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Dni Kóz 2015
Świetna pogoda i liczne atrakcje – tak 
w ogromnym skrócie wyglądały tego-
roczne Dni Kóz. Kozianie i ich goście 
uczestniczyli w wielu wydarzeniach, 
pokazach tanecznych, wystawach, dyk-
tandzie gminnym czy konkursie samo-
chodowym. Były także występy przed-
szkolaków, orkiestr dętych, jak również 
zespołów muzycznych. Publiczności 
zaprezentował się koziański Upheaval, 
a także gwiazda Dni Kóz – legendarny 

zespół TSA z Markiem Piekarczykiem 
w składzie. Z pewnością tegoroczne ob-
chody święta naszej miejscowości na dłu-
go zapadną nam w pamięć. O imprezach 
piszemy w osobnych artykułach, a na 
ostatniej stronie pokazujemy fotorepor-
taż zdjęciowy.  Wyniki poszczególnych 
konkursów i zdjęcia na stronie interneto-
wej Domu Kultury – www.domkultury.
kozy.pl.

(Red)

Dar serca
Dary materialne przemijają, natomiast 
w pamięci ludzi zostaje to, co podarujemy 
drugiemu człowiekowi z potrzeby serca. 
Tak niewiele trzeba, by zrozumieć, iż każdy 
z nas posiada w sobie dar, którym może ob-
darzyć drugą osobę. Uczniowie z klas: 
II b i I a SP nr 1, którzy odwiedzili bibliotekę 
(8 i 15 maja), rozpoczęli nowy cykl spotkań 
POZNAJEMY SIEBIE.
Dzieci zastanawiały się, jaki cenny dar po-
siada każde z nich, czym ubogaca swoich 
rówieśników, a ochotnicy odegrali scenkę 
do utworu Henryka Sienkiewicza „Bajka”, 
której puenta brzmi: najważniejsze są dary 
serca, a nie te materialne.                                              

(gbp)

Pomoc 
dla Nepalu

W czwartek – 7 maja br. – w Gimnazjum 
w Kozach odbyła się zbiórka pieniędzy 
przeznaczonych na pomoc ludziom do-
tkniętym trzęsieniem ziemi w Nepalu. 
Akcję, którą zorganizował Samorząd 
Szkolny wsparło wiele osób, dzięki któ-
rym zebrano kwotę 667,31 zł. Cała suma 
została przekazana Polskiej Akcji Huma-
nitarnej.            Dorota Małysz

Strażackie korzenie
Tegorocznym jubileuszem 125.lecia Ochotniczej Straży Pożarnej zainteresowali się 
członkowie kółka historycznego z SP nr 2 (14 maja), dzieci z klasy 5 a SP nr 1 (27 maja) 
oraz członkowie kółka plastycznego z „Jedynki” (28 maja). Na spotkaniach z cyklu 
„Poznaj swoje korzenie” oglądali oryginalne hełmy galowe z początku XX wieku, 
pierwszą księgę kasową z 1890 roku, a na zdjęciach sprzęt, którym dysponowali ko-
ziańscy strażacy przed stu laty. Chłopcy chętnie przymierzali zabytkowe hełmy bojo-
we, a dziewczęta przekonały się, że płeć piękna służyła w koziańskiej OSP już przed 
II wojną światową. Dzieci opowiadały też o swoich rodzinnych tradycjach strażackich, 
bo dla wielu z nich strażacy to członkowie ich rodzin.                      (gbp)

Efekty przeszły nasze oczekiwania – tak podsu-
mowała Majowe Spotkanie z Dwójką, dyrektor 
szkoły, pani Joanna Matlak. 
W ostatnią sobotę maja dopisało wszystko – 
pogoda, goście, organizatorzy, uczniowie, wielość 
atrakcji, dobry humor. Były wyjątkowe pyszno-
ści przygotowane przez rodziców: różnorodne 
ciasta, które błyskawicznie zniknęły i wyśmienite 

duszonki. Był kiermasz książek, wystawa prac 
uczniów wykonanych w ramach projektów unij-
nych, bezpłatna konna przejażdżka, loteria fan-
towa. Znakomitą zabawę zapewnili m.in. Chór 
z Domu Kultury, chłopcy z zespołu „BiKids”. 
W organizację majówki zaangażowało się wiele 
osób i organizacji: Sekcja Ratownictwa PCK 
z Bielska-Białej, Sekcja Psów Ratowniczych, 
Ochotnicza Straż Pożarna, motocykliści z Kóz, 
pan Ireneusz Pacyna. Nieocenieni jak zwykle 
okazali się rodzice, którzy nie tylko byli współ-
organizatorami pikniku, ale 
i czujnymi opiekunami naszych 
milusińskich. 
– Dla społeczności szkolnej to 
rodzinne spotkanie miało bardzo 
ważny wymiar. Wierzymy, że 
Majówka jeszcze lepiej zintegro-
wała lokalne środowisko wokół 
naszej szkoły, a zbiórka funduszy 
pozwoli nam doposażyć w pro-
fesjonalny sprzęt plac zabaw dla 
dzieci – zaznacza pani dyrektor.
Dziękujemy gościom, że ze-
chcieli z nami spędzić sobotnie 
popołudnie. A byli wśród nich: 
poseł na Sejm RP Jacek Falfus, 

wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski, prze-
wodnicząca Rady Gminy Kozy Bożena Sadlik, 
radna Iwona Baron, dyrektor SP nr 1 Tomasz Pa-
jąk, dyrektor Gimnazjum Marcin Lasek, dyrektor 
GZOSiP Renata Stachura.
– Najwspanialszym podziękowaniem dla nas 
organizatorów były uśmiechnięte buzie na-
szych uczniów. To dowód, że warto organizo-
wać takie spotkania – dodaje dyrektor Joanna 
Matlak.

Marta Lewandowska

Podziękowania
W imieniu Rady Rodziców składam najserdeczniejsze po-
dziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie 
Majówki z Dwójką, która odbyła się 30 maja 2015 r. Dzięku-
ję za współpracę i profesjonalizm,  za liczny, aktywny 
i kulturalny udział w naszej imprezie. Dzięki ludziom 
dobrego serca, jesteśmy w stanie wspomóc realizację 
placu zabaw dla dobra i rozwoju naszych dzieci. Jed-
nocześnie mam nadzieję na kontynuację współpracy 
w kolejnych latach.

                                  Z wyrazami wdzięczności
Przewodnicząca Rady Rodziców

Dorota Rozmus

Koziańskie Liceum było organizatorem 
kolejnej edycji Sejmiku Dzieci i Młodzieży. 
Młodzi samorządowcy z Przedszkola Pu-
blicznego, SP 1, SP 2, Gimnazjum i Liceum 
obradowali 1 czerwca w Domu Kultury. 
Temat był niezwykle ważny: „Dlaczego 
i jak o prawa człowieka należy dbać każ-
dego dnia?”. Obrady prowadzili: Szymon 
Szaliga i Anna Hałat. Honorowymi gośćmi 
byli: wójt Gminy Kozy, przewodnicząca 
Rady Gminy, radni, dyrektorzy placówek, 
nauczyciele. Wystąpienia poszczegól-
nych zespołów ilustrowały podejmowane 
w placówkach działania, które sprzyjają 
pogłębianiu wiedzy o prawach człowieka 
i respektowaniu ich na co dzień. Wszyst-
kie reprezentacje pokazały wysoką kulturę 

pracy oraz współpracy i udowodniły, że za-
wsze możemy się od siebie czegoś nauczyć. 
Podczas Sejmiku wręczono nominacje 
i wyróżnienie „Nauczyciel Roku” im. Jana 
Wolnickiego. Kapituła przyznała statuetkę 
p. Elżbiecie Hałat z SP 1.
Uczestnicy obrad wypracowali postula-
ty, które zaprezentowali przedstawicie-
lom  naszej Gminy. Są to: wybudowanie 
sztucznego lodowiska w Kozach (w ra-
mach realizacji prawa do rozwoju talen-
tów i zabawy) i zorganizowanie w Pała-
cu Czeczów okolicznościowej wystawy 
w grudniu 2015 roku (w ramach propa-
gowania wiedzy o prawach człowieka).

 Alina Nowak

Serce mamie dam
Czyż istnieje piękniejszy prezent na Dzień Matki od samodzielnie wykonanej pracy pla-
stycznej dziecka? Wiewiórki z Przedszkola Publicznego właśnie na tę okazję postanowiły 
przygotować oryginalne prezenty – pięknie pomalowane serduszka z masy ceramicznej. Na 
cztery dni przed świętem mam przybyły do pałacowej pracowni plastycznej, aby  udekoro-
wać farbami swoje prace z ceramiki. 

(gbp)

WYBORY PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 2015 
ponowne głosowanie 

W dniu 24 maja 2015 r. odbyły się wybory 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – po-
nowne głosowanie. W II turze głosowania 
w gminie Kozy uprawnionych do głosowania 
było 9903 wyborców, natomiast w głosowa-
niu wzięło udział 6180 osób. Frekwencja 
wyborcza w gminie Kozy osiągnęła 62,40%, 
ogólnokrajowa frekwencja wyborcza wynio-
sła 55,34%. Wyboru dokonywaliśmy spo-
śród 2 kandydatów, którzy w naszej gminie 
otrzymali następującą ilość głosów:

1. DUDA Andrzej Sebastian                3150
2. KOMOROWSKI Bronisław Maria    2964

Wójt Gminy Kozy oraz Pełnomocnik Okrę-
gowej Komisji Wyborczej Nr 40 w Bielsku-
Białej dziękują wszystkim członkom Obwo-
dowych Komisji Wyborczych w Kozach za 
sprawne przeprowadzenie głosowania w dniu 
24 maja 2015 r. oraz wszystkim mieszkańcom 
gminy za liczny udział w wyborach Prezydenta RP.

Monika Olma Pełnomocnik Okręgowej Komisji 

Wyborczej Nr 40 w Bielsku-Białej
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Młodzieżowy Sejmik
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Jak przedstawiają się plany inwestycji 
w placówkach oświatowych w Kozach 
podczas nadchodzących wakacji?
Przed nami okres wakacyjny, czas urlopu i wy-
poczynku, a w szkołach przerwa od zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
Jednak wtedy, gdy uczniowie wypoczywają, 
w jednostkach oświatowych faktycznie nastę-
puje czas wzmożonej pracy i wysiłku, który sta-
ramy się odpowiednio wykorzystać. To czas in-
westycji, remontów, zakupów nowego sprzętu 
i wyposażenia oraz gruntownych porządków.
Podobnie, jak w poprzednich latach, tak i w tym 
roku nasza gmina wyasygnowała na te cele nie-
zbędne środki. Na zagospodarowanie terenu 
wokół Gimnazjum przeznaczono 34 tys. zł. 
W ramach robót przewiduje się ułożenie kostki 
brukowej oraz modernizację części ogrodze-
nia. W Przedszkolu Publicznym konieczna jest 
budowa zadaszenia nad wejściem do budynku 
oraz wykonanie oświetlenia przeciwpoża-
rowego. Wartość robót oszacowano tu na 
22 tys. zł. W Szkole Podstawowej nr 1 wydatki 
na inwestycje wynoszą 57 tys. zł. Obejmują one 
modernizację oświetlenia w budynku, adapta-
cję pomieszczeń na sale lekcyjne oraz prace 
projektowe pod kątem przystosowania ich do 
oddziałów przedszkolnych. Najwięcej środków 
otrzyma Szkoła Podstawowa nr 2. Tutaj prze-
widziano kompleksową modernizację stołówki 
szkolnej wraz z adaptacją nowych pomieszczeń 
i zakupem kotła warzelno-uchylnego. Koszt tej 
inwestycji, łącznie z projektem technicznym, 

wyniesie około 152 tys. zł. Podsumowując, na 
inwestycje oświatowe mające na celu popra-
wę warunków funkcjonowania infrastruktury 
szkolnej, gmina Kozy przeznaczy 265 500 zł. 
W gminie pojawili się inwestorzy świa-
tłowodów, co to takiego jest?
Światłowody to słowo klucz w ostatnich cza-
sach. Są one synonimem rozwoju, dobrobytu 
i dalekowzroczności. Z różnych źródeł do-
wiadujemy się, że zwiększenie przepływności 
w sieciach internetowych powoduje wzrost 
produktu narodowego brutto, a podłączenie 
do sieci szerokopasmowych kolejnych gospo-
darstw, generuje nowe miejsca pracy. Techno-
logia światłowodowa przewyższa łącza kablowe 
oraz radiowe dużą przepustowością, małymi 
stratami sygnału, odpornością na zakłócenia 
elektromagnetyczne i wyładowania atmosfe-
ryczne, czyli najzwyczajniej oszczędnością.
Patrząc z naszej lokalnej, gminnej perspekty-
wy, światłowody to nowoczesne i pojemne 
medium do przenoszenia wielu technologii 
ułatwiających nam życie. Tym samym kanałem 
dostajemy bardzo szybki dostęp do Internetu, 
a obok tego telewizję i telefonię. W tym roku na 
terenie naszej miejscowości technologię świa-
tłowodową budują i oferują głównie dwie firmy 
– Beskid Media oraz Kolnet.
Budowa okablowania światłowodowego, jak 
każdej tego typu struktury, wiąże się ze zbudowa-
niem głównych ciągów komunikacji i połączeń 
do odbiorców. Kable światłowodowe częściowo 
prowadzone będą po słupach energetycznych. 

