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wydarzenia

Koziański akcent TKB
Na przełomie lipca i sierpnia Zespół Pieśni i Tańca Kozianie wystąpił podczas 55. Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej na scenach w Oświęcimiu, Wiśle i Makowie Podhalańskim, prezentując wiązankę 
tańców i śpiewów laskich. Występy w gronie wielobarwnych zespołów z wielu stron świata sprzy-
jały zdobywaniu kolejnych doświadczeń. – Dziękujemy fanom i sympatykom za wsparcie naszej 
działalności i gorące brawa podczas występów – mówią członkowie zespołu.

(dk/red)

„O nas”, to tytuł filmu, który nakręciła grupa osób wyróżniona podczas tegorocznej Promo-
cji Młodych Talentów. Pod okiem reżysera Leszka Ptaszyńskiego młodzi ludzie mogli zre-
alizować swoje pasje i nauczyć się pracy w grupie, co w przypadku indywidualistów nie jest 
łatwe, ale udało się. Koziańska publiczność będzie mogła zapewne niedługo obejrzeć film.   

(dk/red)

Szlachectwo powinno być nieustającą zachę-
tą do dorównania szlachetnym przodkom 
w szlachetności – tak mówił ponad sto lat temu 
Herman Czecz, właściciel dóbr koziańskich. 
Te słowa przypomniano w czasie dożynek, 2 
września, podczas uroczystej prezentacji kopii 
karabelii i stroju szlacheckiego Hermana Cze-
cza. Towarzystwo Historii i Zabytków Kóz 
z inicjatywy pana Kazimierza Sztafy, pasjonata 
białej broni, odtworzyło na podstawie jedynego 
zachowanego zdjęcia strój i szablę, które nosił 
Herman Czecz w trakcie różnych uroczystości. 
Towarzystwo zamierza przekazać strój i szablę 
Izbie Historycznej, będzie można je wykorzy-
stywać do realizacji projektów rekonstrukcyj-
nych i historycznych.

(Prezes TMHiZK 

Kazimiera Sołczykiewicz-Kowalska/red)

Zakończony remont
Zakończono remont ulicy Akacjowej. W ramach 
robót wybudowano nowy odcinek kanalizacji 
deszczowej, przebudowano jezdnie i pobocza 
wraz z chodnikami. W rejonie przedszkola wy-
gospodarowano nowe miejsca do parkowania 
dla osób dowożących dzieci. Przy okazji powstały 
zieleńce, które obsadzono krzewami i drzewami 
ozdobnymi.

(ug)

„O nas”

Szabla 
Hermana Czecza
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wydarzenia

Boisko przy Agrestowej 
W sierpniu uroczyście otwarto przy ul. Agre-
stowej nowe boisko piłkarskie z nawierzchnią 
naturalną, usytuowane tuż obok placu zabaw. – 
Boisko będzie ogólnodostępne dla wszystkich 
miłośników gry w piłkę nożną – mówił podczas 
otwarcia wójt Krzysztof Fiałkowski. 
Z inicjatywy Urzędu Gminy Kozy przygotowa-
no obiekt dla mieszkańców, przede wszystkim 
dzieci spędzających czas wolny na powietrzu. 
W ramach inwestycji wykonano roboty zwią-
zane z niwelacją i wyrównaniem terenu, zasa-
dzeniem trawnika, wybudowano piłkochwyty, 
zainstalowano bramki i elementy małej archi-
tektury (ławki, stojaki dla rowerów, kosze na 
śmieci).
Symboliczną wstęgę przecięli kapitanowie ko-
ziańskich zespołów – Orła Kozy i UKS-u Kozy, 
których drużyny rozegrały mecz otwarcia. Po 
zaciętym spotkaniu obie ekipy zadowoliły się 

remisem. – Stale inwestujemy środki w nasze 
place zabaw, dzięki skutecznym staraniom 
o dofinansowanie zewnętrzne przygotowali-
śmy tym razem boisko z nawierzchnią natural-
ną. Obiekt będzie otwarty od wiosny do jesieni, 
a jego utrzymaniem zajmować będzie się Urząd 
Gminy Kozy, dbając o walory estetyczno-wizu-

alne miejsca oraz bezpieczeństwo dzieci – pod-
kreśla wójt Krzysztof Fiałkowski.
Inwestycja dofinansowana została w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(red)

Ukazała się publikacja zatytułowana „100 wsi na 100-lecie PTG” Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego pod redakcją Marcina Wójcika, Pameli Jeziorskiej-Biel i Konrada Cza-
piewskiego.  Znalazły się w niej Kozy, wybrane spośród ponad 40 tys. innych wsi w Polsce. 
Pomysłodawcy wydawnictwa zebrali opowieści o polskich wioskach i tak je opisują: – Dla 
niektórych z autorów były to ich małe ojczyzny, światy najmniejsze – „domy” rodzinne, 
bliskie i oswojone. Dla innych zaś wsie ciekawe albo po prostu ważne, bo będące przedmio-
tem pracy terenowej. Jednakowoż miejsca, do których chętnie powraca się, czy to realnie 
czy w wyobrażeniach. 
Elektroniczne wydanie publikacji można znaleźć pod adresem: 
https://ptgeo.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/100Wsi100Lecie.pdf 
(str. 75-76; Wieś Kozy; autor R. Szmytkie). Obecnie w Polsce są 43 082 wioski, z czego 
30 152 przynależy do gmin wiejskich, a 12 930 do gmin miejsko-wiejskich. Województwo 
śląskie liczy 1092 wsie.        źródło: http://www.polskawliczbach.pl/Wsie/ (R)

Zakończono budowę windy w Szkole 
Podstawowej nr 1 przy Placu Kochaja 1. 
Trwają prace związane z odbiorami tech-
nicznymi i dopuszczeniem windy do użyt-
kowania. Przestronna i wygodna kabina 
pozwala na wjazd wózków z osobami nie-
pełnosprawnymi, co umożliwia im swo-
bodne korzystanie z całego obiektu. Wjazd 
do szkoły dla osób niepełnosprawnych 
znajduje się od strony ulicy Cmentarnej. 
Do końca listopada przebrukowany zosta-
nie plac przed wejściem głównym do szko-
ły, zostaną zlikwidowane schody w wejściu 
głównym.  

(ug)

Kozy w publikacji rocznicowej 
„100 wsi na 100-lecie PTG”

Winda w Jedynce
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Dziewięć gmin (Bestwina, Buczkowice, Jasieni-
ca, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamo-
wice, Wilkowice) wraz z powiatem bielskim, 
utworzyło Beskidzki Związek Powiatowo-
-Gminny. Od lipca 2017 r. świadczy on usługi 
publicznego transportu zbiorowego na terenie 
tych gmin. Zakres wykonywanych usług został 
rozszerzony o gminy Czernichów i Łodygo-

wice oraz częściowo o miasto Kęty. Wprowa-
dzono bezpłatny transport dla osób powyżej 
70. roku życia, darmowe SKI BUSY w sezonie 
narciarskim dla Szczyrku. Do końca 2018 roku 
zostanie uruchomiona aplikacja Systemu Dy-
namicznej Informacji Pasażerskiej kiedyprzyje-
dzie.pl, informująca pasażerów o rzeczywistym 
odjeździe autobusów ze wskazanego przystan-

ku. Koszt publicznego transportu zbiorowego 
wynosił średnio 260 tys. zł rocznie. Związek 
planuje pozyskać około 31 mln zł na zakup 
nowoczesnych hybrydowych autobusów przy-
stosowanych do osób niepełnosprawnych, 
z klimatyzacją i bezpłatnym internetem Wi-Fi, 
monitoringiem oraz systemem dźwiękowym 
i wizualnym informującym o przystankach.  (dp)

Sekcje/działania Formy Częstotliwość/miejsce Terminarz Odpłatność

Wykłady

Wykład inauguracyjny Dom Kultury     25 września, g. 12.00 brak

Wykłady plenarne dwa razy w miesiącu (wtorek, g. 17.00)
Pałac Czeczów

2, 16 października
6, 20 listopada
4, 18 grudnia
    15 stycznia

brak

Wykłady cykliczne

Akademia filmowa 
profesor Janiny Falkowskiej

raz w miesiącu (wtorek, g. 17.00)
Pałac Czeczów

    23 października
    27 listopada
    22 stycznia

brak

Spotkania z historią i kulturą raz w miesiącu (wtorek, g. 17.00)
Pałac Czeczów

      9 października
    13 listopada
    11 grudnia
      8 stycznia

brak

Zajęcia edukacyjne

Podstawy obsługi komputera 
Internet

raz w tygodniu 
sala informatyczna LO w Kozach Termin do ustalenia 10 zł/miesiąc

Podstawy obsługi komputera 
Internet

raz w tygodniu (środa, 17.00-18.30)
sala LO w Kozach

Rozpoczęcie zajęć 
3 października 10 zł/miesiąc

Warsztaty Spotkania psychoterapeu-
tyczne

raz w miesiącu (poniedziałek)
sala Domu Kultury Termin do ustalenia 5 zł/miesiąc

Ruchowe

Gimnastyka korekcyjna na 
basenie 
(2 grupy, mieszane)

raz w tygodniu (piątek)
I grupa Panie;
II grupa Panie i Panowie; 
basen CSW w Kozach

Rozpoczęcie zajęć 
5 października
godz. do ustalenia

20 zł/miesiąc

Gimnastyka na sali 
(dla Pań)

raz w tygodniu (wtorek, 9.00-10.00)
sala Domu Kultury

Rozpoczęcie zajęć
2 października 10 zł/miesiąc

Taniec
raz w tygodniu  
(wtorek, 19.00-20.30)
sala Domu Kultury

Rozpoczęcie zajęć
2 października 10 zł/miesiąc

Wycieczki

Turystyka krajoznawcza trzykrotnie w okresie 
wrzesień 2018 – styczeń 2019

28 IX (piątek)
Pustevny – Radhost. Štramberk 
(Czechy) 

20 zł

28 X (niedziela)
Goczałkowice - ogrody Kapiasa 
Oświęcim

30 zł

I (dokładny termin do ustalenia)
zwiedzanie elektrowni w Między-
brodziu B., wyjazd kolejką na Żar 30 zł

Turystyka górska dwukrotnie w okresie 
wrzesień 2018 – styczeń 2019

13 X (sobota)
Żabnica Skałka –„Słowianka” – 
Abrahamów – Węgierska Górka 

20 zł

10 XI (sobota)
Brenna – Stary Groń – Przełęcz 
Salmopolska – Brenna Leśnica

20 zł

Wyjścia do kina, teatru
Seans filmowy raz  w okresie wrzesień 2018 – styczeń 2019 Termin do ustalenia 25% kosztów
Sztuka teatralna raz  w okresie wrzesień 2018 – styczeń 2019 Termin do ustalenia 25% kosztów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozach i Dy-
rektor Domu Kultury w Kozach mają zaszczyt 
zaprosić na inaugurację roku akademickiego 
2018/2019, która odbędzie się 25 września 
2018 r. o godzinie 12.00 w sali Domu Kultury, 
ul. Krakowska 2. W programie uroczystości m.in.: 
wystąpienie Wójta Gminy Kozy, wystąpienia 
zaproszonych gości oraz wykład inauguracyjny.

