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Podczas wieczoru kolędowego w Domu Kul-
tury wystąpił Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
ANDRYCHÓW. Ta wielopokoleniowa grupa 
pasjonatów muzyki, tańca i tradycji regionu 

Małopolski Zachodniej i Beskidów zaprezen-
towała koziańskiej publiczności scenkę kolędo-
wą oraz zaśpiewała kolędy i pastorałki. Zespół 
zaprosił też liczną publiczność do wspólnego 

kolędowania. Gospodarzami siódmej już edy-
cji imprezy byli chór Domu Kultury w Kozach 
i ZPiT Kozianie, którzy również wystąpili z ko-
lędowym repertuarem.       (ZPiT Kozianie)

W obiekcie Centrum Sportowo-Widowisko-
wego oraz jego otoczeniu wymieniono kamery. 
Obecnie CSW posiada kilkanaście nowocze-
snych kamer o wysokiej rozdzielczości obrazu 
gwarantujących profesjonalny monitoring. 
Centrum zostało też wyposażone w system 
alarmowy, który dzięki trzem odrębnym liniom 
informuje o włamaniu, zalaniu, pożarze. To 
wszystko sprzyja podniesieniu poziomu bez-
pieczeństwa. Korzystający z obiektu od tego 
roku mają też dostęp do bezpłatnego Internetu.
Ubiegłoroczne inwestycje oraz lepszy monito-
ring podniosły standard świadczonych usług. 
Systematycznie rośnie także liczba osób odwie-
dzających basen CSW. W grudniu skorzystało 
z niego ponad 1600 osób. Dyrekcja wierzy, że 

coraz bogatsza oferta kierowana do mieszkań-
ców, spotka się z ich życzliwą akceptacją, co 
przełoży się na wzrastającą ilość użytkowników.

(CSW/Red)

W Pałacu Czeczów, 25 stycznia, wystąpili 
uczniowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
w Kozach. Dwunastu instrumentalistów, 
kształcących się na co dzień pod czujnym 
okiem swoich instruktorów w Domu Kultu-
ry, zaprezentowało w bogatym repertuarze 
utworów muzyki światowej swoje umiejęt-
ności muzyczne. Publiczność nagrodziła 
młodych wykonawców gromkimi brawami.

 (Agnieszka Hałat/red)

Od 1 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Kozy można potwierdzić profil zaufany ePUAP. Dzięki 
profilowi zaufanemu mieszkańcy  mogą załatwiać sprawy administracyjne bez osobistego stawien-
nictwa w urzędzie, wystarczy komputer z dostępem do internetu.
Profil zaufany jako narzędzie autoryzacji w systemach informatycznych wykorzystują także różne 

instytucje np.: Ministerstwo Gospodarki w portalu ceidg.gov.pl oraz 
portalu konsultacje.gov.pl, ZUS w portalu pue.zus.pl, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej w systemie Emp@tia.
Aby uzyskać profil zaufany należy:
- założyć konto na www.epuap.gov.pl
- złożyć wniosek o profil zaufany
- potwierdzić dane w dowolnym punkcie potwierdzającym. 

Wieczorne kolędowanie

Profil zaufany ePUAP

Nowocześnie i bezpiecznie w CSW
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W trakcie dorocznego spotkania twórców i ani-
matorów kultury Powiatu Bielskiego, Starosta 
Bielski wręczył wyróżnienia dla zaangażowa-
nych i aktywnych działaczy kultury oraz wybit-
nych i utalentowanych twórców i animatorów. 
Wśród nich znaleźli się także kozianie:

Władysław Skoczylas, rocznik 1931. 
W latach 1946-1953 aktywista Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, 
a od 1955 r. działacz ochotniczego pożar-
nictwa od szczebla gminnego po wojewódz-
ki. W 1986 roku przeszedł na emeryturę 
i zajął się społecznie dokumentowaniem 
dziejów wsi Kozy. Jest autorem opracowa-
nia pt. „Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży Męskiej Oddział w Kozach 1917-1953”, 
monografii Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kozach 1890-1990”, monografii pt. „100 
lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-
-Białej, Komorowicach Krakowskich 1899-

1999”, współautorem podręcznika pomoc-
niczego pt. „Zbiór zadań praktycznych 
z włókiennictwa”, współautorem opraco-
wania zbiorowego pt. „Z dziejów parafii 
świętych Szymona i Judy Tadeusza w Ko-
zach” (jest to materiał o 58 koziańskich or-

ganizacjach i bractwach działających na 
przestrzeni ostatniego 100-lecia), autorem 
artykułów w Kalendarzu Beskidzkim, mie-
sięczniku „Strażak” i innych. Prowadzone 
przez niego kroniki OSP w Kozach i Zarzą-
du Powiatowego Związku OSP w Bielsku-
-Białej otrzymują wyróżnienia na ogólno-
polskich konkursach kronik strażackich. 
Jest autorem „Słownika gwary używanej 
w Kozach” oraz kilkutomowej monografii 
wsi Kozy. O Panu Władysławie pisaliśmy 
w lipcowym wydaniu ubiegłorocznych Ko-
ziańskich Wiadomości.

Bartłomiej Jurzak, etnolog, ukończył pody-
plomowe studia muzealnicze na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Inicjator oraz autor wystaw 
i spotkań tematycznych dotyczących historii 
Kóz, członek Towarzystwa Miłośników Histo-
rii i Zabytków Kóz, autor artykułów w „Zeszy-
tach Społeczno-Historycznych Gminy Kozy” 
oraz w „Koziańskich Wiadomościach”, częsty 
konsultant przy projektach Domu Kultury 
w Kozach. Jest autorem lub współautorem pro-
jektów (np. obecnie współuczestniczy w stara-
niach o odtworzenie nagrobku legionisty Sta-
nisława Staszkiewicza). Pracuje w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Kozach.

Miłosz Zelek, nauczyciel historii, samorzą-
dowiec, aktywny i bezpośrednio angażujący 
się w liczne inicjatywy społeczne, były prezes 
Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków 
Kóz (2007-2009). Orędownik dokumento-
wania lokalnej historii. Główny współinicjator 
wydania „Zeszytów historycznych” oraz przy-
znawania nagrody „Platan” dla ludzi aktywnie 
działających na terenie Gminy Kozy. Jest lau-
reatem nagrody „Platan 2012” oraz inicjatorem 
akcji społecznej „Razem dla platana” promu-
jącej wieś Kozy. Organizator licznych konkur-
sów popularyzujących miejscowość i życie kul-
turalne (np. „Moja mała Ojczyzna”, „Kojskie 
filmowanie”, „Kadry z wakacyjnych podróży”). 
Aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno- Krajoznawczego. Autor i realizator 
masowych heppeningów patriotycznych. 
Gratulujemy wyróżnień.

(mm)

Dobre starty przedstawicieli sportów siłowych z Kóz w 2017 roku zosta-
ły docenione podczas tradycyjnego spotkania środowiska sportowego 
powiatu bielskiego. Z rąk starosty bielskiego Andrzeja Płonki i przewod-
niczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego na-
grody otrzymało trzech reprezentantów Stowa-
rzyszenia Sportów Siłowych „Benchpress” Kozy. 
Beatę Kowalską doceniono przede wszystkim za 
znakomite starty w mistrzostwach świata federa-
cji WUAP i WPA, w których zajęła odpowiednio 
1. i 2. miejsce w konkurencji martwego ciągu. 
Z kolei Grzegorz Drewniany to m.in. mistrz 
Europy federacji GPC i mistrz świata federacji 
WUAP w martwym ciągu oraz wicemistrz Stare-
go Kontynentu w trójboju siłowym. W bielskim 
Starostwie Powiatowym uhonorowano ponadto 
wciąż czynnego siłacza, ale również trenera całej 
grupy koziańskiej, Wiesława Wróbla.
– Fajnie, że nasze osiągnięcia są dostrzegane, 
a jednocześnie doceniane. To bardzo motywuje 

do dalszych treningów – zgodnie przyznają siłacze z Kóz, którzy rozpo-
częty rok zamierzają okrasić również medalowymi zdobyczami. 

(MA)

Wyróżnieni przez Starostę

Siłacze docenieni
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Praca dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych

Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” w Kozach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kozach zapraszają mieszkańców gminy oraz gmin ościennych do Centrum 
Integracji Społecznej w Kozach, którego głównym celem jest wzrost poziomu aktyw-
ności zawodowej i społecznej.

W Centrum Integracji Społecznej można uzyskać zatrudnienie, podwyższyć swoje 
kwalifikacje zawodowe, nauczyć się nowych umiejętności. 

Wszystkich zainteresowanych pracą zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Kozach ul. Szkolna 1, pokój 21 tel. 33 8175 827 lub ze Spółdziel-
nią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach ul. Bielska 15 tel. 512-847-716, 695-284-433.