W związku z powyższym, firmy budujące świa-
tłowody będą się zgłaszały do mieszkańców: po 
pierwsze, aby zaproponować swoją ofertę Inter-
netu, telewizji i telefonii, po drugie – być może 
przez Państwa działkę będą chcieli „przejść” 
z kablem światłowodowym. Prosimy o spokojne 
podejście do sprawy, przemyślenie argumentów 
za i przeciw. Jeżeli kabel ma być podwieszony do 
istniejących słupów energetycznych to są Pań-
stwo w stanie więcej zyskać niż stracić. Kabel nie 
ingeruje w strukturę działki, a od prowadzących 
światłowody możemy wynegocjować upust 
w instalacji lub abonencie, o ile zdecydowani je-
steśmy skorzystać z ich oferty.
Ze swojej strony, jako gospodarz gminy zachę-
cam do życzliwego przyjęcia budujących świa-
tłowody. Ta technologia niesie ze sobą postęp, 
porównywalny do budowy niegdyś linii telefo-
nicznych. Przypominam jednak o konieczności 
dokładnego czytania wszelkich umów przed 
ich podpisaniem, wnikliwego dopytywania 
o rabaty i upusty i własnej kalkulacji cenowej. 
W jaki sposób zadbano o atrakcyjny program 
wakacji dla dzieci z naszej miejscowości?
Przygotowaliśmy bogatą ofertę dla dzieci i mło-
dzieży na wakacje. Prawie każda jednostka or-
ganizacyjna gminy ma swoje propozycje. I tak 
Dom Kultury powadzić będzie zajęcia dla dzieci 
w wieku do 12 lat w formie półkolonii, gdzie dzieci 
oprócz ciekawych zajęć będą mogły spożyć posi-
łek. Biblioteka przygotowała ofertę dla dzieci od 
5 do 10 roku życia. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ze środków Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, organizuje wyjazd nad morze dla oko-
ło 20 dzieci. W sierpniu dzieci pojadą do Rzucewa. 
Przez cały okres wakacji czynna będzie Placówka 
Wsparcia Dziennego, gdzie dzieci znajdą bar-
dzo ciekawą ofertę zajęć. Należy wspomnieć, że 
placówka ta świadczy swoje usługi nieodpłatnie. 
Również Centrum Sportowo-Widowiskowe, jak 
co roku na okres wakacji, przygotowuje promo-
cyjne ceny korzystania z basenu. Dzięki dofi-
nansowaniu z budżetu gminy Kozy w wysoko-
ści 10 tys. zł, spora grupa, bo ok. 50 dzieci wyjedzie 
nad morze na wakacyjny obóz harcerski. Do 
dyspozycji dzieci i młodzieży oddajemy również 
skate park, boiska sportowe i place zabaw, które 
w tym roku dzięki wsparciu sponsorów udało się 
nam odpowiednio doposażyć. Mam tu na myśli 
plac zabaw przy ul. Zagrodowej i Agrestowej. My-
ślę, że oferta na nadchodzące wakacje jest całkiem 
spora i każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.

Not.: Marcin Nikiel

           Wójt Krzysztof Fiałkowski odpowiada na pytania zadawane przez mieszkańców Kóz

        Wakacje z atrakcjami i inwestycjami

Doradztwo 
zawodowe

W najbliższym czasie w Pałacu Czeczów  
powstanie Punkt Doradczy dla mieszkań-
ców, świadczący usługi doradcze w obsza-
rze edukacyjno-zawodowym. Początkowo 
będzie otwarty raz w tygodniu w godzinach 
popołudniowych. Oferta doradcza będzie 
skierowana do wszystkich: młodzieży, do-
rosłych, osób niepełnosprawnych, senio-
rów. Planowane są spotkania indywidualne, 
a także warsztaty grupowe.

W lutym 2015 r. Bielskie Stowarzyszenie 
Doradców Zawodowych i Personalnych 
„Aktywni” przeprowadziło w Kozach bada-
nie ankietowe mające na celu analizę stanu 
wiedzy na temat doradztwa zawodowego 
oraz potrzeb lokalnego środowiska w tym 
zakresie. Poniższe badanie objęło grupę 
dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. 
Formularze ankiet przekazano do koziań-
skich publicznych placówek edukacyjnych. 
W wyniku badań uzyskano materiał ze 
183 ankiet, który analizowali członkowie 
Stowarzyszenia „AKTYWNI”. Wnioski pły-
nące z ankiet wyraźnie wskazują, że istnieje 
zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. 
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu 
Koziańskich Wiadomości.         Ewa Sujecka

Kolejny etap
Gmina Kozy uzyskała częściowe umorzenie dwóch pożyczek pobranych na preferencyjnych wa-
runkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Pierwsza pożyczka w wysokości 856 000 zł została zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż kolektora Czerwonka, etap VI (cz. 1 i 2), druga w kwocie 106 245 zł została wykorzystana 
na termomodernizację Przedszkola Publicznego. Środki z WFOŚiGW mają charakter preferencyj-
ny, ponieważ po terminowej spłacie co najmniej 50 procent pobranej pożyczki, można ubiegać się 
o częściowe jej umorzenie. W obu przypadkach skorzystano z takiej możliwości i złożono wniosek 
o umorzenie łącznie 420 182 zł. Cała kwota będzie przeznaczona na sfinansowanie kolejnego za-
dania ekologicznego.  
W ostatnich dwóch latach Gmina Kozy otrzymała z umorzenia pożyczek łączną kwotę 1 153 182 zł. 
W ramach kolejnego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach 
etap IX a”, obejmującego budowę kanałów sanitarnych i sięgaczy kanalizacyjnych do granicy nieru-
chomości w rejonie ulicy Przeczniej – budynek LKS-u , ul. Macierzanki – dwa budynki i ul. Bielskiej 
(strona północna) od budynku nr 2 do budynku nr 64, powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej 
o łącznej długości około 1,2 km.
Realizacja tej inwestycji wykorzystującej środki z umorzenia pożyczek, stworzy możliwość przy-
łączenia do kanalizacji sanitarnej dla ponad 20 budynków, w tym obiektu LKS-u. Jej rozpoczęcie 
nastąpi w tym roku,  zakończenie  w czerwcu 2016 r.

(UG)

Jesteś artystą? Hobbystą? Pasjonatem? Li-
derem lub członkiem grupy nieformalnej 
czy organizacji pozarządowej? A może ak-
tywnym odbiorcą kultury?

Wyjdź z cienia, zaprojektuj własne 
wydarzenie kulturalne!

Dom Kultury w Kozach zaprasza wszyst-
kich mieszkańców do udziału w konkursie 
na innowacyjną pod względem pomysłu 
i sposobu realizacji inicjatywę kulturalną 
w ramach projektu Kultura kołem się toczy. 
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015. 
W konkursie mogą wziąć udział zarówno 
osoby indywidualne (artyści, hobbyści, 
pasjonaci), jak i grupy nieformalne oraz 
organizacje pozarządowe z Kóz. Najlepsze 
pomysły – w nowej dziedzinie, nowej prze-
strzeni, z nową grupą – zostaną dofinanso-

wane ze środków Narodowego Centrum 
Kultury.
Nadrzędnym celem projektu jest zaan-
gażowanie koziańskiego Domu Kultury 
w życie społeczności Kóz – pobudzanie 
aktywności kulturalnej, wspieranie ini-
cjatyw kulturalnych i współpraca z oso-
bami nieobecnymi w dotychczasowych 
działaniach instytucji. 
Regulamin konkursu i wniosek kon-
kursowy pobrać można ze strony 
www.domkultury.kozy.pl, a także w Domu 
Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i w Pałacu 
Czeczów przy ul. Krakowskiej 5.
Nabór wniosków trwa od 10 do 22 czerwca 
2015 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
29 czerwca 2015 r. Realizacja wybranych 
projektów nastąpi w okresie od 31 lipca do 
22 listopada 2015 r.

(DK/RED)

Ogłoszenie
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolni-
czego Bielsko-Biała uprzejmie informu-
je, że dyżur doradcy w Urzędzie Gmi-
ny Kozy będzie odbywał się: w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 
13.00-15.00. Doradca Ewelina Wójcik – 
Tel. 511 002 621

Zmiana terminu!
Od 1 czerwca  br.  przedstawiciele 
Gminnej Spółki Wodnej w Kozach  będą 
przyjmowali mieszkańców,  w sprawach  
dotyczących gospodarki  wodno-melio-
racyjnej,  w każdy piątek w godzinach 
9.00-11.00 w pokoju nr 18 na I piętrze  
Urzędu Gminy Kozy. 

(UG)

Kultura kołem się toczy
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Okiem ucznia - Trip to London
Pod koniec maja udaliśmy się w długą podróż 
do Londynu. Na Wyspy dotarliśmy promem. 
Dzień rozpoczęliśmy od przejścia przez park 
w Greenwich, na końcu którego mieliśmy 
okazję stanąć na dwóch półkulach ziemskich. 
Następnie przeszliśmy przez tunel pod Tami-
zą i dotarliśmy do dzielnicy finansowej – The 
City. Wielkie biurowce lśniły w blasku słońca, 
które towarzyszyło nam przez większość cza-
su spędzonego w Londynie. Pierwszego dnia 
zwiedziliśmy jeszcze Tower of London, prze-
szliśmy przez London Bridge, skąd dotarliśmy 
do muzeum sztuki nowoczesnej, które okazało 
się równie ciekawe, jak zabytki Londynu. Dzień 
zakończyliśmy spotkaniem z rodzinami, u któ-
rych mieliśmy mieszkać przez kilka najbliższych 
dni. Rodzina, do której trafiłam wraz z koleżan-
kami, była typową rodziną brytyjską, dzięki cze-
mu miałyśmy doskonałą możliwość sprawdze-
nia naszych umiejętności językowych.
Kolejnego dnia pojechaliśmy do miejscowości 
Windsor, a następnie do Harry Potter Tour 
i Warner Bros Studio – miejsca, w którym 
powstały ekranizacje powieści o młodym cza-
rodzieju. Dowiedzieliśmy się jak kręcono fil-

my, jak charakteryzowano aktorów, mieliśmy 
okazję zobaczyć oryginalne scenografie, stroje 
aktorów, peron, z którego odjeżdżał pociąg do 
Hogwartu. Była okazja także do zakupów pa-
miątek związanych z filmem.
Następne dwa dni spędziliśmy w Londynie. 
W tym czasie odwiedziliśmy m.in. Natural Histo-
ry Museum, Science Museum, National Gallery 
oraz The British Museum. Duże wrażenie zro-
biła na nas Galeria Figur Woskowych Madame 
Tussand’s, w której zrobiliśmy mnóstwo zdjęć 
z gwiazdami muzyki, ekranu, sportu oraz… rodzi-
ną królewską. To 
była jedyna okazja 
zobaczenia Elżbie-
ty II, choć byliśmy 
oczywiście rów-
nież pod Pałacem 
B u c k i n g h a m . 
Ponadto podzi-
wialiśmy także pa-
noramę Londynu, 
wznosząc się na 
wysokość ponad 
100 metrów w wa-

gonikach London Eye. Trudno jednak o dokład-
ny opis wszystkich miejsc, w których byliśmy, 
gdyż niemalże każdy zakątek Londynu ma swo-
ją ciekawą historię. A zobaczyliśmy tych miejsc 
naprawdę wiele, gdyż sprawnie przemieszczali-
śmy się m.in. metrem i londyńskimi, piętrowy-
mi autobusami. 
Kilka dni to zdecydowanie za mało, by dokład-
nie poznać stolicę Wielkiej Brytanii, więc za-
pewne dla wielu z nas nie była to ostatnia wizyta 
w tym niezwykłym mieście.