Ważne terminy
Przypominamy mieszkańcom, którzy podpisali umowy na dotację z gminą na wymianę starych 
kotłów, że ostateczny termin realizacji modernizacji kotłowni upłynął 15 września, natomiast 
rozliczenia z gminą należy dokonać do 30 września br. Równocześnie informujemy, że od 
10 do 31 października przeprowadzony zostanie kolejny nabór wniosków o włączenie do 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji na rok 2019. Szczegółowe informacje dostępne będą na 
stronie internetowej gminy Kozy oraz w Urzędzie, pokój nr 2.                   (ug)

Transport publiczny

Harmonogram Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
dla gminy Kozy 2018/2019

Zaproszenie
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rozmowa

Od dłuższego czasu kontrowersje wśród 
mieszkańców budzą ceny wody, które 
bardzo wzrosły w tym roku. Czym to jest 
spowodowane?
Do końca ubiegłego roku, ceny za wodę okre-
ślane w taryfach przygotowywanych przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 
(w naszym przypadku przez Przedsiębiorstwo 
„AQUA” S.A., z siedzibą w Bielsku-Białej) były 
zatwierdzane uchwałą przez rady gmin. Zgod-
nie z obowiązującymi wówczas przepisami, je-
żeli rada gminy nie podjęła stosownej uchwały, 
to i tak taryfy wchodziły w życie.
Od tego roku ceny za wodę i ścieki za-
twierdza na okres 3 lat Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie na podstawie 
opracowanych wniosków przez przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjne. Jednym 
z warunków, jakie powinna spełniać taryfa, wy-
nikających z obecnych przepisów prawa jest eli-
minowanie pokrywania kosztów dotyczących 
jednej grupy odbiorców przychodami pocho-
dzącymi od innej grupy odbiorców. W związ-
ku z tym, na wniosek spółki „AQUA”, stawki 
za wodę w Kozach zostały zrównane dla 
wszystkich odbiorców, tj. dla gospodarstw 
domowych i dla pozostałych odbiorców. „Po-
zostali odbiorcy” to w szczególności podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą i instytu-
cje związane z ochroną zdrowia i opieką spo-
łeczną, oświatą i wychowaniem oraz kulturą 
i sztuką, administracja państwowa i samorzą-
dowa, organizacje polityczne i społeczne oraz 
związki zawodowe, placówki naukowe, instytu-
cje kościelne i związki wyznaniowe, podmioty 
zużywające wodę dla celów inwestycji budow-
lanych. Cena 1 m³ wody dla tej grupy od-
biorców została obniżona do 7,78 zł brut-
to, do 28 maja 2018 r. obowiązywała cena 
10,14 zł brutto. W sprawie obniżenia stawek 
wody dla indywidualnych odbiorców wielo-
krotnie rozmawiałem z przedsiębiorstwem 
„AQUA”. Nasze obawy i niezadowolenie po-
tęguje fakt, że stawki w okolicznych gminach 
są niższe i często zróżnicowane dla poszcze-
gólnych grup odbiorców, bądź zróżnicowane 
czasowo (różne stawki w okresie trzyletnim). 
Poprosiłem o ponowne przeanalizowanie 
kalkulacji ceny dostarczanej wody i o jej ob-
niżenie do stawki obowiązującej dotychczas, 
co oznaczałoby zróżnicowanie cen wody dla 
ww. taryfowych grup odbiorców. Niestety, 
odpowiedź którą otrzymaliśmy nie jest dla 
nas satysfakcjonująca. „AQUA” podtrzymuje 
swoje stanowisko i twierdzi, że stawki za wodę 

zostały naliczone prawidłowo i rzetelnie. Zda-
niem spółki na kalkulację ceny ma wpływ m.in. 
niski pobór wody przez mieszkańców, którzy 
korzystają z prywatnych studni. Tym samym 
jednostkowe koszty utrzymania sieci wodocią-
gowej w Kozach są czynnikiem kształtującym 
cenę wody aż w 60%. Nowe taryfy za dostawę 
wody mają umożliwić spółce pozyskanie nie-
zbędnych środków finansowych na zapewnie-
nie ciągłości świadczenia usług dostawy wody 
oraz umożliwienie realizacji przewidzianych 
w Kozach inwestycji, których wartość na lata 
2018-2020 to 2,5 ml zł. „AQUA” S.A. zapew-
nia, że obowiązująca obecnie cena za 1m³ 
wody utrzyma się przez kolejne trzy lata i nie 
zostanie zmieniona, bez względu na rosnące 
koszty działalności prowadzonej przez przed-
siębiorstwo. 

Wizualizacja hali sportowej przy SP nr 2 
zaprezentowana w poprzednim numerze 
„Koziańskich Wiadomości” rozbudziła 
wyobraźnię mieszkańców, którzy chcą po-
znać więcej szczegółów.
Hala będzie służyła uczniom 
podstawówki i liceum do lek-
cji w-fu oraz mieszkańcom, 
którzy będą chcieli z niej ko-
rzystać w celach sportowych 
lub rekreacyjnych. W hali 
znajdzie się boisko główne 
o wym. 47.5 m x 23.5 m przy-
stosowane do prowadzenia 
rozgrywek w piłce ręcznej, 
koszykowej i siatkowej. Dla 
potrzeb zajęć szkolnych, hala 
będzie podzielona kurtynami 
na trzy części, z których każda 

będzie miała boisko do siatkówki. Zaprojekto-
wano 332 stałe miejsca siedzące dla widowni, 
zespoły szatniowe z umywalniami, pokój sę-
dziów i gospodarza obiektu, pokój dla nauczy-
cieli/trenerów, magazyny sprzętu sportowego, 
salkę fitness, niezbędne zespoły sanitariatów 
dla użytkowników obiektu, niewielki bufet, 
kotłownię, wentylatornię, pomieszczenia go-
spodarcze. Obiekt będzie w pełni przystoso-
wany dla osób niepełnosprawnych. Wstępna 
koncepcja hali była konsultowana z nauczy-
cielami wychowania fizycznego, zgodnie z ich 
sugestiami po stronie południowej hali po-
wstanie czterotorowa bieżnia i skocznia w dal. 
W sąsiedztwie wejścia głównego od strony 
zachodniej zaprojektowano nowy parking dla 
48 samochodów. Uczniowie szkół będą wcho-
dzić do hali bezpośrednio ze szkoły, przewiązką 
umiejscowioną na poziomie I piętra od strony 
południowej. W tym roku zostanie wykonany 
wielobranżowy projekt nowej hali sportowej 
i złożony wniosek o pozwolenie na jej budowę.
Dziękuję za rozmowę.

(red)

Wójt Krzysztof Fiałkowski o bieżących sprawach w Gminie Kozy

     Pytania do wójta

Nowa hala sportowa wybudowana zostanie 
przy Szkole Podstawowej nr 2
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społeczeństwo

Gmina Kozy wraz z partnerami aktywnie i sku-
tecznie aplikuje o środki europejskie na reali-
zację projektów społecznych. Dotychczasowe 
działania pozwalają stwierdzić, iż stajemy się 
liderem w pozyskiwaniu środków na projekty 
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym i ubóstwem. Mamy powody do dumy, 
przeznaczanie ponad 5.000.000,00 zł na bez-
pośrednie wsparcie mieszkańców naszej gminy 
plasuje nas na pierwszym miejscu wśród gmin 
wiejskich województwa śląskiego. Z tej kwoty 
dofinansowanie unijne stanowi 85 %.
Za realizację projektów europejskich ukie-
runkowanych na aktywizację społeczną 
i zawodową odpowiada Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kozach, który w cha-
rakterze partnera projektu uczestniczy w re-
alizacji następujących przedsięwzięć:
•	 „Powiat bielski – Partnerstwo, Integra-

cja, Aktywizacja” (realizacja zakończona) 
w partnerstwie z powiatem bielskim oraz 
gminami: Bestwiną, Czechowicami-Dzie-
dzicami, Jasienicą, Jaworzem, Szczyrkiem, 
Wilamowicami, Wilkowicami, w którym na 
bezpośrednie wsparcie naszych mieszkań-
ców przeznaczono kwotę około 500.000,00 
zł. Ze wsparcia korzystały osoby pozostające 
bez zatrudnienia (doradztwo zawodowe, 
treningi społeczne, kursy i staże zawodowe) 
oraz osoby legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności (wsparcie specjali-
stów, zajęcia w Centrum Aktywizacji i In-
tegracji w Bielsku-Białej, usługi asystentów 
osób niepełnosprawnych),

•	 „Powiat bielski – Partnerstwo, Akty-
wizacja, Integracja. Edycja 2” (w trak-
cie realizacji) w partnerstwie z powiatem 
bielskim oraz gminami: Bestwiną, Czecho-
wicami-Dziedzicami, Jasienicą, Szczyrkiem, 
Wilamowicami, Wilkowicami, w którym na 
bezpośrednie wsparcie naszych mieszkańców 
przeznaczono kwotę około 1.400.000,00 zł. 
Ze wsparcia korzystają osoby pozostające 
bez zatrudnienia (doradztwo zawodowe, 
treningi społeczne, kursy i staże zawodowe) 
oraz osoby legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności (wsparcie specjali-
stów, zajęcia w Centrum Aktywizacji i In-
tegracji w Bielsku-Białej, usługi asystentów 
osób niepełnosprawnych),

