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Podłaźniczki

Słoneczna pogoda dodała blasku tegorocznej edycji „Święta wiatru halnego” – naszych koziańskich
minizawodów latawcowych. Tym razem niebo zdominowały dwa kolory: biel i czerwień. W ten
sposób budowniczowie latawców chcieli uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
Na niebie pojawiły się konstrukcje ozdobione datami i nazwami ważnymi dla historii Polski niepodległej. Z radością śledziliśmy rywalizację pomiędzy pilotującymi latawce oraz całymi zespołami
i rodzinami wspólnie uczestniczącymi w zawodach. Okazało się, że latawiec może być pomocny do
integracji pokoleń oraz do przekazywania wiedzy o historii, tradycji i jest doskonałym narzędziem
w wychowaniu patriotycznym.						
(mm)

W środę, 26 września, po raz kolejny odwiedziła bibliotekę pani Barbara Rosiek – kierownik
działu etnograficznego Muzeum Miejskiego
w Żywcu. Zarówno młodzież, jak i dorośli,
wynieśli niejedną lekcję z wykładu, zrealizowanego w ramach projektu „Maski obrzędowe
w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia”,
który współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tematem przewodnim były źródła znanych nam
zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych,
takich jak zakładanie masek w ramach kolędowania lub zabaw noworocznych. Dowiedzieliśmy się także, że kiedyś podczas świąt Bożego
Narodzenia to nie choinki zdobiły izby naszych
przodków, a wiszące nad stołem podłaźniczki.
Ponadto, mowa była o kultywowanych jeszcze
całkiem niedawno zwyczajach, takich jak „chodzenie z kozą”, czy... z Dorotą (ku pamięci
św. Doroty).

foto: arch. DK

Latawcowo świątecznie

(gbp)

Największy pomidor w Kozach?

foto: arch. GBP

foto: MS

Pomidor olbrzym, samosiejka – tak określić
można zaskakująco dużą roślinę w ogrodzie
Pani Teresy przy ulicy Błękitnej. W miejscu, gdzie rosną iglaki oraz kwiaty niespodziewanie w tym roku pojawił się pomidor.
Rozpiętość rośliny przybrała zaskakujące
rozmiary, sięgała blisko 3 metrów! – Zasiał się sam, nie był podlewany. Przetrwał
suszę i cały czas rósł, w październiku mimo
niesprzyjającej aury nadal miał owoce. Momentami był tak duży, że mieliśmy problem
ze skorzystaniem z bramki wejściowej –
uśmiecha się właścicielka. Ogromnego pomidora zobaczyć można było tuż za płotem.
Kto nie miał okazji dostrzec okazu, uwierzyć musi naszej fotografii.

Dofinansowano ze środków
MKiDN pochodzących
z Programu Kultura Ludowa
i Tradycyjna

(red)

Reggae, Afryka i przygoda życia

foto: arch. Daniela Wysockiego

Na pewno warto mieć marzenia i nieustannie dążyć do ich spełnienia,
a kiedy już Ci zależy, to pozostaje mocno w to wierzyć. Zawsze chciałem zagrać z Maleo Reggae Rockers. Marzyłem, aby zobaczyć Afrykę
Południową, bo stamtąd wywodzi się rytm i muzyka reggae. Pan Bóg,
los i ludzie tak to poukładali, że dostałem to wszystko z sercem na dłoni
i 20 września wylądowałem w Afryce, a dokładniej w Zambii z zespołem
Maleo Reggae Rockers. Przeżyliśmy przygodę życia, ale też niesamowitą lekcje pokory, szacunku i dystansu. Najpewniejsze jest to, że AFRICA
TULEJ SAKUNO (wrócę do Ciebie). Łatwo nie było, bo zrobiliśmy
16 tys. km w powietrzu i 5 tys. km na lądzie. Zagraliśmy 3 duże koncerty
i to wszystko w 8 dni w 13 osób, ale nie żałuję ani jednej sekundy tego
wspaniałego doświadczenia. 				
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Spotkanie Klubu „Urodzeni w Pałacu”
W koziańskiej porodówce urodziło się ponad
6 000 dzieci (brak danych z lat 1953-1954),
z których najstarsi mają obecnie 65 lat, a najmłodsi 37 lat.
Pan Tadeusz Hankus, inicjator utworzenia klubu, przygotował publikację pt. „Historia Izby
Porodowej w Kozach. Zbiór materiałów” oraz
karty klubowe. Na razie nie posiadamy informacji, jaką formę prawną przyjmie klub i kto
będzie przyjmował zgłoszenia członków do
klubu.
O historii porodówki pisaliśmy w numerze
wrześniowym „Koziańskich Wiadomości”.
(red)

foto: arch.

19 września odbyło się spotkanie założycielskie
klubu „Urodzeni w Pałacu”. Przestawiono na
nim genezę idei utworzenia klubu, cele, formy
organizacyjne. Inicjatywa zbiegła się z 65. rocznicą otwarcia Izby Porodowej w Kozach, która
znajdowała się w Pałacu Czeczów, w obecnych
pomieszczeniach czytelni Gminnej Biblioteki
Publicznej.
W spotkaniu założycielskim obok organizatorów i władz samorządowych udział wzięli
Stanisław Białek, inicjator i organizator zjazdów „Dzieci Zamku Żywieckiego”, dr Grzegorz Madej, kustosz Muzeum Historycznego
w Bielsku-Białej, p. Gabriela Fołta, długoletnia
położna Izby Porodowej w Kozach.

Nowa książka
Adama Hałata

Fascynacja Adama Hałata samolotami bombowymi Wellington i wspomnieniami polskich
lotników walczących podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii przyniosła niespodziewany efekt, odkrycie historii rodziny Grabowskich, przedwojennych właścicieli koziańskiej,
tzw. wilii Grabowskich.
Adam Hałat, kozianin, znany z zainteresowania
historią, zapalony podróżnik, ciekawy nowych
przygód geograf, napisał i opublikował książkę
pt. „Miłość aż po grób”. Opowiada w niej historię rodziny arystokratów – Józefa Grabowskiego, jego żony Anny i trójki ich dzieci: Joanny,
Krzysztofa i Daisy. Hrabia Józef Grabowski
kupił nieruchomość w Kozach w 1928 roku.
Wcześniej przyjął posadę głównego inżyniera i kierownika projektu regulacji rzeki Rawy
w Katowicach, do których dojeżdżał codziennie samochodem z Kóz.
Dominującym wątkiem tej barwnej opowieści są losy Krzysztofa Grabowskiego, polskiego patrioty i marzyciela, któremu po wojnie
władze PRL-owskie skutecznie odmawiały
potwierdzenia obywatelstwa polskiego. W czasie II wojny światowej służył w 301 Dywizjonie Bombowym Polskich Sił Powietrznych
w Wielkiej Brytanii, a końcem lat 50-tych, jako
pierwszy Polak przepłynął samotnie Atlantyk.
Dopiero w 2012 r. władze Polski wydały najmłodszej z rodzeństwa, siostrze Daisy, dokument poświadczający obywatelstwo polskie
całej rodzinie.
Książkę Adama Hałata można wypożyczyć
w bibliotece lub kupić w księgarniach. Zachęcamy do jej przeczytania, jest napisana z wielką
pasją i czyta się ją „jednym tchem”.
(red)

Festiwal duszonek w Kozach
W sobotę, 6 października, unosił się nad Kozami aromatyczny zapach duszonek, wydobywający się z 13 kociołków. Jakość i smak potraw
oceniało ponad 200 osób. Jako że jest to potrawa niezwykle lubiana przez mieszkańców,
toteż od 7 lat jesienią organizatorzy — wójt
gminy i rada gminy — zapraszają wszystkich
na coroczny festiwal duszonek.
Tradycją miejscowości stało się, że
końcem lata mieszkańcy spotykają się by zmierzyć się
ze sobą w starciu na przepisy i smaki – mówił wójt,
Krzysztof Fiałkowski.
Najsmaczniejsze, w ocenie degustujących okazały się w tym
roku duszonki przygotowane

wydarzenia

przez Koło Emerytów i Rencistów w Kozach,
których doglądał na ogniu pan Tadeusz Wójcik. Nagrodę odebrała przewodnicząca - pani
Krystyna Kasica.
Drugie miejsce zajęły duszonki przygotowane
przez państwa Woźniaków (dwukrotni laureaci konkursu z ul. Podgórskiej), a trzecie zajęła
potrawa pani Stefani Dyczek (wielokrotnej
zwyciężczyni poprzednich edycji z ulicy Wrzosowej). Czwarte miejsce ex aequo otrzymały duszonki z kociołków rodzin: Kósków, Reszków i Koziełów.
Zwycięzcy otrzymali specjalnie przygotowane nagrody, a pozostali uczestnicy
drobne, pamiątkowe upominki.
(red)
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Relacja z XLIII sesji Rady Gminy Kozy

Na sesji, 20 września 2018 r., podjęto następujące uchwały:
1. nr XLIII/326/18 w sprawie ustalania regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławnika do sądu okręgowego,
2. nr XLIII/327/18 w sprawie wyboru ławnika do
Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej na kadencję 2016 – 2019. Ławnikiem w wyborach uzupełniających został Pan Konrad Hamerlak,
3. nr XLIII/328/18 w sprawie statutu Gminy Kozy.
Treść obecnego statutu została dostosowana do
zapisów znowelizowanej ustawy o samorządzie
gminnym oraz ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,
4. nr XLIII/329/18 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
5. nr XLIII/330/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych.

W przedmiotowej uchwale wskazano, że punkt
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
może być usytuowany w odległości nie mniejszej
niż 30 metrów od budynków szkół i przedszkoli
oraz budynków kultu religijnego,
6. nr XLIII/331/18 w sprawie zmiany uchwały
nr XXXV/283/18 Rady Gminy Kozy z dnia 11
stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji
celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu
modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy,
7. nr XLIII/332/18 w sprawie zmiany uchwały nr
XLII/321/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 lipca
2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Kozy,
8. nr XLIII/333/18 w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozy
położonej przy ul. Kościelnej w Kozach,

9. nr XLIII/334/18 w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozy
położonej przy ul. Jaskółczej w Kozach,
10. nr XLIII/335/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018 – 2035,
11. nr XLIII/336/18 w sprawie zmiany uchwały nr
XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21
grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018
rok Gminy Kozy.

Ponadto Rada Gminy Kozy zapoznała się z informacją na temat stanu realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminów oraz informacji o realizacji programów
stypendialnych, a także z informacją na temat
realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
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.

