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Nowe place
zabaw
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Energia
ze słońca

Orzeł Mirex w I lidze

Foto: SportoweBeskidy.pl

foto: arch. GBP

Święto mamy
w bibliotece

Kolejny sezon ekipa Orła Mirex Kozy rozpocznie o klasę rozgrywkową wyżej.
W barażach pokonali Gorzovię Gorzów Wielkopolski uzyskując przepustkę
do I ligi tenisa stołowego. To pierwszy raz w historii wszystkich dyscyplin
sportowych, aby zespół z Kóz wszedł do najwyższej ligi rozgrywkowej kraju.
Więcej na str. 12.

2004

2014

Najpiękniejsze dla każdej mamy są dowody miłości od dzieci. Wszystkie maluszki dobrze o tym
wiedzą i co roku bardzo się starają, by mama była
najszczęśliwsza w dniu swojego święta. Już od
6 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej trwały
przygotowania do Dnia Matki. Kubusie z Publicznego Przedszkola wykonały dla swoich mam bajkową łąkę. Więcej na str. 15.

Fot. Justyna Filas

Lekcje wolności
na 4 czerwca

Koncerty na tarasie Pałacu Czeczów
foto: arch. Gimnazjum

W niedzielę 18 maja na Tarasie Pałacu Czeczów odbył się koncert „Tanguisimo – tanga Astora Piazzolli”. Wystąpili: Barbara
Szpakiewicz, skrzypce, i Aleksander Papiernik, gitara.
Dom Kultury w Kozach zaprasza też na kolejny koncert w parku
dworskim, tym razem w niedzielę 13 lipca 2014 r. o godz. 12. Karolina Śleziak Trio wystąpi wtedy wraz z Francesco Angiulim. W
programie kompozycje autorskie oraz standardy jazzowe. Wykonawcy: Karolina Śleziak – wokal, Przemek Strączek – gitary,
Francesco Angiuli – kontrabas.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach z kolei zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach „Same atrakcje w letnie
wakacje”: gry rekreacyjno-sportowe, fizyka na wesoło, zajęcia plastyczne, w co się ubrać, czyli pokaz mody z sesją fotograficzną, atrakcje w Izbie Historycznej, małe co nieco. Zajęcia odbywać się będą od 7 do 11 lipca w godz. 10-14. Prosimy
rodziców o osobiste zgłaszanie udziału dzieci w zajęcia do 21
czerwca. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku od
godz. 9 do 18, tel.: 33 817 41 09.

W Gimnazjum w Kozach nauczyciele historii przeprowadzili we wszystkich klasach lekcje, dotyczące wydarzeń
sprzed 25 lat, omawiając ich genezę, przebieg i skutki.
Włączyli się w ten sposób w akcję „Lekcje wolności” zainicjowaną przez Ministra Edukacji Narodowej. Rocznica
stała się również pretekstem do stworzenia kilkuminutowego filmu, w którym uczniowie odtworzyli realia peerelowskiej rzeczywistości, z kolejkami i pustymi półkami w sklepach.
4 czerwca uczniowie gimnazjum przyszli do szkoły
ubrani w wyjątkowy sposób: chłopcy na biało, dziewczyny na czerwono. Wszyscy ustawili się na dziedzińcu szkoły i utworzyli żywą, ogromną, biało-czerwoną
flagę. (WM)

Więcej zaproszeń na str. 7, 15, 18 i 19.

Pałac Czeczów przeszedł gruntowną modernizację stając się
w Kozach Nową Przestrzenią Kultury. W czwartek 12 czerwca
o godz. 11 zostanie uroczyście otwarty.

Więcej na str. 8-11.
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wydarzenia

Absolutorium dla wójta

foto: Marek Małecki

Wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski uzyskał absolutorium za
2013 r. Radni podczas XLI sesji Rady Gminy Kozy w czwartek 5 czerwca podjęli też kilkanaście uchwał.
Radzie zostało przedstawione sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kozy
za 2013 r. Następnie radni przystąpili do głosowania za
udzieleniem absolutorium wójtowi za ub.rok.
Radni podjęli też uchwały w sprawie opłat za przedszkola, ustalili zasady wynajmowania mieszkań komunalnych i jednocześnie przyjęli Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kozy. Zgodzili się również na udzielenie
dotacji dla bielskiego PKS na usługi przewozu w publicznym
transporcie zbiorowym oraz wsparli bielski Szpital Pediatryczny w zakupie laparoskopu. (Ł)

Liceum dla gimnazjalistów

foto: arch. LO

Konkurs na recenzję książki

W piątek 23 maja koziańskie liceum otworzyło swoje podwoje dla
gimnazjalistów. Licealiści prezentowali młodszym kolegom najlepsze
możliwości swojej szkoły.
Liceum im. Baczyńskiego zorganizowało dzień otwarty z myślą o gimnazjalistach, którzy już za miesiąc będą wybierać nową szkołę. Oprócz prezentacji programu dydaktyczno-wychowawczego, form zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, nauczyciele i uczniowie liceum rozmawiali z nimi
o możliwościach wyboru dalszej drogi kształcenia. – Pochwaliliśmy się
tym, co najlepsze, czyli zdolnościami uczniów i fachowością naszych nauczycieli – mówi dyrektor liceum Alina Nowak. W „Baczyńskim” uważają,
że bycie uczniem to zawód na całe życie. Toteż liczy się wola podążania za
zmianami i aktywne przygotowanie na różne możliwości. – I takiej postawy staramy się w naszym liceum uczyć – dodaje dyrektorka.
Kandydat do liceum w Kozach może liczyć na wybór przedmiotów, nauczanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami, na zajęcia w małych zespołach klasowych i grupach, doradztwo zawodowe, czy nauczanie
ekonomii. Uczniowie korzystają też z licznych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych z funduszy gminnych i europejskich. Dają one możliwość zdobycia
szerszej wiedzy, jak i rozwinięcie talentów. – Stawiamy na technologię informacyjną, naukę programowania i wyważone proporcje między humanistyką
i przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi – wyjaśnia Nowak.
Liceum wśród gimnazjalistów spoza Kóz podczas dnia otwartego promowało Pałac Czeczów. (Red.)

60 maturzystów

W tym roku w liceum w Kozach matura objęła 15 pisemnych egzaminów maturalnych, egzaminy ustne maturzyści zdawali przez 8 dni. 60 tegorocznych
absolwentów poczeka na wyniki egzaminu dojrzałości do końca czerwca,
m.in. z takich przedmiotów, jak informatyka na poziomie rozszerzonym.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach ogłasza konkurs na
recenzję wakacyjnej książki. Konkurs adresowany jest do
czytelników biblioteki i obejmuje dwie kategorie wiekowe:
młodzież (16-18 lat) i dorosłych. Uczestnik może dostarczyć
tylko jedną, niepublikowaną i niezgłaszaną do innego konkursu recenzję dowolnej książki.
Prace w formacie A4 (nie więcej niż 2 strony maszynopisu) powinny być opatrzone w metryczkę zawierającą:
imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (telefon, adres
mailowy), zgodę na opublikowanie danych osobowych
w „Koziańskich Wiadomościach” oraz na stronie internetowej biblioteki.
Recenzje należy składać do 29 sierpnia 2014 r. w GBP (Pałac Czeczów) lub mailowo na adres: wypozyczalnia@gbpkozy.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 września br.
W tym dniu zostaną ogłoszone wyniki i nagrodzeni laureaci. Na zwycięzców czekają nagrody.

Uczniowie z wizytą u ratowników
Dzięki gościnności Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej
OSP Kęty, uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 1
w Kozach mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy ratownika.
Największą atrakcją dnia stał się pokaz psów-ratowników.
Zwierzęta wykonywały komendy oraz pokonywały specjalnie przygotowany tor przeszkód. Uczniowie zachwyceni
niecodziennym widokiem chętnie próbowali własnych sił
w wydawaniu poleceń oraz uczestniczyli w zabawie z czworonogami. Strażacy przygotowali dla uczniów także pokaz
ratownictwa wysokościowego. Wszystkich wprawił w osłupienie widok śmiałków zjeżdżających po linie z wysokości
25 metrów. W tym pokazie ratownicy przedstawili, w jaki
sposób ewakuuje się człowieka z płonącego wieżowca i jak
udziela się pierwszej pomocy poszkodowanemu. Punktem
kulminacyjnym okazał się pies zjeżdżający po linie. Na dole
przywitały go gromkie brawa i uściski dzieci.
Ponadto ratownicy zaprezentowali sprzęt, którym posługują się w codziennej pracy, oraz umożliwili uczniom
wejście do wozów strażackich. Wizyta zakończyła się zawodami w przeciąganiu węża strażackiego przez ratowników i uczniów. Zwyciężyli trzecioklasiści.
Agnieszka Kuźma, Marzena Olma
Koziańskie Wiadomości

wydarzenia

Zabawa dla dzieci, a dla rodziców chwila wytchnienia – w Kozach powstają nowe place zabaw

Ruszyły prace przy budowie placu zabaw
obok ul. Agrestowej, w tym roku powstanie również plac zabaw przy ul. Zagrodowej.
– Młodzi rodzice zwrócili się do nas zprośbą o wyznaczenie miejsca bezpiecznej zabawy dla maluchów. Przygotowaliśmy projekty i postaraliśmy
się o pieniądze na inwestycję – mówi wójt Kóz
Krzysztof Fiałkowski. Budowa placu zabaw przy
Agrestowej zostanie sfinansowana z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wójt podkreśla, że place zabaw będą w pełni bezpieczne. – Mimo, że jesteśmy zaliczani do gmin
wiejskich, to jednak w wielu rejonach naszej miejscowości zabudowa jest bardzo gęsta. Trzeba
więc tworzyć miejsca dla dzieci i młodzieży, gdzie
najmłodsi mieszkańcy mogliby spędzać czas na
świeżym powietrzu – dodaje wójt.
Plac zabaw przy Agrestowej będzie utwardzony. Z myślą o starszych dzieciach i młodzieży
zostanie tam zbudowane boisko do minikoszykówki. Najmłodszym służyć będą piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki i inne urządzenia
do zabawy. Miejsce przy Zagrodowej też
będzie miało boisko do minikoszykówki oraz
część dla najmłodszych. Oba place zostaną
wyposażone w ławki, aby rodzice dzieci mogli wygodnie obserwować swoje pociechy.
Będą również miejsca parkingowe, co ułatwi

foto: arch. UG Kozy

Dla bezpiecznej zabawy

Trwają prace przy ul. Zagrodowej.
dojazd rodzinom z dziećmi z innych części
miejscowości.
Place zostaną ogrodzone, dzięki temu zabawa tutaj będzie bezpieczna. Na Agrestową
do przyszłego miejsca zabaw z ul. Krakowskiej wiedzie wygodna ścieżka dla pieszych,
zbudowana wraz z kładką przed kilku laty.

