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Wiosenny Kiermasz Rzeczy Ładnych

Nowoczesny defibrylator

Dlaczego tak ważne w bibliotece
jest odpowiednie rozmieszczenie
książek? Tę zagadkę rozwiązywali w marcowych zajęciach z cyklu
„Biblioteczny detektyw” uczniowie z klasy 3a i 3b ze SP nr 2. Dzieci
bawiły się w pociąg i poruszały po
bibliotecznym labiryncie, wyszukując książki wg tytułów i nazwisk
autorów wskazanych w wylosowanych przez siebie karteczkach.
Zabawa była udana, a mali czytelnicy zgodnie twierdzili, że w każdej bibliotece bardzo ważny jest
porządek, gdyż tylko on zapewnia
szybkie odnalezienie szukanych
pozycji. Uczniowie bawiąc się, poznali także wszystkie działy biblioteczne.
(gbp)

Zwyczaje wiosenne

foto: arch. GBP

Biblioteczny detektyw

Autentyczne maski używane przed laty
przez koziańskich śmierguśników, czyli
grupy przebierańców odwiedzających domostwa w Poniedziałek Wielkanocny, były
atrakcją zajęć z cyklu „Poznaj swoje korzenie”. 26 marca wzięli w nich udział członkowie kółek: historycznego i plastycznego ze
Szkoły Podstawowej nr 2. Dzieci obejrzały
też archaiczne narzędzia, którymi niegdyś
posługiwali się rzemieślnicy i rolnicy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013

Projekt zakończony
Po blisko trzech miesiącach wytężonej pracy
uczestników i organizatorów zakończył się projekt „Aktywny senior – organizacja tematycznych szkoleń, warsztatów, seminariów i rajdu
edukacyjnego na obszarze LGD Ziemia Bielska”. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystały
123 osoby, głównie byli to mieszkańcy naszej
gminy, ale nie zabrakło także osób z gmin Porąbka i Wilamowice.
Zajęcia były bardzo zróżnicowane tematycznie
– od seminariów na temat prawa obywatelskiego po zajęcia gimnastyczne na basenie. Każdy
mógł więc znaleźć dla siebie coś interesującego.
Łącznie przeprowadzono 276 godzin zajęć. Zde-

(gbp)
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cydowanie najbardziej intensywne były kursy
komputerowe oraz języka angielskiego, wszak
uczestnicy spotykali się na „lekcjach” kilka razy
w tygodniu.
Podsumowaniem całego przedsięwzięcia był
rajd edukacyjny nordic walking na górę Żar,
w którym udział wzięło 25. seniorów objętych
projektem. Pogoda szczęśliwie dopisała, tak więc
spacer pod okiem instruktora można zaliczyć do
udanych. Pozostaje mieć nadzieję, że seniorzy
będą równie aktywni przy innych podobnych
projektach, które gmina chciałaby zorganizować,
jeżeli tylko możliwym będzie pozyskanie na ten
cel dofinansowania ze środków unijnych. (UG)

foto: arch. UG

Przegląd taneczny POPP „Art”
Jednym z głównych partnerów Domu Kultury w Kozach jest Powiatowe Ognisko Pracy
Pozaszkolnej „Art” (placówka wychowania
pozaszkolnego prowadzona przez Starostwo
Powiatowe w Bielsku-Białej). W ramach partnerstwa prowadzone są wspólnie m.in. zajęcia
taneczne. I właśnie tanecznie witano wiosnę
w Domu Kultury w Kozach. Do naszej miejscowości zjechali młodzi tancerze, uczestnicy
zajęć tanecznych realizowanych przez POPP
„Art” z całego Powiatu Bielskiego, na I Wiosenny Przegląd Taneczny. Podczas imprezy
królował taniec nowoczesny, były także pokazy mażoretek.			
(DK)

jest coraz bezpieczniejszy – mówi Barcik.
W jaki sposób działa to urządzenie? – Po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego, analizuje rytm serca i określa czy
wymagana jest defibrylacja, czyli zabieg polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego.
Jak pokazują badania, wczesne użycie defibrylatora zwiększa wskaźnik przeżyć. Wykonanie
zabiegu w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia podnosi ten wskaźnik nawet do 75 procent.
Szanse na uratowanie ludzkiego życia są więc
duże – mówi dyrektor.
Nieprzypadkowo urządzenie zamontowane zostało na zewnątrz obiektu. – Położenie obiektu
sprawia, że urządzenie to dostępne jest nie tylko
dla osób korzystających np. z zajęć w Centrum.
W pobliżu znajdują się szkoły, kościół. W przypadku zagrożenia życia, każdy może więc skorzystać z defibrylatora – podkreśla Barcik. Urządzenie
umieszczono w specjalnej kapsule z łatwym syste-

mem otwarcia, a także systemem podgrzewania
akumulatorów w przypadku niskich temperatur
zewnętrznych. Nie zapomniano także o bezpieczeństwie samego urządzenia. – Nie wyobrażam
sobie, by ktoś mógł wykorzystać to urządzenie do
innych celów niż ratowanie życia. Ludzka pomysłowość bywa jednak zgubna. Dlatego defibrylator zabezpieczony jest alarmem, jak również jest
monitorowany – kończy dyrektor.
(red)

foto: arch. CSW

(RED/DK)
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Na ścianie elewacji wschodniej Centrum
Sportowo-Widowiskowego w Kozach (róg
obiektu od strony parkingu wewnętrznego) zainstalowany został automatyczny defibrylator
zewnętrzny. To urządzenie medyczne, które
służy do przeprowadzania defibrylacji serca. –
Staramy się dbać o bezpieczeństwo osób korzystających z naszego obiektu. Wspólnie z panem
Wójtem doszliśmy do wniosku, że takie urządzenie powinno znaleźć się na terenie obiektu
– tłumaczy Janusz Barcik, dyrektor CSW Kozy.
Co istotne, defibrylator może być wykorzystany przez każdego. Został zamontowany
na tablicy, na której znajduje się szczegółowa
instrukcja, jak postępować w przypadku jego
użycia. Urządzenie wydaje także komunikaty
głosowe, dzięki czemu z łatwością można je
wykorzystać. – Nie ukrywam, że mamy nadzieję, iż nigdy nie zajdzie potrzeba jego
użycia. Cieszymy się jednak, że nasz obiekt

foto: arch. DK

W sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach odbył się Wiosenny Kiermasz Rzeczy
Ładnych, na który 27 marca br. zaprosiły
koziańskie rękodzielniczki. I dodać trzeba,
że tak jak wskazuje nazwa kiermaszu, oferowane do sprzedaży artykuły były ładne. Małe
dzieła sztuki, które nie tylko posiadały walory
estetyczne, ale również praktyczne. Wśród
produktów znalazły się m.in. ozdobne pudełeczka, butelki, serwetki, biżuteria i wiele innych kolorowych przedmiotów wykonanych
ręcznie, w pojedynczych i niepowtarzalnych
egzemplarzach. Nie może więc dziwić fakt, że
wiele artykułów znalazło swoich nabywców.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego zaprasza do nowo otwartej (od
1 kwietnia br.) Poradni Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach, zlokalizowanej
w miejscu Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej Bielskiego Pogotowia
Ratunkowego przy ulicy Żywieckiej 10
(I piętro).
Poradnia czynna jest w godzinach
8.00-18.00 i świadczy usługi w zakresie
Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Pediatrii w każdy dzień tygodnia.
W związku z otwarciem nowej przychodni organizowana jest akcja profilaktyczna – „walka z cukrzycą”, która odbędzie
się w niedzielę – 19 kwietnia, w godzinach 8.00-13.00. W ramach
akcji
wykonywane
będą bezpłatne badania poziomu
glukozy we krwi
oraz konsultacje
lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych
i diabetologii.
(red)
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Wójt Krzysztof Fiałkowski odpowiada na pytania zadawane przez mieszkańców Kóz

Informacja dla rolników
Walnego Zgromadzenia. Następnie nowe
Walne Zgromadzenie wybierze Zarząd
i Komisję Rewizyjną Śląskiej Izby Rolniczej.
Rolnicy, którzy chcą kandydować do Rady
Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej muszą
czytelnie wypełnić następujące dokumenty:
1. druk zgłoszenia kandydata
2. druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie
3. czytelnie wypełnioną listę, zawierająca
co najmniej 50 własnoręcznych podpisów rolników popierających kandydata. W okręgu wyborczym, w którym
liczba członków wynosi mniej niż 50,
listę podpisów zawierającą, co najmniej 10% członków danej Izby posiadających czynne prawo wyborcze
w danym okręgu wyborczym.
W/w druki znajdują się na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem:
www.sir-katowice.pl w zakładce „WYBORY
DO IZB ROLNICZYCH”, można je również otrzymać w Urzędzie Gminy w Kozach.

Kanalizacja sanitarna
Zakończono roboty związane z budową
kanalizacji w ramach realizowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Kozach – kanały boczne w Kozach
Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka
etap IX”. Wybudowano kanały sanitarne oraz sięgacze kanalizacyjne o łącznej
długości ok. 8,7 km.
W ramach inwestycji pozostało do wykonania odtworzenie nawierzchni asfaltowych, które zgodnie z założeniami
powinno zostać zrealizowane do końca
kwietnia br.
W zakres inwestycji realizowanej i finansowanej przez Gminę wchodziła budowa
kanałów głównych i bocznych wraz ze
studniami kanalizacyjnymi oraz budowa sięgaczy kanalizacyjnych od kanału
głównego do granicy nieruchomości.
Przyłącze kanalizacyjne od instalacji
wewnętrznej w budynku do sięgacza
w granicy nieruchomości realizuje we
własnym zakresie i na własny koszt właściciel nieruchomości, zgodnie z ustawą
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, która mówi, iż budowę przyłącza sanitarnego „…zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się
Nr 4 - kwiecień 2015

o przyłączenie nieruchomości do sieci”.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach przypomina właścicielom
posesji, które już korzystają z sytemu
kanalizacji sanitarnej wykonanego w ramach IX etapu oraz przyszłym użytkownikom, o bezwzględnej konieczności
wykonania, zgodnie z przesyłanymi warunkami podłączenia nieruchomości do
kanalizacji, geodezyjnego pomiaru powykonawczego odcinka przyłącza wykonanego przez właściciela. Jest to element
niezbędny do zakończenia procedury
związanej z podłączaniem się do sytemu
kanalizacji sanitarnej.
Właściciele posesji, którzy już wykonali
podłączenie do sieci kanalizacyjnej, a nie
wykonali geodezyjnego pomiaru powykonawczego swojego przyłącza, proszeni są o jego wykonanie i dostarczenie
do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wilamowicach w terminie do końca
września br. Niewykonanie w/w dokumentacji może bowiem skutkować brakiem możliwości odbioru ścieków przez
ZWiK w Wilamowicach.
(UG)
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Szkolna dokończona w tym roku

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na podanej wyżej stronie internetowej
oraz w biurach izby pod numerami telefonów:

wo. Rozpoczęcie prac nastąpi w pobliżu
budynków 4,6,8 (stary plac targowy, natomiast roboty przy obiektach oświatowych
będą prowadzone w okresie wakacji szkolnych).
Dodam, że początkiem kwietnia br. rozstrzygnięto przetarg, w wyniku którego
został wyłoniony wykonawca. Będzie nim
Przedsiębiorstwo WIKOS z Olszyn, którego oferta była najkorzystniejsza.

