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Łowcy.B po raz kolejny w Kozach!
- Staramy się, żeby nasze skecze, prócz solidnej dawki śmiechu, były o czymś. Niektóre zjawiska 
wyśmiewamy, niektóre podkreślamy, a niektóre nas po prostu bawią. Marzy nam się, żeby każdy 
skecz był zaproszeniem do wspólnej przejażdżki – tak swój występ reklamują Łowcy.B. Kabaret 
„Czterech jeźdźców Apopaklipsy” w ich wykonaniu będzie można zobaczyć w sali widowisko-
wej Domu Kultury w Kozach 24 września, o godz. 16.00. Bilety w cenie 40 zł do nabycia na 
stronie www.biletyna.pl oraz w Domu Kultury. Ilość miejsc ograniczona.          (DK/RED)

Po 3 latach prób i pracy twórczej, The Djangos wydał swoją pierwszą płytę. – To zespół 
dziesięciu pasjonatów, którzy spotkali się z potrzeby serca, a może nawet i duszy, ale 
przede wszystkim z bezwarunkowej miłości do muzyki – m.in. taką zapowiedź przeczytać 
można było przed koncertem premierowego albumu, który odbył się 1 września w biel-
skim klubie Metrum Jazz Club. Zgromadzona publiczność wysłuchała utworów, które 
znalazły się na płycie wydanej przez Lou&Rocked Boys z Wrocławia. 

(Djangos/red)

Justyna wśród 
ptaków

Justyna Bożek jest pasjonatką fotografii przy-
rodniczej. W tegorocznej Promocji Młodych 
Talentów w Domu Kultury zaprezentowała 
swoje wyjątkowe prace. W nagrodę spotkała 
się z autorami filmu przyrodniczego „Z nurtem 
życia” – Krzysztofem Sarapatą i Tomaszem 
Kotasiem. Wspólnie z zawodowcami Justyna 
fotografowała przyrodę mikrośrodowiska za-
torskich stawów.  Prezentujemy jedno z wyko-
nanych zdjęć.   (mm)

ACADEMICA 
w bibliotece

W naszej bibliotece działa terminal systemu 
ACADEMICA, czyli elektronicznej wypoży-
czalni międzybibliotecznej, której twórcą jest 
Biblioteka Narodowa. Dzięki temu systemo-
wi na jednym ze stanowisk komputerowych 
można korzystać z dostępu do ponad dwóch 
milionów publikacji naukowych. Trzeba tylko 
wcześniej zarezerwować wybraną pozycję. Na 
stronie internetowej www.gbpkozy.pl na gór-
nym pasku znajduje się ikonka „Academica”, 
klikając w nią można przejrzeć tytuły publikacji.  
Więcej informacji w siedzibie biblioteki. Zapra-
szamy!    (gbp)

The Djangos po premierze
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Kozianin Marek Bożek, jako jeden z dwóch 
pszczelarzy z województwa śląskiego, został fi-
nalistą trzeciej edycji ogólnopolskiego konkur-
su „Pszczelarz Roku”.
Pszczelarz z Kóz swoją działalność prowadzi 
od kilku lat. Ma ona charakter typowo hob-
bystyczny. – Zaczynałem od trzech pni, a już 
w pierwszym roku zimowałem ich dziewięć. 
Obecnie mam ich kilkadziesiąt. Pszczół nie 
kupuję, potrafię sam powiększyć sobie pasiekę. 
Ule drewniane robię sam, ale są zbyt ciężkie do 
pasieki wędrownej. Jestem również hodowcą 
matek pszczelich z materiału reprodukcyjnego 
– opowiada Marek Bożek.
Z racji swojej dotychczasowej działalności 
ostatnie wyróżnienie kozianin otrzymał jako 
rzemieślnik pszczelarstwa. Kolejną, trzecią już 

edycję ogólnopolskiego konkursu „Pszcze-
larz Roku”, zorganizowała Fundacja Edukacji 
Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
we współpartnerstwie z Polskim Związkiem 
Pszczelarskim, Stowarzyszeniem Pszczelarzy 
Zawodowych, Stowarzyszeniem Pszczelarzy 
Polskich Polanka, a pod patronatem hono-
rowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztofa Jurgiela oraz Głównego Inspektora 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych Andrzeja Romaniuka.
Marek Bożek dodaje, że zamierza zajmować 
się pszczelarstwem zawodowo. – Moja pasieka 
systematycznie się rozwija, cały czas dokształ-
cam się. Sprawia mi to wszystko dużą satysfak-
cję – zauważa. 

(M)

Dom Kultury zaprasza w niedzielę, 5 listopada 2017 r., o godz. 16.00 na spektakl „Słodki drań” z Dariuszem Gnatowskim w roli głównej. 

Przedstawienie nawiązuje do cukrzycy, najczęściej występującej przewlekłej choroby metabolicznej, żartobliwie zwanej najsłodszą. Cho-
roba rozwija się, gdy trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny regulującej poziom cukru-glukozy we krwi lub jeżeli organizm nie 
jest w stanie właściwie jej wykorzystać. Zachorowalność na to cywilizacyjne schorzenie systematycznie wzrasta i atakuje wszystkie grupy 
wiekowe, od noworodka do późnej starości. Coraz częściej występuje u kobiet w ciąży. Chorobie sprzyja nadwaga, otyłość, śmieciowe 
jedzenie. Uchronić przed nią może zmiana stylu życia, zdrowe odżywianie, codzienny ruch.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy jesteś w grupie ryzyka, przyjdź na spektakl, bezpłatne wejściówki – w ograniczonej ilości – do odebrania 
w Domu Kultury w Kozach.

(Maria Hałat-Szafran/red)

Zapraszamy mieszkańców w sobotę, 23 
września, na plac zabaw przy ul. Podgór-
skiej do biesiadowania przy duszonkach, 
początek o godz. 14.00. Można przynieść 
własny kociołek wypełniony dowolnie 
dobranymi składnikami i na miejscu udu-
sić je w ognisku. Przy okazji odbędzie 
się konkurs na najsmaczniejszą potrawę. 
Najlepsze duszonki wybierane są przez 
degustujące je osoby, które swój głos od-
dają nabijając pusty talerzyk przy kocioł-
ku, z którego ich zdaniem, potrawa była 
najsmaczniejsza. Wyłonienie zwycięzcy 
następuje szybko, bowiem zawartość 
kociołków znika w niezwykłym tempie. 
Konkurs ma na celu propagowanie po-
pularnej na naszych terenach potrawy. 
Jest też okazją do spotkania się mieszkań-
ców i wymiany zdań na temat sposobów 
przygotowywania tych aromatycznych 
potraw.

Wkrótce okaże się, kto zrobi najsmaczniej-
sze duszonki w tym roku. Na zwycięzców 
czekają nagrody. Do zobaczenia 23 wrze-
śnia!

(BRG)

Podobnie, jak przed rokiem, pysznych 
duszonek skosztować będzie można na 

placu zabaw przy ulicy Podgórskiej

Wśród najlepszych pszczelarzy

Słodki drań
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Marek Bożek

Konkurs na najsmaczniejsze duszonki
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Uchwała ANTYSMOGOWA
Urząd Gminy przypomina, że od 1 września br. obowiązuje tzw. uchwała smogowa przyję-
ta 7 kwietnia 2017 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego, wprowadzająca na obszarze 
województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. Uchwała zakazuje spalania w kotłach grzewczych węgla brunatnego, mułów 
węglowych, flotokoncentratów i wilgotnej biomasy oraz wprowadza obowiązek wymiany 
starych kotłów grzewczych niespełniających standardów emisyjnych. Z treścią uchwały 
oraz z informacjami na temat ochrony powietrza można zapoznać się na stronie interneto-
wej www.powietrze.slaskie.pl .                       (UG)

Na XXX sesji, 8 sierpnia 2017 r., Rada pod-
jęła następujące uchwały:

1. nr XXX/242/17 w sprawie uchyle-
nia uchwały Nr XXIX/239/17 Rady 
Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 
r. w sprawie udzielenia dotacji z bu-
dżetu Gminy Kozy dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej – zgodnie z aktualnym 
stanowiskiem Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach wystarcza-
jące jest ujęcie przedmiotowej dotacji 
w uchwale budżetowej bez konieczno-
ści podejmowania odrębnej uchwały,

2. nr XXX/243/17 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kozy na lata 2017 – 2035,

3. nr XXX/244/17 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XXIII/194/16 Rady 
Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. 
Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gmi-
ny Kozy.

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 oraz na tablicy ogło-
szeń w holu Urzędu Gminy. 

