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Artystyczny Park Dworski

foto: arch. DK

Dziesięć lat temu, dokładnie o północy, a ponownie w samo południe 1 maja 2004 roku, nad Kozami rozbrzmiewała „Oda
do radości”. Wówczas to młody trębacz Radosław Zgut, wykonał z wieży OSP w Kozach hymn Unii Europejskiej. 10 lat minęło od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i właśnie w dziesiątą rocznicę tego wydarzenia usłyszeliśmy ponownie „Odę do
radości”, tym razem w wykonaniu Łukasza Patera, muzyka i instruktora Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kozach. (mm)

Święto 3 Maja

foto: arch. DK

W Kozach gościła grupa studentów katowickiej Akademii
Sztuk Pięknych. Pod opieką Tomasza Koclęgi, artysty i wykładowcy ASP, studenci w koziańskim Parku Dworskim tworzyli
swoje realizacje.
Artystyczne instalacje, które pozwoliły w nieco inny sposób spojrzeć na znajome i często odwiedzane przez kozian
miejsce, powstały z nieszkodliwych dla przyrody surowców.
Wieloczęściowe realizacje w przestrzeni Parku Dworskiego
to m.in. na żółto i czerwono opasany krąg drzew i ławka, pochód „duchów” do lodowni, srebrne i kosmiczne elementy,
czy tajemnicze elementy poręczy mostku, korzeni oraz płotu przedszkola.
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Jak co roku mieszkańcy Kóz złożyli kwiaty pod tablicami pamiątkowymi na pl. ks. Karola Kochaja.

wydarzenia

Liceum kończy w Pałacu
W piątek 25 kwietnia zakończył swoją naukę w koziańskim
„Baczyńskim” 18. rocznik licealistów.
Daje to łącznie ponad 1,6 tys.
absolwentów liceum im. Baczyńskiego w Kozach. Podniosła
uroczystość pożegnania odbyła
się po raz pierwszy w pięknych
murach Pałacu Czeczów. Zakończeniu roku szkolnego przez tegorocznych maturzystów towarzyszyło wręczanie licznych nagród,
w tym dla najlepszego absolwenta oraz tradycyjne „Krzysztofy”.
Najbardziej cieszył się Łukasz Łopata, którego nazwisko zostanie
dopisane do listy najlepszych w historii placówki. Ukończył bowiem szkołę ze średnią 5,25! W przemówieniu końcowym podkreślał, że swoje sukcesy mógł odnosić dzięki niepowtarzalnej
atmosferze szkoły, wsparciu całej społeczności, ale też dzięki
wydarzeniom, w których mógł brać udział, m.in. konkursach,
przedstawieniach, projektowi miniprzedsiębiorstwa. Najlepszymi sportowcami ogłoszono Justynę Konior i Nikodema Drabka.
Uroczystość zbiegła się w tym roku z przygotowaniami do ka-

foto: archiwum

nonizacji Jana Pawła II. Zarówno
Krzysztof Kamil Baczyński, patron
szkoły, jak i Karol Wojtyła należeli do tego samego pokolenia
Kolumbów. Ten, który przeżył
kataklizm II wojny światowej,
pytał: „Jaka jest moja biblioteka
serca?” Podobnie pytałby zapewne patron koziańskiej placówki.
Dlaczego? Obaj otrzymali podobne gimnazjalne wychowanie. Baczyński ułożył metaforę, znaną ze
sztandaru: „Jestem rycerz – Boga
zamyślenie”. Karol Wojtyła w
swoich osobistych notatkach tę
samą myśl ujął nieco szerzej: „Powołanie jest konsekwencją
wołania głosu Bożego. Jest to jakaś konsekwencja we wszystkich ludziach, ale w każdym szczególna”. Obaj zwracali uwagę
na nieocenioną wartość indywidualnego powołania.
W tym duchu na zakończenie radosnego dnia zaśpiewały Jolanta Rokowska, Zuzanna Olearczyk i Dominika Bielak, które rozwijały swoje
talenty muzyczne w szkole pod opieką Dariusza Frączkiewicza.
Alina Nowak

Dzień Otwarty Gimnazjum

foto: archiwum

Comenius w jedynce

W sobotę 12 kwietnia zorganizowany został Dzień Otwarty Gimnazjum im. Jana Pawła II. To był pierwszy taki dzień w historii szkoły.
Wszyscy, którzy przekroczyli próg szkoły, mogli obejrzeć przygotowany przez uczniów gimnazjum film o szkole. Czekała na nich także
współczesna, nowoczesna interpretacja ballady Adama Mickiewicza
„Lilije”, próbująca rozwiązać niełatwą kryminalną zagadkę, ukrytą w
granym na żywo spektaklu oraz wczuć się w klimat Ameryki Północnej lat 50-tych.
Wszystkie sale otworzyły przed zwiedzającymi swoje podwoje, a tam
gotowało się i kotłowało – czasami w sensie dosłownym. Gościom
zaprezentowano eksperymenty z fizyki, doświadczenia z biologii, pokaz pierwszej pomocy, zajęcia z ceramiki... Choć nauczyciele czuwali
nad całością, to jednak w roli przewodników dla młodszych kolegów
wystąpili uczniowie. (red.)
3

W Szkole Podstawowej nr 1 dobiega końca drugi rok
realizacji projektu o tematyce ekologicznej „Cztery Żywioły, Jedna Nadzieja: Dzieci” programu Comenius.
W tym roku szkolnym odbyło się kilka konkursów
o tematyce ekologicznej. Ponadto w październiku
uczniowie sadzili las, miała też miejsce kampania
szkolna przeciwko używaniu toreb plastikowych na
zakupy pod hasłem: „Plastic is not fantastic”. Temat
ten będziemy jeszcze kontynuować, szyjąc torby na
zakupy z tkanin oraz wykonując torby papierowe,
którymi obdarowani zostaną uczestnicy tegorocznego pikniku szkolnego.
Gromadzimy również zużyte baterie i staramy się
uświadamiać uczniom, jak ważne jest, abyśmy dbali o środowisko, w którym żyjemy. Nasi uczniowie
często wspomagani są w swoich pracach przez rodziców, którzy podsuwają im pomysły i mobilizują
do udziału w konkursach.
Ostatnie spotkanie szkół partnerskich projektu Comenius będzie miało miejsce na początku czerwca
w Sofii w Bułgarii. Wezmą w nim udział uczniowie i
nauczyciele szkół z Turcji, Łotwy, Włoch i Polski. Szkoła
partnerska w Sofii opracowała już ciekawy program
spotkań i zajęć. Wyjedzie tam siedmioro uczniów i
czterech nauczycieli z koziańskiej jedynki.
Ilona Bek
Koziańskie Wiadomości

inwestycje

Nadbrzeżna do remontu
Prace będą trwały do listopada – czekają nas objazdy

Rozpoczyna się modernizacja odcinka
ul. Nadbrzeżnej od ul. Dworcowej do
ronda przy ul. Jana III Sobieskiego.
– Przebudowa ma przede wszystkim
poprawić bezpieczeństwo pieszych.
Dzięki bezpiecznym chodnikom i
przejściom żaden przechodzień nie
będzie czuł się tam zagrożony – wyjaśnia wójt Krzysztof Fiałkowski. Nadbrzeżna to jedna z ważniejszych dróg
prowadzących z południowych części
Kóz do centrum, wielu mieszkańców,
zwłaszcza starszych, pokonuje ją codziennie, idąc skrajem jezdni.
– Chociaż teraz zostało wyznaczone
miejsce na chodnik, to jednak niewiele osób tamtędy chodzi. Same drobne
kamienie, łatwo się potknąć – mówi
Krystyna Rozmus, mieszkanka ul. Nadbrzeżnej. Ona woli chodzić skrajem
jezdni, ogląda się, gdy tylko usłyszy, że
z tyłu nadjeżdża samochód. – Innego
wyjścia na razie, niestety, nie mamy.
To dobrze, że zostanie zbudowany porządny chodnik, bo od dawna zabiegamy o jego powstanie. Będzie bezpieczniej – dodaje.
Ciąg dla pieszych będzie miał 1,5 m szerokości. Co istotne, chodnik będzie także pod wiaduktem kolejowym, gdzie
powstanie specjalna konstrukcja. Poprzez przejścia dla pieszych będzie połączony z istniejącymi chodnikami przy
Dworcowej i Sobieskiego, dzięki czemu
piesi unikną wchodzenia na jezdnię.
Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej została pomyślana jako kompleksowa
modernizacja. Wraz z bezpiecznym
chodnikiem powstanie również nowa,
sześciometrowa jezdnia. Droga zostanie wzmocniona, dzięki czemu będzie
odporna na ruch cięższych wozów. Przy
okazji zostanie również przebudowana
kanalizacja deszczowa, a konstrukcje
nośne linii energetycznych i teletechNr 3 - maj 2014

foto: Mirosław Łukaszuk

Bezpieczny chodnik, przejścia dla pieszych i równa nawierzchnia jezdni – tak w listopadzie będzie wyglądała
ul. Nadbrzeżna.

Plany przebudowy ulicy przewidują, że powstanie chodnik, który poprawi bezpieczeństwo
– mówi wójt Krzysztof Fiałkowski.

nicznych będą tak dostosowane, aby
nie kolidowały z przejazdem ulicą. Prace obejmą też odcinek koryta potoku,
co umożliwi wykonanie drogi o odpowiednich parametrach technicznych.
Termin zakończenia przebudowy został
zaplanowany na koniec października
tak, aby na Wszystkich Świętych można
było skorzystać z drogi w dojeździe na
cmentarz. Do tego czasu jednak ulica
przez dłuższy czas przebudowy nie bę-