Katowice – tel. 32 258-04-45,
Bielsko-Biała – tel. 33 814-91-79.
Czytelnie wypełnione dokumenty należy
przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 11 maja 2015 r. na adres: Śląska Izba
Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.
(UG)

Urząd Gminy Kozy informuje, iż w dniu
23 kwietnia 2015 r. Urząd Stanu Cywilnego w Kozach oraz ewidencja ludności
będą czynne do godz. 12.00 ze względu
na udział pracowników w szkoleniu. Za
powstałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

Termomodernizacja obiektów
gminnych
Gmina Kozy podpisała umowy na wykonanie dokumentacji projektowych
termomodernizacji budynku Centrum
Sportowo - Widowiskowego oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z Liceum Ogólnokształcącym przy Pl.Ks.K.Kochaja w Kozach.
Zlecono również wykonanie projektu
dobudowy windy osobowej do budynku
Szkoły Podstawowej i LO. Winda zlokalizowana będzie od strony wejścia do
pomieszczeń Centrum Sportowo-Widowiskowego. Gmina Kozy zamierza przystępować do ogłaszanych konkursów
w celu pozyskania środków z funduszy
unijnych na lata 2014-2020 na dofinansowanie planowanych inwestycji.
Wykonanie kompletnego projektu dla
CSW przewidziano na koniec września
2015 r., a projektu dla budynku szkolnego na grudzień 2015 r.
(UG)

foto: Tomasz Bednarski

W roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb
rolniczych. W związku z tym na podstawie
art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995
roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1079) – Krajowa
Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju w dniu 31 maja
2015 roku, wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.
Wybory do Walnego Zgromadzenia Śląskiej
Izby Rolniczej będą przebiegać dwustopniowo:
- w pierwszym etapie, spośród kandydujących rolników, którzy otrzymają największą
ilość ważnie oddanych głosów, w powiatach
ziemskich zostanie powołana – Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej,
- w drugim etapie, Rada Powiatowa Śląskiej
Izby Rolniczej na pierwszym swoim posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, wybierze
Przewodniczącego Rady Powiatowej, który
z mocy prawa staje się członkiem Walnego
Zgromadzenia, oraz drugiego delegata do

gmina

Na obszarze Kóz jest wiele mostów
i kładek o różnym stanie technicznym.
Czy Gmina będzie je remontować?
Na terenie naszej gminy zlokalizowanych
jest kilkadziesiąt obiektów mostowych, stanowiących przeprawy nad przepływającymi
przez Kozy potokami. Gmina jest administratorem około 40 obiektów mostowych
– kładek dla pieszych, mostów, przepustów.
W wyniku dokonywanych przeglądów
technicznych typowane są obiekty, których
stan techniczny wymaga przeprowadzenia remontów lub całkowitej przebudowy.
W poprzedniej kadencji dokonano remontu lub przebudowy łącznie 12 obiektów
mostowych, których stan techniczny tego
wymagał.
Aktualnie trwają prace związane z przebudową mostu w ciągu ulicy Nadbrzeżnej.
Wprowadzono tymczasowe oznakowanie,
dokonano rozbiórki istniejącego mostu
oraz wykonano fundamenty pod nowy
obiekt. Efektem końcowym ma być bezpieczny przejazd oraz przejście pieszych
ul. Nadbrzeżną w kierunku Pisarzowic.
Zwiększone zostanie światło przepływu
wód pod obiektem mostowym.
Jak każda inwestycja obejmująca infrastrukturę drogową, tak i ta wiąże się z pewnymi
uciążliwościami. Dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość wszystkich użytkowników drogi. Przypomnę, że w okresie

prowadzonych prac korzystać można z wyznaczonych objazdów.
Kiedy kontynuowana będzie przebudowa ulicy Szkolnej i jaki zakres prac
jest przewidywany?
Przebudowa ulicy Szkolnej w Kozach
rozpoczęła się w 2012 roku. W tym roku
przystąpimy do dokończenia tego zadania.
W ramach planowanej inwestycji wykonana zostanie przebudowa jezdni, chodnika
i kanalizacji deszczowej w rejonie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum.
Równocześnie zmodernizowany będzie
parking wraz z drogą pożarową. W pobliżu
budynków 4, 6, 8 przy ul. Szkolnej powstaną
dwa ciągi piesze – jeden wzdłuż istniejących
budynków i przylegający do nich, drugi oddzielał będzie projektowany parking, zostaną
na nim zlokalizowane lampy i ławki parkowe.
Zadanie, o które pytają mieszkańcy obejmuje również rozbiórkę odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia oraz oświetlenia
ulicznego, a następnie budowę odcinka linii
kablowej. Trzy istniejące słupy energetyczne
zostaną zdemontowane, w ich miejsce będą
posadowione nowe słupy i latarnie.
Inwestycję zrealizujemy częściowo ze środków własnych, a także z wykorzystaniem
dofinansowania z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II –
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
Inwestycja będzie realizowana dwuetapo5

Zbliża się maj, czy zdaniem Wójta ma
on szczególny charakter?
Oczywiście, bo to miesiąc obfitujący
w ważne uroczystości państwowe, zwłaszcza pierwsze jego dni. Maj rozpoczyna
Międzynarodowe Święto Pracy. Zostało
ono wprowadzone w 1889 roku przez
II Międzynarodówkę. W naszym kraju to
święto obowiązuje od 1899 r. Wprowadzono je z inicjatywy stowarzyszenia partii oraz
organizacji socjalistycznych. W czasach
PRL-u dzień 1 maja był jednym z najważniejszych świąt państwowych. Tego dnia
organizowano liczne pochody, wiece i zgromadzenia, na których obecność była obowiązkowa. Obecnie w Europie Święto Pracy obchodzimy 1 maja, a w naszej ojczyźnie
jest to dzień ustawowo wolny od pracy.
2 maja skupiamy swoją uwagę na symbolach państwowości polskiej ze szczególnym
zwróceniem uwagi na flagę RP. Jest to święto bardzo młode, bo obchodzone w Polsce
od 2004 roku. Ten dzień ma na celu propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości
narodowej oraz symbolach narodowych.
Możemy eksponować je przez cały rok bez
ograniczeń, ale zawsze musimy robić to
z czcią oraz szacunkiem.
Jedno z najważniejszych polskich świąt
państwowych przypada na 3 maja. Obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez
Sejm Wielki w dniu 3 maja 1791 roku pierwszej konstytucji w Europie. Głosiła ona bardzo
istotne kwestie dążenia narodu polskiego do
głębokich zmian, czy wprowadzenia reform
poprawiających byt obywateli. Święto obchodzono w Polsce w okresie międzywojennym.
Po II wojnie światowej zostało ono zniesione
przez władze komunistyczne i ponownie przywrócone w 1990 roku. 3 maja także jest dniem
ustawowo wolnym od pracy.
Rozmawiał: Marcin Nikiel
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Wiosna w „Baczyńskim”

Udane targi

Święto Liczby PI

foto: ARC SP1

zintegrować się w szkolnym gronie. Nie może
więc dziwić fakt, że licealiści rokrocznie chętnie przystępują do projektu, co pozwala im
także rozwijać własne pasje i zainteresowania.
Przedstawienie danego kraju to nie tylko kilka
najważniejszych informacji, ale także np. próba
przybliżenia kultury czy przyzwyczajeń danych
narodów. Uczniowie przygotowując się do

że uczniowie klas drugich, którzy dbali
o odpowiedni przebieg wydarzenia, a także
komfort zaproszonych gości. Gimnazjum
w Kozach dziękuje wszystkim osobom, które pomogły przygotować tegoroczne targi.
Dorota Małysz

„Podium” gimnazjalistek
foto: arch. LO

14-go marca matematycy na całym świecie świętują Międzynarodowy
Dzień Liczby PI. Po raz pierwszy, w tym roku do obchodów tego święta postanowili włączyć się nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. W piątek – 13 marca, na terenie szkoły „zagościła” Liczba PI.
Przemierzała szkolne korytarze, pozowała do zdjęć, a także rozmawiała z uczniami. Co warte podkreślenia, również z najmłodszymi.
Na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych pojawiły się informacje i ciekawostki dotyczące liczby PI. W czasie przerw uczniowie klas
4., 5. i 6. rozwiązywali rebusy i zagadki związane z Liczbą PI oraz szukali na terenie szkoły zagubionych słynnych matematyków.
Na lekcjach matematyki królowały eksperymenty związane ze
wstęgą Mobiusa oraz magicznymi kartkami. Uczniowie sklejali,
przecinali, wnioskowali i zadawali pytania „jak to możliwe?”. Poznali matematykę ciekawą, zaskakującą i piękną
jednocześnie. Z pewnością było to więc dla
dzieci wydarzenie bezprecedensowe, pokazujące matematykę jako
szkolny przedmiot z zupełnie innej strony.
Jak wspólnie zapowiadają uczniowie i nauczyciele, obchody święta
Liczby PI na stałe mają
„zagościć” w kalendarzu
szkolnych wydarzeń.
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Tradycją w Liceum Ogólnokształcącym
w Kozach stało się witanie wiosny w ramach
projektu Szkolnego Klubu Europejskiego pt.
„Europejski Dzień Wiosny”. To spotkanie całej społeczności szkolnej, podczas którego poszczególne klasy prezentują wiedzę na temat
krajów Unii Europejskiej.
To świetna okazja do tego, by uczniowie mogli

foto: arch. GIM

uczniowie mieszkający
na co dzień w Kozach,
ale także młodzież z okolicznych gmin. Niektórzy
z nich, przybyli w towarzystwie rodziców, którzy chętnie przyglądali
się potencjalnym szkołom swoich pociech.
Uczniowie z ciekawością wertowali oferty
kolejnych szkół, oglądali filmy promocyjne.
Przede wszystkim był to
jednak czas także na to,
by zadać pytania czy
porozmawiać z przedstawicielami danej
placówki, uzyskując interesujące informacje i wskazówki. Patrząc na zaangażowanie uczniów i ich opinie, śmiało można stwierdzić, że targi w pełni spełniły
ich oczekiwania.
Podczas imprezy pomocą służyli tak-