Uwaga smog!
Zaczął się kolejny sezon grzewczy, w którym ogrzewamy nasze domy i mieszkania.
Jak co roku przypominamy mieszkańcom
o zakazie spalania odpadów w domowych
kotłach oraz w piecach i o skutkach takich
działań dla naszego zdrowia.
Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów
w przydomowych kotłach oraz piecach
emitowane są do środowiska szkodliwe dla
naszego zdrowia związki, roznoszone przez
wiatr na duże odległości, czego efektem jest
lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.
Zanieczyszczenia z emisji pochodzące z lokalnych kotłowni przedostają się do naszych
organizmów, wywołując szereg groźnych
chorób, takich jak: nowotwory, astma, alergie, wady rozwojowe płodów, zawały, udary.

Od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach wraz z Gminnym Przedszkolem Publicznym w Kozach
realizują projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy”. Wartość całkowita projektu
wynosi 589 112,50 zł, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 500 745,62 zł. Pozostałe środki w kwocie 88 366,88 zł to wkład własny
gminy. Pozyskanie dofinansowania możliwe było dzięki staraniom gminy Kozy i przystąpieniu do konkursu w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnejRIT. Projekt jest komplementarny z projektem inwestycyjnym RPO WSL pt. „Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy dla 50. nowo
przyjętych dzieci. Projekt zakłada również organizację i realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie logopedii,
zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na korygowanie wad postawy, integracji sensorycznej oraz zajęć rewalidacyjnych. Ponadto dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwe stało się doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć
logopedycznych oraz wyposażenie sali do integracji sensorycznej. W ramach projektu z doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych skorzysta
również kadra nauczycielska bezpośrednio pracująca z dziećmi objętymi wsparciem poprzez udział w różnorodnych szkoleniach. (GZOSiP)
Projekt pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Kozy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

rozmowa

W nadchodzącej kadencji gminę czeka
realizacja największej inwestycji, którą
jest budowa kanalizacji sanitarnej. Czy
już rozpoczęły się jakieś prace?
Tak, rozpoczęliśmy prace przygotowawcze
do jej realizacji. Mogliśmy to uczynić dzięki
podpisaniu w lipcu br. w Warszawie umowy
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie na
kwotę prawie 25 mln zł projektu pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczącej budowy ok.
33 km sieci kanalizacyjnej wraz z trzema przepompowniami ścieków. Będzie ona prowadzona w rejonach: kolektora Czerwonka, Krzemionek, Małych Kóz, Wróblowic oraz Starego
Dworu. Inwestycja pozwoli na przyłączenie do
zbiorczego systemu odprowadzenia ścieków
komunalnych 800 budynków mieszkalnych.
W Urzędzie Gminy utworzyliśmy komórkę
odpowiedzialną za realizację projektu tzw. Jednostkę Realizującą Projekt, która zajęła się już
tworzeniem procedur, zarządzeń, schematów
organizacyjnych i dokumentów wynikających
z podpisanej umowy o dofinansowanie a także
z przepisów i procedur unijnych.
W październiku zostały ogłoszone przetargi na
wyłonienie wykonawców dla 4 zadań w ramach
przedmiotowego projektu tj.:
• „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
kolektora Czerwonka (od granicy gminy do
torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej”, zadanie
o wartości 14 185 709,61 zł,
• „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach
wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej
rejon: Krzemionki”, zadanie o wartości
11 274 194,54 zł,
• „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach
wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej
rejon: Małe Kozy, Wróblowice”, zadanie
o wartości 15 241 330,98 zł,
• „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Stary Dwór”, zadanie
o wartości 4 858 409,80 zł.
Procedury związane z przeprowadzeniem przetargów i wyłonieniem wykonawców robót są
bardzo szczegółowo badane i sprawdzane przez
Instytucję Wdrażającą. Ze względu na przepisy
prawa zamówień publicznych sam proces od
ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy
robót i podpisania umowy na wykonanie zadania może trwać nawet około 4-5 miesięcy.
Gmina zamierza również ubiegać się w ramach

przedmiotowego zadania o dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla terenów poza aglomeracją
(nieobjętych projektem dofinansowanym
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Będzie to jednakże możliwe dopiero po wybudowaniu głównych kanałów sanitarnych, co zagwarantuje osiągnięcie
efektu ekologicznego i tym samym spełnienie
wymogów WFOŚiGW w Katowicach.
W tegorocznym budżecie zaplanowano
też środki na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kozach Gajach. Czy
rozpoczęto już realizację tego zadania?
Tak. Rozstrzygnęliśmy już przetarg dla zadania
pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego
przy realizacji zadania: Projekt kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy.”
Wybrany wykonawca, którym jest firma AKTYN z Bielska-Białej, do dnia 6.12.2019 r. będzie zobligowany do wykonania dokumentacji
projektowej dla tego rejonu Kóz. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowę będzie można ogłosić
przetarg na wyłonienie wykonawcy i przystąpienie do budowy kanalizacji sanitarnej. Dla tej
inwestycji będziemy ubiegać się o pozyskanie
dofinansowania z dostępnych środków zewnętrznych.
Czasami słyszy się o wysokim zadłużeniu
gminy Kozy. Jak Pan ocenia jego poziom?
Kiedy rozpoczynałem pierwszą kadencję wójta
gminy w 2010 roku zadłużenie wynosiło 30%
dochodów budżetowych. Przez osiem lat zrealizowaliśmy inwestycje za ponad 68 mln zł
i pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości
25 mln zł. Każdy projekt współfinansowany
środkami unijnymi lub krajowymi wymagał
wniesienia wkładu własnego, który pochodził
z emisji obligacji komunalnych, co wpływało
na zwiększenie naszego zadłużenia. W tegorocznym budżecie dług planowany jest na
poziomie 33%. Uważam, że racjonalne zarządzanie długiem w obecnym okresie, gdy stopy
procentowe są najniższe w historii, jest szansą
na szybkie zrealizowanie potrzeb mieszkańców. Najważniejsze drogi mamy przebudowane, obiekty użyteczności publicznej są gruntownie zmodernizowane, a co najważniejsze,
w poprzedniej kadencji oddaliśmy do użytku
mieszkańcom Pałac Czeczów, a w obecnej wybudowaliśmy nowoczesne przedszkole.
5
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					Pytania do wójta

W kolejnej kadencji trzeba zakończyć budowę
kanalizacji w Małych Kozach, w rejonie ulicy
Kęckiej i Dolnej oraz na obszarze poza aglomeracją, czyli w Gajach i w Zagrodzie. Na pierwsze dwa zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 25 mln zł, a wkład własny stanowi
ponad 15 mln zł i będzie sfinansowany pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie. Na kolejne dwa
zadania jest wyłoniony projektant, który ma
przygotować projekty techniczne, aby móc pozyskać na budowę 40% dotacji i 60% pożyczki
w WFOŚiGW w Katowicach. Tak więc, aby
szybko i sprawnie budować kanalizację trzeba
posiłkować się środkami, które wpływają na
dług gminy. W naszej miejscowości przybywa mieszkańców i konieczna jest budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2. Na
to zadanie również mamy zamiar pozyskać
środki zewnętrzne. Wielkość zadłużenia nie
jest już tak istotna, jak poziom indywidualnego
wskaźnika zadłużenia, który Regionalna Izba
Obrachunkowa bardzo drobiazgowo monituje. Należy podkreślić, że każdorazowe zaciągniecie zobowiązań długoterminowych wymaga uzyskania pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej, która ocenia możliwości
spłaty pożyczonych pieniędzy. Opierając się
na ich opiniach jestem spokojny o kondycję
finansową gminy. Utrzymanie relacji, o której wspominałem na bezpiecznym pułapie, to
ciągłe zwiększanie dochodów budżetowych
i oszczędne wydatkowanie publicznych pieniędzy. Staram się gospodarować racjonalnie
i odważnie finansami naszej gminy dla dobra
ogółu społeczeństwa. Przez dwie kadencje każda decyzja była przemyślana i konsultowana,
a przede wszystkim była odpowiedzią na po(red)
trzeby społeczne.			
Koziańskie Wiadomości

bezpieczeństwo

Kontakt z mieszkańcami

Końcem września odbyła się debata
przedstawicieli Policji z mieszkańcami
gminy Kozy. Czemu miała ona służyć?
Roman Szybiak: Debata została zorganizowana po upływie roku od utworzenia posterunku Policji. Przypomnę, że pierwsze spotkanie
o podobnym charakterze odbyło się jeszcze na
etapie planowania przywrócenia posterunku.
Z jednej strony takie spotkania z mieszkańcami służą ocenie zasadności decyzji o powstaniu posterunku, a z drugiej mamy szansę
poznać problemy ludzi, ale też pomysły na
jego funkcjonowanie. Według mnie dzisiejsza
Policja musi opierać się na mocnym, osobistym kontakcie z mieszkańcami i wspólnym
wypracowywaniu pewnych metod. Dla nas
każde spotkanie w szerszym gronie służy też
promocji programów sztandarowych Policji,
jak: „Dzielnicowy bliżej nas”, „Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa”, czy aplikacja mobilna „Moja komenda”. To dzięki Krajowej
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy
mają bezpośredni wpływ na to, gdzie kierowani
są policjanci.
Z jakimi problemami musi radzić sobie
Policja w gminie Kozy?
Z ponad rocznego doświadczenia, dotyczącego
funkcjonowania posterunku w Kozach, mogę
stwierdzić, że największą bolączką jest zagrożenie w ruchu drogowym. Jest ono najczęściej
sygnalizowane przez samych mieszkańców, ale
i przedstawicieli samorządu. Wykroczenia najbardziej popularne w tym zakresie to przekraczanie dozwolonej prędkości, co jest poniekąd
następstwem przebiegania przez gminę Kozy
drogi krajowej i innych ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu oraz dobry
stan dróg. Mamy także dosyć ciasną zabudowę
i niewystarczającą liczbę miejsc do parkowania.
W rejonie szkół, do których rodzice odprowadzają dzieci, występuje problem nieprawidłowego parkowania, co przy znacznym ruchu
stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Kolejną kwestią jest parkowanie w strefach zamieszkania. Bywa tak, że mieszkańcy nie wjeżdżają na teren posesji, tylko zostawiają swoje
samochody przed bramą, czy przy swoim płocie. Nie wolno jednak tego robić. W strefach zamieszkania można parkować tylko w miejscach
wyznaczonych przez administratora strefy. To
znaczący kłopot i nie mówimy tylko o samym
bezpieczeństwie, ale na przykład o odśnieżaniu
Nr 10 - październik 2018

dróg i chodników, co często staje się w takiej
sytuacji uciążliwe, bądź nawet niemożliwe do
wykonania.
Poza zagrożeniami w ruchu drogowym uciążliwe dla mieszkańców są wykroczenia społeczne,
takie jak: spożywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych, niszczenie mienia, nieprzyzwoite zachowania oraz sprawy obyczajowe,
czy problemy rodzinne.

foto: arch.