W czasie remontu zalecany jest
objazd ulicą Sobieskiego, skręt
w ul. Przecznią przez tory
do ul. Dworcowej
dzie przejezdna w obie strony, będzie
jedynie wyznaczony dojazd do posesji.
Warto więc w tym okresie zapoznać się
z proponowanymi objazdami.
Władze gminy wyłoniły w procedurze
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przetargowej firmę Eurovia Polska S.A.,
która wykona prace modernizacyjne.
Koszt inwestycji wyniesie ok. 1,3 mln zł.
Jak podkreśla wójt Fiałkowski, na przebudowę ul. Nadbrzeżnej Kozy uzyskały
połowę kwoty jako dofinansowanie z
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek).
Wójt Fiałkowski dodaje, że obecny remont ul. Nadbrzeżnej to kontynuacja
planu modernizacji dróg w centrum
gminy. W obecnej kadencji kompleksowo zostały przebudowane ulice Cmentarna, Dworcowa i Przecznia. Częściowo
została też zmodernizowana ul. Szkolna, która zyskała nową nawierzchnię
jezdni i chodnika na przebudowanym
odcinku oraz nowe miejsca parkingowe. Modernizacja tej ulicy będzie
kontynuowana. – Dzięki nowym miejscom parkingowym i uporządkowaniu postoju samochodów, poprawi się
bezpieczeństwo w tym rejonie, bardzo
uczęszczanym przez mieszkańców,
zwłaszcza w piątki, a więc dzień targowy – dodaje wójt.
Mirosław Łukaszuk

inwestycje

Słoneczna mniej mokra
dowane. Ale co ważniejsze, powstaną też nowe kanały na deszczówkę, dzięki czemu powstanie
drożny system zbierający nadmiar wody z tego rejonu. Łącznie
powstanie ok. 700 m kanałów
deszczowych. Wraz z kanalizacją
zmodernizowane zostanie również ponad 350 m istniejących
otwartych rowów, dzięki czemu
wody powodziowe trafią do pobliskiej Kozówki. Takie rozwiązanie radykalnie poprawi problem
nadmiaru wody podczas ulewy.
Budowa kanałów deszczowych będzie
realizowana równolegle z budową kanalizacji sanitarnej w tym rejonie gminy
(IX etap). Prace mają zakończyć się do
końca lipca. Modernizacja kosztować
będzie budżet gminy blisko 580 tys. zł,
przeprowadzi ją firma Skanska S.A., która została wyłoniona w procedurze przetargowej. (Łu)
foto: Mirosław Łukaszuk

W rejonie ul. Słonecznej zostanie wybudowana nowa kanalizacja deszczowa. Dzięki temu
ulewy nie będą już tak dokuczliwe, jak obecnie.
Po każdej ulewie jest to samo –
woda wylewa się z rowów, przelewa przez drogę, podwórko i
wlewa na teren posesji, a nawet
do domów. – Wtedy przejść
normalnie tędy nie można, bo
rzeka płynie drogą – mówi Józef
Ćwiąkała, mieszkaniec ul. Słonecznej. Nie trzeba nawet katastrofalnych opadów, bo każdy większy
opad powoduje, że z gór spływają potoki
wody. – Przynajmniej raz w roku mamy
tutaj taki potop – dodaje.
W tym rejonie przed laty wzdłuż ulicy powstały rowy. Są nawet umocnione, dzięki
czemu przetrwały już wiele powodzi. Ale gdy
zaczyna solidnie padać, górskie strumienie
zapełniają je błyskawicznie. Są niewystarczające, aby rozwiązać problem silnych deszczy.

– To duże utrudnienia dla mieszkańców
tamtego rejonu gminy, dlatego chcemy
je kompleksowo rozwiązać – wyjaśnia
wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski. W ciągu
najbliższych trzech miesięcy w rejonie
ulic Słonecznej, Skośnej, Macierzanki i
Chrobaczej powstanie nowy system odwodniający terenu.
Istniejące obecnie kanały deszczowe na
tych ulicach zostaną całkowicie przebu-

Dofinansowanie do skateparku

foto: archiwum

W maju ubiegłego roku władze Gminy Kozy złożyły wniosek o dofinansowanie dotyczący budowy skateparku, siłowni zewnętrznej i miejsca gier.
Uzyskanie środków pozwoli w przeciągu najbliższych miesięcy zrealizować inwestycję.
8 kwietnia 2014 r. wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski
wraz ze skarbnikiem Dominikiem Pawińskim podpisali umowę o dofinansowaniu budowy skateparku, siłowni zewnętrznej i miejsca gier. Całość
będzie zlokalizowana przy ul. Przecznia. Wsparcie
finansowe inwestycji pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Następnego dnia ogłoszono przetarg nieograniczony na
projekt „Budowa parku rekreacyjnego w miejscowości Kozy
– skatepark, siłownia, miejsce gier”. Zakres prac obejmuje
m.in. wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz zieleni, rozmieszczenie i wyposażenie skateparku, m.in. w quater pipe,
funbox z grindboxem, bank ramp, instalację urządzeń siłowni

zewnętrznej oraz elementów dodatkowych, takich jak ławki,
stół do gry w szachy, czy stół do piłkarzyków. Cały teren zostanie ogrodzony i oznakowany tablicami informacyjnymi.
Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 lipca 2014 r. (red.)
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Przedszkole z myślą o dzieciach
O inwestycjach drogowych, oświacie i terenach przemysłowych rozmawiamy z
wójtem Kóz Krzysztofem Fiałkowskim
Służby drogowe rozpoczynają modernizację ul.
Nadbrzeżnej, bardzo ważnej dla ruchu w centrum
miejscowości. Dlaczego właśnie ta droga?

foto: Mirosław Łukaszuk

Ul. Nadbrzeżna to kolejny etap poważnych remontów
dróg, jakie przeprowadzamy. Na początku kadencji
założyliśmy taki plan, aby stopniowo modernizować
drogi, wychodząc od tych, z których mieszkańcy Kóz
najczęściej korzystają. A więc zaczynając od centrum,
gdzie toczy się życie naszej miejscowości. Zrobiliśmy
ul. Cmentarną, Dworcową, Przecznią na odcinku od torów kolejowych do ronda kapitana Kunickiego. To drogi przechodzące przez centrum, łączące różne części
Kóz, ważne dla naszej lokalnej komunikacji. Tak samo
ważną drogą jest ul. Nadbrzeżna, którą teraz zaczynamy modernizować. Łączy Dworcową z drogą powiatową, ul. Sobieskiego.
Z podobnych powodów modernizujemy ul. Szkolną w
centrum Kóz. Ponad dwa lata temu wykonaliśmy I etap,
tak, aby poprawić bezpieczeństwo. Proszę pamiętać,
jak to wcześniej wyglądało. Przy Szkolnej jest targowisko, co piątek ruch tam się wzmagał. Parkujące wszędzie samochody utrudniały ruch pieszych, a to przecież
droga dzieci do szkoły. Przerzuciliśmy handlujących na
plac targowy, pojawiły się nowe miejsca parkingowe,
to poprawiło komunikację, zdecydowanie poprawiło
też bezpieczeństwo pieszych.

Co ważne, wspieramy modernizacje nie tylko tych dróg,
które należą do gminy. Dołożyliśmy połowę kwoty potrzebnej powiatowi do remontu ul. Sobieskiego, od
ul. Witosa aż po rondo przy Nadbrzeżnej. W tym roku
inwestycja obejmie kolejny odcinek, między rondami.
Wszystko wskazuje na to, że następny odcinek, już ul.
Kęckiej, będzie w ten sam sposób z naszym udziałem
finansowym, modernizowany w kolejnych latach.

Na wyremontowanych ulicach rzeczywiście jest
bezpieczniej. Ale czy to już koniec prac przy ul.
Szkolnej? W piątki ciągle piesi są zmuszeni przechodzić między parkującymi autami.

Dlaczego Kozy z gminnego budżetu finansują drogę powiatową?
To przecież droga ważna dla Kóz. Bez naszych pieniędzy mogliśmy jeszcze długo czekać na jej remont. Droga stanie się zdecydowanie bardziej bezpieczna, bo już
w tym roku będzie miała chodnik zarówno na odcinku
miedzy rondami, jak i od ronda z ul. Nadbrzeżną do
końca zabudowań w kierunku Bielska. Na to też warto
zwrócić uwagę – tak modernizujemy drogi, aby zawsze
powstał bezpieczny chodnik, tworzący spójny ciąg komunikacyjny dla dojścia od zabudowań do centrum,
do szkół i sklepów.
Oczywiście, także poza centrum są drogi, które wymagają naprawy, więc również i w tych miejscach prowadzimy prace. Powstają odwodnienia, nowe nakładki

Jeżeli pozwolą na to środki finansowe, to w tym roku
będziemy chcieli dokończyć tę inwestycję. Obejmie
odcinek na wysokości Owczarni, i od Przeczniej do
pierwszych zabudowań tzw. Domów Nauczyciela.
Warto dodać, że na te inwestycje drogowe – poza ul.
Szkolną – otrzymaliśmy duże dofinansowanie z budżetu państwa, z tzw. schetynówek. Przygotowujemy się
do tego, aby wystąpić o kolejne dofinansowanie z tego
programu, na przebudowę ul. Beskidzkiej. Przygotowujemy projekt, aby we wrześniu złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji.
Nr 3 - maj 2014
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asfaltowe, oświetlenie. W tym wypadku objawia się
dobra współpraca z radnymi, którzy są reprezentantami poszczególnych części Kóz, zwracają uwagę, gdzie
należy poprawić drogę, gdzie dodatkowo zamontować oświetlenie. Przeznaczyliśmy znaczną kwotę w
budżecie na to, żeby na wielu drogach w całej gminie
poprawić oświetlenie uliczne, aby było jaśniej, a przez
to bezpieczniej.

jeszcze musimy doliczyć migrację, bardzo wyraźną w
naszych Kozach. Od wielu lat przybywa nam mieszkańców osiedlających się u nas, co roku nadajemy 50-60
nowych numerów domów. 25 lat temu Kozy liczyły 8,9
tys. mieszkańców, teraz jest nas ok. 12,5 tys.
W gminie taka, jak nasza, młodej, stale rozbudowującej
się, władze samorządowe siłą rzeczy muszą przywiązywać dużą wagę do oświaty. Przybywa nam ludzi młodych, którzy już mają, albo wkrótce będą mieć dzieci.
Mamy wielu nowych mieszkańców, z zewnątrz, z Bielska, ze Śląska, Małopolski. Osiągnęli oni zawodową stabilizację. Kupili w Kozach działkę i wybudowali się, bo
miejsce jest atrakcyjne, spokojne, bezpieczne, podoba
się, a oni nie chcieli mieszkać w dużym mieście. Wolą
wychowywać dzieci w takiej miejscowości, jak nasza.
Oczywiście, jest też wśród nich spora grupa rodowitych Kozian, którzy wrócili do swoich korzeni, już po
studiach, z założonymi przez siebie rodzinami.
Jesteśmy jako gmina bardzo atrakcyjni, wielu naszych
mieszkańców przekształca swoją rolniczą ziemię na
działki budowlane. My im idziemy na rękę, dzięki czemu mamy tak wielki boom budowlany. Nie jesteśmy już
gminą rolniczą, jasno to sobie musimy powiedzieć. Kilka lat temu byliśmy gospodarzem dożynek wojewódzkich, ale prawda jest taka, że na te 12 tys. mieszkańców
to rolników mamy może dziesięciu.