Do jesieni ścieżka wzbogaci się o oświetlenie. – Montujemy je również z myślą o bezpieczeństwie, aby także po zmroku można
było dotrzeć do ul. Agrestowej – dodaje wójt
Fiałkowski. Zapowiada też, że w miarę możliwości finansowych gminy będą powstawać
kolejne place zabaw w Kozach. (Łu)

Sejmik po raz czwarty

W październiku 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego została podpisana
umowa na dofinansowanie budowy ogólnodostępnego placu
zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach.
Wsparcie finansowe zadania
pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” dla operacji, odpowiadających warunkom przyznania
pomocy dla małych projektów.
Budowa nowego placu zabaw
jest możliwa dzięki pozytywnej
ocenie wniosku, złożonego do
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia
Bielska”. (JW)

Reprezentanci uczniów wszystkich szkół w Kozach spotkali się w czwartek 5 czerwca na IV
Sejmiku Młodzieżowym. Pod hasłem „Chciejmy chcieć” z władzami gminnymi, dyrektorami
szkół i nauczycielami dyskutowali na temat samorządności uczniowskiej. W obradach uczestniczyli nauczyciele nominowani do nagrody Jana Wolnickiego, zmarłego przed czterema
laty wybitnego pedagoga i społecznika, który za swą niezłomną postawę był szykanowany
przez władze PRL. Sejmik został zorganizowany z inicjatywy przewodniczącej Rady Gminy
Kozy Bożeny Sadlik. (Łu)
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foto: Marek Małecki

Dofinansowanie
do placu zabaw
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gmina

Wójt Krzysztof Fiałkowski odpowiada na pytania, zadawane przez mieszkańców Kóz

Gmina Kozy dopłaca do przedsiębiorstwa
komunikacji samochodowej PKS w Bielsku-Białej. Czy to konieczne, skoro i tak
autobusy muszą tędy kursować?
Co roku z gminnego budżetu dopłacamy
ok. 200 tys. zł do kursowania autobusów,
przede wszystkim tych, które łączą Kozy
z sąsiednimi miejscowościami, zwłaszcza
z Bielskiem i Kętami. Ale trzeba pamiętać, że nie mamy własnego transportu
publicznego, który umożliwiłby naszym
mieszkańcom dojazd do szkół i do pracy.
Dzięki temu, że powiatowy PKS działa
normalnie, jego autobusy dowożą codziennie wiele dzieci do szkół w centrum
naszej miejscowości. Przynosi to gminie
bardzo wymierne korzyści, bo odpada
nam pokrywanie kosztów utrzymania
własnych autobusów i ich eksploatacji.
Co bardzo ważne, autobusy PKS nie przejeżdżają jedynie dwoma głównymi drogami, ale docierają również do Górnej Wsi
i Dolnej. To wielu naszym mieszkańcom
zdecydowanie ułatwia życie. W przeciwieństwie do połączeń, oferowanych
przez prywatnych przewoźników, autobusy bielskiego PKS kursują też o takich
porach i do takich miejsc, w których przejazd bywa nieopłacalny z ekonomicznego
punktu widzenia. A jednak z takich kursów
też ludzie korzystają, są więc potrzebne.
Na tego przewoźnika można liczyć, można
się z nim dogadać. Wynika to z tego, że
bielski PKS to spółka, należąca do władz
samorządowych Powiatu Bielskiego. Tym
osobom też zależy, aby mieszkańcom naszego regionu zagwarantować odpowiednią komunikację. Nie ma innego środka
komunikacji publicznej, który mógłby zastąpić powiatowy PKS, bo tego nie zrobią
ani prywatni przewoźnicy, ani rzadko kursująca kolej, ani bielski MZK, który dociera
jedynie do granic naszej miejscowości –
Małych Kóz.
Choć zima nie była w tym roku zbyt sroga, wiele dróg wymaga naprawy. Kiedy
to nastąpi?
Rozpoczęły się prace związane z modernizacją i przebudową dróg. Kolejną
większą inwestycją drogową, realizowaną na terenie Kóz, jest kompleksowa
przebudowa ul. Nadbrzeżnej na odcinku

od skrzyżowania z ul.
Dworcową do drogi
powiatowej ul. Jana
III Sobieskiego. Jest
to kolejna inwestycja
realizowana z uzyskanego dofinansowania
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II
– Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój.
Równocześnie w roku
bieżącym zostaną naprawione odcinki jezdni ul. Zagrodowej, Spacerowej, Podgórskiej
oraz w obrębie skrzyżowania ul. Zdrojowej
i Wilgi.
Co ważne, nie będą to tylko bieżące naprawy, ale większe modernizacje obejmujące swoim zasięgiem znaczne odcinki
dróg na całej szerokość jezdni. Zależało
nam bowiem, aby prace nie ograniczały
się jedynie do zwykłego łatania dziur, które
wytrzymują jeden lub maksymalnie dwa
sezony, lecz miały na celu kompleksowe
modernizacje dróg, służące mieszkańcom
przez wiele lat. Modernizacje i przebudowy, mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort użytkowania dróg.
W dłuższej perspektywie czasu pozwalają
na wygenerowanie znacznych oszczędności w ich utrzymaniu, co bezpośrednio
przekłada się na możliwość przeznaczania
zaoszczędzonych środków finansowych na
remonty kolejnych odcinków dróg.
Zdajemy sobie sprawę, iż nie jest możliwe wykonanie remontów wszystkich
odcinków dróg jednocześnie na obszarze
całej gminy Kozy. Mają na to wpływ głównie ograniczenia finansowe oraz uwarunkowania techniczne związane z obecnym
zagospodarowaniem terenów w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Mam na
myśli brak odpowiedniej szerokości istniejących pasów drogowych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, nieuregulowany
stan prawny gruntów drogowych. Mimo
wielu przeszkód i trudności realizujemy
zadania inwestycyjne, które chyba nigdy
w historii gminy nie były wykonywane na
taką skalę i w takim zakresie przez gminę
Kozy.
5

foto: Mirosław Łukaszuk

Zapytajmy wójta

W jaki sposób gmina Kozy wspomaga
bielski Szpital Pediatryczny?
To kolejny przykład współpracy naszej
miejscowości z władzami samorządowymi Powiatu Bielskiego, Szpital Pediatryczny stanowi bowiem własność Starostwa.
Także wiele innych zadań mają obowiązek wykonywać władze powiatowe, np.
utrzymywać niektóre drogi, czy zapewnić
kursowanie PKS. Włączamy się w te prace z myślą o interesie naszej gminy. Ma to
miejsce również w przypadku Szpitala Pediatrycznego. Wraz z osobami fizycznymi z
sąsiednich miejscowości i innymi osobami
założyliśmy Fundację „Razem dla Dzieci”,
która ma wspomóc Szpital Pediatryczny,
myśląc o jego rozwoju poprzez m.in. finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu
i aparatury medycznej, modernizację infrastruktury i urządzeń szpitala. Teraz też,
już z gminnej kasy, dołożymy 10 tys. zł do
zakupu urządzenia laparoskopowego, bardzo nowoczesnego. Dzięki niemu lekarze
nie tylko będą ratować życie dzieci, ale
sprawią, że ból, jaki towarzyszy zabiegom,
będzie zdecydowanie mniejszy.
Robimy to dla naszych koziańskich dzieci.
Ten szpital to najbliższa nam placówka, do
której trafiają najmłodsi pacjenci. Nie tylko
z powiatu bielskiego, ale i wielu sąsiednich.
Jeszcze niedawno były głosy, aby szpital zamknąć lub przekształcić, co oznaczałoby, że
chore dzieci leczone byłyby w szpitalach na
Śląsku, daleko od domu. To nie jest dobre
rozwiązanie. Żaden rodzic nie chce opuszczać dziecka w takiej trudnej sytuacji, toteż
zależy nam na utrzymaniu szpitala w Bielsku i pomagamy mu.
Koziańskie Wiadomości

ludzie nauki

Kozy z energią przyszłości

Dlaczego właśnie w Kozach powstało Laboratorium Fotowoltaiczne?
Marek Lipiński: Dokładnych i sprawdzonych informacji na ten temat właściwie nie
ma. Do jego założenia doprowadził w latach 80. minionego wieku profesor Witold
Żdanowicz z Zakładu Fizyki Ciała Stałego
Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Szukał
on odpowiedniego miejsca dla powstania takiego laboratorium. Warunkiem było
znalezienie lokalizacji oddalonej od miasta,
w nasłonecznionej okolicy. Profesor do Kóz
często przyjeżdżał, bo miał tu rodzinę, ale
to raczej względy czysto praktyczne zdecydowały o utworzeniu laboratorium.

foto: Marcin Nikiel

Od 1997 roku w Kozach mieści się Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, choć
początki placówki badawczej sięgają
jeszcze wcześniej. Wykonywane są tutaj szeroko zakrojone prace naukowobadawcze, które szczegółowo zajmują
się zagadnieniami z zakresu fotowoltaiki. Ale to również w wymiarze społecznym – lokalnym dla mieszkańców Kóz
i w szerszej, ogólnopolskiej skali – temat ciekawy i perspektywiczny. Przybliżamy go rozmową z pracownikami
naukowymi placówki – prof. dr. hab.
Markiem Lipińskim i dr. inż. Kazimierzem Drabczykiem.

Prof. Marek Lipiński i dr inż. Kazimierz Drabczyk w koziańskim laboratorium.
znana. Sami mieszkańcy dobrze wiedzą
o funkcjonowaniu laboratorium i w przyszłości – kiedy instalacje fotowoltaiczne
zyskają na popularności – pewnie w Kozach takie rozwiązania będą powszechne. Obecnie odwiedzają nas wycieczki ze
szkół, czy grupy studentów. To sprawia, że
młodzież poznaje zagadnienia związane
z fotowoltaiką. Zajmujemy się tym szczegółowo dla studentów i realizujemy różne
programy. W ostatnim z projektów uczestniczyło na przykład w okresie trzech lat aż
60 studentów z całej Polski.

Co dla Kóz oznacza posiadanie tutaj nowoczesnego Laboratorium Fotowoltaicznego?

A jak wygląda sama praca wykonywana
w Laboratorium?

