniężnych obywateli.
We wszystkich podejrzanych czy wątpli-

wych sytuacjach, należy niezwłocznie skon-
taktować się z policją, dzwoniąc pod numer 
alarmowy 997 lub 112 oraz przekazać swo-
je uwagi i spostrzeżenia dzielnicowemu. 
W kontakcie z takimi osobami powinniśmy 
zapamiętać jak najwięcej szczegółów doty-
czących wyglądu, zachowania, pojazdów 
jakimi się poruszają.

(komisarz Jacek Śliwka)

Bezpieczny kozianin

komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach – komisarz Jacek Śliwka

Rok 2017

ilość interwencji policyjnych
• styczeń:    40
• luty:           27

ilość odnotowanych przestępstw:
• styczeń:   10 (w tym 2 kradzieże   

                    z włamaniem do domu)
• luty:            6 (w tym 2 kradzieże                      

                    z włamaniem do domu)
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8 marca 2017 roku w galerii Pałacu Czeczów 
odbył się wernisaż wystawy malarstwa kobiet 
pochodzących z Kóz, mieszkających w naszej 
miejscowości lub w inny sposób z nią związa-
nych. Ekspozycja, którą można zwiedzać do 
15 kwietnia, obejmuje prace autorek tworzą-
cych w czasach międzywojennych, powojen-
nych i współczesnych. 
Wiele obrazów po raz pierwszy udostępnio-
no publicznie, choć powstały prawie 100 lat 
temu. Wyjątkowym jest fakt, że w czasach kie-

dy malarstwo uważano niemalże wyłącznie za 
domenę mężczyzn, w Kozach tworzyły aż trzy 
kobiety: Anna Grabowska, Zofia Cyankiewicz 
oraz Cecylia Tatoń. Niezwykle różnorodna 
twórczość malarek pierwszej połowy XX wieku 
zestawiona została na wystawie z równie zróż-
nicowanymi obrazami młodszych, współcze-
snych autorek: Ewy Wąsikiewicz-Wolnickiej, 
Krystyny Knycz, Aliny Jurzak, czy najmłodszej 
wśród malarek – Aliny Knycz.
Wernisaż uświetnił specjalny program arty-

styczny, w ramach którego wystąpili woka-
liści i instrumentaliści: Sylwia Drewnicka, 
Małgorzata Łodziana, Natalia Gajowniczek, 
Jakub Drewnicki, Patryk Drewnicki, Tomasz 
Kinecki, Bolko Zgierski, Jakub Fedko, Kamil 
Jędrzejczyk, Krzysztof Lorek, grupa juniorów 
rekonstrukcji historycznej „Koziańskie Orły”. 
Materiał filmowy zrealizował Klub Miłośników 
Filmu i Fotografii Domu Kultury w Kozach. 
Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji do 
15 kwietnia.         (Sabina Piskorek-Oczko)

Zabawa to świetny sposób na naukę, o czym przekonała się grupa żabek z Przedszkola Pu-
blicznego. Maluchy przy akompaniamencie muzyki pięknie tańczyły w  otoczeniu koloro-
wych balonów, co przysporzyło małym bywalcom biblioteki wiele radości. W skupieniu 
wysłuchały wierszyka „W karnawale” i każde z dzieci wykonało kocią maskę. Podobizny 
tych sympatycznych zwierzątek z pewnością ozdobiły niejedną buzię na przedszkolnych 
i domowych balach karnawałowych.                      (gbp)

Komunikat
Wójt Gminy Kozy ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
terenie gminy Kozy i kierującymi swe działania 
na rzecz naszych mieszkańców, z zakresu:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycz-
nej, turystyki i krajoznawstwa, działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych, działalności 
na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypo-
czynku dzieci i  młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego, podtrzymywania i upo-
wszechniania tradycji narodowej, pielęgno-
wanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Oferty należy składać do 31 marca 2017 r. do 
godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy 
Kozy, pok. 17. Pełna treść ogłoszenia dostęp-
na jest na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny Kozy www.kozy.pl oraz na stronie BIP 
www.bip.kozy.pl

2 kwietnia 2017 roku na sali widowisko-
wej Domu Kultury w Kozach odbędzie się 
koncert charytatywny na rzecz Roberta 
Pękali. Różnorodny program artystyczny 
wypełni niedzielne popołudnie i umożliwi 
mieszkańcom naszej miejscowości pomoc 
młodemu kozianinowi. Zachęcamy wszyst-
kich do udziału w imprezie i do wyrażania 
gestów solidarności i empatii. 