Gmina zamierza wybudować nowe przedszkole.
Czy na pewno będzie potrzebne?
My w Kozach zawsze przywiązywaliśmy wielką wagę
do kształcenia naszych dzieci. Przypomnę, że byliśmy
pierwszą gminą wiejską w Polsce, która utworzyła
własne liceum ogólnokształcące. Teraz jest tam osiem
oddziałów. Po reformie oświaty powstało u nas gimnazjum, pamiętam, miałem jako dyrektor tej szkoły
550 uczniów. Mamy też dwie duże szkoły podstawowe, jedna z oddziałami integracyjnymi. Jest już jedno
duże przedszkole, niedawno odnowione, chodzi tam
150 dzieci. Ale zapotrzebowanie było dużo wyższe, toteż 50 miejsc przedszkolnych wygospodarowaliśmy w
Szkole Podstawowej nr 1.
Właśnie ze względu na wyż demograficzny przygotowujemy teraz projekt budowy nowego przedszkola
publicznego w Kozach z dziewięcioma oddziałami dla
25 przedszkolaków każdy. Będzie ono miało charakter
integracyjny, z salą, stołówką, z dużym placem zabaw.
Projekt będzie gotowy do końca roku, a do końca sierpnia 2016 r. chcemy, aby obiekt został oddany do użytku. Przedszkole powstanie na naszej działce, naprzeciw
stadionu, między ulicami Lipową i Akacjową. To dobre
miejsce, 40 arów gminnego gruntu w centrum miejscowości, z dobrym dojazdem. Nowe, drugie przedszkole
publiczne rozwiąże nam problem z brakiem miejsc dla
przedszkolaków na wiele kolejnych lat.
Chcemy też w najbliższej przyszłości pozyskać fundusze na budowę nowej sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 2 i Gimnazjum. Teraz jest tam jedynie
mała salka, młodzież w większości korzysta z hali i basenu przy „jedynce”, co stwarza trudności z przejściem.

Po raz pierwszy od momentu powstania samorządów gminnych w 1990 r. władze Kóz kupują ziemię.
Dlaczego? Gminy raczej sprzedają parcele, bo to
pozwala im załatać dziury w budżecie.
My wychodzimy z zupełnie innego założenia, że warto
kupić grunty rolnicze i stworzyć z nich rezerwę. Ziemię,
jaką wykupiliśmy, w planie zagospodarowania przestrzennego przekształcamy na działalność produkcyjną, to pozwoli w przyszłości przyciągnąć inwestorów.
Na to przede wszystkim liczymy, a nie na zysk ze sprzedanej ziemi. Nowe inwestycje oznaczają dla gminy podatki, ale też nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców.
Jak dotąd kupiliśmy 5 hektarów ziemi. Wszystko w
jednym miejscu, tuż obok planowanej od dawna Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. A więc w przyszłości, gdy
trasa już powstanie, teren będzie bardzo atrakcyjny dla
przedsiębiorców. Mówi się o drodze od 30 lat, może
najmłodsze pokolenie wreszcie się jej doczeka.

Jak to się dzieje, że w Kozach jest tyle dzieci? Przecież w całej Polsce mamy niż demograficzny.
Nas kłopoty związane z niżem demograficznym nie
dotyczą. Od kilku lat, według danych naszego Urzędu Stanu Cywilnego, co roku mamy przyrost urodzeń
w stosunku do zgonów o około 30 osób. A przecież

Rozmawiał: Mirosław Łukaszuk
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Egzamin gimnazjalny
zakończony

Kursy komputerowe dla seniorów

Nr 3 - maj 2014

Już 17 osób bierze udział w indywidualnych kursach komputerowych dla seniorów, jakie organizowane są w Gminnej Bibliotece Publicznej. W czasie zajęć bibliotekarze starają się rozwikłać wątpliwości związane z obsługą komputera. Wprowadzają również w
tajniki świata wirtualnego osoby, które do tej pory komputera nie miały, a planują jego
zakup. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. Uczestnicy poznają specyfikę
systemu Windows, budowę komputera, zasady edycji tekstów oraz podstawy poruszania się w Internecie.

Dni Patrona Gimnazjum
W tym roku z okazji kanonizacji Jana Pawła II społeczność
koziańskiego gimnazjum postanowiła w szczególny sposób zorganizować obchody
Dnia Patrona.
Już na początku kwietnia
ogłoszone zostały dwa
konkursy: plastyczny i literacki, które miały zachęcić
uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum
do zastanowienia się nad
wybranymi tekstami i myślami Jana Pawła II.
Równocześnie młodzież gimnazjum w ramach lekcji religii i lekcji wychowawczych zaznajamiała się z działalnością polskiego papieża. Ponadto, wybrani
uczniowie mieli okazję nagrać audycję radiową poświęconą Janowi Pawłowi II w
katolickim radiu „Anioł Beskidów”, a na korytarzach i w salach pojawiły się okolicznościowe gazetki przypominające postać patrona.
Punktem kulminacyjnym obchodów stał się 16 kwietnia. Wówczas cała społeczność gimnazjum, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Kóz wzięli udział w
uroczystej mszy świętej, a następnie w okolicznościowej akademii. Nie zabrakło wspomnień o Karolu Wojtyle, fragmentów kazań i pamiątkowych zdjęć. Całość uzupełniła piękna i wzruszająca muzyka w wykonaniu gimnazjalistów oraz
śpiew szkolnego chóru.
Marcin Lasek
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To pierwszy poważny egzamin w życiu
gimnazjalistów, pierwszy, od którego zależy ich dalsza przyszłość. Na kilka minut
przed egzaminem dał o sobie znać stres.
– Jest stres, nie mogłam spać. Najbardziej
się obawiam, że coś zawalę i nie dostanę
się do wymarzonej szkoły. Liczy się każdy
punkt – mówiła jedna z uczennic koziańskiego gimnazjum.
Znaleźli się jednak i tacy, dla których egzamin gimnazjalny nie wydawał się być
większym wydarzeniem, niż jakikolwiek
inny dzień spędzony w szkole. – Nie stresuję się, ostatnie dwa tygodnie spędziłem
spokojnie. Przygotowałem sobie trzy długopisy, na wszelki wypadek. Nie ma nic,
czego bym się obawiał, nie ma nic, z czego
jestem lepszy, z czego gorszy, powinno
być dobrze – przyznał trzecioklasista.
Zdaniem uczniów, najtrudniejsze były zadania z chemii, zwłaszcza to, które dotyczyło układu okresowego pierwiastków.
Pytania z fizyki były według nich łatwiejsze, pojawił się m.in. ruch jednostajny. Z
kolei, by rozwiązać zadania z biologii, trzeba było mieć wiedzę o owadach i różnicach między próbą kontrolną a badawczą.
Jeśli chodzi o geografię, egzaminatorzy
umieścili pytanie o zmiany oświetlenia
Ziemi w ciągu roku. Zdaniem zdających,
egzamin ogólnie nie był trudny, ale mimo
to pojawiły się polecenia, z którymi mieli
problem. – Było zadanie z rachunku prawdopodobieństwa, rzucanie kostką. Mieliśmy to w szkole, ale to trudny temat, jak
dla mnie – powiedział jeden z uczniów.
Na wyniki egzaminów poczekamy do końca czerwca. Przystąpienie do egzaminu stanowi warunek zakończenia gimnazjum, a
jego wynik decyduje o przyjęciu do szkoły
ponadgimnazjalnej. Składa się on z trzech
części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej oraz językowej. Test z wiedzy humanistycznej obejmuje zadania z
języka polskiego, historii oraz z wiedzy o
społeczeństwie. W kolejnym dniu odbył się
sprawdzian matematyczno-przyrodniczy,
który testuje znajomość matematyki oraz
przedmiotów przyrodniczych traktowanych łącznie (biologii, chemii, fizyki, geografii). Trzeciego dnia egzaminu gimnazjaliści zmagali się z testami z języka obcego.
Beata Mąka

foto: arch. GBP

W dniach 23-25 kwietnia uczniowie
trzecich klas przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.

wydarzenia

foto: arch. DK

Wiosennie z Młodzieżową
Orkiestrą Dętą

Koziańska Młodzieżowa Orkiestra Dęta końcem kwietnia zaprosiła ponownie na swój
koncert, tym razem do Parku Dworskiego.
Pomysł okazał się trafiony, a otoczenie parkowe dodało koncertowi uroku. To był początek, gdyż przez kolejne dni majowego
weekendu Młodzieżowa Orkiestra Dęta dała
się słyszeć w różnych miejscach naszej miejscowości, starając się, by nikomu nie zabrakło optymistycznej dawki muzyki. (mm)

Wykonanie Koziańskiej Pisanki Wielkanocnej i w tym roku
spotkało się z dużym
zainteresowaniem
mieszkańców gminy.

Kolejna edycja imprezy
okazała się wyjątkową,
nie tylko ze względu na
piękno i oryginalność
prac zgłoszonych do
konkursu, ale również
przez samą ich liczbę.
Odnotowano rekordowe 130 wielkanocnych
pisanek. Konkurs na Koziańską Pisankę
Wielkanocną zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji
Gminy Kozy wraz z Domem Kultury w
Kozach.
Szósta już edycja przedsięwzięcia zakończyła się wystawą wykonanych prac.
Pisanki zobaczyło blisko tysiąc osób. Tytuł Pisanki Roku 2014 przyznano dziełu
Anny Janci. Pozostałe nagrody otrzymali:
I miejsce – grupa „Piratów” z przedszko-

foto: archiwum

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2
przeprowadziła konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną.
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat symboliki palmy wielkanocnej oraz rozbudzanie inwencji twórczej dzieci. Organizatorom konkursu
zależało na integracji rodziny w trakcie
wykonywania pracy.
W kategorii klas 0-I I miejsce zdobyli:
Magda Gromczak (kl. 0 II) oraz Dawid
Urbańczyk (kl. I b), II miejsce: Jakub
Pietkun (kl. 0 I) oraz Radek Nycz (kl. 0
III), III miejsce: Kinga Hałat (kl. II). W
kategorii klas II-III I miejsce zajęła: Zuzanna Gacek (kl. 2 b), II miejsce: Justyna
Byrska (kl. 2 b) oraz Natalia Pietkun (kl.
2 a). Nauczycielkami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu były
Agnieszka Koziar, Ewa Mrozek oraz Joanna Wiśniowska.
Najciekawsze palmy z wykorzystaniem
tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych (żarnowiec,
bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa,
wstążka, wydmuszki, bibuła) zostały
wyeksponowane na szkolnym korytarzu i stały się piękną ozdobą w czasie
wielkanocnym. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i upominki na uroczystym apelu świątecznym.