Gabriela Mynarska i Anna Presz

Dwie uczennice klasy trzeciej Gimnazjum w Kozach – Gabriela Mynarska i Anna Presz, zajęły trzecie miejsce ex
aequo w VII Bielskich Teatraliach w kategorii: gimnazja.
Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród laureatom
odbyło się 25 marca br. w Teatrze Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej.
Bielskie Teatralia to regionalny konkurs wiedzy o teatrze i dramacie dla
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Bielsko-Biała
oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Konkurs ten
organizowany jest pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty przez
IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Bielsku-Białej i Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej we współpracy z Teatrem Polskim oraz
Teatrem Lalek „Banialuka”.
Pierwszy etap konkursu, do którego zgłosiło się pond 140. uczniów,
odbył się 19 stycznia 2015 roku i miał formę testu, w którym trzeba
było wykazać się wiedzą z zakresu historii bielskich teatrów: Teatru
Polskiego oraz Teatru Lalek „Banialuka”. Na drugim etapie konkursu (4 marca 2015 roku) sprawdzana była natomiast wiedza z historii
teatru elżbietańskiego i dramatu szekspirowskiego (także jego współczesnych wystaw scenicznych). 		
Anna Lasek

K. Paprota
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Tradycją stało się, iż rokrocznie w marcu do
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach zjeżdżają przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych. Na dorocznych targach placówki prezentują swoją ofertę, chcąc przekonać młodzież
do wyboru swojej propozycji. Nie inaczej było
w tym roku, a lista szkół, które zaprezentowały
się w Kozach, była bardzo długa.
Nie zabrakło rzecz jasna przedstawicieli placówek z Bielska-Białej czy Kęt. Swoją ofertę
przedstawiał także zespół szkół z Czernichowa, jak również liceum z sąsiedztwa, czyli
popularny „Baczyński”. Co istotne, goście
uczestniczący w targach byli bardzo zadowoleni. – Świetna organizacja, bardzo ciepłe
przyjęcie, uczniowie dbający, by niczego
nam nie brakowało – wymieniał Paweł Kine,
nauczyciel z Zespołu Szkół Budowlanych
im. gen. Stanisława Maczka w Bielsku-Białej,
które pojawia się w Kozach co roku.
Istotnym faktem jest jednak to, że na targach pojawiła się spora liczba gimnazjalistów z klas trzecich. I byli to nie tylko

edukacja

projektu samodzielnie zdobywali informacje
dotyczące zamiłowań poszczególnych nacji do
muzyki czy przepisów kulinarnych. Nie obyło
się także bez informacji dotyczących położenia geograficznego czy danych historycznych.
Śmiało można więc stwierdzić, że choć w pewnym sensie przedstawienia potraktować można jako zabawę, jest to również jednak spory
„zastrzyk” wiedzy dla wszystkich uczestników.
To także okazja do poznania nowych talentów, bowiem młodzież wciela się w różne role
– aktorów, reżyserów czy osób, które przygotowują, bądź wyszukują potrzebne rekwizyty.
W tym roku, w gronie jury pojawili się uczniowie koziańskiego gimnazjum – Zuzia, Kuba
i Paweł, którzy pod przewodnictwem p. Doroty Małysz oceniali prezentacje poszczególnych klas. Zwycięzcami tegorocznego „Europejskiego Dnia Wiosny” została klasa 2c, która
przybliżyła uczestnikom Hiszpanię. Drugie
miejsce zajęli uczniowie klasy 2a (Wielka Brytania), a trzecie miejsce przypadło klasie 1b,
która zaprezentowała Czechy.
W tradycyjnym powitaniu wiosny młodzież
po raz kolejny uczestniczyła licznie, a przedstawione prezentacje zawierały sporo ciekawostek
i skrupulatnie przygotowanych informacji.
Wszyscy uczestnicy z uśmiechem na ustach
powtarzali, że z chęcią wezmą udział w kolejnej
odsłonie Europejskiego Dnia Wiosny.
(mast)

„Dzień Przedsiębiorczości” –
drzwi do kariery
Po raz jedenasty uczniowie Liceum w Kozach
wzięli udział w ogólnopolskim programie
Dzień Przedsiębiorczości, organizowanym
przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
25 marca br. 93. licealistów uczestniczyło w
jednodniowych praktykach w wybranych
miejscach pracy – począwszy od niedużych
rodzinnych firm, poprzez radio, teatr, biura,
szkoły i przedszkola, komendy policji, urzędy,
sąd, a skończywszy na szpitalu czy laboratorium genetycznym. Uczniowie odbyli praktyki
w sumie w 45. różnych firmach i instytucjach.
Największe grupy uczniów były w Komendzie
Miejskiej Policji (12 osób), w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej (8 osób) i Szpitalu Woje-

wódzkim (6 osób). Najbardziej aktywną klasą,
była natomiast IIc – wszyscy uczniowie z tej
klasy wzięli udział w Dniu Przedsiębiorczości.
Młodzi ludzie w tym dniu mieli możliwość
przyjrzenia się wymarzonej profesji „od podszewki” i tym samym zweryfikowania wyobrażeń z rzeczywistością oraz szansę na pozyskanie informacji o wymaganym wykształceniu,
umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Refleksje uczniów po Dniu Przedsiębiorczości:
„Idea Dnia Przedsiębiorczości bardzo mi się podoba. Poznałem swój wymarzony zawód i perspektywy
zatrudnienia. Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Zobaczyłem, jak wygląda typowy dzień pracy
i obowiązki na każdym stanowisku.”
Bartłomiej Mierzwa, kl. II

„Organizacja takich praktyk pozwala na lepsze poznanie poszczególnych zawodów. Można zobaczyć
czy nadajemy się do danej pracy.”
Justyna Niemczyk, kl. II

„Byłam w Laboratorium Genetycznym w Katowicach. Zobaczyłam z bliska badania w sprawach
kryminalnych, badania pozwalające stwierdzić

7

pokrewieństwo między ludźmi lub jego brak. Było
to bardzo ciekawe doświadczenie w miłej atmosferze, którą stworzyli pracownicy tego laboratorium”		
Sara Makoś, kl. II
„Uważam, iż był to bardzo ważny i pożyteczny dzień.
Pomógł podjąć decyzję co do przyszłych studiów,
a także zmobilizował do pracy. Dzięki niemu naprawdę dowiedziałam się, jak wygląda praca na danym stanowisku.” Małgorzata Malczewska, kl. I
„Dzień Przedsiębiorczości to dobry pomysł. Dzięki
tym praktykom możemy się dużo dowiedzieć na
temat danego zawodu, który chcielibyśmy wykonywać w przyszłości. Pomaga w podjęciu decyzji, czy
aby na pewno jest to zawód dla nas odpowiedni.”
		

Agnieszka Musiał, kl. I

„Myślę o pracy policjanta, dlatego na dzień Przedsiębiorczości poszłam do Komendy Miejskiej Policji
w Bielsku-Białej. Kilka godzin, które tam spędziłam,
utwierdziły mnie w przekonaniu, iż w przyszłości chcę
pracować w policji.”
Wiktoria Badan, kl. I
„W Dniu Przedsiębiorczości byłem w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej na SOR. To było niesamowite doświadczenie, dzięki któremu wiem, co
będę robić w przyszłości i do czego chcę dążyć.”

		

Marek Zontek, kl. I
(red)
Koziańskie Wiadomości

gmina

gmina

Ronda z nazwami
W Kozach zlokalizowane są obecnie
trzy skrzyżowania z ruchem okrężnym,
czyli ronda. Tylko jeden z obiektów został nazwany. To rondo na skrzyżowaniu ulic: Jana III Sobieskiego, Kęckiej
i Przeczniej – nosi nazwę im. kpt. Aleksandra Kunickiego. Niebawem, także
pozostałe dwa ronda mają mieć swoje
nazwy.
W drodze zarządzenia Nr 24/15 z dnia
2 kwietnia 2015 r. Wójt Gminy Kozy
ogłosił konsultacje z mieszkańcami w spra-

Wypalanie traw
Rokrocznie w okresie wiosennym powtarza się
ten sam scenariusz. Rolnik wypalając trawę na
łące jest przekonany, że „panuje” nad ogniem.
W mgnieniu oka jednak płomienie rozprzestrzeniają się, powodując pożar. Wówczas niezbędne staje się wezwanie straży pożarnej, by
zapanowała nad żywiołem.
Dzieje się tak pomimo wielu apeli i dowodów
świadczących o tym, że wypalanie traw jest
szkodliwe. Wbrew panującym mitom, popiół
z traw nie użyźnia bowiem gleby, a jedynie niszczy łąkowy ekosystem. Dodatkowo, działania
te są niezgodne z prawem.
Surowo zabronione
Rolnik wypalający trawy narażony jest na szereg kar związanych ze swoim postępowaniem.
Nałożyć je może policja czy prokuratura, ale
także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Określa to wiele aktów prawnych.
Wypalanie traw zabronione jest na podstawie
Kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to
karę grzywny nawet do 5 tys. złotych.
Z Kodeksu karnego wynika natomiast, że wypalanie traw, które kończy się pożarem okolicznych
zabudowań i zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób
albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze
pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa
wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Obostrzenia ustawowe
Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, kto
wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.
Wypalania traw zabrania także ustawa o lasach,
wskazując dokładnie, że w lasach i terenach
śródleśnych, jak również w odległości 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo,
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wie nazw rond położonych w naszej gminie.
Na swoją nazwę czekają dwa obiekty. Rondo przy drodze krajowej nr DK 52 na skrzyżowaniu ulic: Beskidzkiej, Bielskiej, Krakowskiej i Kościelnej, a także rondo przy
drodze powiatowej nr 4482 S na skrzyżowaniu ulic: Jana III Sobieskiego i Nadbrzeżnej.
Propozycje nazw rond składać można na
Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy
Kozy lub drogą elektroniczną na adres
ug@kozy.pl na formularzu stanowiącym
załącznik do ww. zarządzenia w terminie
a w szczególności:
– rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub
nadleśniczego,
– korzystania z otwartego płomienia,
– wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
Kary Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kary nałożyć może także ARMiR. Związane
jest to z nieprzestrzeganiem przez rolnika dobrej kultury rolnej. Ta, wymagana jest natomiast przy uzyskiwaniu dopłat bezpośrednich.
Karą może być zatem zmniejszenie dopłat
przysługujących za dany rok o ok. 3 procent.
Sankcja ta określana jest jednak indywidualnie
w każdym przypadku wypalania traw. Zależy
od stopnia winy rolnika, przez co może być
podwyższona nawet do 5 proc. lub obniżona
do 1 proc. Jeśli zaś rolnik uporczywie i celowo
wypalał trawy, Agencja może całkowicie pozbawić go dopłat bezpośrednich za dany rok.
Torf, wiatr, zadymienie…
Pożary traw powodują także powstawanie wielu niebezpiecznych zjawisk. Palące się poszycie
gleby może spowodować np. zapalenie się podziemnej warstwy torfu. Ten może zalegać nawet do kilkunastu metrów w dół, przez co pożar
trwać może nawet kilka miesięcy, będąc trudnym do ugaszenia (tzw. pożar długotrwały).
Niebezpiecznym czynnikiem jest wiatr, który
bardzo często powoduje szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, „przenosząc” płomienie na
zabudowania mieszkalne czy pobliski las. Bardzo często również w trakcie pożarów spowodowanych wypalaniem traw pojawia się duże
zadymienie, które może stać się śmiertelnym
zagrożeniem dla osób znajdujących się pobliżu
(zaczadzenie), czy ograniczyć widoczność na
drodze, prowadząc do wypadku.
Negatywne skutki
Pożary traw to również ogromne zagrożenie dla
roślinności i zwierząt. Śmierć czyha np. na ptaki,
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Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2014 rok
do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 14.00.
Formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy – www.kozy.pl
(zakładka Konsultacje społeczne), na stronie internetowej www.bip.kozy.pl (zakładka Ogłoszenia), pobrać można go również
w Urzędzie Gminy Kozy na Dzienniku Podawczym (pokój nr 1, parter) lub Sekretariacie (pokój nr 17, I piętro).
Zachęcamy mieszkańców do składania propozycji nazw rond.