•	 „Kino Marzenie – Twoje marzenie 
o pracy stanie się realne” (w trakcie 
realizacji) w partnerstwie ze Spółdziel-
nią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach, 
w którym na bezpośrednie wsparcie naszych 
mieszkańców przeznaczono kwotę około 
1.050.000,00 zł. Ze wsparcia korzystają 
osoby pozostające bez zatrudnienia oraz 

osoby legitymujące się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (treningi, doradztwo, za-
trudnienie subsydiowane w Centrum Inte-
gracji Społecznej, usługi specjalistów, usługi 
asystentów osób niepełnosprawnych),

•	 „Aktywizacja społeczna i zawodowa 
w Gminie Kozy” (w trakcie realizacji) 
w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną 
„Kino Marzenie”, w którym na bezpośred-
nie wsparcie naszych mieszkańców prze-

znaczono kwotę około 1.300.000,00 zł. Ze 
wsparcia korzystają osoby pozostające bez 
zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnie-
niem seniorów oraz osób legitymujących się 
orzeczeniem o niepełnosprawności (trenin-
gi, doradztwo, kursy i staże zawodowe, zaję-
cia animujące czas wolny),

•	 „Synergia społeczna w skoordyno-
wanym systemie wsparcia seniorów” 
(w trakcie realizacji – trwa nabór uczest-
ników w partnerstwie ze Spółdzielnią So-
cjalną „Kino Marzenie”, gminą Jasienica, 
Fundacją Charytatywną przy Parafii Rzym-
skokatolickiej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa „Pomóżmy Ubogim” w Bierach, 
w którym na bezpośrednie wsparcie naszych 
mieszkańców przeznaczono kwotę około 
900.000,00 zł. Ze wsparcia skorzystają oso-
by niesamodzielne mające co najmniej 60 
lat (zajęcia w Klubie Seniora, ciepły posiłek, 
usługi opiekuńcze, szkolenia dla opieku-
nów).

Odrębnym projektem unijnym realizowanym 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kozach jest Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020. W ramach progra-
mu mieszkańcy Kóz kilka razy w roku otrzy-
mują produkty żywnościowe w formie paczek. 
Przez ostatnie 4 lata wsparciem objęto 641 
osób. Wartość przekazanych produktów wy-
niosła do końca 2017 roku 87 617,11 zł. 
Skala podejmowanych inicjatyw pozwala na 
objęcie wsparciem osób pozostających bez 
pracy, osób niepełnosprawnych oraz seniorów. 

Odpowiednie podejście do polityki społecznej 
sprawia, iż stajemy się liderem w dostarczaniu 
wysokiej jakości usług społecznych.
Najnowszym sukcesem jest projekt ukierun-
kowany na wsparcie seniorów, który w pilota-
żowym konkursie z patronatem Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju uzyskał bardzo wysoką 
ocenę i rozpoczął się w sierpniu tego roku, 
a potrwa do końca grudnia 2020 roku. Z zajęć 
w Klubie Seniora korzystać mogą osoby nie-

samodzielne, które ukończyły 60 lat. Seniorzy 
mają zapewnione zajęcia i opiekę przez 8 go-
dzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, ciepły 
posiłek, zajęcia aktywizujące i usprawniające 
psychoruchowo oraz raz na kwartał wycieczki 
krajoznawcze. 
Gmina Kozy wspiera partnerską realizację pro-
jektów, wzmacnia potencjał podmiotów eko-
nomii społecznej (Spółdzielnia Socjalna „Kino 
Marzenie” w Kozach), a przede wszystkim 
skutecznie pozyskuje środki europejskie, wy-
korzystując szansę, jaką daje nam członkostwo 
w Unii Europejskiej. Samorząd gminy dąży do 
likwidacji barier w dostępie do instytucji pu-
blicznych, w szczególności pomocy społecznej. 
Pozyskano środki na zakup urządzenia pozwa-
lającego na transport osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich na 1 piętro budyn-
ku, w którym znajduje się Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Tym samym obsługa 
wszystkich mieszkańców odbywa się na rów-
nych zasadach, z równym dostępem. Kolejnym 
etapem likwidacji barier w dostępie do usług 
publicznych będzie planowana na najbliż-
sze miesiące modernizacja toalet w siedzibie 
GOPS-u, w tym jej dostosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
Na bieżąco trwają starania o dofinansowanie 
dla kolejnych projektów społecznych.
Osoby zainteresowane udziałem w obecnie 
realizowanych projektach zapraszamy do kon-
taktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kozach.

(gops)

Ponad 5 milionów na projekty społeczne w Kozach

Gmina Kozy wspólnie z partnerami na projekty dla osób zagrożnych 
wykluczeniem społecznym i ubóstwem pozyskała ponad 5 milinów złotych.
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społeczeństwo

Klub seniora 
kolejna inicjatywa na rzecz zwiększenia poziomu integracji społecznej w gminie Kozy

Gmina Kozy stanowi modelowy przykład 
wspólnoty samorządowej, w której integra-
cja społeczna jest efektywnie realizowana, nie 
będąc jedynie pustym sloganem. Posiadamy 
funkcjonujące Centrum Integracji Społecznej 
aktywizujące osoby bezrobotne i niepełno-
sprawne poprzez zatrudnienie wspomagane, 
Kluby Integracji Społecznej realizujące kom-
pleksowe programy reintegracji społeczno-za-
wodowej, wdrażamy projekty oświatowe, rów-
nolegle kreując aktywną politykę senioralną.
Pozyskując środki europejskie w pilotażo-
wym konkursie ukierunkowanym na działania 
wspierające osoby w wieku powyżej 60. roku 
życia otwieramy kolejny rozdział w rozbudo-
wanym systemie wsparcia mieszkanek i miesz-
kańców gminy Kozy. W ramach realizowanego 
projektu trwają intensywne przygotowania do 
uruchomienia jednego z pierwszych klubów 
seniora na terenie powiatu bielskiego. Obejmu-
ją one odpowiednie wyposażenie i organizację 
pomieszczeń w siedzibie Spółdzielni Socjalnej 
Kino Marzenie, specjalistyczne szkolenia dla 
kadry klubu oraz sporządzanie indywidualnych 
planów działania dla seniorek i seniorów za-
kwalifikowanych do udziału w przedsięwzięciu.
Klub seniora będzie miejscem spotkań, przy-
jazną przestrzenią publiczną, zapewniającą in-
teresujące zajęcia (m.in. plastyczne, teatralne, 
rękodzielnicze). Umożliwi korzystanie z roz-

budowanego systemu wsparcia świadczonego 
w ramach konsultacji z lekarzami, pielęgniarka-
mi, fizjoterapeutami, psychologami oraz inny-
mi specjalistami, angażowanymi w odpowiedzi 
na potrzeby zgłaszane przez seniorów i seniorki.
Przyjęto założenia, iż klub czynny będzie przez 
pięć dni w tygodniu, przez 
osiem godzin. W celu zli-
kwidowania barier w dostę-
pie czynione będą starania 
mające na celu zagwaran-
towanie specjalistycznego 
transportu. Dla uczestni-
czek i uczestników zajęć 
oraz ich otoczenia (np. 
członków i członkiń ro-
dzin) organizować będzie-
my atrakcyjne wycieczki 
i wyjazdy, takie jak zwie-
dzanie okolicznych atrakcji 
(np. wycieczka do Cieszyna, Pszczyny), wyjścia 
do kina czy teatru.
Chcemy, aby realizowane projekty umożliwia-
ły każdej mieszkance i każdemu mieszkańcowi 
gminy Kozy skorzystanie z form wsparcia będą-
cych odpowiedzią na ich potrzeby i oczekiwa-
nia. Wierzymy, że klub seniora będzie kolejnym 
przedsięwzięciem społecznym, które zrealizu-
jemy z sukcesem.
Inicjatywa utworzenia klubu seniora zgłoszona 

przez wójta gminy Kozy zrealizowana została 
w ramach partnerskiej współpracy Spółdzielni 
Socjalnej Kino Marzenie oraz gminy Kozy, któ-
rą w projekcie reprezentuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kozach.
Informacje o projekcie na bieżąco umieszczane 

będą na stronie internetowej: 
www.kozy.klub-seniora.eu.
Projekt „Synergia społeczna w skoordynowa-
nym systemie wsparcia seniorów” współfinan-
sowany jest przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. War-
tość projektu wynosi 1.793.088,00 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków europejskich sta-
nowi kwotę 1.524.124,80 zł.

Od lipca do sierpnia br. Gminny Zespół Obsłu-
gi Szkół i Przedszkola wraz  z Gminnym Przed-
szkolem Publicznym realizował projekt pt. 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie 
Kozy”. Całkowita wartość projektu wynosi 
589 112,50 zł, z tego dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej wynosi 500 745,62 zł. 
Pozostałe środki w kwocie 88 366,88 zł to 
wkład własny gminy. 
Pozyskanie dofinansowania możliwe było dzię-
ki staraniom gminy Kozy i przystąpieniu do 

konkursu. Projekt jest komplementarny z pro-
jektem inwestycyjnym pt. „Budowa Przedszko-
la Integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie do-
stępu do wysokiej jakości edukacji przedszkol-
nej na terenie gminy dla 50. nowoprzyjętych 
dzieci. Projekt zakłada również organizację 
i realizację zajęć dodatkowych wyrównujących 
szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie logope-
dii, zajęć specjalistycznych ukierunkowanych 
na korygowanie wad postawy, integracji sen-

sorycznej oraz zajęć rewalidacyjnych. Ponadto 
dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwe 
stało się doposażenie Gminnego Przedszkola 
Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomo-
ce dydaktyczne do zajęć logopedycznych oraz 
wyposażenie sali do integracji sensorycznej. 
W ramach projektu z doskonalenia umiejęt-
ności i kompetencji zawodowych skorzystała 
również kadra nauczycielska bezpośrednio pra-
cująca z dziećmi objętymi wsparciem poprzez 
udział w różnorodnych szkoleniach. 

(GZOSiP)

Równe szanse dla dzieci

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Kozy” 

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Klub seniora planuje m.in. wycieczki
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ekologia

REJON 1 - odbiór nastąpi 9 października 2018 r.
Ulice: Bławatków, Cicha, Dolna, Jana III Sobieskiego, Jaśminowa, Krańcowa (od Witosa do wiaduktu), Krzemionki, Kwiatowa, Margaretki, Miodowa, Mostowa, 
Nadbrzeżna (od wiaduktu do Pisarzowic numery nieparzyste), Nagietkowa, Pogodna, Poziomkowa, Spółdzielcza, Stawowa, Wiklinowa, Witosa, Woskowa, 
Wrzosowa, Wyzwolenia.