130 wielkanocnych pisanek

la „Maja”, II miejsce – Marta Olek (klasa I
SP), III miejsce – Bartosz Morawski. Nie
zabrakło też prac wyróżnionych, ich autorzy to: Milena Manda (klasa I SP), Filip
Gacek (klasa I SP), Joanna Mosor (klasa
I SP), Remigiusz Zieleźnik (klasa III SP),
Kamil Sołczykiewicz (klasa III SP), Klub
Dziecięcy „Ranczo Bobasa”, Karol Goliasz
(4 lata), Tomasz Makusz (4 lata), Emilka
Siedlecka (7 lat), Emilia Pietrzak (klasa IV
SP), Edyta Szymlak ( klasa V SP).
Sabina Piskorek-Oczko

Szkolne tradycje wielkanocne
W auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach odbyły się uroczyste apele z okazji Świąt Wielkanocnych. Aula została odświętnie udekorowana, a w centralnym miejscu stanął stół
wielkanocny. Rozwieszono ilustracje symbolizujące święta. Zadbano również o część artystyczną wydarzenia. Program wielkanocny dla młodszych uczniów przygotowały tego dnia
dzieci z klasy II a pod kierunkiem Agaty Fiałkowskiej. Celem przedstawienia było przybliżenie zwyczajów i tradycji wielkanocnych.
Dzieci występowały
w tym dniu dwa razy:
dla uczniów oraz dla
rodziców, dziadków
i krewnych. Mali aktorzy ubrani byli na
kolorowo, wiosennie.
Zaprezentowali przygotowane wcześniej
wiersze, piosenki, tańce oraz przedstawienie
o wielkanocnym zajączku. Jak stary obyczaj każe, dyngusiarze pokropili publiczność wodą.
Piękny występ dzieci wzbogacony był odpowiednim podkładem muzycznym, a na zakończenie wystąpiła Natalka Bednarczyk, która zaprezentowała występ country.
Miłym popołudniowym akcentem, kończącym spotkanie z bliskimi, była degustacja
mazurka i bab wielkanocnych, upieczonych przez mamy i babcie małych aktorów. Natomiast uczniom klas starszych zwyczaje świąteczne przybliżyła klasa V b, pod kierunkiem Doroty Marzec-Szaliga. Na podkreślenie zasługuje wzbogacenie występu o
elementy gwary koziańskiej, a także urzekająca oprawa muzyczna w wykonaniu piątoklasistów oraz chóru szkolnego.
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Jurorzy wybrali
najpiękniejszą palmę

ludzie i historia

Pałac Czeczów – historia i teraźniejszość

foto: arch. GBP

Czym jest ryzalit, gdzie występuje sklepienie żaglowe,
dlaczego na niebieskiej ścianie biblioteki są „zacieki”, co
znaleziono na strychu pałacu, do kiedy działała izba porodowa? Tego wszystkiego dowiedzieli się uczestnicy spotkania w sali koncertowej Pałacu Czeczów 24 kwietnia.
Gospodarzem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna,
a jego inicjatorem Grzegorz Hałat, członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz. Słuchacze mieli okazję poznać historię pałacu, od przypuszczalnego okresu powstania
zabudowań, aż do zamknięcia apteki kilkanaście lat temu,
którą streścił Grzegorz Hałat. Zastępca wójta, architekt Anna
Gacek-Bilczewska szczegółowo omówiła styl architektoniczny obiektu oraz opowiedziała o problemach związanych z
remontem i modernizacją.
Uzupełnieniem spotkania była bogata prezentacja multimedialna, zawierająca liczne fotografie archiwalne pałacu, wizerunki dziedziców, ujęcia kolejnych etapów remontu oraz pałac dzisiaj – w pełnej okazałości. Wśród uczestników spotkania
była Gabriela Fołta, położna, która pomogła przyjść na świat wielu kozianom. Goście powitali ją oklaskami, bowiem do dziś żywa
jest pamięć o bardzo dobrze działającej porodówce.
Imprezę poprzedziło wręczenie „zaległych” Platanów, czyli Honorowych Wyróżnień, przyznawanych przez Towarzystwo od

2007 r. Za 2013 r. otrzymali je Bartłomiej Hałat i Patryk Oczko.
Kwietniowe spotkanie otworzyło cykl spotkań o historii Kóz i
regionu pod wspólnym tytułem „Salon przeszłości”. Na kolejne,
zatytułowane „Wokół Hermana Czecza – lata świetności pałacu”,
serdecznie zapraszamy w piątek 30 maja o godz. 18.00 do sali
koncertowej Pałacu. (GBP)

foto: Tomasz Fritz

Wyjątkowe miejsce
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To bez wątpienia jedna z perełek turystycznych Kóz i
całego regionu. Zabytkowy, odrestaurowany już Pałac
Czeczów, niebawem zostanie uroczyście otwarty. Będzie
to doskonała okazja, by bliżej przyjrzeć się wspaniałej i
bogatej historii tego szczególnego miejsca.
Budynek, którego nazwa pochodzi od nazwiska ostatnich
właścicieli tutejszego majątku ziemskiego, należy do najstarszych w Kozach. To pałac neoklasycystyczny – najbardziej
rozpoznawalny i
charakterystyczny
obiekt w całej gminie. Położony jest
w samym centrum
miejscowości, w
otoczeniu malowniczego parku, co
tworzy
wspólnie
wspaniałą kompozycję.
Nie jest znana dokładna data powstania Pałacu Czeczów.
Przypuszczać należy,
że na przełomie XVII
i XVIII w. powstał w
tym miejscu barokowy dworek szlachec-

ki. Potwierdza to wyryty na jednej z belek konstrukcyjnych
zachodniej oficyny rok 1705. Wówczas właścicielami Kóz
była rodzina Russockich.
W czerwcu tego roku nastąpi uroczyste otwarcie Pałacu Czeczów po gruntownej modernizacji. Obiekt już został przeznaczony na wielofunkcyjną działalność na niwie kulturalnej.
W kolejnym numerze „Koziańskich Wiadomości” poświęcimy
temu wyjątkowemu dla miejscowości budynkowi sporo
uwagi, także zgłębiając jego ciekawą historię na przestrzeni
lat, począwszy od wspomnianego powyżej początku XVIII w.
(Man)
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Wspomnienie panny służącej

Pani Albina na służbę do Pałacu przyszła
tuż przed rozpoczęciem wojny. Jej wybuch zmienił wszystko w życiu rodziny
Czeczów i Pałacu w Kozach. W pierwszych
dniach wojny Czeczowie spakowali swoje
rzeczy na kilka furmanek i pojechali na
wschód, w stronę Lwowa. Młoda Albina
jako jedyna z całej służby zdecydowała
się pojechać razem z nimi. Hrabina liczyła,
że przedostaną się za granicę, gdzie będą
bezpieczni. Była niespokojna o Henryka,

foto: Tomasz Fritz

Przed wojną pani Albina wraz z całą swoją
rodziną, rodzicami i szóstką rodzeństwa,
mieszkała przy dworze Czeczów. Ojciec
był furmanem, zawsze mógł liczyć na jakiś
zarobek, ale i trochę zboża, drewna. Czeczowie dali też pozbawionej ziemi rodzinie kawałek gruntu pod uprawę. – Mama
była pracowita, to na jej głowie była ziemia, bo tata pracował. Dzięki temu mogliśmy trzymać świnki. Radziliśmy sobie,
choć była bieda – wspomina.
Mieszkająca w pobliżu Pałacu pani Albina
jako dziewczynka wraz z całą resztą dzieci dworskiej służby często bawiła się z
dziećmi Czeczów. Chłopcy byli starsi, ale
Marysia była prawie jej rówieśniczką. –
Zawsze przy dworze cała nasza dzieciarnia się przewijała. Ale mnie pani Hrabina
jakoś szczególnie polubiła, często dostawałam od niej cukierki. A jak podrosłam
to zaproponowała pracę. Miałam może
15 lat, gdy wezwano mnie do Pałacu na
służbę – wspomina Albina Skrudlik.
Jej głównym zadaniem było podawanie do stołu, starsze służące nauczyły jej
tego. – Pani Hrabina przywiązywała do
tego dużą wagę ze względu na częste
wizyty gości. Szybko się nauczyłam i już
tylko ja z całej służby podawałam do stołu – mówi. Miała ciemną sukienkę i biały
fartuszek, ubranie robocze, które dostała od Hrabiny. Gdy nie było gości do jej
zadań należało też sprzątanie w Pałacu i
drobne sprawunki.

foto: Mirosław Łukaszuk

To byli dobrzy ludzie, dobrze mi się u nich pracowało. Ale ten świat nie trwał już zbyt długo – wspomina
Albina Skrudlik, 90-letnia mieszkanka Kóz. Przed wojną usługiwała w Pałacu Czeczów, dziś z nostalgią
wspomina Hrabinę i jej trójkę dzieci, Marysię, Heniusia i Stasia, z którymi bawiła się w dzieciństwie.
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dorosły już mężczyzna poszedł bowiem
na wojnę, nie było od niego żadnych wieści. Korzystając z gościny w ziemiańskich
dworach dotarli do Lwowa.
Szybko się jednak okazało, że to był zły
pomysł, miasto bowiem zajęła Armia
Czerwona, a NKWD rozpoczęła polowania na szlachtę. Czeczowie przez zieloną granicę, dając łapówki czerwonoarmistom spotkanym po drodze i płacąc
przemytnikom, wrócili pod niemiecką
okupację. Najpierw zatrzymali się w
Krakowie, a potem, gdy okazało się,
że hitlerowcy udostępnią im część
Pałacu, wrócili do Kóz. – Zaczęły się
dla nich ciężkie czasy. Jeszcze Niemcy pozwolili im mieszkać w Pałacu,
ale już gdy nadeszli Rosjanie musieli
go opuścić – dodaje pani Albina.
Hrabina mieszkała w Bielsku, Albina
odwiedzała ją od czasu do czasu. –
Jak mogłam, to pomagałam, bo w
biedzie żyła. Czasami jakąś kurkę
podrzuciłam, jajka – mówi.
Dziś Hrabina, wraz ze swoimi dziećmi, pochowana jest w koziańskiej
kaplicy.
Mirosław Łukaszuk
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Młodzi kozianie z pucharem

foto: Jarosław Jesionka

Przez kilka tygodni o Puchar Starosty Bielskiego rywalizowały
drużyny, uczestniczące w Powiatowej Lidze Żaków. Ostatecznie na finiszu najlepsi okazali się młodzi piłkarze z Kóz.
Finałowy turniej rozgrywek odbył się w hali Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. Z szansami na końcowy triumf
przystępowały do niego trzy zespoły, w tym podopieczni Szkółki
Piłkarskiej Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach. Nasi
zawodnicy przegrali tylko z gospodarzami, dwa mecze wygrali,
a jeden z ich udziałem zakończył się remisem. Podsumowanie
punktów zgromadzonych w pięciu turniejach okazało się pomyślne dla kozian, którzy zdobyli tym samym Puchar Starosty
Bielskiego Andrzeja Płonki, wyprzedzając ekipy z Dankowic i
Czańca. Młodym piłkarzom i ich trenerom nagrody, dyplomy,
medale i okazały puchar wręczał starosta bielski Andrzej Płonka
oraz dyrektor GOSiR Wilkowice Marek Kubica. (red)
Najlepsi piłkarze w poszczególnych zespołach:

Wyniki ostatniego turnieju:
LKS Czaniec – LKS Pasjonat Dankowice
1:1
GOSiR Wilkowice – Centrum Sportowo-Widowiskowe Kozy 2:0
LKS Czaniec – UKS Orlik2012 Czechowice-Dziedzice 2:0
LKS Pasjonat – CS-W Kozy 3:3
GOSiR Wilkowice – UKS Orlik2012 1:3
LKS Czaniec – CS-W Kozy 0:1
LKS Pasjonat – GOSiR Wilkowice 0:0
CS-W Kozy – UKS Orlik2012 2:0
LKS Czaniec – GOSiR Wilkowice 1:0
LKS Pasjonat – UKS Orlik2012 1:0

UKS Orlik 2012 – Kamil Góra
GOSiR Wilkowice – Adam Krupanek
LKS Czaniec – Nikodem Rozmus
LKS Pasjonat – Łukasz Balcarczyk
CS-W Kozy – Maciej Pietrzyk
Klasyfikacja końcowa Powiatowej Ligi Żaków:
1. Centrum Sportowo-Widowiskowe Kozy – 36 pkt. (bramki 33:28)
2. LKS Pasjonat Dankowice – 34 pkt. (34:20)
3. LKS Czaniec – 34 pkt. (23:11)
4. GOSiR Wilkowice – 16 pkt. (18:27)
5. UKS Orlik2012 Czechowice-Dziedzice – 13 pkt. (17:39)
Skład drużyny Szkółki Piłkarskiej CS-W Kozy: Eryk Drożdż, Bartosz Oczko, Szymon Wójcik, Kacper Łukasik, Dominik Czauderna, Kordian Nowak, Patryk Gawęda, Bartłomiej Kotuła, Jan Dłużniak, Radosław Reczko, Miłosz Sztefko, Konrad
Mleczko, Maciej Pietrzyk, Trener: Grzegorz Puda

foto: archiwum

Piłkarscy kibice z dwójki
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Dwadzieścia trzy osoby ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach wspomagały
podczas jednego z meczów ekstraklasowych piłkarzy TS Podbeskidzie
Bielsko-Biała. Doping dla Górali okazał
się przydatny, bowiem z niedawnym
mistrzem Polski Śląskiem Wrocław zremisowali.
Uczniowie koziańskiej Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z opiekunami bardzo
wyróżniali się w tłumie – poubierani
byli w szaliki lokalnego klubu i z flagami Podbeskidzia – zostali wypatrzeni
przez fotoreportera i uwiecznieni na
stronie internetowej klubu. Po meczu
każdy zdobył autografy piłkarzy, a cała
grupa zrobiła sobie zdjęcie z Richardem
Zajacem, bramkarzem Podbeskidzia.
(Man)

sport

Victoria z kolejnymi medalami

foto: archiwum

Tenisiści stołowi
walczą o I ligę

Udane występy kontynuują podopieczni pływackiej Victorii Kozy. Tym razem
medalowe efekty przyniósł start w Krakowie, w ramach zawodów „Pływaj z
nami na Koronie”. W grodzie Kraka, spośród startujących zawodników Victorii
Kozy, dwukrotnie na podium stawali: Maja Malarz – złoty medal na dystansie 50
metrów stylem dowolnym i brązowy na 50 m klasycznym, Bruno Gałuszka – złoty
krążek na 50m „klasykiem” i brązowy na 200 m zmiennym, oraz Paulina Kożuch
– srebro na 50m klasycznym i brąz na 50 m „grzbietem”. Brązowy medal zdobyła
natomiast Justyna Sołczykiewicz – na 50 m klasycznym, i Marcin Malarz – na 50 m
motylkowym. (red)

Znakomity sezon rozgrywają tenisiści stołowi II-ligowego Orła Mirex Kozy. Wprawdzie na zakończenie zasadniczych zmagań ponieśli porażkę, która
przerwała imponującą serię zwycięstw, to jednak
niebawem powalczą o awans szczebel wyżej, jako
mistrzowie swojej grupy II ligi.
Po 21 kolejnych spotkaniach bez porażki pingpongiści z Kóz musieli uznać wyższość rywali z
Bytomia. Choć mecz dobrze rozpoczął się dla
przyjezdnych, bo to zawodnicy Orła Mirex Kozy
po pierwszych grach singlowych objęli prowadzenie w meczu 3:1. Później jednak role się odwróciły.
Bytomianie zainkasowali cenne „oczka” z gier deblowych, a w kolejnych starciach pojedynczych,
tym razem trzykroć po zwycięstwo sięgali bytomianie. Dla kozian po dwa punkty we wspomnianej potyczce uzyskali Mariusz Zwoliński i Jarosław
Kolekta.
– To było dla nas bardzo trudne spotkanie. Nasza
pierwsza porażka, ale na całe szczęście nie mająca
żadnego znaczenia. Teraz skupiamy się już na meczach barażowych – mówi Krzysztof Mirek, prezes
sponsora koziańskiej ekipy.
Orzeł Mirex o awans do I ligi walczył będzie w terminach 24 maja i 31 maja z mistrzem II ligi grupy
dolnośląskiej – Gorzovią Gorzów Wielkopolski.
(Man)

Pływacka sztafeta z Kóz prawie do Rzymu
Ponad 5 tys. długości basenu pokonali
uczestnicy integracyjnej sztafety „Płyniemy do Rzymu”. Celem wydarzenia było
uczczenie kanonizacji Jana Pawła II, a także zaprezentowanie pływających niepełnosprawnych, ich wspaniałych rodziców

i bliskich. Uczniowie Gimnazjum im. Jana
Pawła II wraz z opiekunami także uczestniczyli w tej akcji. Razem, w ciągu 40 minut,
przepłynęli 496 długości basenu, co daje
1/3 odległości z Bielska-Białej do Rzymu,
przy założeniu, że jedna długość to 1 km.

Zmagania
siatkarskich trójek
W dwóch kategoriach w hali sportowej Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach
przeprowadzony zostanie turniej siatkarskich
drużyn składających się z trzech zawodników.
Z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Promocji
i Rozwoju Gminy Kozy oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach przeprowadzony zostanie turniej trójek w piłce siatkowej,
propagujący tę dyscyplinę, ale i aktywne spędzanie wolnego czasu. Start turnieju nastąpi w
sobotę 7 czerwca, zaplanowano go na godzinę 8:30. Rywalizacja toczyć się będzie w dwóch
kategoriach wiekowych – do końca gimnazjum
oraz otwartej. Dla najlepszych zawodników
przewidziano medale, dyplomy oraz drobne
upominki. Wpisowe od zawodnika wynosi 2
złote, a zapisy możliwe będą w dniu turnieju,
od godz. 8:30. (Man)

Uczestnicy z koziańskiego Gimnazjum:
Maria Fabia, Dominika Bułka, Anna Hałat, Edyta Honkis, Michał Sporysz, Artur
Mosz i opiekunowie: Anna Fabia, Joanna
Lapczyk, Elżbieta Panek i Tadeusz Tulicki.
(Man)

Sukcesy lekkoatletów dwójki
Siedmioosobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 udała się pod koniec
kwietnia na „Czwartek Lekkoatletyczny” na stadionie Klubu Sportowego Sprint Bielsko-Biała. Wśród rówieśników młodzi kozianie wypadli bardzo pozytywnie.
Koziańską „dwójkę” reprezentowali na lekkoatletycznych zawodach: Anna Harańczyk
z kl. 4a, Klaudia Rzeszutek 5a, Weronika Baron 5b, Zuzanna Furtak 5b, Julia Kwaśny
6b, Karina Jóźwin 6b oraz Szymon Skrudlik 6a.
Ania Harańczyk nie dała szans rywalkom z rocznika 2003 i wygrała zdecydowanie
bieg na 60 metrów oraz skok w dal, zdobywając dwa złote medale.
Kolejnym multimedalistą okazał się Szymon Skrudlik, który triumfował w biegu na
60 m i zdobył także srebro w skoku w dal (rocznik 2001). Sukces odniosła również
Klaudia Rzeszutek, która po biegu na 600 m odebrała brązowy krążek.
Julii Kwaśny zabrakło zaledwie 3 cm do podium w konkurencji skoku w dal (rocznik
2001), ale odległość 4,02 cm jest nowym rekordem szkoły w tej konkurencji.
Pozostali również godnie reprezentowali szkołę i znaleźli się na czołowych pozycjach: Julia Kwaśny (300 m), Zuzia Furtak (skok wzwyż i 60m), Weronika Baron (skok
w dal, 300 m), Karina Jóźwin (rzut piłeczką palantową i 300 m).
Szansa na kolejne medale będzie już wkrótce podczas następnych edycji „Czwartków
Lekkoatletycznych”. Najlepsi w swoich kategoriach wiekowych zostaną powołani do
reprezentacji regionu i pojadą w czerwcu na finał ogólnopolski do Łodzi.(red)
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Informacja o kontroli wywozu odpadów ciekłych
Gmina Kozy wciąż boryka się z nielegalnymi zrzutami ścieków na pola uprawne, do rowów i cieków wodnych. Częstym
powodem takich sytuacji są niesprawnie działające przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz nieszczelne lub przepełnione
szamba. Niepokojącym zjawiskiem jest zbyt mała częstotliwość
opróżniania przez właścicieli nieruchomości zbiorników bezodpływowych (1-2 razy w ciągu roku), pomimo ich niewielkiej pojemności i dużej liczbie osób zamieszkujących nieruchomość.
Sytuacja taka nasuwa przypuszczenie, że zbiornik jest nieszczelny lub ścieki zostały zagospodarowane w sposób niezgodny z
prawem.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kozy oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zobowiązuje właścicieli nieruchomości, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej lub nie