Razem możemy więcej! Kozianie – 
czekamy na Was 2 kwietnia!

Szczegóły już wkrótce na plakatach i w in-
ternecie.

(Komitet społeczny dla Roberta Pękali)

Muzyka zwana poważną tworzona była 
często dla uatrakcyjnienia życia towarzy-
skiego. To, co dziś niejednokrotnie uwa-
żamy za wzniosłe i patetyczne, karmiące 
wysublimowany głód estetyczny i doty-
kające głębokich warstw duszy i umysłu, 
spełniało niegdyś funkcję niemal codzien-
nej rozrywki dla zamożniejszych. Zapew-
ne czas i warstwy naleciałych kontekstów 
sprawiły, że muzyka zwana też często 

klasyczną funkcjonuje w umysłach wielu 
współczesnych jako niedostępna, trudna 
i elitarna. W imię łamania krzywdzących 
stereotypów Dom Kultury w Kozach za-
prasza na serię wiosennych mini-koncer-
tów fortepianowych z „przymrużeniem 
oka”. Szczegóły już wkrótce na plakatach 
oraz na stronie www.domkultury.kozy.pl. 

(Sabina Piskorek-Oczko)

Można być biednym, ale bogatym duchowo. Dzieci z klasy II b SP nr 2 uczestniczące 
w zajęciach integracyjnych po wysłuchaniu opowiadania „Żółw” oraz wspólnej rozmowie 
stwierdziły, że nie pieniądze i majątek decydują o szczęściu, lecz dobro czynione drugiemu 
człowiekowi, które przynosi nam satysfakcję i poczucie spełnienia.                  (gbp)

Kobiecym okiem - nie tylko w Dzień Kobiet

Koncert 
charytatywny

Ubiór czy serce, co ważniejsze?

Nie taka poważna, ta muzyka poważna
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Pisanka Wielkanocna 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie na 
Koziańską Pisankę Wielkanocną 2017. 
Technika wykonania dowolna. Prace nale-
ży składać w biurze Domu Kultury w Ko-
zach od 3 do 7 kwietnia 2017 r. 
Prosimy o czytelne podpisanie swoich prac 
oraz podanie wieku autora. Autorzy naj-
lepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzie-
lę, 9 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Pała-
cu Czeczów w Kozach. Zgłoszone prace 
będzie można podziwiać podczas wystawy 
w sali koncertowej Pałacu, 9 kwietnia 2017 r. 
w godz. 10.00-17.00.

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju i Promocji Gminy Kozy przy współ-
pracy z  Domem Kultury w Kozach.

Kiermasz rzeczy ładnych

Koziańskie rękodzielniczki zapraszają na 
przedświąteczny „Kiermasz rzeczy ład-
nych”, podczas którego można będzie nie 
tylko podziwiać, ale również nabyć ozdoby 
w różnorodnej technice wykonania – pią-
tek, 7 kwietnia 2017 r., godz. 8.00-18.00,  
sala widowiskowa Domu Kultury w Ko-
zach. Podczas kiermaszu o godz. 16.00 za-
praszamy dzieci i rodziców na bezpłatne 
warsztaty tworzenia palm wielkanocnych. 

Zaproszenia Domu Kultury: Kraj Tokaju 
i Czardasza

„Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli 
i do szklanki” – to przysłowie znane jest 
zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech; po-
siada swe historyczne uzasadnienie i wpi-
suje się we współczesną widoczną nieraz 
sympatię pomiędzy tymi dwoma naroda-
mi. Mówi się, że Węgry są nam bliskie, ale 
zasadniczo mało znane. To nie tylko kraj 
wina, gulaszu i zupełnie odmiennego ję-
zyka. Dlatego zapraszamy serdecznie na 
spotkanie o magicznej krainie naszych 
bratanków! Do zobaczenia 22 marca 
o godz. 19:00 w Pałacu Czeczów w Ko-
zach – Üdvözöljük!

(dk)

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach 
serdecznie zaprasza do „Salonu Przeszłości” 
na spotkanie pt. „150-lecie Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Polsce 1867-
2017. Tradycje i współczesność”.