Kazimierz Drabczyk: Myślę, że miejscowość jest dzięki temu jeszcze bardziej

ML: Prowadzimy specjalistyczne prace naukowo-badawcze ukierunkowane na podnoszenie sprawności procesu konwersji promie-

niowania słonecznego na energię elektryczną.
Zajmujemy się także tzw. ogniwami nowej generacji. Mamy tutaj niezbędną do tego aparaturę. To jedyna placówka w Polsce, w której można
produkować krzemowe ogniwa fotowoltaiczne
w skali doświadczalnej. Ponadto, w kręgu naszego zainteresowania leżą możliwości wdrożenia
opracowanych technologii w przemyśle.
Fotowoltaika to dziś zagadnienie coraz
bardziej powszechne. Jak można je najprościej zdefiniować?
KD: To bez wątpienia jedna z najdynamiczniej
rozwijających się dziedzin nauki i przemysłu,
jako przyjazna środowisku metoda przemiany
energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną – bez szkodliwych gazów, odpadów czy hałasu. Jest to zatem „najczystsza”
energia i najdoskonalszy sposób jej pozyski-

Zarys historyczny koziańskiego Laboratorium
Laboratorium Fotowoltaiczne w Kozach mieści się w zabytkowej, neobarokowej, dawnej willi hrabiego Stanisława Grabowskiego z 1923 roku. Placówka powstała w 1985 roku jako filia
Zakładu Fizyki Ciała Stałego Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
pod nazwą Stacja Doświadczalna Energii Słonecznej. W przeszłości w Laboratorium powstały pierwsze w kraju ogniwa
słoneczne i prototypowe moduły fotowoltaiczne, które były
wykorzystywane między innymi do zasilania boi morskich,
elektryzatorów pastwisk, schroniska górskiego, campingu
oraz małych przenośnych baterii używanych w turystyce górskiej i w wojsku.
W latach 1992-1997 Laboratorium należało do Instytutu GoNr 4 - czerwiec 2014

spodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie. W okresie tym główna tematyka badawcza
dotyczyła projektowania systemów fotowoltaicznych oraz
monitoringu promieniowania słonecznego. Od 1997 r. jest
placówką naukowo-badawczą Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. Mieści się we własnym, gruntownie wyremontowanym budynku o całkowitej powierzchni użytkowej 500 mkw. i składa się z kilku
wydzielonych pomieszczeń laboratoryjnych, do których
zakupiono nowe urządzenia technologiczne. Obecnie posiadana linia pozwala na wytwarzanie ogniw słonecznych
z krzemu o maksymalnych rozmiarach 10 cm x 10 cm.
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wydarzenia
wania. Ma on natomiast też swoje wady. Podstawowa jest taka, że w nocy słońce nie świeci
i korzystanie tylko i wyłącznie z takiej energii
nie jest możliwe. Jej magazynowanie w skali
szerszej, niż tylko w pojedynczych budynkach, byłoby obecnie bardzo trudne. Dlatego
też nie moglibyśmy na dzień dzisiejszy produkować stu procent energii elektrycznej tylko
z wykorzystaniem energii słonecznej. Ale jedna czwarta część jest jak najbardziej realna.
Obecnie niezależnie od energii elektrycznej
pochodzącej ze słońca mamy energię elektryczną uzyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych i nikt nie planuje całkowitego jej zastąpienia, bo to dzisiaj nieosiągalne.
Nie ma jednak aż tak dużej liczby budynków z instalacją fotowoltaiczną, choćby
w samych Kozach czy pobliskich miejscowościach.
ML: To zdecydowanie melodia przyszłości,
choć daje się zauważyć coraz większe zainteresowanie tematem. Oczekujemy na przyjęcie przez sejm „Ustawy o odnawialnych
źródłach energii”. Dziś czas zwrotu instalacji
waha się w okolicach 20 lat. Przyjęcie odpowiednich uregulowań spowodowałoby, że
czas ten skróciłby się do około 6-7 lat. Tendencja skracania czasu zwrotu kosztów inwestycji
w energetykę słoneczną jest dostrzegalna, ale
niezbędne wsparcie stanowić będzie dopiero
odpowiednia polityka energetyczna i gospodarcza w skali kraju.
KD: Zakłada się, że udział energii odnawialnej
w bilansie energetycznym na świecie może
wynieść nawet 20 procent w 2020 roku, przy
czym większość mogłaby pochodzić z energii słonecznej. Także w Polsce ciągły wzrost
udziału energii odnawialnych jest możliwy,
jeżeli wspomniana ustawa wejdzie w życie.
Ma ona gwarantować odkup energii po bardzo korzystnych cenach na poziomie 1,1 zł
za 1 kWh. Obecnie cena, po której kupujemy
energię, to ok. 60 groszy. Oczywiście niezależnie od tych decyzji prowadzone będą dalsze aktywne badania w zakresie fotowoltaiki.
Mamy świadomość, że tzw. energia przyszłości to kierunek, w którym za kilkanaście lat
wszyscy będą podążali.

foto: Marcin Nikiel

Rozmawiał: Marcin Nikiel

Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie
Kozy otrzymały wyróżnienie w prestiżowym konkursie „Gmina
przyjazna ekonomii społecznej”, zorganizowanym przez zarząd
Województwa Śląskiego.

Konkurs promował ideę przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu. Ocenie podlegały: współpraca samorządu z podmiotami, należącymi do sektora ekonomii społecznej, formalne
wsparcie i zaangażowanie w ich inicjatywy oraz stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Celem było wyłonienie gmin najbardziej
zaangażowanych w rozwój sektora ekonomii społecznej. Nagradzany był ten
rodzaj działalności, który pozwala na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu najbardziej narażonych grup, np. niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych.
W przypadku gminy Kozy szczególne uznanie komisji zyskało założenie wspólnie z Fundacją „Dobry Dom” z Bielska-Białej Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie”, zatrudniającej osoby niepełnosprawne. W liście, skierowanym do wójta
Kóz Krzysztofa Fiałkowskiego wicemarszałek Kazimierz Karolczak napisał: „…
składam gratulacje za otrzymane przez gminę Kozy wyróżnienie w konkursie.
Stanowi ono wyraz uznania dla Państwa zaangażowania i wytrwałości w rozwijaniu sektora ekonomii społecznej”. W ogólnowojewódzkim konkursie najlepiej
oceniono Częstochowę, Dąbrowę Górniczą i Mikołów, a wyróżnienia komisja
przyznała też Radlinowi, Rudzie Śląskiej, Żorom i Gliwicom. (HK)

Wójt Kóz
Krzysztof Fiałkowski:
Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia, bo dowodzi, że dostrzeżono nasze
wysiłki w skali całego województwa
śląskiego. To docenienie pracy całej
grupy z naszej miejscowości, której na
sercu leży sytuacja ludzi niedostosowanych społecznie. Wspieramy takie działania i pomagamy ludziom, których
życie nie oszczędziło. Wielu spośród
nich ma nadzieję żyć normalnie, ale

napotyka na niesprzyjające warunki.
Często słyszę, że pomoc społeczna
dużo kosztuje, że nie powinna opierać
się na rozdawaniu zasiłków. I nasze
działania właśnie temu służą, pomagamy stworzyć warunki, aby ludzie
niedostosowani społecznie mogli
stanąć na nogi, znaleźli zajęcie, które
pozwoli im się utrzymać. Nasze wsparcie dla spółdzielni socjalnej przyniesie
też korzyść całej gminie, bo pojawi się
podmiot, świadczący usługi, jakich
brakuje w naszej miejscowości.

U źródła – organizacja imprezy prezentującej pradzieje wsi Kozy
W ostatni weekend czerwca, 28 i 29, Dom Kultury w Kozach zaprasza na imprezę „U źródła –
organizacja imprezy prezentującej pradzieje wsi Kozy”. Sobotni koncert uświetni występ
Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej.
Przez dwa dni na terenie parku dworskiego w Kozach prezentowane będą zwyczaje koziańskich pradziadów, przedstawiane przez profesjonalną grupę rekonstrukcji historycznych.
Zaplanowano nawet inscenizacje bitew. Będzie też można zobaczyć wyjątkową wystawę
w Pałacu Czeczów, na której wiele eksponatów pojawi się po raz pierwszy. Będzie też
można ujrzeć i wysłuchać rodzimych młodych twórców, zaś w sobotę po ich koncertach
wystąpią ojciec i córka Sikorowscy. Ponadto zostanie zaprezentowana publikacja z koziańskimi „legendami”, historiami ściśle związanymi z dziejami Kóz, spisanymi przez członków
grupy literackiej, działającej w Domu Kultury. To tylko kilka spośród wielu atrakcji. Udział
w imprezie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje już wkrótce pojawią się na plakatach
oraz na stronie www.domkultury.kozy.pl.
Sabina Piskorek-Oczko

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER – Małe Projekty
Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
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Od ruiny do perełki

foto: archiwum

Pałac Czeczów w Kozach odzyskał dziś swą dawną świetność.
Niegdyś związany z wieloma pokoleniami właścicieli swą nazwę przyjął od ostatniego rodu, Czeczów de Lindenwald. Od
początku istnienia pełnił rolę centrum życia towarzyskiego,
gospodarczego i politycznego Kóz. Jego dwuwiekowa historia
kryje w sobie jeszcze wiele nieznanych faktów. Świetność pałacu skończyła się wraz z wybuchem II wojny światowej. Ostatnich dziedziców usunięto z pałacu, a ich następcy już nigdy do
niego nie powrócili.
Wojenne i powojenne losy zabudowań pałacowych, zmienne,
jak kalejdoskop, niekorzystnie odbiły się na pięknych wnętrzach. Z reprezentacyjnej siedziby rodziny Czeczów de Lindenwald pozostał ledwie cień dawnego majątku, świetności i wystawności tego miejsca.
Pod koniec wojny żołnierze Armii Czerwonej urządzili tu szpital wojenny. Po wojnie funkcjonowała w budynku m.in. szkoła
rolnicza, później izba porodowa, przychodnia lekarska, apteka,
świetlica środowiskowa, miejsce spotkań harcerzy. Przez kolejne lata budynek stał pusty, a nieremontowany ulegał stopniowej degradacji i dekapitalizacji. Pałacowe pomieszczenia służyły
jako magazyn rzeczy zbędnych. Sporadycznie sala koncertowa
wykorzystywana była przez Dom Kultury do organizacji imprez
środowiskowych. Nieużytkowane pomieszczenia niszczały i z każdym rokiem ich stan techniczny pogarszał się. Wydawało się, że los
tego pięknego miejsca jest przesądzony i tylko kwestią czasu pozostaje jego upadek.
Pomysłów na zagospodarowanie obiektu było wiele, nie wyłączając prób jego sprzedaży, czy przeniesienia Urzędu Gminy do
zabytkowych wnętrz. Na sesji Rady Gminy Kozy 9 września 1999
roku ostatni potomek rodu Czeczów, Stanisław Czecz de Lindenwald oświadczył, że nie będzie rościł żadnych praw do kompleksu
pałacowego w Kozach i popiera wszelkie działania Gminy zmierzające do adaptacji obiektu na działalność kulturalną.
W końcu zapaliło się światełko nadziei dla tego miejsca. Ówczesny Wójt Gminy Kozy Edward Kućka w 2008 roku ogłosił przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla remontu konserwatorskiego Pałacu Czeczów. W tym samym
czasie Słowacy z Žiliny chcieli wyremontować najstarszy w swoim regionie Teatr Lalek i poszukiwali partnera do podobnego
przedsięwzięcia. W czerwcu 2009 roku Rada Gminy Kozy podjęła
uchwałę o współpracy z Žilińskim samosprávnym krajem w zakresie realizacji wspólnego projektu „Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja Teatru w Žilinie oraz Pałacu w
Kozach”. Ruszyła machina organizacyjna. Strona słowacka przy-