Budżet Gminy Kozy na 2014 rok został
uchwalony 19 grudnia 2013 roku Uchwałą
Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy i
wynosił odpowiednio po stronie:
Wydatki budżetu

(red)

2014 rok

Kanalizacja

2 576 916,58

Drogi i transport publiczny

4 167 575,14

Budynki gminne w tym nieruchomości

1 299 027,89

Administracja publiczna, działalność uslugowa, w tym targowisko i cmentarz

4 237 659,87

Policja, Straż Pożarna i zarządzanie kryzysowe

103 023,41

Koszt obsługi długu publicznego

657 459,39

Oświata

w płomieniach ginie także wiele pożytecznych
zwierząt kręgowych – płazy (żaby, ropuchy,
jaszczurki) i ssaki (krety ryjówki, jeże, zające).
Pożary niszczą także miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, a nawet
saren. Ponadto do atmosfery przedostaje się
szereg związków chemicznych stanowiących
trucizny zarówno dla zwierząt, jak również ludzi.
To duże ilości dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych. Wreszcie pożary traw są głównym
i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla lasów.

17 835 740,38

Służba zdrowia i pomoc społeczne

4 726 279,88

Oświetlenie uliczne, gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

2 137 521,26

Instytucje kultury

1 511 112,51

Sport i rekreacja

2 336 049,63

Suma

41 588 365,94

• dochodów
43 684 388,00 zł
w tym: dochody bieżące 34 621 220,00 zł
dochody majątkowe 9 063 168,00 zł
• wydatków
48 239 112,00 zł
w tym: wydatki bieżące 33 648 612,00 zł
wydatki majątkowe 14 590 500,00 zł
W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 4 554 724,00 zł, który zamierzano pokryć w całości z emisji obligacji
komunalnych, ale ostateczną decyzją było
zaciągnięcie kredytu bankowego.
W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń
Wójta Gminy budżet na koniec 2014 roku
wynosił odpowiednio:
• 		38 656 112,24 zł po stronie dochodów,

• 4
		 4 492 413,24 zł po stronie wydatków,
• 		 5 836 301,00 zł wynik stanowi deficyt
budżetowy.
Wykonanie budżetu za 2014 rok po stronie
dochodów stanowi 99,59% wielkości planowanej, tj. 38 497 766,91 zł, natomiast
wydatki zostały zrealizowane w 93,47%, co
stanowi kwotę 41 588 365,94 zł.
Dochody budżetu

2014 rok

Podatki i opłaty lokalne

7 047 129,21

Wpływy z usług, w tym dywidenda

1 302 807,81

Udziały w podatku dochodowym

10 821 856,72

Dochody z oświaty, w tym subwencje i dotacje

14 190 593,35

Dotacje na zadania zlecone i własne

3 244 406,20

Dochody majątkowe w tym dotacje celowe
na inwestycje

1 890 973,62

Suma

38 497 766,91

Struktura dochodów budżetu w 2014 roku

Struktura wydatków budżetu w 2014 roku

Art. 163 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”
Szybko rozprzestrzeniający się ogień ogarnia
ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie
niszcząc wielowiekowe działania przyrody. Wysoka temperatura niszczy także gleby – nie użyźnia, a wyjaławia, przez co tereny takie stają się
„pustyniami”, na których wszelkie występujące
do tej pory formy życia ulegają zniszczeniu.
Koszty pożarów
Nie należy zapominać także o aspekcie ekonomicznym. Każda interwencja strażaków to
spore koszty – paliwo, środki gaśnicze itp., które ponosi całe społeczeństwo. Często zdarza
się również, że dojazd do palących się nieużytków jest utrudniony, a podczas akcji uszkodzeniu ulegają samochody ratowniczo-gaśnicze,
zwiększając tym samym koszty interwencji.
Większa część pożarów likwidowana jest przy
współudziale jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z poszczególnych gmin powiatu
bielskiego oraz miasta Bielsko-Biała. Koszty
poniesione przez te jednostki w wyniku prowadzonych działań gaśniczych w znacznym stopniu obciążają więc budżety gmin.
(MS)

Dochody budżetu Gminy Kozy w latach 2006 - 2015
Dochody budżetu składają się z dochodów majątkowych
i dochodów bieżących. Wielkość dochodów majątkowych uzależniona jest od ilości pozyskanych środków
w ramach programów unijnych i krajowych, jak również
środków finansowych otrzymanych ze sprzedaży składników majątkowych gminy. Dochody bieżące to środki
budżetowe otrzymane w postaci podaktów, do których
zaliczamy między innymi udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe oraz subwencje, a
także wpłaty mieszkańców na rzecz gminy.
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Wydatki budżetu składają się z wydatków majątkowych i wydatków bieżących. Całość wydatków
majątkowych przeznaczona jest na realizację inwestycji lub zakupy nowych składników majątkowych
oraz dofinansowanie inwestycyjnych zadań realizowanych przez Powiat Bielski, Policję oraz Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. Wydatki bieżące
przeznaczone są na realizację własnych zadań publicznych, zapewniających funkcjonowanie lokalnej
społeczności. Wydatki o takim charakterze muszą
być w całości finansowane z dochodów bieżących.

2012

2013

2014

2015

Dochody budżetu

21 130 114,75

24 221 339,78

26 860 218,25

28 615 634,85

30 787 569,57

32 204 664,38

33 663 283,60

36 827 882,38

38 497 766,91

41 450 601,84

Dochody bieżące

20 758 809,68

23 775 586,21

25 969 987,21

27 850 491,60

27 823 685,80

29 933 789,20

32 361 660,39

34 062 116,80

36 606 793,29

36 843 601,84

371 305,07

445 753,57

890 231,04

765 143,25

2 963 883,77

2 270 875,18

1 301 623,21

2 765 765,58

1 890 973,62

4 607 000,00

Wydatki budżetu

21 882 794,46

22 700 662,78

26 605 041,17

29 477 474,29

36 232 929,70

31 965 980,32

36 631 158,86

39 922 985,22

41 588 365,90

41 131 921,84

Wydatki bieżące

18 627 447,13

19 584 536,23

21 753 656,12

23 505 249,35

25 751 852,30

26 632 502,81

30 072 286,02

30 895 815,21

33 574 836,94

34 709 871,84

3 255 347,33

3 116 126,55

4 851 385,05

5 972 224,94

10 481 077,40

5 333 477,51

6 558 872,84

9 027 170,01

8 013 528,96

6 422 050,00

Dochody majątkowe

Wydatki majątkowe

wyróżnienia

historia

Nie tylko Pałac

Koziańska Pisanka Wielkanocna

Dworskie zabudowania gospodarcze (cz. 1)

Po raz 7. odbył się doroczny konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną,
organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy
Kozy przy współpracy Domu Kultury. Coroczne wydarzenie było okazją
do wykazania się pomysłowością i oryginalnością w stworzeniu wielkanocnej pisanki. I trzeba przyznać, że uczestnicy znów potwierdzili ogromne
zaangażowanie w to ciekawe przedsięwzięcie.

Zabudowania gospodarcze w koziańskim ich zięć baron Herman Czecz (1856-1904)
dworze charakteryzują dachy o różnych przebudowywał dworskie zabudowania, unowysokościach i poszyciach oraz niewiel- wocześniał oraz dostawiał nowe.
kie przesunięcia względem siebie ścian ze- Zacznijmy od najmłodszej, zachodniej częwnętrznych poszczególnych budynków. ści kompleksu. Najbliżej „cesarki” była kuźŚwiadczą one o
nia (budynek wyburzotym, że obiekty te
ny w latach 60. XX w.),
budowane były
gdzie kuto konie nie
w różnym czasie,
tylko pańskie, ale rówtworząc w efekcie
nież spoza dworu. Kuźzwarty kompleks
nia dworska stanowiła
budynków, ułożobowiem konkurencję
nych w podkowę.
dla kilku kuźni funkIch przeznaczenie
cjonujących we wsi. Za
było różnorakie.
kuźnią znajdował się
Były tam mieszkawarsztat szewski (obecnia, pomieszczenie poczta), kilka izb
nia hodowlane,
mieszkalnych, a na końwarsztaty
rzecu tego ciągu budynmieślnicze i nawet
ków – stajnia (obecnie
produkcyjne oraz
świetlica dla dzieci).
biura
urzędniW stajni trzymano koków dworskich.
nie nie tylko pociągoNajwięcej tych
we i do pracy w polu,
budynków wybuale przede wszystkim
dowali Jordanosportowe, do jazdy
Baron Herman Czecz
wie na przełomie
wierzchem.
ZarówXVII i XVIII w. Na
no Jordanowie, jak i
przechowywanej w Wiedniu wojskowej ma- Czeczowie (a zwłaszcza baronowa Maria
pie z 1861 r. naniesiono istniejące wtedy we Czecz-Tarnowska) byli wielkimi miłośnikadworze zabudowania. Widać tam, że budyn- mi koni. W pomieszczeniu rogowym była
ki centralnej (północnej) części kompleksu chlewnia (obecnie sklepy: papierniczy i z art.
i jego wschodniego skrzydła były już wybu- budowlanymi). U góry jej ściany szczytowej
dowane. Na mapie widać również tylko ob- były drzwiczki na poddasze – do magazynu
rys fundamentów skrzydła zachodniego w słomy, co ułatwiało słanie w chlewni.