(BRG)

Relacja z XXX sesji Rady Gminy Kozy

Od 1 października w naszej gminie obowią-
zywać będą nowe zasady segregacji odpa-
dów komunalnych, które zostały określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 29 grudnia 2016 r. 
Usługę odbioru i transportu odpadów komu-
nalnych z terenu gminy Kozy w okresie od 
1 października 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. 
świadczyć będzie firma Sanit-Trans Sp. z o.o., 
która wygrała przetarg nieograniczony. W prze-
targu na odbiór i transport odpadów z terenu 
gminy Kozy udział wzięły dwie firmy:  Sanit-
-Trans Sp. z o.o. (oferta w wysokości 
1 247 616,00 zł brutto) oraz PPHU EKO-
PLAST-PRODUKT S.C. z Cieszyna (oferta 
w wysokości 1 591 194,20 zł). 
Do przetargu na obsługę i wyposażenie Gmin-
nego Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-

dów Komunalnych, przystąpiła tylko jedna 
firma Sanit-Trans, składając ofertę w wysokości 
brutto: 198 720,00 zł. Obsługiwać ona będzie 
PSZOK od 1 października br. do 31 stycznia 
2019 r. W PSZOK-u odpady będą przyjmowa-
ne na tych samych zasadach, co dotychczas.
Firma wywozowa dostarczy mieszkańcom 
worki na odpady, naklejki z napisem „BIO” 
w celu oznakowania pojemników na odpady 
biodegradowalne oraz harmonogram odbio-
ru odpadów komunalnych, uwzględniający 
częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji 
odpadów. Od przyszłego roku, od maja do 
września, Punkt Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych otwarty będzie trzy razy 
w tygodniu.

(UG)

Nowe zasady segregacji 
odpadów komunalnych

Od 1 października będą obowiązy-
wać nowe zasady segregacji śmieci. Na 
czym polega zmiana?
Przede wszystkim właściciele nieruchomo-
ści, którzy segregują śmieci będą odrębnie 
gromadzić szkło, papier, metale z tworzy-
wami sztucznymi i opakowaniami wielo-
materiałowymi, odpady ulegające biode-
gradacji oraz popiół. Natomiast właściciele 
nieruchomości, którzy nie segregują śmie-
ci, będą w jednym pojemniku gromadzić 
popiół, a w odrębnym zmieszane odpady 
komunalne. Z kolei odpady zielone będą 
przyjmowane w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. 
Szkolnej. Mieszkańcy, którym zostały jeszcze 
brązowe worki przeznaczone do gromadzenia 
trawy, liści czy drobnych gałęzi, będą mogli 
do końca tego roku wystawiać je napełnione 
odpadami zielonymi w dniu zbiórki odpadów 
biodegradowalnych. Na stronach 19-20 gaze-
ty zamieszczamy kolorowe grafiki pokazujące, 
jakie odpady, do jakich worków i pojemników 
trzeba będzie składać.
Przy okazji dodam, że wciąż rosną koszty 
odbioru odpadów komunalnych. W poło-
wie bieżącego roku okazało się, że opłaty 
wnoszone przez właścicieli nieruchomości 
nie pokryją w pełni kosztów funkcjonowa-
nia systemu. Dlatego konieczne było zrów-
nanie stawki opłaty dla wszystkich miesz-
kańców naszej miejscowości. Rada Gminy 
zdecydowała, że od 1 sierpnia 2017 r. opłata 
wynosi miesięcznie 11 zł od osoby zamiesz-
kującej daną nieruchomość.
Na wyższą opłatę złożyły się m. in. kosz-
ty związane z odbiorem odpadów komu-
nalnych, obsługą PSZOK-a oraz koszty 
zagospodarowania odpadów w Zakładzie 
Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. 
W związku z tą sytuacją od 1 października 
br. odpady budowlane i wielkogabarytowe 
będą przyjmowane wyłącznie w PSZOK-u. 

Gmina przygotowuje się do moderniza-
cji źródeł ciepła, czyli wymiany kotłów.
Zbliża się okres jesienno-zimowy, w którym 
występują problemy z zanieczyszczeniem 
powietrza. Dochodzi do niego głównie 
z powodu szkodliwej emisji spalania węgla 
i jego pochodnych w domowych piecach, 
paleniskach, lokalnych kotłowniach, pale-
nia śmieci, liści w ogrodach, ale też spalin 
samochodowych. Te zanieczyszczenia są 
dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia. 

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących                        sprawach w Gminie Kozy

Pytania do wójta
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Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących                        sprawach w Gminie Kozy

Pytania do wójta
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Niestety, wiele osób wciąż nie dostrzega pro-
blemu lub lekceważy go paląc w piecach szko-
dliwe substancje. Takie praktyki niszczą nasze 
zdrowie i są niezgodne z przepisami prawa.
Zależy nam na znacznej redukcji tego 
zagrożenia, toteż zamierzamy ubiegać 
się o środki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w Katowicach na 
wymianę źródeł ciepła. W opracowaniu 
jest aktualizacja Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy Kozy w zakresie doty-
czącym ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
w budownictwie indywidualnym. Doku-
ment ten wyznaczy kierunki działań inwe-

stycyjnych związa-
nych z modernizacją 
źródeł ciepła oraz po-
zwoli na ubieganie się 
o środki zewnętrzne. 
Do mieszkańców tra-
fiły specjalne ankiety, 
które należy wypeł-
nić i odesłać do Urzę-
du Gminy Kozy do 
20 września 2017 r. 
Posłużą one do przy-
gotowania harmono-
gramu zadań oraz za-
planowania budżetu 

na ich realizację. Kolejnym etapem będzie 
opracowanie zasad udzielania dotacji na mo-
dernizację źródeł ciepła oraz podjęcie przez 
Radę Gminy stosownych uchwał w tej sprawie.  
Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła 
w ramach Programu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy Kozy, którego rozpo-
częcie planuje się na początek 2018 r., jest 
uwarunkowane uzyskaniem przez gminę 
środków z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Trwają też prace remontowe dróg, jakie 
ulice będą jeszcze zmodernizowane?
Od kilku lat realizujemy plan modernizacji 
dróg w naszej gminie. Prowadzimy prace 
drogowe, które w odczuwalny sposób popra-
wiają stan i bezpieczeństwo dróg administro-
wanych przez gminę. Etapami, w różnych 
rejonach naszej miejscowości, uzupełniamy 
ubytki nawierzchni tam, gdzie to jest ko-
nieczne, mówiąc potocznie „łatamy dziury”. 
Obecnie prowadzimy większe zadania inwe-
stycyjne związane z kompleksową przebudo-
wą ulic. Zmodernizowano już nawierzchnię 
kolejnych odcinków jezdni na ul. Panienki 
i na ul. Podgórskiej. Obecnie trwa komplek-
sowa przebudowa trzech odcinków ulic: 
Jodłowej, Strumyków i Słonecznej. Wzmac-
niane tam są konstrukcje dróg, wykonuje się 
odwodnienia, powstaną nowe zjazdy, drogi 
otrzymają nawierzchnie asfaltowe. Inwesty-
cje są realizowane ze środków własnych gmi-
ny i powinny zakończyć się jesienią.  
Widać też prace na drodze krajowej DK52, 
przy której zarządca drogi wykonał remont 
chodnika na odcinku od ul. Tęczowej do poto-
ku Czerwonka oraz remont nawierzchni jezdni 
wraz z skrzyżowaniami w Kozach Gajach. 
Dziękuję za rozmowę.
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ulica Panienki

ulica Podgórska DK-52 w Kozach Gajach
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Urząd Gminy informuje, że stara się o uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Katowicach na wymianę kotłów:

•	 węglowych na gazowe lub węglowe 5 klasy emisji, 
•	 gazowych z otwartą komorą spalania na nowe kotły gazowe z zamkniętą ko-

morą spalania i/lub kondensacyjne,
•	 węglowych na kotły zasilane biomasą 5 klasy emisji. 

Prosimy właścicieli nieruchomości, którzy otrzymali ankiety dotyczące emisji zanieczysz-
czeń, by je wypełnili i odesłali do Urzędu Gminy Kozy do 20 września 2017 r. Są one 
niezbędne do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz do ubie-
gania się o dofinansowanie. Informacje na ten temat będą na bieżąco dostępne na stronie 
internetowej gminy www.kozy.pl oraz publikowane w „Koziańskich Wiadomościach”.