Wykaz przedsiębiorców
posiadających zezwolenie
Wójta Gminy Kozy
na świadczenie na terenie
Gminy Kozy usługi odbioru
odpadów ściekowych:
1. Mieczysław Kasiuba
ul. Wiosenna 45, 43-340 Kozy
tel. 512 182 119
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Sienkiewicza 2a, 43-330 Wilamowice
tel. 33 845 71 71
3. „SITA” Zakład Oczyszczania Miasta S.A.
ul. Gazownicza 38, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 499 20 20
4. Grażyna GĘBORA
ul. Doliny Miętusiej 27/61,
43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 818 77 39
5. Marek GĘBORA
ul. Doliny Miętusiej 27/61,
43-300 Bielsko–Biała,tel. 33 818 77 39
6. „SANIT – TRANS” Sp. z o.o.
ul. Międzyrzecze Górne 383, 43-392
Międzyrzecze Górne, tel. 33 815 79 74
7. Transport Drogowy i Sanitarny
TRANS–EKO Krzysztof Szapert
ul. Kosynierów 30, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 97 39; 503 430 945
8. Bolesław Paszek
ul. Witosa 151, 43-302 Bielsko-Biała
tel. 33 810 70 74; 600 65 52 71
9. PHU OPERATUS- Marian Krajewski
ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 816 84 82
Przygotowała:
Katarzyna Reczko
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Kozy
Nr 3 - maj 2014

posiadają przydomowej oczyszczalni ścieków, do opróżniania
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością niedopuszczającą do przepełniania i wylewania się zawartości. Obowiązek
ten właściciel, użytkownik nieruchomości powinien realizować
poprzez zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych z
przedsiębiorcą, posiadającym zezwolenie Wójta Gminy w tym
zakresie. Właściciel nieruchomości powinien również przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych
(rachunki, faktury), które będzie musiał okazać przy kontroli
prawidłowości zagospodarowania ścieków.
Kontrole takie będą przeprowadzane przez Urząd Gminy Kozy
na losowo wybranych nieruchomościach lub po zgłoszeniu
przez mieszkańców nieprawidłowości w tym zakresie, po to, aby
sprawdzić, czy wszystkie powstające na terenie Gminy ścieki są
zagospodarowane w sposób zgodny z przepisami prawa.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych
Po raz drugi w tym roku, przez trzy kolejne soboty maja, tj. 10, 17 i
24 maja prowadzone są zbiórki odpadów problemowych, których
nie należy wrzucać do zwykłych koszy na śmieci. Przypominamy,
że do tego rodzaju odpadów zaliczamy m.in.:
• farby, lakiery, kleje, lepiszcze, żywice i opakowania po nich,
• rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich,
• odczynniki fotograficzne i chemiczne i opakowania po nich,
• pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. oraz opakowania po nich,
• baterie jednorazowe, w tym alkaliczne,
• akumulatory samochodowe, zużyte oleje i smary i opakowania po nich,
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, np. termometry,
• urządzenia elektryczne i elektroniczne.
Przypominamy, że ww. odpady, posegregowane wg rodzajów, należy przekazywać bezpośrednio obsłudze samochodu odbierającego odpady w dniu zbiórki.

Wykaz punktów i terminów zbiórek:

Godziny odbioru
odpadów
niebezpiecznych

Adres punktu odbioru

Data odbioru odpadów
niebezpiecznych

Kozy, ul. Lipowa – obok
placu zabaw

17.05.2014 r.

8.00 do 12.00

Kozy, ul. Krakowska/Gaje
– obok stacji LUKOIL

24.05.2014 r.

8.00 do 12.00

Pamiętajmy!
• zużyte baterie można również wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników, znajdujących się w budynku na terenie targowiska gminnego przy ul. Szkolnej 5 w Kozach, w Domu Kultury w
Kozach oraz w budynku Urzędu Gminy Kozy,
• kupując sprzęt RTV, AGD, żarówki, świetlówki u sprzedawcy możemy pozostawić stary, zużyty sprzęt.
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Zasady zawieszania i wznawiania
działalności gospodarczej

Informacja o spisie wyborców

W związku z wieloma wątpliwościami, dotyczącymi zasad zawieszania i wznawiania
działalności gospodarczej, Urząd Gminy Kozy przypomina najważniejsze informacje
w tym zakresie.
- Zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej następuje na wniosek
przedsiębiorcy.
- Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca niezatrudniający
pracowników.
- Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od
30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem
okresu 24 miesięcy, wpis podlega wykreśleniu przez Ministra Gospodarki.
- W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie
ma obowiązku opłacania składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przez
cały okres przerwy w prowadzeniu firmy nie składa on również do ZUS dokumentów
rozliczeniowych. W tym czasie ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla przedsiębiorcy dobrowolne.
- Jeżeli przerwa w prowadzeniu działalności jest dłuższa niż 30 dni, warto, aby przedsiębiorca pomyślał o ubezpieczeniu zdrowotnym w tym czasie. Prawo do świadczeń
ustaje bowiem po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia
zdrowotnego.
- Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych
(indywidualnie lub w spółce cywilnej) może zawiesić wykonywanie działalności w
jednej z tych form.
- Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej, niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej
lub kilku takich spółkach.
- W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia
przez wszystkich wspólników.
- Jeśli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą tylko jako wspólnik jednej lub
wielu spółek cywilnych, to zawieszenie przez niego działalności we wszystkich spółkach
oznacza zawieszenie wszelkiej wykonywanej przez niego aktywności gospodarczej
podlegającej wpisowi do CEIDG i oznacza konieczność złożenia wniosku o zawieszenie
działalności gospodarczej w CEIDG.
- Dodatkowo informujemy, że na podstawie zapisów ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej istnieje możliwość zawieszenia wykonywania działalności z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
- Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą
przez okres co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat, jeśli sprawuje w tym czasie osobistą opiekę nad dzieckiem,
jednak nie dłużej, niż do ukończenia przez nie 5. roku życia. W przypadku dziecka,
które z powodu stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności, wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą – na okres 6 lat, jednak nie dłużej, niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Z uprawnienia tego przedsiębiorca może skorzystać jednorazowo w
całości lub w częściach – maksymalnie w czterech.
- Przedsiębiorca, który zawiesza działalność gospodarczą z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, składając wniosek o jej zawieszenie musi wskazać okres
zawieszenia. Wskazanie okresu zawieszenia nie jest jednak równoznaczne z automatycznym jej wznowieniem po tym okresie. Przed upływem końca okresu zawieszenia
przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności, w przeciwnym razie będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.
Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom osób sprawujących osobistą opiekę
nad dzieckiem oraz ustalania podstawy wymiaru składek dla tych osób zostały wskazane na stronie internetowej ZUS. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tymi wytycznymi.
Przypominamy również, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej
wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w
zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, zmian we wpisie, wznowienia i zawieszenia działalności oraz jej zaprzestania jest bezpłatne. Wszelkie oferty sugerujące
potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG
są ofertami handlowymi, niemającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym
przez Ministra Gospodarki.
Źródło: CEIDG, ZUS

W związku z wyborami posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja
2014 r., spis wyborców jest udostępniany do
wglądu w Urzędzie Gminy Kozy ul. Krakowska
4 (pok. nr 3) w terminie od dnia 5 maja 2014
r. do dnia 19 maja 2014 r. w godz. od 7.30 do
15.00 (wtorki od 7.30 do 17.00, piątki od 7.30
do 14.00) na pisemny wniosek wyborcy.
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu
następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie
wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym
również z powodu skreślenia ze spisu), albo,
że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na
żądanie wnioskodawcy udzielona informacja
jest potwierdzana na piśmie (§ 17 rozporządzenia).
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Zmiany w obwodach głosowania
Szanowni mieszkańcy!
W związku ze zbliżającym się terminem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w
dniu 25 maja 2014 r. przypominamy, iż Uchwałą
Nr XIX/135/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kozy na
obwody głosowania i ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, zostały dokonane zmiany w granicach
obwodów w następujący sposób:
1)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, które były dotychczas w obwodzie głosowania nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 2), zostały
przeniesione do obwodu nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 1, stary segment budynku)
2) ulica Krakowska numery parzyste od 90 do
100, która była dotychczas w obwodzie głosowania nr 4 (Dom Kultury w Kozach), została
przeniesiona do obwodu nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 2)
3) ulice: Skośna i Macierzanki,
które były dotychczas w obwodzie głosowania
nr 4 (Dom Kultury w Kozach), zostały przeniesione do obwodu nr 5 (Strażnica OSP).
Sekretarz Gminy Kozy
Monika Olma

Koziańskie Wiadomości

kultura

Pałacowe spotkania ze sztuką
Motywy pasyjne w malarstwie El Greco

foto: arch. GBP

Klimat Świąt Wielkiej Nocy zagościł w Gminnej Bibliotece Publicznej w piątek 11 kwietnia. Kilkudziesięciu młodych ludzi z Liceum Ogólnokształcącego
uczestniczyło w dwóch spotkaniach poświęconych
motywom pasyjnym w sztuce. Na przykładzie obrazów El Greco „Modlitwa w Grójcu”, „Obnażenie z
szat”, „Jezus na krzyżu” młodzież poznała styl tego
hiszpańskiego malarza, rzeźbiarza i architekta greckiego pochodzenia z przełomu XVI i XVII w. Mocny
kontrast światłocieniowy, zawężona gama kolorystyczna z przewagą szarości i czerni oraz mocną dominantą czerwieni i żółci, wydłużone proporcje postaci – to cechy malarstwa El Greco, który na nowo
zostały odkryty i doceniony na początku XX w.
Pierwsze miesiące pracy Biblioteki we wnętrzach
pałacowych to cała gama nowatorskich przedsięwzięć, do tej pory nierealizowanych w Kozach.
Spotkania dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne, prelekcje, kursy komputerowe, wszystkie o charakterze
cyklicznym, rozszerzają działalność Biblioteki szeroko poza

czytelnictwo. Spotkanie ze sztuką wzbudziło zainteresowanie uczestników i jako nowa forma oferty bibliotecznej na
stałe znajdzie się w kalendarzu imprez. (GBP)