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

Dla Klubu Honorowych Dawców Krwi 
PCK w Kozach rok 2017 był bardzo 
owocny. Zorganizowano cztery akcje 
oddawania krwi, a liczba chętnych, któ-
rzy oddali krew, przerosła nasze oczeki-
wania. Poniżej przedstawiamy ich krót-
kie podsumowanie:

• 8 stycznia – zgłosiły się 33 osoby, 
krew oddało 28 dawców, zebrana 
ilość krwi 12,6 l

• 2 kwietnia – zgłosiło się 38 osób, 
krew oddało 29 dawców, zebrana 
ilość krwi 13,05 l

• 6 sierpnia – zgłosiło się 48 osób, krew 
oddało 40 dawców w tym 8 osób po 
raz pierwszy, zebrana ilość krwi 18 l

• 26 listopada – zgłosiły się 34 oso-
by, krew oddało 24 dawców, w tym 
4 osoby po raz pierwszy, zebrana 
ilość krwi 10,8 l

W sumie w roku 2017 zebraliśmy nie-
malże 54,5 l krwi dla śląskich szpitali. 
Dla porównania w roku 2016 zebraliśmy 
prawie 19 l krwi, więc różnica jest diame-
tralna. Cieszymy się, że kozianie i nasi 
przyjaciele z sąsiednich miejscowości tak 
chętnie dzielą się tym najcenniejszym 
darem, jakim jest krew. 

Serdecznie dziękujemy naszym dar-
czyńcom za podarowanie upominków 
dla krwiodawców. Wszelkie informacje 
o działalności naszego Klubu można 
uzyskać na www.facebook.com/krwio-
dawstwoKozy/ lub pisząc maila 
krwiodawstwo.kozy@gmail.com

Zapraszamy do kontaktu i dołączenia do 
naszego grona.

(HDK)

Urząd Gminy Kozy informuje, że od 15 grud-
nia 2017 r. za zimowe utrzymanie dróg na tere-
nie gminy Kozy w sezonie 2017/18 odpowie-
dzialne jest Kółko Rolnicze w Czańcu. Ulice: 
Beskidzka, Bagrówka, Chmielowa, Cmentarna, 
Dworcowa, Działy, Gajowa, Kościelna, Krze-
mowa, Legiońska, Liliowa, Młyńska, Nadbrzeż-
na, Panienki, Piaskowa, Pod Grapą, Podgórska, 
Południowa, Przecznia, Przemysłowa, Space-
rowa, Spółdzielcza, Storczyków, Topolowa, 
Tęczowa, Wapienna, Wiosenna, Wypoczynko-
wa, Zagrodowa, Zdrojowa, Złota zaliczono do 
dróg pierwszej kolejności odśnieżania. Druga 
kolejność to pozostałe drogi w rejonach o dużej 
gęstości zabudowy i drogi osiedlowe, zaś trze-
cia – drogi peryferyjne, o małym zagęszczeniu 
budynków.  W przypadku obfitych opadów 
śniegu drogi peryferyjne mogą być czasowo 
wyłączone z zimowego utrzymania.
Zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 52 

(ulice Bielska i Krakowska) leży w ge-
stii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Rejon w Pszczynie – 
tel. 338614168. Ulice Sobieskiego, Kęcka, 
Witosa i odcinek ul. Przeczniej od skrzy-
żowania z ul. Sobieskiego do Pisarzowic 
podlegają Zarządowi Dróg Powiatowych 
w Bielsku-Białej – tel. 33 818-40-33. Za-
rządcą ul. Krańcowej i odpowiedzialnym 
za jej utrzymanie jest Miejski Zarząd Dróg 
w Bielsku-Białej – tel. 33 497-96-36.

Uwagi dotyczące zimowego utrzymania 
dróg gminnych można zgłaszać w Urzę-
dzie Gminy Kozy, w godzinach pracy – 
tel. 33 829-86-50 lub bezpośrednio do wy-
konawcy prac – tel. 605-518-093.

(OTG)

Zimowe utrzymanie dróg 
w sezonie 2017/18

Honorowi 
dawcy
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Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i otrzy-
małeś rozliczenie na formularzu PIT-40A 
za 2017 rok, a nie uzyskałeś innych do-
chodów, nie musisz wypełniać kolejnego 
zeznania rocznego PIT-37 lub PIT-36, aby 
móc przekazać 1 % swojego podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego. 
Teraz wystarczy złożyć oświadczenie 
PIT-OP i wysłać w wersji papiero-
wej lub elektronicznej do II Urzędu 
Skarbowego w Bielsku-Białej ul. Gen. 
Stanisława Maczka 73. W oświadczeniu 
PIT-OP należy wskazać tylko numer 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowe-
go organizacji, którą chcesz wesprzeć 
swoim 1% podatku oraz cel, na jaki ma 
zostać przeznaczony. Taka forma po-
zwala zaoszczędzić czas i nie trzeba wy-
pełniać zeznania podatkowego. Druki 
oświadczenia PIT-OP można pobrać 
w Urzędzie Skarbowym 
lub w Urzędzie Gminy 
Kozy. Tak niewiele to 
kosztuje, a może pomóc 
komuś, kto tej pomocy 
potrzebuje. 

(UG)

Urząd Gminy w Kozach przystąpił do programu upowszechniania płatności bezgotówko-
wych w jednostkach administracji publicznej pod patronatem Ministerstwa Przedsiębior-
czości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców załatwiających sprawy urzędowe do dokonywania płatności w kasie w formie 
bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub telefonu. Jeżeli chcemy zapłacić za pomo-
cą swojego telefonu komórkowego należy posiadać aplikację blik, która jest dostępna dla 
klientów następujących banków: Alior Bank, Bank Millenium, Bank Zachodni WBK, ING 
Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Orange Finanse, Getin Bank, BGŻ BNP lub aplika-
cję PeoPay w Banku Pekao.    

(UG)

W czwartek, 11 stycznia 2018 r., odbyła się 
XXXV sesja Rady Gminy Kozy, na której pod-
jęto następujące uchwały:

1) Nr XXXV/280/18 w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy stałych komisji Rady Gminy 
Kozy na 2018 r. Zgodnie z § 54 ust. 1 Statu-
tu Gminy Kozy, Rada Gminy na początku 
każdego roku kalendarzowego zatwierdza 
roczne plany pracy stałych komisji Rady 
Gminy,

2) Nr XXXV/281/18 w sprawie przyjęcia 
Programu ochrony środowiska dla Gminy 
Kozy na lata 2017–2020 z perspektywą na 
lata 2021–2024. Zgodnie z ustawą Prawo 
ochrony środowiska Rada Gminy przyj-
muje na cztery lata program, który jest 
sporządzany w celu realizacji polityki eko-
logicznej państwa,

3) Nr XXXV/282/18 w sprawie przyjęcia Pla-
nu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Kozy – aktualizacja. W związku z zamiarem 
wdrożenia Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla Gminy Kozy na lata 2018-2020, 
koniecznym było zaktualizowanie planu, 
poprzez wprowadzenie do niego stosow-
nych zapisów,

4) Nr XXXV/283/18 w sprawie określenia 
zasad i trybu udzielania oraz sposobu roz-
liczania dotacji celowej na dofinansowanie 
inwestycji z zakresu modernizacji źródeł 
ciepła w ramach Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy Kozy. W przyjętym 
regulaminie szczegółowo opisano warunki 
przystąpienia i uczestnictwa w Programie, 
formę i wysokość dotacji udzielanej inwe-
storom na modernizację, zasady rozlicza-
nia zadania, a także warunki i tryb udziela-
nia dotacji,

5) Nr XXXV/284/18 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kozy na lata 2018–2035,

6) Nr XXXV/285/18 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy 
Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała 
Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy,

7) Nr XXXV/286/18 w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawi-
dłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
udzielanych z budżetu Gminy Kozy dla 
niepublicznych szkół i niepublicznych 
przedszkoli prowadzonych przez osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz osoby fizyczne.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy oraz materiały będące przedmiotem 
obrad dostępne są na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozy 
www.bip.kozy.pl. 

Końcem kwietnia mija termin rocznego roz-
liczenia się z Urzędem Skarbowym. Podatek 
dochodowy potrącany z naszych wynagrodzeń 
lub dochodów z działalności gospodarczej 
w wysokości 37,98 % trafia do budżetu gminy, 
tej którą wskażemy w zeznaniu rocznym, w ru-
bryce miejsce zamieszkania. Jeżeli w zeznaniu 
podatkowym wpiszemy Gminę Kozy, to Nasze 
pieniądze zasilą budżet Naszej gminy. Jeżeli ten 
adres będzie związany z miejscem pracy lub 
z innym niż koziańskie zamieszkanie, to Wasze 
pieniądze zasilą budżet innej gminy. 
Mieszkasz w Kozach, wskaż adres koziański jako 
miejsca zamieszkania przy rozliczeniu rocznym. 
Jest to bardzo ważne dla naszej miejscowości, 
bo pieniądze z podatków przeznaczane są na 

podnosze -
nie jakości 
Naszego życia 
społecznego. Wystarczy 
wpisanie Gminy Kozy w rocz-
nym zeznaniu podatkowym PIT jako swo-
jego miejsca zamieszkania. Zadbajmy wszyscy 
o Nasze finanse, im więcej ich będzie, tym lep-
sza dla nas będzie Nasza miejscowość.