(UG)

Biblioteka tworzy cyfrowy katalog eks-
ponatów znajdujących się w zbiorach 
Izby Historycznej. Jest on już dostępny 
na stronie internetowej naszej biblioteki 
www.gbpkozy.pl. Po kliknięciu w zakładkę 

katalog online pojawiają się dwa zbiory: ka-
talog księgozbioru i katalog Izby Historycz-
nej. Po kolejnym kliknięciu w katalog Izby 
Historycznej i wpisaniu w wybranej rubryce 
odpowiedniej nazwy eksponatu bądź hasła 

przedmiotowego pojawiają się fotografie 
skatalogowanych przedmiotów oraz pod-
stawowe informacje o nich (tytuł, krótki 
opis, przeznaczenie przedmiotu, określe-
nie czasu powstania, wymiary itp.). Wy-

szukiwanie eksponatów 
w katalogu najlepiej pro-
wadzić w oparciu o hasła 
przedmiotowe (np. ma-
larstwo, narzędzia rolni-
cze, meble). Pełną listę 
haseł przedmiotowych, 
ułatwiających wyszu-
kiwanie, opublikujemy 
niebawem na stronie in-
ternetowej biblioteki. Za-
praszamy do korzystania 
z katalogu.

(gbp)

Program „Rodzina 500+”
Od sierpnia trwa przyjmowanie nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2017/2018. 
Informujemy, że osoba, która złożyła wniosek wraz z dokumentami:

•  do końca sierpnia, otrzyma wypłatę tego świadczenia do 31 października, 
•  do końca września, otrzyma wypłatę tego świadczenia do 30 listopada, 
•  do końca października, otrzyma wypłatę tego świadczenia do 31 grudnia. 

Nowy wniosek należy złożyć do końca października 2017 roku. Świadczenia z wnio-
sków złożonych we wrześniu i październiku, wypłacane będą z wyrównaniem.
W sierpniu 2017 roku w GOPS Kozy zarejestrowano ponad 600 wniosków, które wpły-
nęły drogą tradycyjną oraz elektroniczną. Zachęcamy mieszkańców do składania wnio-
sków przez internet. 

(gops)

Gminna Rada 
Seniorów 

rozpoczyna pracę
W naszej gminie mieszka ok. 3000 senio-
rów, to jest osób w wieku powyżej 60 lat. 
Stanowi to prawie ¼ mieszkańców. Moni-
torowanie i diagnozowanie problematyki 
senioralnej jest jednym z pierwszych zadań 
działającej od niedawna Gminnej Rady Se-
niorów. Przedstawiciele GRS będą pełnić 
dyżur w Domu Kultury w Kozach, w sali 
nr 11, w każdy ostatni czwartek miesiąca 
w godz. 17.00-19.00.  Mieszkańcy mogą 
zgłaszać swoje uwagi, propozycje i wnio-
ski dotyczące problemów osób starszych. 
Obecnie priorytetem jest dążenie do tego, 
by wszelkie informacje publiczne były dla 
starszych odbiorców zrozumiałe i w pełni 
czytelne, a seniorzy mogli nadążać za wdra-
żanymi zmianami i w pełni korzystać z usług 
publicznych. 

Planowane jest też organizowanie działań 
w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązy-
wania podstawowych problemów praw-
nych osób starszych.

Przewodniczącemu Gminnej Rady Senio-
rów, panu Kazimierzowi Honkiszowi zależy 
na budowaniu klimatu wzajemnego szacun-
ku i atmosfery zrozumienia dla problemów 
tego środowiska. Serdecznie zapraszamy do 
kontaktów z Radą Seniorów.

 (GRS)

Internetowy katalog zbiorów Izby Historycznej

Wymiana kotłów
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Obywatel to pojęcie pochodzące od czeskiego 
słowa „obyvatel” oznaczającego mieszkańca, 
każdego człowieka, który bez względu na swój 
stan i wyznanie, posiada określone uprawnie-
nia i obowiązki. Przez kilkadziesiąt lat ustroju 
PRL „obywatel” był określeniem używanym 
głównie przez przedstawicieli tzw. władzy do 
przypominania powinności każdego członka 
społeczeństwa wobec państwa i przypisanego 
kolektywu. Dzisiaj, z uwagi na te niechlubne 
skojarzenie, używa się go bardzo rzadko, za-

stępując formalnym, grzecznościowym „Pa-
nią” i „Panem”. W błyskawicznie postępującej 
alienacji naszego społeczeństwa, prawa i obo-
wiązki związane z pojęciami „obywatel”, „oby-
watelski” odchodzą na dalszy plan. Coraz mniej 
znaczy: MY, natomiast coraz więcej: JA. Moż-
na zaobserwować to w dużych aglomeracjach, 
gdzie postępujące zobojętnienie wobec oto-
czenia sprawia, że często mieszkańcy dwóch są-
siednich pięter budynku są dla siebie całkowicie 
obcymi i wzajemnie się ignorującymi ludźmi.
Ten, kto interesuje się sprawami sąsiadów, 
przeważnie jest uznany za wścibskiego. Osoby 
życzliwe są zbywane, ponieważ uznaje się, że 
będą oczekiwały za to rekompensaty. Wreszcie, 
brak wiedzy o problemach otaczających nas lu-
dzi zwalnia nas od zmartwień i ewentualnych 
wyrzutów sumienia. Tak się dzieje, dopóki nie 
dotknie nas nieszczęście. Włamanie, kradzież, 
choroba, katastrofa, zdarzenie losowe. Wtedy 
pojawiają się pretensje do ludzi wokoło, że nas 
nie ochronili, nie ostrzegli przed zagrożeniem, 
nie zareagowali i nie pomogli.
Najcenniejszym źródłem informacji dla Policji 
są mieszkańcy. Zdecydowana większość zatrzy-
mań sprawców na gorącym uczynku przestęp-
stwa jest możliwa dzięki zgłoszeniom obywateli. 
Bez współpracy ze społeczeństwem i bez zeznań 

udzielanych przez świadków prowadzenie po-
stępowań kończy się przedwczesnym umorze-
niem. Bardzo często, to właśnie dane uzyskane 
od sąsiadów decydują w postępowaniach i czyn-
nościach zmierzających do ustalenia sprawców 
i okoliczności zdarzeń. Są to informacje bezcen-
ne i nie do zastąpienia, nawet przez długotrwałą 
i żmudną pracę operacyjną policjantów.
Aktualne działania Policji zmierzają do pełnego 
wykorzystania współpracy pomiędzy służbami 
a mieszkańcami. Trzema głównymi instrumen-

tami do realizacji tego celu są:
• aplikacje: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-

czeństwa oraz Moja Komenda,
• program Dzielnicowy Bliżej Nas,
• przywracanie i tworzenie dodatkowych jed-

nostek terenowych; Komisariatów Policji 
i Posterunków Policji.

Mają one służyć obywatelom w celu uspraw-
nienia kontaktu zgłaszających z Policją. Sku-
teczne wykorzystanie ogromnego potencjału 
jakim jest społeczna wiedza, znacznie poprawia 
bezpieczeństwo lokalne.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
jest ogólnodostępna na stronie www.policja.pl 
oraz na stronach internetowych Komend Wo-
jewódzkich, Miejskich i Powiatowych. Można 
na niej  zaznaczyć miejsce oraz problem, ktory 
zgłaszający chce przekazać anonimowo Policji. 
Każde zarejestrowane zgłoszenie jest później 
weryfikowane na miejscu przez wyznaczo-
nych policjantów. W przypadku potwierdze-
nia danych, rejon zostaje objęty terminowymi 
działaniami zmierzającymi do ograniczenia 
lub zlikwidowania zagrożenia. Jest to pośredni 
instrument wspomagający obywatelską inicja-
tywę uczestniczenia w poprawie bezpieczeń-
stwa. Bezpośrednie możliwości przekazania 
informacji stanowią osobiste lub telefoniczne/

pisemne/mailowe zgłoszenia.
Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobline Moja 
Komenda zawiera dane wszystkich jednostek 
terenowych Policji w całym kraju. Działa w try-
bie offline, bez konieczności stałego dostępu do 
internetu, jest także bezcennym ułatwieniem 
w podróży po kraju, dzięki któremu z łatwością 
możemy znaleźć najbliższą jednostkę Policji, 
jej dane adresowe i numer telefonu. Ułatwia 
kontakt z konkretnym dzielnicowym (zawiera 
wszystkie niezbędne dane: stopień, imię, nazwi-
sko, obsługiwany rejon z nazwami miejscowości 
i nazwami ulic, telefon służbowy i indywidualny 
adres poczty elektronicznej). 
Dzięki wdrożeniu programu Dzielnicowy 
Bliżej Nas, policjanci pełniący tę funkcję mogą 
skupić się na konkretnych zadaniach służących 
lokalnej społeczności. Znacznie zmniejszone 
obciążenia związane z realizacją pomocy praw-
nych, interwencjami oraz doprowadzeniami, 
umożliwiają im sprawne wykonywanie zadań 
profilaktycznych i rozpoznawczych. Dzielnico-
wy staje się policjantem pierwszego kontaktu, 
dysponującym rozległą wiedzą o przydzielo-
nym rejonie służbowym. Każdy mieszkaniec 
może skonsultować swoją sprawę ze swoim 
dzielnicowym licząc na jego kompetentną 
pomoc, jak również każdy funkcjonariusz lub 
urzędnik realizujący czynności dotyczące rejo-
nu konkretnego dzielnicowego, może skorzy-
stać z jego informacji. Rola łącznika pomiędzy 
obywatelami i służbami wpływa na szybkość 
oraz skuteczność działań służących ogólnej po-
prawie bezpieczeństwa.
Warto interesować się tym, co się dzieje wokół 
nas. Należy być obywatelem, który ma prawo 
do zapewnienia mu bezpieczeństwa i społecz-
ny obowiązek informowania właściwych służb 
o lokalnych problemach. Powinniśmy odrzucić 
błędne uproszczenia aktywności i odpowiedzial-
ności obywatelskiej jako „konfidencji” lub „do-
nosicielstwa” albo „szukania problemów na siłę”. 
Czasami lepiej szukać problemów, niż żeby one 
szybciej znalazły nas same – nieprzygotowanych. 