REJON 2 - odbiór nastąpi  8 października 2018 r.
Ulice: Agrestowa, Bielska (numery parzyste), Boczna, Bratków, Cedrowa, Chmielowa, Cmentarna, Krańcowa (do wiaduktu), Krzemowa, Malowana, Młyńska, Pod 
Grapą, Poprzeczna, Porzeczkowa, Radosna, Sadowa, Sasanek, Sikorek, św. Walentego, Topolowa.

REJON 3 - odbiór nastąpi  22 października 2018 r.
Ulice: Agawy, Bielska (numery nieparzyste od ulicy Spacerowej do Wapiennej), Brzeziny, Do Lasu, Karpacka, Krzewów, Makowa, Marzeń, Olchowa, Piękna, 
Południowa, Ptasia, Rolna, Spacerowa, Srebrna, Stroma, Wierzbowa, Winorośli, Wypoczynkowa, Zakole, Złocieni, Złocista, Złota.

REJON 4 - odbiór nastąpi  25 października 2018 r.
Ulice: Akacjowa, Dworcowa, Jutrzenki, Kalinowa, Kolejowa, Kościelna, Krótka, ks. K. Kochaja, Lipowa, Morelowa, Nadbrzeżna (od centrum do wiaduktu - 
wszystkie numery, od wiaduktu do Sobieskiego - numery parzyste), Ogrodowa, Parkowa, Platanowa, Przecznia (od Krakowskiej do Sobieskiego), Przemysłowa, 
Rzemieślnicza, Szkolna, Świt.

REJON 5 - odbiór nastąpi  18 października 2018 r.
Ulice: Astrów, Azaliowa, Bukietowa, Irysów, Krokusów, Lazurowa, Liliowa, Magnolii, Stokrotek, Storczyków, Tęczowa, Tulipanów, Wiejska, Wilgi, Wiśniowa, 
Wspólna, Zdrojowa, Zjazdowa.

REJON 6 - odbiór nastąpi  3 października 2018 r.
Ulice: Bagrówka, Bielska (numery nieparzyste od ulicy Wapiennej do Beskidzkiej),  Beskidzka (numery parzyste), Biała, Chrobacza, Górna, Jasna, Jodłowa, 
Kręta, Legiońska, Macierzanki, Miła, Pszczela, Skośna, Słoneczna, Słoneczników, Smreków, Sosnowa, Strumyków, Wapienna, Zawiła.

REJON 7 - odbiór nastąpi  19 października 2018 r.
Ulice: Błękitna, Gajowa, Graniczna, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jesionowa, Krakowska (numery parzyste), Ładna, Łagodna, Podgórska, Słowików, Spokojna, 
Urocza, Zdrowia.

REJON 8 - odbiór nastąpi  23 października 2018 r.
Ulice: Bociania, Cisowa, Czarująca, Czysta, Dębowa, Dobra, Klonowa, Krakowska (numery nieparzyste), Łukowa, Majowa, Modrzewiowa, Orzechowa, Przepió-
rek, Śnieżna, Świerkowa, Tylna, Wałowa, Wiosenna, Zacisze, Zagrodowa, Żytnia.

REJON9 - odbiór nastąpi  4 października 2018 r.
Ulice: Borówkowa, Brzozowa, Chabrowa, Chlubna, Czajki, Czapli, Czereśniowa, Folwarczna, Gołębia, Jabłoniowa, Jaworowa, Jemioły, Kęcka, Koncertowa, 
Konwalii, Laskowa, Listonoszy, Malinowa, Nadbrzeżna (od Sobieskiego do Pisarzowic numery parzyste), Orchidei, Orlików, Polna, Przecznia (od Sobieskiego do 
Pisarzowic), Rolnicza, Różana, Rzeczna, Sowy, Sójki, Wieżowa, Zielona.

REJON 10 - odbiór nastąpi  15 października 2018 r.
Ulice: Bażantów, Beskidzka (numery nieparzyste), Choinkowa, Cyprysów, Działy, Górska, Herbaciana, Leśna, Ludowa, Mała, Panienki, Paproci, Piaskowa, Piwo-
nii, Równa, Serdeczna, Wczasowa, Willowa, Zamkowa, Źródlana.

Urząd Gminy przypomina, że 30 września 
upływa termin opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, za trzeci 
kwartał 2018 r. Wpłat można dokonać w ka-
sie Urzędu Gminy lub przelewem na indy-
widualne konto bankowe. 

Kasa czynna jest codzienne:  

poniedziałek, środa, czwartek   7:30 – 15:00 
wtorek     7:30 – 16:30 
piątek     7:30 – 13:30

(ug)

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Opłata za śmieci Odpady wielkogabarytowe
W sierpniu br. gmina Kozy ogłosiła przetarg na 
usługę odbioru mebli i innych odpadów wiel-
kogabarytowych z nieruchomości położonych 
na terenie Kóz. Biorąc pod uwagę fakt, iż nie 
każdy mieszkaniec ma możliwość przetrans-
portowania takich odpadów do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów, podjęto decyzję 
o zorganizowaniu tzw. „zbiórki objazdowej”. 
Przetarg wygrała firma Sanit-Trans Sp. z o.o. 
Zbiórka zostanie przeprowadzona w paździer-
niku, powyżej zamieszczamy harmonogram 
odbioru odpadów. Dodatkowo harmonogram 
będzie dostępny na stronie internetowej gminy 
Kozy.  Odpady wielkogabarytowe należy wy-
stawić w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 6.00 
rano. 

Informujemy, że w ramach zbiórki objazdowej 
sprzed posesji odbierane będą m.in.: meble, 
tapczany, dywany, materace, deski do praso-
wania, wózki dziecięce, meble ogrodowe, duże 
plastikowe zabawki, doniczki, zużyte mopy. 
Natomiast z posesji nie będą odbierane 
odpady budowlane (np. okna, drzwi, puszki 
po farbach, klejach, kafelki, stare tapety, gruz, 
styropian), opony oraz sprzęt elektroniczny 
i AGD (telewizory, radia, komputery, drukarki, 
lodówki, pralki i inne urządzenia elektryczne 
i elektroniczne). Odpady te są przyjmowane 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, zlokalizowanym na terenie tar-
gowiska gminnego w Kozach. Przypominamy 
również, że kupując nowy sprzęt RTV i AGD 
stary i zużyty można pozostawić u sprzedawcy.

(ug)
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historia
DUABUSCAPRIS (Dwiekozy)

Sokół
Powstanie w Kozach Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” związane było z uroczy-
stościami rocznicy pięćsetlecia zwycięstwa 
wojsk polskich pod Grunwaldem, które 
obchodzono 15 sierpnia 1910 roku. Cen-
tralnym punktem tych obchodów było od-
słonięcie na południowej ścianie kościoła 
pw. św. św. Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza tablicy upamiętniającej te wyda-
rzenia. Po południu przed pałacem Cze-
czów odbył się patriotyczny wiec, podczas 
którego blisko czterdziestoosobowa grupa 
mężczyzn w mundurach i czapkach roga-
tywkach z piórami wykonała kilka ćwiczeń 
ekwilibrystycznych oraz wieloosobowych 
figur gimnastycznych. Byli to przedstawi-
ciele Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół”, którzy na uroczystość do Kóz przy-
jechali z Bielska, Białej, Komorowic, Kęt 
i Wadowic. Kozianom tak spodobał się ów 
pokaz, że zapragnęli powołać do życia wła-
sne „gniazdo” sokole.
Ruch sokoli został zapoczątkowany w Cze-
chach w poł. XIX wieku. Jego celem było 
krzewienie kultury i sprawności fizycz-
nej oraz rozbudzanie ducha narodowego. 
Działalność Towarzystw Gimnastycznych 
„Sokół” bliska była idei panslawizmu, dążą-
cej do wyzwolenia i zjednoczenia narodów 
słowiańskich. Na ziemiach polskich pierw-
sze tzw. gniazdo powstało w 1867 roku we 
Lwowie. Członkiem „Sokoła” mógł zostać 
każdy, choć w przeważającej liczbie byli nimi 
mężczyźni. Wyróżniał ich charakterystyczny 
strój, składający się z kurtki mundurowej 
tzw. czamary, przeważnie noszonej na le-

wym ramieniu, karmazynowej koszuli, 
spodni, wysokich butów oraz czapki roga-
tywki przyozdobionej piórem. W zdomino-
wanym przez Niemców Bielsku członkowie 
„Sokoła” budzili skrajne emocje, a także 
postawy agresywne. 28 czerwca 1914 roku 
doszło w mieście do otwartych zamieszek 
i walk ulicznych między niemieckimi miesz-
kańcami miasta, a delegacjami „Sokołów”, 
którzy przybyli na uroczystość dziesięcio-
lecia bielskiego „Sokoła”. Wydarzenie to 
przeszło do historii pod nazwą „bitwy nad 
Białą”.
Źródła historyczne podają, że rejestracja 
koziańskiego gniazda sokolego nastą-
piła 1 lipca 1913 roku, jednakże uroczy-
stość założenia Towarzystwa miała odbyć 
się już 26 stycznia 1913 roku z zamiarem 
uczczenia pięćdziesiątej rocznicy wybuchu 
powstania styczniowego. Początkowo orga-
nizację uroczystości utrudniał c.k. starosta 
Kazimierz Fedorowicz twierdząc, że zagra-
ża ona porządkowi publicznemu. Ostatecz-
nie dzięki uporowi posła Jana Zamorskiego 
uroczystość odbyła się.
Koziańskie „gniazdo” Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” przydzielone zosta-
ło do dzielnicy żywieckiej i nosiło nr XIII. 
Pierwszym dowódcą (plutonowym) został 
miejscowy nauczyciel Szkoły Ludowej Wła-
dysław Gros, a prezesem Tomasz Byrski – 
kupiec, właściciel sklepu działającego pod 
szyldem Kółka Rolniczego. Działaczem 
„Sokoła” był również miejscowy restaurator 
i właściciel rozlewni piwa Franciszek Hołuj. 
W 1914 roku wielu członków koziańskiego 

„Sokoła” stanęło do walki o wolną Polskę 
w szeregach Legionów Polskich Józefa Pił-
sudskiego, byli to m.in.: Benedykt Komę-
dera, Adolf Staszkiewicz, Tomasz Tomalik. 