Relacja z XXXV sesji Rady Gminy Kozy

Płać w urzędzie kartą lub telefonem

Tu mieszkam 
tu płacę podatek dochodowy 

zostań lokalnym patriotą

1 % podatku 
dla organizacji po-
żytku publicznego
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Ostatnio w naszej miejscowości głośno 
zrobiło się o rzekomym wyłączeniu 
zewnętrznego podświetlenia kościoła 
z inicjatywy wójta. Czy rzeczywiście 
taka sytuacja miała miejsce?

Wielokrotnie informowaliśmy mieszkań-
ców, że w 2016 roku przeprowadziliśmy 
inwentaryzację oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy Kozy. Dzięki tym działa-
niom Urząd Gminy w uzgodnieniu z Tau-
ron Dystrybucja S.A. zebrał kompleksowe 
informacje dotyczące identyfikacji ele-
mentów oświetlenia, stanu technicznego 
instalacji oraz struktury własnościowej. 
Jest to wiedza niezbędna do planowania 
rozbudowy i modernizacji oświetlenia, 
a także zminimalizowania kosztów zaku-
pu i dystrybucji energii elektrycznej. Ze 
względu na bezpieczeństwo mieszkańców, 
w Kozach oświetlenie ulic traktujemy prio-
rytetowo. 
Prowadzony przegląd ujawnił też pewne 
nieprawidłowości dotyczące struktury 
własności zamontowanych urządzeń, któ-
re należało usunąć. Przykładem może być 
zewnętrzne podświetlenie kościoła pw. 
św. św. Szymona i Judy Tadeusza, które 
zostało zabudowane na urządzeniach sie-
ci energetycznej bez wymaganych uregu-
lowań formalnoprawnych z właścicielem 
sieci, tj. Zakładem Energetycznym Tauron 
S.A. i przyłączone do gminnego oświetle-
nia ulicznego opłacanego przez Gminę. 
Nieuregulowana struktura własności unie-
możliwia dalszą eksploatację ww. urzą-
dzeń oraz finansowanie przedmiotowego 
oświetlenia przez Gminę Kozy. O niepra-
widłowościach prawnych władze gminy 
poinformowały proboszcza parafii w stycz-
niu 2017 roku. Z tą informacją zapoznali 
się też przedstawiciele Rady Parafialnej 
na spotkaniu 12 września ubiegłego roku. 
Wyjaśnialiśmy wówczas, że do oświetlenia 
wieży i elewacji kościelnej wystarczą no-
woczesne oprawy oświetleniowe o łącznej 
mocy ok. 200W wraz ze sterownikiem cza-
sowym. Wspólnie ustaliliśmy, że parafia 
wykona stosowną dokumentację i zabu-
duje niezbędne elementy podświetlenia 
kościoła w uzgodnieniu z Zakładem Ener-
getycznym Tauron, a Gmina Kozy wy-
mieni istniejące oprawy oświetlenia oraz 
zabuduje dodatkowy element doświetle-
nia przejścia dla pieszych i chodnika w ob-

rębie głównego wyjścia z kościoła. Gmina 
Kozy ze swoich zobowiązań się wywiąza-
ła. W związku z powyższym we wrześniu 
2017 roku reflektory zostały zdemontowa-
ne przez Tauron Dystrybucja S.A. i prze-
kazane parafii.
Jednocześnie chcę wyraźnie podkreślić, że 
kościół pw. św. św. Szymona i Judy Tade-
usza nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Katowicach z dnia 31 lipca 
2008 r. wykonanie instalacji oświetlenia 
kościołów nie zalicza się do prac konser-
watorskich, które mogą być dofinansowy-
wane przez gminy na podstawie ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. Dodam, że 
dwa pozostałe kościoły, w Kozach Gajach 
i Małych Kozach, mają uregulowaną sytu-
ację prawną w tym zakresie.
Od czasu likwidacji oświetlenia, miesz-
kańcom gminy Kozy przedstawiane są, 
zwłaszcza w czasie nabożeństw, niepraw-
dziwe informacje dotyczące zaistniałej 
sytuacji. Dlatego z całą stanowczością 
podkreślam, że do demontażu urządzeń 
zewnętrznego podświetlenia kościoła 
doszło wyłącznie z powodu niezgodności 
takiego rozwiązania z prawem, a ja nie ak-
ceptuję nieprzestrzegania prawa. Publicz-
ne obarczanie mnie odpowiedzialnością 
za zaistniałą sytuację wynikającą z zanie-
dbań formalnoprawnych sprzed lat jest 
niesłuszne.

Dużym problemem dotykającym nas 
wszystkich jest smog, czy gmina po-
dejmuje jakieś działania minimalizu-
jące jego skutki?

W styczniu br. Rada Gminy Kozy przyjęła 
kilka uchwał dotyczących ochrony środo-
wiska. W trosce o poprawę jakości życia 
mieszkańców określono w nich działania 
ekologiczne, które mają podnieść standard 
życia i chronić nasze zdrowie.
Jednym z głównych działań w zakresie 
ochrony powietrza wskazanym do realiza-
cji na najbliższe lata będzie wymiana nie-
ekologicznych kotłów węglowych na no-
woczesne kotły węglowe 5 klasy emisji lub 
na kotły opalane gazem. Zadanie to ujęto 
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Kozy na lata 2018-2020. Planuje-
my każdego roku wymienić 120 kotłów. 
W trosce o zdrowie naszych mieszkańców 
postanowiliśmy, że program wymiany 
kotłów zostanie wpisany do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na kolejnych 10 lat. 
Pod koniec stycznia złożyliśmy w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wnio-
sek o dofinansowanie zadania związanego 
z wymianą kotłów. Po uzyskaniu przez 
gminę dofinansowania zostanie ogłoszony 
nabór wniosków o włączenie do Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy 
Kozy na rok 2018. Wcześniej zorganizu-
jemy spotkania z mieszkańcami zaintere-
sowanymi złożeniem wniosku, na którym 

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy
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gmina

zostaną omówione szczegóły dotyczące 
możliwości ubiegania się o pieniądze. Wy-
sokość dotacji udzielanej mieszkańcom na 
inwestycję w zakresie wymiany kotłów bę-
dzie naliczana indywidualnie, w zależności 
od tego, czy wymienimy stare kotły na no-
woczesne węglowe, czy na kotły gazowe, 
uzależniona będzie również od wysokości 
koszów zrealizowanej inwestycji. Osoby 
zainteresowane szczegółami dotyczącymi 
dofinansowania odsyłam na stronę inter-

netową gminy Kozy www.kozy.pl, gdzie 
w zakładce „Gospodarka i środowisko” 
znajduje się regulamin dofinansowania 
inwestycji z zakresu modernizacji źródeł 
ciepła w ramach Programu oraz na bieżąco 
są umieszczane informacje na ten temat.
W ramach monitorowania jakości po-
wietrza rozważamy również możliwość 
montażu na terenie naszej gminy czujni-
ków pomiarowych, z których wyniki będą 
dostępne na stronie internetowej gminy 

i w telefonach komórkowych. Chcemy po-
kazać mieszkańcom, że skala zanieczysz-
czeń emitowanych z naszych domowych 
kotłowni jest bardzo wysoka i bezpośred-
nio zagraża naszemu zdrowiu. 

Wielu mieszkańców z uznaniem wy-
powiada się o nowym obiekcie przed-
szkola przy ul. Akacjowej, podoba się 
bryła i kolorowa elewacja. Z zaintere-
sowaniem pytają, czy wszystkie dzieci 
się w nim zmieszczą?  