(Sebastian Harężlak)

Kozy w liczbach od 1 lipca 2017 roku 
do 31 lipca 2017 roku:

93 – zgłoszone i podjęte interwencje policyjne
16 – interwencje domowe
  4 – wypadki komunikacyjne w ruchu lądowym
  2 – zatrzymani nietrzeźwi kierujący
  1 – rozpoczęta procedura Niebieskiej Karty

Koziański posterunek znajduje się przy ulicy Szkolnej
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Bezpieczny kozianin

Obywatel - Policja
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Po śmierci Hermana Czecza w 1904 roku, jego 
żona Wilhelmina, przejęła prowadzenie rodo-
wego gospodarstwa i opiekę nad niepełnolet-
nim jeszcze wtedy synem, Marianem. Jako że 
starszy Karol nie wykazywał zainteresowania 
gospodarowaniem w majątku dworskim, wia-
domo było, że dziedzicem „na Kozach” pozo-
stanie Marian.
Marian Herman Stanisław Jan Artur Czecz de 
Lindenwald urodził się w Kozach, 28 listopada 
1887 roku. Studia rolnicze rozpoczął w Bonn, 
gdzie spotkał Andrzeja Rozmiarka, starszego 
od siebie studenta-doktoranta, pochodzące-
go z Wielkopolski. Andrzej wspierał Mariana 
w nauce, udzielał mu korepetycji, za które 
płaciła Wilhelmina zainteresowana dobrym 

wykształceniem syna. Po uzyskaniu dyplomu 
Marian wrócił do Kóz i wspólnie z matką za-
proponowali Andrzejowi Rozmiarkowi posadę 
zarządcy koziańskich dóbr, którą ten przyjął.
16 stycznia 1915 roku Marian ożenił się ze 
swoją kuzynką, Marią Aurelią Bertą Czecz de 
Lindenwald, urodzoną 16 sierpnia 1891 roku 
w Bieżanowie, najstarszą córką Karola Czecza 
(brata Hermana) i Aurelii z domu Sovenyhazy-
-Fricke. Młodzi Czeczowie zamieszkali w Ko-
zach. W 1916 roku urodził się ich pierworodny 
syn, Stanisław Marian Herman Karol Jan (oj-
ciec zmarłego w 2012 roku Stanisława Czecza, 
który przekazał gminie pałac w Kozach).
W 1917 roku Marian Czecz miał zaszczyt witać 
na stacji kolejowej w Kozach przejeżdżającą 

tędy cesarzową Zytę de Burbon-Parmeńską. 
Cesarska para, Karol I i Zyta, odwiedzili Kra-
ków 5 maja 1917 roku, do którego przyjechali 
koleją ok. godz. 9 rano. Dwie godziny wcześniej 
cesarski skład zatrzymał się na stacji kolejowej 
w Kozach, na której kozianie serdecznie ich po-
zdrawiali. Marian Czecz tego dnia założył szla-
checki kontusz i żupan, nawiązując tym samym 
do tradycyjnego ubioru swego ojca Hermana, 
posła do austriackiej Rady Państwa. Gdy po-
ciąg zatrzymał się na stacji, cesarzowa Zyta na 
chwilę wysiadła z wagonu, Marian przemawia-
jąc podkreślił, że wita ją na polskiej ziemi chle-
bem i solą.
Oprócz syna Stanisława, państwo Czeczowie 
mieli jeszcze dwójkę dzieci: młodszego syna 
Henryka (ur. w 1917 roku) oraz córkę Marysię 
(ur. w 1926 roku). Marian zarządzał mająt-
kiem w bardzo trudnym okresie kryzysu lat 
dwudziestych. Mimo wielu starań i wprowa-
dzonych innowacji, takich jak uprawa bura-
ków cukrowych, majątek koziański tracił na 
znaczeniu. Marian bardzo się zaangażował 
w uprawę buraków cukrowych, zasiadał nawet 
w Zarządzie Cukrowni w Chybiu oraz pełnił 
funkcję prezesa Stowarzyszenia Plantatorów 
Buraków Cukrowych przy Związku Ziemian 
w Krakowie.
Marian Czecz, podobnie jak ojciec, pasjono-
wał się myślistwem, wędrówkami górskimi 
(był członkiem Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego), narciarstwem oraz grą w karty, 
szczególnie w wista. W tej grze jego partne-
rem był ówczesny proboszcz ks. Franciszek 
Żak. Tuż przed I wojną światową Marian wraz 
z matką wydzielili działkę z obszaru dworskie-
go w Hałcnowie, pod budowę Szkoły Ludowej 
w tej wsi. Ziemię przekazali nieodpłatnie, za co 
po latach, miejscowa społeczność odwdzięczy-
ła się upamiętniając darczyńcę nazwaniem uli-
cy jego imieniem.
Marian baron Czecz de Lindenwald zmarł 
5 września 1933 roku, mając niespełna 46 lat 
i spoczął obok ojca w krypcie kaplicy rodowej 
Czeczów na koziańskim cmentarzu.

(Bartłomiej Jurzak)

Tekst powstał w oparciu o informacje zawarte w nastę-

pujących publikacjach: Tomasz Lenczewski „Genealo-

gie rodów utytułowanych. Tom I”, Warszawa 1995-1996; 

Tomasz Kargol „Od kółek ziemian do Związku Ziemian 

w Krakowie”, Kraków 2010; Przemysław Mieloch „Ja-

dwiga Rozmiarkówna – kurier z Mosiny”, Mosina 2008; 

Wojciech Kiełkowski „Chybie – dzieje gminy od czasów 

najdawniejszych do współczesności”, Chybie 2009; „Ze-

szyty Społeczno-Historyczne Gminy Kozy” nr 1 i 2.

Kozi raj 
Marian Czecz

Marian baron Czecz de Lindenwald (1887-1933)Marian i Maria Czeczowie z synem Henrykiem na 
wycieczce w Tatrach

ulica Mariana Czecza w Hałcnowie
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Pochwal się!
Po raz ostatni w tym roku publikujemy zdjęcia ogrodu Pani Barba-
ry Blaut przy ul. Żytniej. Do tego cyklu wrócimy latem przyszłego 
roku – wiadomosci@kozy.pl

(R)



Dożynki 2017

W ramach projektu Polski Dwór w sali widowiskowej Domu Kultury 
odbyła się rekonstrukcja pt. „Dożynki u Czeczów w XX wieku”

Starostowie dożynkowi - Agnieszka i Paweł Jędrzejczykowie

Starostowie przekazali chleb wójtowi 
Krzysztofowi Fiałkowskiemu i przewodniczącej 
Rady Gminy Bożenie Sadlik

Efektownie prezentował się 
tegoroczny wieniec dożynkowy



Panie z Koła Gospodyń Wiejskich częstowały 
wszystkich gości chlebem ze smalcem i ogórkami 
kiszonymi

Uczestnicy projektu Walimy 
w Kocioł w korowodzie dożynkowym

Korowód dożynkowy witała w parku dworskim 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Na scenie swoje umiejętności 
zaprezentowali także najmłodsi

Występ Zespołu Pieśni 
i Tańca KOZIANIE

Autorami zdjęć są: Agnieszka Bieniek, Janusz Witkowski, Mateusz Stwora
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Nadmorskie przygotowania
Młodzi zawodnicy i zawodniczki UKS Kozy część przygotowań do nowego sezonu rozgrywko-
wego spędzili na 11-dniowym obozie w Kołobrzegu. 28 piłkarzy szlifowało formę podczas co-
dziennych zajęć na boisku ze sztuczną nawierzchnią, 8 siatkarek swoje treningi odbywało w hali 
sportowej. 
Dzieci sporo czasu przebywały na plaży, a nad bezpiecznymi kąpielami w morzu czuwał ratownik. 
Były też wycieczki do portu, na molo, zwiedzanie latarni morskiej. To już kolejny obóz, który klub 
zorganizował w kompleksie sportowym przy SP nr 6. 
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwał kierownik obozu, czterech opiekunów, dwóch trenerów oraz 
ratownik. Wyjazd sfinansowany został przez rodziców oraz Urząd Gminy w Kozach.