„Mieszkam w Beskidach” w międzynarodowej edycji

Książkowe tajemnice

W koziańskich szkołach podstawowych przeprowadzony został XXI finał
międzynarodowego konkursu plastycznego „Mieszkam w Beskidach”.
Prace, wykonane przez młodych twórców
w kilkunastu technikach, oddały piękno
Beskidów i ukazały bliskie kozianom tradycje tego regionu. W tym roku szkolnym
do organizatorów, którymi byli Gminny
Ośrodek Kultury w Świnnej i Towarzystwo
Aktywności Społecznej „Zwyczajni”, wpłynęło ponad 8 tys. prac z różnych stron Polski – od Cieszyna po Jasło – oraz z Czech,
Słowacji, czy Ukrainy. Jury pod przewodnictwem dr. Bolesława Kaszy dokonało
oceny, a w gronie laureatów znaleźli się
uczniowie koziańskich szkół podstawowych. Uroczyste wręczenie dyplomów i
nagród dla dzieci, które zajęły miejsca I-III,
miało miejsce 8 maja w Bielsku-Białej w
auli Wyższej Szkoły Administracji.
Kategoria wiekowa 9-11 lat, I miejsce –
Masa solna: SZYMON POLAKOWSKI SP 2
Kozy, opiekun Agnieszka Koziar.
Kat. 9-11 lat, II miejsce – Masa solna: KAROLINA MIKULSKA SP 2 Kozy, opiekun
Agnieszka Koziar.
Kat. 9-11 lat, III miejsce – Masa solna: MACIEJ BEDNARCZYK SP 2 Kozy, opiekun
Agnieszka Koziar.
Kat. 12-14 lat, I miejsce – Masa solna:

Czy książki mają swoje tajemnice?
Czy ich powstawanie może być ciekawe? Zdecydowanie tak. Przekonali się o tym uczniowie klasy 3b ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 w czytelni
Gminnej Biblioteki Publicznej.
W poniedziałkowy poranek 28 kwietnia w czytelni Biblioteki dzieci wcieliły
się w młodych detektywów, odkrywających tajemnice powstawania książek.
W szczególności szukały odpowiedzi
na pytanie: na czym polega druk? Krótka prezentacja multimedialna pomogła im zrozumieć tematykę druku i grafiki. Uczniowie próbowali też swoich
sił w wykonaniu najprostszej techniki
graficznej, jaką jest frotaż. Odbijając
rozmaite powierzchnie przedmiotów,
na kartkach papieru wyczarowali koziańskiego platana.
„Książkowe tajemnice” to cykl spotkań
edukacyjno-artystycznych dla klas 0-3
szkół podstawowych. Dzięki zajęciom
dzieci nie tylko poznają dzieje mowy i
pisma, ale także odkrywają tajniki powstawania książek. Godzinne spotkania
składają się z części teoretycznej i z części praktycznej, w której uczestnicy wykonują własnoręcznie prace plastyczne
w atrakcyjnych technikach. (KK)

Nr 3 - maj 2014

ŁUKASZ WOLAŃSKI SP 1 Kozy, opiekun
Agnieszka Koziar.
Kat. 12-14 lat, II miejsce – Masa solna: MIŁOSZ MŁYNARCZYK SP 1 Kozy, opiekun
Agnieszka Koziar.
Kat. 12-14 lat, III miejsce – Masa solna: JULIA
SŁUSZNIAK SP 1 Kozy, opiekun Agnieszka
Koziar.
Kat. do 6 lat, II miejsce – Rysunek: KAMILA
KUPSKA SP 1 Kozy, opiekun Jolanta Krajcer.
Kat. do 6 lat, II miejsce – Wyklejanka: LAURA KLIMEK SP 1 Kozy, opiekun Jolanta
Krajcer, Halina Mirek.
Kat. do 6 lat, III miejsce – Wyklejanka: TATIANA HONKISZ SP 1 Kozy, opiekun Jolanta Krajcer, Halina Mirek.
Kat. do 6 lat, wyróżnienie – Wyklejanka:
NATALIA GOLIASZ, KRZYSZTOF MAŚLANKA SP 1 Kozy, opiekun Jolanta Krajcer, Halina Mirek.
Kat. 7-8 lat, III miejsce – Wyklejanka: GABRIELA GACEK SP 1 Kozy, opiekun Jolanta
Krajcer, Halina Mirek.
Kat. 7-8 lat, wyróżnienie – Wyklejanka:
KLAUDIA HAŁAT SP 2 Kozy, opiekun Joanna Wiśniowska, KAROLINA ZYZAŃSKA,
JOANNA MOSOR, JULIA DANEK SP 1 Kozy,
opiekun Jolanta Krajcer, Halina Mirek.
Kat. 9-11 lat, wyróżnienie – Wyklejanka:
NATALIA KOŁODZIEJCZYK, JAKUB PAJĄK
SP 2 Kozy, opiekun Agnieszka Koziar. (red)
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XI Międzynarodowy
Festiwal Orkiestr Dętych
ZŁOTA TRĄBKA

Sobota 31 maja
godz. 10:00-14:25 – KONKURS ESTRADOWY
godz. 10:15-10:35 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK
w Czechowicach-Dz. – kapelmistrz: Tomasz Janusz
godz. 10:40-11:00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
w Pisarzowicach – kapelmistrz: Damian Bogacz
godz. 11:05-11:25 – Orkiestra Dęta OSP
w Polance Wielkiej – kapelmistrz: Jan Jarosz
godz. 11:30-11:50 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Kleszczów – kapelmistrz: Sławomir Szafrański
godz. 11:55-12:15 – Big-Band Dobczyce –
kapelmistrz: Ernest Heksel
godz. 12:20-12:40 – Miejska Orkiestra MODERATO
Warka – kapelmistrz: Artur Gębski
godz. 12:45-13:05 – Orkiestra Muzycznej Szkoły
w Gulbene (Łotwa) – kapelmistrz: Donats Veikšāns
godz. 13:10-13:30 – Orkiestra Dęta OSP
w Słupcy – kapelmistrz: Jan Jasiński
godz. 13:35-13:55 – Orkiestra Dęta Gminy Żytno –
kapelmistrz: Krzysztof Jabłoński
godz. 14:00-14:20 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Strzelce Wielkie – kapelmistrz: Tomasz Dulski
Niedziela 1 czerwca
godz. 17:30 – Orkiestra Dęta Gminy Żytno
Orkiestra Muzycznej Szkoły w Gulbene (Łotwa)
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz
godz. 18:30 – Ogłoszenie wyników konkursu
godz. 19:00-19:30 – Koncert laureata festiwalu
PLENEROWE KONCERTY POZAKONKURSOWE
w miejscowościach powiatu bielskiego
Sobota 31 maja
Parada orkiestr w Bielsku-Białej, godz. 16:00
Koncert pozakonkursowy przy BCK w Bielsku-Białej
godz. 17:00 – Miejska Orkiestra MODERATO Warka
godz. 17:30 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Kleszczów
Koncert pozakonkursowy w Mazańcowicach
godz. 13:00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP w Pisarzowicach
godz. 13:30 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Strzelce Wielkie
Koncert galowy w Jasienicy
godz. 19:00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz
Orkiestra Muzycznej Szkoły w Gulbene (Łotwa)
Orkiestra Dęta Gminy Żytno
Niedziela 1 czerwca
KONKURS MUSZTRY PARADNEJ W JASIENICY
godz. 14:00-14:20 – Orkiestra Dęta OSP w Słupcy
godz. 14:20-14:40 – Orkiestra Dęta OSP
w Polance Wielkiej
godz. 14:40-15:00 – Orkiestra Muzycznej Szkoły
w Gulbene (Łotwa)
godz. 15:00-15:20 – Miejska Orkiestra MODERATO Warka
godz. 15:20-15:40 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Kleszczów
BUCZKOWICE
godz. 14:30 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK
w Czechowicach-Dziedzicach
godz. 15:00 – Orkiestra Dęta Osiek
JAWORZE
godz. 15:30 – Orkiestra Dęta OSP w Słupcy
godz. 16:00 – Orkiestra Dęta OSP w Polance Wielkiej

Filmowy konkurs dla kozian
Rozwijanie wrażliwości artystycznej, propagowanie wiedzy o sztuce filmowej,
promowanie aktywnych postaw społecznych, integracja lokalnego środowiska
i wreszcie ukazanie najważniejszych walorów gminy – to główne założenia filmowego konkursu pod nazwą „Kojskie filmowanie”.
Warunki konkursu:
• Uczestnicy – mieszkańcy gminy Kozy, uczniowie szkół gminy Kozy.
• Film do konkursu można zgłaszać indywidualnie lub ze znajomymi, jako klasa
czy organizacja szkolna lub stowarzyszenie, działające na terenie gminy Kozy.
• Obraz powinien trwać maksymalnie 10 minut.
• Film może być wykonany w dowolnym gatunku: od reportażu, dokumentu,
pastiszu, aż po teledysk. Oceny dokonywane będą w dwóch kategoriach: filmu
promującego gminę i filmu odzwierciedlającego pasje autorów.
• Filmy należy nakręcić sprzętem umożliwiającym cyfrowe odtworzenie zapisu,
np. telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym, kamerą cyfrową.
• Termin zgłaszania prac: do 6 czerwca 2014 r. w Domu Kultury w Kozach. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 18 czerwca br.
• Organizatorzy: Dom Kultury w Kozach, Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów LO Baczyńskiego, Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Kozach.

Promocja Młodych Talentów
Rusza kolejna edycja Promocji Młodych Talentów. Cel nadrzędny przedsięwzięcia stanowi wyłonienie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z Kóz.
Dom Kultury w Kozach zaprasza młode, utalentowane osoby do udziału w
Promocji Młodych Talentów. Zgłoszenia w formie pisemnej przyjmowane są w
Domu Kultury do 6 czerwca br. Specjalne karty zgłoszeń są do odebrania w DK
w Kozach lub do pobrania ze strony internetowej: www.domkultury.kozy.pl,
gdzie również dostępny jest regulamin konkursu. Zgłoszenia dokonuje rodzic,
opiekun, instruktor lub nauczyciel osoby zgłaszanej do udziału w Promocji
Młodych Talentów. Bieżąca edycja Promocji Młodych Talentów przeprowadzona
zostanie w dwóch etapach, w celu umożliwienia oceny prezentowanych działań
twórczych:
• I etap – 17 czerwca, godz. 16.00 – prezentacja działań twórczych.
• II etap – 18 czerwca, godz. 17.00 – ogłoszenie wyników i prezentacja laureatów.

Pływackie zawody
25 maja w gminie Kozy upłynie m.in. pod znakiem rywalizacji w zawodach
pływackich na basenie Centrum Sportowo-Widowiskowego. Pływackie zmagania w kilku kategoriach, także open dla wszystkich zainteresowanych, przewidziano na ostatnią niedzielę maja. Prócz rywalizacji w poszczególnych grupach odbędzie się część typowo zabawowa pod hasłem „Pływanie na wesoło”,
w formie rodzinnych sztafet (rodzic plus dziecko), na dystansie 2x50m stylem
dowolnym.
Zgłoszenia do pływackich zawodów przyjmowane będą 25 maja, w godzinach
12:00-13:30. Dzieci i młodzież startować mogą za pisemną zgodą rodziców.