Będziemy chcieli zapewnić miejsca 
w przedszkolu publicznym wszystkim 
dzieciom, które się do nas zgłoszą. Na-
tomiast nie wszystkie zmieszczą się 
w nowym budynku. Jeszcze za wcześnie 
na decyzję, które grupy będą tam zloka-
lizowane. Nowa placówka będzie przed-
szkolem integracyjnym zapewniającym 
dzieciom jak najlepsze warunki do ich roz-
woju.  Obecnie trwa rekrutacja na nowy 
rok szkolny 2018/2019, która wkrótce się 
zakończy. Jeszcze do 23 lutego rodzice lub 
opiekunowie prawni mogą składać w se-
kretariacie przedszkola odpowiednie do-
kumenty rekrutacyjne. W nowoczesnym 
budynku przedszkola znajdują się windy, 
przestronne sale z łazienkami przystoso-
wanymi do dzieci niepełnosprawnych, 
duże szatnie, sala gimnastyczna, sala do 
terapii integracji sensorycznej, gabinet 
logopedyczny oraz gabinety do pracy 
indywidualnej z dziećmi. Każda sala bę-
dzie wyposażona w odpowiednie meble, 
zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Na 
zewnątrz przedszkola dzieci będą miały 
możliwość korzystania z dwóch placów za-
baw i boiska, przygotowano też specjalne 
podjazdy dla dzieci niepełnosprawnych. 
Placówka będzie również posiadała własną 
kuchnię, w której codziennie będą przy-
gotowywane smaczne i zdrowe posiłki dla 
naszych przedszkolaków. Dzięki nowocze-
snej infrastrukturze, wielu udogodnieniom 
i fachowej opiece nauczycieli oraz terapeu-
tów w naszym przedszkolu wszystkie dzieci 
będą mogły się wszechstronnie rozwijać 
i odpowiednio przygotować do kolejnego 
etapu edukacji, jakim będzie szkoła.

Dziękuje za rozmowę.Od nowego roku szkolnego przedszkolaki korzystać będą z nowoczesnej i w pełni wyposa-
żonej placówki przy ulicy Akacjowej

Przejście dla pieszych przed kościołem zostało dodatkowo doświetlone

fo
to

: M
N

fo
to

: a
rc

h.



Nr 2 - luty 2018 8

edukacja

W nowy rok kalendarzowy dzieci z Przed-
szkola Publicznego wkroczyły pełne opty-
mizmu i zadowolenia z ciekawie spędzonego 
w ostatnich miesiącach czasu. Mają już za 
sobą udział w wielu akcjach: „I Ty możesz 
zostać Świętym Mikołajem” (przygotowały 
sporą ilość darów dla Domu Dziecka w Biel-
sku-Białej), „Góra Grosza” (zbierały gro-
siki na wsparcie dzieci z biednych rodzin), 
„Przedszkolaki wspierają schronisko” (zgro-
madziły karmę dla zwierząt). Motylki wzię-
ły udział w eliminacjach XVIII Przeglądu 
Pieśni Patriotycznej, w których wywalczyły 

awans do marcowego finału w Hałcnowie. 
Maluchy chętnie oglądają przedstawienia 
bajkowe, toteż kilkakrotnie gościły u siebie te-
atrzyki. Niespodziankę przygotowali dla nich 
rodzice, którzy we współpracy z przedszkolan-
ką zaprezentowali się w widowisku teatralnym 
pt. „Skarb Świętego Mikołaja”. Bajkę obejrzeli 
też zaproszeni goście oraz rodziny dzieci. Przed 
świętami przedszkolaki uczestniczyły w rodzin-
nym konkursie plastycznym „Koziański Anioł”, 
a na warsztatach plastycznych przygotowały 
ozdoby bożonarodzeniowe. Nie obyło się też 
bez konkursu kolęd i pastorałek „Śpiewajcie 

i grajcie Mu …”. Tuż przed Wigilią grupa za-
jączków przedstawiła Jasełka dla osób samot-
nych na spotkaniu zorganizowanym przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Styczeń zakończył się balem karnawałowym, na 
którym nie zabrakło m.in. księżniczek, policjan-
tów, pszczółek, motylków, rycerzy wspólnie 
tańczących i biorących udział w konkursach. 
Teraz czekają na witanie wiosny, kolejne kon-
kursy plastyczne, muzyczne, logopedyczne 
i sportowe, grę terenową „Kozy nasza miejsco-
wość” oraz akcję „Podzielmy się książkami”. 

(PP)

23 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 zorga-
nizowano „Pierwszy Turniej o Puchar Samo-
rządu” w rozgrywkach piłki siatkowej drużyn 
złożonych z uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Mecze siatkówki w hali w Centrum Sportowo-
-Widowiskowym w Kozach rozegrały między 
sobą 4 drużyny:

1. drużyna rodziców (Ewa Susek, Barbara Kó-
ska, Klaudia Kipping-Znamirowska, Kamil 
Znamirowski, Jolanta Malarz, Lilla Fajt, Ar-
tur Rzeźnik-Pilszak, Zbigniew Pindel, Piotr 
Pezda, Paweł Kine),

2. drużyna nauczycieli (Tomasz Pająk, Renata 
Semla, Katarzyna Paprota, Dariusz Frącz-
kiewicz, Marcin Lasek, Monika Zembo-
wicz, Joanna Pękala, Dorota Hałat),

3. reprezentacja klas szóstych (Anna Pasierb-
ska, Iga Skoczylas, Zuzanna Sztabińska, 
Emilia Malarz, Julia Gil, Adam Frączek, Ser-
giusz Budny, Igor Kasiuba),

4. reprezentacja klas siódmych (Wiktoria 
Koterbicka, Weronika Rzeźnik, Roksana 

Bajeńska, Szymon Wójcik, Przemysław Pę-
dzimąż, Bartosz Oczko, Dominik Czaderna, 
Kacper Matuszczak).

Wszystkie drużyny grały ze sobą mecze do 
dwóch wygranych setów (15 punktów – 
w przypadku remisów w setach, drużyny roze-
grały trzeci decydujący set – tie-break – do 10 
punktów).
Rywalizacja między zespołami była ogromna. 
Emocje sięgnęły zenitu podczas niezwykle za-
ciętej walki między reprezentacją klas szóstych 
i drużyną rodziców. Wysoki poziom gry nie-
których uczniów zaskoczył wszystkich, oprócz 
nauczycieli wychowania fizycznego, którzy 
świetnie przygotowali do rozgrywek swoich 
podopiecznych. Atmosfera na boisku była tym 
bardziej niesamowita, ponieważ niektórzy ro-
dzice spotkali się po dwóch stronach siatki ze 
swoimi pociechami.     
Emocje panowały nie tylko na boisku, lecz 
także na widowni. Do walki zagrzewali zawod-
ników kibice (uczniowie klas IV – VII), którzy 

wraz z nauczycielami przyszli obejrzeć sporto-
wą rywalizację. Samorząd Uczniowski ogłosił 
wcześniej konkurs na najlepiej kibicujące kla-
sy. Uczniowie klas IV-VII przygotowali hasła 
do skandowania, transparenty, pompony itp. 
Na widowni było kolorowo, głośno i wesoło. 
Nagrody za najlepsze kibicowanie przypadły 
klasom 4a, 5b i 6a, które swoimi strojami, re-
kwizytami i instrumentami wyróżniły się na tle 
innych klas. 
I miejsce w turnieju i Puchar Samorządu zdo-
była drużyna rodziców. Drugie miejsce i srebr-
ne medale otrzymali uczniowie reprezentujący 
klasy szóste. Trzecie przypadło drużynie na-
uczycieli, a czwarte reprezentacji klas siódmych. 
Ponadto pani Monika Zembowicz przyznała 
nagrodę specjalną dla najlepszej zawodniczki 
turnieju – Zuzi Sztafińskiej z klasy 6a.
Wszyscy siatkarze otrzymali na pamiątkę pięk-
ne kolorowe koszulki oraz medale.     

(SP 1)

Półrocze Przedszkola Publicznego

Pucharowe granie

Turyści zrzeszeni w SKKT Groniczki przy 
SP1 nie próżnowali podczas ferii. We wto-
rek, 30 stycznia, zawędrowali na Równicę 
(884 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim, szczyt 
zaliczany do Małej Korony Beskidów, przez 
który przechodzi główny Szlak Beskidzki. 
Choć to środek zimy, śniegu było jak na 
lekarstwo. Mimo to, dzieci potrafiły wy-
korzystać do zjazdów na jabłuszkach małe 
łaty śniegu na szczycie oraz ulepić kilka bał-
wanków w wersji kieszonkowej. Jak zawsze, 
śmiechu i zabawy było co nie miara.