Adrianna Harat, kl. II 

Szkolny ogród 
pięknieje

Wielokwiatowa rabatka, gazony obsadzo-
ne roślinami, ogrodzenie ozdobione pe-
largoniami,  iglaki przesadzone w nowe 
miejsce, azaliowy zakątek, te wszystkie 
ogrodowe cudeńka witają uczniów, na-
uczycieli, rodziców i gości Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Dzięki nim otoczenie szkoły 
nabrało kolorowego, pięknego i wyjątko-
wego charakteru. Z efektu mogą cieszyć się 
szczególnie uczniowie klas piątych i szó-
stych oraz opiekunka pani Agata Bryzek, 
którzy wykonali tę żmudną pracę.
Upiększenie szkolnego ogrodu było możliwe 
dzięki darczyńcom, którzy ofiarowali piękne 
rośliny oraz elementy wyposażenia ogrodu. 

Szczególne podziękowania należą się:
- Państwu Adriannie i Damianowi Jurakom
- Państwu Joannie i Pawłowi Korzonkiewiczom
- Pani Elżbiecie Malarz
- Pani Bożenie Płaszczyńskiej-Jędrzejczyk
- Panu Grzegorzowi Dudziakowi
- Pani Jolancie Kasolik
- Pani Urszuli Szymlak
- Spółdzielni Zaopatrzenia Ogrodniczego 
„Ogród” w Kozach

(SP 2)

Gimnazjaliści z trzecich klas mają okazję – dzię-
ki zajęciom z projektu „Nowa edukacja – wyż-
sze szanse” –  spotykać się z osobami wykonują-
cymi różne zawody. Wizyty w zakładach pracy 
są bardzo cenne, bo pozwalają skonfrontować 
wyobrażenia młodzieży o danej profesji z rze-
czywistością. Ostatnio uczniowie Gimnazjum 
przekonali się, jak wygląda praca strażaka oraz 
lekarza. 
W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej uczniowie obejrzeli 
imponujący park maszyn, przymierza-
li strażackie kombinezony i usłyszeli 
najciekawsze historie z frontu walki 
z ogniem. Ze spraw mniejszej wagi, 
gimnazjaliści dowiedzieli się, co robią 
strażacy, kiedy nie ma pożaru oraz jak 
często ściągają koty z drzew.
Pracy lekarza uczniowie przyglądali 
się natomiast dzięki uprzejmości dy-
rektora Beskidzkiego Centrum On-
kologii – Szpitala Miejskiego im. Jana 
Pawła II w Bielsku-Białej. Rafał Mu-
chacki poprowadził gości z Kóz przez 
szpitalne korytarze i zaprowadził do 
sal, które są na ogół szczelnie zamknię-
te przed postronnymi obserwatorami. 
Uczniowie obejrzeli urządzenia warte 

kilkadziesiąt milionów złotych, zastanawiali się, 
jak w szpitalu przydaje się wiedza fizyków ją-
drowych i analizowali – na ekranie monitora, za 
pośrednictwem technologii 3D – ciężki przy-
padek medyczny. Gimnazjaliści mogli więc 
poczuć się jak serialowy dr House.
Przed uczniami Gimnazjum kolejne wizyty – 
między innymi w bielskiej Policji i warsztacie 
mechanika samochodowego. Czeka ich rów-
nież spotkanie z prawnikiem.  

Wojciech Małysz

Jak ocenili odwiedzający, to był chyba naj-
lepszy Dzień Otwarty w Liceum w Kozach 
(22.05 – przyp. AN) w ostatnich latach. 
Jak zawsze promowano talenty uczniów Li-
ceum (muzyka, taniec, prezentacje teatral-
ne, wystawy, itp.) oraz projekty realizowane 
z dobrym skutkiem od lat wszechstronnie 
rozwijające i przygotowujące uczniów do 
wejścia na rynek pracy i do życia w społe-
czeństwie obywatelskim (języki obce, po-
znanie zasad przedsiębiorczości, umiejęt-
ności uczenia się, odwaga, szukanie swojego 
miejsca, samodzielność). 
Jednak w tym roku podsumowywano też po-
mysł na wprowadzenie nowej reformy pro-
gramowej, która wiąże się z wyborem przez 
uczniów przedmiotów realizowanych w zakre-
sie rozszerzonym. Każda grupa z bloku rozsze-
rzeń („humaniści”, „geowosy”, „matfizy”, „biol-
chemy”) przygotowała pokaz tego, co robią na 
co dzień: prezentacje, doświadczenia naukowe, 
wycieczki dydaktyczne, spotkania dyskusyjne, itp. 
Choć to grupy mieszane uczniów z różnych 
klas (międzyoddziałowe), są świetnie zgrane. 
To pokazuje, że nieograniczanie wyboru roz-
szerzeń bardzo się sprawdza. A co warto pod-
kreślić, żadna szkoła publiczna w okolicy (Biel-

sko-Biała, Kęty – przyp. AN) nie proponuje 
takiego rozwiązania. 
Uczniowie Liceum w Kozach zauważyli, że 
przygotowania do Dnia Otwartego „otworzyły 
im oczy” nie tylko na możliwości rozwoju, które 
dostają w Kozach, ale też na relacje, jakie się two-
rzą, a które prościej można nazwać „atmosferą”. 
Szkoła nie zabiega o jednorazowe certyfikaty 
przyznawane najczęściej przez organizacje po-
zarządowe „za opłatą”, jednak dla wielu instytu-
cji (Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczo-
ści, AIESEC przy Szkole Głównej Handlowej 

w Warszawie, Organizacja Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży, AGH w Krakowie, UŚ 
w Katowicach, ATH w Bielsku-Białej) koziań-
skie Liceum jest nie tylko szkołą „z klasą” czy 
„szkołą tradycji”, ale przede wszystkim szkołą 
rzetelnej pracy „nad” i „dla” różnych uczniów. 
Dla jednych sukcesem jest uzyskanie wykształ-
cenia średniego, dla innych najwyższej lokaty 
przy przyjęciu na studia, a dla wszystkich, mamy 
nadzieję, bycia radzącym sobie w różnych oko-
licznościach życia człowiekiem. 

(AN)

Kompetencje 
trzecioklasistów

Pierwszy etap edukacyjny najmłodszych 
uczniów zakończył  się 16 kwietnia Ogólnopol-
skim Sprawdzianem Kompetencji Trzeciokla-
sisty. Wychowankowie SP 2 odnieśli ogromny 
sukces. Ich umiejętności i wiedza zasługują na 
uznanie, bowiem zarówno z języka polskiego 
jak i matematyki osiągnęli wyniki powyżej śred-
niej województwa i kraju.
Język polski   – średnia kraju 79%, średnia 
województwa 80%, średnia szkoły 87%,
Matematyka  – średnia kraju 75%, średnia 
województwa 76%, średnia szkoły 85%.

Agata Fiałkowska, Barbara Jasińska

Mały ratownik
Anna Harańczyk, uczennica klasy 5a 
SP nr 2 wygrała etap rejonowy konkursu 
Promocji Zdrowego Stylu Życia „Mały 
Ratownik” . Konkurs odbył się w siedzibie 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku 
Białej, 5 maja.  Ania będzie reprezentować 
region bielski w czerwcowych zawodach 
okręgowych w Katowicach.             (SP 2)

Sprawdzian szóstoklasistów
Kwiecień rozpoczął się dużym wyzwaniem dla szóstoklasistów, a mianowicie testem 
sprawdzającym ich wiedzę i kompetencje z trzech przedmiotów: języka polskiego, ma-
tematyki, języka angielskiego. Szybko okazało się, że trema i lekka nerwowość  towa-
rzysząca zwykle egzaminom była dopingująca, bo uczniowie SP nr 2 dobrze poradzili 
sobie z zadaniami. Ich wyniki w skali województwa są obiecujące. Poniżej procentowe 
zestawienie wyników szkoły w stosunku do województwa:

Szkoła Województwo

ogółem 67,39% 65,81%

język polski 74,37% 72,42%

matematyka 60,02% 58,85%

język angielski 82,58% 78,28%

(SP 2)

Wśród laureatów XIII Integracyjnego 
Konkursu Recytatorskiego „Proteus”, 
który odbył się 21 maja w Bielsku-Białej 
znalazł się Oliwer Kusa, uczeń kla-
sy 3a SP nr 2. Otrzymał on wyróżnienie 
w najmłodszej grupie wiekowej za recy-
tację wiersza „Świat”.  Integracyjny Kon-
kurs Recytatorski organizowany jest przez 
Spółdzielcze Centrum „Best” oraz  Wy-

dział Kultury i Sztuki Miasta Bielsko-
Biała.  Jego celem jest integracja osób 
niepełnosprawnych, promocja najzdol-
niejszych uczestników oraz populary-
zacja poezji ks. Jana Twardowskiego. 
W konkursie wzięła udział też Natalia 
Bednarczyk z klasy 3a.

Agata Fiałkowska

Wymarzony zawód

Dołącz do „Baczyńskiego”

Sukcesy najmłodszych
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Owczarnia
Nie tylko Pałac

Nauczyciele z zaprzyjaźnionej tureckiej szkoły 
Seydisehir Anadolu Lisesi z miejscowości Sey-
disehir odwiedzili 4-8 maja Szkołę Podstawo-
wą nr 1.  Seydisehir to miasto położone w pro-
wincji Konya oddalone o 670 km od stolicy 
Turcji – Istambułu.
Majowa wizyta była możliwa dzięki współpra-
cy międzynarodowej Erasmus + Comenius 
Mobilność Pracowników Oświaty, w ramach 
programu „CLOUDS OVER EUROPE”. 
W pierwszym dniu gości powitał szkolny chór, 
a najmłodsi z zerówki zatańczyli taniec „Szot” 
i zaprosili dorosłych do wspólnej zabawy. Na-
uka i taniec sprawiły wszystkim wiele radości 
i wywołały szerokie uśmiechy na twarzach tu-
reckich nauczycieli. O wzajemnych relacjach 
i przyjaźni polsko-tureckiej opowiedziała Mag-
dalena Borowiec z klasy 6a.  Zabawne okazały 
się polskie i tureckie „łamańce językowe”.
Zaproszeni goście dużo i chętnie rozmawiali 
z uczniami i nauczycielami, obserwowali zajęcia 
lekcyjne,  wymieniali się pomysłami i doświad-
czeniami z pracy. Odwiedzili również zaprzy-
jaźnione Liceum Ogólnokształcące. Podziwiali 

Pałac Czeczów, w którym spotkali się z wójtem 
Krzysztofem Fiałkowskim. Ciekawi byli historii 
wsi, szkolnictwa, życia mieszkańców. Zachwycił 
ich park i zieleń wokół, bowiem przyzwyczajeni 
są do mniej soczystych barw.  Mieli okazję po-
rozmawiać także z posłem Jackiem Falfusem.
Był wspólny spacer po Kozach, zwiedzanie 
Bielska-Białej i obozu Auschwitz-Birkenau. 
Nazistowski obóz koncentracyjny zrobił na 
tureckich nauczycie-
lach duże wrażenie. 
Ta wizyta pozwoliła 
im lepiej zrozumieć 
zagładę wieźniów 
w czasie II wojny 
światowej, o której uczą 
również w swojej szkole.
Dużą atrakcją okaza-
ła się wycieczka do 
Krakowa i zwiedzanie 
zabytków w Rynku 
i wokół niego, a także 
Wawelu. W towarzy-
stwie Smoka Wawel-

skiego stoczyli pojedynek na drewniane mie-
cze. Podczas zakupu pamiątek nie zabrakło 
tradycyjnego tureckiego targowania się, co nie-
spodziewanie przyniosło wymierne korzyści.
Współpraca koziańskiej placówki z turecką 
szkołą trwa już trzy lata. Obie strony są z niej 
bardzo zadowolone i liczą na realizację kolej-
nych wspólnych projektów.