(Bartłomiej Jurzak)

W tekście wykorzystano informacje zawarte: „Ilustro-

wany Kurier Codzienny”, „Przegląd Sokoli”, „Prze-

wodnik Gimnastyczny Sokół”, „Wieniec-Pszczółka”, 

„Zeszyty Społeczno-Historyczne Gminy Kozy nr 3”.

Franciszek Hołuj (1871-1927) w mundurze 
sokolim (fot. ze zbiorów prof. dr. hab. Jerze-
go Kreinera)

Pocztówka przedstawiająca konflikt naro-
dowy w Bielsku i Białej. Członek „Sokoła” 
przeciwstawiony bielskiemu policjantowi 
w mundurze pruskim i niemieckiej ludno-
ści Bielska
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wydarzenia

Efektowne i widowiskowe były zmagania w ramach 
Farmer Show.  Na tzw. księżej miedzy kozianie z chęcią 
przyglądali się rywalizacji traktorów w slalomie i cofaniu 
z przyczepą na czas

Sporym zainteresowaniem cieszyła się średniowieczna wioska przygotowa-
na przez Dom Kultury

Gwiazda dla rolników - czyli kabaretowy występ zna-
nego ze sceny Roberta Korólczyka z Kabaretu Młodych 
Panów

Najmłodsi mieli okazję wziąć udział w warsztatach z udzielania pierw-
szej pomocy

Tegoroczny korowód dożynkowy to aż 30 różnych po-
jazdów. Było pomysłowo, kolorowo i z humorem
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foto: Agnieszka Bieniek, Janusz Witkowski

Starostowie dożynkowi - Angelika i Łukasz Pezdkowie

Nagrody wyróżnionym za korowód dożynkowy wręczali przewodni-
cząca Rady Gminy Bożena Sadlik i wójt Krzysztof Fiałkowski

Tradycyjnie uroczystości uświetnili swoim wystę-
pem członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie 
oraz Mali Kozianie

Licznie zgromadzonej publiczności swoje umiejętności 
po raz kolejny zaprezentowali uczestnicy projektu „Walimy  
w kocioł”
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Wspólny piknik zorganizowany przez UKS 
Kozy i Centrum Sportowo-Widowiskowe zza-
kończył wakacje dla młodych podopiecznych 
koziańskiego klubu.

Odbył się w czwartek 30. sierpnia i był okazją 
dla najmłodszych zawodników UKS-u, a więc 
żaków z roczników 2009 i 2010 oraz przed-

szkolaków z roczników 2011 i 2012, do roze-
grania wewnętrznego turnieju piłkarskiego. 
W rywalizacji w składach trzyosobowych, na 
podzielonych i zmniejszonych boiskach, nie 
wyniki były najważniejsze. Tradycyjnie bo-
wiem wszystkim udzieliła się świetna atmosfera 
pikniku, a poszczególne mecze dostarczyły po-
zytywnych wrażeń. Podczas imprezy nie zabra-

kło specjalnych atrakcji, jak choćby konkursów 
żonglerki piłką. Zaangażowani w wydarzenie 
rodzice przygotowali poczęstunek oraz napoje. 
Na zakończenie dyrektor CSW w Kozach Kon-
rad Hamerlak i koordynujący szkolenie w UKS 
Kozy Przemysław Greń wręczyli młodym pił-
karzom puchary, statuetki oraz nagrody rzeczo-
we.                                                                               (M)

Piknik na pożegnanie wakacji
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Od września uczęszczać można na zajęcia sekcji szachowej organi-
zowane przez LKS Orzeł Kozy.
Wraz z nadejściem roku szkolnego 2018/2019 klub z Kóz wzno-
wił funkcjonowanie sekcji przeznaczonej dla dzieci. Zajęcia pro-
wadzone są według harmonogramu:
- we wtorki – w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 w godzinach 
14:15-15:45,
- we wtorki – w klubie od godz. 16:00 do 17:30,
- od ostatniego piątku miesiąca, tj. 28 września, w siedzibie klubu 
w godz. 16:00-19:00.                                                                                  (R)

Szachowe zajęcia
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Piłkarze LKS Orzeł Kozy rozpoczęli w ostat-
nią sobotę sierpnia kolejny sezon na szczeblu 
klasy B w podokręgu Bielsko-Biała.

Kozianie w swoim pierwszym meczu podej-
mowali ekipę LKS-u Mazańcowice. Spotkanie 
okazało się dla gospodarzy trudną przeprawą, 
ale po 90. minutach rywalizacji to piłkarze Orła 
cieszyli się z wygranej. Gola na wagę trzech 
punktów na inaugurację strzelił tuż przed koń-
cem premierowej połowy Jakub Kunicki. Po 

przerwie podopieczni nowego trenera Rafała 
Piotrowskiego kontrolowali przebieg wyda-
rzeń, nie pozwolili gościom na doprowadzenie 

do remisu, choć nie byli w stanie zwycięstwa 
przypieczętować.
W 2. kolejce ligowej zespół z Kóz miał walczyć 
o punkty w Ligocie. Na przeszkodzie stanęły 
jednak warunki pogodowe, które doprowadzi-
ły do przełożenia terminu meczu.

LKS Orzeł Kozy – LKS Mazańcowice 1:0 (1:0)
Gol: Jakub Kunicki (45 min.)

LKS Orzeł: Dominik Orszulik, Daniel Mań-
kowski, Dawid Hałat, Marcin Stefanowicz, 
Przemysław Łoński, Artur Paw, Adrian Handz-
lik, Roman Cholewa, Patryk Nowok, Jakub 
Kunicki, Łukasz Duźniak oraz Łukasz Kwaśny, 
Dawid Żurek, Piotr Skrudlik

Terminarz meczów LKS Orzeł Kozy w rundzie 
jesiennej:
   22 września, g. 16:00 
   LKS Zamek Grodziec (dom)

   29 października
   LKS Wilamowiczanka Wilamowice (wyjazd)

  6 października, g. 16:00
  LKS Sokół Zabrzeg (dom)

  13 października 
  LKS Słowian Łodygowice (wyjazd)

  20 października, g. 16:00
  KS Halny Kalna (dom)   (M)

Zwycięstwo na inaugurację

Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach od października 
uruchamia zajęcia nauki pływania.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do klas trze-
cich szkół podstawowych z terenu gminy Kozy. Kryterium wie-
ku zostało dokładnie określone, z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc. Wymagany jest również minimalny wzrost dziecka, wy-
noszący co najmniej 120 cm. 
Nauka pływania będzie trwała od października do maja przy-
szłego roku, a opłata wynosi 150 zł.  Więcej informacji można 
uzyskać telefonicznie pod numerem: 33 817 57 40. 

(R)

Zapisy na naukę pływania
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Grand Prix w trzeciej edycji
Na niedzielę, 23 września, zaplanowano 
wznowienie rywalizacji w ramach Grand 
Prix „Złota Koza 2018” w tenisie stołowym.
Dotychczasowe turnieje tegorocznego 
Grand Prix, które odbyły się w styczniu 
i marcu br., zgromadziły każdorazowo po 
blisko 100 zawodników. Tak duże zaintere-
sowanie nie dziwi, bo organizator, Centrum 
Sportowo-Widowiskowe, przewidział zma-
gania w różnych kategoriach wiekowych: 
amatorów do lat 12 i 18, seniorów open i do 
lat 39, weteranów w wieku 40-49 lat oraz 

osób powyżej 60. roku życia. W klasyfika-
cji generalnej liderami na półmetku cyklu 
„Złota Koza” są: Mateusz Zawada, Jakub 
Wizner, Jakub Pietrańczyk, Janusz Ihas oraz 
Roman Pawłowski.

Tenis stołowy ma w Kozach bogate trady-
cje. Od lat drużyna Orła Kozy uczestniczy 
w rozgrywkach na różnych szczeblach li-
gowych, nie brakuje również pasjonatów, 
którzy tę dyscyplinę sportu chętnie upra-
wiają. Wychodząc naprzeciw takiemu za-

potrzebowaniu CSW postanowiło zorgani-
zować rozgrywki w formie kilku turniejów, 
z przeznaczeniem dla amatorów oraz za-
wodników zrzeszonych w klubach, którzy 
występują maksymalnie na poziomie III 
ligi. Najbliższy turniej rozpocznie się w hali 
CSW w godzinach porannych w niedzielę, 
23 września. Decydujące rozstrzygnięcia za-
padną natomiast 2 grudnia, po zsumowaniu 
punktów uzyskanych przez zawodników 
w tym roku.

(RED)
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miejsca

Przez ponad ćwierć wieku w Kozach 
funkcjonowała izba porodowa, w której 
na świat przyszło prawie 6,5 tysiąca dzie-
ci. 

Koziańska porodówka rozpoczęła dzia-
łalność w roku 1953 w Ośrodku Zdrowia, 
który otwarto w pałacu. Rodzące kobiety 
mogły liczyć na fachową opiekę lekarską 
oraz życzliwość położnych, które pra-
cowały na zmianę całą dobę. – Warunki 
były wprawdzie skromne, ale mieliśmy 
zapewnione wszystko, co niezbędne 
w tego rodzaju placówce – wspomina 
pani Gabriela Fołta, położna, która krót-
ko po zakończeniu studiów zamieszkała 
w Kozach i od 1961 r. kierowała izbą.
Porodówka mieściła się w jednej z części 
dzisiejszego pałacu z wejściem od strony 
rzeki. Dysponowała sześcioma pokojami 
i dwiema łazienkami oraz dużą salą dla 
noworodków. W porodówce przebywać 
mogło maksymalnie dziesięć kobiet. 
Stopniowo placówka była unowocze-
śniana, na jej wyposażeniu znalazły się 
m.in. specjalistyczny aparat do transfu-
zji, butla gazowa, czy krótkofalówka.

Jak podkreśla pani Gabriela Fołta, do 
tutejszej izby trafiały nie tylko kobiety 
z Kóz, ale i z okolicznych miejscowości, 
a nawet z większych miast, Bielska-Bia-
łej czy Wadowic, zwłaszcza w okresie 
prowadzonych remontów w tamtejszych 
oddziałach. – Nie był to wcale przypa-
dek. Bo porodówka w Kozach słynęła 
z przyjaznej i rodzinnej atmosfery.  Na 
ten wizerunek pracował cały personel 
medyczny oraz pomocniczy, bo byli jesz-
cze salowa, palacz, kucharka i praczka – 
mówi położna.
Podczas 25 lat działalności placówki 
zdarzały się sytuacje, których się nie za-
pomina. – Do porodu zgłosiła się kiedyś 
pani bezpośrednio po wyjściu z kościoła 
– wspomina pani Gabriela. – Był także 
trudny poród spowodowany brakiem 
prądu. Noworodek urodził się przy świa-
tłach reflektora parkującego na zewnątrz 
samochodu – opowiada położna.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego 
roku izba wymagała sporych nakładów 
finansowych i przeprowadzenia wielu 
kosztownych inwestycji, na który nie 
było środków finansowych. Ostatni po-
ród odebrano 26.08.1980 r.