Kadra chłopców: Kamil Sołczykiewicz, Łukasz Dawidziuk, Maciej Konior, Samuel Fedorowicz, 
Miłosz Sztefko, Piotr Kućka, Michał Blachura, Piotr Kołodziejczyk, Paweł Honkisz, Dominik Cza-
derna, Tymoteusz Chrapkowicz, Igor Kasiuba, Michał Sury, Błażej Młynarczyk, Szymon Wójcik, 
Patryk Niemczyk, Adam Frączek, Bartosz Sordyl, Szymon Jędrzejas, Oliwier Białka, Tomasz Mi-
rocha, Patryk Gawęda, Bartosz Oczko, Kacper Piznal, Patryk Majiczek, Patryk Nycz, Kacper Ma-
tuszczak, Kamil Procner.

Kadra dziewcząt: Zofia Lasek, Maja Ziemian, Marta Olek, Emilia Bułka, Malwina Wójcik, Julia 
Nokielska, Aleksandra Augustynek, Aleksandra Susek.

(MS)
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Znakomicie nowy sezon piłkarski w rozgryw-
kach ligowych rozpoczęli seniorzy LKS Orzeł 
Kozy, którzy ograli już trzech kolejnych rywali.
Sezon na poziomie klasy B podokręgu Bielsko-
-Biała kozianie zainaugurowali na własnym bo-
isku. Konfrontacja ze Słowianem Łodygowice 
wyrównana była tylko do przerwy, gdy obie 
drużyny strzeliły po jednym golu. Po zmianie 
stron piłka aż 5 razy lądowała w bramce gości, 
po dwakroć skutecznością wykazali się m.in. 
Przemysław Pielesz i Jakub Honkisz. Na koniec 
sierpnia Orzeł udał się do Kalnej i powtórzył 
wynik. Już w pierwszej połowie kozianie zdołali 
osiągnąć przewagę dwóch goli. Dobra postawa 
w premierowych 45. minutach była również 
kluczem do podtrzymania passy w pierwszym 
z wrześniowych spotkań ligowych. Na własnym 
boisku piłkarze Orła pokonali 3:1 przyjezdnych 
z Bronowa. Szczególny wymiar zwycięstwo mia-
ło dla obecnego szkoleniowca drużyny z Kóz 
Jarosława Krystiana, który jeszcze w sezonie po-
przednim odpowiadał za wyniki Rotuza.     (M)

Biegający w barwach LKS Orzeł Kozy Józef 
Koźmiński wysoką formę z tego sezonu po-
twierdził w III Półmaratonie Górskim Fanto-
ma w Kurowie, w gminie Stryszawa. Kozianin 
zajął wprawdzie 9. miejsce w ogólnej klasyfika-
cji, ale na najniższy stopień podium załapał się 
w kategorii wiekowej zawodników pomiędzy 
30. a 39. rokiem życia. Bezkonkurencyjny oka-
zał się za to w gronie wszystkich ratowników 
startujących w biegowych zawodach.      (R)

Europejskie medale
Na kolejny, prestiżowy start siłacze z Kóz udali się do Białej Podlaskiej. W przeprowa-
dzonych tutaj mistrzostwach Europy federacji GPC zdobyli aż 14 medali.

Tradycyjnie już przedstawiciele stowarzyszenia Benchpress Kozy, działającego przy 
koziańskim Centrum Sportowo-Widowiskowym, zademonstrowali wysoką formę. Po 
kolejne złoto do kolekcji, okraszone rekordem świata 265 kilogramów w konkurencji 
tzw. martwego ciągu, sięgnął Wiesław Wróbel. Z tytułem mistrzyni Europy powróciła 
również Beata Kowalska, najlepsza w kategorii masters do 44 lat. O medalowe żniwo 
zadbali ponadto „złoci” Grzegorz Drewniany i Janusz Witkowski oraz „srebrni” Konrad 
Majocha i Jacek Świerzko.

Wobec trwających prac remontowych w CSW w Kozach siłacze aktualnie trenują 
w obiektach Hejnału w Kętach. W drugiej połowie września czeka ich start w Czechach, 
gdzie do mistrzostw świata federacji GPC zgłosiło się aż 720 zawodników. 

(RA)

Na szachy 
i lekkoatletykę

Wraz z początkiem września LKS Orzeł 
Kozy wznawia zajęcia w sekcjach szachowej 
i lekkoatletycznej. Wszechstronne treningi 
lekkoatletyczne odbywają się w poniedział-
ki i piątki w godzinach od 17.30 do 19.00 na 
stadionie LKS Orzeł. Grupą lekkoatletów 
z Kóz opiekuje się trener Beata Harat, któ-
ra swoich podopiecznych przygotowuje do 
startów w różnego rodzaju zawodach. 

Od wtorku, 5 września, ruszyły także zajęcia 
szachowe, które systematycznie realizowa-
ne będą w dwóch turach – od godz. 14.15 
do 15.45 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ko-
zach dla grupy młodszej, a od godz. 16.00 
do 17.30 w sali klubu dla starszych szachi-
stów.     (LKS)

Zwycięski marsz piłkarzy
LKS Orzeł Kozy – LKS Słowian Łodygowice 6:1 (1:1)
Gole: Jakub Honkisz – 2, Przemysław Pielesz – 2, 
Grzegorz Puda, Przemysław Zontek

KS Halny Kalna – LKS Orzeł Kozy 1:6 (0:2)
Gole: Grzegorz Puda – 2, Przemysław Pielesz, Pa-
tryk Pieczora, Jakub Kunicki, Dawid Żurek 

LKS Orzeł Kozy – UKS Rotuz Bronów 3:1 (3:0)
Gole: Przemysław Zontek, Jakub Kunicki, Arkadiusz 
Majdoń

LKS Orzeł: Marcin Kozielski, Jakub Polakow-
ski, Dominik Orszulik – Marcin Stefanowicz, 
Jakub Honkisz, Przemysław Łoński, Łukasz 
Szołucha, Przemysław Pielesz, Przemysław 
Zontek, Patryk Pieczora, Jakub Mrozek, Seba-
stian Linowski, Grzegorz Puda, Jakub Kunicki, 
Daniel Mańkowski, Mateusz Stwora, Łukasz 
Duźniak, Dawid Żurek, Arkadiusz Majdoń
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Seniorski zespół Orła Kozy po 3. kolejkach usadowił się w ścisłej czołówce b-klasowych rozgrywek
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Podium razy dwa
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Józef Koźmiński po raz kolejny 
zaprezentował wysoką formę
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 „Jak kochać dziecko” mówi tytuł książki, któ-
ra kilka dni temu rzuciła mi się w oczy wśród 
bibliotecznych zbiorów. Pomyślałam wtedy 
o hodowli, z której kupowałam szczeniaka. 
Suka, matka siedmiorga, nie pytała „jak”. Po 
prostu lizała swoje szczenięta, karmiła je i stro-
fowała, kiedy trzeba, a one traktowały ją jak cen-
trum wszechświata i nie odstępowały na krok. 
Nasuwają się tutaj dość zaskakujące dla nas 
wnioski. Czyżby psy były od nas mądrzejsze? 
Niemożliwe, toż to zwierzęta! Niewątpliwie 
jednak, jak mawiał filozof, udziałem zwierzęcia 
jest niewinność. Choć czasem gotowe jest za-
gryźć za kawałek mięsa, to robi to z głodu. Zwie-
rzę nie działa z premedytacją, nie jest skażone 
potrzebą posiadania czegoś, co nie wiąże się 
z fizycznym przetrwaniem. Inaczej jest z nami. 
Będąc świadkami rosnących potrzeb material-
nych naszych pociech, sami tracimy część na-
turalnych rodzicielskich instynktów i zastana-
wiamy się, jak dogodzić dzieciom tak, żeby im 
nie zaszkodzić i gdzie jest ta granica, której nie 
powinniśmy przekraczać. Zadania nie ułatwia-
ją nam skierowane do najmłodszych widzów 
reklamy, które sprawiają, że coraz częściej sły-
szymy „chcę, chcę, chcę!”. Nie pomaga nam też 