(SP 1)
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historia

Jesienią 1939 roku Leon Krzeczunowicz, 
ziemianin o korzeniach ormiańskich, 
spokrewniony z matką Marii Czecz-Tar-
nowskiej oraz Karol Hilary Tarnowski, 
nawiązali kontakt z płk. Tadeuszem Bo-
rem-Komorowskim, komendantem okręgu 
krakowskiego Związku Walki Zbrojnej. Ich 
celem było zawiązanie organizacji tajnej, 
wspierającej walkę zbrojną z okupantem. 
Początkowo nadano jej nazwę „Uprawa”, 
a później zmieniono na „Tarcza”. Skupiała 
ona przedwojennych ziemian, którzy mieli 
liczne kontakty towarzyskie oraz posiadali 
majątki, będące wsparciem w organizowa-
niu działalności konspiracyjnej.
Początkiem 1940 roku Maria Czecz-Tar-
nowska wraz z córką Marysią mieszkały 
we Lwowie. Udało im się jednak powrócić 
do Krakowa, do trzypokojowego mieszka-
nia hrabiego Juliusza Tarnowskiego, męża 
Marii. W czasie kampanii wrześniowej hra-
bia Tarnowski trafił do niewoli, jednak ze 
względu na stan zdrowia (zachorował na 
sklerozę nerek) został zwolniony. Zmarł 
wiosną 1941 roku. Maria wraz z córką 

pozostały bez środków do życia oraz bez 
wieści o synach Stanisławie i Henryku, 
którzy dołączyli do konspiracji, angażując 
się w działalność Armii Krajowej.
Pomocy osamotnionej Marii udzielali 
członkowie dalszej rodziny oraz przyjacie-
le sprzed wojny. Równocześnie wciągnęli 
ją do organizacji „Tarcza”. Dzięki znajo-
mości Marii z kilkoma oficerami SS, przed-
wojennymi mieszkańcami okolic Biel-
ska, kilku konspiratorów z AK i „Tarczy” 
uniknęło śmierci.  Dzięki jej interwencji 
zwolniono z aresztu SS w Krakowie m.in. 
Krzysztofa Morstina ps. „Pług”, członka 
„Tarczy”, organizatora schronienia dla 
uciekinierów i wysiedleńców. Tak relacjo-
nował ostatnie przesłuchanie prowadzone 
przez SS-manów tuż przed zwolnieniem: 
„[…] Po dłuższym czasie wzięto mnie na 
przesłuchanie, które prowadziło dwóch 
SS-manów w szybkim tempie, zadając 
raczej ogólnikowe pytanie – wszystkim 
zarzutom oczywiście zaprzeczyłem. Wnet 
śledztwo zakończyli i odtransportowano 
mnie do więzienia. Opowiedziałem kole-

gom o dziwnej […] formie przesłuchania. 
[…]”. Krzysztof Morstin niedługo póź-
niej został zwolniony, a po latach dowie-
dział się, że przesłuchujący go oficerowie 
SS współpracowali z AK, a interwencję 
w sprawie jego zwolnienia podjęła Maria 
Czecz-Tarnowska.
Stanisław i Henryk Czeczowie w AK za-
angażowani byli w walkę zbrojną. Nosili 
pseudonimy kolejno: Stanisław – „Jaś” 
i „Skalny” i Henryk – „Lasek”. II wojna 
światowa zakończyła się tragicznie dla 
młodszego z braci Czeczów, Henryka. Zgi-
nął on z bronią w ręku w okolicach Mie-
chowa w 1944 roku.

(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano informacje zawarte w: Mar-

cin Chorązki „Ziemianie wobec wojny”, Kraków 2010; 

„Ziemianie wobec okupacji” red. M. Wenklar, Kraków 

2006; Tomasz Rychlik „Wspomnienie o rodzinie Cze-
czów-Tarnowskich” („Nadzieja” 1990, nr 10); Tomasz 

Lenczewski „Genealogie rodów utytułowanych. Tom I”, 
Warszawa 1995-1996; www.wiki.ormianie.pl.

Kozi raj 
Czeczowie w konspiracji

Hrabina Maria Czecz-Tarnowska 
(1891-1985)

Stanisław Czecz (1916-1970) Leon Krzeczunowicz (1901-1945) 
– jeden z twórców organizacji „Tarcza”
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wydarzenia

Gminna Biblioteka Publiczna

Jednorożce, smoki, czarnoksiężnicy i księżniczki zagościli w wyobraźni 
uczestników bibliotecznych zajęć feryjnych. Wcielanie się w baśniowo-
-mitologiczne postaci i wymyślanie swoich opowieści o przygodach 
w zamczyskach, lasach, na pustyni było atrakcyjną zabawą podczas ferii.

Dom Kultury

Tegoroczne ferie to podróże w czasie najmłodszych w ra-
mach cyklu zajęć „Warsztaty z Babą Agą”. Dzieci tworzyły 
dzieła przy użyciu rozcieraczy, barwników i gliny, śledziły 
historie znane ze średniowiecza, sprawdzały skąd wzięło się 
pismo, badały z czego wykonywano niegdyś stroje, dowia-
dywały się jak powstaje wełna, len, jedwab. 
Nie zabrakło też wycieczki do stadniny Hucuł – pieczone 
oscypki, kiełbaski, jazda konna i moc wspólnych atrakcji.



gmina

foto: arch. GBP, DK, Andrzej Hałat, Marek Małecki, MS

Centrum Sportowo-Widowiskowe 

Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, 
tenis stołowy, unihokej, skoki gimnastyczne – to 
dyscypliny i zajęcia, w których udział brali najmłod-
si przez okres wolny od zajęć szkolnych. Wspólna 
rywalizacja w ramach miniturniejów i mnóstwo 
sportowej aktywności fizycznej.
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sport

Aż 85 zawodników, w podziale na różne ka-
tegorie wiekowe, zainaugurowało rozgryw-
ki cyklu Grand Prix Kóz „Złota Koza 2018”.
Pierwszy z czterech zaplanowanych na ten 
rok turniejów odbył się w niedzielę, 21 stycz-
nia. Otworzyli go wójt Gminy Kozy Krzysz-
tof Fiałkowski i wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Bogdan Sitarz. W hali Centrum Spor-
towo-Widowiskowego w Kozach miłośnicy 
tenisa stołowego zjawili się licznie, pozytyw-
nie odpowiadając tym samym na zaprosze-
nie do udziału w prestiżowej rywalizacji. 
– Zainteresowanie grą w tenisa stołowego 
jest w naszym regionie spore, a coraz wię-
cej osób, zwłaszcza młodych, szkoli się 
w klubowych sekcjach. Stąd też pomysł 
na organizację zawodów w cyklicznej for-
mie, które - mam nadzieję - będą jeszcze 
zyskiwać na popularności – mówi dyrek-
tor CSW Konrad Hamerlak.
Po wielu zaciętych i stojących na do-
brym poziomie meczach zwycięzcami 
w poszczególnych kategoriach zostali: 
Mateusz Zawada (amatorzy do lat 12), 
Jakub Wizner (amatorzy do lat 18), Jakub 
Pietrańczyk (seniorzy do lat 39 i open), 
Janusz Ihas (weterani 40-59 lat) i Jerzy 
Hojnacki (weterani 60+).

Kolejny turniej organizator CSW w Kozach 
zaplanował również na niedzielę, 25 marca. 
Następnie pingpongiści spotkają się we 
wrześniu i w grudniu, kiedy to premie-
rowa edycja Grand Prix Kóz dobiegnie 
końca.                                                           

(M)

Ruszyło Grand Prix przy stołach
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Łącznie 22 młodych zawodników UKS Kozy wzięło udział w pierwszej połowie lutego w obozie sportowym w Białym Dunajcu. 
Były mecze sparingowe, codzienne treningi, wyjścia do aquaparku i inne atrakcje.

Obóz UKS
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Puchar Dyrektora CSW w Kozach był 
stawką turnieju, jaki odbył się w sobotę, 
20 stycznia.

W hali Centrum Sportowo-Widowisko-
wego rywalizowało 5 zespołów, złożonych 
z zawodników rocznika 2010 i młodszych. 
Wśród żaków najlepiej wypadła drużyna 

z Pisarzowic, która w pokonanym polu 
pozostawiła drużyny z Kóz: UKS oraz 
LKS Orzeł. Kolejne miejsca przypadły 

młodym piłkarzom 
z Porąbki oraz Dan-
kowic. Co ciekawe, 
zwycięski zespół 
w przeciwieństwie 
do tego, który zajął 
2. pozycję, zanoto-
wał w turnieju po-
rażkę. UKS poko-
nał Pioniera 3:2, ale 
ten więcej punktów 
wywalczył w pozo-
stałych potyczkach, 
minimalnie trium-
fując w końcowym 
zestawieniu.

Drużyny z miejsc 
na podium otrzy-
mały w nagrodę 
okazałe puchary. 
Dla wszystkich 
uczestników prze-
widziano medale, 
a trenerom wrę-
czone zostały dy-
plomy. 

W każdym z zespołów wyłoniono także 
i uhonorowano statuetką najlepszego pił-
karza. 

Zostali nimi: Karol Piłat (Pionier), Ma-
ciej Okrzos (UKS), Bartek Komendera 
(Orzeł), Kacper Szyszka (Zapora) i Filip 
Polok (Pasjonat).