foto: archiwum

jęła rolę partnera wiodącego projektu. Po wielu perypetiach, w
marcu 2011 roku obecny Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski
podpisał umowę partnerską, a w sierpniu umowę o dofinansowaniu inwestycji. W grudniu 2011 roku wyłoniono w przetargu
wykonawcę robót: Konsorcjum Firm „BESKID HOLDING” i „BESKID
VI” z Bielska-Białej. Po podpisaniu umowy, w styczniu 2012 roku
rozpoczęły się prace budowlane, których ukończenie zaplanowano na 30 września 2013 roku.
Wieloletnie wysiłki i marzenia entuzjastów odbudowy tego pięknego miejsca zaczęły przybierać realne kształty. Roboty remontowe
ruszyły z przysłowiowego „kopyta”. Teren został ogrodzony i zabezpieczony. Rozpoczął się nieustanny ruch pojazdów i ludzi. Każdy
dzień realizacji inwestycji przynosił nowe niespodzianki, bo trudno
było przewidzieć, co skrywają w sobie stare mury. Szybko okazało
się, że pierwotnie założony zakres robót remontowych musiał być
zwiększony. Nad dawną kaplicą należało wymienić w całości więź-

Prace w parku

bę dachu, a nie jak początkowo planowano, częściowo. Podobnie
było ze stropem w tym miejscu. Po rozbiórce blaszanego pokrycia
na dachu głównym i zdjęciu zniszczonego deskowania stwierdzono
konieczność wymiany znacznie większej ilości elementów drewnianej konstrukcji dachu niż zakladano. W trakcie remontu podobnych
sytuacji było wiele. Najbardziej spektakularną była wymiana stolarki okiennej na nową. Początkowo planowano remont i restaurację
części istniejących okien, okazało się jednak, że niezbędna jest ich
całkowita wymiana. W marcu 2014 r. wymieniono również okna
w dawnej kaplicy (obecnie czytelni biblioteki). Odrestaurowano
elementy wystroju architektonicznego wnętrz, m.in. sali koncer-

W parku dworskim w drugiej połowie maja przeprowadzono prace rewitalizacyjno-pielęgnacyjne, w czasie których
zabiegom poddano ponad 60 drzew. Prace pod nadzorem
konserwatora zabytków przeprowadziła specjalistyczna
ekipa, której zadaniem było poprawa stanu koron drzew
i ogólnej estetyki parku. Ogólny koszt prac wynosi 54 tys.
zł, z czego z gminnego budżetu pochodzi 11 tys. zł, zaś
pozostała kwota z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (HK)
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towej z bogatą sztukaterią, pomieszczeń bibliotecznych z salą,
w której odtworzono pierwotne malowidła na całej powierzchni
ścian. Na piętrze powstały pomieszczenia dla Izby Historycznej,
w której zgromadzono i wyeksponowano liczne miejscowe pamiątki. Do tego celu powstała replika chaty wiejskiej z elementami jej wyposażenia. Na piętrze znajdują się również pracownie
twórcze (plastyczna i teatralna), w których każdy znajdzie miejsce dla realizacji swoich zainteresowań artystycznych.
Łączna powierzchnia użytkowa pałacu wynosi ok. 1170 m kw.,
z czego biblioteka wraz z Izbą Historyczną zajmuje 451 m kw.
Pozostałą powierzchnię użytkuje Dom Kultury.
Dokumentacja budowlano-wykonawcza nie zawierała projektu wystroju i aranżacji wnętrz pałacowych oraz projektu zagospodarowania terenu wokół obiektu. Bez nich realizacja zadania objętego dofinansowaniem z Unii Europejskiej nie byłaby
możliwa. Wobec powyższego Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski
zlecił wykonanie szczegółowych projektów wystroju wnętrz
pałacowych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zagospodarowanie terenu wokół budynku na zasadzie „zaprojektuj i wybu-

Wokół Hermana Czecza
O wybitnej postaci Hermana Czecza opowiadał
Bartłomiej Jurzak podczas wykładu z cyklu Salon
Przeszłości. Spotkanie w scenerii rodowego pałacu bohatera zorganizowała Gminna Biblioteka
Publiczna w Kozach.

foto: Tomasz Fritz

Ród Czeczów był ostatnim rodem szlacheckim, zamieszkującym koziański pałac w ciągu jego historii. Pierwszym z koziańskiej linii rodu Czecz de Lindenwald był Herman (1854-1904) –
doktor filozofii, rolnik, galicyjski polityk. W 1880 r. ożenił się ze
swoją kuzynką Wilhelminą Klucką, córką Stanisława i Malwiny,
właścicieli majątku dworskiego w Kozach. O tamtych czasach
na kolejnym spotkaniu z cyklu Salon Przeszłości w sali koncertowej Pałacu Czeczów 30 maja mówił Bartłomiej Jurzak, dokumentalista Izby Historycznej im. Adolfa Zubera.
Herman Czecz wspólnie ze swoim teściem Stanisławem Kluckim
zabiegali o rozwój gospodarczy ziemi bialskiej oraz o wzmacnianie polskich wpływów we władzach tego regionu. W okresie życia
i działalności Hermana Czecza pałac w Kozach był centrum życia
politycznego Zachodniej Galicji. To tutaj gościli czołowi galicyjscy politycy i przedstawiciele władz, m.in. Florian Ziemiałkowski, minister ds. Galicji z Wiednia, Mikołaj Zyblikiewicz, marszałek Sejmu Krajowego Galicji, czy Kazimierz hrabia Badeni,
namiestnik Galicji i późniejszy premier rządu Austrii. Nie każdy
wie, że oprócz działalności politycznej, Herman Czecz założył
hodowlę krów rasy czerwonej polskiej, najpierw w swoim majątku w Kobiernicach, a po ślubie z Wilhelminą – w Kozach.
Podczas spotkania w pałacu mieszkańcy mogli zobaczyć
liczne fotografie, portrety i dokumenty związane z rodem
Czeczów, udostępnione m.in. przez Małgorzatę Czecz de Lindenwald z Krakowa, wdowę po Stanisławie, ostatnim potomku koziańskiej linii rodu. Usłyszeli też odtworzone nagranie
z głosem zmarłego w 2012 r. Stanisława, który na otwarciu
Izby Historycznej 11 listopada 1992 r. z sentymentem wypowiadał się o swoim koziańskim rodowodzie. Archiwalne nagranie znajduje się w zbiorach Izby Historycznej.
Pod koniec spotkania wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski zaprosił
wszystkich na 12 czerwca na uroczyste otwarcie nowej przestrzeni kultury w Pałacu Czeczów. Wręczył również foldery
„Pałac Czeczów – Kultura – Turystyka – Ludzie” w języku polskim i słowackim, przygotowane w ramach wspólnego projektu polsko-słowackiego na zakończenie procesu modernizacji
koziańskiego pałacu. (GBP)

duj” wykonała firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Dodatkowo odświeżono obie oficyny przypałacowe
i zadbano o zieleń w parku.
Dzisiaj, z perspektywy zakończonego już remontu, można z całą
pewnością stwierdzić, że był to ostatni moment na przywrócenie
świetności pałacowi. Odłożenie prac na kolejne lata spowodowałoby postępującą degradację stanu technicznego substancji budynku, a co za tym idzie jeszcze większe koszty jego odrestaurowania.
Nie można pominąć też faktu, że uratowano od zapomnienia kawał
historii naszej miejscowości.
Wojciech Rusztyn, UG
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ludzie i miejsca

Przewodnik

Biblioteka

Czytelnia

Wypożyczalnia książek dla dzieci i dorosłych Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kozach. Z myślą o najmłodszych czytelnikach zaraz przy wejściu został urządzony
kącik dla dzieci.

Czytelnicy przy wygodnych stołach mogą czytać książki
i czasopisma. To także miejsce, w którym odbywa się wiele
zajęć, prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Pracownia biblioteczna

Dział opracowań książek, niedostępny dla osób spoza biblioteki.
W tym miejscu pracownicy
opisują książki, oprawiają je
i wpisują do bazy bibliotecznej.

Galeria

To również doskonałe miejsce spotkań,
wyposażone w zaplecze kuchenne. Dostępna dla różnych grup i stowarzyszeń
na urządzanie wernisaży, prezentacji
tematycznych, spotkań autorskich.

Sala koncertowa

Duża pałacowa sala, o reprezentacyjnym wystroju, służy jako miejsce spotkań, koncertów,
prelekcji.

Pracownia teatralna

Służy przede wszystkim jako miejsce ćwiczeń, m.in.
grupy teatralnej „Czyżby”, tańca nowoczesnego, teatru
Heliotrop, ale również warsztatów historycznych, prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Kozach.
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ludzie i miejsca

po pałacu
Pracownia plastyczna

Dużo przestrzeni, wielkie stoły – wystarczająco miejsca
na zajęcia plastyczne dla całych grup, np. warsztatów
decoupage’u.

Pracownia na poddaszu

To pracownia historyczno-etnograficzna Izby Historycznej, służąca
jednocześnie jako magazyn eksponatów. Pracownicy w tym miejscu przygotowują pamiątki do ekspozycji, konserwują eksponaty,
digitalizują dokumenty historyczne.

Sala ślubów

Jedna z dwóch sal poświęconych rodowi
Czeczów. Sala ślubów występuje tutaj gościnnie, mieści się tu kolekcja zabytkowych
mebli od XVIII do XX wieku. Obok – sala
z herbami rodowymi i pamiątkami.

Izba Wiejska

Jedno z kilku pomieszczeń Izby Historycznej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kozach – ekspozycja narzędzi i przyrządów gospodarczych, używanych na
przełomie XIX i XX w.