Historia służby zdrowia w KozacH

Pierwszy gabinet lekarski w Kozach znaj-
dował się w domu nr 618 (dzisiejsza ul. 
Kościelna). Otworzył go na początku 
lat 30. XX wieku dr Bernard Kohane, 
pochodzenia żydowskiego. Podczas oku-
pacji hitlerowskiej i tuż po wojnie opie-
kę medyczną zapewniał mieszkańcom 
dr Tadeusz Karolini, który pomagał też 
żołnierzom konspiracyjnego podziemia.

Rok i liczba urodzonych dzieci w poro-
dówce w Kozach 
(w latach 1953-1954 spis nie był prowa-
dzony):

1955 – 246 
1956 – 274
1957 – 242
1958 – 253
1959 – 243
1960 – 224
1961 – 229
1962 – 216
1963 – 169
1964 – 198
1965 – 169
1966 – 147
1967 – 161
1968 – 376
1969 – 366
1970 – 239
1971 – 237
1972 – 216
1973 – 236
1974 – 214
1975 – 241
1976 – 217
1977 – 340
1978 – 200
1979 – 266

do 31.08.1980 – 130

W 1953 roku w pałacu otwarto pierwszy 
Ośrodek Zdrowia z przychodniami dla 
dorosłych i dzieci, gabinetem gineko-
logicznym, przychodnią dentystyczną, 
izbą porodową i apteką. 
Od 1955 roku kierownikiem Ośrodka 
był dr Stanisław Bazan, będący do dys-
pozycji pacjentów przez całą dobę. Cie-
szył się niezwykłym szacunkiem wśród 
mieszkańców Kóz. Oprócz dra Bazana 
w pałacowym Ośrodku Zdrowia pra-
cowali m.in.: dr Adam Migdał (gineko-
log-położnik), dr Andrzej Poraniewski 
(pediatra), dr Zdzisława Bilska (stoma-
tolog), mgr Kazimierz Bilski (farmaceu-
ta).
W 1976 r. z inicjatywy Władysława Lasz-
czaka, działacza społecznego, rozpoczę-
to budowę nowego budynku Ośrodka 
Zdrowia, którą ukończono w 1980 r. Bu-
dynek uroczyście otwarto 19 październi-
ka 1980 r.

Lekarz Stanisław Bazan (1909-1985)

Przyjazna porodówka 

17 maja 1964 r. - od lewej T. Wetulany, Gabriela Fołta - położna, Antonina Pudełko - salowa
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Uczestnicząc ostatnio w debacie o oświa-
cie miałam okazję obejrzeć krótki film 
„Alike”, którego tytuł można przetłuma-
czyć na „podobny” bądź „taki sam”. Mo-
tywem przewodnim jest więź ojca i syna, 
którzy w sposób symultaniczny, pod wpły-
wem czy to normalizowania poprzez szkol-
ną edukację, czy poprzez rutynę w pracy, 
doznają tej samej choroby objawiającej się 
symboliczną bladością – apatii, czyniącej 
z nich nie dziecko i nie ojca, a wyprane 
z uczuć i z myśli, pogrążone w marazmie 
nieszczęśliwe istoty, które narażone są na 
stopniowe spłycenie wzajemnej więzi przy 
jednoczesnym pozornym podobieństwie. 
Nie mniej jednak, gdy bohaterowie filmu 
spotykają się po długim i ciężkim dniu, 
odzyskują swoje kolory… tyle, że za każ-
dym kolejnym razem zajmuje im to coraz 
więcej czasu i wymaga coraz większych 
poświęceń. Nie bez powodu film wycisnął 
łzy z niejednej pary oczu. Wszyscy przecież 
dobrze znamy tę „chorobę”. W obliczu by-
cia wrzuconym w morze „samorozwoju” 
i dostosowania do życia w społeczeństwie, 
a w dzisiejszych czasach – nie oszukujmy 
się – przede wszystkim dostosowania do 
rynku pracy, oddalamy się od siebie nawza-
jem. W efekcie, w dorosłym życiu pozosta-
jemy dziećmi swoich rodziców w sposób 
fizyczny, ale duchowo stajemy się od nich 
tak oddaleni, że łączą nas głównie proza-
iczne zajęcia i obowiązki. Bracia, którzy 

byli sobie najbliższymi osobami w dzie-
ciństwie, stają się niewiele więcej, niźli 
dobrymi znajomymi, rozdzielonymi nie 
tylko poprzez zwykłą codzienność, ale czę-
sto także i pod względem stylu życia, po-
glądów, upodobań, zainteresowań. W ten 
sposób rozpadają się więzi międzyludzkie 
i struktura społeczna, rynek pracy zaś trwa 
– niekoniecznie jednak stanowiąc dobre 
środowisko dla młodych ludzi. Wszystkich 
łączy to samo – parcie, aby wybić się na 
rynku oraz towarzysząca temu pogłębia-
jąca się bladość. Można więc długo dysku-
tować o celach edukacji oraz najbardziej 
efektywnych sposobach jej wdrażania. 
Chodzi nam wszak o to, aby wychować 
pokolenie ludzi nie tylko wykształconych, 
ale i zaradnych, a przede wszystkim szczę-
śliwych, którzy (jak zawsze się upierałam 
i będę się upierać) oprócz zaabsorbowa-
nia wiedzy z dziedziny powszechnie uzna-
nych nauk, powinni też wiedzieć jak wbić 
gwóźdź, ugotować makaron, zabandażo-
wać ranę, a nawet zmienić pieluszkę. Pro-
wadzi to nas jednak dalej w rozważaniach: 
czy powinniśmy wychowywać nasze dzieci 
na przyszłych pracowników (w tej czy in-
nej branży) i umiejętnych wojowników na 
rynku pracy, czy może powinniśmy wy-
chowywać je na przyszłe matki i przyszłych 
ojców, na przyszłych Polaków, przyszłych 
podróżników, przyszłych dobrych, szczę-
śliwych i pełnych ludzi. Każdy z nas oczy-

wiście wybierze obie te opcje, z naciskiem 
na tę drugą, w praktyce jednak trudno je 
pogodzić. 
Wprowadzając nasze dzieci w świat edu-
kacji, pamiętajmy więc, że działania nasze 
oraz oświaty powinny za punkt wyjścia 
przyjmować coś więcej, niż „dostosowa-
nie” dziecka i wyrobienie u niego odpo-
wiednich umiejętności. Potrzebna jest 
zarówno solidna podstawa moralna, jak 
i rozwijanie kreatywności. Przy czym kre-
atywność bez moralnej podstawy, czy też 
moralna podstawa bez kreatywności pro-
wadzą w ślepy zaułek. Pięknie obrazuje to 
film „Alike”, w którym ojciec ostatecznie 
zabiera swojego syna pod wybijające się 
z miejskiej szarości drzewo, aby zainspiro-
wać go grą na skrzypcach. Decyduje się on 
nie tylko spędzić czas z dzieckiem, ale też 
pokazuje mu ścieżkę, którą może podążać 
w dalszym życiu. I nie bez powodu dzieje 
się to pod drzewem, które od zarania dzie-
jów jest symbolem harmonii pomiędzy 
solidnymi korzeniami, a młodymi liśćmi, 
które lubią (dosłownie) „bujać w obło-
kach”.

(Aleksandra Radlak)

Felieton

Niedaleko pada jabłko od jabłoni

Litery ponumerowane z pól od 1 do 8 utworzą roz-
wiązanie. 

Pionowo:
1/ skórzany do spodni
2/ konik, hobby
3/ bicie, lanie gwarowo
4/ mechanizm zegara
5/ Remigiusz z telewizyjnego programu, przyrządzał 
potrawy w plenerach Kamieniołomu
9/ zastępowała skarpetkę
11/ Władysław, inicjator budowy Ośrodka Zdrowia
12/ ksiądz Józej, były proboszcz parafii w Kozach 
i w Białej
13/ lżejszy od węgla
15/ kontroler
18/ przedmiot rozmowy
19/ żołądź w kartach
21/ służy psu do merdania

Poziomo:
1/ rewia, parada
6/ wrzesień
7/ suche drzewo leśne w gwarze koziańskiej
8/ wydatek
10/ uznany pisarz
14/ część przyrządu optycznego
16/ część fajki
17/ podstawa aparatu fotograficznego
20/ Stanisław, kozianin, historyk sztuki, były dyrek-
tor Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej
22/ broń sieczna
23/ przysiółek w Kozach
24/ Henryk, aktor rodem z Kóz

Hasło krzyżówki prosimy przesłać e-mailem lub 
złożyć osobiście w bibliotece lub Urzędzie Gminy 
(sekretariat) do 28 września br. podając swoje dane 
osobowe (imię, nazwisko, wiek, telefon kontakto-
wy). Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową. 

(Stanisław Laszczak)

Krzyżówka Koziańska
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bezpieczeństwo

Koniec lata i początek jesieni sprzyjają 
zwiększeniu fizycznej aktywności. Miesz-
kańcy Kóz często wyruszają na piesze wy-
cieczki w rejon Hrobaczej Łąki i dawnego 
kamieniołomu, a także korzystają z orlika 
LKS-u Orzeł Kozy. Niestety, możliwość ich 
przyjemnego wypoczynku zakłócają dwa 
uciążliwe zjawiska: kierowcy motocykli/
quadów wjeżdżający na teren leśny oraz 
osobnicy niszczący wyposażenie boiska i za-
śmiecający pobliski teren. 
Jednym z głównych zadań Policji jest reago-
wanie na zgłaszane przez mieszkańców pro-
blemy związane z bezpieczeństwem, w celu 
podejmowania działań zaradczych. Co pół 
roku, dzielnicowi sporządzają plany działań 
priorytetowych, w których ustalają konkret-
ne zagrożenie, diagnozują je i proponują 
możliwość jego neutralizacji.
W okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 
31 stycznia 2019 roku Plan Działania Prio-
rytetowego dzielnicowego Kóz Górnych 
obejmuje rejon ulicy Piaskowej, którędy 
najczęściej wjeżdżają kierujący motocykla-
mi crossowymi na tereny dawnego kamie-
niołomu. Zakłada on ograniczenie ruchu 
tego typu pojazdów oraz zwiększenie bez-
pieczeństwa pieszych użytkowników drogi 
gruntowej prowadzącej do kamieniołomu 
i terenów Lasów Państwowych. W trakcie 
współpracy z funkcjonariuszami Nadleśnic-
twa Bielsko będą również podejmowane 
działania dążące do eliminacji kierujących 
łamiących przepisy art. 161 kodeksu wy-
kroczeń. W trakcie obchodu dzielnicowych 
i służb patrolowych zostanie zwiększone 
oddziaływanie prewencyjne wobec poten-
cjalnych sprawców wykroczeń.  

W okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 
31 stycznia 2019 roku Plan Działania Prio-
rytetowego dzielnicowego Kóz Dolnych 
obejmuje teren orlika LKS Orzeł Kozy przy 
ul. Przeczniej. W maju bieżącego roku do-
szło tam do uszkodzenia mienia, natomiast 
w okresie ostatniego roku kilkakrotnie 
stwierdzono zakłócenia porządku i zaśmie-
cania. Dzielnicowy oraz funkcjonariusze 
Zespołu Patrolowego PP w Kozach i KP 
w Kobiernicach będą dodatkowo dysloko-
wani we wskazanym rejonie w godzinach 
popołudniowych i wieczornych, przepro-
wadzone zostaną również działania eduka-
cyjne z młodzieżą korzystającą z boiska.

Bez aktywnej współpracy z kluczowymi 
podmiotami oraz mieszkańcami nie uda się 
zrealizować wymienionych założeń, dlatego 
liczymy na ich pomoc podczas wykonywa-

nych czynności. W przypadku przeciwdzia-
łania wjeżdżaniu na tereny leśne, bardzo 
duże wsparcie otrzymujemy od strażników 
Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Biel-
sko, z którymi wielokrotnie pełniono służby 
i przeprowadzano wspólne działania. Bez 
ich zaangażowania, wiedzy, znajomości te-
renu i odpowiednich środków transportu 
nasze możliwości byłyby drastycznie ogra-
niczone. Podobnie przedstawia się sytuacja 
związana z terenem boiska orlik. Dzięki 
Panu Prezesowi i pracownikom LKS Orzeł 
Kozy uzyskiwaliśmy informacje o zdarze-
niach, a także otrzymywaliśmy dostęp do 
zapisu monitoringu obiektu.

Do tekstu załączyliśmy zdjęcia pochodzące 
z terenów Lasów Państwowych; Wilczego 
Stawu i szlaku pod Hrobaczą Łąką, wykona-
ne podczas służb ze Strażą Leśną. Obrazują 
one zniszczenia dokonywane w przyrodzie 
przez kierujących motocyklami.

 (Marek Pawiński, Sebastian Harężlak)

Kozy w liczbach od 1 lipca 2018 roku do 
31 lipca 2018 roku:
81 – zgłoszone i podjęte interwencje poli-
cyjne
19 – interwencje związane z zachowaniem 
osoby nietrzeźwej
10 – zdarzenia w ruchu lądowym (10 kolizji)
11 – interwencje domowe
  5 – oszustwa internetowe
  2 – kradzieże, przywłaszczenia
  1 – Niebieska Karta
  1 – zatrzymany poszukiwany

Aktywnie i bezpiecznie
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obwieszczenie

Nr okręgu 
wyborcze-

go
Granice okręgu

Liczba radnych 
wybieranych w 
okręgu wybor-

czym

1
Ulice: Agrestowa, Bielska numery parzyste od 92 do końca, Boczna, Bratków, Cedrowa, Chmielowa, Jana III Sobieskiego numery nieparzy-
ste od 101 do końca, Krańcowa, Krzemionki, Krzemowa, Malowana, Margaretki, Mieczyków, Porzeczkowa, Radosna, Sadowa, Sasanek, 
Sikorek, Świętego Walentego, Wiklinowa, Witosa

1

2 Ulice: Bielska numery parzyste od 2 do 90, Cmentarna, Jana III Sobieskiego numery nieparzyste od 31 do 99, Miodowa, Młyńska, 
Mostowa, Nadbrzeżna numery nieparzyste od 3 do 21, Nagietkowa, Pod Grapą, Pogodna, Poprzeczna, Topolowa, Woskowa 1

3 Ulice: Bławatków, Cicha, Dolna, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 30 do końca,  Jaśminowa, Kwiatowa, Letnia, Nadbrzeż-
na numery nieparzyste od 23 do końca, Poziomkowa, Spółdzielcza, Stawowa, Wrzosowa, Wyzwolenia 1

4
Ulice: Brzozowa numery 50, 51, 52, Chabrowa, Czapli, Czereśniowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Jaworowa, Jemioły, Kęcka numery nieparzyste 
od 1 do 45, Laskowa, Malinowa, Nadbrzeżna numery parzyste od 76 do końca, Przecznia  numery parzyste od 50 do końca oraz numery 
nieparzyste od 83 do końca, Rolnicza, Turystyczna, Zielona

1

5
Ulice: Borówkowa, Jana III Sobieskiego numery parzyste od 2 do 28 oraz numery nieparzyste od 1 do 29, Jutrzenki, Kolejowa, 
Koncertowa, Konwalii, Krótka, Nadbrzeżna numery parzyste od 4 do 74, Ogrodowa, Orchidei, Orlików, Przecznia numery nieparzy-
ste od 9 do 81, Różana, Rzemieślnicza, Świt

1

6 Ulice: Cisowa, Czysta, Dębowa, Kęcka numery parzyste od 2 do 40, Klonowa, Modrzewiowa numery parzyste od 2 do 48 oraz 
numery nieparzyste od 1 do 61, Orzechowa, Przecznia numery parzyste od 2 do 48, Świerkowa, Tylna 1

7 Ulice: Akacjowa, Dworcowa, Kalinowa, Kościelna, Krakowska numery nieparzyste od 1 do 63, Lipowa, Morelowa, Nadbrzeżna 
numer 2, Parkowa, Platanowa, Przecznia numery nieparzyste od 1 do 7, Przemysłowa, Szkolna 1

8
Ulice: Brzozowa (bez numeru 50,51,52), Chlubna, Czajki, Dobra, Gołębia, Kęcka numery parzyste od 42 do końca oraz numery nieparzyste 
od 47 do końca, Listonoszy, Modrzewiowa numery parzyste od 50 do końca oraz numery nieparzyste od 63 do końca, Polna, Rzeczna, 
Sowy, Sójki, Wałowa, Wieżowa, Zagrodowa, Żytnia

1

9
Ulice: Bociania, Czarująca, Gajowa, Graniczna, Jaskółcza numery parzyste od 44 do końca oraz numery nieparzyste od 51 do końca, 
Krakowska numery parzyste od 90 do końca oraz numery nieparzyste od 65 do końca, Ładna, Łagodna, Łukowa, Majowa, Przepiórek, 
Śnieżna, Urocza, Wiosenna, Zacisze, Zdrowia

1

10
Ulice: Błękitna, Działy numery parzyste od 40 do końca oraz numery nieparzyste od 33 do końca, Jarzębinowa, Jaskółcza numery 
parzyste od 2 do 42 oraz numery nieparzyste od 1 do 49, Jesionowa, Krakowska, numery parzyste od 40 do 88, Mała, Podgórska, 
Słowików, Spokojna, Tęczowa  numery parzyste od 74 do końca oraz numery nieparzyste od 1 do końca, Wiejska,

1

11
Ulice: Astrów, Azaliowa, Bukietowa, Irysów, Krakowska numery parzyste od 2 do 38, Krokusów, Lazurowa, Liliowa, Magnolii, Sto-
krotek, Storczyków, Tęczowa numery parzyste od 2 do 72, Tulipanów, Wilgi numery nieparzyste, Wiśniowa, Wspólna, Zdrojowa, 
Zjazdowa

1

12
Ulice: Bażantów, Beskidzka numery parzyste od 90 do końca oraz numery nieparzyste od 55 do końca, Choinkowa, Chrobacza, 
Działy numery parzyste od 2 do 38 oraz numery nieparzyste od 1 do 31, Górska, Grzybia, Herbaciana, Leśna, Panienki, Paproci, 
Piaskowa, Pszczela, Równa, Serdeczna, Strumyków, Wąska, Wilgi numery parzyste, Willowa, Źródlana

1

13
Ulice: Bagrówka, Beskidzka numery parzyste od 2 do 88 oraz numery nieparzyste od 1 do 53, Bielska numery nieparzyste od 
1 do 49, Cyprysów, Górna, Jasna, Jodłowa, Kręta, Legiońska, Ludowa, Macierzanki, Miła, Piwonii, Prosta, Skośna, Słoneczna, 
Smreków, Sosnowa, Wczasowa, Zamkowa

1

14 Ulice: Biała, Bielska numery nieparzyste od 51 do 127, Olchowa, Owocowa, Słoneczników, Srebrna, Wapienna, Wierzbowa, Zawi-
ła, Złocieni, Złocista, Złota 1

15 Ulice: Agawy, Bielska numery nieparzyste od 129 do końca, Brzeziny, Do Lasu, Karpacka, Krzewów, Makowa, Marzeń, Piękna, 
Południowa, Ptasia, Rolna, Seniorów, Spacerowa, Stroma, Winorośli, Wypoczynkowa, Zakole 1

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 
sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dziel-
nic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, ustalony został termin wyborów na 
dzień 21 października 2018 r. Rozporządzenie to za-
wiera również kalendarz wyborczy. 

Kto może głosować przez pełnomocnika? 
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 
75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo 
do głosowania przez pełnomocnika. 
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca 
składa wniosek w urzędzie gminy, w której jest wpi-
sany do rejestru wyborców, najpóźniej do 12 paź-
dziernika br. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed 
pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego 
głosowania w wyborach wójta, jeżeli będzie ono prze-

prowadzone.
Z kolei wyborca, który przed pierwszym głosowaniem 
nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, 
może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowa-
nia – najpóźniej do 26 października br.