Przygotowane przez uczestników propozycje, które podziwiać można było
w Pałacu Czeczów, oceniono wyłaniając zwycięzców. Tytuł Pisanki Roku
otrzymała praca 9-letniej Joanny Mosor, zaś kolejne miejsca przypadły odpowiednio – I miejsce Dorota Karasińska, II miejsce Marcelina Kućka, III
miejsce Ola Frączek (6 lat). Wyróżniono także 10 prac indywidualnych,
jak również 7 prac zbiorowych.

Joanna Mosor i jej zwycięska praca

Od wschodu przylegała do niego obszerna
obora (obecnie wytwórnia kominków). Baron Herman Czecz słynął z hodowli bydła
rasy czerwonej polskiej i był prekursorem
w tej dziedzinie. To pochodzące właśnie z
tej obory okazy krów, zdobywały nagrody
na wystawach rolniczych m.in. w Wiedniu,
Lwowie i Krakowie.

foto: MN

foto: arch. DK

foto: ze zbiorów IHK

foto: MN

foto: MN

foto: MN
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Na środku kompleksu, przylegając do
chlewni, był jednopiętrowy
budynek
mieszkalny (obecnie
mieszkania komunalne), w którym mieszkali zarządcy dworscy, ekonomowie i
nadzorujący roboty
w polu – karbowi. Na
piętrze znajdowała się
kancelaria z sejfem i
Sprzęt Kółka Rolniczego przed oborą dworską - 1966r.
wzorcami miar i wag
kompleksie. Może to oznaczać, że gdy robio- oraz biuro mandatariusza – urzędnika adno mapę, zachodni ciąg zabudowań był wła- ministracji austriackiej, zajmującego się ściąśnie w budowie. Właścicielami koziańskiego ganiem podatków, ewidencją poborowych
dworu byli wówczas Malwina z Humborgów itp. Pod tym budynkiem, w obszernych piwi Stanisław Kluccy. Później, z końcem XIX w., nicach przechowywano ziemniaki i buraki
11

foto: ze zbiorów IHK

foto: ze zbiorów IHK

MS/DK

foto: arch. DK

W sumie, w konkursowe szranki przystąpiło 77. autorów, którzy przygotowali ponad 120 pisanek! Co warte podkreślenia, wielkanocne „zmagania”
cieszą się coraz większą popularnością nie tylko wśród naszych mieszkańców. Dowodem niech będzie fakt, że pojawiły się również prace z Bydgoszczy, Inowrocławia i Gliwic. I choć nie sprawiło to jeszcze, że konkurs należałoby określić mianem ogólnopolskiego, z pewnością jednak może to być
powód do dumy dla organizatorów.

pastewne, a nad dachem górowała wieża z
dużym, wybijającym pełne godziny zegarem.
Stąd też budynek zwano „Pod zegarem”.

Zima przed oborą dworską
początek XX w.
W mleko z koziańskiego dworu zaopatrywano m.in. szpital w Białej. Na poddaszu
obory znajdowały się obszerne magazyny na
słomę i siano. Obora miała płaskie sklepienie
zawieszone na żelaznych trawersach, które
wystawały z północnej ściany budynku pod
oknami. Ułatwiało to załadunek słomy i siana na poddasze.
Na początku XVIII w. obok obory była masztalnia – tak wtedy nazywano stajnię, zanim
stajnię wybudowali Kluccy. Przed II wojną światową obora liczyła 80 szt. bydła. Po
wojnie, w oborze dworskiej Kółko Rolnicze
miało garaże na traktory i warsztaty. Tam też
przez pewien czas funkcjonowała betoniarnia.
Grzegorz Hałat

W tekście wykorzystano m.in. „Fototekę –
kronikę Kóz w obrazach” Adolfa Zubera.
Koziańskie Wiadomości

sport

sport

Reprezentacyjne granie

Wyniki kategorii oldbojów:
Chaos BB – Tauron BB 1:2
Rajcza – Kozy 2:0
Chaos BB – Rajcza 2:0
Tauron BB – Kozy 0:2
Rajcza – Tauron BB 2:0
Kozy – Chaos BB 2:0

(Red)

Końcowa tabela Powiatowej Ligi Żaków 2015:

1. LKS Drzewiarz Jasienica – 43 pkt.,
bramki 41:17
2. LKS Czaniec – 33 pkt., 29:22
3. LKS Pasjonat Dankowice – 31 pkt., 28:35
4. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wilkowice – 17 pkt., 30:26
5. Centrum Sportowo-Widowiskowe Kozy
– 15 pkt., 24:45

Pingpongiści
powalczą
o utrzymanie

Gimnazjalny medal

W siatkówkę amatorsko
Przedostatni weekend marcowy upłynął w Kozach pod znakiem rywalizacji siatkarskiej. W dwóch kategoriach rozegrano
mecze w ramach XVII Memoriału im. Mieczysława Handzlika.
Pierwszego dnia zmagań siatkarskich amatorów w szranki memoriałowe stanęli oldboje. Oprócz dwóch drużyn z Bielska-Białej i jednej z Rajczy nie mogło zabraknąć również siatkarzy
z Kóz. Zespoły rozegrały zawody systemem „każdy z każdym”.
Pojedynki były bardzo zacięte o czym najlepiej świadczy fakt, że
drużyna z Rajczy wygrała ostatecznie Memoriał im. Mieczysława Handzlika zaledwie różnicą pięciu małych punktów! Na
2. pozycji znaleźli się koziańscy oldboje, którzy odnieśli dwa
zwycięstwa, a jeden mecz przegrali.

tuła, Konrad Mleczko, Miłosz Sztefko.

Dziewczęta z klas sportowych Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Kozach, jak co roku godnie reprezentowały swoją szkołę w zawodach powiatowych. Po medal sięgnęły w koszykówce.
Końcem lutego br. drużyna gimnazjalna
z Kóz pod opieką Moniki Zembowicz pojechała do Bystrej, aby walczyć z rówieśniczkami z innych szkół o wejście do decydujących zmagań powiatowych w koszykówce.
Pierwszy mecz turnieju przyniósł zwycięstwo 18:9 nad gimnazjalistkami z Czechowic-Dziedzic. W spotkaniu decydującym
o awansie kozianki pokonały z kolei ekipę

z Wilamowic, co pozwoliło im zdobyć przepustkę do dalszego etapu. Tu nie udało się sprostać
profesjonalnej drużynie z czechowickiego Gimnazjum nr 2. Z lepszym skutkiem zespół koszykarek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
wypadł w rywalizacji o brązowy medal. Ten,
zapewniło pokonanie w stosunku 21:6 zawodniczek z Bestwiny.
Skład drużyny Gimnazjum w Kozach: Dominika Bułka, Kasia Malarz, Karolina Habas, Paulina Juraszek,
Anna Hałat, Kinga Mrowiec, Justyna Honkisz, Paulina
Wątroba, Paulina Koczaj, Nina Zembowicz.
(RED)

Skład oldbojów z Kóz: Tadeusz Tulicki, Janusz Witkowski, Andrzej Wasilewski, Bogdan Brożek, Piotr Kubiczek, Paweł Gacek,
Grzegorz Wójcik, Wojciech Czarnik, Tomasz Bednarski, Wojciech
Czerniawski, Paweł Pytel, Krzysztof Okrzos
foto: arch. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach

W niedzielę 22 marca w Centrum Sportowo-Widowiskowym
oglądaliśmy konfrontacje trzech zespołów w kategorii open.
Gospodarze i w tym gronie okazali się słabsi od jednej drużyny –
często wygrywającej w Kozach ekipy z Brzeszcz. Na najniższym
stopniu podium stanęli siatkarze z Żywca.
Wyniki kategorii open:
Żywiec – Kozy 0:3
Brzeszcze – Kozy 3:0
Brzeszcze – Żywiec 3:0
Skład CS-W Kozy: Tomasz Brożek, Ireneusz Frys, Krzysztof
Grzybowski, Marcin Bury, Krzysztof Okrzos, Marek Podsiadło, Maciej Jóźwik
(MN)
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W hali Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach odbyło się wydarzenie siatkarskie międzynarodowej rangi. Zmierzyły się
tu reprezentacje Polski i Niemiec w kategorii kadetek.
Obie drużyny w beskidzkim regionie przygotowywały się do siatkarskich Mistrzostw
Europy. Doskonałym przetarciem przed
czempionatem były mecze towarzyskie.
Jeden z nich doszedł do skutku w Kozach.
W oficjalnej konfrontacji lepiej poradziły
sobie kadetki z Niemiec. Spotkanie zakończyło się po czterech setach, na które umówili się trenerzy obu reprezentacji. Wszystkie padły łupem rywalek biało-czerwonych.
Polki – kadrowiczki, które wystąpiły w meczu to uczennice Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Sezon w I lidze tenisa stołowego zbliża się do
końca. Na premierowe zwycięstwo liczą zawodnicy LKS Orzeł Mirex Kozy, którym na finiszu rozgrywek przyjdzie stoczyć rywalizację
o zachowanie miejsca na obecnym poziomie.
Dla beniaminka I ligi grupy południowej
to sezon niezwykle trudny. Po zdobyciu
awansu okazało się, że przeciwnicy dysponują większym doświadczeniem, ograniem
i możliwościami. W kilku meczach tenisiści
stołowi LKS Orzeł Mirex otrzymali srogie
lekcje, w niektórych zaś toczyli zaciętą walkę, co jednak nie przyniosło oczekiwanego
efektu punktowego.
Gdy wszystko wskazywało na niechybną degradację kozian do II ligi, wobec wycofania
się z rozgrywek ekipy UKTS Alfa Radzyń
Podlaski, pojawiła się szansa na utrzymanie.
W kwietniu zespół z Kóz zakończy sezon
zasadniczy, następnie czekają go barażowe
potyczki z przedstawicielem drugiej z I-ligowych grup. I to one przesądzą ostatecznie
o losie pingpongistów LKS Orzeł Mirex.
– W zespole widać mobilizację i nadzieję,
że w ostatnich spotkaniach ligowych powalczymy na tyle skutecznie, by cieszyć
się z utrzymania – mówi Krzysztof Mirek,
główny sponsor drużyny.