K. Paprota

Świetlik
17 marca 2015 r. 79 uczniów klas I-VI SP 1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach 
wzięło udział w VIII edycji pisemnego kon-
kursu „Świetlik” pod patronatem Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego i Kuratorium Oświaty 
w Krakowie. Uczestnicy po przeprowadzo-
nych doświadczeniach przyrodniczych mo-
gli sprawdzić swoją wiedzę o otaczającym 
nas świecie. W rozwiązywaniu testu bardzo 
potrzebne było logiczne myślenie i  trafne 
wyciąganie wniosków, a umiejętności tych 
uczniom nie brakowało.
Nagrody otrzymali: Filip Stapor (kl. I b) 
oraz Szymon Zelek (kl. 4 a), a 11 uczniów 
zostało wyróżnionych: Marcin Kolbe, Ma-
ciej Sporysz, Amelia Zastawnik, Teodor 
Gaik, Karolina Kopeć, Zuzanna Nowak, 
Adam Skrudlik, Dominik Stwora, Patrycja 
Loranz, Adam Czerniawski, Maciej Pa-
sierbski.

Marzena Faron-Sala

Ponad 22. tony
Od października 2014 roku do końca kwietnia br. roku uczniowie SP 1 w Kozach brali udział w szkolnej akcji „Zbiórka makulatury’’. 
Łącznie wszystkie klasy szkoły razem z oddziałami zerówek zebrały 22 tony 32 kg makulatury!
Zgodnie z ustalonym wcześniej regulaminem wyróżniono pięć zwycięskich klas oraz sześciu uczniów, którzy w czasie trwania akcji 
zebrali największą ilość makulatury.

Organizatorzy akcji: Aneta Koczur, Iwona Nerwińska

W maju w SP 1 odbyły się warszta-
ty z udzielania pierwszej pomocy, dla 
uczniów klas drugich i trzecich, zorgani-
zowane we współpracy z p. Joanną Lap-
czyk i wolontariuszami z klasy 3b Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Kozach. 
Warsztaty składały się z części teo-
retycznej i praktycznej. Na początku 
uczniowie wysłuchali ważnych infor-
macji na temat postępowania w cza-
sie wypadku z osobami przytomnymi 
i nieprzytomnymi. Przypomnieli sobie 
także numery alarmowe. Wolonta-
riuszki pokazały również swoim młodszym 
kolegom i koleżankom pozycję bezpieczną 
dla poszkodowanego oraz zademonstrowa-
ły, w jaki sposób właściwie wykonać sztucz-
ne oddychanie i masaż serca. Następnie 
w mniejszych grupach uczniowie mogli pod 
opieką starszych koleżanek poćwiczyć to, 
czego dowiedzieli się w części teoretycznej.

Co warte podkreślenia, zajęcia bardzo się po-
dobały i wzbudziły wielkie emocje. Po skoń-
czonych warsztatach uczniowie stwierdzili, 
że takie zajęcia powinny odbywać się czę-
ściej, aby mogli doskonalić swoje umiejęt-
ności z zakresu udzielania pomocy osobom 
potrzebującym.

Sandra Gołuch

Owczarnia jest jednym z najstarszych koziań-
skich zabytków architektonicznych. Wybudo-
wali ją w drugiej połowie XVII wieku ówcześni 
właściciele Dolnych Kóz, rodzina Reyów herbu 
Oksza z Szumska w świętokrzyskim, krewni 
poety Mikołaja Reya z Nagłowic. O obiekcie 
tym, w niektórych dokumentach wymienia-
nym jako stodoła, stodoły lub „baraniarnia”, 
najczęściej mówi się, że to – owczarnia. Pewnie 
dlatego, że hodowano w nim owce, które u Jor-
danów władających Kozami sto lat po Reyach, 
pochodziły z angielskiej rasy merynos.
Mająca już 350 lat koziańska owczarnia jest 
obiektem unikatowym w skali Europy. Drugi 
taki zabytek istnieje rzekomo jeszcze tylko w 
Rumunii, choć aktualnie trudno go tam odna-
leźć. Zabytek tworzy zwarty kompleks krytych 
gontem murowanych stodół, połączonych w 
czworobok o charakterystycznych ściętych 
narożnikach, sześciu bramach przejazdowych i 
kwadratowym dziedzińcu w środku. W „Ka-
talogu Zabytków Sztuki w Polsce” z 1953 r. 
prof. Jerzy Szablowski tak opisał stylową, głów-
ną bramę wjazdową owczarni: „… zwieńczona 
szczytem późnobarokowym; szczyt zakreślony 
łukiem wklęsłowypukłym z uskokami i niskimi 
obeliskami, ożywiony profilowaną, żywo wy-
giętą ramą i wnęką z posążkiem św. Floriana. 
Na dachu po bokach szczytu wstawki”. 
Figura św. Floriana jeszcze przed II wojną świa-
tową była zabezpieczona przed opadami specjal-
nym, blaszanym daszkiem. W czasach PRL-u 
usunięto ją z bramy pod pretekstem oddania do 
konserwacji i zaginęła. Dopiero po przemianach 
ustrojowych w 1989 r. i po upartych poszukiwa-
niach, odnaleziono ją szczęśliwie w 1992 r. znisz-
czoną i nadal niezakonserwowaną. Okazało się, 
że przez  magazyn muzeum w Pszczynie trafiła do 
magazynu muzeum w Kętach. Wtedy figura po-
wróciła do Kóz i po poddaniu fachowej konserwa-
cji wyeksponowano ją w Izbie Historycznej Kóz.
We wrześniu 1939 r. po wybuchu amunicji w tar-

taku dworskim, ucierpiał również dach owczar-
ni, sąsiadującej z tartakiem. W 1963 r. wykonano 
jego remont, wymieniając na nowe pokrycie z 
gontów. W drugiej połowie lat 60. owczarnię 
przejęła koziańska Gminna Spółdzielnia, urzą-
dzając w niej magazyn towarów masowych. 
Okres kilkunastu lat, kiedy spółdzielnia admi-
nistrowała zabytkiem był dla niego zdecydowa-
nie szkodliwy. Nie tylko nie prowadzono tam 
żadnych prac konserwatorskich, ale 
obiekt dewastowano. Składowano 
tam m.in. nawozy sztuczne, w tym 
sól potasową luzem. W narożniku 
północno-zachodnim pryzma soli 
wsypanej bezpośrednio na stare, 
metrowej grubości ceglano-kamien-
ne mury sięgała sufitu. Mury w tym 
miejscu tak nasiąknęły solą, że obec-
nie można je tylko rozebrać i wybu-
dować nowe. 
W marcu 2006 roku Rada Gminy 
Kozy kadencji 2002-2006 wyraziła 
zgodę na sprzedaż obiektu wraz z pra-
wie 40-arową działką w drodze prze-
targu. W listopadzie 2006 r. zabytek 
kupił bielski przedsiębiorca, właści-
ciel firmy „Lebex”. W uzgodnieniu 
i pod nadzorem służb konserwator-
skich, wpisana do „Rejestru zabytków 
województwa śląskiego” owczarnia, 
miała być przebudowana na stylo-
wy, eksponujący historyczne ele-
menty zabytku, ekskluzywny obiekt 
restauracyjno-hotelowy o wysokim 
standardzie. Na parterze miały być 
dwie sale – jedna restauracyjna, dru-
ga – mieszcząca 200 osób, przezna-
czona na  imprezy okolicznościowe. 
Na poddaszu zaplanowano hotel z 
20 pokojami dla 50 osób. Turystom, 
zwabionym do Kóz odnowioną 
owczarnią, pobyt miał umilać plusk 

zainstalowanych na jej dziedzińcu fontann. Ca-
łość miała być gotowa w 2010 r. Jednak plany nie 
zostały zrealizowane, a obecny właściciel wystawił 
obiekt na sprzedaż. Dziś pozostaje nam jedynie 
nadzieja, że dla owczarni nadejdą lepsze czasy.

Grzegorz Hałat

W tekście wykorzystano m. in. „Fototekę – kroni-
kę Kóz w obrazach” Adolfa Zubera oraz Biuletyn 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

Losy księdza Andrzeja Hermana, duchow-
nego ewangelickiego, były 27 maja br. 
tematem drugiego spotkania w Salonie 
Przeszłości poświęconego historii spo-
łeczności protestanckiej w Kozach.
Ksiądz Herman urodził się w XVI wie-
ku w tutejszej rodzinie chłopskiej. Dzięki 
wsparciu dziedzica Pawła Gierałtowskiego 
ukończył Gdańskie Gimnazjum Akademic-

kie oraz studia teologiczne w Heidelbergu. 
W czasie studiów opublikował własne tek-
sty w języku łacińskim, w zbiorze utworów 
wydanych na cześć kolegi ze studiów, Jana 
Bogusza. Po powrocie do Polski został mi-
nistrem polsko-niemieckiego zboru kra-
kowskiego. Miał dwóch synów Pawła i Sta-
nisława, którzy również poszli w ślady ojca 
i zostali duchownymi kalwińskimi.

Spotkanie uatrakcyjnili członkowie grupy 
literackiej słowo.tok recytując teksty An-
drzeja Hermana, a pieśń pt. „Warownym 
grodem jest nasz Bóg” zaśpiewała Ania 
Polańska.
Na ostatnią, trzecią część opowieści o ko-
ziańskich protestantach zapraszamy we 
wrześniu.

(gbp)

Przypadki ks. Hermana
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Park pięknieje 
Atrakcyjną enklawą zieleni w centrum naszej 
miejscowości jest 2-hektarowy park, założony 
niemal dwa wieki temu przez Matyldę i Karo-
la Jordanów herbu Trąby, właścicieli koziań-
skiego dworu. W pierwotnym założeniu park 
wzorowany był na stylu angielskim, z  cha-
rakterystycznymi elementami naśladującymi 
romantyczny krajobraz: łąka, staw, świątynia 
bogini Flory, egzotyczne drzewa. 
Do dziś w części frontowej (południowej) za-
chował się układ osiowy, z dwiema oficynami 
po bokach, lipową aleją dojazdową i owalnym 
gazonem z kamienną fontanną pośrodku drogi 
obwodowej. W części północnej duża polana 
otoczona jest drzewami i stanowi tzw. salon 
ogrodowy. Uwagę przyciąga nieduże wznie-
sienie, w którym kryje się dawna lodownia 
– niegdyś dworska spiżarnia. Lodownia jest 
stanowiskiem archeologicznym o metryce śre-
dniowiecznej.
Drzewostan parku tworzy ponad 480 okazów 
drzew w różnym wieku, są to m.in.: klony-jawory 
(120), lipy (96), jesiony (68), graby (45), dęby 
(23), olchy czarne (22), klony pospolite (18), 
buki (5), wiązy (6) oraz kasztanowce, robinie, 
tulipanowiec amerykański, jodła kaukaska, jodła 
koreańska, sosna wejmutka i inne. Dodatkową 
atrakcją jest dziko rosnący czosnek niedźwiedzi, 
objęty w Polsce ochroną. Spośród drzew naj-
bardziej okazały jest platan klonolistny, który 
w 2012 roku uzyskał tytuł Drzewa Roku w ogól-
nopolskim konkursie organizowanym przez 
Klub Gaja, a w 2013 roku zajął drugie miejsce 
w konkursie Europejskie Drzewo Roku.