O bezpieczeństwie w gminie Kozy rozmawiamy z asp. szt. Romanem Szybiakiem,
kierownikiem posterunku Policji w Kozach.

Jak Policja w Kozach radzi sobie z problemami drogowymi?
W ramach naszej jednostki reagujemy na przypadki niewłaściwego parkowania w rejonie
Placu ks. K. Kochaja, przy ulicy Dworcowej,
czy Cmentarnej, w strefach zamieszkania, dyscyplinując kierowców naruszających przepisy.
Z wykroczeniami szczególnie uciążliwymi dla
społeczeństwa walczymy wspólnie z policjantami z komisariatu Policji w Kobiernicach, którzy
nas wspierają. My też im pomagamy, to nasza
jednostka macierzysta i ściśle z nią współpracujemy. Sprawami obyczajowymi i rodzinnymi wymagającymi pomocy Policji zajmują się
dzielnicowi. Postępowania karne są natomiast
prowadzone przez Zespół Kryminalny komisariatu z Kobiernic.
Przekraczanie prędkości sygnalizowane jest
Naczelnikowi Ruchu Drogowego w ramach
cyklicznych narad kadry kierowniczej bielskiego garnizonu. Przy każdej okazji zwracamy
mieszkańcom uwagę na to, jak pomocnym
narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bez6

pieczeństwa. Działa ona tak, że można anonimowo zgłosić praktycznie każdy problem
i zakwalifikować go do odpowiedniej kategorii.
Takie zgłoszenie szybko jest przekazywane do
weryfikacji przez wyznaczoną komórkę Policji.
O wskazanej porze patrol ruchu drogowego
lub prewencji bada zagrożenie i jeśli zostanie
ono potwierdzone to w te miejsca są wysyłani policjanci. Już sama ich obecność podczas
weryfikacji zgłoszeń wzmaga czujność i przypomina o konieczności zachowania zgodnego
z prawem, więc mówimy w tym przypadku też
o walorze prewencyjnym.
Jakie jeszcze problemy zgłaszają mieszkańcy?
Istotny jest problem quadów i motocrossów
poruszających się po terenach leśnych i zakłócających ciszę oraz niszczących przyrodę. Jeden
z dzielnicowych opracował plan działania priorytetowego, zmierzający do zminimalizowania
tego zagrożenia. Jesteśmy realistami i wiemy,
że ciężko będzie zniwelować to uciążliwe zjawisko, ale podejmujemy konkretne działania
w tym zakresie. Współpracujemy ze Strażą
Leśną. Inny dzielnicowy opracował plan dotyczący zwalczania właśnie tych zachowań, niezgodnych z prawem, a szczególnie uciążliwych
dla społeczeństwa.
Samorząd gminy finansuje patrole ponadnormatywne. Jaki skutek to przynosi?
Patrole te funkcjonują od początku wakacji,
a więc w okresie nasilających się przestępstw
i wykroczeń. Ze względów od nas niezależnych
nie wszystkie środki jeszcze wykorzystaliśmy,
ale służby są organizowane na bieżąco. Staramy
się zapobiegać niewłaściwym zachowaniom
w miejscach publicznych, niszczeniu mienia,
spożywaniu alkoholu, zakłócaniu porządku.
Musimy działać w tym aspekcie prewencyjnie.
Wkład finansowy gminy w zapewnienie bezpieczeństwa publicznego jest bardzo cenny,
a współpracę samorządu z Policją uważam za
modelową.
Czy posterunek Policji w Kozach, z perspektywy ponad roku jego działalności,
był potrzebny?
Zdecydowanie tak. Mieszkańcom łatwiej zgłaszać pewne problemy, bo jesteśmy na miejscu.
Na terenie Kóz służy dwóch dzielnicowych. My
z kolei dzięki posterunkowi możemy sprawniej
reagować na zgłoszenia. Oczywiście sporo osób
korzysta z dostępności komórkowych numerów telefonów dzielnicowych, z aplikacji „Moja
komenda”, natomiast niewątpliwie Policja jest
dzięki posterunkowi bliżej mieszkańców.
Przed nami święta listopadowe i grudniowe a także krótsze dni i szybciej zapada-

bezpieczeństwo
jący zmrok. O czym powinniśmy w tym
okresie szczególnie pamiętać?
Przede wszystkim dobrze przygotować się do
masowych wyjazdów na cmentarze. Apelujemy o wyjeżdżanie odpowiednio wcześniej na
groby bliskich oraz sprawdzanie stanu technicznego pojazdów. Kierowców prosimy, aby
wsiadali za kierownicę wypoczęci i skoncentrowani. Mieszkańcom przypominamy, by
na terenie cmentarza pilnowali swoich rzeczy
osobistych i nie pozostawiali torebek, saszetek i plecaków z rzeczami cennymi w miejscu
widocznym. Zdarzają się przypadki kradzieży
również w takich miejscach. Pamiętajmy, że
najlepszym sposobem na walkę z wykroczeniami, także drogowymi i z przestępczością jest
zapobieganie im.
Trwa kampania „Świeć przykładem” i przy każdej okazji, np. podczas pogadanek w szkołach,
dzielnicowi przekazują informacje, jak ważna
jest widoczność po zmroku. W ubiegłym roku
zorganizowaliśmy spotkanie z Radą Seniorów,
teraz też jest ono planowane. Wszystkim warto
przypominać, że odblaski nosić należy nie tylko
tam, gdzie jest to wymagane przepisami prawa,
ale zawsze, by być prostu bardziej widocznym
dla użytkowników ruchu drogowego.
(red)

Bezpieczeństwo dla seniorów
Gminna Rada Seniorów uprzejmie zaprasza
seniorów i mieszkańców gminy Kozy na spotkanie z miejscową Policją i Strażą Pożarną,
na którym zostaną przedstawione zagadnienia
z zakresu:
• bezpieczeństwo osób starszych i mieszkańców,
• zabezpieczenia budynków mieszkalnych,
gospodarczych przed pożarem, wichurą itp.
Spotkanie odbędzie się 15 listopada (czwartek)
2018 r. o godz. 15:00 w sali koncertowej Pałacu
Czeczów. Kolejne spotkanie odbędzie się z lekarzem i radcą prawnym 29 listopada 2018 r.
(czwartek) o godz.15:00 w sali widowiskowej
Domu Kultury w Kozach.

Tematem spotkania będzie:
• organizacja służby zdrowia na terenie gminy
i sposób dostania się do lekarzy specjalistów
w Kozach,
• prawo spadkowe,
• prawo alimentacyjne w stosunku
do osób starszych,
wymagających
stałej opieki.

(GRS– Kazimierz Honkisz)

Kozy w liczbach od 1 września 2018 roku do 30 września 2018 roku:
81 – zgłoszone i podjęte interwencje policyjne
22 – interwencje domowe
11 – zdarzenia w ruchu lądowym (9 kolizji)
6 – kradzieże, przywłaszczenia
2 – oszustwa internetowe
2 – Niebieska Karta
1 – nietrzeźwy kierujący

Czy pouczenie to zlekceważenie?
W ostatnim czasie można spotkać się z informacjami o policjantach stosujących pouczenia
zamiast nakładania mandatów karnych. Część
społeczeństwa przyjmuje takie informacje
z wielką satysfakcją, jednak często znajdują się
sceptycy, którzy widzą w takiej praktyce zagrożenie dla ogólnego bezpieczeństwa. Zdarza się
również, że pouczanie sprawców wykroczeń
może być odbierane przez zainteresowanych,
jako wyraz małej aktywności policjantów i lekceważenie przez nich obowiązków służbowych
w imię doraźnego interesu związanego z ogólnokrajowym protestem służb mundurowych.
Jak zwykle pozory mogą czasami mylić, a rzeczywiste intencje pozostają w ukryciu, dlatego
postaram się przybliżyć Państwu pojęcie pouczenia i związanych z nim skutków.
Pouczenie wywodzi się bezpośrednio
z artykułu 41 kodeksu wykroczeń w brzmieniu „W stosunku do sprawcy czynu można
poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu
innych środków oddziaływania wychowawczego”. Równocześnie należy zwrócić uwagę
na treść art. 33 kodeksu wykroczeń. Zawiera on wskazówki, jakie okoliczności należy
uwzględniać podczas reagowania na popełnione wykroczenie. Właśnie ta wykładnia
jest kluczowa w podejmowaniu decyzji przez
m.in. policjanta ujawniającego konkretne wy-

kroczenie: „§ 1. Organ orzekający wymierza
karę według swojego uznania, w granicach
przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary
w zakresie społecznego oddziaływania oraz
cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma
ona osiągnąć w stosunku do ukaranego.
§ 2. Wymierzając karę, organ orzekający bierze
pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar
szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień
winy, pobudki, sposób działania, stosunek do
pokrzywdzonego, jak również właściwości,
warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego
stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia”.
Konieczne jest zwrócenie uwagi na jeszcze
jedną okoliczność w sytuacji zastosowania
środka oddziaływania wychowawczego – nie
stanowi ona przeszkody w późniejszym procedowaniu surowszego środka (mandatu
karnego, skierowania wniosku o ukaranie do
Sądu Rejonowego). Można zaryzykować pewien skrót myślowy stwierdzając, że pouczenie jest swego rodzaju propozycją postępowania dla sprawcy wykroczenia; wyciągnięciem
do niego ręki. Od jego późniejszego zachowania zależy, czy poprzestaniemy na zastosowaniu środka oddziaływania wychowawczego,
7

czy będziemy kierować się karami według
rosnącej gradacji. Praktyka udowadnia, że
niewłaściwy dobór środka powoduje znacznie większe szkody niż korzyści. Kierowca
ukarany mandatem karnym za wykroczenie
wynikające z uzasadnionych, niekorzystnych
okoliczności czuje się niesłusznie skrzywdzonym przez bezduszny system. Wielokrotnie
pouczana osoba nagminnie spożywająca alkohol w miejscu zabronionym czuje się bezkarna i przyjmuje taki stan rzeczy za całkowicie
normalny. Uczestnicy uroczystości okolicznościowych karani mandatami w wyniku
złośliwego zgłoszenia odczuwają niesprawiedliwość i oskarżają o nadmierną represyjność
przedstawicieli organów porządkowych państwa, podczas gdy złośliwie zakłócający ład
i porządek po ich pouczeniu, mogą to odczytać jako zachętę do dalszego łamania prawa.
Podjęcie decyzji o właściwym rodzaju środka
wobec sprawcy wykroczenia wcale nie jest
proste i łatwe, jak pozornie może się wydawać, ponieważ wymaga przewidywania dalszych skutków. W swoim postępowaniu, zarówno obywatel, jak również funkcjonariusz,
powinni okazać jak najwięcej dobrej woli, ale
kierując się elementarną przyzwoitością wobec osób pokrzywdzonych konkretnym wykroczeniem.
(Sebastian Harężlak)
Koziańskie Wiadomości