w Szczyrku – zdobyły w nich odpowiednio
18, 18, 22 i 27 punktów.
Potyczkę w hali Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach zwieńczyło miłe wydarzenie. Wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski,

wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Bożeną Sadlik i Dyrektorem CS-W Januszem
Barcikiem, wręczyli zawodniczkom Polski
i Niemiec puchary oraz upominki związane
z gminą Kozy. 			
(MN)

foto: CS-W Kozy

przypadło Drzewiarzowi Jasienica.
– Mieliśmy w składzie sporo zawodników z młodszych roczników
w porównaniu do
rywali. Poza tym
nie mogliśmy grać
za każdym razem
w najlepszym zestawieniu. Nie ma co mówić
o jakiejś wielkiej porażce. Chłopcy trenują,
pewnych elementów piłkarskich ciągle uczą się
i robią postępy – mówi opiekujący się tą grupą
zawodników z Kóz, trener Czesław Pszczółka.
Skład CS-W Kozy: Piotr Kołodziejczyk, Kamil Sołczykiewicz, Szymon Wójcik, Jakub
Szetyński, Patryk Gawęda, Kacper Łukasik (najlepszy zawodnik drużyny), Bartosz
Oczko, Dominik Czauderna, Radosław
Reczko, Kordian Nowak, Bartłomiej Ko-

Samorządowcy też piłkarscy
W hali sportowej przy Gimnazjum nr 3
w Czechowicach-Dziedzicach odbył się
XVI Powiatowy Turniej Radnych i Pracowników Samorządowych o Puchar Starosty
Bielskiego w halowej piłce nożnej. Swoją
obecność zaakcentowali przedstawiciele
koziańskiego samorządu.
Piłkarskiej drużynie z Kóz przyszło mierzyć
się z radnymi i pracownikami samorządowymi z Bestwiny, Czechowic-Dziedzic,
Wilamowic oraz reprezentantami Powiatu

Bielskiego. Tytułu bezskutecznie bronili
gospodarze. Lepsi okazali się piłkarze powiatowego zespołu, na czele z Przewodniczącym Komisji Promocji Turystki i Sportu
Grzegorzem Kotowiczem, który został najlepszym strzelcem turnieju.
Kozianie w tegorocznej edycji zawodów
zajęli 4. miejsce. Osobiście drużynę dopingował z trybun wójt Kóz Krzysztof
Fiałkowski.
(R)

Piłkarze już grają
W ostatni weekend marca do ligowych starć
w bielskiej A-klasie powrócili piłkarze Orła Kozy.
Koziański zespół ma za sobą dwa spotkania wyjazdowe – z Beskidem Godziszka (porażka 0:2)
i Sołą Kobiernice (porażka 1:2). Nie odbył się
natomiast mecz z LKS-em Mazańcowice, który
przełożono z powodu opadów śniegu. Przed
podopiecznymi Dariusza Malchara 12 spotkań,
w których z pewnością piłkarze z Kóz walczyć
będą o kolejne punkty. Niewielka ilość „oczek”

(MN)

Szatnie po remoncie
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po rundzie jesiennej wciąż rzutuje bowiem na
niską pozycję Orła w tabeli. 		
(R)
Przedstawiamy domowy program
gier koziańskich piłkarzy:
18 kwietnia – Sokół Buczkowice g.15.00
2 maja – KS Bestwinka g.17.00
16 maja – Przełom Kaniów g.17.00
30 maja – Iskra Rybarzowice g.17.00
4 czerwca – LKS Mazańcowice g.18.00
14 czerwca – GLKS Wilkowice g.17.00

foto: arch. LKS Orzeł

Z udziałem pięciu drużyn, w tym młodych podopiecznych Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach, przeprowadzono na przestrzeni kilku tygodni kolejną edycję Powiatowej Ligi
Żaków o Puchar Starosty Bielskiego.
Zespoły złożone z zawodników rocznika 2004
i młodszych spotkały się pięciokrotnie na ligowych turniejach. Ich gospodarzami byli kolejno
uczestnicy powiatowej rywalizacji, toteż jedna
z odsłon miała miejsce w Kozach. Ostatnimi
zawodami Powiatowej Ligi Żaków były te
przeprowadzone w hali w Wilkowicach. Młodzi kozianie zanotowali na finiszu jeden remis –
z Pasjonatem Dankowice, a w trzech zaciętych
meczach musieli uznać wyższość rówieśników
z Czańca, Wilkowic i Jasienicy.
W końcowej klasyfikacji ligi młodych piłkarzy
z Kóz sklasyfikowano na 5. miejscu. Nie udało
się tym samym powtórzyć wyniku z poprzedniej
edycji, kiedy kozianie nie mieli sobie równych.
Miano najlepszej drużyny żaków w 2015 roku

foto: Jarosław Jesionka

Zakończyli ligę żaków

Od rundy wiosennej bieżącego sezonu
piłkarze z Kóz korzystać mogą z wyremontowanych szatni. Odrestaurowano w nich
sufit i ściany, pojawiły się nowe wieszaki,
a podłogę oraz dolne części ścian bocznych
obłożono płytkami. Renowacja budynku
objęła również drzwi oraz ławki.
Koziańskie Wiadomości

społeczeństwo

edukacja

LISTY OD CZYTELNIKÓW
Poniżej prezentujemy treść listu (zachowując oryginalną pisownię), który redakcja
„Koziańskich Wiadomości” otrzymała 16
marca 2015 r.

Świąteczna pomoc dla kozian
Działające na terenie gminy Kozy Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio tradycyjnie w okresie świątecznym zorganizowało
akcję pomocy najbardziej potrzebującym
rodzinom.
Tuż przed Świętami Wielkanocnymi w różnych miejscach w Kozach przeprowadzono
zbiórki pomocowe. Chętnie zaangażowali
się w akcję sami mieszkańcy gminy. Podobnie, jak w ostatnich latach w sposób
szczególny uczyniła to rodzina Kapeckich.
Kozianie wypełniali specjalnie podstawio-

ne kosze rozmaitymi produktami. Wędliny, pieczywo, warzywa, owoce, artykuły
chemiczne – z tych wszystkich produktów
przygotowano ponad 80 paczek, które trafiły do 80 najbardziej potrzebujących rodzin
z gminy Kozy.
– Jestem pełna podziwu dla ludzi, którzy
chcą pomagać najuboższym. Bez wsparcia
kozian nasze działania nie przyniosłyby
takiego pożytku. Dziękuję wszystkim darczyńcom i sponsorom, którzy zaangażowali
się w akcję, jak również kierownikom sklepów oraz wolontariuszom poświęcającym

bezinteresownie swój czas – mówi Bożena
Fabia, prezes Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio.
Wspomniana organizacja z Kóz już od
2003 roku dba o to, by nie tylko w okresie
świątecznym udzielać niezbędnej pomocy
mieszkańcom. Do potrzebujących rodzin
trafia odzież, dzieciom przekazywane są
materiały szkolne, w tym roku Towarzystwo im. Ojca Pio planuje sfinansować
obiady dla uczniów z rodzin znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji.
(MN)

Nowym przedsięwzięciem jest świadczenie usług ogrodniczych. Przedsiębiorstwo wzbogaciło się o profesjonalny
sprzęt: tzw. kosiarkę traktorek, kosiarkę
ręczną, kosy spalinowe, dzięki którym
może oferować wykaszanie trawników
i nieużytków. – Oferujemy także przycinanie krzewów, drzew, jak również usłu-

Działając w imieniu 120 rodziców Niepublicznego Przedszkola „Maja” w Kozach
oraz reagując na niezliczone telefony postronnych osób, wnosimy o sprostowanie
nieprawdziwych informacji, jakoby nasze
dzieci jadły brudnymi rękoma oraz jadły
słodycze w nadmiernej ilości.

Mamy również nadzieję, że (RED), który
umieścił nieprawdziwe informacje przez
pomyłkę przeprosi na forum gazety nasze
dzieci. Jeżeli zaś zrobił to umyślnie, oczekujemy, że zostaną wyciągnięte wobec niego
konsekwencje służbowe.

Redakcja wyraża ubolewanie, za wprowadzenie swoich czytelników w błąd.
Rodzice dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Maja”
(od redakcji: pod tekstem listu podpisały się cztery osoby)

gi porządkowe w ogrodach i na cmentarzach. Mamy nadzieję, że nasza oferta
zainteresuje nie tylko mieszkańców, ale
także przedsiębiorców dbających o wygląd swoich posesji – dodaje prezes.
– Naszym celem jest też stworzenie nowych miejsc pracy. Skupiamy się na pomocy bezrobotnym, starszym i niepełnosprawnym, a więc osobom, które znalazły
się w trudnej sytuacji życiowej. Liczymy
na to, że zapotrzebowanie na nasze usługi
systematycznie będzie rosnąć, dzięki czemu już niebawem przyjmiemy do pracy
kolejne osoby – kończy Tomasz Czubek.

Artykuł zatytułowany „Maluchy i dieta” („Koziańskie Wiadomości” nr 2, luty 2015) nie zawiera nieprawdziwych informacji, bo nie opisuje
działalności żadnego przedszkola ani w żaden sposób nie odnosi się do higieny, czy sposobu odżywiania w jakiejkolwiek placówce. W tekście wymieniono jedynie nazwy przedszkoli, z których dzieci uczęszczają na zajęcia biblioteczne. Publikacja pokazuje natomiast, że mamy
mądre i myślące dzieci, które dużo wiedzą i rozumieją. Jest to powód wyłącznie do zadowolenia i dumy.
Krystyna Kusak, dyrektor GBP

Wielkanocny
kiermasz

W dniach 26-31 marca br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozach odbył się kiermasz wielkanocny, którego organizatorem i pomysłodawcą była świetlica szkolna. Podczas kiermaszu można było podziwiać oraz zakupić wielkanocne ozdoby. Te, wykonane zostały przez
uczniów, a także nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej. Podczas kiermaszu nabyć
można było prace rękodzielnicze – wieńce, stroiki, koszyki, jajka z cekinów, jajka wykonane
techniką decupage, odlewy gipsowe, króliczki wielkanocne, ozdobne podstawki na jajka,
jak również wiele innych prac.
Magdalena Linke

Więcej informacji dotyczących działań
Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie”
uzyskać można pod nr tel.: 795-757-580
oraz na stronie internetowej
www.kinomarzenie.kozy.pl.
(Mast)

foto: arch. SP nr 1

Usługi w zakresie edukacji ekologicznej
skierowane są głównie do szkół podstawowych i gimnazjum. – Współpracujemy
z laboratorium w Kozach, dlatego ukierunkowaliśmy się na energię odnawialną, w tym energię słońca, wiatru i wody
– mówi Tomasz Czubek. Co ważne,
uczniowie mogą liczyć na interesujące
warsztaty, bowiem spółdzielnia kupiła
nowoczesne pomoce dydaktyczne. – Posiadamy zestaw instalacji fotowoltaicznej

dołączany do sieci, mikro elektrownię
o mocy 1500 W oraz mniejsze systemy autonomiczne. Liczymy na szczególne zainteresowanie młodzieży autami z napędem
wodorowym, z wodorem wytwarzanym
z energii słońca – dodaje T.Czubek. –
Otrzymaliśmy już wstępne zapewnienie,
że naszą Pracownię Energii Odnawialnej
obejmą patronatem pracownicy naukowi
Polskiej Akademii Nauk – Laboratorium
Fotowoltaicznego w Kozach. Mamy nadzieję, iż wytwarzaniem prądu elektrycznego z energii słonecznej zainteresują się
również dorośli mieszkańcy Kóz, których
także zapraszamy na warsztaty ekologiczne – dopowiada prezes Spółdzielni.