Drzwi kościelne

W Izbie Historycznej sporo miejsca poświęcono historii koziańskiej parafii. Przed wejściem
zaprezentowano drzwi z rozebranego kościoła,
zbudowanego w 1520 r. W tle – odtworzony
kościelny witraż.
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Historyczni pingpongiści. Po raz pierwszy zespół z Kóz znalazł się w najwyższej lidze rozgrywkowej w kraju

Najpierw w wielkim stylu wygrali rywalizację w II lidze śląsko-opolskiej, aż
wreszcie zwycięskimi barażami przypieczętowali awans na zaplecze elity tenisa
stołowego. Kolejny sezon ekipa Orła Mirex Kozy rozpocznie grę w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Kozianie nie mieli sobie równych w zmaganiach fazy zasadniczej z udziałem drużyn województw śląskiego i opolskiego. Rywalizację
w sezonie regularnym pewnie wygrali, uzyskując prawo gry w barażach o bezpośrednią
przepustkę do I ligi tenisa stołowego.
– Podchodzimy do tego spokojnie, w sporcie
niczego przewidzieć nie można. Wszystko
rozstrzygnie się przy stołach – mówił tuż
przed rozpoczęciem dwumeczu z Gorzovią
Gorzów Wielkopolski Krzysztof Mirek, prezes
firmy Mirex, głównego sponsora zespołu.
Przed własną, licznie zgromadzoną publicznością w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach, gospodarze pokazali, że
na awansie im zależy, co więcej jest on w ich
zasięgu. Większość rozegranych pojedynków
pierwszego meczu barażowego miało zacięty przebieg, ale opanowanie w decydujących
momentach było domeną pingpongistów
Orła Mirex. Ostateczny rezultat tego spotkania to optymistyczne 7:3 na korzyść kozian.
Zaliczka przed rewanżem była więc pokaźna i
w końcowym rozrachunku wystarczająca.
W Gorzowie Wielkopolskim rywale stawili jeszcze większy opór. Zdominowali zwłaszcza po-

Foto: SportoweBeskidy.pl

Orzeł Mirex w I lidze

tyczki deblowe, lecz w singlach to przyjezdni
radzili sobie lepiej. Wynik 5:5 przyniósł tenisistom stołowym z Kóz pełną satysfakcję, bo
faktem stał się historyczny awans koziańskiej
drużyny na tak wysoki poziom rozgrywek.
– Od tego sezonu znacząco wzmocniliśmy
skład. Celem była więc walka o najwyższe
lokaty. Jeden krok w tym kierunku wykonaliśmy, wygrywając II ligę śląsko-opolską.
Na wysokości zadania stanęliśmy również
w meczach barażowych i wywalczyliśmy
upragniony awans – cieszy się Krzysztof Mirek. (MN)

Orzeł Mirex Kozy – Gorzovia Gorzów
Wielkopolski 7:3
Punkty dla Orła Mireksu: Mariusz Zwoliński – 2,5 pkt., Bartosz Kwodawski
– 2 pkt., Tomasz Pisarczyk – 1,5 pkt.,
Jarosław Kolekta – 1 pkt.
Gorzovia Gorzów Wielkopolski – Orzeł
Mirex Kozy 5:5
Punkty dla Orła Mirexu: Bartosz
Kwodawski – 2 pkt., Jarosław Kolekta – 1 pkt., Tomasz Pisarczyk – 1 pkt.,
Mariusz Zwoliński – 1 pkt.

Sukcesy pływackiej Victorii
Kolejne starty i kolejne znaczące osiągnięcia na koncie koziańskich pływaków.
Dobrą passę kontynuują w tym sezonie pływacy w klubowych barwach Victorii Kozy.

Nr 4 - czerwiec 2014

foto: arch. Victorii Kozy

W Oświęcimiu odbyła się ostatnia w tym sezonie runda
Grand Prix Małopolski. Wysoką formę potwierdziło trzech
koziańskich pływaków, gromadząc dorobek sześciu medali. Patryk Blachura wywalczył złoty medal na dystansie
200 metrów stylem dowolnym, poprawiając rekord klubu,
srebrny na 50 m stylem grzbietowym i brązowy na 50 m
dowolnym. Damian Otrząsek sięgnął po złoto na 200 m
dowolnym, srebro na 200 m klasycznym i brąz na 100 m
również „klasykiem”. Niewiele do podium zabrakło z kolei
Mateuszowi Sordylowi, który zajął 4. miejsce na 200 m stylem klasycznym.
Tymczasem podczas Ligi Klubów Śląskich rocznika 2004
w Knurowie, podopieczna Victorii Kozy Maja Malarz zajęła pierwsze miejsce na 50 m stylem motylkowym i drugie
miejsce na 100 m zmiennym. Z dobrej strony pokazała
się również sztafeta dziewcząt 4x50 m stylem zmiennym,
w składzie: Anna Kierczak, Kornelia Koczur, Nikola Koczur
i Maja Malarz. Efekt startu drużynowego to krążek brązowego koloru. (Mar)
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Szachowy talent 8-latka
Szachy nie należą do najpopularniejszych sportów wśród
młodych ludzi. Ale to sport wyjątkowy. Taką rolę pełni w życiu
8-letniego kozianina Alana Bogusza. Pierwszy raz zetknął się
z szachami w wieku zaledwie czterech lat. Z początku była
to wyłącznie zabawa, jednak gdy w grudniu 2012 r. młody
szachista wziął udział w zawodach w Olkuszu, stało się jasne,
że ma ku temu smykałkę.
W pewnym sensie szachy były mu przeznaczone. Do dziś czynnym zawodnikiem jest jego ojciec Tomasz, posiadacz pierwszej
kategorii szachowej. Alan Bogusz może na razie pochwalić się
niższą, trzecią kategorią. Czyni natomiast stałe postępy, nierzadko z szachami ma styczność każdego dnia tygodnia. Grywa
z rówieśnikami podczas różnych turniejów, często zawstydza
starszych od siebie zawodników. Uczęszcza także na zajęcia
indywidualne pod okiem szachowego arcymistrza Rafała Antoniewskiego.
Szachy zapewniają również wszechstronny rozwój młodego kozianina. – Alan był bardzo nieśmiały, a gra w szachy sprawiła, że
otworzył się na kontakty z rówieśnikami i nie tylko. Ma świetną
pamięć, charakter do walki i przezwyciężania trudności, rozwija
się dzięki szachom wszechstronnie – uważa Tomasz Bogusz.
Dla tak młodego, rzec można początkującego sportowca,
utrzymanie przez długi czas koncentracji nie jest łatwe.

foto: Mirosław Łukaszuk

Z powodzeniem rywalizuje nie tylko z rówieśnikami,
ale i zawodnikami starszymi od siebie. 8-letni mieszkaniec Kóz Alan Bogusz to prawdziwy mistrz szachownicy, którego talent jest coraz bardziej dostrzegalny.

To dodatkowa zaleta ucznia koziańskiej Szkoły Podstawowej
nr 1, w której funkcjonuje koło szachowe prowadzone przez
Dorotę Dziedzic. – Alan od około dwóch miesięcy „ułożył się”
szachowo. Wcześniej, jak to dziecko nie zawsze miał akurat
właściwe nastawienie do szachów, gdy było potrzebne. To,
że jest prowadzony profesjonalnie daje nadzieję, że w przeciągu najbliższych lat zrobi dalsze postępy – dodaje ojciec
utalentowanego szachisty.
Nadzieję, że o Alanie Boguszu jeszcze głośniej będzie w niedalekiej przyszłości daje także fakt, iż – jak sam młody szachista zdradził „Koziańskim Wiadomościom” – z wielką radością
siada do kolejnych partii królewskiej gry. (MN)

Szachy z tradycjami

foto: arch. DK

Dom Kultury w Kozach 18
maja był miejscem rozegrania czwartej edycji Turnieju
Szachowego Gminy Kozy im.
Władysława Honkisza. Do prestiżowej rywalizacji zgłosiło się
46 uczestników, w tym spore
grono młodych miłośników tej
dyscypliny sportu.
Propagowanie idei gry w szachy przyświecało kolejnej edycji zawodów upamiętniających
koziańskiego społecznika Władysława Honkisza. Na starcie stanęło wśród przedszkolaków 7
zawodników, juniorów młodszych – 8, juniorów starszych – 12,
a w grupie seniorów – 19 szachistów. Prócz kozian i mieszkańców pobliskich miejscowości, w stawce szachowej zaprezentowała się liczna grupa zawodników z Hołdunowa, dzielnicy
Lędzin.
W najmłodszym gronie z 1. miejsca cieszyła się Paulina Golec, w kolejnych wiekowo kategoriach triumfowali: Szymon Polakowski, Szymon Mikulski oraz Dawid Gondzik. Zwycięzcy odebrali z rąk wójta
gminy Kozy Krzysztofa Fiałkowskiego statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. (MN)
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Turnieje sportowe
dla uczniów
szkół podstawowych
Spotkanie z zawodniczkami klubów siatkarskich
i rozgrywki sportowe – tak wyglądały turnieje dla
szkół podstawowych, zorganizowane przez gimnazjum w Kozach.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach turnieje sportowe dla uczniów najstarszych klas
szkół podstawowych organizuje każdego
roku. Dziewczęta rywalizują w rozgrywkach
siatkarskich, chłopcy w piłce nożnej. Są to dyscypliny, w których uczniowie klas sportowych
gimnazjum w Kozach mogą rozwijać swoje
pasje i doskonalić swoje umiejętności.
Oprócz rywalizacji sportowej turnieje są okazją
do spotkania z zawodniczkami i zawodnikami,
którzy osiągnęli już sukces w sporcie.
W tym roku gimnazjum gościło zawodniczki BKS
Aluprof Bielsko-Biała oraz zawodników Podbeskidzia Bielsko-Biała. Spotkania były okazją do
poznania specyfiki zawodu sportowca, zadania
pytań, zdobycia cennych autografów oraz zrobienia wspólnego zdjęcia. (MZ, PG)
Koziańskie Wiadomości