Wyniki turnieju:

•	 UKS Kozy – LKS Pasjonat Dankowice 1:0
•	 LKS Pionier Pisarzowice – LKS Zapora 

Porąbka 5:1
•	 LKS Orzeł Kozy – UKS Kozy 2:2
•	 LKS Pasjonat Dankowice – LKS Pionier 

Pisarzowice 0:6
•	 LKS Zapora Porąbka – LKS Orzeł 

Kozy 3:3
•	 UKS Kozy – LKS Pionier Pisarzowice 3:2
•	 LKS Pasjonat Dankowice – LKS Zapora 

Porąbka 0:1
•	 LKS Orzeł Kozy – LKS Pionier Pisarzowi-

ce 1:4
•	 UKS Kozy – LKS Zapora Porąbka 1:1
•	 LKS Pasjonat Dankowice – LKS Orzeł 

Kozy 0:5

Tabela końcowa:

1. LKS Pionier Pisarzowice – 9 pkt.
2. UKS Kozy – 8 pkt.
3. LKS Orzeł Kozy – 5 pkt.
4. LKS Zapora Porąbka – 5 pkt.
5. LKS Pasjonat Dankowice – 0 pkt.

(CSW)

Piłkarska rywalizacja żaków
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Podopieczni sekcji szachowej LKS Orzeł 
Kozy udanie wkroczyli w nowy rok zmagań 
przy stołach.
W Śląskiej Lidze Szachowej juniorzy do-

czekali się wygranej. W Czerwionce -Lesz-
czynach zawodnicy Orła pokonali 3:0 Unię 
Bieruń Stary. Premierowe zwycięstwo ligo-
we kozianom zapewnili: Tomasz Makuch, 

Szymon Polakow-
ski i Adam Koza. 
W składzie drużyny 
prowadzonej przez 
trenera Michała 
Paździorę byli rów-
nież Maciej Hon-
kisz, Paulina Lelek 
i Aleksandra Kulka.
W sobotę, 13 stycz-
nia, reprezentanci 
LKS Orzeł stano-
wili najliczniejsze 
grono podczas No-
worocznego Tur-
nieju Szachowego, 

jaki odbył się w Domu Kultury w Starym 
Bielsku. W zawodach wystartowało ich aż 
21, w koziańskim składzie znaleźli się: To-
masz Waluś, Piotr Waluś, Igor Mrozek, 
Przemysław Byrski, Michał Habdas, Kacper 
Malarz, Maksymilian Dudys, Maksymilian 
Słowik, Maksymilian Pierniak, Kacper Woj-
tusiak, Karolina Handzlik, Stanisław Fal-
fus, Szymon Polakowski, Tomasz Makuch, 
Maciej Honkisz, Aleksandra Kulka, Paulina 
Lelek, Mikołaj Wiktor, Piotr Wiktor, Marek 
Makuch i Maksymilian Wiktor.
Najlepiej z kozian spisał się Szymon Pola-
kowski, który wygrał klasyfikację do lat 18. 
Bardzo dobrze zaprezentowali się również: 
Paulina Lelek – najlepsza kobieta oraz 
2. miejsce w kategorii do lat 18, Tomasz 
Makuch – 2. miejsce do lat 12 oraz Przemy-
sław Byrski – 4. miejsce do lat 8.                      
   (RED)

Sukcesy ligowo-turniejowe
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W Śląskiej Lidze Szachowej drużyna Orła poczyna sobie coraz śmielej 
w konfrontacjach z rówieśnikami. 
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W codziennej służbie, wielokrotnie spo-
tykamy się z błędnymi wyobrażeniami 
osób uczestniczących w czynnościach 
służbowych. Przedstawiane przez nas 
podstawy prawne i argumenty rozbija-
ją się od utrwalonego w świadomości 
społecznej domniemanego sposobu po-
stępowania Sądów, Prokuratur i Policji. 
Podobny problem spotyka także służbę 
zdrowia, oświatę i administrację publicz-
ną. O ile tłumaczenie zjawiska ogólnym 
brakiem znajomości przepisów wydaje 
się częściowo usprawiedliwione (prze-
cież nikt nie jest Alfą i Omegą), o tyle 
realny wpływ medialnych informacji 
o bardzo niskiej wartości merytorycznej 
na nasze codzienne życie jest tutaj decy-
dujący. Jako przykłady mogą posłużyć 
konkretne sytuacje, podczas których na-
stępują nieporozumienia.

Sądowy nakaz przeszukania

Przeszukanie osoby lub pomieszczeń 
bez wątpienia narusza prywatną sferę 
życia człowieka. Jest to czynność uciąż-
liwa i przykra, jednak w uzasadnionych 
okolicznościach bezwzględnie musi 
zostać zrealizowana. Zdarza się, że jed-
nego z członków rodziny zatrzymano 
w związku z przestępstwem i procedura 
dalszych czynności procesowych wy-
maga przeszukania zajmowanych przez 
niego pomieszczeń mieszkalnych oraz 
użytkowych pod kątem znajdowania się 
tam rzeczy zabronionych lub pochodzą-
cych z przestępstwa. Lokalna jednostka 
Policji otrzymuje telegram polecający 
wykonać takie przeszukanie bez zbędnej 
zwłoki. Artykuł 220 § 3 kodeksu postę-
powania karnego daje możliwość prze-
prowadzenia tej czynności po okazaniu 
nakazu kierownika jednostki lub legity-
macji służbowej i późniejszego zatwier-
dzenia przeszukania przez Prokuratora. 
Na miejscu policjanci konfrontują się 
z fałszywym przeświadczeniem i żądania-
mi natychmiastowego okazania domow-
nikom sądowego lub prokuratorskiego 
nakazu, który zgodnie z polskim prawem 
wcale nie jest wymagany. Dobrze, jeżeli 
sytuacja z oponentem wyjaśni się po za-
poznaniu go z obowiązującymi przepi-
sami, znacznie gorzej i to dla obu stron, 
jeżeli czynność musi być realizowana 
przymusowo, włącznie z użyciem środ-
ków przymusu bezpośredniego.  

Zakaz filmowania i nagrywania

W polskim prawie nie istnieje żaden od-
górny zakaz utrwalania obrazu i dźwięku 
w miejscach prywatnych i publicznych. 
Ograniczenia rejestracji dotyczą szczegó-
łowo konkretnych obszarów i sytuacji, na 
przykład: obiektów wojskowych, obiek-
tów ważnych dla obronności i bezpie-
czeństwa państwa, niektórych imprez ma-

sowych, dokumentacji i działań objętych 
tajemnicą służbową (lekarską, zawodową, 
autorską, firmową, dziennikarską), itp. 
Z oczywistych względów zabronione jest 
też na przykład nagrywanie projekcji w ki-
nie. Zdecydowanie ważniejsze od samej 
czynności rejestracji jest to, co nagrywa-
jący zrobi później, czyli w jaki sposób po-
stąpi z uzyskanym materiałem. Narusze-
nie praw autorskich i cywilnych następuje 
dopiero po jego publikacji, czy też przy 
usiłowaniu jego rozpowszechnienia, po-
wodującym naruszenie dobra nagrywanej 
osoby (ujawnienie danych osobowych, 
wizerunku, ośmieszenie). 
Wielokrotnie żąda się od Policji zdecydo-
wanej reakcji wobec osób, które bez zgody 
zgłaszającego nagrywają obraz lub dźwięk, 
podczas gdy faktycznie, funkcjonariusz 
może w danym przypadku jedynie przed-
stawić konsekwencje prawne naruszenia 
konkretnych przepisów w zakresie niele-
galnego rozpowszechnienia danych. Pol-
skie przepisy są w tym względzie bardzo 
liberalne w porównaniu z innymi krajami 
Unii Europejskiej (np. Austria, Niemcy, 
Węgry), dodatkowo nagranie wykonane 
jako dowód przestępstwa/wykroczenia 
i przekazane organom ścigania praktycznie 
nie powoduje żadnych konsekwencji kar-
nych dla utrwalającego. 
Zgodnie z art. 170 § 1 k.p.k. tzw. dowód 
prywatny przydatny dla rozstrzygnięcia 
w sprawie, oczywiście niebędący formą 
popełnienia przestępstwa z art. 267 § 1 
kodeksu karnego (uzyskanie dostępu bez 
uprawnienia do informacji nieprzezna-
czonej dla nagrywającego poprzez prze-
łamanie zabezpieczeń, otwarcie pisma, 
korzystanie z aparatury podsłuchowej 
itp.) jest dopuszczony. Należy również 
przypomnieć o zasadach rozpowszech-
niania wizerunku określonych w art. 81 
ustawy o prawie autorskim i pokrewnych. 
Uzyskanie zgody od osoby na publikację 
jej wizerunku nie jest wymagane, gdy jest 
to osoba „powszechnie znana, w związku 
z wykonywaniem przez nią funkcji pu-
blicznych w szczególności politycznych, 
społecznych czy zawodowych”. 
 