Sprostowanie w sprawie nieprawdziwych
informacji

Tr e ś ć
sprostowania:
Redakcja Gazety „Koziańskie Wiadomości” przeprasza dzieci i rodziców Niepublicznego Przedszkola „Maja”– za pomyłkowy
wpis, który ukazał się w lutym 2015r., jakoby
dzieci popełniały grzeszki spożywania posiłków brudnymi rękoma oraz jadły nadmierną
ilość słodyczy. Intencją autora było stwierdzenie, iż dzieci w trakcie rozmowy WYMIENIŁY
powyższe grzeszki jako niewłaściwe, a nie
POPEŁNIAŁY je.

Ad vocem

Fotowoltaika i ogrodnictwo
W naszej miejscowości od dwóch lat
działa Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie”, która obecnie rozszerza swoją
ofertę o nowe usługi. Od kwietnia br. są
to: edukacja ekologiczna i usługi ogrodniczo-porządkowe. – Edukacja ekologiczna to pokłosie naszej współpracy
z Laboratorium Fotowoltaicznym Polskiej Akademii Nauk, które działa w Kozach. Usługi związane z ogrodnictwem to
natomiast wynik przeprowadzonej przez
nas analizy – tłumaczy Tomasz Czubek,
prezes Spółdzielni.

Kozy, 4.03.2015 r.
Sz.P. Mateusz Stwora
Redaktor Naczelny
„Wiadomości Koziańskich”
ul. Krakowska 5

Informacje te zostały zamieszczone w gazecie „Wiadomości Koziańskie” str. 19. przez
(RED). Posiadamy informacje potwierdzone przez 10 nauczycieli naszych dzieci, że
zapytane „czego nie powinno się robić”
wymieniły „nie powinno się jeść brudnymi
rękoma oraz jeść nadmierną ilość słodyczy,
bo to źle wpływa na uzębienie”. Zważywszy
na to, iż zwracamy szczególną uwagę na
zdrowe odżywianie się naszych dzieci oraz
higienę, posłaliśmy nasze dzieci do przedszkola, które wciela w życie zasady zdrowego żywienia m.in. wykluczając z przedszkolnego menu słodycze.
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Sukces Henryka Reczko

W Galerii Pałacu Czeczów wyeksponowano fotografie autorstwa Kazimierza Skowrona oraz grafiki fotograficzne Magdaleny
Kapeli, przedstawiające akty kobiece, tworząc tytułowe dwa spojrzenia (wernisaż wy-

stawy odbył się 7 marca). Warto dodać, że
wydarzeniu towarzyszyła muzyka gitarowa,
grana na żywo przez Filipa Skowrona.
(DK)

Dwa słowa o autorach:

Magdalena Kapela
(ur. 1976): Jest absolwentką grafiki na
Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. Obecnie stu-

diuje malarstwo. Fotografią zajmuje się
z zamiłowania, ale również zawodowo.

Kazimierz Skowron
(ur. 1968): Z pochodzenia andrychowianin, a z wyboru bielszczanin. Ponad 30 lat temu zafascynował się fotografią, która stała się jego pasją.

foto: arch. DK

Recytatorzy
w Pałacu
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W czerwcu zostanie ogłoszony konkurs na
innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji inicjatywy lokalne. Spośród
nadesłanych projektów Dom Kultury wybierze od 3. do 7. inicjatyw wskazujących
nowe możliwości działań – w nowej dziedzinie, nowej przestrzeni i z nową grupą.
Pod okiem fachowców pomysły zostaną
dopracowane i zrealizowane w okresie od
sierpnia do listopada 2015 roku.
(DK)

Harmonogram warsztatów dostępny
jest na plakatach i stronie internetowej:
www.domkultury.kozy.pl. Wszelkie pytania,
sugestie, uwagi, pomysły można zgłaszać na
adres e-mailowy: domkulturyplus@poczta.pl.

Henryk Reczko i nagrodzona praca

Prowokacja na Dzień Kobiet?
Tego jeszcze nie było… niby niewiele mówiący tytuł wystawy pt.: „Kobieta. Dwa
spojrzenia”, autorzy rozpoznawalni, formy
różne, ale zrozumiałe… Co, więc niezwykłego? Temat – akt kobiecy.

W kwietniu, maju i czerwcu odbędzie się
7 spotkań z członkami grupy rekonstrukcji historycznej SVANTEVIT (6 zajęć
warsztatowych: jubilerstwo, garncarstwo,
tkactwo, szycie i hafciarstwo, potrawy, zielarstwo, kowalstwo. Dodatkowo pojawią

się także stoiska tematyczne podczas Dni
Kóz). Instruktorzy nie tylko zaprezentują
wyroby i technologie ich wykonania, ale
także umożliwią uczestnikom samodzielne
wykonanie czynności. W tym samym czasie
pracownicy Domu Kultury wraz z wolontariuszami będą zbierać informacje o oczekiwaniach, potrzebach, zasobach kulturalnych i zachęcać – w niekonwencjonalny
sposób – do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu życia kulturalnego Kóz. Każdy będzie miał prawo głosu. Każdy będzie mógł
realnie wpłynąć na treść i sposób kreowania
wydarzeń kulturalnych, dzieląc się swoimi opiniami, potrzebami, preferencjami,
oczekiwaniami oraz pomysłami. Wszystko
to pozwoli zidentyfikować „białe plamy”
na mapie działalności koziańskiego domu
kultury, określić szanse i bariery współpracy, wypracować nowe strategie działania na
rzecz społeczności lokalnej i realnie wprowadzić je w życie.

Pałac Czeczów w Kozach swym poetycznym klimatem często przyciąga ludzi
owładniętych pasją poezji i recytacji, toteż
nie może dziwić fakt, że właśnie w Kozach
odbył się XVII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce – i – życie…” organizowany przez Biuro ds. Promocji Powiatu,
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego. Przez kilka godzin, swój kunszt
recytacji poddawało ocenie jurorom aż 63.
uczestników ze szkół zlokalizowanych na
terenie powiatu bielskiego.		
(DK)

Zapamiętaj datę - Rok 1325
Uczestnicy kółek: historycznego i plastycznego ze Szkoły
Podstawowej nr 2 wzięli udział w zajęciach z cyklu „Poznaj
swoje korzenie”, poświęconych początkom koziańskiej parafii. Dzieci, niektóre po raz pierwszy, zobaczyły elementy
z drewnianego kościoła, rozebranego w 1899 roku oraz poznały historię początków istnienia parafii w Kozach. Młodzi
historycy otrzymali pierwsze zadanie domowe, mają zapamiętać rok 1325 jako datę pierwszej wzmianki o istnieniu
parafii i naszej miejscowości.

foto: arch. GBP

Grzegorz Hałat

Dom Kultury w Kozach zakwalifikował się do
udziału w programie Narodowego Centrum
Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne
2015. Celem projektu Kultura kołem się toczy jest zwiększenie zaangażowania ośrodka
w życie społeczności Kóz poprzez pobudzanie
aktywności kulturalnej mieszkańców – odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych
inicjatyw kulturotwórczych, bezpośrednią
współpracę z osobami/grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach instytucji.
A wszystko to przy wykorzystaniu zasobów
edukacyjno-animacyjnych i rzeczowych instytucji, zaangażowaniu wolontariuszy oraz
wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

(gbp)

Kalwini w Kozach
Marcowe spotkanie w Salonie Przeszłości poświęcone było 99-letniej historii parafii ewan-

foto: arch. GBP

ko za obraz bez tytułu. Nagrodzona praca,
to namalowany w 2013 r. techniką akrylu
weduta – widok nadbrzeżnego fragmentu
miasta Rovinj nad Adriatykiem w Chorwacji, ulubionego miejsca wakacyjnego wypoczynku koziańskiego malarza. O malarskich
umiejętnościach zwycięzcy konkursu, przewodniczący jury napisał: „…profesjonalizm
warsztatu w tym przypadku nie podlega dyskusji”. A przecież Reczko to bez wątpienia…
amator (przynajmniej na razie).
O tym, że konkurs miał charakter ogólnopolski dobitnie świadczy fakt, że w czołówce
wyróżnionych znaleźli się także twórcy z innych rejonów Polski – trzecia nagroda trafiła
do malarza z Olsztyna, a czwarta do artysty
z Warszawy. Co ciekawe, zwycięski obraz był
w grudniu ubiegłego roku eksponowany w galerii Pałacu Czeczów na wystawie malarstwa
Henryka Reczko. Konia z rzędem dla tego
ze zwiedzających, który wtedy przypuszczał,
że za 3 miesiące ten właśnie obraz zacne jury
uzna za najlepszy spośród 400-tu innych.

foto: Sabina Piskorek-Oczko

To była już 21. edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka, organizowanego
pod honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Bielska-Białej, Jacka Krywulta. Regulamin pozwalał twórcy na zgłoszenie nie
więcej niż trzech prac, a zgłaszający musiał
mieć ukończone 18 lat. W tym roku do konkursu stanęła rekordowa liczba 177. autorów z całej Polski, którzy nadesłali 410 prac.
Prace oceniali, tworzący komisję konkursową, trzej utytułowani, zajmujący się profesjonalnie malarstwem artyści: prof. dr hab.
Ernest Zawada, dr hab. Krzysztof Dadak
i artysta malarz Mariusz Horeczy. Spośród
nadesłanych prac wybrali 131, które zakwalifikowali na wystawę w Domu Kultury
Włókniarzy. Wśród nich znalazła się praca
Henryka Reczko z Małych Kóz, który choć
maluje już kilka lat, po raz pierwszy wysłał
swe prace w konkursowe szranki.
We wtorek – 31 marca, uroczyście otwarto
wystawę i ogłoszono wyniki konkursu. Ten
wygrał, zdobywając I nagrodę, Henryk Recz-