sport i kultura
Wielkie zainteresowanie
pływaniem
101 zawodników uczestniczyło w otwartych zawodach pływackich w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach. Zmagania – jako impreza
towarzysząca Dniom Kóz – zorganizowane zostały
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji
Gminy Kozy oraz CSW w Kozach. Prezentujemy wyniki w poszczególnych kategoriach:
- Rocznik 2007 i młodsi – 25 metrów stylem dowolnym dziewcząt
1. Antosia Król, czas 0:24:28
2. Paulina Golec, 0:32:24
3. Antosia Malarz, 0:33:17
- Rocznik 2007 i młodsi – 25 m stylem dowolnym
chłopców
1. Wojciech Gasiorek, czas 0:30:40
2. Michał Papuga, 0:35:64
3. Konrad Wróbel, 0:41:37
- Roczniki 2006-2005 – 25 m stylem dowolnym
dziewcząt
1. Weronika Więcek, czas 0:20:31
2. Zofia Kasztura, 0:23:00
3. Natalia Nitecka, 0:24:64
- Roczniki 2006-2005 – 25 m stylem dowolnym
chłopców
1. Jakub Stanclik, czas 0:23:76
2. Miłosz Kozieł, 0:26:14
3. Sebastian Nycz, 0:26:22
- Roczniki 2004-2003 – 25 m stylem dowolnym
dziewcząt
1. Emilia Drzazga, czas 0:15:91
2. Justyna Sołczykiewicz, 0:16:08
3. Nikola Koczur, 0:17:94
- Roczniki 2004-2003 – 25 m stylem dowolnym
chłopców
1. Marcin Malarz, czas 0:15:90
2. Michał Bratyński, 0:18:01
3. Samuel Fedorowicz, 0:19:34
- Roczniki 2002-2001 – 50 m stylem dowolnym
dziewcząt
1. Wiktoria Koczur, czas 0:32:92
2. Helena Gołąb 0:39:48
3. Karolina Szaliga 0:55:76
- Roczniki 2002-2001 – 50 m stylem dowolnym
chłopców
1. Mateusz Pawlicki, czas 0:33:25
2. Wiktor Chrapkowicz, 0:35:86
3. Stanisław Łopadczak, 0:53:16
- Roczniki 2000-1995 – 50 m stylem dowolnym
dziewcząt
1. Sabina Olma, czas 0:31:68
2. Dominika Bułka, 0:32:57
3. Weronika Senecka, 0:34:10
- Roczniki 2000-1995 – 50 m stylem dowolnym
chłopców
1. Patryk Blachura, czas 0:26:68
2. Kamil Drzazga, 0:32:87
3. Łukasz Olma, 0:36:84
- Roczniki 1995 i starsi – 50 m stylem dowolnym
kobiet
1. Justyna Pudełko, czas 0:34:55
2. Marta Dubiel, 0:40:91
- Roczniki 1995 i starsi – 50 m stylem dowolnym
mężczyzn
1. Artur Drzazga, czas 0:35:77
2. Wojciech Luranc, 0:38:54
3. Krzysztof Nycz, 0:42:29
- Sztafeta rodzinna 2x50m stylem dowolnym (open)
1. Artur i Emilia Drzazga, czas 1:12:99
2. Bogdan i Marta Dubiel, 1:36:78
3. Łukasz i Szymon Kuźbiński, 1:57:07

Znakomita postawa
młodzików młodszych
Młodzieżowe drużyny z Kóz w końcówce sezonu piłkarskiego walczą
o ligowe punkty, całkiem przyzwoicie radząc sobie w konfrontacjach
z rówieśnikami.
Najstarsza drużyna młodzieżowa
w Kozach, czyli zespół juniorów
LKS Orzeł, efektownym zwycięstwem z Zaporą Porąbka 5:1 zapewniła sobie utrzymanie w najwyższej lidze w okręgu. Ten ciężki
dla juniorów sezon skończy się
zatem szczęśliwie. Na uwagę zasługuje fakt, iż koziański zespół
jest najmłodszym w tej kategorii
wiekowej w całej lidze.
Młodzicy występujący pod szyldem
Gimnazjum-Orzeł Kozy zajmują
przyzwoite 6. miejsce, nie rezygnując z walki o wyższą pozycję. Drużyna od początku rundy jest trapiona
kontuzjami, a mimo to dobrze radzi
sobie w rywalizacji z innymi beskidzkimi zespołami.
W ostatnich meczach zespół „rozkręca się” i ostatnie kolejki zapowiadają się emocjonująco.
Dumą koziańskiej piłki nożnej w tym
sezonie jest bez wątpienia zespół
młodzików młodszych UKS Dwój-

ka Kozy. Drużyna, na którą nikt nie
stawiał po pierwszej rundzie, odniosła sześć kolejnych zwycięstw
w bardzo efektowny sposób. Jedno z ostatnich to imponujące 7:1
nad drużyną wicelidera w stawce
Podbeskidzia Bielsko-Biała. Rewelacyjne wyniki są efektem wytężonej
pracy w okresie przygotowawczym
i regularnych treningów. Nie sposób nie wspomnieć tu o sukcesie
tej grupy zawodników w ogólnopolskim turnieju „Z podwórka na
stadion”, w którym zespół z Kóz zajął 5. lokatę w skali województwa.
Młodzicy Liga A – LKS Gimnazjum-Orzeł Kozy – 6. miejsce, 20 meczów, 35 punktów, bilans bramkowy 71:32. Najlepszy strzelec Żurek
– 18 goli.
Juniorzy Liga A – LKS Orzeł Kozy,
11. miejsce, 22 mecze, 23 punkty,
bilans bramkowy 49:83. Najlepszy
strzelec Waluś – 15 goli.
Młodzicy młodsi Liga BOZPN, grupa 1 – UKS Dwójka Kozy – 3. miejsce, 16 meczów, 30 punkty, bilans
bramkowy 46:32. Najlepszy strzelec
Polakowski – 13 goli. (MN)

Gimnazjalistka-recenzentka
Gabriela Mynarska z gimnazjum w Kozach wygrała konkurs na recenzję.

Wyniki XXII Konkursu na recenzję widowiska teatralnego „Recenzja
2014” zostały ogłoszone w poniedziałek 2 czerwca na Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej. Konkurs jest organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej przy współudziale redakcji kwartalnika Regionalnego
Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej „Relacje-Interpretacje”, Teatru Lalek
„Banialuka” oraz bielskiego Teatru Polskiego. Miejsce pierwsze w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja przyznano uczennicy gimnazjum
w Kozach Gabrieli Mynarskiej, która tym razem podzieliła się swoimi
wrażeniami po obejrzeniu spektaklu „Balladyna” w Teatrze Polskim.
Dodatkowo jej recenzja „A mnie się podobało!” została wyróżniona nagrodą specjalną w kategorii recenzja przedstawienia, które wystawione
zostało na deskach jednego z bielskich teatrów. Warto przypomnieć, że
Gabrysia sięgnęła po tytuł laureatki tego konkursu już po raz drugi – w
ubiegłym roku również zajęła I miejsce.
Anna Lasek
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Czwartoklasiści na ludowo

foto: arch. GBP

Jakla, zapaska, podwłócka, chustka,
czyli elementy ludowego stroju koziańskiego wzbudziły duże zainteresowanie wśród dziewczynek czwartej
klasy Szkoły Podstawowej nr 1. Chłopcy oglądali westę, kapelusze, wzorzyste chustki wiązane pod szyją.
Dzieci miały okazję poznać je podczas
cyklicznego spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej zatytułowanego
„Oj, się dzieje w pałacu”. Motywem
przewodnim zajęć był koziański strój
ludowy. Dzieci chętnie przymierzały
elementy dawnego stroju koziańskiego, a co
odważniejsi zdecydowali się na małą sesję
zdjęciową. Atrakcją stało się malowanie wykonanych w kwietniu reliefów z herbami Kóz.
Uczniowie przekonali się, że wysuszona
glina, po wypaleniu w piecu ceramicznym,
zmienia się w prawdziwą ceramikę. Dowie-

Konkurs plastyczny
rozstrzygnięty

dzieli się również, że praca ceramiczna jest
jedną z najbardziej trwałych technik plastycznych i potrafi przetrwać, przy sprzyjających okolicznościach, wiele tysiącleci.
Zajęcia łączą ze sobą poznawanie lokalnej
historii z warsztatami plastycznymi. Odbyły się 9 maja w Izbie Historycznej oraz pracowni plastycznej. (GBP)

Książkowe
tajemnice

foto: arch. GBP

Święto mamy w bibliotece
Od początku maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach trwały
przygotowania do Dnia Matki.
Najpierw Biedronki z Przedszkola
Publicznego w Kozach własnoręcznie zrobiły dla swoich mam ozdobne flakoniki. – Dobrze mieć mamę
– zapewniały z kolei Smerfy z tego
samego przedszkola, które również
odwiedziły bibliotekę. Dzieci zgodnie stwierdziły, że każda mama jest
inna z wyglądu, ale wszystkie mają
dużo pracy i wykonują podobne
zadania. Smerfy wykonały portrety
swoich mam i zaśpiewały piosenkę o mamie i tacie. Bajkową łąkę dla mamy zrobiły
też Kubusie z Publicznego Przedszkola.
W czytelni GBP dzieci z klasy I d szukały z kolei odpowiedzi na pytania: czy mama może
jeździć na motorze, czy mama naprawi
cieknący kran i za co kocham moją mamę.
Pomocą w rozwikłaniu tych trudnych zagadek były scenki z życia codziennego,

improwizowane przez grupki pierwszaków.
Dla swoich mam dzieci przygotowały piękne
kosze pełne kwiatów. Także dzieci z klasy I c
przygotowały swoje prace dla mam – wspaniałe serca i piękne kwiaty, które powstały poprzez wydzieranie, wyklejanie i malowanie.
Prace dzieci można obejrzeć na wystawie
w kąciku dla najmłodszych czytelników biblioteki. (GBP)

Młodzi uczestnicy konkursu plastycznego zorganizowanego przez Gminną
Bibliotekę Publiczną zaprezentowali
prace w konkursie „Dobry duch Pałacu
Czeczów”. Konkurs miał rozstrzygnąć,
czy w koziańskim pałacu zamieszka dobry duch, czy może wesoły duszek.
W czwartek 29 maja otwarcie pokonkursowej wystawy prac plastycznych
zostało połączone z wręczeniem dyplomów i nagród książkowych. Laureatami konkursu zostali: I miejsce
– Joanna Mosor (l. 8), autorka pracy
przestrzennej, II miejsce Zuzanna Kuc
(l. 10), III miejsce Emilia Malarz (l. 9).
Wyróżnienia specjalne za pomysłowość i szczególny wkład pracy otrzymały przedszkolaki z Przedszkola
Publicznego w Kozach: Nikola Fabia,
Julia Handzlik, Martyna Naglik, Kamil
Czernek. (GBP)

Ilu młodych ludzi potrafi dziś pięknie
pisać? Raczej niewielu, a nieczytelny charakter pisma naszych pociech
może spędzać sen z powiek rodzicom
i nauczycielom. Toteż zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej w ramach cyklu „Książkowe tajemnice” uświadomiły dzieciom, że warto poświęcić trochę
czasu na wypracowanie własnego,
ładnego charakteru pisma.
W poniedziałek 26 maja uczniowie
z klasy 3b Szkoły Podstawowej nr 2
mieli okazję przyjrzeć się rozmaitym
sposobom zapisu alfabetu w różnych
językach. Poznawali litery greckie, łacińskie i arabskie. Próbowali tworzyć,
używając farb i świecowych kredek,
własne, nietuzinkowe kształty liter. Tematem prac plastycznych był inicjał.