Tytuł projektu:
„Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu 

parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów”

Źródła finansowania:
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III 
Infrastruktura turystyczna Działanie 3.2 Infrastruktura 

okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura 
okołoturystyczna – podmioty publiczne.

W centralnej części parku znajduje się Pałac 
Czeczów, który swą nazwę przyjął od nazwi-
ska rodu ostatnich jego właścicieli. Charakter 
pałacowy nadali mu Matylda i Karol Jordano-
wie, przebudowując koziański dwór począt-
kiem XIX wieku.
Pałac Czeczów został odrestaurowany i prze-
kazany na cele kulturalne w czerwcu 2014 r. 
Jesienią ubiegłego roku rozpoczęły się prace 
rewitalizacyjne parku, które objęły całą jego 
powierzchnię. W ich wyniku przywrócono hi-
storyczny układ ścieżek i dojazdów znany z au-
striackich map katastralnych. Zaprojektowano 
i wybudowano dodatkowe, kamienne i żwiro-
we ścieżki spacerowe umożliwiające dotarcie 
do wszystkich parkowych atrakcji. Przy ścież-
kach ustawiono ławki parkowe. 
Z myślą o najmłodszych powstał z żywopło-
tu grabowego zielony labirynt, doskonałe 

miejsce dziecięcych zabaw. W centralnym 
jego punkcie spotkać można dwie kozy, sym-
bol miejscowości. 
Zmodernizowano fontannę, którą odczyszczo-
no oraz zakonserwowano kamienne elementy 
misy. Wymieniono dysze i dodano podświetle-
nie strumienia wody. 
Uporządkowano pomieszczenie lodow-
ni pałacowej. Ze względu na jej zły stan 
techniczny wewnętrzna kopuła lodowni 
obudowana będzie stalową konstrukcją 
zabezpieczającą. Wejście do niej będzie 
zabezpieczone kratą. Odtworzony zostanie 
wątek kamienny w wejściu i częściowo skle-
pienie oraz zainstalowane zostanie oświe-
tlenie od wewnątrz. 
W parku pojawiły się nowe nasadzenia, 
głównie roślin cebulowych. Przy głównej alei 
dopełniono drzewostan, nasadzono zieleń 

ozdobną, m.in. róże i rododendrony. Uzu-
pełniono również nasady lipy wzdłuż alei od 
strony ulicy Krakowskiej oraz brakujące gra-
by w „altance grabowej”. Wykonano oświe-
tlenie wysokie i niskie, które rozświetla park 
po zmroku. Dodano oznakowanie drzew 
i obiektów oraz punkty informacyjne.
Odrestaurowany pałac i zrewitalizowany 
park tworzą kompleks pałacowo-parko-
wy, który już dziś przyciąga licznych gości 
i turystów. Jest też doskonałym miejscem 
integracji mieszkańców, którzy mogą w nim 
odpoczywać, a także w większym stopniu 
korzystać z masowych gminnych i ponad-
lokalnych imprez plenerowych. Widoczne 
walory krajobrazowe i przyrodnicze parku 
są dodatkową atrakcją wzbogacającą ofertę 
turystyczną Kóz.

(KK)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

fo
to

: a
rc

h.
 U

G

fo
to

: M
S

fo
to

: M
S

fo
to

: a
rc

h.
 U

G

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
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W dniach 14-17 maja w ukraińskim mieście Lutsk odbyły się Mistrzostwa Świata federa-
cji WPA w wyciskaniu sztangi leżąc. Gminę Kozy godnie reprezentowała Anna Paluszik. 
Mieszkanka naszej miejscowości przywiozła z prestiżowej imprezy brązowy medal. Kozian-
ka startowała w kategorii seniorek. Wychowanka utytułowanego siłacza z Kóz Wiesława 
Wróbla, podkreśliła, iż tak dobry wynik to efekt ciężkiej pracy, do której będzie trzeba syste-
matycznie wracać, by wysoką formę utrzymać.                                                                  (R)

Medal ze sztangą

Jubileuszowy turniej gwiazd
W Centrum Sportowo-Widowiskowym w Ko-
zach odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja 
Turnieju Gwiazd Tenisa Stołowego. Do poty-
czek przy stołach przystąpiło 25 zawodników.
W trakcie tradycyjnego turnieju nie obyło się 
bez niespodzianek. Jedną z nich była bez wąt-
pienia postawa młodego III-ligowego zawod-
nika z Węgierskiej Górki Sebastiana Barana, 
który kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa, 
ogrywając między innymi graczy występu-
jących na poziomie I ligi. Rewelację zmagań 
zatrzymał dopiero w meczu o finał Marek Ką-
dziela z Trzebini, późniejszy triumfator impre-
zy. Prócz zwycięzcy na podium stanęli jeszcze 
Kamil Michalik z Bielska-Białej i Adrian Eliasz 

z Lędzin. Z grona kozian najlepiej wypadł To-
masz Pisarczyk, który był 12. i odebrał pamiąt-
kowy puchar ufundowany przez obecnego na 
zawodach posła Jacka Falfusa.
Po zakończeniu pingpongowych pojedyn-
ków puchary oraz nagrody rzeczowe wręczali 
przewodnicząca Rady Gminy Kozy Bożena 
Sadlik, poseł Jacek Falfus, dyrektor Centrum 
Sportowo-Widowiskowego Janusz Barcik oraz 
kierownik placówki Jacek Mosz. X Turniej 
Gwiazd Tenisa Stołowego odbył się w znacz-
nym stopniu dzięki wsparciu Krzysztofa Mir-
ka, głównego sponsora występującego w tym 
sezonie w I lidze tenisa stołowego zespołu LKS 
Orzeł Mirex Kozy.                          (RED)

Karciane spotkania

Lekkoatletyczne sukcesy
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Tradycyjny Bieg Górski Na Hrobaczą Łąkę 
w edycji roku 2015 cieszył się sporym zaintere-
sowaniem. Wystartowało w nim liczne grono 
kozian.

W ostatni dzień maja trasę o długości 6,5 ki-
lometra na Hrobaczą Łąkę pokonało 137 mi-
łośników biegowej rywalizacji. Najszybszy na 
mecie był Piotr Czapla, który do pokonania 

dystansu potrzebował nieco ponad 
26 minut. W zmaganiach o Puchar 
Wójta Gminy Kozy czasy poniżej pół 
godziny uzyskało jeszcze pięciu innych 
biegaczy, w tym sklasyfikowani na „pu-
dle” Mateusz Celak i Ukrainiec Jurij 
Blahodir. Najlepszą kobietą była Do-
minika Wiśniewska-Ulfik, zaś z grona 
kozian w drugiej „10” znaleźli się Rafał 
Jura oraz Leszek Koziołek.
Czołówka XIII Biegu Górskiego 

Na Hrobaczą Łąkę:
1. Piotr Czapla (Sulishoko Team/UKS 

Olimpia Zabrze) - 26 minut, 12 sekund
2. Mateusz Celak (Opoczno Sport Team) - 26:41
3. Jurij Blahodir (Ice Mat Team Ostrów Wielkopol-
ski) - 27:26
4. Robert Faron (Salcosport Team) - 28:41
5. Rafał Ulfik (RMD Montrail Team/SKB Kraśnik) 
- 28:52
6. Oliwier Mutwil (Stowarzyszenie Biegów Gór-
skich) - 29:43
---
8. Dominika Wiśniewska-Ulfik (RMD Montrail Te-
am/4FLEX) - 30:33
---
12. Rafał Jura (Kozy) - 31:28
13. Leszek Koziołek (Kozy) - 31:30

Pełne wyniki biegu oraz galeria zdjęć dostępne 
są na stronie internetowej www.csw.kozy.pl.

(MA)

21 maja 2015 roku, w hali Centrum Sporto-
wo-Widowiskowego w Kozach, miało miej-
sce wyjątkowe wydarzenie, podczas które-
go podpisano Akt Inauguracyjny Akademii 
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Oznacza 
to, że Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach 
zostało Szkołą Patronacką dla Szkół Pod-
stawowych nr 1 i 2 w Kozach oraz Szkoły 
Podstawowej z Pisarzowic. Tym samym 
rozpoczęła się współpraca w celu rozwoju, 
promocji i upowszechniania siatkówki w re-
gionie.
Akt Inauguracyjny podczas uroczystości 
podpisali: sekretarz gminy Kozy Monika 
Olma, dyrektorzy koziańskich „podsta-
wówek” – Tomasz Pająk i Joanna Matlak, 
wicedyrektor SP z Pisarzowic Barbara Wię-
zik, wicedyrektor Gimnazjum w Kozach 
Beata Mąka oraz przedstawiciele Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej – były trener re-
prezentacji Polski siatkarek Zbigniew Krzy-
żanowski i Marcin Prus, wielokrotny mistrz 
Polski i reprezentant kraju. 
W czasie spotkania odbyła się ponadto pre-
lekcja Marcina Prusa, w której pojawiły się 
nagrania meczów z ostatnich Mistrzostw 
Świata w Polsce, przeplatana pokazami 
autentycznych medali, strojów narodowej 
reprezentacji oraz ciekawymi i zabawnymi 
anegdotami. Po spotkaniu ze znakomitym 
siatkarzem rozegrany został turniej finało-
wy Ligi Trójek Siatkarskich o Puchar Dy-
rektora Gimnazjum w Kozach. W cyklu 
turniejów wzięło udział 12 zespołów, w tym 
3 z SP z Pisarzowic i 9 ze szkół koziańskich.

(RED/Monika Zembowicz)fo
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Siatkarska Akademia 
w KozachRajdowa pasja kozianina 

Wbiegali na Hrobaczą

Bez wątpienia jest jednym z bardziej obiecują-
cych sportowców młodego pokolenia z Kóz, co 
udowadnia znakomitymi startami. Umiejętności 
Jakuba Mrozka podziwiać można podczas samo-
chodowych rajdów. Kozianin związany jest z tym 
sportem od około 10 lat. Ma też swoje rajdowe 
wzorce i... marzenia.
Fascynacja rajdami samochodowymi w południo-
wej części kraju nie jest czymś nadzwyczajnym. 
Wywodzi się stąd wielu kierowców, którzy znani 
są z sukcesów. Od kilku lat do grona rajdowców 
zalicza się Jakub Mrozek. 26-letni kozianin po-
czątki motoryzacyjne bardzo dobrze pamięta. – 
Rajdami „zaraził” mnie mój kumpel, który miał 
„rajdówkę”. Postanowiłem zakupić seryjnego Ci-
troena Saxo VTS 8-zaworowego. W późniejszym 
czasie został wymieniony na 16-zaworową wersję. 
Swoją „rajdówkę” posiadam więc łącznie 7 lat – 
mówi młody sportowiec z Kóz.
Wraz z pilotem Danielem Nowakiem startuje 
regularnie w rajdach okręgowych, w tym w pre-
stiżowym cyklu Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Śląska w klasie Puchar Peugeot Citroen. 
Co istotne, z dużymi sukcesami. W obecnym se-

zonie duet zwyciężył w dwóch rundach – Rajdzie 
Mikołowskim i Rajdzie Zamkowym. – Osiągnię-
cia te bardzo nas cieszą i mobilizują do dalszych 
działań. Konkurencja w rajdowej stawce jest duża, 
ale wszyscy się lubią i panuje fajna atmosfera – do-
daje Mrozek, który sam wzoruje się na znakomi-
tych rajdowcach. – Sebastian Loeb to prawdziwy 
wzór do naśladowania dla mnie. Jest świetnym 
sportowcem, który osiągnął bardzo dużo w tym 
sporcie. No i oczywiście Robert Kubica. Ciągle 
dąży do perfekcji i chce być jeszcze lepszym i pre-
cyzyjnym w tym, co robi. Szanuję go, mimo że 
wiele osób krytykuje to, iż ciągle ma jakieś wypad-
ki. Też w swojej karierze mieliśmy dwa groźnie 
wyglądające wypadki i traktujemy to jako naukę. 
Nie poddajemy się, jeździmy dalej i wygrywamy – 
uśmiecha się rajdowiec z Kóz.
Sportowe plany na przyszłość kozianin wyzna-
cza sobie bardzo ambitne. – Chciałbym wiązać 
przyszłość z rajdami, ale ciężko z tego wyżyć ze 
względu na duże koszty startów, jak i utrzymania 
„rajdówki”. Gdyby nie nasi sponsorzy i partnerzy 
nie bylibyśmy sami w stanie przejechać pełnego 
cyklu Mistrzostw. Uwiecznieniem naszej 2-letniej 

pracy i nauki samochodu 
byłoby zdobycie Mi-
strzostwa Śląska w klasie 
Puchar Peugeot Citroen, 
choć wiem, że konku-
rencja łatwo nie odpuści. 
Marzeniem odległym 
jest wystartować kiedyś 
jakimś samochodem kla-
sy R2 w Mistrzostwach 
Polski – podkreśla Jakub 
Mrozek. (M)

V Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Włady-
sława Honkisza zgromadził na starcie 48 uczest-
ników. W gronie rywalizujących w szachowych 
pojedynkach znalazły się nawet przedszkolaki.
Miłośnicy szachów spotkali się w ostatni dzień 
maja w Domu Kultury w Kozach. Z całkiem 
licznej grupy 48 zawodników, po 16 rywalizo-
wało w kategorii przedszkolaków i juniorów 
młodszych, 5 w wśród juniorów starszych, 
a 11 w gronie seniorów. V Turniej Szachowy 
im. Władysława Honkisza upłynął pod zna-
kiem kilkugodzinnych, zaciętych i ciekawych 
zmagań, które pozwoliły wyłonić zwycięzców:

Przedszkolaki:
1. Marcin Kolbe
2. Filip Filipczak
3. Michał Wrona

Juniorzy młodsi:
1. Szymon Polakowski
2. Rafał Wojtala
3. Wiktoria Koza

Juniorzy starsi:
1. Szymon Mikulski
2. Łukasz Wolański
3. Wojciech Pater

Seniorzy:
1. Sławomir Korzonkiewicz
2. Piotr Honkisz
3. Józef Kaleta

Najlepsi szachiści odebrali z rąk wójta gminy 
Krzysztofa Fiałkowskiego oraz przewodniczą-
cej Rady Gminy Kozy Bożeny Sadlik, a także 
organizatorów – statuetki, dyplomy i nagrody 
rzeczowe.                                  (RED)

Podopieczni Szkoły Podstawowej nr 2 w Ko-
zach wystartowali z powodzeniem w majo-
wych zawodach lekkoatletycznych.
22 maja odbyły się jedne z ostatnich zawodów 
sportowych w tym roku szkolnym. Były to 
biegi rozstawne 4x100 metrów oraz sztafeta 
szwedzka. Ekipy sprinterskie reprezentujące 
koziańską „dwójkę” w Zabrzegu uplasowały 
się w ścisłej czołówce – na 1. miejscu drużyna 
chłopców (Michał Glos, Maksymilian Ropski, 
Jakub Pająk, Kacper Polakowski), na 2. druży-
na dziewcząt (Natalia Kołodziejczyk, Wiktoria 
Duźniak, Natalia Byrska, Julia Wykręt). Obie 
uzyskały tym samym awans na szczebel rejo-
nowy, gdzie zdobyły identyczne lokaty. Chłop-
cy zdobyli przepustkę na zmagania szczebla 
wojewódzkiego. W Zabrzegu zaprezentowała 
się także sztafeta szwedzka w składzie: Szymon 
Polakowski, Bartłomiej Pieczora, Samuel Fe-
dorowicz, Seweryn Pyrda, Marcin Wandur.
Kilka dni później młodzi lekkoatleci z Kóz sta-
wili się na „Czwartkach Lekkoatletycznych”. 
Reprezentacja szkolna złożona była z uczniów 
klas III, IV i V. Efekt startów to 4 medale srebr-
ne i 1 brązowy: Anna Harańczyk – bieg na 60 m 
i skok w dal (2. miejsca), Szymon Polakowski 
– bieg na 60 m i skok wzwyż (2. miejsca), Mi-
kołaj Ogórek – bieg na 1000 m (3. miejsce).
29 maja w Buczkowicach startowali uczniowie 
kl. IV i V. Złoty medal w biegu na 60 m zgarnę-
ła Anna Harańczyk, a brązowe w skoku w dal 
Klaudia Siedlecka i Mikołaj Ogórek.
Wart odnotowania jest także występ 
w czwórboju lekkoatletycznym w Zabrzegu. 
Drużyna chłopców zajęła 2. lokatę i awanso-
wała do zawodów rejonowych. Tu, pomimo 
uzyskania przez Kacpra Polakowskiego naj-
wyższego wyniku indywidualnego z grona 
startujących i znacznego poprawienia re-
zultatu drużynowego, kozianom przypa-
dło w udziale 5. miejsce. Skład ekipy SP 2 
w Kozach: Kacper Polakowski, Michał Glos, 
Maksymilian Ropski, Jakub Pająk, Szymon 
Polakowski, Samuel Fedorowicz.           (RED)

Ciekawie przy szachach
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RC Stowarzyszenie Klubu Taroczkarzy 

w Kozach zaprasza wszystkich pasjona-
tów i miłośników gry w taroka oraz za-
interesowanych rozpoczęciem nauki gry 
na „spotkania karciane”. Odbywają się 
one w każdy poniedziałek od godziny 
17.00 w Hotelu Wróblówka. 
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Z dniem 31 grudnia 2015 r. upływa obecna 
czteroletnia kadencja ławników, wobec tego 
w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 
ze zm.) ławnicy do sądów okręgowych i rejo-
nowych winni być wybrani najpóźniej w paź-
dzierniku br. 
W związku z powyższym w terminie do 
30 czerwca 2015 r. można zgłaszać kandyda-
tów na ławników sądowych. 
Zgodnie z art. 162 § 1 ww. ustawy kandyda-

tów na ławników mogą zgłaszać radom gmin 
prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, 
inne organizacje społeczne i zawodowe, za-
rejestrowane na podstawie przepisów prawa, 
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co 
najmniej pięćdziesięciu obywateli mających 
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących 
stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 
Więcej informacji na temat wyborów ławni-
ków można uzyskać w Urzędzie Gminy Kozy 
– Biuro Rady Gminy oraz na stronie interne-
towej www.kozy.pl                      (UG)

Dzieci z klas 1-3 ze Szkół Podstawowych nr 
1 i 2 w Kozach 2 czerwca br. uczestniczyły 
w spektaklu  pt. „Jaś i Małgosia” . Przedsta-
wienie zostało zorganizowane w ramach 
edukacji ekologicznej, której prowadzenie 
jest obowiązkiem wynikającym z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. 
Znana wszystkim bajka została zgrabnie po-

wiązana z tematem recyklingu i sortowania 
śmieci. Młodzi widzowie chętnie odpowiadali 
na pytania zadawane przez aktorów, aktywnie 
uczestnicząc  w rozgrywającej się na scenie 
historii. Dzieci wykazały się  również znajo-
mością zasad segregacji odpadów w naszej 
Gminie, co świadczy o tym, że temat ekologii 
i dbanie o przyrodę nie są im obce.

(UG)

VII Sesja Rady Gminy Kozy – 28 maja 2015 r.

Radni podjęli 6 uchwał w sprawie:
1) udzielenia przez Gminę Kozy pomocy fi-
nansowej Powiatowi Bielskiemu. W ramach 
realizacji zadań bieżących z budżetu Gminy 
udzielono pomocy finansowej Powiatowi Biel-
skiemu w formie dotacji celowej z wydatków 
bieżących w wysokości 232.808,00 zł z prze-
znaczeniem na świadczenie usług przewo-
zowych w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego;
2) nadania honorowego obywatelstwa 
Gminy Kozy ks. Walentemu Brynczce, pro-
boszczowi parafii pw. Najświętszej Rodziny 
w Małych Kozach;
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go wraz ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Gminy Kozy za rok 2014 – zgodnie 
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych art. 270 ust. 4 sprawoz-
danie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu podlega obowiązkowi 
zatwierdzenia przez Radę Gminy; 
4) udzielenia absolutorium Wójtowi Gmi-
ny Kozy za rok 2014;
5) zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy 
Kozy z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała 
Budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy; 
6) zmiany uchwały Nr XXXVII/275/2010 
Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2010 r. 
w sprawie określenia zakresu i formy in-
formacji o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy za I półrocze oraz o kształtowa-
niu się wieloletniej prognozy finansowej 
i o przebiegu wykonania planów finanso-
wych gminnych instytucji kultury.

Ponadto Radni oraz zaproszeni goście mieli 
okazję zapoznać się z informacjami na te-
mat działalności jednostek kultury w gmi-
nie oraz z informacjami na temat kultury 
fizycznej w gminie. 
Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy oraz materiały będące przedmio-
tem obrad podawane są mieszkańcom do 
wiadomości poprzez umieszczenie na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy: www.bip.kozy.pl 
lub http://bip.ugkozy.rekord.pl. Uchwały 
Rady Gminy wywieszane są także w holu 
Urzędu Gminy. 

(UG)

Jaś i Małgosia VII Sesja Rady 
Gminy Kozy

Wybory Ławników

Końcem roku szkolnego upłynie termin realiza-
cji przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przed-
szkola w Kozach projektu  pt. „Nowa edukacja 
– Wyższe szanse” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 
IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach,  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji  oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych. Wartość całko-
wita projektu to 580 220,00 zł, w tym wkład 
własny Gminy wynosi 12% – 69 626,40 zł.
Projekt „Nowa edukacja – Wyższe szanse” 
rozpoczął się we wrześniu 2013 r. i realizowany 
był przez 22 miesiące w gminnych jednostkach 
oświatowych. Pierwotnie zakładano objęcie 
wsparciem 550 uczniów. W wyniku dużego za-
interesowania docelowo z projektu skorzystało 
766 osób, w tym dzieci i młodzież ze SP 1, SP 2, 
Gimnazjum i Liceum. 
Prowadzone zajęcia skierowane były do 
uczniów wymagających wsparcia, z problema-

mi edukacyjnymi i z trudnościami w zdoby-
waniu poszczególnych umiejętności oraz do 
uczniów uzdolnionych, celem dalszego rozwi-
jania ich zainteresowań. Tak więc tematyka za-
jęć dostosowana była do określonych potrzeb 
uczniów i obejmowała przedmioty ścisłe, ma-
tematykę, język polski, zajęcia logopedyczne, 
plastyczne, edukacji obywatelskiej, językowe 
i sportowe. 
Ponadto do uczniów Gimnazjum skierowano 
specjalną ofertę – warsztaty ukierunkowane na 
profilaktykę alkoholową, przeciwdziałanie nar-
komanii i zażywaniu środków odurzających, 
odpowiedzialność karną nieletnich, zapobiega-
nie cyberprzemocy i inne. 
Pozyskane środki pomogły również doposażyć 
bazę dydaktyczną szkół objętych projektem. 
Kupiono kserokopiarki, komputery, oprogra-
mowania, akcesoria komputerowe, radiood-
twarzacze, digestorium, mikroskopy, telewi-
zory oraz różnego rodzaju niezbędne pomoce 
dydaktyczne.