Kultura w Twoich rękach

gelicko-reformowanej w Kozach. Powstanie
zboru na terenie Kóz wiąże się z masowym
przechodzeniem szlachty na kalwinizm
w XVI-wiecznej Polsce. Właściciele wsi, korzystając z prawa prezenty, obsadzali kościoły w swoich wsiach
księżmi protestanckimi tzw. ministrami.
Skutkowało to automatyczną zmianą wyznania mieszkańców.
Dziedzicem Kóz, który dokonał zamiany
koziańskiej świątyni
z katolickiej na protestancką był Jakub
Gierałtowski młod17

szy, herbu Szaszor. Skąpe historyczne materiały
zawierają cząstkowe fakty z historii parafii protestanckiej, m.in. nazwiska księży (ministrów),
którzy przez te lata głosili Słowo Boże koziańskim chłopom. Nazwiska ministrów wskazują głównie na ich germańskie lub czeskie pochodzenie. Kres istnienia zboru w Kozach
zbiega się z okresem potopu szwedzkiego
i tendencjami powrotu szlachty na katolicyzm. Rekoncyliacji koziańskiej świątyni,
czyli ponownej jej konsekracji, dokonał bp
krakowski Michał Oborski 2 grudnia 1658 r.
Spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej
było pierwszą częścią opowieści o koziańskich
protestantach. Kolejną odsłonę z tego cyklu, zaplanowano na maj br.
(gbp)

Koziańskie Wiadomości

zapowiedzi

Młodzieżowa Sekcja Informacyjna

Wiosenny nabór
Chór Domu Kultury w Kozach zaprasza chętnych – młodzież i dorosłych do zespołu. Próby odbywają się we wtorki i środy w godz. 19.00-20.30 w Domu Kultury w Kozach.
Więcej o działalności chóru przeczytać można w zakładce „Zespoły i grupy artystyczne” na
stronie www.domkultury.kozy.pl.
Informacje, można uzyskać także pod numerem telefonu: 606-882-174.

Wystawa Ryszarda Strońskiego
30 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się wystawa rzeźby Ryszarda Strońskiego. Wernisaż odbędzie się w Galerii
Pałacu Czeczów, a eksponowane prace
oglądać będzie można do 20 maja.
Szczegóły na plakatach oraz na stronie
www.domkultury.kozy.pl.
„Objazdówka MOD”
1 i 2 maja to dni, w których w Kozach
spotkać będzie można Młodzieżową
Orkiestrę Dętą, która muzycznie wi-
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To już kolejna odsłona konkursu pod hasłem: „Gdzie to jest”. Tym razem, prosimy
o odpowiedź na następujące pytanie: na jakim budynku w Kozach znajduje się czarna
kamienna tablica z datą „1960”?

Chór Syloe
17 maja o godz. 18.00 Chór Syloe zaprasza
na koncert muzyki chrześcijańskiej do sali
widowiskowej Domu Kultury w Kozach.
Więcej szczegółowych informacji znaleźć
można na stronie internetowej:
www.domkultury.kozy.pl.

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

Święto Narodowe Trzeciego Maja
3 maja o godz. 14.00 odbędzie się uroczystość
złożenia wiązanek kwiatów pod tablicami
pamiątkowymi na pl. Ks. Karola Kochaja.

foto: arch. GBP

Dom Kultury zaprasza:

tać będzie maj w naszej miejscowości.

Pszczółki oraz wiewiórki – 26 marca, błyskawicznie uporały się z łamigłówkami sportowymi oraz wykazały się wszechstronną
wiedzą na temat licznych zalet gimnastyki,
a swoje umiejętności zaprezentowały w doskonałym stylu podczas współzawodnictwa.
Po zajęciach bibliotecznych dzieciom nieobce są już rymowanki typu: gimnastyka to
podstawa, a dla zucha ważna sprawa! Gimnastyka – dobra sprawa, co dzień wszystkim
radość sprawia!

Edith Piaf

Niebywałą gratką dla koneserów okazał się recital Katarzyny Dendys-Koseckiej – „Piaf”, który odbył się 24 marca br.
Sala koncertowa Pałacu Czeczów stała się
paryską sceną, ulicą, a nawet redakcją gazety paryskiej. Przed oczami wyobraźni
widzów przetoczyło się życie pełne szalonych emocji, których dostąpiła wielka
legenda piosenki francuskiej Edith Piaf.
Była to opowieść o smutku, miłości, „koszmarze istnienia dla sceny i na scenie”.
(DK)

Na odpowiedzi czekamy do końca kwietnia
pod adresem: izbahistoryczna@gbpkozy.pl.
W treści prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku oraz kontaktu – numeru telefonu
lub adresu e-mailowego. Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę, który
w nagrodę otrzyma folder „Kojzkie perełki”.
Odnotujmy, że zwycięzcami poprzednich edycji byli: Marcin Dobija,
Ewa Cichoń, Mariusz
Król oraz Dominika
Skoczylas.

foto: arch. DK

Tytułowe hasło promowane było w Gminnej Bibliotece Publicznej w marcu wśród
maluszków z przedszkola publicznego.
Zajączki wymieniały uprawiane przez siebie dyscypliny, takie jak: jazda na rowerze
i rolkach, pływanie, piłka nożna, tenis. W bibliotece – 11 marca, aktywnie rozpoczęły
nowy dzień. Wiedzą bowiem, iż ćwiczenia
poranne stanowią doskonałą pobudkę i dają
dużo energii na cały dzień. Świetnie rzucały
do celu, omijały przeszkody i współzawodniczyły na czas.
Żabki – 18 marca, zastanawiały się, dlaczego warto dbać o zdrowie, co zapewnia nam
radosny nastrój i dobre samopoczucie oraz
jak można atrakcyjnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Zajęcia zakończyły przekonane, że „gdy chcesz być silny, nie chcesz
chorować, musisz się często gimnastykować!” Figlom i beztroskim zabawom nie
było końca.
Smerfy – 19 marca, rozciągały mięśnie,
strzelały do bramki i wykonywały slalomy z piłeczkami. Wyczerpane, ale za to
uśmiechnięte i zadowolone przedszkolaki
w nagrodę otrzymały naklejki przypominające, że sport to podstawa i dobra zabawa.
Krasnoludki zastanawiały się – 24 marca,
nad sensem uprawiania sportów oraz dbania o zdrowie. Zadaniem przedszkolaków
było nazwanie danej dyscypliny sportowej
i dopasowanie akcesoriów niezbędnych do
jej uprawiania. Potrafiły też podzielić dyscypliny sportowe na letnie i zimowe.

foto: arch. GBP

Kozy, Gminna Biblioteka Publiczna, 14.03.2015
roku, w tym dniu zaczęła działać Młodzieżowa Sekcja Informacyjna. Tworzymy grupę
młodych ludzi, którzy pragną zaangażować się
w życie społeczne. W dzisiejszych czasach odpowiedzialność za słowa jest pojęciem względnym – chcemy to zmieniać. Nie będziesz mieć tu

czasu na nudę. Od rozmów na ciekawe tematy,
po opisywanie ich i zdobywanie materiałów do
artykułów – zajęć jest wiele, a wszystko po to, by
nauczyć się funkcjonować w świecie dziennikarstwa. W projekcie uczestniczą uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Grupa nie jest
zamknięta.
Zapraszamy na zajęcia chętnych, którzy chcą do
nas dołączyć. Spotykamy się w co drugą sobotę,
od 9.00 do 12.00. Najbliższe zajęcia 25 kwietnia.

foto: arch. GBP

Sport to zdrowie

Odpowiedzialni – nowy projekt biblioteki
Odkryj w sobie talent!
My już zaczęliśmy!
Niech wyobraźnia Ciebie poniesie

kultura

(gbp)
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Koziańskie Wiadomości

Ciągłe poszukiwania
To absolwentka Wydziału Architektury
oraz Konserwacji Zabytków Architektury
i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Jej
największą pasją jest jednak malarstwo.

foto: arch. DK

Tytułowe określenie to nazwa wystawy
malarstwa Anny Lewińskiej w Galerii
Pałacu Czeczów, której wernisaż odbył się 31 marca br. Kim jest autorka?

Patrycja Gajek

Podczas wystawy, prezentowano prace
wykonane w różnorodnych technikach, co
jest charakterystyczne dla jej twórczości.
Autorka ma za sobą 50 wystaw indywidualnych oraz udział w prawie 150. wystawach
zbiorowych. Jest członkiem ZPAP, International Association of Art UNESCO, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Co warte
podkreślenia, jej obrazy znajdują się w kolekcjach na całym świecie.
Bez wątpienia więc, warto zobaczyć było
prace, które pojawiły się w Kozach. Dodatkowo, wernisażowi wystawy towarzyszył koncert fortepianowy Patrycji Gajek.
Młoda artystka, choć jest na początku
swojej „drogi” artystycznej, ma już za sobą
znaczące sukcesy w konkursach pianistycznych. Potwierdzeniem jej umiejętności
może być także fakt, że jest stypendystką
Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-artystyczne w roku szkolnym
2013/2014. 			
(DK)

Koziańska Wiosna Baletowa

foto: arch. DK

Sala Koncertowa w Pałacu Czeczów – 21 marca, przeszła
swoisty „test wytrzymałości”, a wszystko za sprawą uczestników warsztatów baletowych i modern jazz realizowanych w Domu Kultury w Kozach przez Studio Choreografii i Teatru Tańca Movement. Z wielkimi emocjami mali
tancerze zadebiutowali przed bardzo liczną publicznością,
która tego dnia pojawiła się w pałacu. Gościem programu
była ponadto tancerka studia Movement, studentka II roku
AWF w Katowicach Barbara Szweda.
(DK)

foto: arch. GBP

Oj, się dzieje w pałacu
Zabawa w fotografów i modeli, wzajemne wykonywanie portretów, to atrakcje, które czekały 11 marca na uczniów klasy IV a ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Z pomocą aparatów fotograficznych mieli okazję porównać
dawną technikę fotografowania ze współczesną fotografią cyfrową. Znanym pasjonatem fotografii był Adolf Zuber, patron
Izby Historycznej. Po nim zachowało się wiele pamiątek, m.in.
tzw. fototeka – czyli bogate archiwum fotografii oraz obszernych tekstów dotyczących historii Kóz, aparat fotograficzny,
wyposażenie ciemni, klisze i niewykorzystane fotografie. Dzięki zajęciom dzieci miały okazję zobaczyć je z bliska.
						(gbp)