fakt, że dziecko, przebywając wśród rówieśni-
ków, pragnie dostosować się do grupy i mieć to 
samo, co koledzy. Nam samym zresztą nie jest 
owo uczucie obce. Sami w dzieciństwie chcieli-
śmy mieć wózki dla lalek, konie na biegunach, 
samochodziki na resorach (w PRL-owskich 
zakładach zabawkarskich produkowano wszak 
cuda z otwieranymi drzwiczkami i napędem 
na przednie koło, których nie powstydziły-
by się dzisiejsze sklepy). Różnica polega na 
tym, że starsze pokolenia takimi zabawkami 
bawiły się przez lata, aby potem przekazać je 
rodzeństwu. Moda nie zmieniała się co mie-
siąc pod dyktando zagranicznych korporacji, 
a porządna zabawka była w stanie przetrwać 
więcej, niż znane mojemu pokoleniu masowo 
produkowane tamagochi  (jajo z elektronicz-
ną podobizną zwierzaka, którego trzeba było 
karmić), czy dzisiejsze zabawki zręcznościowe, 
tzw. fidget spinnery. Pamiętamy więc nasze 
wózki dla lalek i konie na biegunach, ponieważ 
kojarzą się nam nie tylko z dzieciństwem, ale 
przede wszystkim z czymś stałym, z czymś, co 
towarzyszyło nam przez długi czas i nierzad-
ko dawało poczucie bezpieczeństwa. Z takimi 
wspomnieniami związane są inne domowe sce-

ny i odczucia: smak dżemu z porzeczek, który 
robiła nasza babcia, tekstura rozmoczonych 
w kompocie truskawek, tata taszczący z ogrodu 
kosze pomidorów, ogórków i innych warzyw, 
z których można było zrobić przetwory na cały 
rok, nierzadko przy tym podjadając. W moich 
wspomnieniach elektroniczny dinozaur, które-
go karmiłam kilka razy dziennie, czy świecące 
jojo, które nosiłam do szkoły, niemalże nie figu-
rują, jest tam natomiast zawsze obecna „siuda”, 
czyli mój ulubiony patyk z dzieciństwa oraz 
właśnie moja babcia i mama, które co roku o tej 
porze, mówiąc potocznie „robiły słoiki”. Mo-
żemy być pewni, że i dzisiejsi siedmiolatkowie 
za dwadzieścia lat będą wspominać nie samo-
przylepne bańki mydlane, nie piłkę zmieniającą 
się w dysk, nie fidget spinnery, czy inne modne 
dziś zabawki, a właśnie to, co okaże się stałe. Je-
śli więc zastanawiamy się „jak kochać dziecko”, 
to  szukajmy wzorców w bliskim otoczeniu i nie 
dumajmy za długo nad czymś, co tak napraw-
dę jest proste. W świecie, w którym wszystko 
zmienia się z coraz większą prędkością, zapew-
nijmy dzieciom coś trwałego. Kiedyś na pewno 
to docenią.

(Aleksandra Radlak)

Krzyżówka koziańska 

Poziomo:

  3) egoista

  7) czczona kobieta

  8) rysunek na tkaninie

  9) Jan, nauczyciel, laureat nagrody  

      im. ks. Londzina w 2007 r.

10) rzezimieszek paryski

12) patyczek z siarką

14) gaz o ostrej woni

16) ptak nadwodny z rodziny siewek

19) nazwa byłego kina w Kozach

20) góry z Rysami

21) trwała forma odlewnicza

22) niszczy metale

Pionowo:

  1) meble z szufladami

  2) miasto w pow. przeworskim, nad 

      Sanem

  3) Władysław, ks. prałat, 

      były proboszcz

  4) środki masowego przekazu

  5) spis, wykaz

  6) Jan, lekarz, były kierownik 

      Ośrodka Zdrowia

11) popularna nazwa kapliczki pod 

      Kamieniołomem

12) jest nim owczarnia w pobliżu 

      dworu

13) przysiółek w Górnej Wsi

15) imię Dulskiej z komedii 

      G.Zapolskiej

17) statek rybacki

18) doczepiana do obroży
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą rozwiązanie

Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w bibliotece lub Urzędzie Gminy (sekretariat) do 29 września br. podając swoje dane osobowe (imię, nazwi-
sko, wiek, telefon kontaktowy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową. 

(Stanisław Laszczak)

Felieton

Coś trwałego
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Kiedy rozpoczynał swoje pierwsze zajęcia 
w technikum, przyuczając się do zawodu 
technika informatyka nie przypuszczał, że 
za kilka lat pochłonie go w pełni teatralna 
pasja. Tymczasem dziś, coraz śmielej po-
czyna sobie w roli reżysera, poznając ko-
lejne tajniki spektaklu. – Teatr to przede 
wszystkim ludzie. Ci, z którymi pracujemy, 
i ci, którzy nas obserwują – mówi w rozmo-
wie z Koziańskimi Wiadomościami Paweł 
Sablik, który mimo młodego wieku (21 lat) 
dla osób związanych w Kozach z kulturą jest 
już dobrze znany. 
Reżyser informatyk to dość niespoty-
kane połączenie...
Paweł Sablik: - Już w gimnazjum byłem 
w grupie teatralnej. Jako jedynak potrze-
bowałem spotkań z rówieśnikami, ale wte-
dy była to rozrywka w wolnym czasie. Do 
technikum poszedłem, by zdobyć zawód. 
Dobrze radziłem sobie z komputerami, stąd 
taki wybór. Ale wiedziałem, że nie będę 
chciał w przyszłości zarabiać w ten sposób 
na życie. Równocześnie dobrze wspomi-
nając zajęcia teatralne prosiłem znajomych 
o informację, jeśli znów będzie okazja do 
uczestnictwa np. w warsztatach. 
I pojawia się Teatr Heliotrop…
PS: - To był pierwszy moment, kiedy wie-
działem, że bardziej poważnie skupię się na 
teatralnych zajęciach. Trafiłem do amator-
skiego teatru poezji, który prowadzi Halina 
Kubisz-Muła. Świetna grupa, bardzo do-
brze zostałem przyjęty. Lubię jednak mieć 
na coś wpływ, móc podejmować decyzję. 
Na początku brakowało mi pewności siebie. 
Pamiętam, że przy pierwszym spektaklu 
zapytałem, jaką będę miał rolę? Myślałem, 
że od razu będę grał. Tak jednak nie było, 
więc była to dla mnie lekcja pokory. Ale do-
wiedziałem się sporo o technice, pomaga-
jąc w pierwszym spektaklu przy światłach. 
Równocześnie douczałem się, czytałem po-
ezję, prozę, zacząłem też pisać. 
To pisanie sprawiło, że pojawiły się 
w Domu Kultury zajęcia Słowo.tok?
PS: - Wspólnie z Sabiną Piskorek-Oczko 
stwierdziliśmy, że może to być ciekawy 
pomysł. Pomyślałem, że skoro piszę, za-
chęcę innych, by też zaprezentowali swoje 
utwory. By sprawdzić konstrukcję zdań, 
poprawność, przedyskutować utwór i prze-
analizować. To świetny trening otwartości 
i konfrontowania się z opiniami innych. 
Forma chyba się sprawdziła, bo zajęcia od-
bywają do dziś. 
Coraz większe doświadczenie sprawiło, 
że pojawił się kolejny projekt – warszta-

tów teatralnych podczas ferii i wakacji. 
PS: - Miałem napisany dramat, więc można 
było przygotować warsztaty. Grupa zaczęła 
czytać role, była ciekawa postaci, żądna hi-
storii i chętna do zagrania spektaklu. Poczu-
łem wtedy, że to jest coś, czym chcę zajmo-
wać się w życiu.