Termin: 29 marca (środa), godz. 18.00, sala 
koncertowa Pałacu Czeczów. Atrakcją spotka-
nia będą delegacje „sokołów” w mundurach.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

Salon Przeszłości



semper melior

Koziańskie Wiadomości19

fo
to

: A
nd

rz
ej

 H
ał

at

3 marca 2017 roku w Pałacu Czeczów 
w Kozach odbyła się gala wręczenia wyróżnień 
Wójta Gminy Kozy „Semper Melior – zawsze 
lepszy” za rok 2016. Wyłoniono 16 osób, któ-
re nie przekroczyły 25 roku życia i które reali-
zując swoje pasje lub obowiązki wyróżniają się 
w swoim środowisku konsekwencją działania, 
pokonują bariery ograniczeń własnych lub 
stworzonych przez otocznie tworząc tym sa-
mym wartościowe wzorce zachowań. Realiza-
torem wyróżnienia „Semper Melior – zawsze 
lepszy” jest Dom Kultury w Kozach, który or-
ganizuje wszystkie czynności związane z przy-
znawaniem wyróżnienia.
Nominowanych mogły zgłaszać instytucje 
samorządowe Gminy Kozy, organizacje zrze-
szające młodzież oraz stowarzyszenia mające 
siedziby na terenie naszej miejscowości. Każ-
dy z wymienionych podmiotów mógł zgłosić 
po jednym kandydacie w trzech kategoriach 
tematycznych: „Kultura i sztuka”, „Pasja” oraz 
„Człowiek”. I tak oto, za wyjątkowe osiągnięcia, 
postawy i działania na przestrzeni ubiegłego 
roku, wyróżnieni zostali:
W kategorii „Kultura i sztuka”:
Emilia Malarz – miłośniczka sztuki słowa, lau-
reatka wielu konkursów literackich
Paulina Sanetra – młoda wokalistka, śpiewała 
w jazz clubie Metrum w Bielsku, można odna-
leźć ją też w serwisie internetowym You Tube
Stanisław Łopadczak – gimnazjalny aktywi-
sta, wolontariusz, aktor, krasomówca, anima-
tor i lektor
Anna Dudziak – tancerka i wokalistka, która ma 
za sobą występ w krakowskiej Piwnicy pod Ba-
ranami oraz w warszawskim Teatrze Muzycz-
nym „Roma”.
W kategorii „Pasja”:
Wojciech Gąsiorek – jego pasją jest judo, a za-
sady „fair play” przenosi na życie codzienne
Weronika Więcek – pływaczka, która trenuje od 
kilku lat, a ma już na koncie ponad 50 medali!
Michał Borowiec – gra w badmintona i od-
nosi sukcesy turniejowe pojedynczo, w de-
blu oraz w mikście
Patryk Babula – nieprzeciętny umysł ścisły, 
„Mistrz Logicznego Myślenia”, laureat wielu 
konkursów o zasięgu ogólnopolskim lub nawet 
międzynarodowym
Karolina Maga – dziennikarka z zacięciem 
plastycznym, redaktor naczelna portalu 
„Bliżej Siatkówki”
Alan Bogusz – szachista, reprezentant Polski na 
Mistrzostwach Europy Juniorów w Pradze
W kategorii „Człowiek”:
Bartosz Oczko – aktywny i przykładny prze-
wodniczący klasy, szkoły i drużyny piłkar-
skiej. Jest w składzie podstawowym odno-

szącego sukcesy klubu UKS „Dwójka”, a do 
tego wolontariusz
Kinga Hałat – aktywna społecznie i uzdolniona 
plastycznie (liczne wyróżnienia w konkursach) 
oraz miłośnik i hodowca różnych zwierząt (nie 
tylko domowych…)
Emilia Wróbel – wolontariuszka, propaga-
torka akcji typu adopcja na odległość, czy 
„Szlachetna Paczka”
Krzysztof Piekarczyk -  wybitny gimnazjalista 
ze średnią ocen 5,8 (!); finalista prestiżowych 
konkursów matematycznych
Weronika Pierniak – aktywistka na rzecz 
tolerancji, otwartości i szacunku do życia; 
wolontariuszka
Aleksander Buczak – harcerz i lokalny działacz 
społeczny, autor strony internetowej promują-

cej walory turystyczne i kulturalne naszej miej-
scowości.
Każdy wyróżniony otrzymał imienną statuetkę 
oraz List gratulacyjny od Wójta Gminy Kozy – 
Krzysztofa Fiałkowskiego.
Dodatkowo uhonorowane zostały trzy osoby 
(po jednej z każdej kategorii): Anna Dudziak, 
Weronika Więcek oraz Krzysztof Piekarczyk. 
Galę wręczenia wyróżnień uświetnił występ 
wokalny jednej z nagrodzonych – Anny Du-
dziak (która decydując się na realizację części 
artystycznej gali, nie wiedziała jeszcze o swojej 
nominacji i wyróżnieniu).
Wszystkim wyróżnionym, którym bliska 
jest dewiza „semper melior”, serdecznie 
gratulujemy.