Kradzież i przywłaszczanie ma-
jątku znajdującego się we współ-
własności

Zasady i postępowanie dotyczące spraw 
współwłasności, na przykład: małżeńskiej, 
zawierają artykuły 195 - 221 kodeksu cy-

Fikcja w zetknięciu z rzeczywistością
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wilnego. Właściwym do rozstrzygania 
w tych kwestiach jest odpowiedni miej-
scowo Sąd Cywilny. Oczywiście, może 
zaistnieć pewien szczególny przypadek, 
określany jako wyciągnięcie spod współ-
władztwa mienia znajdującego się we 
współwłasności, rozpatrywany w charak-
terze przestępstwa przywłaszczenia z ko-
deksu karnego, jednak generalnie, nawet 
takie sytuacje przeważnie sprowadzają się 
do trybu cywilnoprawnego późniejszymi 
decyzjami Prokuratury lub Sądu Karnego. 
Podczas interwencji domowych, osoby 
formułują żądania działania organów ści-
gania w zakresie bezpośredniego, fizycz-
nego przywrócenia porządku prawnego, 
z pominięciem właściwej roli Sądu Cy-
wilnego. „Mąż zajął mój pokój, proszę go 
stamtąd wyrzucić”. „Była żona przebudo-
wała moje schody na piętro, żądam aby 
ją ukarać”. „On jeździ moim autem, bez 
mojej zgody, zabierzcie mu go”. „Korzy-
sta w domu z mojego prądu, a nie płaci za 
nic”. W przypadku znajdowania się wy-
mienionych składników majątku w jednej 
współwłasności, zaimek dzierżawczy mój 
wymienia się wyłącznie na określenie: nasz 
wspólny. Policjant nie wydaje na miejscu 
postanowienia sądowego i nie będzie orze-
kać o szczegółowym dysponowania przez 
współwłaścicieli ich wspólnym majątkiem, 
ponieważ drastycznie przekroczy w ten 
sposób swoje uprawnienia.

Widzenia z dzieckiem ustalone 
przez Sąd

Jest to problem pośrednio związany 
z poprzednim tematem. Przed, w trakcie 
lub po rozwodzie, jeden z rodziców po-
wołuje się na postanowienie Sądu i na-
kazuje policjantom natychmiastowe wy-
egzekwowanie jego prawa do ustalonego 
w terminie widzenia z dzieckiem. 
Podczas jednej z przeprowadzanych 
interwencji usłyszałem dosłownie, że 
mam wyrwać matce dziecko z rąk, po-
nieważ taki termin widzenia wyznaczył 
Sąd, a zgłaszającego nie interesują po-
dane przez nią powody odmowy. Rów-
nież w takich sytuacjach postępowanie 
policjantów ma charakter wyłącznie 
potwierdzający okoliczności i informa-
cyjny na okoliczność postępowania są-
dowego, a dopiero w przypadku zagro-
żenia dla zdrowia, życia i prawidłowego 
rozwoju dziecka możemy podejmować 
ingerencję w sprawę bezpośredniej opie-
ki wyznaczonego opiekuna prawnego 

lub wskazanej instytucji. Nasilają się 
również zgłoszenia dotyczące podejrze-
nia „porwania rodzicielskiego” w rzeczy-
wistości sprowadzające się do przekro-
czenia terminu widzenia. 
Oprócz wymienionych przypadków, poli-
cjanci spotykają się jeszcze z oczekiwaniami:
• operacyjnego namierzania zagubio-

nych i skradzionych aparatów telefo-
nicznych,

• natychmiastowego, cyfrowego loka-
lizowania telefonicznych sprawców 
wykroczenia złośliwego niepokojenia,

• przymusowego zatrzymania uzależ-
nionych od alkoholu lub narkotyków 
na zamkniętym leczeniu odwykowym,

• stałej, całodobowej ochrony patrolu 
w jednym miejscu,

• wydawania oryginału dokumentacji 
służbowej w formie notatki urzędo-
wej, do ręki uczestnika, na miejscu in-
terwencji,

• szukanie przez policjanta „jakiegoś 
prawnika” dla zatrzymanego, po-
krzywdzonego lub świadka,

• pisanie oficjalnych dokumentów i pism 
urzędowych do instytucji w prywat-
nych sprawach petenta w jego imieniu.

Są to żądania niemożliwe do spełnienia 
z uwagi na brak podstaw prawnych, sprzecz-
ność z zasadami ekonomiki prowadzenia 
postępowań, wreszcie niezgodne z obowią-
zującymi przepisami szczegółowymi.

Skąd wynikają takie sytuacje? 

Głównie z pogłosek, plotek oraz wiedzy 
czerpanej z zamieszczanych na stronach 
internetowych informacji o wątpliwej wia-
rygodności. Decydującą rolę odgrywają 

jednak masowo emitowane w telewizji 
paradokumenty, filmy i seriale, w których 
pominięto ważny etap korekty, nie konsul-
tując szczegółów z przedstawicielami danej 
dziedziny. Liczą się w nich kolejne, coraz 
bardziej absurdalne sytuacje, konstruowa-
ne wyłącznie w celu zaskoczenia i utrzyma-
nia stałej uwagi widza. Poza wyrządzeniem 
okrutnej krzywdy szeroko rozumianej este-
tyce, wprowadzają odbiorców w błąd, uwia-
rygadniając zmyślone normy prawne całko-
wicie rozmijające się z rzeczywistością.  
                                                   (Sebastian Harężlak)
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Kozy w liczbach od 1 listopada 2017 roku 
do 30 listopada 2017 roku:

83 – zgłoszone i podjęte interwencje po-
licyjne

15 – zdarzenia w ruchu lądowym (13 koli-
zji, 2 wypadki drogowe)

 7 – interwencje domowe
 7 – kradzieże (2 kradzieże z włamaniem)
 6 – oszustwa
 2 – nietrzeźwi kierujący
 2 – przestępstwo narkotykowe 

Posterunek policji w Kozach mieści się przy ulicy Szkolnej
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Poprawna odpowiedź w naszej krzyżówce w styczniu to: 

OWCZARNIA

Nagrodę otrzymuje Pan Karol Górski, 89 lat.
(R)

Rozmawiając z ludźmi i obserwując oko-
licę można czasem zauważyć osobliwe 
prawidłowości. Jeden z mieszkańców 
Kóz zażartował ostatnio, że jego sąsiedzi 
sumiennie segregują śmieci… na te, któ-
re palą rano i te, które palą wieczorem. 
W każdej okolicy są tacy „sumienni”, 
u których kolor dymu zmienia się z bru-
natnego o poranku na żółtawo-szary wie-
czorem, albo na odwrót, w zależności od 
zawartości ich śmietnika. Zastanawiające 
jest, czy producenci tak zabarwionych 
obłoków domowego pochodzenia zdają 
sobie sprawę z tego, że wystarczy przejść 
obok ich miejsca zamieszkania, aby wie-
dzieć, że to, czym palą w piecu, z węglem 
lub drewnem nie ma wiele wspólnego. 
Cóż, skoro na szacunek względem na-
szego zdrowia lub odrobinę pokory nie 
mamy co liczyć, być może pozostaje 

w takich okolicach szczelniej okryć twarz 
szalikiem lub wspomóc niezbyt zasobne-
go sąsiada drewnem na opał albo dobrą 
radą. Są jednak tacy, którzy zagrażają oto-
czeniu w sposób bardziej bezpośredni, 
a jednocześnie równie niefrasobliwy, i nie 
ochroni nas przed nimi ani szalik, ani na-
wet maska. Mowa tutaj o samozwańczych 
kierowcach rajdowych, którzy – w swoim 
mniemaniu – są zapewne bardziej atrak-
cyjni dla płci pięknej, jeśli przebiją tłumik 
w swoim dwudziestoletnim zardzewiałym 
aucie i będą eksponować tę jakże fanta-
zyjnie zmodyfikowaną maszynę, pędząc 
tam i z powrotem po czterech ulicach na 
krzyż przy akompaniamencie szczekania 
okolicznych psów. Podobnie jak spala-
cze śmieci, samozwańczy rajdowcy nie 
interesują się zdrowiem sąsiadów. Opinię 
wśród tychże sąsiadów też mają głęboko 

w nosie. Trudno jest przerzucić powód 
takiego zachowania na brak wiedzy albo 
ubóstwo. Ciężko mówić też o braku wy-
obraźni, bo nie jest tajemnicą, nawet dla 
dziecka, że w wypadkach drogowych giną 
ludzie, a wypadki drogowe powodowane 
są najczęściej szybką jazdą w otoczeniu 
do tego nieprzystosowanym. Powoli za-
czyna się wiosna, możemy więc liczyć na 
to, że dym z kominów, zarówno ten biały, 
jak i ten bardziej kolorowy, wkrótce prze-
stanie być problemem (aż do kolejnej 
zimy). Niestety nie możemy powiedzieć 
tego samego o samozwańczych mistrzach 
kierownicy. Chyba, że sami sięgną po ro-
zum do głowy, czego najmocniej im ży-
czymy wraz z nadchodzącą wiosną.