Wystawa w Galerii

Jedziemy na wakacje
W czwartek i piątek 29 i 30 maja Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziły
dzieci z przedszkola „Maja”. Wysłuchały bajki W. Drabika o zwierzątkach „Same
atrakcje w letnie wakacje”. I przyznały, że też nie mogą doczekać się wakacji. Zastanawiały się, co zapakować do walizki – ulubioną zabawkę, kolorową
książeczkę, milutką przytulankę, mięciutką poduszeczkę, a już na pewno całe
mnóstwo dobrego humoru. Zapamiętały jednak też to, co bajkowe zwierzęta
powiedziały: wszędzie jest dobrze, najlepiej zaś w domu.
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Dom Kultury zaprasza na wystawę
instalacji plastycznej „Sanctus et
reliquiae” Jacka Kućki. Autor, mimo
młodego wieku – uczy się w liceum
w Kozach – jest już laureatem nagrody plastycznej. Wystawę można
obejrzeć w galerii w Pałacu Czeczów w Kozach. (SPO)
Koziańskie Wiadomości

informacje urzędowe

Informacje dla członków Spółki Wodnej
Rejonowy Związek Spółek Wodnych będzie przekazywał dłużników do windykacji.
Taką decyzję podjęło Walne Zebranie Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych, które odbyło się 26 marca. Podczas
zebrania obecna była poseł Małgorzata Pępek, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego. Rejonowy Związek Spółek Wodnych
zajmuje się obsługą administracyjno-techniczną Spółek Gminnych. Walne Zebranie
Delegatów zobowiązało Związek do przekazania dłużników do windykacji.
Spółka Wodno-Melioracyjna w Kozach
powstała dla konserwacji i eksploatacji
urządzeń melioracyjnych, czyli drenów i rowów melioracyjnych. Obecnie Spółka Wod-

no-Melioracyjna w Kozach nie wykonuje
żadnych inwestycji, a zajmuje się jedynie
konserwacją rowów i naprawą drenarki na
miarę budżetu, jaki posiada. Dochody spółki w 80 proc. pochodzą ze składek, których
wysokość ustala co roku Walne Zgromadzenie Członków.
Dodajmy, że członkowie Zarządu Spółki
z przedstawicielem Rejonowego Związku Spółek Wodnych pełnią dyżury w budynku Urzędu Gminy Kozy co tydzień (oprócz
świąt) w poniedziałek od godz. 10 do 12.
W czasie dyżurów można zasięgnąć informacji na temat bieżących działań, możliwości spłaty zaległości, czy też zgłosić
usterkę lub awarię.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Kozach składa podziękowanie
wszystkim Mieszkańcom Gminy
Kozy za datki, zebrane w czasie
zbiórki ulicznej w sobotę i niedzielę 3 i 4 maja 2014 r. Zebrana
kwota wynosi 13 082,96 zł
i zostanie przeznaczona na zakup
sprzętu przeciwpożarowego.
Leon Kipping
Prezes OSP Kozy

Tadeusz Manda
prezes

Gminnej Spółki Wodnej w Kozach

Aktywizacja zawodowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach od 7 lat realizuje projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”, współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on skierowany do mieszkańców
Kóz w wieku do 30 lat, którzy pozostają bez zatrudnienia. W tym roku wsparciem objęło 13
osób, w tym jednego mężczyznę. Uczestnikom zostały udzielone takie formy wsparcia, jak
indywidualne poradnictwo zawodowe oraz zajęcia z trenerem pracy – Akademia Poszukiwania Pracy. Także kursy i szkolenia zawodowe, które są indywidualnie dobrane dla każdej
uczestniczki i każdego uczestnika projektu: arteterapia, florysta, pracownik administracyjny ds. kadr, płac i ZUS, magazynier z komputerową obsługą hurtowni, fakturowaniem
i obsługą wózka jezdniowego wraz z modułem spedytora. Kolejną formą pomocy są staże
zawodowe, dobrane do wykształcenia oraz realizowanych kursów zawodowych uczestników oraz uczestniczek projektu. Spośród 13 uczestników projektu dwie osoby już podjęły
zatrudnienie, a dwie kolejne rozpoczęły 5 maja staż zawodowy. Pozostali uczestnicy obecnie biorą udział w kursach zawodowych oraz oczekują na rozpoczęcie stażu.
Teresa Oczko
Kierownik GOPS

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Gminie Kozy
W niedzielę 25 maja odbyły się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. W gminie Kozy uprawnionych do głosowania było 9960 osób, w głosowaniu wzięło udział 2961 osób, co daje frekwencję 29,73
proc. osób uprawnionych do głosowania.
Na poszczególne listy oddano następującą ilość głosów ważnych:
Lista Nr 8 KW Platforma Obywatelska RP – 1081 głosów
Lista Nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość – 1008 głosów
Lista Nr 7 KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke – 266 głosów
Lista Nr 1 KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro – 136 głosów
Lista Nr 3 KKW SLD-UP – 128 głosów
Lista Nr 6 KW Polska Razem Jarosława Gowina – 101 głosów
Lista Nr 9 KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 69 głosów
Lista Nr 5 KKW Europa Plus Twój Ruch – 52 głosy
Lista Nr 2 KWW Ruch Narodowy – 23 głosy
Lista Nr 10 KW Demokracja Bezpośrednia – 13 głosów
Lista Nr 12 KW Partia Zieloni – 12 głosów
Razem – 2889 głosów.
Największą ilość głosów otrzymali kandydaci: Buzek Jerzy Karol, Lista Nr 8 KW Platforma Obywatelska
RP – 693, Szwed Stanisław, Lista Nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość – 522, Piecha Bolesław Grzegorz, Lista
Nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość – 316, Nykiel Mirosława, Lista Nr 8 KW Platforma Obywatelska RP –
254, Korwin-Mikke Janusz Ryszard, Lista Nr 7 Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke – 241.
Monika Olma
Pełnomocnik RKW
Nr 4 - czerwiec 2014

Strażacy dziękują
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Podziękowanie
dla organizatorów
i współorganizatorów
imprez Dni Kóz:
Dom Kultury w Kozach
Polski Związek Chórów
i Orkiestr oddział w Bielsku Białej
Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kozach
Gimnazjum w Kozach
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
Przedszkole Publiczne w Kozach
Niepubliczne Przedszkole „Mały Podróżnik”
PZChiO (odział w Bielsku-Białej)
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji
i Rozwoju gminy Kozy
LKS Orzeł w Kozach
Stowarzyszenie Taroczkarzy w Kozach
Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach
Wsparli organizatorów:
Gmina Kozy
Powiat Bielski
Klingspor
Fiat Auto Poland
Aqua S.A.
Beskidzki Ban Spółdzielczy
Zakład Mechaniki Maszyn ANGA
Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.
Christianus Sp. z o.o.
Rekord Systemy Informatyczne
Auto Alex
Nexcom
EWANT
Mirex Sp. z o.o.
Biurpol
Litgraf
Sklep AGD RTV Kozy
Kolnet
Sita ZOM
„Wróblówka” Hotel Restauracja

O śmieciach raz jeszcze
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Kozy przypomina właścicielom nieruchomości, że 30 czerwca upływa
termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2014 r., tj. za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec.
Opłatę można wnieść przelewem na indywidualne konto bankowe
lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Kozy w godzinach jego
urzędowania. Referat przypomina też właścicielom nieruchomości, którym przysługują obniżone stawki opłaty (dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez pięć i więcej osób), że za II kwartał
bieżącego roku wnoszą opłatę w zmienionej wysokości.
Ponadto informujemy, że w przypadku zmiany danych, będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, do obowiązku właściciela nieruchomości należy konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym ta zmiana nastąpiła.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych nową deklarację należy
złożyć w momencie zmiany liczby osób, zamieszkujących daną nieruchomość, np. w przypadku narodzin dziecka, śmierci osoby, zmiany adresu zamieszkania, oraz w związku ze zmianą stawki opłaty.
Przypominamy również właścicielom nieruchomości niezamieszkałych (m.in. zakładów produkcyjnych, usługowych, biur, obiektów
użyteczności publicznej, itd.), że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/157/12
Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012 r. Gmina Kozy przejęła od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele
takich nieruchomości są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy
Kozy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w której deklarują ilość, wielkość pojemników oraz
częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. Przypominamy,
że deklarując rodzaj pojemnika, należy kierować się zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy,
przyjętego Uchwałą Nr XXIV/175/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28
grudnia 2012 r.:
„Pojemność oraz ilość pojemników, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala właściciel nieruchomości, opierając się na tygodniowych wskaźnikach

informacje urzędowe

nagromadzenia odpadów oraz częstotliwości ich odbioru:
1) szkoły wszystkich typów i szczebli – 3 litry na każdego ucznia,
studenta, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 120 l;
2) przedszkola i żłobki – 3 litry na każde dziecko, pracownika, przy
czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 120 l;
3) lokale handlowe – 50 litrów na każde 10 mkw. powierzchni całkowitej, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 60 l;
4) lokale gastronomiczne, w tym tzw. „letnie ogródki” – 20 litrów
na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną
pojemność pojemnika – 60 l;
5) biura, urzędy, zakłady usługowe, rzemieślnicze i produkcyjne –
11 litrów na każdą zatrudnioną osobę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 60 l;
6) domy opieki – 20 litrów na łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 120 l;
7) hotele, pensjonaty, schroniska i inne placówki noclegowe – 20
litrów na łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 120 l;
8) przychodnie i gabinety lekarskie – 15 litrów na każdą zatrudnioną
osobę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 60 l;
9) targowiska – 50 litrów na każde stanowisko/punkt handlowy,
przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 240 l;
10) obiekty sportowe (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe itp.) – 1 litr na osobę korzystającą z obiektu, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 240 l;
11) cmentarze – 5 litrów na każde 10 miejsc pochówku, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 240 l;
12) ogródki działkowe, domki letniskowe – 30 litrów w okresie od
1 marca do 31 października oraz 5 litrów poza tym okresem, przy
czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 60 l;
13) inne – należy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów
stosować odpowiednio, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika – 60 l.”
Katarzyna Reczko
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Kozy