Głosowanie korespondencyjne dla wyborców ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności 
Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu 
wyborczym lub korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być 
zgłoszony przez wyborcę Komisarzowi Wyborczemu 
w Bielsku-Białej I ul. Piastowska 40 najpóźniej do 8 
października br.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 
dotyczy jednocześnie ponownego głosowania (tzw. II 

tura) w wyborach wójta. W przypadku przeprowadza-
nia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił 
zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierw-
szym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwsze-
go głosowania – najpóźniej do 25 października br.
We wrześniowym wydaniu „Koziańskich Wiadomości” 
drukujemy obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach 
wyborczych, natomiast obwieszczenie Wójta Gminy o 
obwodach głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych ukaże się w kolejnym wydaniu ga-
zety,19 października 2018 r. 

Bieżące informacje oraz druki dokumentów dotyczących 
wyborów samorządowych udostępnione są na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Kozy www.kozy.pl oraz bip.
kozy.pl w zakładce WYBORY SAMORZĄDOWE.

oprac. Monika Olma, Sekretarz Gminy

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Kozy

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kozach dla wyborów do Rady Gminy Kozy oraz wyborów Wójta Gminy Kozy w dniu 21 października 2018 r.

 Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. Nr 754, ze zm.), w związku z uchwałą Nr 
XXXVI/291/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kozy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 1572) 

Wójt Gminy Kozy podaje do publicznej wiadomości 
informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 

Gminnej Komisji Wyborczej w Kozach dla wyborów do Rady Gminy Kozy w dniu 21 października 2018 r.:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 R. 
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Dom Kultury zaprasza
• Uniwersytet Trzeciego Wieku – Inauguracja

25 września 2018 r., godz. 12.00
sala widowiskowa w Domu Kultury 

• Święto wiatru halnego
30 września 2018 r., godz. 14.00
stadion LKS Orzeł w Kozach

• Paweł Stępień – koncert, 6 października 
2018 r., godz. 19.00, sala widowiskowa 
Domu Kultury

• 100 lat niepodległości Polski (prelekcja, 
zaprasza Gminna Rada Seniorów)
18 października 2018 r., godz. 15.00
sala widowiskowa w Domu Kultury 

• Gaude Cantem, Międzynarodowy Festi-
wal Pieśni Chóralnej
20 października 2018 r., godz. 16.00
sala widowiskowa w Domu Kultury 

Tegoroczne latawcowe święto, które odbędzie 
się w niedzielę, 30 września 2018 r., na stadio-
nie LKS Orzeł w Kozach organizatorzy pragną 

zadedykować naszej Jubilatce – Niepodległej 
Polsce. Stulecie niepodległości Polski winno 
się stać motywem głównym widocznym na na-
szych latawcach, a barwy i symbole narodowe 
niechaj zainspirują budowniczych latawcy. 
Zapraszamy wszystkich pasjonatów zabawy 
z wiatrem bez względu na wiek, liczy się tylko 
chęć wspólnej zabawy. Oczywiście przychodzi-
my z latawcem (mile widziane własnoręczne 
wykonanie). Nagrodzimy najładniejsze i najle-
piej latające. Proponujemy, by latawce powsta-
wały przy wspólnym zaangażowaniu znawców 
sztuki budowania latawca, czyli dziadka, wujka 
lub taty – to zabawa dla wszystkich. 
Więcej informacji na www.domkultury.kozy.
pl.

(Marek Małecki)

Latawce na stulecie Niepodległości Polski 

Gminna Rada Seniorów włączając się czynnie 
w obchody jubileuszu stulecia niepodległości 
Polski zaprasza wszystkich seniorów i osoby 
pasjonujące się historią na prelekcje z tej okazji. 
Spotkanie z historykiem odbędzie się 18 paź-
dziernika o godzinie 15.00 w sali widowiskowej 

Domu Kultury (wstęp wolny).  Rada seniorów 
przypomina o swoich dyżurach pełnionych 
w Domu Kultury (sala nr 11) w każdy ostatni 
czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00.

(Kazimierz Honkisz, 
Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów)

100 lat Niepodległości Polski

Jesienią po raz kolejny zaplanowano konkurs 
fotograficzny „Kozy, kozianie – zapis subiek-
tywny 2018”, który organizowany jest w ra-
mach zadania publicznego wspieranego przez 
gminę Kozy. Celem konkursu jest fotograficz-
ne utrwalenie obrazu ludzi, miejsca, zjawisk 
i emocji mieszkańców na-
szej, podbeskidzkiej wsi. 
Ważne jest zaprezen-
towanie umiejętności 
obserwowania i reje-
strowania rzeczywisto-
ści, a także promowanie 
twórczości fotograficz-
nej poświęconej gminie 
Kozy. Można utrwalać 
zabytki architektury, kul-
tury sakralnej, ciekawe 
architektonicznie współ-
czesne budowle, pejzaże, 
widoki, zanikające zawo-
dy i prace wykonywane 
tradycyjnymi metodami, 

a także wydarzenia i ludzi w nich uczestniczą-
cych, np. sportowców, pasjonatów, itp. 
Prace do konkursu należy przesłać do 20 paździer-
nika 2018 r. do godz. 23:59 drogą elektroniczną 
na adres mailowy: konkurs@kozy.pl w formacie 
plików JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 

300 dpi (prace dostar-
czone w innych forma-
tach nie będą oceniane). 
Regulamin konkursu do-
stępny na stronie www.
domkultury.kozy.pl w za-
kładce „Konkursy, prze-
glądy, festiwale”.

(red)

W ubiegłorocznej edycji 

najwięcej głosów jury zdobyło 

zdjęcie „Wodospad” przy-

gotowane przez Krzysztofa 

Solicha.

Tradycyjny konkurs foto
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kultura

Zaterkotały zawory, zapachniało charakterystycznym zapachem 
spalonej „mieszanki”, a słońce odbiło się w chromowanych zde-
rzakach… To do Kóz zawitały pojazdy uczestniczące w Między-
narodowym Rajdzie Pojazdów Zabytkowych. Jako miejsce po-
stoju wybrano oczywiście koziański park, który wraz z Pałacem 
stanowią idealną scenerię do tej prezentacji. Prawie setka pojaz-
dów: samochodów i motocykli cieszyła swym widokiem licznie 
przybyłą publiczność. Podziwiano dawną technikę motoryzacyj-
ną, jakość wykonania oraz kunszt rekonstruktorów, którzy zadbali 
o swe pojazdy. Zorganizowano konkurs na najpiękniejszy pojazd 
wręczając wyróżnionym nagrody.

(mm)

Jak za dawnych lat
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Wakacje z rzemiosłem
W ostatnim tygodniu wakacyjnych zajęć w Domu Kultury dzie-
ci poznawały dawne rzemiosła. Prócz wyśmienitych zabaw, 
młodzi kozianie odwiedzili Warownię Pszczyńskich Rycerzy, 
piekli chleb, rozpalili ognisko, wykonywali pieczęcie i ozdo-
bione własnoręcznie zrobionymi kwiatami wieńce dożynkowe. 
Jeden z nich znalazł się na kapeluszu gospodarza, słomianej po-
staci dekoracji dożynkowych. 

Wspólne przygody zostawiły po sobie miłe wspomnienia, któ-
rymi uczestnicy długo jeszcze będą dzielić się z najbliższymi.

(dk/red)
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Osadnicza dekoracja
Uczestnicy gminnych dożynek zapewne dostrzegli w parku drew-
niane elementy osady – powitalną bramę, wiejską chatę, paśnik 
dla zwierząt i kuźnię. W niedzielę, 2 września, zabudowania były 
elementem dożynkowej dekoracji, a także wzbogaciły stoiska kon-
kursowe dla dzieci. Jeszcze kilka tygodni temu te same budynki 
znajdowały się na terenie przy ulicy Szkolnej, gdzie realizowana 
była gra wiejska, a potem wystawa plenerowa (wszystko w ramach 
projektu „Initio villae – narodziny społeczności […]”). Drewnia-
na chata stała się jednym z najpopularniejszych miejsc do pamiąt-
kowych, rodzinnych zdjęć. Dla realizatorów „Initio villae […]”, 
radość dożynkowych gości była dodatkowym zastrzykiem satys-
fakcji. Dziękujemy.                                                                              (dk/red)
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W pierwszym dniu nowego roku szkolnego przy ulicy Akacjowej licz-
nie zgromadzili się najmłodsi z rodzicami oraz zaproszeni goście, by 
oficjalnie otworzyć Przedszkole Integracyjne.  Nowoczesny i funkcjo-
nalny obiekt zdecydowanie wzbogacił ofertę edukacyjną naszej miej-
scowości. 
– Przedszkole Integracyjne powstało nakładem prawie 9,5 miliona 
złotych, z czego 3,5 miliona złotych gmina Kozy pozyskała ze środków 
zewnętrznych, reszta pochodzi z gminnego budżetu. Na piętnastu 
radnych tylko ośmiu zdecydowało się głosować za podjęciem tak po-
trzebnej inicjatywy – przypomniał podczas uroczystości wójt Krzysztof 
Fiałkowski.
Do nowego obiektu uczęszcza ponad 200 dzieci, do ich dyspozycji jest 
9 sal lekcyjnych z przyległymi sanitariatami.  Na parterze zlokalizowa-
no salę gimnastyczną służącą również do spotkań okolicznościowych, 

w placówce funkcjonują 2 gabinety logopedyczne oraz sala terapii sen-
sorycznej. Na zewnątrz zabudowano trzy place zabaw, w pobliżu bu-
dynku przygotowanych zostało 20 miejsc parkingowych. 
– Sale są duże, przestronne i jasne. Mamy widok na góry, mnóstwo 
zabawek oraz pomocy dydaktycznych. Dzieci mają swoje szafki, dla 
opiekunów przygotowano w każdej sali potrzebne magazynki – z za-
dowoleniem relacjonowała nam jeszcze w czerwcu pani Aleksandra, 
jedna z przedszkolanek.
– Zmieniamy otoczenie dla dzieci. Budynek jest piękny, bogato wy-
posażony. Najmłodsi zyskają opiekę dydaktyczną, by w niedalekiej 
przyszłości pójść z dobrym przygotowaniem do szkoły podstawowej, 
a później do szkół średnich i na studia. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że 
inwestycja była w naszej gminie bardzo potrzebna – podkreślał wójt. 
                    

(red)

Budowę przedszkola dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 
12.1.2 „Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT”

Nazwa projektu: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Nowoczesne przedszkole

Dzieci korzystają z nowoczesnych i przestronnych sal oraz szatni

Uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się w pierwszy dzień nowego roku szkolnego
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