Zapraszamy do chóru
Dom Kultury w Kozach zaprasza osoby dorosłe – kobiety i mężczyzn – do
nowej grupy chóralnej. Spotkania chóru odbywają się we wtorki o godz. 19
w koziańskim Pałacu Czeczów.
„Stwórzmy razem nowy chór!” – informacje pod numerami tel. 33-817-42-32
lub 606-882-174.

Takie tańce
Centrum Sportowo-Widowiskowe zaprasza 24 maja na święto tańca – konkurs i
pokazy taneczne. Rywalizacja rozegrana zostanie w kategoriach formacji 9-13 i
14-18 lat stylach street dance i współczesny. Z kolei Big Dope, Iza oraz Fuli & Fifi,
finalistki„Got to Dance”, zapraszają na warsztaty taneczne. Na koniec zaplanowano
koncert, który wykonają Asteya & Aicha, finalistki „X Factor”.
Impreza dla publiczności rozpocznie się o godz. 12., godzinę wcześniej wystartują
rywalizujące zespoły.
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Dni Kóz 2014
„Zabawy z wiatrem”
31 maja (sobota) - Plac Targowy

9:13 – Piknik szkolny (SP1)
10:00 – 14:25 – XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka – konkurs orkiestr
14:40 – 16:00 – Przedszkolaki górą (występ przedszkola publicznego w Kozach)
16:00 – 18:00 – Koziańska siła – III Koziańskie zawody siłaczy
W przerwach pokazy oraz występy młodzieży koziańskiej
18:00 – 18:20 – Zumba
18:30 – 18:50 – Pokazy
19:30 – Gwiazda wieczoru Juliusz Kamil z zespołem BLiSS
21:00 – 02:00 – Zabawa taneczna DJ Gromi

1 czerwca (niedziela) - Plac Targowy

12:00 – Dyktando gminne
12:30 – Przedszkolaki górą (występ „Akademii Malucha”)
12:50 – Zumba dla najmłodszych
13:15 – Grupa taneczna Koziczki
13:30 – Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”
14:05 – Grupa taneczna Black rivers
14:50 – Koncert zespołu Włóczykije
15:50 – Koncert zespołu Radiator
16:15 – Pokazy oraz ogłoszenie wyników dyktanda
17:00 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz
17:30 – XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka (koncert finałowy, ogłoszenie wyników, konkursu wraz z koncertem laureata)
19:30 – Koncert zespołu Django’s trip
20:30 – Gwiazda wieczoru Rudi Schuberth i Wały Jagiellońskie
ok. 22:00 – Zakończenie

Imprezy towarzyszące

24 maja – 10:00 – Międzynarodowy Turniej Taroka (Dom Kultury)
25 maja – 14:00 – Otwarte Zawody Pływackie (CSW)
27 maja – „Kozy Wczoraj, Dziś i Jutro” (impreza szkolna, Aula SP2)
30 maja – 18:00 – „Wokół Hermana Czecza – Czasy Świetności Pałacu w Kozach” (Pałac)
30 maja – 10:00 – Turniej Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych (L.K.S.)
31 maja – 9:00 – 13:00 – Piknik szkolny (SP1)
31 maja – 10:00-20:00 i 1 czerwca – 12:00-19:00 - Prezentacje Niepublicznego Przedszkola Językowego
„Mały Podróżnik”
31 maja – 10:00 –17:00 i 1 czerwca – 14:00 –17:00 – „Pola Nadziei” (Gimnazjum, plac targowy)
31 maja – 1 czerwca – Pokazy modelarskie i paralotniarzy (L.K.S.)
31 maja – 1 czerwca – „Zostań strażakiem OSP Kozy” (plac targowy)
07 czerwca – 09:00 – Turniej Trójek Siatkarskich (CSW)
08 czerwca – 14:00 – XII Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę o Puchar Wójta Gminy Kozy
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Gwiazda Dni Kóz: Rudi Schuberth i Wały Jagiellońskie

foto: materiały prasowe

Niedziela - godzina 20.30

Jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznej edycji Dni Kóz będzie zbiórka
pieniędzy w ramach akcji „Pola Nadziei”.
W szczytną akcję zaangażowali się
uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Kozach. Wykonali oni liczne prace, m.in.
breloczki z filcu, koszyki, czy wytwory z
ceramiki. Będą one sprzedawane na koziańskim placu targowym w ostatni dzień
maja, od godz. 10 do 17. Pieniądze ze
sprzedaży, jak i z zaplanowanej na dzień
1 czerwca kwesty do puszek (w godz. 1417), przeznaczone zostaną na budowę
Hospicjum w Bielsku-Białej, pod patronatem Salwatoriańskiego Stowarzyszenia
Hospicyjnego.

O tytuł mistrza ortografii
Dla wszystkich mieszkańców Kóz oraz
gości 1 czerwca zorganizowane zostanie
dyktando, które pozwoli wyłonić gminnego mistrza ortografii.
Doroczny konkurs ma formę dyktanda
ułożonego na podstawie Słownika Ortograficznego PWN, zamieszczonego
na portalu PWN: so.pwn.pl. Warunkiem
uczestnictwa w dyktandzie na placu targowym jest zgłoszenie udziału przed
rozpoczęciem, które nastąpi w niedzielę
1 czerwca, o godzinie 12. Tego samego
dnia poznamy nowego mistrza i wicemistrzów ortografii. Organizatorem jest
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach w
porozumieniu z Urzędem Gminy,

Koncert Zespołu Radiator
Niedziela - godzina 15.50

foto: arch. DK

„Pola Nadziei”
z uczniowskim udziałem

Przedszkolaki na Dniach Kóz
Trzeci rok z rzędu najmłodsze pokolenie kozian weźmie czynny udział w zbliżających się
Dniach Kóz.
– Zawsze staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu gminy. Stało się już tradycją, że uczestniczymy w Dniach Kóz. I w tym roku nasze przedszkolaki będą tańczyły, grały i śpiewały – mówi
Bożena Blachura, dyrektor Przedszkola Publicznego w Kozach. W tym roku występom przedszkolaków w kilku grupach przyświecać będzie hasło „Koziańskie przedszkolaki – górą!”.

Występy „Akademii Malucha”
Podczas Dni Kóz wystąpią dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha”.
Prezentacja przedszkolaków odbędzie się w następujących blokach: wierszyk na powitanie grupy 5 i 6-latków – zerówki, występ taneczny grupy 5 i 6-latków – zerówki, „Król Lew”,
występ taneczny grupy 4-latków – „Smerfy”, „Małpki”, piosenka w wykonaniu grupy 5 i
6-latków – zerówki, święto dzieci.
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Koziańskie Wiadomości

Miejscowe zwyczaje i obrzędy wiosenne

Zbójnik – legenda naszych gór

MAJ W BIBLIOTECE
6 maja wtorek, godz. 9.15 – BAJKOWY ŚWIAT,
Dzień Matki w oczach przedszkolaków
6 maja wtorek, godz. 11.00 – KOZIAŃSKI KLUB
MAM, spotkania dla mam i ich pociech
9 maja piątek, godz. 9.30 – OJ, SIĘ DZIEJE W PAŁACU, strój ludowy dawnych mieszkańców Kóz
dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych
16 maja piątek, godz. 11.00, 14.00 – PAŁACOWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ, rzeźba polska w XXleciu międzywojennym
26 maja poniedziałek, godz. 10.00 – KSIĄŻKOWE TAJEMNICE, abecadło, czyli litery małe i wielkie dla dzieci klas 0-3 szkół podstawowych
27 maja wtorek, godz. 16.00 – POZNAJ SWOJE
KORZENIE, koziański strój ludowy, spotkania z lokalną tradycją i historią adresowane do młodzieży
30 maja piątek, godz. 18.00 – SALON PRZESZŁOŚCI, wokół Hermana Czecza – czasy świetności Pałacu w Kozach
ŁAMIEMY BARIERY – kurs podstaw obsługi komputera dla seniorów (indywidualne terminy)
Konkursy:
LOKOMOTYWA PEŁNA KOLORÓW – konkurs plastyczny na ilustrację do „Lokomotywy” J.Tuwima, dla dzieci w wieku 5-9 lat. Termin składania
prac: 6 czerwca br.
Finał konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Dobry duch Pałacu Czeczów”.
Gminna Biblioteka Publiczna
Tel. 33 817 41 09
www.gbpkozy.pl
www.facebook.com/gbpkozy

foto: arch. DK

W atmosferze Świąt Wielkanocnych Izba Historyczna w Pałacu Czeczów przypomniała dawne zwyczaje i obrzędy wiosenne, kultywowane jeszcze nie tak
dawno w Kozach. Dzieci mogły zobaczyć, jak wyglądała archaiczna koziańska
palma wielkanocna, robiona w Kozach tylko z zielonych gałązek. Poznały też
zwyczaj wykonywania krzyżyków, zatykanych w Wielkanoc na rogach pól, a
także słuchały o śmierguśnikach, znanym do dziś wielkanocnym obrzędzie.
Spotkanie z cyklu „Poznaj swoje korzenie” było jednym z pierwszych w aranżowanej starej izbie – części Izby Historycznej Pałacu. (mm)

Życie w dawnych Kozach

foto: arch. GBP

foto: arch. DK

W niedzielę 4 maja, w galerii Domu Kultury w Kozach,
otwarto wystawę podejmującą tematykę „ducha beskidzkiego zbójowania”. Wystawie towarzyszył występ kapeli
„Beskidnicy” oraz projekcja filmu „Sen o zbójnikach”. Od
2009 roku w Mesznej działa stowarzyszenie, w którym
niewielka grupka entuzjastów zajmuje się zagadnieniem
zbójnictwa na terenie Karpat oraz Beskidów. (mm)

To nowy cykl zajęć dla uczniów szkół podstawowych organizowany
przez Gminną Bibliotekę Publiczną, który łączy w sobie bezpośredni
kontakt z eksponatami Izby Historycznej oraz zajęcia z szeroko rozumianego rękodzieła. Pierwsze spotkanie – w którym wzięła udział klasa IV ze Szkoły Podstawowej nr 1 – poświęcone było rodzinie Czeczów.
Dzieci miały okazję zobaczyć haft na jedwabiu baronowej Wilhelminy
Czecz, talerz z zastawy rodowej oraz rodzinne fotografie. Motywem
przewodnim były herby szlacheckie rodu i ich związek z Kozami.
Atrakcją spotkania były zajęcia w pracowni plastycznej. W technice
ceramiki dzieci wykonały współczesny herb miejscowości.
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