(Aleksandra Radlak)

Felieton

Niepokorni spalacze i samozwańczy rajdowcy

Ferie zimowe już za nami, a zima dobie-
ga końca. To dobra okazja, by powtórzyć 
słownictwo związane z zimowym wypo-
czynkiem.

The winter holiday is a great opportuni-
ty for every child and every adult to have 
some rest. 
Most people spend the winter break at ho-
meor in the mountains where they can go 
skiing or snowboarding. When the  tempe-
ratur goes below zero and there’s a lot of 
snow, kids usually play outside: they make 
a snowman or engage in a snow ball fight.

Winter holiday/winter break – ferie 
zimowe
great opportunity – świetna okazja
every – każdy/każde/każda
child – dziecko
children/ kids – dzieci

most people – większość ludzi
to spend – spędzać
at home – w domu
in the mountains – w górach
where – gdzie
can – móc 
skiing – jazda na nartach
snowboarding – jazda na desce 
temperatur – temperatura
below zero – poniżej zera
a lot of snow – dużo śniegu
to play outside – bawić się na ze-
wnątrz
to engage in (something) – zajmo-
wać się (czymś)
a snowman – bałwan
a snow ballfight – bitwa na śnieżki

                                 

  (gbp)

Angielski dla wszystkich

Krzyżówka Koziańska
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W pierwszej połowie stycznia członkinie i sympatycy Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni goście wzięli udział 
w spotkaniu opłatkowym w Domu Kultury w Kozach. Wspól-
ne kolędowanie rozpoczęła młodzież koziańskiego liceum. 
Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza do wstąpienia w swoje 
szeregi Panie, chcące dzielić się swoimi pasjami i umiejętno-
ściami. 
Najbliższe spotkanie: poniedziałek, 19 lutego, godz. 15.00, 
sala nr 11 Domu Kultury w Kozach. Zapraszamy!

(KGW)

W galerii Pałacu Czeczów można było obejrzeć wystawę arty-
stek grupy AMEIA PRO ART PLESS z Pszczyny. 
Mottem przewodnim ekspozycji były słowa poety Kazimierza 
Wierzyńskiego: 
„Aby coś okazało się piękne, stało się faktem i nie 
dało się cofnąć.” 

KGW zaprasza

W imię piękna

fo
to

: K
.M

iro
ch

a/
ar

ch
. D

K

fo
to

: A
nd

rz
ej

 H
ał

at

W pierwszej połowie stycznia z inicjatywy Zarządu Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 9 w Kozach odbyło się 
spotkanie opłatkowe połączone z zabawą taneczną. Wzięło 
w nim udział ponad 130 gości, w tym przewodniczący Zarzą-
du Okręgowego PZEiR Janusz Gembala, przedstawiciele ko-
ziańskiego samorządu oraz 30. osobowa grupa zaproszonych 
z Koła Emerytów w Lipniku i Bielsku-Białej. Śpiewano ko-
lędy, słuchano muzyki, bawiąc się wspólnie i miło spędzając 
czas.                    (Benedykt Gawęda)

Aktywni emeryci
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Musli czy batonik? Woda mineralna czy 
słodzony napój? Bakalie i orzechy czy 
może słone chipsy?

O zdrowych nawykach oraz konsekwen-
cjach naszych zaniedbań żywienio-
wych rozmawiały w bibliotece wiewiórki 
z Przedszkola Publicznego. 

Był pouczający wierszyk oraz wyklejanie 
owoców kolorową bibułą.                                                                                            

(gbp)

Zdrowo znaczy 
mądry wybór
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Beskidzka Wiosna Baletowa
Niedziela, 18.03.2018 r., godz. 17:00, sala widowiskowa 
Domu Kultury w Kozach,  wstęp wolny.
Pokaz uczestniczek warsztatów baletowych i modern jazz.

Koncert – Tomasz „Tom” Filipczak
Piątek,  23.02.2018 r., godz.19:00, sala koncertowa Pa-
łacu Czeczów w Kozach. Bezpłatne zaproszenia do ode-
brania w biurze Domu Kultury w Kozach. Ilość miejsc 
ograniczona.

Tomasz „Tom” Filipczak pierwsze kroki stawiał w zespole 
„Manitou”, z którym zagrał m.in. na festiwalu ku pamięci 
Ryszarda Riedela odbywającym się wtedy w Tychach.
Wystąpił w programie telewizyjnym „Szansa na sukces” 
z udziałem Beaty Kozidrak.  Współpracował z rockowym 
zespołem Spider. W roku 2016 był najstarszym uczestni-
kiem w telewizyjnym programie „The Voice of Poland”.  
Czasami występuje z Królewską Orkiestrą Symfoniczną 
z Warszawy. Na koncercie usłyszymy utwory: „Mała woj-
na” (Lady Pank), „Nadzieja” (Ira), „Wspomnienie” (Cze-
sław Niemen), „Modlitwa” czy „Sen o Viktorii”  (Dżem).

Fotografia z drona
Fotografia z drona Środa, 28.02.2018 r., godz. 18:00, sala 
widowiskowa Domu Kultury w Kozach, wstęp wolny.
Spotkanie dla miłośników fotografii 
połączone z pokazem możliwości 
korzystania z drona poprowadzi Ar-
tur Grabski.
 

Spektakl „Stand up - 7 pragnień kobiety” 
z okazji Dnia Kobiet

Sobota, 3.03.2018 r., godz. 17:00 i 19:00.  Bezpłatne za-
proszenia do odbioru w biurze Domu Kultury w Kozach 
od 14 lutego 2018 r.  Ilość miejsc ograniczona.
Spektakl przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Chybiu. W spektaklu wystąpi Gabriela Wawrzyczek, któ-
ra zaśpiewa i  zatańczy pragnienia, marzenia, dążenia ko-
biet. Będą też teksty napisane przez dziewczęta z grupy 
literackiej. Kobiety opowiedzą o kobietach, a mężczyźni 
towarzysząc kobiecym historiom, próbują zrozumieć ich 
pragnienia.

Koncert „Blues wciąż żyje”
Sobota, 17.03.2018 r., godz. 19:00, sala widowiskowa 
Domu Kultury w Kozach. Bilety w cenie 10 zł do naby-
cia w biurze Domu Kultury w Kozach oraz bezpośred-
nio przy wejściu na koncert.
Koncert przygotowany we współpracy wokalistów 
grupy wokalnej Domu Kultury w Kozach i zespołu 
Factory of Blues z Bielska-Białej.

Kalendarz wydarzeń Domu Kultury
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W środę, 24 stycznia 2018 r., w Pałacu 
Czeczów odbył się „Bajkowy Koncert” 
przygotowany przez młodszą część grupy 
wokalnej Domu Kultury w Kozach. Młodzi 
wokaliści wykonali utwory z ulubionych ba-
jek animowanych. Występom towarzyszyły 
emocje, radość wykonawców i wzruszenia 
publiczności. Koncert był zwieńczeniem 
semestralnej pracy i zabawy z piosenką 
podczas zajęć wokalnych prowadzonych 
w Domu Kultury w Kozach.
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Śpiewali bajki
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„Agnieszka”  
w Chybiu

Koziańska grupa wokalna Domu Kul-
tury wystąpiła z piosenkami Agniesz-
ki Osieckiej w Chybiu, w Klubie pod 
Amfiteatrem. Artystom akompaniował 
Paweł Stępień, a wystąpili: Małgorza-
ta Łodziana, Anna Polańska, Gabriela 
Pezda, Anna Czaplińska-Syjota, Sylwia 
Drewnicka, Sara Kuc, Patryk Drewnicki, 
Dariusz Dzida, Jakub Drewnicki, Anna 
Dudziak. 
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Bal dla dzieci
W ostatnim dniu stycznia Dom Kultury 
zaprosił dzieci na bal karnawałowy. W sali 
widowiskowej dobrze bawiły się liczne 

księżniczki, królewny, superbohaterowie, 
piraci, wróżki, zwierzątka i wiele, wiele in-
nych bajkowych postaci.   (DK)

Dzień Kobiet 
z biblioteką

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza 
wszystkie Panie do sali koncertowej 
Pałacu Czeczów w czwartek, 8 marca, 
o godz. 17.00 na spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet.
Gwarantujemy wieczór pełen wrażeń 
i dużej porcji śmiechu. Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy.



Park dworski spowity śniegiem, otoczony zimowym blaskiem słońca i mroźną 
aurą – to propozycja dla wszystkich, którzy lubią spacery na świeżym powie-
trzu. 

(RED)

Zimowy spacer
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