edukacja

Zielona szkoła w Darłówku
normalnymi zajęciami dydaktycznymi, uczniowie mieli bardzo napięty grafik zajęć. Wyjeżdżali na wycieczki autokarowe do pięknych
ogrodów Hortulus w Dobrzycy, na zwiedzanie Kołobrzegu, latarni morskiej, brali udział
w pirackiej przygodzie, w zajęciach w gospodarstwie edukacyjnym w Paprotach i jej słynnym labiryncie.
Latarnia morska w Darłówku może i nie do-

foto: arch. SP 1

W dniach 7 - 16 września br. cztery klasy (trzy
szóste i jedna piąta) ze Szkoły Podstawowej
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, przebywały
na „Zielonej szkole” w nadmorskim Darłówku.
Opiekę nad uczniami sprawowało ośmioro nauczycieli, a także rezydentka biura podróży.
Drogę z Kóz do Darłówka uczniowie i kadra
pedagogiczna przebyli dwoma autokarami.
W ośrodku wypoczynkowym „Gniewko”, poza

równuje wysokością tej kołobrzeskiej, ale
z pewnością widoki z jej szczytu na całą okolicę są równie piękne. Podobnie jak Muzeum
Książąt Pomorskich oraz bazylika Kościoła
Mariackiego Matki Boskiej Częstochowskiej
w Darłowie z sarkofagiem księcia pomorskiego,
słupskiego i stargardzkiego oraz króla Szwecji,
Norwegii i Danii – Eryka Pomorskiego, urodzonego w 1382 roku właśnie w Darłowie.
Dużym powodzeniem wśród uczniów cieszył
się rejs po Bałtyku statkiem „Eryk I”, ale także
zawody sportowe na plaży, takie jak biegi sprinterskie, biegi sztafetowe dziewcząt i chłopców
czy turniej siatkówki oraz beach-soccera, czyli plażowej odmiany piłki nożnej. Konkursy
rzeźby w piasku, czystości i porządków, zajęcia
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, lekcje
pływania na krytej pływalni czy inhalacje solankowe również były atrakcją. Niestety wszystko, co dobre musiało się skończyć i wspaniałe
wspomnienia zabrane zostały z urokliwego,
nadmorskiego Darłówka do „Jedynki”.
(SP 1)

Nowe grupy, nowe przedszkole
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tach, przy okazji poznając symbole narodowe.
Zorganizowany zostanie dla nich m.in. konkurs
plastyczny pt. „Polska moja Ojczyzna”, turniej
wiedzy o kraju dla starszaków pod tym samym
tytułem oraz Marsz Niepodległości Przedszkolaków.
W bieżącym roku szkolnym przedszkolaki
uczestniczyć będą w akcjach społecznych:
• Pełna miska – współpraca ze schroniskiem
dla zwierząt,
• Podzielmy się książkami – zbiórka książek,
z których dzieci już wyrosły,
• Góra grosza,
• Dary dla dzieci z domów dziecka.
W tym roku nie zabraknie fascynujących zabaw
i przygód, poszerzania zainteresowań i rozwijania talentów, spotkań z teatrem. Dzieci wspierać będą też rodzice, którzy zawsze chętnie
włączają się w życie przedszkola i urozmaicają
ofertę o wiele ciekawych inicjatyw.

Bardzo dobrze spisali się reprezentanci Jedynki w pierwszych odsłonach Ligi Lekkoatletycznej w Wapienicy. 20 i 27 września
br. młodzi kozianie zdobyli łącznie 12 medali.
I edycja:
2. msc Mateusz Zawada - bieg na dyst.1000 m - 4.09 s
2. msc Stanisław Dużniak - skok wzwyż - 1.25 m
2. msc Jarosław Olma - skok wzwyż - 1.20 m
3. msc Konrad Michna - bieg na dyst.300 m - 52.57 s
3. msc Patryk Nycz - bieg na dyst.1000 m - 4.04 s
3. msc Mateusz Zawada - rzut piłeczką pal. - 37.70 m

II edycja:
2. msc Mateusz Zawada - bieg na dyst.1000 m - 3.55 s
2. msc Konrad Michna - skok w dal - 4.09 m
3. msc Mateusz Zawada - rzut piłeczką pal. - 34 m
3. msc Konrad Michna - bieg na dyst.300 m - 54.86 s

(Przedszkole Publiczne/red)

3. msc Patryk Nycz - bieg na dyst.1000 m - 3.57 s
3. msc Stanisław Dużniak - skok wzwyż - 1.20 m
(SP1)

foto: arch. PP

Po udanych wakacjach, w przedszkolu nadszedł czas na wspólną zabawę i naukę. Koziańskie przedszkole publiczne liczy obecnie 15
oddziałów, do których uczęszcza w sumie 369
dzieci. Sześć grup znajduje się w budynku przy
Placu ks. K. Kochaja, a dziewięć pozostałych
w nowej placówce przy ul. Akacjowej 8.
Pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego
były pełne wrażeń i ciekawych dla dzieci doświadczeń. Uśmiechnięte, wypoczęte, pełne
energii i zapału chętnie witały się z długo niewidzianymi wychowawczyniami, koleżankami
i kolegami oraz poznawały nowe sale i zabawki.
Liczną grupę tworzyły dzieci, które w tym roku
po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola.
Początek września upłynął najmłodszym na
adaptacji w nowym otoczeniu. Pierwsze dni nie
zawsze są łatwe, ale przyjazna i ciepła atmosfera
łagodzi trudne rozstania z rodzicami.
20 września, z okazji Ogólnopolskiego Dnia
Przedszkolaka, dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie, konkursach i grach zespołowych.
Nie zabrakło słodkiego poczęstunku. Było wesoło i kolorowo. Dzieci, które po raz pierwszy
przyszły do przedszkola czeka jeszcze wyjątkowe wydarzenie, Pasowanie na Przedszkolaka.
W roku obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, edukacyjnym hasłem
przewodnim jest „Przedszkolak małym Polakiem, Europejczykiem i obywatelem świata”.
Maluchy wezmą udział w teatrzykach i koncer-

Lekkoatletyczne
sukcesy
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Arboryści w parku

Tytułowe określenie w żaden sposób nie odnosi się do zorganizowanej wycieczki zagranicznych gości w naszym parku dworskim, choć
wielu osobom takie skojarzenie może nasunąć
się na myśl. Słowo wywodzi się z łacińskiego
arbor, czyli drzewo. Arborysta to zawód polegający na pielęgnacji drzew tzw. technikami
linowymi, bez użycia ciężkiego sprzętu.
– Kilkanaście lat temu pojęcie było zupełnie
nieznane. Rozwój technologiczny i nowe metody zabezpieczania drzew sprawiły, że wyodrębniono arborystów. Prowadzimy prace pielęgnacyjno-zabezpieczające mające wpłynąć
na estetykę drzewostanu, ale nade wszystko na
bezpieczeństwo ludzi – podkreśla kierownik

prac prowadzonych w Kozach, Witosław Grygierczyk.
Wykonywanie prac wskazane jest w cyklach
kilkuletnich, co pozwala zabezpieczyć zieleń
i usunąć np. nadłamane gałęzie. – To żywe organizmy, gdzie zachodzi proces starzenia się,
pojawiają się przypadki losowe w postaci wichur. Nasze zadania to usunięcie posuszu, korekty czy zakładanie w koronach drzew wiązań
elastycznych – tłumaczy nasz rozmówca.
Istotny jest fakt braku wykorzystywania
ciężkiego sprzętu. – W większości to prace arborystyczne, bezpośrednie wejścia
naszych pracowników na drzewa. Używamy specjalistycznego sprzętu, lin, by zadbać
również o swoje bezpieczeństwo – dodaje.
W Kozach arboryści pracowali na podstawie
sporządzonej dokumentacji i ekspertyz, prowadząc prace przy ponad 200. drzewach. Jednym z nich był platan znajdujący się w południowej części parku dworskiego. – Wspaniałe
i wyjątkowe drzewo, mimo swojego wieku
jest w bardzo dobrym stanie. Przeprowadziliśmy standardowe cięcia sanitarne, założyliśmy
wzmocnienia. Często mamy okazję „współpracować” z takimi okazami – mówi Witosław Grygierczyk. – Nasze prace prowadzimy
z poszanowaniem przyrody, nie ingerujemy
w strukturę drzew w sposób znaczący. Mówiąc
kolokwialnie, nie można przesadzić. Dlatego
często osobom postronnym po zakończeniu prac może wydawać się, że nic nie zostało
zrobione. I takie reakcje się zdarzają, ale to dla
nas równocześnie pochwała, że wykonaliśmy
swoje zadania dobrze – uśmiecha się kierownik
prac.
Arborystyka w naszym kraju rozwija się coraz
bardziej, a świadomość konieczności wykonywania prac np. w parkach zieleni wzrasta.
– Pochwały dla gminy Kozy za wytrwałość
w przygotowywaniu wniosków i opracowaniu

inwestycje

dokumentacji. To nie jest łatwy proces, wielu
włodarzy gmin nie dostrzega takiej potrzeby.
Tymczasem bezpieczeństwo osób spacerujących w parkach traktować należy z odpowiednią uwagą – podkreśla Witosław Grygierczyk.
Wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich w parku dworskim dofinansowane
zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 184 264 zł, gmina ze środków
własnych dołożyła 49 460 zł.
Osoby pracujące w Kozach są jednymi z czołowych arborystów w kraju, osiągają sukcesy
również w rywalizacji sportowej. – Jestem założycielem Federacji Arborystów Polskich, która
należy do światowej organizacji arborystyki –
International Society of Arboriculture (ISA).
Korzystamy z dorobku i doświadczeń naszych
kolegów z zagranicy, organizujemy mistrzostwa we wspinaczce drzewnej. Nasz pracownik
został po raz kolejny Mistrzem Polski, co dało
mu przepustkę do rywalizacji w Mistrzostwach
Świata, które prawdopodobnie w przyszłym
roku odbędą się w USA – mówi Witosław Grygierczyk.
Co ciekawe, prace na drzewach prowadzone
są również zimą, choć największy zakres obowiązków przypada na okres letni. – Dodatnie
temperatury są naszym sprzymierzeńcem, ale
padający śnieg i minusowa temperatura nie są
przeszkodą. W zimie, jeśli termometr nie wskazuje poniżej -5 stopni Celsjusza, prowadzimy
prace zgodnie z harmonogramem. Największym utrudnieniem jest dla nas padający deszcz
i silne wiatry – opowiada kierownik.
W Kozach prace przebiegły sprawnie, a wykonane zabiegi znacząco podniosły bezpieczeństwo wszystkich osób spędzających czas
w parku, redukując do minimum zagrożenie
związane z łamliwymi konarami drzew. Zabezpieczone przed uszkodzeniami zostały też
same drzewa. – Życzymy miłych spacerów
przy pięknej, jesiennej pogodzie – podkreślają
pracownicy, którzy pracowali w parku przez kilka ostatnich miesięcy.
(Mateusz Stwora)

175 wykonanych cięć sanitarnych
i korekcyjnych drzew
36 wiązań elastycznych w koronach drzew
15 wyciętych drzew
20 sfrezowanych pniaków
foto: HK

25 nasadzonych drzew liściastych
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Jubileusze małżeńskie 2018
W tym roku 409 par z naszej gminy obchodziło swoje jubileusze małżeńskie:
56 par porcelanowe gody (20 lat),
54 pary srebrne gody (25 lat),
56 par perłowe gody (30 lat),
80 par koralowe gody (35 lat),
64 pary rubinowe gody (40 lat),
40 par szafirowe gody (45 lat),
27 par złote gody (50 lat),
21 par platynowe gody (55 lat),
10 par diamentowe gody (60 lat),
1 para żelazne gody (65 lat).