Kto był uczestnikiem zajęć?
PS: - Przede wszystkim młodzież. Ale na-
stępnie miałem możliwość pracy z osobami 
dorosłymi i starszymi. To niesamowite do-
świadczenie, kiedy pracuje się z różnymi oso-
bowościami. I między innymi, dlatego wybra-
łem teatr. Poza tym, nie umiałem malować ani 
śpiewać, więc co mi pozostało? (śmiech).
Stworzyłeś też projekt „Pierwszy sto-
pień do teatru”, który również okazał 
się sukcesem. 
PS: - Chciałem zaktywizować osoby, które 
z różnych przyczyn nie mogły brać udziału 
w innych wydarzeniach kulturalnych w Ko-
zach, choćby dlatego, że np. je współtwo-
rzyły. Pracownicy Domu Kultury, urzędni-
cy, nauczyciele, emeryci. Wpierw odbyło 
się odczytanie dramatu w parku dworskim, 
następnie powstała scenografia. Obrazy na 
żywo podczas ubiegłorocznych dożynek 
malowali Henryk Reczko i Jacek Kućka. 
A co warte podkreślenia, także mieszkań-
cy tworzyli jeden z nich. Wszystkie dzieła 
utworzyły scenografię podczas finałowego 
spektaklu pt. „Pierwszy stopień do”.
Projekt się zakończył, ale z wieloma 
osobami współpracujecie nadal. 
PS: - Spotykamy się już w ramach współ-
pracy z Teatrem Trzech, który założyliśmy 

3 lata temu wspólnie z Maksymilianem No-
wakiem i Michałem Haratem. Zebraliśmy 
sporo doświadczenia w Heliotropie, jeździ-
liśmy na występy, także zagraniczne. Nasz 
pierwszy spektakl pt. „Żywot jego” miał 
wiele błędów, ale szeroka widownia sprawi-
ła, że zyskaliśmy sporo zapału. Po projekcie 
„Pierwszy stopień do teatru” zaangażowa-
nie grupy występującej w spektaklu „Pierw-
szy stopień do” doprowadziło do tego, że 
większość chciała pracować dalej. Dołą-
czyły też nowe osoby i wtedy przygotowa-
liśmy spektakl „Monologi”, a następnie już 
wspólnie z Teatrem Trzech dwa spektakle 
– „Otępieni” oraz „Maria umiera”.
Rok po założeniu Teatru Trzech rozpo-
cząłeś studia na PWST.
PS: - Zastanawiałem się nad aktorstwem, 
ale bliskie osoby pomogły mi wybrać re-
żyserię. Ociągałem się z decyzją, przez co 
teczkę teatralną, którą składa się na wstępie 
rekrutacji przygotowałem w jeden dzień. 
Należało opracować adaptację dramatu na 
podstawie dwóch tekstów niebędących dra-
matem oraz analizę dramatu współczesne-
go. Następnie przeszedłem czteroetapową 
rekrutację, choć po każdym miałem wraże-
nie, że to już koniec. Wpierw była rozmo-
wa wstępna, następnie rozmowa o pracach 
złożonych w teczce, w trzecim etapie moja 
ocena prezentowanego spektaklu na scenie, 
a w ostatnim z nich dyskusja o lekturach. 
Z ośmiu książek nie przeczytałem jednej. 
Oczywiście zostałem zapytany o pozycję, 
z którą nie zdążyłem się zapoznać. Wszystko 
zakończyło się jednak pozytywnie. Obecnie 
nie wyobrażam sobie innych studiów, nie-
szablonowe zajęcia, dyskusje, rozmowy. To 
naprawdę inspirująca forma nauki. 
Jakie masz plany, marzenia na przy-
szłość?
PS: - Chcemy rozwijać Teatr Trzech, 
przygotowywać spektakle. Realizujemy 
też wspólnie z Domem Kultury warsztaty 
teatralno-historyczne w ramach projektu 
Polski Dwór. Pierwszym elementem była 
rekonstrukcja pt. „Dożynki u Czeczów 
w XX wieku” podczas tegorocznych do-
żynek w parku dworskim. Poza tym będę 
jeszcze trzy odsłony: „Koncert u Czeczów”, 
„Zaduszki” i „Przyjazd Ułanów do Kóz”. 
Cieszę się tym, co udało się już osiągnąć, 
możliwością studiów oraz pracą z ludźmi. 
Bo teatr to przede wszystkim ludzie. W tym 
zawodzie trudno planować szerzej, bo nie 
wiadomo, co będzie np. za rok. Będę ciężko 
pracował i wierzę, że efekty przyjdą same.

(Rozmawiał: Mateusz Stwora)

Od technika do reżysera
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promo-
cji Gminy Kozy oraz Dom Kultury zapraszają 
miłośników fotografii do udziału w konkursie 
pt. „Kozy, kozianie – zapis subiektywny” 2017, 
który organizowany jest w ramach zadania pu-
blicznego wspieranego przez Gminę Kozy.
Celem konkursu jest fotograficzne utrwalenie 
obrazu ludzi, miejsca, zjawisk i emocji miesz-
kańców naszej, podbeskidzkiej wsi. Ważne jest 
zaprezentowanie umiejętności obserwowania 
i rejestrowania rzeczywistości, a także promo-
wanie twórczości fotograficznej poświęconej 
gminie Kozy. Można utrwalać zabytki architek-
tury, kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie 
współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające 
zawody i prace wykonywane tradycyjnymi meto-
dami a także wydarzenia i ludzi w nich uczestni-
czących, np. sportowców, pasjonatów, itp.
Prace do konkursu należy przesłać do 20 paź-

dziernika 2017 r. do godz. 
23:59 drogą elektronicz-
ną na adres mailowy:
k o n k u r s @ k o z y . p l 
w formacie plików JPG 
w rozdzielczości nie 
mniejszej niż 300dpi 
(prace dostarczone 
w innych formatach nie 
będą oceniane).
Regulamin konkursu 
dostępny na stronie 
www.domkultury.kozy.
pl w zakładce „Konkur-
sy, przeglądy, festiwale” 
oraz na stronie 
www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny.

(DK)

W ubiegłorocznej odsłonie zwyciężyło zdję-
cie wykonane w parku dworskim przez Da-
wida Zawiłę

Angielski dla 
wszystkich

Wczesna jesień to dobra okazja, aby 
poznać słownictwo związane z owoca-
mi i warzywami, z których robi się prze-
twory.

warzywa – vegetables
owoce – fruit
ogórki – cucumbers
pomidory – tomatoes 
marchewki – carrots
papryki – peppers 
buraki – beetroots 
cebule – onions 
ziemniaki – potatoes 
jabłka – apples
truskawki – strawberries
maliny – raspberries 
jeżyny – blackberries
jagody – blueberries 
śliwki – plums
brzoskwinie – peaches

W większości angielskich wyrazów liczbę 
mnogą tworzymy poprzez dodanie „s” 
lub „es”. Są jednak wyjątki, takie jak „dzie-
ci” (czyli „children”, podczas gdy jedno 
dziecko to „child”) lub „stopy” („feet”, 
podczas gdy jedna stopa to „foot”). Jak 
widzimy zaś powyżej, słowo “owoce” 
(fruit) wcale nie posiada liczby mnogiej!

Koziański dwór i jego relacje z otoczeniem 
przez wieki były motorem życia społecznego 
oraz inspirowały działania kulturalne. Dom 
Kultury w Kozach zaprasza wszystkich do 
udziału w interaktywnych wydarzeniach, or-
ganizowanych w ramach realizacji projektu 
POLSKI DWÓR - kultura podstawą życia 
społecznego.

Warsztaty historyczno-teatralne dostępne są 
dla wszystkich! Do grupy przygotowującej 
spektakle rekonstrukcyjne można dołączyć na 
każdym etapie realizacji projektu. Działania te-
atralne prowadzi Paweł Sablik, a nad aspektem 
historycznym czuwa etnolog Bartłomiej Jurzak.  
Podczas każdej rekonstrukcji uczestnikom 
warsztatów będą towarzyszyć aktorzy. 

Spektakle rekonstrukcyjne dotyczyć będą życia 
codziennego polskiego dworu ziemiańskiego, 
a uczestnicy i aktorzy wcielą się w role lokal-
nych postaci historycznych.

Na początku września odbyły się DOŻYNKI. 
Ich rekonstrukcja zawierała przygotowania, 
ceremonię oraz zabawę z okazji święta plo-
nów. Wydarzeniu towarzyszyła kapela ludowa 
Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”. Spektakl 
wystawiony został na scenie Domu Kultury 
w niedzielę, 3 września.

Jesienią w Pałacu Czeczów odbędzie się WIE-
CZÓR MUZYCZNY przy dźwiękach forte-
pianu.

Przed świętem zmarłych, w MUZYCZNE 
ZADUSZKI będzie okazja do wspomnień 
o zmarłych właścicielach pałacu oraz zasłużo-
nych mieszkańcach. 

Podczas rekonstrukcji pobytu legionistów Pił-
sudskiego w Kozach PRZYBYLI UŁANI, 
publiczność zostanie zaproszona do parku. 
W trakcie inscenizacji nie zabraknie pieśni pa-
triotycznych i legionowych.

Oprócz Pałacu Czeczów ważnym dla Kóz 
obiektem jest neobarokowa willa Grabow-
skich, w której dziś mieści się Laboratorium 
Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inży-
nierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk. 
Rodzinie Grabowskich, dawnych właścicieli 
willi poświęcona będzie wystawa historyczno-
-malarska pt. „Anna Grabowska z wizytą u Cze-
czów”.