Natalia Piznal

Projekt zakończony
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Honorowy Obywatel Kóz – Tadeusz Man-
da, obchodził w tym roku swoje 90. uro-
dziny. Człowiek, o którym wielu mówi 
„chodząca encyklopedia Kóz”. I w istocie, 
jest to stwierdzenie w pełni słuszne. Z jubilatem 
rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, co 
w Kozach wydarzyło się w przeszłości. O Kółku 
Rolniczym, straży pożarnej oraz wielu inwe-
stycjach, które udało się przeprowadzić, kiedy 
nasz rozmówca był Przewodniczącym 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Kozach.
– Minęło już 90 lat, czego życzyć 
z okazji urodzin?
Tadeusz Manda: - Na pewno zdrowia 
i długich lat życia, ale też przyjaznego 
współżycia z ludźmi.
– Ludzie od początku byli ważni 
w Pana życiu.
T.M.: - Takie pozytywne nastawienie do 
innych wynikało już z mojej natury, zawsze 
podchodziłem do wszystkich z szacunkiem 
i inni odwdzięczali się tym samym. Chociaż 
patrząc na wszystko z perspektywy lat mu-
szę powiedzieć, że miałem też wiele szczę-
ścia, bo trafiałem na dobrych ludzi.
– Przez ponad 30 lat działał Pan na 
rzecz koziańskiej społeczności jako 
prezes Kółka Rolniczego.
T.M.: - Zanim powstało Kółko Rolnicze, 
powołaliśmy Spółdzielnię „Dobrobyt”. 
Nie było bowiem pozwolenia na to, by 
działały Kółka Rolnicze. Jako spółdzielnia uda-
ło nam się założyć pięć sklepów, sprowadzali-
śmy z Polski nasiona dla rolników. Po pewnym 
czasie „Dobrobyt” rozwiązały jednak ówczesne 
władze, „przenosząc” wszystkich członków do 
powołanej Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska Biała Wieś. 
Kiedy do władzy doszedł Władysław Gomułka, 
przepisy zmieniły się. Była zgoda na powstanie 
Kółek Rolniczych. Wszystkie osoby, które dzia-
łały wcześniej w spółdzielni, namówiliśmy więc 
na działalność w Kółku Rolniczym. Pierwszym 
prezesem był Antoni Malarz z Zagrody, a kiedy 
zrezygnował wybrano mnie na nowego prezesa.  
Pierwszą maszyną, która pojawiła się u nas 
była młocarnia MSC6, która w godzinę mogła 
„przerobić” sześć ton zboża. Następnie pozy-
skiwaliśmy środki z utworzonego Funduszu 
Rozwoju Rolnictwa. Zaczęły pojawiać się 
traktory, przyczepy, pługi, brony, kultywatory, 
czy opryskiwacze. Działaliśmy więc bardzo 
prężnie. W organizacji zarejestrowanych było 
624 członków, w tym 222 kobiety zrzeszone 
w Kole Gospodyń Wiejskich, działającym przy 
Kółku Rolniczym. Prezesem byłem do 1993 
roku. Nowe władze zrezygnowały z działalno-

ści statutowej, przez co obecnie po Kółku Rol-
niczym pozostały tylko zabudowania…
– Ważną organizacją w Pana życiu jest tak-
że Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach.
T.M.: - W straży jestem już 45 lat. Według 
mnie to najważniejsza organizacja w każdej 
miejscowości, strażacy zawsze mogą każdemu 
z nas pomóc najwięcej. Nie byłem strażakiem 
jeżdżącym do akcji. Ale zawsze byłem blisko, 

starałem się służyć radą. I chyba mi wychodzi-
ło, bo do dzisiaj jestem w OSP mile widziany. 
Współpracowałem z kolejnymi zarządami, do-
stawałem nawet odznaczenia. 
– Była też historia z pompą…
T.M.: - Dostałem od wujka pompę strażacką 
z Austrii. Przekazałem ją do Szkoły Podsta-
wowej nr 2, jako pamiątkę, eksponat. Kiedy 
w straży było 100-lecie, postanowiłem zabrać 
ją na wystawę do OSP. I tam pompa… zagi-
nęła. Kilka lat temu odnalazł ją Edmund Paw-
łowski. Przyjechał do mnie i mówi: „Mam coś 
dla ciebie”. Zdziwiłem się, ale i uradowałem. 
Przekazałem ją ponownie strażakom, bardzo 
się ucieszyli. Ale znów nie była w Kozach długo. 
Na jednej z uroczystości spodobała się straża-
kom z Państwowej Straży Pożarnej i trafiła do 
izby pamiątek w Bielsku-Białej, gdzie znajduje 
się do dziś.
– W latach 1968-1972 był Pan Przewod-
niczącym Gromadzkiej Rady Narodowej. 
Jedną z najważniejszych inwestycji było 
zapoczątkowanie budowy magistrali wo-
dociągowej.
T.M.: - W Kozach nie brakowało wody pit-
nej. Ale paradoksalnie woda, którą mogliśmy 

pić, nie nadawała się do prania czy gotowania, 
bo zawierała dużo wapna. Już poprzedni Prze-
wodniczący starał się o to, by podłączyć naszą 
miejscowość do magistrali wodociągowej, ale 
najpierw trzeba było ją wybudować z Kobier-
nic do Kóz. 
Mój przyjaciel Bronek Olma znał się z ów-
czesnym dyrektorem bielskich wodociągów 
– Adamem Tręblą, poprosiłem go więc o za-
aranżowanie spotkania. Udało się, a podczas 
spotkania dyrektor opowiedział mi o zdjęciu 
ze szkoły w Kozach. Było to zdjęcie klasowe 
z 1938 roku. Zorientowałem się, że na tym 
zdjęciu jestem również ja, a w domu mam tą 
fotografię. Dyrektor nie mógł w to uwierzyć. 
Stwierdził, że jeżeli mam właśnie to zdjęcie, 
podejmie decyzję o budowie magistrali wodo-
ciągowej do Kóz. 
– Zdjęcie rzeczywiście było?
T.M.: -  Tak. Okazało się, że jego tata uczył 
mnie muzyki. Nie chodziliśmy oczywiście ra-
zem do klasy, ale kiedy robiono nam klasowe 
zdjęcie, właśnie z jego ojcem, był wtedy w na-
szej szkole. Pojawił się więc na tej fotografii. 
Dyrektor wysłał do mnie swojego kierowcę 
po zdjęcie, a kiedy dotarło do niego, wciąż nie 
mógł uwierzyć. Ale był człowiekiem bardzo 
słownym. Kilka dni później rozpoczęły się 
pierwsze prace, dzięki którym w Kozach poja-
wił się wodociąg. Wpierw podłączono budynki 
przy stadionie, przy Kółku Rolniczym, Urzę-
dzie Gminy, Straży Pożarnej i rzeźni. Powoła-
liśmy następnie Komitet Wodociągowy, który 
w kolejnych latach rozbudowywał sieć, do któ-
rej systematycznie podłączano budynki. 
- Podczas Pana kadencji sporo inwestowa-
liście, także w przeprawy drogowe.
T.M.: - Podjęliśmy starania, żeby ułatwić życie 
naszym mieszkańcom i poprawić ich bezpie-
czeństwo. W ulicy Jana III Sobieskiego przy 
skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową, zburzyliśmy 
stary most i wybudowaliśmy nowy, szerszy. 
Drugi most pojawił się w ciągu ulicy Wrzoso-
wej. Tam nie było w ogóle mostu, więc był on 
mieszkańcom potrzebny. Powstała także nowa 
przeprawa w Małych Kozach w ulicy Spacero-
wej. W tamtym rejonie Kóz wybudowaliśmy 
także betonową kładkę dla mieszkańców, dru-
ga powstała przy moście kolejowym od strony 
południowej. Wszyscy mieszkańcy przechodzi-
li na stację przez tory, dlatego była to potrzeb-
na inwestycja. Cieszę się, że udało się wtedy ją 
przeprowadzić.

Dalszy ciąg wywiadu w następnym wydaniu 
„Koziańskich Wiadomości”. 

Rozmawiał: Mateusz Stwora

Człowiek – „encyklopedia”

Tadeusza Mandę odwiedziliśmy w jego domu.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt „Nowa edukacja- Wyższe szanse” 
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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„Moja przestrzeń” to tytuł wystawy fotogra-
ficznej, która przez ostatni miesiąc gościła 
w Galerii Domu Kultury (wernisaż odbył 
się 25 maja br.). Na wystawie zaprezento-

wano prace adeptów sztuki fotograficznej 
uczęszczających do Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Handlowych im. Franciszka 
Kępki w Bielsku-Białej. Zdjęcia na wystawie 

to nie tylko ćwicze-
nia fotograficzne 
prezentujące umie-
jętności uczniów, 
ale także pierwsze 
poszukiwania arty-
styczne. Po raz ko-
lejny okazało się, że 
fotografia to forma 
pozwalająca na start 
w świat sztuki. 

(DK)

W poniedziałkowy poranek, 27 kwietnia, 
kubusie z Przedszkola Publicznego wniosły 
do biblioteki ogromną dawkę pozytywnej 
energii. Maluszki uczyły się zasad korzysta-
nia z biblioteki oraz zwiedziły pałac. Każde 
z nich w nagrodę otrzymało naklejki z baj-
kowymi postaciami.                                                                                                                     

(gbp)

Moja przestrzeń
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Kubusie w 
bibliotece

Jak żyli nasi przodkowie?

Praca ogrodnika bywa niezwykle ciężka 
i wyczerpująca, co zauważyły wiewiórki 
(18 maja), pszczółki (20 maja), biedronki 
i smerfy (28 maja) z Przedszkola Publiczne-
go oraz dzieci z dwóch klas zerówki SP nr 1 
(1 czerwca). 
Bajka edukacyjna, którą obejrzały w biblio-
tece pokazała zaangażowanie ogrodnika, 
który musi dbać o to, by to jego grządki oraz 
kwietniki były najpiękniejsze. 
Wiewiórki zgodnie stwierdziły, że ogrodnik 
niczym czarodziej „czaruje i świat w piękny 
zmienia”. Podczas prac plastycznych udo-
wodniły, że im również nie brakuje „cza-
rodziejskich” talentów. Pszczółki z kolei 
wyklejały kolorową bibułą różnobarwne 
kwiaty oraz motyle udowadniając, że zapału 
i energii do pracy im nie brakuje. Biedronki 
i smerfy zdecydowanie zaprzeczyły, by spo-
sobem na piękny, zadbany i urodzajny ogród 
było podlewanie chwastów i karmienie ro-
baków.                                                                                                                                                                                                           
Dzieci z zerówki zapamiętały, że ogrodnik 
z uczuciem plewi, uprawia oraz hoduje, co 
duże zbiory mu zawsze gwarantuje.

(gbp)

Ogrodnik, jak 
czarodziej

Zwiedzanie ekspozycji Izby Historycznej 
jest lekcją historii, która dostarcza najmłod-
szym wiedzy o życiu codziennym ich pra-
pradziadków. Tak było 30 kwietnia i 4 maja, 
gdy maluchy z Przedszkola Publicznego 
starały się wczuć w atmosferę życia swoich 

przodków sprzed stu laty. Dowiedziały się 
m.in. jak dawniej robiono mąkę, oświetla-
no domy w zimowe wieczory, a także jakich 
narzędzi używali pszczelarze. Współczesne 
skojarzenia dzieci dotyczące pochodzenia 
mąki, chleba, mleka i masła są zupełnie 

odmienne od wie-
dzy ich rówieśni-
ków sprzed wieku. 
Dzieci miały okazję 
zobaczyć także ilu-
stracje prezentujące 
stary drewniany ko-
ściół oraz pamiątki 
po rodzinie Cze-
czów.

(gbp)

Dwie Kozy
Przekraczając próg szesnastowiecznych 
drzwi ze starego kościoła, dzieci z Przed-
szkola Publicznego przeniosły się w czasie. 
W Izbie Historycznej obejrzały archiwalne 
fotografie nieistniejącego kościółka oraz 
jego makietę. Maluchy poznały także le-
gendę o dwóch kózkach, które przetrwały 
najazd tatarski, co dało początek nazwie 
naszej miejscowości oraz dowiedziały się, 
dlaczego św. Florian gasi płonący kościółek.