Wszyscy jubilaci otrzymali życzenia oraz zaproszenia na uroczyste obchody
tego święta, 22 września. Swoje jubileusze świętowało w Domu Kultury 41 par
wspólnie z rodzinami, przyjaciółmi i przedstawicielami samorządu – wójtem
Krzysztofem Fiałkowskim i przewodniczącą Rady Gminy Bożeną Sadlik.
Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele parafialnym. Podczas części
oficjalnej w Domu Kultury 22 pary otrzymały Medale „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”. Jest to honorowe odznaczenie przyznawane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym
związku małżeńskim i nie były karane. Był tort weselny, pamiątkowe zdjęcia
i okazja do serdecznych rozmów i wspomnień, a także zabawa taneczna, która
trwała prawie do białego rana.

Jubilatom składamy życzenia wielu
pięknych i wspólnie spędzonych lat
w zdrowiu, harmonii oraz radości.
(usc)

Zdjęcia udostępnił: Janusz Witkowski

sport

Memoriał po raz szósty

Ku pamięci młodych piłkarzy Konrada i Patryka w Kozach odbyła się kolejna edycja
Memoriału.
I tym razem zawody na boisku zewnętrznym Centrum Sportowo-Widowiskowego
zgromadziły spore grono młodych adeptów
futbolu, ale także kibiców, w tym rodziców
piłkarzy. Dopisała pogoda, a poszczególne
mecze toczyły się w atmosferze poszanowania zasad fair-play. Choć nie wyniki były
tego dnia najważniejsze, to na odnotowanie zasługuje fakt, że zwycięsko z rywalizacji wyszli zawodnicy bielskiego Rekor-

du. Czołowe miejsca zajęły także drużyny
GLKS-u Wilkowice i LKS-u Orzeł Kozy,
kolejne ekipy Smerfików Łodygowice oraz
UKS-u Kozy.
Na zakończenie VI Memoriału Konrada
i Patryka wszyscy zawodnicy z rąk rodziców
tragicznie zmarłych chłopców oraz dyrektora CSW Kozy otrzymali złote medale, każdego obdarowano także piłką, były również
puchary i nagrody indywidualne. Nie zabrakło poczęstunku, a wielką atrakcją okazał się
występ Adriana Duszaka, międzynarodowego mistrza freestyle football.
(M)

Finał gminny Sztafet
Lekkoatletycznych
Na stadionie LKS Orzeł odbył się gminny
finał sztafet lekkoatletycznych. Bardzo dobrze w tych zawodach spisali się reprezentanci SP nr 1, którzy wprowadzili do finału
powiatowego aż trzy zespoły – dwa dziewczęce (klasy 6. i 8.) oraz chłopięcą sztafetę
klas 6-tych.
Wyniki:
dziewczęta SP:

1. msc SP nr 1 - 20.42 s
2. msc SP nr 2 - 21.40 s
dziewczęta Gimn.:
1. msc SP nr 1 - 20.16 s
2. msc SP nr 2 - 21.06 s
3. msc Gimn. - 21.55 s

chłopcy SP:

1. msc SP nr 1 - 18.31 s
2. msc SP nr 2 - 19.03 s
chłopcy Gimn.:
1. msc Gimn. - 16.03 s
2. msc SP nr 2 - 16.44 s
3. msc SP nr 1 - 18.50 s
(SP 1)

Jesienny Puchar Wójta
W piątek, 21 września, pięć drużyn rywalizowało na boisku Centrum Sportowo-Widowiskowego w jesiennej odsłonie piłkarskich
zawodów „4 Pory Roku” o Puchar Wójta
Gminy Kozy Krzysztofa Fiałkowskiego.
Kolejna edycja rozgrywek przeznaczona
jest dla drużyn złożonych z piłkarzy z rocznika 2008 i młodszych. Prócz drużyn z Kóz
– UKS i LKS Orzeł – na boisku zewnętrznym Centrum rywalizowali młodzicy Zapory Porąbka, Pasjonata Dankowice i Pioniera
Pisarzowice.
Po oficjalnym otwarciu turnieju, jakiego dokonali m.in. wójt gminy Krzysztof Fiałkowski, radny Bogdan Sitarz oraz dyrektor CSW
Konrad Hamerlak, rozegranych zostało
łącznie 10 meczów. Po nich w tabeli zawodów „4 Pory Roku” przewodzą z dorobkiem
8 punktów drużyny z Porąbki i Dankowic.
W koziańskich derbach pomiędzy młodymi
piłkarzami LKS Orzeł i UKS padł zgodny
remis 1:1.
Ostateczna klasyfikacja, a tym samym zdobywca Pucharu Wójta Gminy Kozy, znana
będzie dopiero po kolejnych odsłonach
Nr 10 - październik 2018

zmagań z decydującymi spotkaniami, jakie
wspomniane drużyny zaliczą latem przyszłego roku.
Wyniki Jesiennego Turnieju „4 Pory Roku”
o Puchar Wójta Gminy Kozy:
Zapora Porąbka – LKS Orzeł Kozy
2:2
UKS Kozy – Pasjonat Dankowice
0:0
Pionier Pisarzowice – Pasjonat Dankowice 0:2
UKS Kozy – Pionier Pisarzowice
3:0
Zapora Porąbka – Pionier Pisarzowice
4:1
Pasjonat Dankowice – LKS Orzeł Kozy 1:0
UKS Kozy – Zapora Porąbka 		
0:4
Zapora Porąbka – Pasjonat Dankowice 3:3
Pionier Pisarzowice – LKS Orzeł Kozy
1:2
UKS Kozy – LKS Orzeł Kozy 		
1:1
Tabela po 1. turnieju:
1. Zapora Porąbka – 8 pkt.,
2. Pasjonat Dankowice – 8 pkt.,
3. LKS Orzeł Kozy – 5 pkt.,
4. UKS Kozy – 5 pkt.,
5. Pionier Pisarzowice – 0 pkt.,

gole 13:6
gole 6:3
gole 5:5
gole 4:5
gole 2:11
(M)
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Ponownie doskonały start zaliczyli przedstawiciele sportów siłowych z Kóz, którzy wywalczyli 7 medali podczas mistrzostw świata
prestiżowej federacji GPC.
W drugiej połowie września czempionat
odbył się w węgierskiej miejscowości Eger.
W zawodach udział wzięło łącznie 830
uczestników, reprezentujących 37 krajów.
Kozianie w tym gronie wypadli bardzo dobrze. Na najwyższym stopniu podium, zdobywając tym samym złote medale, stanęli
w konkurencji tzw. martwego ciągu Wiesław
Wróbel, bijący przy okazji rekord świata wynikiem aż 270 kg, Magdalena Szpila i Beata
Kowalska, która triumfowała także w wyciskaniu sztangi leżąc. Ze srebrnymi krążkami
z Węgier wyjechali Janusz Witkowski i Grzegorz Drewniany oraz Wiesław Wróbel w rywalizacji wyciskania sztangi.
Najbliższym startem siłaczy będą mistrzostwa świata federacji WUAP, które jeszcze
w tym miesiącu przewidziano w słowackiej
Trnawie.
(R)

foto: arch.

foto: arch. CSW

foto: arch. SP 1

Siłacze medalistami
na świecie

Piłkarska rywalizacja szkół

sport

foto: arch. SP 1

Na obiektach Centrum Sportowo-Widowiskowego odbył się gminny finał minipiłki nożnej
szkół podstawowych oraz piłki nożnej Gimnazjady, w których startowali również uczniowie klas ósmych koziańskich placówek. W minipiłce nożnej bezkonkurencyjni byli uczniowie Jedynki, którzy pokonali swoich rówieśników ze szkoły niepublicznej 5:2 oraz Dwójkę
3:1. Turniej Gimnazjady odbył się z udziałem czterech zespołów z koziańskich szkół. W finale spotkały się drużyny SP nr 1 (zwyciężyli w półfinale Dwójkę 5:2) i Gimnazjum (po
zwycięstwie w rzutach karnych nad szkołą niepubliczną, w regulaminowym czasie był remis
2:2). Po bardzo emocjonującym starciu zwyciężyli gimnazjaliści 5:2, ale mimo bramkowej
różnicy oba zespoły zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, pokazując wysokie umiejętności piłkarskie.							
(SP 1)

Zapisy na naukę
pływania

foto: arch. CSW w Kozach

Minisiatkarskie zmagania

Ruszyła druga edycja Grand Prix Kóz
w minisiatkówce dziewcząt, którego stawką jest Puchar Dyrektora CSW. Do kolejnej
odsłony przystąpiło 14 zespołów, złożonych
z zawodniczek z rocznika 2006 i młodszych.
W następstwie meczów rozegranych w niedzielę, 30 września, na czele tabeli zameldowały się

w komplecie drużyny z Andrychowa, wyprzedzając sklasyfikowane tuż poza podium ekipy
z Porąbki i Kóz pod wodzą trenerki Moniki
Zembowicz. Dalsze lokaty przypadły siatkarkom z Kęt, Szczyrku i Witkowic. Skład drużyny
Kóz: Marta Olek, Aleksandra Susek, Zuzanna
Sztafińska, Iga Skoczylas. 		
(R)

Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach
uruchomiło zajęcia nauki pływania, na które
cały czas można się zapisywać.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do klas III szkół podstawowych z terenu
gminy Kozy. Odbywają się raz w tygodniu pod
okiem doświadczonych instruktorów – Marty
Dubiel, Damiana Dudy oraz Tadeusza Tulickiego. – Realizację nauki pływania, która
w głównej mierze będzie finansowana z budżetu Centrum, planujemy w systematycznym cyklu aż do maja przyszłego roku – mówi dyrektor CSW Konrad Hamerlak.
Za cały okres opłata od dziecka biorącego
udział w zajęciach wynosić będzie tylko 150 zł.
Zapisów dokonać można wyłącznie osobiście
w CSW w Kozach, każdego dnia w godzinach
od 9:00 do 15:00. 			
(R)

Powiatowy Miting Lekkoatletyczny
W Wilkowicach odbył się Powiatowy Miting Lekkoatletyczny klas 6-tych i 5-tych. W zawodach startowali najlepsi lekkoatleci powiatu bielskiego,
w tym również z naszej gminy. Z dobrej strony pokazał się reprezentant SP nr 1 – Konrad Michna, który w konkurencji sprinterskiej na dystansie 150
metrów zdobył brązowy medal.										
(SP1)

Bramkostrzelny Orzeł
Seniorska drużyna LKS Orzeł zakończy już
wkrótce rundę jesienną rozgrywek klasy B
w podokręgu bielskim.
Wyniki uzyskane przez podopiecznych trenera
Rafała Piotrowskiego wyraźnie pokazują, że w spotkaniach z udziałem
zawodników z Kóz
emocji jest pod dostatkiem. Na własnym boisku Orzeł
prezentuje się imponująco. Gospodarze
pewnie pokonali ekipy
z Grodźca i Zabrzega, jedynie
w konfrontacji z Groniem Bujaków pechowo

stracili punkty. Kozianie prowadzili już 3:0, by
grając w osłabieniu po czerwonej kartce dla
Patryka Nowoka stracić całą zaliczkę w końcowych 20. minutach zaciętego meczu.
Mecze wyjazdowe to, używając określenia
potocznego, inna bajka. Orzeł przegrał
w Rybarzowicach, choć zdołał zaaplikować
przeciwnikowi aż 3 gole na jego boisku.
Szans na korzystny wynik nie było w Wilamowicach, gdzie już do przerwy różnica w rezultacie była nad wyraz wyraźna,
a ostateczna porażka gości 1:6 potwierdza
wyższość lidera b-klasowych zmagań.
Wszystko wskazuje na to, że koziańscy piłkarze
zajmujący aktualnie 5. miejsce w tabeli w gronie 10. ekip „przezimują” w górnej części tabeli.
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Wyniki LKS-u Orzeł Kozy w rundzie jesiennej klasy B:
• LKS Orzeł Kozy – LKS Groń Bujaków 3:3 (1:0)
Gole: Kunicki – 2, Żurek
• KS Iskra Rybarzowice – LKS Orzeł Kozy 4:3 (4:2)
Gole: Handzlik, Hałat, P.Pielesz
• LKS Orzeł Kozy – LKS Zamek Grodziec 4:2 (2:2)
Gole: Nowok – 2, Żurek, Kunicki
• LKS Wilamowiczanka Wilamowice – LKS Orzeł
Kozy 6:1 (4:0) Gol: Handzlik
• LKS Orzeł Kozy – LKS Sokół Zabrzeg 4:1 (1:0)
Gole: Kunicki – 3, Żurek
LKS Orzeł: Dominik Orszulik, Marek Szymański – Daniel
Mańkowski, Dawid Hałat, Marcin Stefanowicz, Przemysław Łoński, Artur Paw, Adrian Handzlik, Roman Cholewa, Patryk Nowok, Jakub Kunicki, Łukasz Duźniak,
Łukasz Kwaśny, Dawid Żurek, Piotr Skrudlik, Łukasz
Pielesz, Przemysław Pielesz, Jakub Mrozek, Michał
Marańda, Piotr Skrudlik, Adrian Strączkowski, Łukasz
Szołucha, Kacper Polakowski.
(RED)
Koziańskie Wiadomości

historia
DUABUSCAPRIS (Dwiekozy)

Wybory w XIX-wiecznej Galicji
Jednym z cenniejszych dziewiętnastowiecznych dokumentów znajdujących się w zbiorach Izby Historycznej jest „Obwieszczenie
o zamknięciu czynności wyborczej w dniach
15 i 16 czerwca 1899 roku do Rady Gminnej w Kozach”. Ta pożółkła kartka papieru
jest dowodem na funkcjonowanie w Kozach
samorządu gminnego w ramach autonomii,
nadanej Galicji przez monarchię austriacką.
Wybory w dziewiętnastowiecznej Galicji
znacznie różniły się od obecnych.
Przede wszystkim głosować mogli tzw.
„członkowie gminy”, czyli właściciele nieruchomości bądź przedsiębiorstwa, którzy ze
swego gospodarstwa, prowadzonej działalności bądź osiąganego dochodu płacili podatki. Praktycznie oznaczało to wykluczenie
z prawa do głosowania ludności ubogiej, niemogącej się samodzielnie utrzymać. Ograniczenie dotyczyło również kobiet. Jeśli właścicielem gospodarstwa była kobieta, głosować
mógł za nią mąż lub jej pełnomocnik.
Tak było w Kozach, w rodzinie Czeczów.
Dziedziczką obszaru dworskiego była baronowa Wilhelmina Czecz, ale w wyborach
uczestniczył jej mąż Herman Czecz. Głosować mogli również przedstawiciele duchowieństwa, urzędnicy państwowi, nauczyciele, adwokaci, notariusze oraz instytucje,
stowarzyszenia i inne organizacje płacące
podatki.
Bierne prawo wyborcze posiadali mężczyźni, którzy ukończyli 24 lata i byli członkami
gminy.

W XIX wieku koziańską gminą rządziła rada
gminna złożona z 24 radnych wybieranych
w trzech okręgach, tzw. kołach.
W każdym okręgu było 8 radnych oraz
4 ich zastępców. Radni spośród siebie
wybierali tzw. zwierzchność gminną
złożoną z naczelnika gminy, zwanego
również wójtem oraz asesorów. Radni wchodzący w skład zwierzchności
za pełnione funkcje otrzymywali wynagrodzenie, pozostali członkowie
rady gminnej pełnili służbę bezpłatnie. Kadencja rady gminnej trwała
3 lata.
Sam akt wyborczy dokonywał się
podczas zebrania osób uprawnionych
do głosowania w wyznaczonym dniu
i godzinie. Zebranie najczęściej odbywało się w budynku urzędu gminnego (w Kozach w II poł. XIX wieku
był to budynek dawnej Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Bielskiej
17), w szkole lub w innym wyznaczonym obiekcie, np. w karczmie, a nawet domu wójta. Komisja wyborcza
składała się z naczelnika gminy oraz
wskazanych przez niego wyborców
– członków gminy. Ze względu na
panujący wówczas analfabetyzm, poszczególni wyborcy po wyczytaniu
ich nazwisk, wstawali i ustnie wypowiadali imię i nazwisko swojego kandydata
do rady. Głos zapisywał sekretarz komisji,
a przy powtarzających się głosach na konkretnego kandydata dopisywał przy jego nazwisku kolejne cyfry 2, 3, 4, itd. poprzednie

skreślając. Osoby umiejące pisać, które zgłosiły taką chęć, mogły oddać głos zapisując go
na kartce i składając przed komisją w specjalnie wyznaczonej urnie.

Józef Jańcia – naczelnik gminy

Po zakończeniu głosowania komisja podliczała głosy i ogłaszała wyniki wyborów w formie obwieszczenia.

Wydawnictwa jubileuszowe
Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości ukazały się
w Kozach dwa wydawnictwa związane z tą
rocznicą.
Urząd Gminy przygotował i wydał album
zdjęciowy „Kozy dawniej i dziś”. Zawiera
on archiwalne fotografie znanych miejsc
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i architektury zestawione z ich współczesnymi ujęciami. Znajdziemy w nim też
fotografie z rodzinnych albumów udostępnione przez mieszkańców oraz reprodukcje widokówek z początku XX wieku. Album ukazuje zmiany naszej miejscowości,
które dokonały się na przestrzeni ponad
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stu lat.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
przygotowała folder „Kozianie dla niepodległej”, dedykowany pamięci kozian, którzy walczyli o wolność.
Został opracowany na podstawie zachowanych dokumentów i zdjęć znajdujących
się w zbiorach Izby Historycznej biblioteki
oraz osób prywatnych i Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
Ze względu na skromną dokumentację
zawiera niepełny wykaz nazwisk osób, które walczyły i ginęły w obronie Ojczyzny.
Przypominamy też nazwy organizacji patriotycznych działające w naszej miejscowości.

publicystyka
Felieton

Bolą mnie korzonki
Wyniki wyborów z czwartku i piątku 15 i 16
czerwca 1899 roku podano do publicznej
wiadomości następnego dnia, 17 czerwca.
Radnymi i ich zastępcami zostali wówczas:
I koło
Radni: baron Herman Czecz, ks. Józef Błonarowicz, Jędrzej Banet, Tomasz Byrski,
Karol Borth, Jan Wójcik, Jan Hojna, Józef
Jańcia. Zastępcy radnych: Michał Sporysz,
Tomasz Kućka, Wojciech Czechowski, Jan
Mleczko.
II koło
Radni: Józef Oczko, Jan Duźniak, Jędrzej
Pieczora, Jędrzej Byrski, Jędrzej Honkisz,
Józef Zioło, Józef Miodoński, Jan Komędera. Zastępcy radnych: Szczepan Jurzak, Jan
Wróbel, Kanty Wróbel, Jan Oczko.
III koło
Radni: Jan Nycz, Jędrzej Naglik, Jan Komędera, Antoni Leśniak, Ignacy Staśkiewicz, Jan
Honkisz, Michał Frąckiewicz, Józef Rozmus.
Zastępcy radnych: Tomasz Kućka, Jan Byrski, Wojciech Pieczora, Jędrzej Rozmus.
(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano informacje zawarte
w: „Ustawa gminna z dnia 12 sierpnia 1866
roku..., Lwów 1867”, zbiory Izby Historycznej. Nazwiska radnych podano wg obecnej
pisowni.