Szczegółowe informacje o projekcie, wydarze-
niach i relacje z etapów realizacji dostępne na 
stronie www.domkultury.kozy.pl

(Sabina Piskorek-Oczko/red.)

Kozy, kozianie – zapis subiektywny 2017
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Zajęcia Domu Kultury w Kozach
Dom Kultury w Kozach prowadzi zapisy na zajęcia artystyczne 

na rok szkolny 2017/2018
Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Poniedziałek i piątek, godz.: 18:00-20:00
Kapelmistrz: Stanisław Wróbel.

Nauka gry na instrumentach
dętych i perkusyjnych

Trąbka, tenor horn, klarnet, puzon, saksofon,
flet poprzeczny, instrumenty perkusyjne
Zajęcia nieodpłatne dla członków MOD.

Chór Domu Kultury
dla młodzieży i dorosłych

Wtorek i środa, godz. 19:00-20:30
Dyrygentka: Anna Czaplińska-Syjota

Zajęcia nieodpłatne.

Grupa wokalna
– zajęcia wokalne, emisja głosu

dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Instruktor: Anna Czaplińska-Syjota

Zajęcia nieodpłatne.

Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”
bez ograniczeń wiekowych

Poniedziałek i środa, godz. 19:00-21:00
Zajęcia wokalno-taneczne

Instruktor: Krystyna Mirocha.

Mali Kozianie
Poniedziałek, godz. 18:00-19:00

Instruktor: Krystyna Mirocha.

Rytmika z Plastyką
dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Instruktor: Krystyna Mirocha
Odpłatność 30 zł za miesiąc.

Ilość miejsc ograniczona.

„Koziańskie Orły” 
- grupa rekonstrukcji historycznej

Czwartek, godz. 14:00-16:00.
Instruktor: Andrzej Hałat.

Kurs tańca dla dzieci – „Koziczki”
w wieku 6-10 lat

Wtorek, godz. 17:00-18:00
Instruktor: Anna Kaim

Odpłatność 20 zł za miesiąc.
Zapisy przyjmowane w biurze Domu Kultury w Kozach. Grupa 

rusza od co najmniej 10 osób.

Kurs tańca dla dorosłych 
Wtorek 

Grupa dla początkujących, godz. 18:00-19:30
Nauka tańca dla dorosłych od podstaw.
Odpłatność: 10 zł od pary za zajęcia.

 
Grupa dla zaawansowanych – PRAKTIS, godz. 

19:30-21:00
Odpłatność: 5 zł od pary za zajęcia.

 Instruktor: Anna Kaim.

Grupa teatralna „CZYŻBY?!”
dla dzieci od 10 roku życia

Instruktor: Sabina Piskorek-Oczko
Zajęcia nieodpłatne.

Warsztaty literackie „słowo.tok”
dla młodzieży i dorosłych,
termin zajęć do ustalenia.

Instruktor: Sabina Piskorek-Oczko.
Zajęcia nieodpłatne.

Zajęcia kreatywne dla dorosłych
(decoupage, scrapbooking, cardmaking

godz. 16:00-19:00, Pałac Czeczów w Kozach.
Instruktor: Krystyna Hałat

Zapisy przyjmowane w biurze Domu Kultury 
w Kozach. Ilość miejsc ograniczona.

Klub Miłośników Filmu i Fotografii
Poniedziałek, godz. 18:00-20:00

Bez ograniczeń wiekowych.
Instruktor: Marek Małecki.

Zajęcia nieodpłatne.

Aktywne zwiedzanie
Zajęcia towarzyszące wystawom sztuk plastycznych

skierowane zarówno dla grup zorganizowanych,
jak i niezorganizowanych

(konieczna wcześniejsza rezerwacja)
Instruktor: Sabina Piskorek-Oczko.

Walimy w kocioł
– warsztaty perkusyjne dla dorosłych

Instruktor: Tomasz Kinecki.
Odpłatność: 50 zł za miesiąc.

Zajęcia taneczne dla dzieci POPP „ART”
dla dzieci w wieku 6-12 lat

Środa, czwartek, godz. 14:00-17:00.

ZUMBA
Czwartek, godz. 19:15-20:15
Bez ograniczeń wiekowych.

Instruktorzy: ZUMBA BESKID TEAM

Teatr „HELIOTROP”
Instruktor: Halina Kubisz-Muła

Nauka gry na gitarze
Instruktor: Aleksander Papiernik

Warsztaty baletowe i modern jazz
Warsztaty odbywają się w soboty

Grupa baletowa – 3-5 LAT, godz. 10:00-11:00
Grupa MODERN JAZZ początkująca, godz. 11:00-12:00

Grupa MODERN JAZZ średniozaawansowana, 
godz. 12:00-13:00

Grupa MODERN JAZZ zaawansowana, godz. 13:00-14:00
Zapisy przyjmujemy pod nr tel.: 507 226 384.

Kurs tańca dla zaawansowanych
Czwartek, godz. 17:45-19:15

Instruktor: Anna Kaim

Nauka gry na instrumentach klawiszowych
- pianino, keyboard, akordeon.

Zajęcia indywidualne lub grupowe. Instruktor: Seba-
stian Kasiuba

Spotkania grup i stowarzyszeń
oraz niezależnych zespołów artystycznych

Terminy zajęć mogą ulec zmianie.  Szczegółowe infor-
macje na stronie www.domkultury.kozy.pl oraz biurze 
Domu Kultury w Kozach.

Terminy zajęć mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje na stronie www.domkultury.kozy.pl  oraz  w biurze Domu Kultury w Kozach.

Zajęcia Domu Kultury organizowane w partnerstwie

Taneczna Gimnastyka dla Pań
Termin zajęć do ustalenia. Instruktor: Anna Kaim

Odpłatność: 30 zł za miesiąc.
Pierwsze spotkanie, 2 października, godz. 10.00-11.00
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Wrześniowa 
„Agnieszka”

Dom Kultury zaprasza w sobotę, 16 wrze-
śnia 2017, o godz. 19.00, do sali widowisko-
wej przy ul. Krakowskiej 2 na koncert pt. 
„Agnieszka”. Kolejny raz będzie można po-
słuchać piosenek Agnieszki Osieckiej w wy-
konaniu wokalistów Domu Kultury z akom-
paniamentem Pawła Stępnia. 
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w biurze 
Domu Kultury oraz bezpośrednio przy wej-
ściu na koncert. Zapraszamy.   (DK)

Wystawa laureatki
Już we wrześniu zapraszamy na kolejną 
wystawę plastyczną do Pałacu Czeczów 
autorstwa Moniki Magiery, laureatki Pro-
mocji Młodych Talentów 2017. Szczegó-
ły dostępne na plakatach oraz na stronie 
www.domkultury.kozy.pl.

(DK)

Paczka literacka
Biblioteka zakwalifikowała się do akcji „Paczka 
literacka” organizowanej przez Wydawnictwo 
Agora oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Otrzymaliśmy dwa bezpłatnie 
pakiety książek zawierające po 21 tytułów oraz 
cztery audiobooki. 

(gbp)

Święto wiatru 
halnego, czyli 

latawce na start
Jesienna, wietrzna aura sprzyja latawcom. 
Dziś wydaje się być to tylko zabawa, sport 
lub pole do działań artystycznych, a prze-
cież tradycja budowy latawca to historia 
kultury i techniki sięgająca 500 r. p.n.e. 
Jeszcze niedawno profesjonalny latawiec 
spotkać można było na wyposażeniu tratw 
ratunkowych, gdzie służył do sygnalizacji 
i unoszenia anteny radiowej. Znane są też 
eksperymenty wspierania przez nie napędu 
statków transportowych. 

Zachęcamy do poznania historii latawca 
oraz wspólnej zabawy z nami. W niedzielę, 
1 października o godz. 14.00 na stadionie 
LKS Orzeł odbędzie się kolejna odsłona 
„Święta wiatru halnego” i puszczanie la-
tawców (w przypadku deszczowej pogody 
impreza zostanie przeniesiona na dzień 
8.10.2017 r.). 

Nagrodzimy najładniejsze i najlepiej lata-
jące. Jeśli ktoś nie umie wykonać koziań-
skiego „dracha”, to proponujemy pomoc 
najbliższych lub wiedzę internetową. 
Można również odwiedzić Pałac Cze-
czów (29 września, godz. 16.00) podczas 
warsztatów latawcowych – pomożemy 
w jego budowie. Więcej informacji na 
www.domkultury.kozy.pl.

(Marek Małecki)