(Sabina Piskorek-Oczko)

Semper Melior 2016

Weronika Więcek

Anna Dudziak

Krzysztof Piekarczyk



Worki zielone na SZKŁO,
Do nich wrzucamy puste: 

• szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, 
pozbawione zakrętek, uszczelek, zacisków,

• szklane opakowania po środkach czystości,
• puste, szklane opakowania po kosmetykach.

Do worków na SZKŁO nie wolno wrzucać:
• szklanych opakowań po chemikaliach i lekach,
• żarówek i świetlówek,
• ceramiki, porcelany, fajansu, kryształu,
• szkła zbrojonego,
• luster,
• szyb samochodowych.

SZKŁO odbierane jest w terminach podanych w harmo-
nogramie odbioru odpadów komunalnych, raz na dwa 
miesiące.

Informujemy, że począwszy od 1 marca br. 
odpady komunalne z terenu naszej Gminy są 
odbierane, jak dotychczas, przez firmę SANIT-
-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego. 
Firma ta wygrała przetarg nieograniczony na 
odbiór odpadów z terenu naszej miejscowości.

W marcu oprócz dotychczas odbieranych bez-
pośrednio sprzed posesji frakcji odpadów: „Su-
che”, „Mokre” oraz „Popiół” odbierana jest też 

frakcja „Szkło”. Ten rodzaj odpadu należy gro-
madzić odrębnie, w zielonych workach dostar-
czonych przez firmę odbierającą odpady ko-
munalne. Worki na „Szkło” można również bez 
dodatkowych opłat pobrać w Urzędzie Gminy.

W kwietniu odbędą się zbiórki objazdowe 
odpadów wielkogabarytowych, sprzętu AGD 
i RTV i opon. Informacje o terminach zbiórek 
podane są w harmonogramie odbioru odpa-

dów komunalnych. Odpady te należy wystawić 
przed posesję do godz. 6.00 w dniu zbiórki.

Przypominamy, że 31 marca 2017 r. upływa 
termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pierwszy kwartał 
tego roku. Wpłat można dokonywać w kasie 
Urzędu Gminy lub na indywidualne konta 
bankowe.

(UG)

U W A G A !
W workach na  odpady SUCHE nie  umieszczamy SZKŁA  opakowaniowego.

U W A G A !
Nie  tłucz  szkła  przed  jego  umieszczeniem w worku.

U W A G A !
Opróżnij  opakowania  z  zawartości  przed  ich  umieszczeniem w worku.

SZKŁO OPAKOWANIOWE
czyli  opakowania  szklane  ze  szkła  bezbarwnego

  i  kolorowego,  powstające w gospodarstwach domowych

Gmina Kozy 
przyjazne miejsce

Zaliczamy do  niego:
 –     puste  szklane  butelki  i  słoiki   
po napojach  i  żywności,  pozbawione   
zakrętek,  uszczelek,  zacisków

 –   szklane  opakowania  po  środkach  czystości
 – puste szklane opakowania po kosmetykach

Nie  zaliczamy do  niego:
 –   szklanych  opakowań po  chemikaliach   

i lekach
  –  żarówek  i  świetlówek
  –  ceramiki,  porcelany,  fajansu,  kryształów
 –  szkła  zbrojonego
 – luster
  –  szyb  samochodowych

Gospodarka odpadami komunalnymi  

Segregacja odpadów komunalnych  
Worki brązowe na odpady ZIELONE 

przeznaczone są na odpady z przy-

domowych ogrodów, tj. skoszoną 

trawę, liście, drobne gałązki, kwiaty. 

Wypełnione ODPADAMI worki wy-

stawiamy przed posesję do godziny 

6.00 rano, w dniu zbiórki odpadów 

MOKRYCH.  Po wyczerpaniu pa-

kietu worków, odpady ZIELONE bę-

dzie można dostarczać bez limitu do 

punktu selektywnego zbierania od-

padów komunalnych (PSZOK), który 

zacznie funkcjonować na terenie na-

szej Gminy już w maju.