Wreszcie jest! Chatynka z chlebowym
piecem, kawałem pola za oknem, stodołą i starymi drewnianymi oknami, przy
których będę stylowo marznąć każdej
zimy. Bez kanalizacji, bez telewizji i, jak
się okazuje, bez Internetu. Przy ścieżce,
która nie ma nazwy i której pobocze nie
rozświetla nieba sztucznym światłem
latarni. Być może wreszcie, po przeszło dekadzie próbowania, udało mi się
uciec przed cywilizacją. Kiedy od dawna już marzyłam o przeprowadzce na
Białoruś lub nawet na Syberię, znalazła
się ta właśnie chatynka, żeby zatrzymać
mnie w Polsce. I całe szczęście. Bo skoro opuszczając Kozy czuję się jakby ktoś
mi wyrwał serce, pokroił i ubijał tłuczkiem na cienkie kotlety, to przeprowadzając się za granicę chyba umarłabym
ze smutku i tęsknoty. A mieszkałam już
przecież za granicą, i to w różnych miejscach. Jednak, jak się okazuje – ku mojemu własnemu zaskoczeniu – do żadnego
z miejsc nie przywiązałam się tak, jak do
Kóz. Gdybym mogła podnieść i zabrać ze
sobą te góry, szlaki, łąki i pałac Czeczów
wraz z wypełniającymi go ludźmi oraz
platanem i całym okalającym parkiem,
zrobiłabym to bez chwili zastanowienia.
Moi drodzy Czytelnicy będą musieli
więc wziąć pod uwagę ten ogrom nostalgii i, co za tym idzie, wybaczyć mi
następującą grafomanię i banalne porównania: ludzie w dzisiejszych czasach, ulegając trendom nowoczesnego
koczownictwa w postaci zagranicznych
studiów, podróży, czy po prostu „pomieszkiwania” to tu, to tam, są jak pyłek na wietrze. Jakiś czas temu, będąc
takim właśnie pyłkiem, przez przypadek
wylądowałam w Kozach. Leżąc sobie na
koziańskich łąkach, chyba niechcący wypuściłam łodygę i zapuściłam korzonki.
Zżyłam się z tą ziemią i wszystkim, co ją

wypełnia.
Dlatego, kiedy żalę się, że „bolą mnie korzonki”, to chyba nie chodzi tylko o rwę
kulszową, której dorobiłam się jak każda
doświadczona bibliotekarka, a o tęsknotę za Kozami, która zaczęła się w momencie, gdy wiedziałam już, że będę je
opuszczać.
Nie wiem, czy w nowym miejscu mogę
liczyć na taki ogrom życzliwości, jaka
spotkała mnie w Kozach, ale wszystkim,
których miałam okazję poznać przez
ostatnie trzy lata (choćby tylko z widzenia!) pragnę serdecznie podziękować
za to, że dzięki nim mogłam poczuć się
gdzieś jak w domu.
(Aleksandra Radlak)

Od redakcji:
Pani Aleksandra Radlak pracowała
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach 3 lata. Cieszyła się dużą sympatią
kozian, którzy cenili ją za prowadzenie
kursów języka angielskiego dla seniorów
oraz pisanie felietonów do „Koziańskich
Wiadomości”. Jest współautorką projektu pt. „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia”, który
biblioteka realizuje przy dofinansowaniu z MKiDN. Fascynuje się cywilizacją
i kulturą Słowian. Niedługo ukaże się jej
książka pt. „Cynobrowe Pola” nakładem
wydawnictwa SQN.

1 października wyprowadziła się z Kóz
do małej miejscowości na Podkarpaciu,
w powiecie przeworskim. Po pełnym
wzruszeń rozstaniu obiecała, że będzie
nas odwiedzać. My obiecaliśmy, że zorganizujemy dla niej w pałacu spotkanie
autorskie jej książki.
(gbp)

Krzyżówka Koziańska
Poprawna odpowiedź w naszej
krzyżówce we wrześniu to:
DUSZONKI
Nagrodę otrzymuje
PanI EDYTA Czaderna
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obwieszczenie

Wyciąg z OBWIESZCZENIA
Wójta Gminy Kozy

z dnia 19 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Kozy podaje
do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

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

2

3

4

5

Ulice: Borówkowa, Brzozowa numery 50, 51, 52, Chabrowa, Cisowa, Czapli, Czereśniowa, Czysta, Dębowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 2 do 28 oraz numery nieparzyste od 1 do 29, Jaworowa, Jemioły, Jutrzenki, Kęcka numery parzyste
od 2 do 40 oraz nieparzyste od 1 do 45, Klonowa, Kolejowa, Koncertowa,
Konwalii, Krótka, Laskowa, Malinowa, Modrzewiowa numery parzyste
od 2 do 48 oraz nieparzyste od 1 do 61, Nadbrzeżna numery parzyste
od 4 do końca, Ogrodowa, Orchidei, Orlików, Orzechowa, Przecznia numery parzyste od 2 do końca oraz nieparzyste od 9 do końca, Rolnicza,
Różana, Rzemieślnicza, Świerkowa, Świt, Turystyczna, Tylna, Zielona
Ulice: Akacjowa, Bociania, Brzozowa bez numerów 50, 51, 52, Chlubna,
Czajki, Czarująca, Dobra, Dworcowa, Gajowa, Gołębia, Graniczna, Jaskółcza numery parzyste od 44 do końca oraz numery nieparzyste od 51 do
końca, Kalinowa, Kęcka numery parzyste od 42 do końca oraz numery
nieparzyste od 47 do końca, Kościelna, Krakowska numery parzyste od
90 do końca oraz nieparzyste od 1 do końca, Lipowa, Listonoszy, Ładna, Łagodna, Łukowa, Majowa, Modrzewiowa numery parzyste od 50 do
końca oraz nieparzyste od 63 do końca, Morelowa, Nadbrzeżna numer
2, Parkowa, Platanowa, Polna, Przecznia numery nieparzyste od 1 do 7,
Przemysłowa, Przepiórek, Rzeczna, Sowy, Sójki, Szkolna, Śnieżna, Urocza,
Wałowa, Wieżowa, Wiosenna, Zacisze, Zagrodowa, Zdrowia, Żytnia
Ulice: Astrów, Azaliowa, Bażantów, Beskidzka parzyste od 90 do końca
oraz nieparzyste od 55 do końca, Błękitna, Bukietowa, Choinkowa, Chrobacza, Działy, Grzybia, Górska, Herbaciana, Irysów, Jarzębinowa, Jaskółcza numery parzyste od 2 do 42 oraz nieparzyste od 1 do 49, Jesionowa,
Krakowska numery parzyste od 2 do 88, Krokusów, Lazurowa, Leśna, Liliowa, Magnolii, Mała, Panienki, Paproci, Piaskowa, Podgórska, Pszczela,
Równa, Serdeczna, Słowików, Spokojna, Stokrotek, Storczyków, Strumyków, Tęczowa, Tulipanów, Wąska, Wiejska, Wilgi, Willowa, Wiśniowa,
Wspólna, Zdrojowa, Zjazdowa, Źródlana
Ulice: Agawy, Bagrówka, Biała, Bielska numery nieparzyste od 1 do końca,
Beskidzka numery parzyste od 2 do 88 oraz nieparzyste od 1 do 53 , Brzeziny, Cyprysów, Do Lasu, Górna, Jasna, Jodłowa, Karpacka, Kręta, Krzewów, Legiońska, Ludowa, Macierzanki, Makowa, Marzeń, Miła, Olchowa,
Owocowa, Piękna, Piwonii, Południowa, Prosta, Ptasia, Rolna, Seniorów,
Skośna, Słoneczna, Słoneczników, Smreków, Sosnowa, Spacerowa, Srebrna, Stroma, Wapienna, Wczasowa, Wierzbowa, Winorośli, Wypoczynkowa,
Zakole, Zamkowa, Zawiła, Złocieni, Złocista, Złota

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa Nr 1
/nowy segment budynku,
Plac Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 1
/stary segment budynku,
Plac Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Przecznia 1, 43-340 Kozy
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Pałac w Kozach /czytelnia,
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Strażnica OSP,
ul. Bielska 15, 43-340 Kozy

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Wójt Gminy Kozy
Krzysztof Fiałkowski
Nr 10 - październik 2018
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kultura

Książka na start
Gminna Biblioteka Publiczna bierze udział
w pilotażowym projekcie dla trzylatków
realizowanym w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Mała książka – wielki
człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek
i codziennego czytania z dzieckiem.
Każdy trzylatek, który przyjdzie do
biblioteki otrzyma w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
książkę „Pierwsze wiersze dla…”
oraz Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym
jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu
dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach
wynikających z czytania dzieciom
oraz podpowiadająca, skąd czerpać

nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki tej akcji
dziecko pozna bibliotekę i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Radość obcowania
z pieśnią
Dom Kultury jest współorganizatorem
koncertu towarzyszącego XIV Międzynarodowemu Festiwalowi Chórów „Gaude
Cantem”. Koncert odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury, w sobotę, 20
października o godzinie 16.00.
Zobaczymy i usłyszymy zespoły chóralne:
• Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile,
dyr. Dominika Kawiorska,
• Stowarzyszenie Chór Mieszany Lutnia
z Pszczyny, dyr. Lilianna Czajkowska,
• Pražskákantiléna, Praga, RC, dyr. KarolínaKoňaříková, Anna-MarieLahodová.
W repertuarze znajdą się przeboje muzyki
chóralnej oraz rozrywkowej. Tego samego
dnia, podczas koncertu zamykającego festiwal w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki,
(Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 5a) o godz.
20.00, poznamy zwycięzców tegorocznej
edycji festiwalu.
Zapraszamy miłośników pieśni chóralnej
i nie tylko – wstęp wolny.
(mm)

W magicznej krainie
Magiczna kraina jest nowym cyklem bibliotecznym dla dzieci, które poznając baśnie,
bajki, legendy, będą starały się zrozumieć ich
przesłanie. We wrześniu uczniowie klasy II
b ze SP nr 1 wysłuchali baśni o Czerwonym
Kapturku, która między innymi przestrzega
przed rozmową z nieznajomymi.

W październiku z kolei zerówkowicze ze
SP nr 1 dyskutowali o przyjaźni. Kanwą
do rozmowy była bajka o zabawkowym
jeżu Tuptusiu, który marzył o przyjaźni ze
swoim właścicielem. Chłopiec jednak odrzucił pluszaka ze względu na jego urodę.
Za to inne dziecko doceniło wyrzuconą na

podłogę zabawkę. Morał z tego taki, że uroda jest cechą drugorzędną. Najważniejszy
jest charakter i umiejętność dostrzeżenia
w przyjacielu jego najlepszych cech. Dzieci
wspólnie wykonały pięknego jeża o igłach
z wyciętych małych rączek.		
(gbp)

ONE MAN SHOW
Jeden. Właśnie tylu artystów zupełnie wystarczy, by zapewnić publiczności świetną
rozrywkę na najwyższym artystycznym poziomie.
W sobotę, 6 października, Paweł Stępień
występujący jako multiinstrumentalista,
kompozytor, wokalista, beatboxer, artysta
kompletny i po prostu wyjątkowy człowiek
obdarzony świetnym poczuciem humoru,
oczarował koziańską publiczność.
Muzyk niedawno powrócił z trasy po Stanach Zjednoczonych, gdzie został przyjęty
bardzo entuzjastycznie. Gratulujemy dokonań i jesteśmy dumni z rozwoju tak błyskotliwej kariery.
(dk)
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zapowiedzi

Dom Kultury w Kozach
zaprasza na wydarzenia
artystyczne:

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości
w gminie Kozy w 2018 r.