Sprawozdanie finansowe

Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio Koło nr 2 w Kozach
Fragment dotyczący przychodów
i rozchodów
1. Towarzystwo nie posiadało własnych nieruchomości. Działalność towarzystwa prowadzona była w pomieszczeniach użyczonych przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod
wezwaniem Św. Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza oraz w pomieszczeniach użyczonych przez Urząd Gminy Kozy w niżej wymienionych miejscach: Kozy, ul. Parkowa 1
– siedziba Towarzystwa oraz Kozy, ul. Lipowa 23 – miejsce dystrybucji darów.
2. W roku sprawozdawczym towarzystwo
kontynuowało działalność w zakresie
udzielania pomocy społecznej bez zakwaterowania osobom potrzebującym w Gminie Kozy. Pomoc ta polegała na rozprowadzaniu w okresie Świąt Wielkiej Nocy, jak w

okresie Bożego Narodzenia pozyskanej od
darczyńców żywności i innych artykułów
pierwszej potrzeby – zebranej w sklepach
oraz ofiarowanych osobiście przez mieszkańców powiatu bielskiego. Ogółem zebrano towarów żywnościowych za łączną
kwotę 8077,64 zł i obdarowano nimi 175
potrzebujących rodzin.
Ponadto udzielono zapomóg pieniężnych
i rzeczowych w łącznej kwocie 1861,77 zł –
zakup opału i pomocy szkolnych.
W okresie wakacyjnym od 29.06.2013 r. do
10.07.2013 r. został zorganizowany dla 10
dzieci wypoczynek na kolonii w Starym Borku. Koszty kolonii 11 600 zł zostały sfinansowane z niżej wymienionych źródeł: dotacja
Urzędu Gminy kwota 4000 zł, środki własne
Towarzystwa kwota 7600 zł. Towarzystwo
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prowadziło punkt przyjmowania i wydawania odzieży używanej w pomieszczeniach
udostępnionych przez Wójta Gminy Kozy
pod adresem Kozy, ul. Lipowa 23.
3. W okresie objętym sprawozdaniem
przychody Towarzystwa wyniosły: składki
członkowskie 432 zł, darowizny pieniężne
1007,23 zł, wpłaty osób fizycznych z tytułu
1% podatku 8361,20 zł, darowizny rzeczowe
8077,64 zł, odsetki bankowe 0,62 zł, dotacje
Urzędu Gminy 4000 zł, razem 21978,69 zł.
Strata bilansowa Towarzystwa za rok sprawozdawczy wyniosła 8398,63 zł.
4. W roku sprawozdawczym Towarzystwo nie
zatrudniało pracowników. Działalność prowadzona była przez członków nieodpłatnie.
Sporządzono w Kozach,
w dniu 6 marca 2014 r.
Koziańskie Wiadomości

zaproszenia i relacje

Festiwal Złota Trąbka

WAKACJE Z DOMEM KULTURY
dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat

7-11 lipca – PAPIEROWY ŚWIAT QUILLINGU
Cena: 100 zł (tematyka plastyczno-techniczna, zabawy artystyczne, gry i zabawy na
świeżym powietrzu; posiłek w cenie)
21-25 lipca – SPOTKANIE Z FOLKLOREM
Cena: 100 zł (tematyka: taniec, śpiew i zabawy na ludowo; posiłek w cenie)
18-22 sierpnia – WARSZTATY DOŻYNKOWE
Cena: 100 zł (tematyka: tworzenie dekoracji
dożynkowych; posiłek w cenie)
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmowane są w biurze Domu Kultury w Kozach
od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 19.
Karta Uczestnika Zajęć w Domu Kultury jest
do pobrania na stronie:
www.domkultury.kozy.pl
28-30 sierpnia – „Bábkowé Divadlo” –
WARSZTATY LALKARSKIE
Dla dzieci szkół podstawowych. Zajęcia bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły
na plakatach oraz stronie:
www.domkultury.kozy.pl

Zaproszenia
Smaki i smaczki powiatu bielskiego
w Bestwinie
W sobotę 14 czerwca na terenach rekreacyjnych w Bestwinie odbędzie się impreza
„Smaki i smaczki powiatu bielskiego – Święto
Gminy Bestwina”. Wezmą w nich udział Koło
Gospodyń Wiejskich z Kóz oraz Zespół Pieśni
i Tańca „Kozianie”. Początek o godz. 14.30.

XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” za nami.

W festiwalu trwającym w sobotę 31 maja i niedzielę 1 czerwca udział wzięło dziewięć
orkiestr: MDK w Czechowicach-Dziedzicach z kapelmistrzem Tomaszem Januszem,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów (Sławomir Szafrański), Orkiestra Dęta
Gminy Żytno (Krzysztof Jabłoński), Miejska Orkiestra„Moderato”Warka (Artur Gębski),
zespoły OSP w Słupcy (Jan Jasiński) i Polance Wielkiej (Jan Jarosz), a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzelce Wielkie (Tomasz Dulski), Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Kóz (Stanisław Wróbel) oraz Orkiestra Dęta Osiek (Leszek Górkiewicz). Dwa
ostatnie zespoły wystąpiły poza konkursem, zaś trzy orkiestry zmierzyły się w konkursie musztry orkiestrowej: „Moderato” z Warki, OSP w Słupcy i Gminy Kleszczów.
Orkiestry rywalizowały o Złote Dyplomy oraz o Grand Prix Festiwalu, którego jednak
w tym roku nie przyznano.
Ale festiwal nie ogranicza się tylko do konkursów. W piątek 30 maja przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których orkiestry z Kóz i Żytna przygotowały wspólny występ na koncercie galowym i finałowym Festiwalu. Festiwal ma już tak wielkie
uznanie, że nie ogranicza się do samych Kóz, zespoły zapraszane są poza konkursem
do innych miejscowości regionu. W sobotę odbył się przemarsz orkiestr ulicami Bielska-Białej. W paradzie uczestniczył też Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”, poprzedzając
każdą z orkiestr festiwalowych. Zespoły prezentowały się również podczas koncertów pozakonkursowych, które odbyły się w Bielsku-Białej, Jaworzu, Godziszce, Mazańcowicach oraz Kozach.
Jury konkursu, obradujące w składzie: prof. Zdzisław Stolarczyk, puzonista, płk dr Paweł Lewandowski, inspektor orkiestr wojskowych, Orlin Bebenow, prezes Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy, przyznało za konkurs estradowy: Puchar
Wójta Gminy Kozy orkiestrze z Żytna za zajęcie I miejsca, zespołowi OSP w Słupcy za II
miejsce Puchar Prezesa PZChiO w Bielsku-Białej, zaś orkiestrze z Czechowic-Dziedzic
– Puchar Dyrektora Domu Kultury w Kozach za III miejsce.
Z kolei konkurs musztry orkiestrowej wygrały orkiestra z Kleszczowa, otrzymując Puchar Wójta Gminy Jasienica, oraz Moderato z Warki, które otrzymało Puchar Prezesa
PZChiO w Bielsku-Białej. II miejsce zajął zespół ze Słupcy, za co otrzymał Puchar Dyrektora GOK w Jasienicy. Wszystkim wspomnianym zespołom wręczono też Złote Dyplomy, a ponadto orkiestra z Czechowic-Dziedzic otrzymała Puchar Małgorzaty Handzlik,
poseł do Parlamentu Europejskiego, Puchar Zarządu PZChiO w Bielsku, zaś jej kapelmistrz Tomasz Janusz – Puchar Prezesa PZChiO w Bydgoszczy. Puchar Posła Jacka Falfusa trafił do zespołu z Żytna, a Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Kozy do orkiestry
z Kleszczowa. (Red.)

Promocja Młodych Talentów
We wtorek 17 i środę 18 czerwca w Domu
Kultury w Kozach odbędą się prezentacje
w ramach akcji Promocja Młodych Talentów. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia
jest wyłonienie uzdolnionych artystycznie
dzieci i młodzieży z Kóz. Od godz. 16 we
wtorek trwać będzie prezentacja działań
twórczych zgłoszonych kandydatów, zaś
w środę o godz. 17 nastąpi podsumowanie, ogłoszenie wyników i prezentacja
laureatów.
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna, Kozy, ul. Krakowska 5, tel. 33 817 41 09, wiadomosci@kozy.pl
Redaktor naczelny: Mirosław Łukaszuk
Redakcja: Krystyna Kusak, Monika Olma, Marek Małecki, Marcin Nikiel.
Teksty powstały przy współpracy Urzędu Gminy Kozy i podległych jednostek samorządowych.
Druk: drukarnia Propak, Partyzantów 52, 32-650 Kęty
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów i redagowania tekstów.
Nr 4 - czerwiec 2014
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zaproszenia

CZERWIEC W BIBLIOTECE
13.06. piątek, godz. 9.30, 11.30
OJ, SIĘ DZIEJE W PAŁACU
Od przydrożnej kapliczki po kościół – dla uczniów klas
4-6 szkół podstawowych, ciekawostki historyczne połączone z zabawami plastycznymi.
16.06. poniedziałek, godz. 14.00
LOKOMOTYWA PEŁNA KOLORÓW
Rozstrzygnięcie konkurs plastycznego dla dzieci.
17.06. wtorek, godz. 9.30, 11.00
KSIĄŻKOWE TAJEMNICE
Sekretna księga – dla dzieci klas 0-3 szkół podstawowych.
20.06. piątek, godz. 19.00-23.00
NOC MUZEÓW, atrakcje biblioteczne nocą.
Zajęcia dla grup zorganizowanych
(tematyka i terminy ustalana indywidualnie)

– POZNAJ SWOJE KORZENIE, Koziański strój ludowy
– spotkania z lokalną tradycją i historią adresowane
do dzieci przedszkolnych i młodzieży szkół podstawowych.
– PRZED NAMI WAKACJE, igraszki z książką i plastyką dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
– PAŁACOWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ, wykłady z historii sztuki dla młodzieży.
konkursy - szczegóły i regulaminy na stronie biblioteki

NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK ROKU 2014
całoroczny konkurs dla wszystkich Czytelników w
trzech kategoriach: dzieci, młodzież i dorośli.
W HAMAKU Z KSIĄŻKĄ, wakacyjny konkurs na najciekawszą recenzję książki; kategorie konkursowe:
młodzież (16-18 lat), dorośli.
ŁAMIEMY BARIERY
kurs podstaw obsługi komputera dla seniorów
– indywidualne terminy do ustalenia w bibliotece.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach,
tel.: 33 817 41 09, www.gbpkozy.pl.
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Koziańskie Wiadomości

Dni Kóz 2014

Przez dwa dni w sobotę 31 maja i niedzielę 1 czerwca
trwały Dni Kóz. Kozianie uczestniczyli w dziesiątkach
przygotowanych dla nich imprez, obserwowali zawody siłaczy, występy przedszkolaków, a przede wszystkim słuchali muzyki. Zaprezentowało się wiele zespołów, przede wszystkim słychać było dźwięki orkiestr
dętych. Trwał bowiem festiwal „Złota Trąbka” i najlepsze orkiestry prezentowały się na koziańskiej scenie.
Wieczorami wystąpiły gwiazdy imprezy, Juliusz Kamil
z zespołem BLiSS, a przede wszystkim Rudi Schuberth
i Wały Jagiellońskie.
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Foto z Dni Kóz i Festiwalu Złota Trąbka: Janusz Witkowski, Agnieszka Bieniek, Bogdan Kóska, Mirosław Łukaszuk