(gbp)

Dzierganie 
wśród książek

Już dwa razy w miesiącu, we wtorkowe po-
południa przychodzą do bibliotecznej czy-
telni miłośnicy „Dziergania wśród książek”. 
Ciągle powstają nowe, robione na kanwie 
cudeńka. Wprawdzie przed nami lato i je-
sień, ale panie snują już plany świątecznych 
ozdób choinkowych, którymi przyozdobią 
swoje domy w grudniu.  (gbp)
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Regularnie, dwa razy w tygodniu osoby 
dojrzałe uczą się języka angielskiego. Za-
jęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Kozach prowadzi Ilona Szewczyk, która 
jest bardzo zadowolona z postępów języ-
kowych swoich podopiecznych. W sumie 
20 osób uczy się pilnie w dwóch grupach 
dla początkujących – w środy o 16-stej 
i w czwartki o 15-stej. Skąd pomysł na ta-
kie zajęcia?
Wszystko zaczęło się od projektu unijnego 
„Aktywny Senior”, trwającego 80 godzin. 
Pomimo tego, że projekt się skończył, dwie 
grupy chciały kontynuować naukę języka 

Szekspira. Biblioteka w Kozach przejęła ini-
cjatywę i do końca czerwca chętni mogą na-
dal przychodzić na „lekcje”. – Oprócz tego, 
że się uczymy, co doskonale wpływa na na-
sze szare komórki, to mamy też możliwość 
wyjścia z domu, spotykania się z ciekawymi 
ludźmi i prowadzenia rozmów na różne 
tematy. W tym przypadku integracja jest 
bardzo istotna – mówi jedna z uczestniczek, 
Irena Kosińska.
Takie przedsięwzięcie to fantastyczny po-
mysł, umiejętności językowe przydadzą się 
podczas wycieczek zagranicznych lub w kon-
taktach z turystami, którym można będzie 

udzielać informacji. Oceny na zajęciach są 
wizualne – gwiazdki i kolorowe naklejki. Jak 
twierdzą uczestnicy warto zaangażować się 
w różne projekty odbywające się na terenie 
naszej gminy. Każdy może znaleźć coś dla 
siebie, trzeba tylko poszukać.

Programy przeznaczone dla seniorów, to 
tak naprawdę zachęta oraz wskazówka, że 
55+ to wiek, w którym można przeżyć przy-
godę edukacyjną i sporo się nauczyć. Do-
tyczy to każdej dziedziny, nie tylko nauki 
języków obcych.

Żaneta Figura, Justyna Niemczyk

Język angielski jest dla wszystkich 
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Już po raz czwarty – 29 maja br., bibliote-
ka zaprosiła mieszkańców na Kojzką Noc 
Muzeów. W tym roku połączona zosta-
ła z Nocą Bibliotek. Pierwsi zwiedzający 
pojawili się w Pałacu Czeczów tuż po go-
dzinie dwudziestej. Niespodzianką były 
odwiedziny trzydziestoosobowej grupy 
koziańskich zuchów z SP 1, którzy tej nocy 
biwakowali w szkole, zdobywając zuchowe 
sprawności.
Zwiedzający mogli obejrzeć film doku-
mentujący stan wnętrza Pałacu Czeczów 
na dzień przed rozpoczęciem remontu.

(gbp)

Kojzka Noc Muzeów

Spore sukcesy w ostatnim czasie odnosili młodzi 
koziańscy instrumentaliści – Julia i Wojciech Strą-
czek, wysoko „zawieszając” poprzeczkę dla kon-
kurencji w dziedzinie muzycznej na akordeonie.
11 kwietnia br. Julia i Wojciech Strączek brali 
udział w eliminacjach do „2 Festiwalu Amator-
skich Ognisk Muzycznych w Zabrzegu”. Po 

przesłuchaniu 57 uczestników festiwalu odbyło 
się posiedzenie jury, które przyznało w katego-
rii instrumenty klawiszowe oraz akordeon – III 
miejsce dla Julii i możliwość występu na koncer-
cie laureatów, który odbył się 1 maja na stadionie 
w Zabrzegu, podczas „Majówki Sołeckiej”. 
A to nie koniec osiągnięć rodzeństwa. Wzięli 

udział również w Międzynaro-
dowym Festiwalu Twórczości 
„Kalejdoskop Talentów Maj 
2015”, który odbył się w Żywcu 
(1-5 maja br.). Mierząc się za-
granicznymi zespołami i solistami 
kozianie zaprezentowali swój wy-
soki kunszt muzyczny, zdobywa-
jąc wysokie lokaty –  kat. Solo 
6-11 lat – III miejsce Wojciech 
Strączek, kat. Solo 12-15 lat – II 
miejsce Julia Strączek, kat. Duet 
instrumentalny – I miejsce Julia 
i Wojciech Strączek. 

Sukcesem koziańscy akordeoniści zwieńczyli 
także przesłuchanie konkursowe w ramach VII 
Otwartego Konkursu Muzyki Instrumentalnej 
„O złoty klucz wiolinowy” – 28 marca br. Uczest-
nicy prezentowali zarówno utwory klasyczne, 
jak również popularne melodie. Występy ko-
zian były bardzo dobre, o czym świadczą koń-
cowe wyróżnienia wręczone podczas uroczy-
stej gali finałowej 8 maja br. W kategorii 11-14 
lat zwyciężył Wojciech Strączek, a w kategorii 
15-19 lat Julia Strączek otrzymała wyróżnie-
nie za 2. miejsce. Warto przy tym podkreślić, 
że w opinii jurorów, tegoroczny konkurs był 
bardzo różnorodny, a uczestnicy prezentowali 
wyrównany i wysoki poziom.
W ręce młodych kozian trafiła także najważ-
niejsza i najbardziej prestiżowa nagroda każde-
go konkursu – Grand Prix. Jury bezapelacyjnie 
przyznało ją duetowi Julia i Wojciech Strączek.

(Ł. Pater/Red)

Muzyczni mistrzowie

W pałacowej pracowni plastycznej 29 kwietnia 
uczniowie klasy 5a ze Szkoły Podstawowej nr 1  
ćwiczyli technikę zdrapywania na płycie CD (tzw. 
sgraffito). Wcześniej w Izbie Historycznej poznali 
historię koziańskiej parafii. Makieta drewniane-
go kościółka posłużyła do opowieści o rozbiórce 
w 1899  r. drewnianego, starego kościoła oraz lo-
sów niektórych elementów jego wyposażenia. Do 
dziś zachowały się drzwi, które znajdują się w Izbie 
Historycznej i malowany strop, który trafił do Mu-
zeum Narodowego w Krakowie. Dzieci obiecały, 
że w czerwcu w czasie klasowej wycieczki do Kra-
kowa odwiedzą Muzeum i obejrzą strop z koziań-
skiego kościoła.   (gbp)

W drewnianym kościółku
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Julia i Wojciech Strączek
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Malarska wystawa
2 czerwca w Galerii i innych pomieszcze-
niach Pałacu Czeczów nastąpiło otwarcie 
wystawy twórczości plastycznej Ottona Bo-
ehna (1908-1998). Na wystawie zobaczyć 
można przede wszystkim malarstwo, głów-
nie olejne oraz akwarele, o zróżnicowanej 
tematyce – od pejzażu, przez kwiaty i mar-
twą naturę, po mniej liczne portrety. 
Obok obrazów eksponowane są również 
rysunki, projekty szyldów reklamowych, 
dokumentacja malarstwa monumental-
nego (mozaik), dokumenty oraz pamiątki 
rodzinne. Wydarzeniu towarzyszy folder 
z reprodukcjami oraz informacjami o au-
torze. Wystawa potrwa do 31 sierpnia br.

(SPO)
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Dwa zespoły, dwa sukcesy
Tegoroczna odsłona Międzynarodowego 
Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka 
bez wątpienia była wyjątkowa. 
W 12. edycji odbyły się trzy konkursy, a tak-
że prawie 50 koncertów – na terenie Kóz, 
Bielska-Białej, Jaworza, Jasienicy, Rudzi-
cy i Godziszki. W ramach tegorocznych 

zmagań, po raz 
pierwszy zorga-
nizowano Powia-
towy Przegląd 
Orkiestr Dętych, 
w którym wy-
stąpiły dwa ko-

ziańskie zespoły 
– Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta 
i Niezależny Ze-
spół Miłośników 
Muzyki. 
Co warte pod-
kreślenia, nasze 
zespoły zapre-

zentowały się z bardzo dobrej strony. W ra-
mach zmagań powiatowych, oba zespoły 
z Kóz zdobyły bowiem srebrne dyplomy za 
2. miejsce. NZMM z drugiej lokaty cieszył 
się także w konkursie głównym Festiwalu. 
Jury postanowiło przyznać koziańskiemu 
zespołowi srebrny dyplom w kategorii B 
(pokrewne formacja instrumentalne). 
Na wyróżnienie, zapracował także dyrygent 

MOD Stanisław Wróbel. To właśnie kozia-
ninowi jury przyznało Puchar Dyrektora 
Domu Kultury w Kozach za najlepszego 
kapelmistrza przeglądu.

Najlepszą orkiestrą powiatowego konkur-
su, wybrano natomiast Młodzieżową Or-
kiestrę Dętą MDK Czechowice-Dziedzice, 
której jury przyznało Puchar Wójta Gminy 
Kozy za zajęcie 1. miejsca w kategorii A, 
a także Puchar Starosty Bielskiego za Grand 
Prix przeglądu. 

Dodajmy, że w ramach koziańskiej odsłony 
Festiwalu publiczność miała także okazję 
wysłuchać Koncertu Galowego, jak również 
orkiestr zza granicy – z Niemiec i Bułgarii.

(MS)

Gdzie to jest? 
To już kolejna odsłona naszego stałego 
konkursu – Gdzie to jest?. Na odpowiedzi 
czekamy do końca czerwca br. pod adresem 
e-mail: izbahistoryczna@gbpkozy.pl
W treści prosimy o podanie imienia i nazwi-
ska, wieku oraz kontaktu – email lub telefon.

(gbp)
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Niezależny Zespół Miłośników Muzyki
Wakacje z  Domem Kultury:

Zapraszamy na zajęcia wakacyjne dzieci 
w wieku od 7 do 12 lat:

I termin: 29.06.2015 - 03.07.2015,
II termin: 13.07.2015 - 17.07.2015,
III termin: 10.08.2015 - 14.08.2015.

Zajęcia w godz. 9:00-14:00, 
w grupie do 19 osób.

W programie: gry i zabawy, zajęcia arty-
styczne, atrakcje doświadczalno-naukowe 
(fabryka kreatywności), wycieczka, posiłek.
Koszt: 80 zł od osoby.

Wakacyjne wtorki z Domem Kultury:

7 lipca,  godz. 12:00-14:00
zajęcia teatralne

21 lipca, godz. 12:00-14:00
zajęcia rytmiczno-ruchowe
28 lipca, godz. 12:00-14:00

zajęcia teatralne
4 sierpnia, godz. 12:00-14:00

zajęcia wokalne
8-9 lipca, godz. 12:00-14:00

zajęcia fotograficzno-filmowe
Zajęcia nieodpłatne.

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

czyli

Gminna Biblioteka Publiczna

bezp³atne 
zajêcia wakacyjne 

dla dzieci
w wieku 0d 5 do 10 lat

w godz. 10 - 14

od 6 do 10 lipca

w programie m.in.:

spektakl teatralny 

harce terenowe w parku

zabawy plastyczne

spotkanie w starym kinie

kozi korowód 
w parkowym labiryncie

Zapisy przyjmowane są w biurze 
Domu Kultury w Kozach wraz z wy-
pełnioną Kartą Uczestnika Zajęć, któ-
rą pobrać można na stronie interneto-
wej – www.domkultury.kozy.pl.

(DK)

Jeszcze w czerwcu br. rozpoczną się pierw-
sze wakacyjne zajęcia dla dzieci, które przy-
gotował na ten sezon wakacyjny Dom Kul-
tury w Kozach. 
Organizowane będą  m.in. zajęcia artystycz-
ne, wycieczki, zajęcia teatralne czy fotogra-
ficzno-filmowe. Z pewnością więc, każdy 
może znaleźć coś dla siebie. Szczegółowy 
harmonogram zajęć prezentujemy poniżej: 

Wakacyjne 
propozycje
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Podczas ferii zimowych odbywały sie już m.in. zajęcia teatralne.
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Dni Kóz za nami
Dni Kóz 2015 przeszły już do historii. Do miłych chwil powracamy w galerii zdjęciowej.  Prezentujemy fotografie trzech autorów – Anny Witkow-
skiej, Agnieszki Bieniek i Janusza Witkowskiego. Więcej zdjęć,  obejrzeć można na stronie internetowej Domu Kultury – www.domkultury.kozy.pl.

(red)