Koncert chórów, w ramach XIV Międzyna-

9.11.2018r. (piątek)

20.10.2018 r. (sobota), godz. 16.00, sala widowiskowa w Domu Kultury. Wstęp wolny.

9.00 XXII Konkurs Recytatorski poezji patriotycznej (przesłuchania konkursowe) Pałac
Czeczów.

rodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem”

Zaduszki bluesowe, z zespołem Factory of

blues z udziałem laureatki Promocji Młodych
Talentów
3.11.2018 r. (sobota), godz. 18.00, sala koncertowa w Pałacu Czeczów. Wstęp wolny.

10.20 Biało-czerwono pod platanem – happening organizowany przez LO. im. K. K. Baczyńskiego. Zapraszamy dzieci i młodzież oraz
mieszkańców Kóz do wspólnego śpiewania
i świętowania.
10.11.2018r. (sobota)
8.45
Przemarsz Kompanii OSP z towarzyszeniem pocztów sztandarowych, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, perkusistów.
9.00 Msza św. za Ojczyznę w kościele pw. św.
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach

100 perkusistów na 100-lecie
odzyskania niepodległości
Na stulecie niepodległości stu okolicznych
perkusistów przemaszeruje ulicami Kóz.
Muzycy uświetnią również oficjalne uroczystości pod kościołem podczas składania
wieńców pod pamiątkowymi tablicami. Na
zorganizowanych wcześniej warsztatach
będą ćwiczyć umiejętności rytmiczne oraz
poznają tajniki maszerowania. Pomysłodawcą inicjatywy jest Tomasz Kinecki, który o dyrygenturę wydarzenia poprosił Jarosława Grzybowskiego, dyrygenta Bielskiej
Orkiestry Dętej.
(red)

Graj w orkiestrze!
Młodzieżowa Orkiestra Dęta zaprasza chętnych i ambitnych do gry na: flecie, klarnecie,
saksofonie, trąbce, tenorze, puzonie, gitarze
basowej i perkusji. Nauka i uczestnictwo jest
darmowe! Zgłoszenia osobiście w Domu Kultury w Kozach lub telefonicznie: 514-452-394,
33 817-42-32.
(R)

10.00 Uroczystość wciągnięcia flagi na maszt
oraz złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami
pamiątkowymi.
ok. 10.30 IX Koziański Bieg Niepodległości –
start pl. Ks. K. Kochaja.
ok. 11.00 – 16.00 Piknik historyczny (park
przy Pałacu Czeczów):
• stu perkusistów na sto lat Polski niepodległej,
• pokaz sprawności wojskowej,
• dekoracja zwycięzców biegu,
• recytacje zwycięzców XII KRP,
• koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
• prezentacje inscenizacji historycznych przygotowanych przez szkoły (w przypadku deszczowej pogody prezentacje odbędą się w sali
widowiskowej w Dom Kultury):
- Nasza Niepodległa (prezentacja SP 1)
- Daję Ci niepodległość, dbaj o nią (prezentacja SP 2)
- Czwórkami do nieba (prezentacja Niepublicznej SP)
- Kto ty jesteś (prezentacja LO)
• Zwiedzanie wystaw:
- Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości (wystawa w budynku SP 1)
- Polskie akcenty na frontach II wojny światowej (wystawa w budynku SP 2, sala nr 13)

- Rodzinne pamiątki patriotyczne (wystawa
w budynku Niepublicznej SP)
- Niepodległa (wystawa w budynku LO)
• Kuchnia polowa.
11.11.2018r. (niedziela)
17.00 Kozy, kozianie – zapis subiektywny wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej – galeria w Domu Kultury w Kozach.
Uwaga: W związku z uroczystościami w dniu 10 listopada
zostanie zamknięty parking przy Szkole Podstawowej nr 1
(na Placu Ks. K. Kochaja), w godzinach 10.00–11.30 będzie zamknięty ruch na Placu Ks. K. Kochaja, a w godzinach
10.30–11.10 (na czas Biegu Niepodległości) zamknięte
będą ulice: Młyńska, Topolowa, Cmentarna.
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Orkiestra na poligonie
Tegoroczną inaugurację roku szkolnego Młodzieżowa Orkiestra Dęta rozpoczęła inaczej
niż zwykle – militarnie, spotykając się razem
na poligonie i rywalizując w ramach paintballa. Orkiestra to zespół, który musi być zgrany

ze sobą, nie tylko na występach scenicznych,
ale także poza sceną. Każdy instrumentalista
musi umieć współpracować z innymi kolegami
z zespołu. Tak jak w muzyce, tak i na poligonie,
każdy z każdym idzie ramię w ramię, aby zdobyć wyznaczony cel.
W naszej orkiestrze ce-

lem jest zadowolenie widzów przychodzących
na występy.
Po zaciętych walkach na poligonie, uwieńczyliśmy nasz wyjazd w nowo otwartym aquaparku
w Tychach, w którym każdy z nas znalazł moc
ciekawych atrakcji.
( Ł.Pater)

Każdy kij ma dwa końce – kolorowe!

foto: arch.

Znakomitą okazją do rozwijania kreatywności są warsztaty rzeźbiarskie dla
dzieci, podczas których nauka przestrzennego kształtowania przedmiotów
idzie w parze z dbałością o ich walory kolorystyczne. Taka dwukierunkowość działań plastycznych przyświecała podczas wrześniowego spotkania
w bibliotece, na którym dzieci dekorowały patyczkowe ptaki, wcześniej wykonane z kawałków drewienek. Forma rzeźbiarska ptaków została wzbogacona o warstwę kolorystyczną.
(gbp)

O maskach obrzędowych

foto: arch. GBP

Uczniowie klasy IV ze SP nr 1 obejrzeli
w Izbie Historycznej wystawę masek obrzędowych Podbeskidzia. Szczególnie zainteresowały ich drewniane maski z obszaru
Żywiecczyzny, a także techniki ich wykonywania. Dzieci poznały zanikający, popularny niegdyś w Kozach,
zwyczaj chodzenia „po śmierguście”, podczas którego przebierańcy używali masek papierowych. Otrzymali też wystawowy katalog
masek.
(gbp)

W grupie raźniej

Bielska Drużyna Najemna Svantevit, która związała się z koziańskim
Domem Kultury (tu przypomnijmy sobie projekty „U źródła” oraz
„Initio villae”) zaprasza na otwarty trening rycerski. Trening odbędzie się 11 listopada w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach,
w godzinach 10.00-13.00. Zapraszamy pasjonatów oręża średniowiecznego. Będzie okazja do spróbowania swoich sił w rzemiośle
rycerskim, a gdy się spodoba będzie można zasilić szeregi drużyny.
				
(Wojewoda Sławomir)

Pierwszaki ze SP nr 2 opowiadały w bibliotece o swoich pierwszych chwilach w szkole, a także o obawach, jakie towarzyszyły im
przy zmianie środowiska. Wcześniej wysłuchały historyjki o kotku, który różnił się od swoich rówieśników wzrostem, dlatego nie
był przez nich akceptowany. Wszystko odmieniło się, gdy dzielny
kotek pomógł koledze w potrzebie. Dzięki tej bajeczce uczniowie
stwierdzili, że dobrze jest działać w grupie. Choć się różnimy, wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.
(gbp)

foto: arch.

foto: arch. GBP

Rycerskie rzemiosło
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Kotły - podsumowanie
W tym roku, po raz pierwszy rozpoczęliśmy realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji
dla Gminy Kozy, w ramach którego również
na kolejne lata zaplanowano udzielenie dotacji mieszkańcom Kóz do wymiany kotłów.
Wymianie podlegają nieefektywne, starsze niż
10 lat kotły gazowe oraz kotły węglowe pozaklasowe lub spełniające normy nie wyższe niż
4 klasy emisji. Nabór wniosków do Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji na ten rok odbył
się w kwietniu, a w sierpniu, ze względu na rezygnację kilku wnioskodawców z udziału w Programie ogłoszono dodatkowy nabór. W sumie
złożono 171 wniosków, z czego podpisano
125 umów na realizację zadania. Cieszy fakt,

że najwięcej wykonywanych modernizacji
dotyczyło wymiany starego kotła węglowego
na nowoczesny kocioł gazowy – wykonano 70 modernizacji. W ramach Programu
wymieniono również 30 starych kotłów
węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania, 5 klasy emisji oraz
20 kotłów gazowych, starszych niż 10 lat na
nowoczesne kotły gazowe. Na powyższe zadania Gmina udzieliła mieszkańcom dotacji
w kwocie prawie 880 tys. zł.
Równocześnie przypominamy, że do 31 października Urząd Gminy Kozy prowadzi nabór
wniosków o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji na 2019 rok. Formularz

wniosku można pobrać ze strony internetowej
Gminy Kozy lub w siedzibie Urzędu, pokój
nr 2. Dostępny jest tam również regulamin
określający zasady i tryb udzielania oraz sposób
rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła.
(UG)

Przebudowa ul. Przeczniej
w Kozach
Zakończono przebudowę ulicy Przeczniej na odcinku od skrzyżowania
z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Dworcową. W ramach zadania
wykonano: kompleksową przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi
wraz z poszerzeniem jezdni do 6 m, budowę obustronnych chodników,
przebudowę kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji, skrzyżowań z drogami bocznymi. Wprowadzono pełne oznakowanie
pionowe i poziome wraz z oznakowaniem aktywnym oraz wymieniono istniejące oprawy oświetlenia ulicznego z sodowych na LED.
Inwestycja została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020
w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Wartość inwestycji
wyniosła niespełna 1,6 miliona
złotych.
(ug)

foto: MS/PS

Plany przebudowy dróg
Gmina Kozy planuje w najbliższych latach przebudowy kolejnych dróg
na terenie naszej miejscowości. Gotowe są już projekty modernizacji
ulic: Jabłoniowej, Żytniej/Modrzewiowej, Gajowej, Serdecznej, Beskidzkiej (II etap), Pod Grapą, Sadowej i Parkowej.
Do końca roku 2018 zakończone zostaną projekty przebudowy ulic: Lipowej, Kalinowej, Morelowej, Irysów, Bukietowej i Błękitnej.
Przebudowy wymienionych dróg realizowane będą sukcesywnie w najbliższych latach. Gmina czyni starania, aby modernizacje dróg powiązać
z wymianą uzbrojenia w tych drogach. Dotyczy to zwłaszcza sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków, która w większości wykonana jest
z rur stalowych i również wymaga wymiany.
(ug)

